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واملالعق،  وال�شوك  الكوؤو�س  والكرا�شي،  الطاوالت 

يف  خمتلفة  أوقات  ا يف  تتغري  غطية،  واالأ ة 
ّ
�رس االأ

اليوم الواحد.

يف  الوظيفي  الن�شاط  مبا�رسو  دل، 
ُ
والنـ العمال 

الفنادق، يهرعون من ال�شباح الباكر عرب احلافالت 

إىل مزاولة اأعمالهم وتاأدية  وال�شيارات والقطارات، ا

آخر  الواجب املناط على عاتقهم، ال�شتالم املرتبات ا

أو ال�شهر. �شبوع ا االأ

جي�س املوظفني يهرع كل �شباح وكل م�شاء..

والفنادق،  املدن  على  والوافدين  اح 
ّ
ال�شي وجيو�س 

من  وقات  االأ كل  يف  فدون 
َ
ي واملقاهي،  املطاعم 

بلدانهم البعيدة والقريبة لدوافع خمتلفة. مدفوعني 

حياة  من  والتجديد  التغيري  بحلم  �شا�س  االأ يف 

ذا  وا�شعا  كان  مهما  أفقها  ا و�شاق  خانقة   
ْ
اأ�شحت

قبل، جعلته العادة والنمط ال يطاق وال بد من ك�رس 

إىل بلد  إال بال�شفر والرتحل ا جموده. وذلك ال يتاأتى ا

آخر. وغالبا يقع هذا البلد وهذا الطق�س،  آخر وطق�س ا ا

التي  وطان  لالأ ة 
ّ
وال�شيادي ة 

ّ
اجلمركي احلدود  خارج 

أنا�شيدها وثقافتها، من  تربي الفرد واجلماعة على ا

ل 
ّ
أكل و�رسب وتاريخ وجغرافيا، يف الواقع واملتخي ا

حلقن  املختلفة  وطان  االأ إليه  ا حتتاج  الذي  املثايل 

الوالء  بجرعات  و�شعوبها  و�شكانها  مواطنيها 

لة وامل�شري. وال�شِ

الدروب  تمات 
َ
ع عرب  وامل�شافرون  ال�شياح  يتوافد 

أقل  الطويلة التي ميتد طولها خلم�س ع�رسة �شاعة وا

ة 
ّ
املتقلب ة 

ّ
اجلوي الطرق  م�شقة  متحملني  واأكرث، 

يام ولياٍل ال ينام فيها  ة ال�شعبة التي متتد الأ
ّ
والربي

من  نتزعة 
ُ
م كرى  ِخل�شات  إال  ا وامل�شافر  املرتحل 

ات..
ّ
غابة الهواج�س والتوقع

أن  ا يريد  فهو  حالمه،  الأ حدود  من  للم�شافر  لي�س 

الزمن  يفرت�شه  أن  ا قبل  واملتعة  امل�شافة  يفرت�س 

تراكم  من  ا 
ّ
ِعتي بلغ  من  حوال..هناك  االأ وتقلب 

اأحالم  تكدي�س  ن�شاطا يف  اأكرث  تراه  العمر،  �شنوات 

تبقى من  وما  للنف�س،  املبهجة  واملناظر  ات 
ّ
امل�رس

ذات  ة 
ّ
وروبي االأ قوام  االأ من  هوؤالء  وغالباً  حياة. 

لكل مرحلة  التي حت�شب  العالية  ة 
ّ
القامة احل�شاري

من العمر ح�شابها اخلا�س.

وخراب  العوز  ي�شحقها  التي  خرى  االأ قوام  االأ أما  ا

مر لديها على عك�س ذلك متاماً..  حوال، فاالأ االأ

يف  ة 
ّ
اليومي الرحلة  هو  ملعظمها،  بالن�شبة  ال�شفر 

العراء  �شرت  )ال�شرت(  أو  ا العي�س  لقمة  عن  البحث 

أتونه، هذه ال�شعوب.. الوح�شي الذي ترف�س يف ا

الع�رس  العامل، يف برهة  ماكن املختلفة من  االأ يف 

ة، 
ّ

املخ�ش�ش ماكن  االأ هذه  ت�شتقبل  نعي�س،  الذي 

وحمبيها،  ع�ّشاقها  وت�شتقبل  ومريديها  زوارها 

والتغيري.  للرحلة  الثقايف،  وت�شوره  مبزاجه  كل 

تو�شك  حتى  وبحراً  وجواً  براً  احلياة  دورة  تتجدد 

على االنفجار من فرط احلركة وكثافتها معلنة كل 

جديدة  حلظة  كل  العا�شف..  بالتغري  حبلى  حلظة 

وكل موت قدمي..

j v j

أو كلمة. م�شاغل يومية  أكتب لِك حرفا ا أيام مل ا مرت ا

اأخذتني يف �شياقها ومل تاأخذن من القراءة املتقطعة 

ما،  �شيئا  أكتب  ا أن  ا أريد  ا وكتاب.  كاتب  من  كرث  الأ

امل�شطربة  وامل�شاعر  الناق�شة  بالكلمات  اأعرب  أن  ا

دوما.

يجعل  الذي  الهاج�س  هذا  حتت  ترزح  اأعماقي 

كتبها،  الأ  يف نومي وتوقظني 
ّ
تتوافد علي الكلمات 

أتذكر  ا ال  البعيدة،  جزره  إىل  ا النوم  ي�شحبني  وحني 

ميكن  ال  هاربة،  عبارات  �شباب  إال  ا ال�شباح  يف 

القب�س على اأي منها، كما جاءت يف املنام م�شو�شة 

غام�شة وعدوانية..

أمرا ممكنا  إرادة الكتابة ال يجعل منها على الدوام ا ا

كل حلظة جديدة،كل موت قدمي

)م�ساهد �آ�سيوّية(

�
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كل حلظة جديدة ،كل موت قدمي..

 s  s s
الوقود  من  خالية  ف�شة،  إكراه  ا عملية  �شتكون  إال  وا

الن�رِس الالزم للكتابة.

الذي  القاين  حمر  االأ الطائر  ذلك  عن  اكتب  أن  ا أريد  ا

م�س يف احلديقة املليئة باأ�شناف الطيور  أيته باالأ را

واحليوانات من كل بيئة وجن�س ولون.

ذلك الطائر، قطعة النار الالهبة و�شط بحر اخل�رسة 

املمرات  منعطف  على  والناع�شة  املحلقة  والطيور 

�شجار. واالأ

الطائر  كان  غزيراً  مدرارا  املطر  انهمر  حني  حتى 

القاين،  الدم  بغزارة  الغابة  ف�شاء  ي�شعل  الناري 

ر�س، وعلى �شفاف  الدم امل�شفوك يف كل جهات االأ

على  املتمادي  املتطاول  لونه  كان  املغيب.  �شماء 

بد على غ�شن ال�شجرة العمالقة، 
َ
لـ

ْ
�شغر حجمه وهو ي

كاأمنا يلتهم كامل الف�شاء واملكان..

دوامة  يف  يجرفني  وهو  جتاهه،  م�شاعري  كانت 

�شياءه احلارق، تتوّزع بني الدم املراق على امتداد 

تاريخ الكائن وبني اللهب اخلالد لنار )هريوقليط�س( 

ال  وما  يعود...  واليها  الوجوِد  اأ�شل  هي  التي 

يو�شف من ذكريات نار املواقد لبدٍو مرتحلني عرب 

ال�شحارى واجلبال..

عماق  أ�شعل االأ أ�شعل الف�شاء وا كان ذلك الطائر الذي ا

حزن  اأزيل،  وحزن  خفر  من  نحو  على  إليه  ا أنظر  ا

كمات.  واالأ الرباري  وح�شية  يفقد  مل  الذي  الطائر، 

احلديقة  كباقي حيوانات  الب�رسية  اليد  تدجنه  ومل 

ووحو�شها.

أنواع الن�شور، بدت م�شتكينة  �شود والنمور وا حتى االأ

أ�شنان،  وا خمالب  وال  خيال  غري  من  درها، 
َ
قـ

َ
لـ

الهزمية املذلة وانقرا�س  بدت كدليل وعالمة على 

ال�شاللة النبيلة..

عرب  امل�شعة  القانية  الدم  حديقة  الطائر،  وحده 

ماد. رجاء واالآ االأ

j v j

ال�رسير  يف  نف�شي  تنا�شيت   2010/4/25 اليوم 

التي  اليقظة  واأحالم  العطالة  برفاهية  متقلباً 

الطفولة  البعيد..  البعيد  إىل  ا أمواجها  ا تتقاذفني 

الغائرة يف قيعان بحار مرجانية واأخرى ماأهولة 

الفعل  عرب  تتحول  التي  البحرية  ال�شواري  بكافة 

تلعب  رحيمة  كائنات  إىل  ا الطفل  حالم  الأ اخلارق 

ة..
ّ
معها باألفة وحميمي

القر�س يف  القر�س، جنة  أ�شماك  ا ت�شكن  هناك حيث 

حيث  الهادي  املحيط  يف  أو  ا العرب  بحر  �شواحل 

كافة  يف  له  نظري  ال  ب�شكل  ذريته  وتتكاثر  تزدهر 

البحار واملحيطات.

اأكرب املحيطات  الهادي  القر�س يف املحيط  أ�شماك  ا

وحده  الياب�شة،  ر�س  االأ من  واأكرب  العامل،  يف 

ومدنها  ببلدانها  أر�شنا  ا من  اأكرب  الهادي  املحيط 

وح�شاراتها وب�رسها قاطبة.

الفردو�شية  الظالل  تلك  بع�س  م�شتعيدا  �شحوت 

وىل.. بوح�شية الكون االأ

ال�رسفة  �شباك  أفتح  ا ب�رسعة،  مالب�شي  أرتدي  ا

الفندق  قهوة  نحو  الطريق  اأخت�رس  كي  ر�شية  االأ

حذائي  لب�س  الأ اأم�شي  غالق.  االإ على  تو�شك  التي 

أيت ما ي�شبه  الذي تركته يف ال�رسفة نف�شها، حني را

ول وهلة قادما من عامل  م�شهداً �شينمائياً، ظننته الأ

حتمل  زالت  ما  الروؤية  أن  ا أو  ا والهلو�شات،  حالم  االأ

احلذاء  داخل  من  تن�شلُّ  ة 
ّ
حي أيت  را النوم،  طحالب 

حيث كانت على ما يبدو نائمة طوال الليل، تن�شل 

نحو  يتجه  �شوتا   
ْ
�شمعت إن  ا ما  ور�شاقٍة  بخفة 

من والعابر. راقبتها تزحف بتوؤدة  مالذها الليلي االآ

إىل ما ي�شبه  أ�شجار احلقل حتى و�شلت ا ا بني ظالل 

الدغل ال�شغري واختفت يف جروفه املظلمة لتوا�شل 

نومها الهادئ الطويل.

أقلقت  وا الوديع  الكائن  هذا  اأزعجت  إنني  ا فكرت 

فقد  الثعابني.  أو  ا احليات  اأحب  ال  إنني  ا راحته رغم 

متنوعة..  كابو�شية  باأ�شكال  نومي  تقُظ  كانت 

بني  الغائرة  والوديان  القرى  يف  طفالً  و�شاهدتها 

بري�شه  واليمام  الع�شافري  تزدرد  العالية،  اجلبال 

لقمة واحدة، كما تزدرد ال�شحراء الف�شول. �شاهدت 

مقاومة،  غري  من  الوح�س  نياب  الأ ي�شت�شلم  اليمام 

كيد.. ي�شت�شلم حلتفه القا�شي واالأ

ن يف البالد التي ت�شكل امتداداً للحا�شنة  لكنني االآ



معتقداتها  ت�شخب  التي  الكربى  ال�شينية 

وخا�شة  الزاحفة.  نواع  االأ هذه  بحب  امليثولوجية 

)الدراجون( الذي يرمز لديها  اأعظمها ِخلقَة و�شكالً 

عك�س  على  واالنت�شار.  واخل�شب  احلياة  مناء  إىل  ا

بع�س املعتقدات ال�رسقية وغريها التي ترى يف هذا 

لل�رس واخلراب،  أ�شباهه، رمزاً  �شطوري وا االأ احليوان 

يجري التخل�س منه على يد رمز اخلري واالنبعاث، 

مل يف  إىل النماء، ويتدفق االأ ر�س اليباب ا لتعود االأ

�رسايني احلياة من جديد.

أنا   �شينيا يف هذه اللحظة العابرة، وا
ُ
رمبا اأ�شبحت

وتتوارى  تزحف  وهي  وحزٍن،  بحٍب  احلية  أ�شاهد  ا

هاربة نحو جروِف الدغل.

j v j

إىل  ق�شى ا  )مريي( الذي ي�شق البلدة من االأ
ُ
يذكرين نهر

ق�شى متابعاً طريقه لي�س باجتاه نهر )امليكوجن(  االأ

من   
ٌ
عدد ال�شا�شعة  اأح�شانه  يف  ينام  الذي  الكبري 

نهار والقنوات  �شيوي وتتفرع منه االأ دول ال�رسق االآ

ونهر  ال�شنني  ماليني  »منذ  الكثرية  والدلتيات 

عوامل  اأكرث  اأحد  وي�شم  احل�شارات  يرثي  امليكوجن 

فـ)مريي(  العامل«..  يف  تنوعا  والنباتات  �شماك  االأ

التي  االندوني�شية  اجلغرافية  من  جزءا  ب�شفتها 

رخبيل الكبري من اجلزر، �شيكون اجتاه  ت�شكل ذلك االأ

نهار والبحريات.. إىل تلك اجلزر واالأ أقرب ا نهرها ا

 )مريي(، يف نقطة التقائه ببحر ال�شني، 
ُ
يذكرين نهر

أبي رقراق( يف الرباط حني يلتقي يف م�شب  بنهر )ا

نهر  االأ كما  النهران  ويذوب  طل�شي،  االأ املحيط 

أمواجها املتالطمة.. خرى، يف مياه البحار وا االأ

نهاِر  آخر ملمٍح من مالمح االأ نقطة االلتقاء تلك هي ا

أن ُتبتلع وت�شيع. تها املائية قبل ا
ّ
وهوي

نهار يف �شفرها  آخر حمطٍة لالأ نقطة االلتقاء تلك هي ا

الطويل عرب املدن والقرى، الغابات واملروج..

العناق  ذلك  خ�شم  يف  وُتبرتُ  ذاكرتها  تنقطع  هل 

ينتهي  الذي  واملحيطات  البحار  مع  القا�شي 

متناثرة  �شظايا  تبقى  أم  ا وال�شياع؟.  بالذوبان 

عماِق  االأ وهياج  والزبِد  املوج  اأدمي  فوق  تتقلب 

واحليتان الغا�شبة؟.

أبو رقراق( عن نهر )مريي( الذي اأحدق يف  يختلف )ا

آ�شيوي  ا مغيب  من  املن�رسمة  اللحظة  هذه  جنباته 

واملتداخلة  املتدرجة  لوان  االأ اأحزمة  خا�س، حيث 

واحلقول  واللطخاِت  لوان  االأ ع�رسات  فق،  االأ يف 

 
ٌ

أقوا�س وا بيوت  وغمو�شها.  لهة  االآ برغبة  امل�شعة 

باأبقارهم  يعودون  رعاة  وثمة  وحيوانية،  ب�رسية 

أغنامهم يف زاوية من هذه امللحمة اللونية. وا

واحلقائب،  متعة  االأ يجمعون  م�شافرون  وهناك 

بحركة ع�شبية �رسيعة، يختلط هذيان اأطيافهم مع 

عواء ال�شفن وق�شف الطائرات.

�شدى  يرتدد  املوؤذن  �شوت  �شمعي  إىل  ا ويتناهى 

فاأكرث  اأكرث  ليقرتب  الفا�شل  الف�شاء  عرب  أنغامه  ا

القارة  هذه  يف  واأ�شدائه،  بت�رسعاته  مندجماً 

رواح واملغيب. لوان واالأ الغريبة من االأ

أمام  أبو رقراق( من ناحية حجمه ال�شغري، ا يختلف )ا

طل�شي عن  �شيوي الغزير، ويختلف مغيب االأ النهر االآ

الطعم  ناحية  ومن  اجلنوبي...  ال�شني  بحر  مغيب 

لوان والروائح. واالأ

حلاح  االإ هذا  مبثل  باغتني  الذي  رقراق(  أبو  )ا

ال�شوئية بني  امل�شافة  كل هذه  والوجدان، حمطماً 

مكنة النائية يف اخليال والذاكرة،  املغرب وهذه االأ

هناك،  �شدقاء  باالأ معباأً  جاء  بل  وحده  ياأت  مل 

ع�شناها  التي  اللحظات  وكرم  والكتِب  بالطفوالت 

بني النهر واملحيط.

j v j

بلدان  بني  رحالته  إحدى  ا ق�شة  )لوكيزيو(  يروي 

أقاليم  أمريكا الالتينية، تلك الرحالت املحلية بني ا ا

إحدى  ا على  كان  أنه  ا املده�شة،  القارة  ومناطق 

الطائرات ال�شغرية وكان قريبا من الطيار املغامر 

مازون.. دغال يف االأ الذي ي�شبه رجال االأ

حيث  بنظره  يجول  وهو  )لوكيزيو(  الف�شول  اأخذ 

فوق  ق 
ّ
حتلـ اخل�رساء  واجلبال  املرتامية  الغابات 

نديز. �شاأل )لوكيزيو( الطيار  ذراها ال�شامقة ن�شور االإ

عن  اجلو  يف  الطائرة  توقفت  لو  �شيحدث  ماذا  عن 
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احلركة ؟ فما كان من الطيار ذي الع�شابة احلمراء، 

الطائرة  وتوقفت  الفور،  على  املحرك  اأوقف  أن  ا إال  ا

حيث  حتت،  إىل  ا النزول  يف  بداأت  حتى  هنيهات 

أ�شعل  امل�شري املجهول الذي يلفه �شباب املوت. ثم ا

املحرك وا�شتاأنف الرحلة من جديد..

هذه احلادثة التي تدل على تذوق واختبار حلظات 

إذ كل جمال ال بد يكتنفه الغمو�س  اخلطر اجلميل، ا

أن  ا بد  ال  زمنية  حلظة  يعي�س  أن  ا أراد  ا ملن  واخلطر 

يركب مركب الربق واخلطر.

الطريان  ركوب  م�شاألة  أي�شا  ا احلادثة  هذه  تطرح 

ماكن  رخبيالت غالباً، يف االأ ال�شغري بني اجُلُزر واالأ

التي  �شيوية  االآ القارة  منها  املختلفة،  والغابات 

الكثيفة  بالغيوم  ج 
ّ
املتمو ُزرها 

ُ
أتذكر من ف�شاء ج ا

وا�شتح�رس  احلادثة،  تلك  ال�شاعقة  والرعود 

اب ومغامرين 
ّ
آخرين من كتـ  ب�رس ا

َ
جماالِت وم�شائر

املناخات  هذه  مثل  يف  تنقل  وهواة  حمرتفني، 

جواء عرب الطريان ال�شغري وال�رساعي.. يلفحهم  واالأ

الهواء النقي والهواج�س العا�شفة، منطلقني �شوب 

الغابات املطرية واملحيطات املزْبدة.

أقا�شي  إىل ا إنها حلظات حرية ينطلق فيها اخليال ا ا

والتاأطريات  الزمن  ب�شقف  الالحمدودة  آماده  ا

امل�شبقة.

إىل  ا حتتاج  ال  اال�شتثنائية  احلاالت  هذه  مثل  يف 

يف  داً 
َّ
جم�ش اجلمال  تعي�س  إنك  ا والكتابة،  القراءة 

زيل الطلق. الهواء االأ

j v j

أو  ا ر�شي  االأ الطابق  من  م�شعداً  ا�شتقل  حني  غالبا 

 يف 
ً
كرث علواً خا�شة  على واالأ غريه من الطوابق االأ

براج، ينتابني �شعور النهاية  العمارات العالية واالأ

فني  لعطل  يتوقف  إن  ا فما  احلديدي.  القرب  هذا  يف 

وت�رسي  ح�شا�س،  االإ هذا   
َّ
علي وي�شيطر  إال  ا عابر 

أو�شال  ا االنهيار يف  بداية  ي�شبه  وما  التوتر  رجفة 

ج�شدي..

�شيوية واأح�ش�شت  اليوم توقف )اللفت( يف اجلزيرة االآ

إنني اأدخل ظالم النهاية احلتمية مبثل هذه الق�شوة  ا

الفظيع  الظالم  هذا  مثل  يف  تكون  أن  ا والب�شاعة، 

اأعماقها  اخلانق ولي�س يف رحابة املياه و�شفافية 

ة ال�شافية.
ّ
نثوي االأ

رجاء، تقطف ثمار  أو تائهاً يف غابة ال حمدودة االأ ا

موتك بتاأن فيه الكثري من جمال النهايات الباحثِة 

عن خال�س.

ذلك الفرق اجلذري بني املوت اجلمايل احلنون يف 

أداة بالغة  مملكة الطبيعة، وبني املوت حتت مق�شلة ا

إكراهاته ورعبه،  أدوات الع�رس احلديث وا اجلالفة من ا

مته 
ّ
حتـ ر 

َ
د
َ
كقـ نهارا  ليال  الكائن  على  يرب�س  وهو 

�رسورة احلياة ببنياتها وتفا�شيلها املختلفة.

االح�شا�س  هذا  فمثل  مر  االأ يف  مفارقة  ثمة  لكن 

قطاراً،  أو  ا طائرة  أركب  ا حني  ينتابني  ال  الكارثي 

أدوات الع�رس نف�شه..  من نتائج وا
ً
وهما بداهة 

ن الطائرة والقطار ي�شبحان يف انطالقهما  رمبا الأ

ات�شاعا،  كرث  االأ والف�شاء  ال�شا�شعة  ر�س  االأ على 

امتدادا للطبيعة يف جتليها العميق. على عك�س ذلك 

واال�شمنت  اخلر�شانات  الغاط�س يف  احلديدي  القرب 

من كل اجلهات.

التابعة  اجلزيرة  يف  �شيوي  االآ البحر  عمق  يف   

ربعة  رخبيل الذي ميتد الأ ندوني�شيا ذلك االأ جغرافياً الأ

كرب على م�شتوى العامل -  آالف جزيرة يف القارة االأ ا

التق�شيم جزء  إداريا ملاليزيا - رمبا هذا  ا والتابعة 

من تركة اال�شتعمار االجنليزي الذي وّزع ِنعمه على 

خمتلف ال�شعوب التي كانت حتت �شيطرته..

j v j

إىل  يف عمق ذلك البحر، بحر ال�شني اجلنوبي، انظر ا

مان. لكنها 
ُ
�شخرة �شخمة بحجم جبل الفحل يف ع

�شجار  باالأ مغطاة  كونها  العتيد  اجلبل  عن  تختلف 

والنباتات اال�شتوائية بالكامل حتى ال تبدو جزيرة 

�شفر املتالطم.. �شغرية و�شط البحر االأ

متنيت لو بني ليلة واأخرى، ي�شبح جبل الفحل على 

اخل�شبة  الطبيعة  فيالق  من  تال 
ُ

حم نف�شه  املنوال 

دكنته  على  دمان  االإ  
َّ
حد دي 

ّ
تعو رغم  اخل�رساء، 

ألوانه  زل وا ال�شخرية التي ا�شتعارها من طبيعة االأ



جيال. زمان واالأ �شت على اأدميه االأ
ّ
احلادة التي تكد

لت فيالق الطبيعة من فرط احت�شادها وهجومها 
ُ
قـ

الكت�شاح  خرى  واالأ الثانية  بني  لواوؤه  ينعقد  الذي 

حني  الغيوم  طالئع  واجلفاف،  مة 
ْ
واجله اليبا�س 

من  أ  تبدا �شاطعة،   
ُ

وال�شم�س �شافية  ال�شماء  تكون 

حتى  وتتكثّف  وتت�شارع  ربع  االأ اجلهات  حواف 

حتتل ال�شماء يف �رسبة هجوم ٍ خاطفة.

j v j

املياه  وتيارات  الرهيبة  االرتطامات  خالل  من 

ثالم.. دفقة داخل اجلروف البحرية واالأ
ّ
املتـ

ع 
ْ
وقـ إىل  ا ت�شغي  اجلريح،  عوائها  ة 

َ
ب
َ
جلـ خالل  من 

ال�شيف  �شفوفهم  يف   
َ
عملت وقد  عداء  االأ مذبحة 

�شلحة.. أنواع االأ وامل�شد�س والر�شا�س وكافة ا

الت ال�شحايا على وقع انهيارهم 
ّ
إال تو�ش ال ت�شمع ا

كيد.. حتت براثن املوت االأ

ظالم  يف  بالغ�شب  املحتدمة  املياه   
ْ
أوغلت ا وكلما 

ج�شاد ومتزيقها  ت يف تدمري االأ
َ
أمعنـ كهوفها، كلما ا

ة 
ّ
أ�شالء ورماد، ليب�شق عليها املار إىل ا حتى حتيلها ا

الظاملة  ج�شاد  االأ هذه  نحو  الغيظ  يحقنهم  الذين 

العفنة.
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ال�شني  بحر  عرب  قلة 
ْ
امُلثـ الغيوم  عربة  تتقدم 

عا�شفة  بفعل  املتحرك  احلقل  نحو  اجلنوبي، 

وىل، طليعة  خفيفة.. يتقدم احلقل معانقا غيمتها االأ

الغيوم املتقدمة بثمارها.

 نفط 
ُ
متر بواخر، متر ناقالت

�شجر احلقل يبكي من فرح ٍ و�شوق

�شياح طفل يف القريب.. املوجة يعلو هديرها

بينما الرعاة ي�شوقون القطعان يف �شماٍء معتمة

j v j

ج ب�شم�س 
ّ
يف هذا ال�شباح اخلايل من الغيوم، املتمو

ال�شحب  غياب  املفقود يف  تاأخذ جمدها  ا�شتوائية، 

م�شاحة  تذع  )تركرتات(  وثمة  املطرية.  والغيوم 

على  ي�شطرك  معهود  غري  �شجيجاً  حمدثة  احلقل 

حماولة  يف  القهوة،  و�شنع  مبكرا،  اال�شتيقاظ 

بهذا  الوقت  بك  يفتك  ال  كي  عمله  ميكن  ما  عمل 

فيه  تكون  العادة،  جاري  على  الذي  املبكر  ال�شكل 

وقات  أف�شل من بقية االأ حالتك الذهنية يف ن�شاط ا

املتعاقبة..

ف( 
َ
يف هذا ال�شباح امل�شم�س يهجم عليك م�شهد )اجِلي

إىل العامل دائما، بنتانتها وانفجار  اجليف امل�شبوقة ا

روائحها الكريهة، التي من فرط ف�شاعتها اجليفية 

�شيوية  االآ القارة  �شكان  د 
ِّ
ت�رس أن  ا ميكن  املنتنة، 

والفي�شانات،  الزالزل  ت�رسدهم  مل  كما  باأكملها 

وجه  على  وجماٍل  حياة  عن�رس  اأي  تبيد  أن  ا ميكن 

الب�شيطة املمتد..

كرث قدما من  اجليفة ال�شاربة يف الِقدم، هي رمبا االأ

خرى.  الوجودات املادية االأ

نتانة �شحيقة يف وجودها وعنفوانها وا�شتمرارها.

ال�شلوك  وقيم  تاريخها  تراكم  تخيل  ميكن  هل 

وهو  عزل،  االأ الكائن  على  واالنق�شا�س  واملباغتة 

أو �شجرٍة وكتاب. هل ميكن تخيل  أفة بحٍر ا يتو�شل را

تلك القوة املتفوقة بخلفيات وتدافع اجليف وكيفية 

اجليفة  عظمة  عظيمة،  لدرجة  احلاذق  �شنيعها 

أفقها الذي ين�رس ويبث رياحه يف مدارات  وت�شميم ا

الب�رس واحليوان؟..

لكن  بعيدة،  فهي  اجليفة  ترى  أن  ا بال�رسورة  لي�س 

نحوك  ترتحل  برخ�س،  اخلبيثة  املراوغة  نتانتها 

أينما ذهب الكائن الذي يحاول الهرب  أينما ذهبت، ا ا

الظالم  خارطة  على  املوّزعة  اجليف  م�شتنقع  من 

رميا،  فمنها  عادل.  نحو  على  والقذارة،  وال�شباع 

ينبثق قانون التوزيع العادل الوحيد لرثوة اجليف 

والنتانة.

ثروة اجليف، لي�شت جيف )الرخم( وهياكل احليوانات 

أرجاء تلك ال�شحارى واجلبال التي كنا  املمزقة يف ا

م عليها وحتوم حولها يف 
ّ
أ�رساب ال�شواري تلتـ نرى ا

أعرا�شاً جماعية. ولي�شت تلك القادمة من  ا ما ي�شبه 

اأخيه  جثة  ال�شقيق  يحمل  وهابيل(  قابيل  ع�شور) 
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إىل اأخرى بانتظار بزوغ املعجزة. من مفازة ا

زمنة  االأ عرب  واملغدورين  والقتلى  ال�شحايا  جيف 

امل�شتقبل  باأمل  ة 
َ
امُل�شاء اجليف  تلك  مكنة،  واالأ

على الب�رس اأجمعني كما كان ما�شيهم وحا�رسهم، 

واحلبل على غارب جمٍل تائه بني املجازر واجليف 

وقيم الغاب الب�رسي املنيع على التو�شيف..

أو  ا اأخرى يزيد  إىل  ا عدالة توزيع اجليف من منطقة 

تاأثريا حا�شما  يوؤثر  ال  بحيث  ن�شبي  باإطار  ينق�س 

 هذا القانون. لكل مكاٍن خ�شائ�شه وجيفه 
ِّ
على لب

ونتانته.

لت نحوي هذا ال�شباح 
ّ
لكن النتانة اجليفية التي ترح

يف  جذر 
ّ
متـ اأ�شيل  ع ٍ 

ْ
ب
َ
طـ وِخ�شة  فتكا  كرث  االأ هي 

العائلة وال�شاللة اجليفية املطبقة على اجلهات.

j v j

يف امل�شاء الغائم ام�شي على �شاطئ البحر املحاط 

الهند  جوز  أ�شجار  ا من  وقليل  ال�رسو  باأ�شجار 

خرى. �شجار االأ والنباتات واالأ

املقطوعة من  خ�شاب  االأ ال�شاطئ  تنت�رس على طول 

الغابات.  يف  تنبت  التي  العمالقة  �شجار  االأ جذور 

جذوع  خمتلفة.  ألوان  وا باأحجام  البحر  ويلفظها 

تنت�رس  وبنية،.  و�شوداء  داكنة  واأغ�شان،  وفروع 

إع�شار  كاأ�شالء جثث ب�رسية �شحلتها ال�شواعق ليلة ا

�شت�شلحا 
ُ
وعنف اأعماق مدلهم. بع�س اجلذوع يبدو م

اختطفته  وقد  �شواق،  واالأ املدن  إىل  ا طريقه  يف 

العا�شفة من اأح�شاء ال�شفن املبحرة..

التجار  إىل  ا ي�شل  أن  ا قبل  فراره  فكرة  يل  خطرت 

اأطنان  الورق،  إىل  ا يقينا  �شتحوله  الذي  وامل�شانع 

لتغطي  العامل  جهات  يف  وزع 
ُ
�شتـ التي  الورق 

اال�شتعماالت املختلفة لن�شاط الب�رس. فهذه ال�شناعة 

اأهم دعائم اكت�شافات احل�شارة )البداية  كانت من 

ي�شتخدم  حني  لكن  ال�شني(.  يف  كانت  الفعلية 

الغابات  روح  تتعذب  واالنحطاط،  ال�رس  لتاأ�شيل 

رق  احلرة الطليقة وتق�شي لياليها املوح�شة يف االأ

ينتظر  الذي  القامت  امل�شري  يف  والتفكري  وال�شهاد 

والكربياء.  العلو  البالغة  �شعبها،  حياة  من  جزءا 

ف�شاد  خر ع�شيا على التدمري واالإ إن بقي اجلزء االآ وا

الب�رسيني رمبا..

جزء  العامل،  رفوف  متالأ  التي  الرديئة  الكتابات 

حياة  له  تتعر�س  الذي  والتدمري  التعذيب  هذا  من 

الغابات.

عتدى عليها 
ُ
وكم تبدو الغابات معذبة ومظلومة وم

أن الكثري من كرمها اجلمايل  إذا عرفنا ا اأميا اعتداء، ا

يدي اخلبيثة واجلاهلة. على جاري القول  يقع يف االأ

كنت  فقد  إليكما..  ا بربدي  اين 
ّ
فجر )خذاين  ال�شعري 

قبل اليوم �شعباً قياديا(.

خر من ج�شد ال�شجر  دهن العود مثالً ي�شتخرج هو االآ

ذلك  ن 
ّ
تكو ملادة  إفرازه  وا احت�شاره  حلظة  الغابي 

ل�شنف  تنتمي  مفارقة  اأي  والفريد..  الغايل  العطر 

الرتاجيديا الرفيعة يف حياة الغابات هذه؟

أمثلة اخلري اجلمايل والكرم الغابي ال حت�شى يف  وا

هذا املجال..

اقتلعته  غ�شان  واالأ والفروع  اجلذوع  تلك  بع�س 

هذا  يف  يلفظه  الذي  البحر  إىل  ا وقذفته  العا�شفة 

امل�شاء اجلنائزي للطبيعة اخلالقة، اأحدق فيه وهو 

بحيث  �شويف  وعناق  ج�شدي  ا�شتباك  حلظة  يف 

ال�شجرة  ي 
ْ
غ�شنـ أو  ا اجلذعني  بني  الف�شل  ي�شتحيل 

ال�شهيدة، كاأمنا ترف�س املوت املجاين، وتذهب يف 

ة.
ّ
أبدي غيبوبة ع�شق ا

j v j

مهما  احتياط  اأي  معه  ينفع  ال  الذي  البعو�س  هذا 

بجروحك  ثخنا 
ُ
م ويرديك  ج�شدك  �شيقتحم  كان، 

أيام. أورامك عدة ا وا

كيفما  واللحظات  يام  االأ ن�شف  تريد  ال  الذي  أنت  ا

أن ترى وترتحل  اتفق يف هذه البالد النائية. تريد ا

أن تغرف  أنهارها، وا أرجاء بحارها وغاباتها وا يف ا

عينك العط�شى من �شحر امل�شهد الب�رسي وغزارته..

أو طموحك، لكن البعو�س القادم  هكذا كان ت�شورك ا

من الغابات املحيطة باملدينة ال�شغرية له ت�شور 

آخر متليه غريزته العدوانية جتاه بني الب�رس الذين  ا

اقتحموا مملكته املح�شنة بهيبة املرئي والالمرئي 



إىل خمترب لعلومهم ونوازعهم الالحمدودة  واأحالوها ا

وجمال  اال�شتباحة  بل  وال�رسورة  احلاجة  ب�شقف 

الب�رسي  ال�شاأن  يف  يح�شل  كما  املجزرة  م�شهد 

�شياء والطبيعة ؟. نف�شه، فكيف بجمال االأ

البعو�س ال�شغري البالغ ال�شغر وال�شاآلة الذي يكاد 

قدوم  مع  كتائبه  تنت�رس  املجردة،  بالعني  رى 
ُ
ي ال 

وممالكه  أرا�شيه  ا حماية  يف  لي�شاعد  غالبا،  الليل 

من اال�شتباحة واالقتحام.

ي�شتعري  أين  ا من  املخطط.  ال�شغري  البعو�س 

النحو  هذا  على  �شحيته  ليثخن  تلك  ال�َشبع  أنياب  ا

الكا�شح..

قول  ح�شب  �شد،  االأ جبهة  تدمي  واحدة  بعو�شة 

�شد والنمر  ال�شاعر. لكن جمع من البعو�س ي�رسع االأ

كرث ه�شا�شة وادعاء لوال  ن�شان االأ وقبلهما بالطبع االإ

ذلك الدهاء واخلبث والقدرة اخلرافية على اخرتاع 

إىل ه�شيم ورماد،  بادة التي حتيل اخل�شم ا أ�شلحة االإ ا

والكرامة.  البطولة  وقيم  ميان  االإ قوة  كانت  مهما 

يت 
ُ

حم كيف  إال  وا املعركة.  النار  قوة  �شتح�شم 

ي�شهد  كما  ر�س  االأ وجه  على  من  واأمم  ح�شارات 

القيم يوجد جنينها  التاريخ بو�شوح �شاطع. )هذه 

إن مل  أقوى... ا إن مل يكن اأكرث من جنني وا يف الطبيعة ا

يكن املثال املكتمل(

يف  فطار  االإ أتناول  ا أنا  وا بادي،  االإ املنحى  هذا  يف 

آثار هجوم احل�رسات والبعو�س  أ�شاهد ا مطعم الفندق وا

لغط  أ�شمع  ا ج�شدي،  من  أماكن  ا يف  البارحة  ليلة 

ن�شوة ا�شرتاليات، على مقربة من طاولتي، ميرحن 

إىل  ا جئن  جميالت  ب�شائحات  يليق  كما  وي�شحكن 

الروتني،  من  نعتاق  واالإ املزاج  لتغيري  خر  االآ البلد 

باجتاه املغامرة..

البلد  هذا  عن  بعيدة  لي�شت  هي  التي  ا�شرتاليا 

احلديثة  القارة  تلك  جامعة،  فيه  ولها  �شيوي.  االآ

العهد يف االكت�شاف والعريقة يف وجودها ال�شحيق 

ات يف العامل(.
ّ
أنواع ال�شمي أفتك ا )توجد فيها ا

أ  باأ�شوا إال  ا والقالب  القلب  أوروبية  ا �شارت  كيف 

بادات، حني جهز االجنليز جي�شا من القتلة  أنواع االإ ا

إىل  ا آنذاك،  ا الع�رس  باأ�شلحة  مزودين  واملجرمني 

جانب عنفهم الهمجي وغرائزهم الوح�شية املنفلتة 

قذفتهم  جمتمع  ونفايات  ك�شفلة  رادع  اأي  من 

إىل ال�شجون والعقاب.. قوانينه ا

أُبيد �شعب وولدت ا�شرتاليا احلديثة. هكذا ا

احل�شارة  بربكات  دة 
ّ
معم القارة  ولدت  هكذا 

والتقدم كما ولد غريها على نف�س املنوال باأ�شكال 

خمتلفة..

احل�رسات  عدوان  ون�شيت  احلدث  هذا  تذكرت 

عدوان  أمام  ا واللطف  التوا�شع  البالغ  والبعو�س 

فيما  البعو�س  أن  ا رغم معرفتي  الب�رسي.  البعو�س 

أبادت  ا وبئة،  االأ اأ�شنافاً من  القمل، نقل  م�شى، مع 

اأمما و�شعوبا بكاملها.

هو  رى 
ُ
ي يكاد  ال  الذي  ال�شغري  الب�رسي  البعو�س 

كرث خطورة وحقارة. االأ

أفة  والرا اللطافة  البالغ  الغابي  البعو�س  عدوان 

ناث  االإ أ�رساب  ا ناث،  االإ أن  ا عرفت  حني  خا�شة 

يذاء  االإ على  القادرة  الذكور  دون  من  وحدها  هي 

أو ميوت ب�شبب  ن�شان ا وامت�شا�س الدم. فاأن يجرح االإ

أنثى من اأي �شنف ب�رسي وحيواين، تلك نهاية فيها  ا

إن مل تكن ال�شهادة بكامل  أفة والرومان�شية، ا من الرا

القتل  الذي مل يخترب  ألقها كما عرب )جميل بثينة(  ا

إناث فارهات. أيدي هكذا ا وال�شهادة على ا

j v j

على  بع�شهم  ي�شورون  �شياح  قريبة  م�شافة  على 

يف  تتوزع  ومنحوتات  ومتاثيل  طبيعية  خلفيات 

م�شغرة،  بوذية  معابد  و�شط  املرتامية  احلديقة 

 
ٍ
تعبق بروائح نفاذة خا�شة. ال�شياح ي�شورون بنهم

إىل  ا امل�شهد  اختفاء  من  لديهم  خوف  ثمة  كاأمنا 

ة، 
ّ
امل�شهدي احلياة  هذه  من  اختفائهم  من  أو  ا بد،  االأ

إىل  ا حتويلها  عرب  االحتفاظ  يف  الرغبة   
ُ
تلح حيث 

اختفاء  هاج�س  ثمة  كاأمنا  فوتوغرافية  لقطة 

اليابانيني  ال�شياح  لدى  الواقعية  وال�شورة  امل�شهد 

وب�رساهة  باالندفاع  عنه  يعربون  والكوريني، 

واجلغرافية  الروحية  الطبيعة  أن  ا رغم  الت�شوير، 
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للمكان تقرتب من خ�شائ�س طبيعتهم..

املطر  يخ�شها  التي  النخلة  جذع  على  رفرفة    

أنها رفرفة ع�شفوٍر  ا الليل، تتبني  وال�شواعق طوال 

غدران   
ُ
توؤم التي  الع�شافري  تلك  من  ال�شغر،  بالغ 

ينبئ  الرفيف  �شوت  خرى.  االأ �شجار  واالأ النخيل 

يف  اجلمال  البالغة  لوان  االأ لكن  اأكرب،  طائر  عن 

نيق،  االأ واحل�شور  املرح  وذلك  ال�شغري  الع�شفور 

�س �شغر حجمه ويجعل منه وجوداً مميزاً بني 
ّ
يعو

الطيور والع�شافري..

j v j

متتد احلدائق واملروج على م�شافة النظر الذي يتيه 

يف ات�شاع ف�شائها املتموج بزرقة ال�شماء واملياه 

إىل  حجام، من ال�شغري ا لوان واالأ وال�شجر املتدرج االأ

ال�شجر العمالق، الذي يذكر بالغابات املطرية..

حالها  الأ إال  وا مطرية  جميعها  الغابات  أن  ا واأظن 

على  الت�شمية  هذه  أُطلقت  وا حطام.  إىل  ا اجلفاف 

أمريكا  �شيوي ويف ا غابات بعينها يف هذا اجلزء االآ

مطار  الالتينية لوقوعها على خط اال�شتواء حيث االأ

إ�شافة  أق�شى مداهما، ورمبا ا الغزيرة والرطوبة يف ا

أ�شباب اأخرى.. ا

هل ميلك �شجر الغابات واملروج نف�س روح ال�شمود 

ال�شاحقة  العوامل  أمام  ا واقفة  البقاء  وقدرتها على 

�شمو�س  مطرقة  حتت  مطار،  االأ و�شحِة  للجفاف 

ال�شجر املتجمع  التي ميلكها ذلك  فاتكة؟ مثل تلك 

يف  واأكمات،  �شغرية  �شحراوية  غابات  �شكل  على 

رغم  على  قدره  و�شط  ويظل  ر�س.  االأ تلك  فيايف 

تواجه  التي  ة 
ّ
البطولي الروح  حزن  متاألقاً،  حزنه 

دوماً ق�شوة الطبيعة والزمن..

لو  ان  أفكر  وا واملروج،  احلديقة  امتداد  إىل  ا أنظر  ا

ت عنها 
ّ
أُهملت هذه امل�شاحات برهة من الزمن وكفـ ا

الغابات  هجران  وهجرت  والت�شنيع،  الت�شذيب  يد 

غابات  إىل  ا خرى  االأ هي  حتولت  لرمبا  الع�شية، 

تنمو بقوة دفعها التلقائي الذاتي احلر، من غري اأي 

�شجار  إ�شافة يحد عملقة االأ تدخل خارجي وحذف وا

وتوح�شها.

مثلما  الغابات  �شواعد  يقوي  والن�شيان  همال  فاالإ

 
ُ
يقوي �شواعد الب�رس، وح�شب ال�شاعر الكبري : )و�شاعد

ي�شتد يف الن�شيان(. تتغذى �شواعد الب�رس والطبيعة، 

تتك�رس  أو  ا واملواجهة،  الن�شيان  حومة  يف  وت�شتد 

إىل �شظايا وه�شيم.. وج ا
ُ
وحتولها الرياح اله
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مطار واخل�رسة  ماكن واملناخات الباذخة باالأ يف االأ

أو ال�شجريات التي  أر تلك ال�شجرة ا وبذخ الطبيعة، مل ا

ن�شان  االإ وحدة  وتاأمل  إليها،  ا النظر  ي�شتهويني 

تخوم  يف  ال�شاربة  كينونتها  آة  مرا يف  وعزلته 

ن�شانية.. تلك ال�شجرة التي جمدها  ر االإ
ْ
فـ

َ
الوح�شِة وقـ

كرث  االأ واأخيلته  فكاره  الأ عميق  ك�شدى  )نيت�شه( 

الالحقة..  والع�شور  ع�رسه  مع  و�شدامية  خطورة 

 وحيدًة حتت �شلع جبل مطل 
ُ
تكافح التي  ال�شجرة 

على هاوياته و�شدميِه، و�شط العوا�شف والفي�شانات 

العاتية. وتظل مت�شبثة باحلياة والبهجة واملرح..

مان 
ُ
أراها يف ع هذه ال�شجرة الواقعية والرمزية كنت ا

وبلداٍن اأخرى يف اجلزيرة العربية، اأكرث جت�شيداً لتلك 

الفكرة بخيالها اجلامح، اخلارجة عن جادة الن�شِق 

والتحديد.

روحاً  ت�شت�شف  يجعلك  الغزارة  بهذه  الطبيعة  كرم 

مما  وجتلياتها،  تكويناتها  خمتلف  بني  ت�شامنية 

على  والتاأرجح  االنف�شال،  بق�شوة  ال�شعور  يقلل 

احلافة ك�رسط وجود..

اأحمل حقيبتي ال�شغرية واأذهب نحو الغابة، مهما 

مع  مبا�رس  نحٍو  على  املمتد  إقامتي  ا مكان  كان 

ج�شد الغابات، فمركز الغابة وجربوتها، يقع هناك 

اأكرث من �شاعتني  أن تقطع  ا على، حيث عليك  يف االأ

التي  املطرية  املمالك  تلك  إىل  ا لت�شل  بال�شيارة 

 
ٌ
واقع كله  الكون  وكاأمنا  تعلن،  مما  اأكرث   

ُ
ت�شمر

واجلذور  غ�شان  باالأ امللتف  الكبري  غمو�شها  يف 

احل�رسات  و�رساخ  خميفة،  بحلزونية  املت�شابكة 

والهوام الذي يذكرك ببدايات اخلليقة.

وحني تاأخذ قدماك يف اجتياز عتبة املتاه الغابي، 

مان والطماأنينة التي   يف روحك �شيئا من االأ
ُ

حت�س



رواح  الأ ال�شاج  زيز  االأ خر،  واالآ احلني  بني  يقطعها 

يقاع ال�شائد جليو�س  ٍة تقطع االإ
ّ
أو �رساخ هام الغابة، ا

بداية  ت�شمعها  التي  تلك  »ال�رساريخ«  احل�رسات 

حتى  املنوال  هذا  على  وتظل  بلدك،  يف  �شياف  االأ

�شجار  االأ على جذوع  متيب�شة  ال�شتاء ومتوت  ياأتي 

مطار  االأ تاأتي  حني  أنها  ا مان، 
ُ
ع يف  روايةٌ  )ثمة 

وتغمر املكان تنبعث فيها احلياة من جديد(.

أن  ا حياة مبقا�س �شيٍف واحٍد، ال ت�شتطيع ذاكرتها 

الم والذكريات املريرة. �س االآ
ّ
تكد

جوارحك  ترجت  املعبد،  �شبه  طريقك  يف  اأحياناً 

تنفجر  الغابة  قلب  من  �رسخة  النطالق  وترتعد 

أم  أم حيوان ا بنواٍح جنائزي ال تعرف م�شدره، اأطائر ا

تلك احلية التي اكت�شفت اأخرياً، احلية احلمراء بلون 

إعالن  ا إ�شارة  ا أم  ا احلكمة  ر�شولة  ال�شارخة.  النار 

معان يف اال�شتباحة والتحقري. احلرب على االإ

مق�شدي  هو  الذي  الرئي�س  الغابة  �شالل  إىل  ا اأ�شل 

لهذا اليوم، فهناك عدة �شالالت ومنابع تعربها يف 

إن ت�شل ممتلئا  ا الفردو�شية. ما  الواحة  إىل  ا طريقك 

اال�شتوائية،  الغابة  يف  العالية  والرطوبة  بالعرق 

التي  وروبية  االأ الغابة  عك�س  على  منهكاً.  الهثاً 

التعب  هذا  غري  من  و�شاعات  �شاعات  فيها  مت�شي 

إن  ا ما   – الطق�س  طبيعة  اختالف  بحكم  واللهاث 

إىل ال�شالل وحتدُق يف املنابع املتدفقة بهذه  ت�شل ا

لهية، واجلنبات املتعددِة ملطارح املياه  لطاف االإ االأ

املياه  م�شاقط  ت�شمي  العرب  )كانت  وم�شاقطها 

امل�شانع. و»تبقى اجلبال بعدنا وامل�شانع«(.

حته 
ّ
جر الذي  اجل�شد  هذا  قاذفاً  قمي�شك،  تخلع 

ال�شدمي  هذا  اأعماق  إىل  ا الزائفة،  واملدنيات  ال�شنون 

لوان  واالأ العميقة  اخل�رسة  هاوية  و�شط  املائي، 

والظالل املتاأرجحة بفعل �شم�س حمتجبة بالغيوم، 

وخفية.

كرب بفعل  رد اجلد االأ
ُ
من هذه اجلنة اخليالية، رمبا طـ

فعى التي يبجلها ال�شينيون. خديعة االأ

حني تنقذف يف خ�شم املياه الباردة، تن�شى �شورة 

خرى  ال�شفة االأ إىل  ا الذي �شيخطفك  الطائر  الثعبان 

طفاله واأ�شدقائه الذين ال يثملون  طعاماً �شائغاً الأ

أ�شالئهم،  ا وافرتا�س  الب�رس  دماء  بامت�شا�س  إال  ا

أفة و�شدو  إىل را وتتذكر احلية احلمراء وقد ا�شتحالت ا

أمان.  وا
ٍ
ميام

بدية  االأ ف�شاء  يف   
ً
هنيهة  دخلت  أنك  ا حت�س 

امل�شتحيل..
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املكان  هذا  من  قليلة  �شاعات  إال  ا تبعد  ال  ال�شني 

ال�شني.  بحر  من  اجلنوبي  اجلزء  يف  الهادئ، 

مرباطوريتان  اأكرث بقليل. االإ واليابان تبعد م�شافة 

كرث  واالأ ق�شى  االأ ال�رسق  تاريخ  يف  �شهرة  كرث  االأ

املجد  أدوار  ا اقت�شما  وغمو�شا،  وده�شة  إثارة  ا

والتو�شع  االحتالالت  وكذلك  خفاق  واالإ وال�شعود 

خارج احلدود.

أن التاريخ ال يقدم اليابان يف الع�شور القدمية  رغم ا

أقدم احل�شارات على  كما يقدم ال�شني كواحدة من ا

والبارود...  الورق  خمرتعة  ال�شني  ر�س.  االأ هذه 

التاأمل والفل�شفة.

�شغر حجما و�شكانا مبا ال يقا�س  وتلوح اليابان االأ

االحتالل  لعنف  نزوعا  اأكرث  الكربى،  بجارتها 

ر�س  الأ ورحمة  هوادة  يعرف  ال  الذي  واالكت�شاح 

الياباين  التاريخ  يقدم  هكذا  وممالكهم..  الغري 

أمام �شطوته وعنفه  نف�شه جي�س )كاميكاز( ال يقف ا

إميان مقد�س مببادئ الروح والتقاليد  النابعني من ا

ال�شاموراي،  املحاربني  روح  لليابان  الكال�شيكية 

أو مقاوم. حتى ال�شني العمالقة خ�شعت  اأي واقف ا

الحتاللهم ونفوذهم فرتة من الزمن. وال يقف م�شار 

العاملية  احلرب  نريان  يف  املثرية  حداث  االأ هذه 

مهما  الب�شعة  مريكيني  االأ قنابل  لوال  التي  الثانية 

أمريكا نف�شها يف مهب  كانت املربرات، لكانت رمبا ا

اليابانيون  دباء  االأ العا�شف..  الياباين  التاريخ 

رادة واالختيار،  الكبار ق�شوا حرقا وطعنا مبلء االإ

العاملية  إىل �شدة نوبل واملكانة  ا ومنهم من و�شل 

عن جدارة وا�شتحقاق مثل كواباتا ومي�شيما..

اأ�شيلة  تتبدى  �شفة  والفناء  املوت  نحو  النزوع 

وكيانية لدى اليابان وهذا م�شدر غمو�ٍس وده�شٍة.. 
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روؤى  إىل  ا و�شلوا  الذين  والفنانون  دباء  االأ أولئك  ا

خارقة يف مقاربة اخلراب الب�رسي..

هل اليابانيون جميعاً م�شابون مبثل هذه »العدمية 

ال�رس�شة« يف التاريخ؟

إىل  ا املتطرف  النزوع  انتقل  الراهنة  اللحظة  حتى 

آخر  نتاج الذي �شار هدفاً وغاية كمقد�س ا مكنة االإ

يف هذه ال�شريورة..

احلاكمة  ال�شالالت  توايل  على  ال�شيني  التاريخ 

هذا  �شكان  من  كغريه  الدماء  و�شفك  العنف  عرف 

نحو  والنزوع  املطامِع  �رساع  وخا�شة  الكوكب 

يقدم  ال  التاريخ  هذا  لكن  والنفوذ  واحلكم  الهيمنة 

نف�شه مب�شتوى اليابان الذي ال ي�شاهى رمبا.

لكن اليابان على كل ذلك ال�شعور املت�شخم بالتفوق 

والعظمة، مل ت�شلم من تاأثري جارتها الكربى معرفياً 

أدبياً، فقد كانت االر�شتقراطية اليابانية واملثقفون  وا

يتكلمون ال�شينية حتى القرن اخلام�س ع�رس. وكان 

الفال�شفة وال�شعراء ال�شينيون يف احلقب املختلفة، 

�شول واملراجع للمعرفة اليابانية. ي�شكلون االأ

اأكرث  واخلري  ال�شالم  نحو  ميلهم  يف  ال�شينيون 

أن ال�شالالت املتعاقبة يف حكم  إذا عرفنا ا ان�شجاماً، ا

إىل القوانني املكتوبة،  مرباطورية، كانت ال متيل ا االإ

للكومف�شيو�شية  احلا�شمة  التاأثريات  وبحكم 

 للنف�س 
ّ

والطاوية، كانت تعتمد خماطبة اجلانب اخلري

الب�رسية وتعهد هذا اجلانب بالنمو واالزدهار. على 

الت�رسيعات والقوانني املكتوبة  الرومان يف  عك�س 

النافذة وامللزمة.

الب�رس  إ�شالح  ا  يف 
ٌ
أمٌل كبري ا لديهم  ال�شينيون  كان 

وتنقيتهم وت�شذيبهم..

أتطلع  ا أنا  ة ال�شعيدة، وا
ّ

تغمرين هذه الهواج�س اخلري

أمواج البحر ال�شيني م�شتعيداً موجة )الدراجون(  يف ا

القدا�شة  مب�شحة  املغمورة  الطبيعية  الظاهرة  تلك 

أن  ا قبل  والب�رس  واملزارع  القرى  تكت�شح  وهي 

يرو�شها العقل ال�شيني اجلديد.

البحر  ن�شيم  مع  القادمة  الطماأنينة  هذه  ورغم 

بنى  الذي  ال�شني  حاكم  ذكرى  تهجم  ال�شيني 

من  ثمة  إذ  ا العر�س  مغت�شب  املحرمة(،  )املدينة 

كان  الذي  مرباطور  االإ فهذا  منه.  �رسعية  اأكرث  هو 

املدينة  هذه  يف  مذبحة  اأكرب  ارتكب  جيو�س،  قائد 

برهة اكتمالها، ب�شبب �شبهة و�شاية حول غزل اأحد 

ي�شل  اللواتي  جواريه  إحدى  ا مع  الق�رس  خ�شيان 

يف  مرة  إال  ا الواحدة  يرى  ال  انه  لدرجة،  عددهن 

احلياة.

اجلواري  من  آالف  ا خم�شة  املجزرة  هذه  يف  راح 

واخل�شيان.
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املطر ال ينقطع طوال الليل. دمية تتلوها اأخرى اأكرث 

مت�شح  وبروٌق  رعود  املجهول.  إىل  ا وحنيناً  كثافة 

الثعبان  �شواظ  اللهب،  باأل�شنة  والغابات  ال�شواطئ 

تتنزه  وخراٍف  جداول  إىل  ا ا�شتحال  وقد  اخلرايف 

امل�شت�شلمة  ر�س  االأ اأدمي  وعلى  ال�شماء  مراعي  يف 

أة يف غيبوبة اللذة، للعوا�شف التي تخ�س  بعذوبة امرا

الطبيعة  ن�شيد  هو   
ُ
التوحد كاأمنا  واأطرافها،  بطنها 

زيل. وحلمها االأ

عا�شري  إع�شار من تلك االأ كان ثمة حتذير من قدوم ا

ق�شى،  االأ ال�رسق  يف  املناطق  هذه  ت�شتوطن  التي 

يف  انح�رس  ع�شار  االإ أن  ا تبني  ال�شباح  يف  لكن 

البحر وحطم �شفناً وقوارب..

أكواخ ال�شيادين  إىل ا أن يكون تدمريه قد امتد ا  ا
ُ
خ�شيت

يام. أم�شي فيه معظم االأ على ال�شاحل الذي ا

أمامها  وا كواخ  واالأ اخل�شبية  البيوت  تلك  كانت  فقد 

القوارب وعدة ال�شيد من �شباك وما ي�شبه املناجل 

أبعاد  وا ال�شاطئ  من  عميقاً  جزءا  ت�شكل  والرماح، 

أرها من قبل،  جماله وزينته. كثري من تلك العدِة مل ا

التي  تلك  عن  وتكوينها  فكرتها  يف  تختلف  فهي 

�شاهدتها يف ال�رسق العربي وغريه.

ع�شار  رى ما خلفه االإ إىل ال�شاطئ الأ أن اأم�شي ا  ا
ّ
علي

ألفتها  ا التي  �شياء  االأ تلك  يف  تدمري  من  العابر 

ال�شغرية  املدينة  هذه  يف  إقامتي  ا فرتة  واأحببتها 

معظم  التي  )مريي(  كبرياً  منتجعا  ت�شبه  التي 

خرى  االأ عراق  االأ من  وقليل  ال�شينيني  من  �شكانها 

كاملالوى والهنود. وهي جزء من اقليم )�رسواك(..



احلمراء  ألوانها  ا جمال  )الدراجون(  فاكهة  أتناول  ا

القانية واحلبيبات املنت�رسة على اأدميها ت�شبه قلب 

كرب لهذه ال�شعوب. الثعبان املبجل لدى الق�شم االأ

وفاكهة اأخرى ت�شمى )دوريان( فاكهة الغابة وهي 

بالعنا�رس  وغنية  لذيذة  الغابات،  يف  إال  ا  
ُ
تنبت ال 

تق�شريها  قبل  مقرفة  رائحتها  لكن  الغذائية، 

كل. وتهيئتها نظيفة لالأ

�شامة  ثماراً  تثمر  حمراء  اأخرى  غابية  فاكهة  ثمة 

مبتناولها  تفتك  إذ  ا والعارفون  هايل  االأ يتجنبها 

على الفور من ب�رٍس وحيوان.

هناك نوع واحد فقط من الطيور يتناولها وال ت�رس 

ويغذي  جوعه  ي�شد  لكي  ال  ذلك  يفعل  إذ  ا فهو  به، 

ليخزنها  إمنا  وا التحليق والطريان،  ج�شده ملوا�شلة 

على  االنق�شا�س  حلظة  حتني  حتى  ج�شده  يف 

إىل �شالٍحٍ  خ�شومه وتتحول هذه الفاكهة املغرية، ا

عداء ويبيد ن�شلهم نا�رساً حتى يف م�شتقبل  يفتك باالأ

عداء  االأ فاأر�س  والتهجري.  الهالك  بذور  �شالالتهم 

حتى بعد املعركة تختزن البذور كما تختزن اأر�س 

لغام و�شواها، لتنفجر الحقاً وتبيد. الب�رس االأ

يا لغرابة الطبيعة وبراءتها وعنفها.
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نفوذه  با�شطاً  أ�شده،  ا على  اال�شتوائي  اجلو  كان 

 على �شكل فيلة وتيو�س 
ً
حب تغمر ال�شماء متدافعة 

ُ
ب�ش

البحر(  فر�س  ِمريي  )�شعار  بحر.  أفرا�س  وا جبلية 

تقفز  وهي  والربية  املائية  الديكة  أ�شكال  ا حتى 

بفرح ِ  فالج  واالأ اخل�شيبة  ال�شواحي  حواجز  على 

لهة على غري مثال،  أبدعتها االآ الري�س امللون لوحًة ا

 من فرط رهافتها اخلاطفة...
ً
ة 

ّ
فو�شوي

ر�س. جتل�س  غابات حيوان يف ال�شماء واأخرى على االأ

على كر�شي حتيط به الطواوي�س وطيور اأخرى، تاأكل 

ألفة  فتات اخلبز وحلاء جوز الهند من كفي مبا�رسة. ا

ول مرة الطاوو�س  م�شهد �شياحي ال اأكرث. هكذا بدا يل الأ

الري�س ك�رساع يف  ين�رس حديقة  املعهود،  بخيالئه 

أنه  مهب عا�شفة على و�شك احلدوث، يف لقطة يبدو ا

نثى  االأ تقف  مقربة،  وعلى  للت�شوير،  عليها  اعتاد 

الباهر. معظم ذكور  التي ال متلك �شيئا من جماله 

أن  إذ ا كرث جماال، على عك�س الب�رس، ا احليوانات هي االأ

أة غالبا ما تقلب هذا النمط اجلمايل يف معظم  املرا

أ�شا على عقب. يف طليعة هذه  البلدان، ولي�س كلها، را

الطيور الطاوو�س والديك، بجماله احل�شي والغيبي، 

 والتقاطا 
ً
إ�شغاء كرث ا إح�شا�شه بالزمن، كان االأ عرب ا

أغوار  ا �شرب  حماولة  يف  حياته  أفنى  ا فيل�شوف  من 

ذلك الغمو�س الهارب والتعقيد..

أبي�س وحيد.  أركان احلديقة غراب ا ثمة يف ركن من ا

إذ لي�س من غراب ابي�س، ال�شواد هو �شمة كينونته  ا

حني  ال�شائر،  املثل  الل�شيق.  ورفيقها  الع�شوية 

أمر  إىل حدوث معجزة او ا �شار ا
ُ
ي�شيب الغراب. حيث ي

م�شتحيل.

 يف احليوانات بعد القرد ح�شب 
ً
كرث ذكاء الغراب االأ

ث 
َ
د

َ
ح يرفعه  الذي  ال�شحيق  الكائن  هذا  العلماء. 

أمام حرية الكائن  ، ا
َ
مواراة جثة اأخيه امليت الرتاب

وىل. اجلدة الكربى  الب�رسي وهو يقرتف جرميته االأ

�شتاذ  االأ منه  يجعل   – الالحقة  اجلرائم  ل�شالالت 

إىل الدرجة العالية الرفيعة. احل�شيف ويرفعه ا

لب لندرته، يبدو بائ�شا ومن 
ُ
بي�س الذي ج الغراب االأ

إم�شاكه بزمام املبادرة، فردا  غري حيوية الغراب يف ا

جوهري  نق�س  ب�شبب  ال�شاللة  لقيط  فهو  وجماعة. 

التي  اخِللقي. نق�س وعطب يف اخلاليا  يف تكوينه 

لوان، فلي�س من ميزة يف هذه الفرادة. تفرز االأ

ال�شواد احلالك حلكة  الغراب من غري ذلك  ما قيمة 

�شطورة  أمه ال�شارب يف الِقدم واالأ الليل العميق، توا

لد من بطنها املعتم كون الكائنات باأكمله، 
ُ
التي و

ن�شان؟. ولد النور واملحيطات وكذلك االإ

على ذكر فردية الغراب التي ال تتناق�س بل تلتحم 

كنت  فرتة  منذ  اجلماعة..  بروح  ووجدانيا  ع�شويا 

أم�شي يف اأر�س خالء، مكان مهجور بعمان. ومثل  ا

فهي  الغناء،  احلدائق  من  اأكرث  أثرية  ا ماكن  االأ هذه 

على  تو�شك  ف�شيحة  برية  طبيعة  باأرجاء  تذكر 

االنقرا�س خا�شة يف املدن ونواحيها...

اأخرى  بالغربان وحيوات  املاأهول  املكان  هذا  يف 

املدينة  �شخب  عن  النائي  اخلا�س  كونها  تعي�س 

�1نزوى العدد 63 / يوليو 2010 

كل حلظة جديدة ،كل موت قدمي..

 s  s s



�1نزوى العدد 63 / يوليو 2010 

كل حلظة جديدة ،كل موت قدمي..

 s  s s
غرابا   

ُ
�شاهدت حوافها،  على  أو  ا و�شطها  أنه  ا رغم 

مهي�شا، يبدو يف حالة احت�شار من فرط ا�شت�شالمه 

حلظات  الرطبة...  ال�شائكة  ر�س  االأ على  وتداعيه 

والنعيق  واملناقري  جنحة  االأ لغط  اجلو  و�شاد  قليلة 

املحتدم من كل مكان. تنادت الغربان بلغتها التي 

ال نفهمها من جهات ال مرئية، لنجدة الغراب الواقع 

مل الق�شوى واالحت�شار. ر�س يف حلظة االأ على االأ

وهذه  احلنان  هذا  متلك  و�شواٍر  كثرية  حيوانات 

والتاآزر  للت�شحية  تدفعها  التي  لهية  االإ اخلطوة 

دافع  غري  ومن  امللحة  احلاجة  حلظة  وااللتحام 

اهلل  لوجه  وامل�شلحة، حلظة جمال خال�شة  الغاية 

ونبل الهاج�س وال�شلوك. وهو ما يلحظ تناق�شه حتى 

�رسفة اال�شمحالل عند بني الب�رس املعا�رسين. كل 

�شي اأ�شبح يجري بقوة التخطيط للهدف امل�شلحي 

خمتلف  عند  والهيمنة  البط�س  أ�شباب  ا وح�شد 

فراد كل بقدره وم�شتواه. اجلماعات واالأ

j v j

اخلفيف  مبوجه  ال�شاطئ  على  م�شتلقياً  أرقبه  ا كنت 

الذي ال يكاد ي�شمع.

يف ح�شنه طفل بني البكاء الذي ي�شل حد النحيب 

تلك  الطفَل  تفاجئ  حني  وكان  املطبق..  وال�شمت 

ب  االأ يخرج  خر،  واالآ احلني  بني  البكاء  من  النوبة 

كل  اأغاين من  نها �شناع �شينيون 
ّ
لقـ نة، 

ّ
ملو لعبًة 

باأغنية  لغته  وفق  اللعبة  ياأخذ  كل  العامل.  بقاع 

طفال خا�شة.. تكون معروفة حينها، يف عامل االأ

اللعبة ذات  إلهاء الطفل بتحريك  ا ب يحاول  كان االأ

لوان امل�شعة كقنديل البحر بل اأكرث كثافة لونية.  االأ

ن�شان  االإ ينظر  كما  اللعبة  إىل  ا ينظر  الطفل  وكان 

إىل ال�شماء والليل والنجوم. ول ا االأ

أن  ا ب يف حتريك اللعبة حتى من غري  وي�شتغرق االأ

إىل الطفل حمدقا يف الف�شاء البحري الف�شيح،  ينظر ا

الطفل  ويخاطب  حانه 
َ َ
�رس من  ي�شتقيظ  أن  ا يلبث  ال 

تتخللها  والهذيان،  اللعثمة  إىل  ا أقرب  ا بكلمات 

ة التي يحاول ك�رسها بهذيان 
ّ
مفردات البوح واملحب

خر ي�شرتجع طفولة حرم منها  الطفل، وكاأمنا هو االآ

أمام بحر  أو ال يتذكرها. وها هو يعي�شها مع طفله ا ا

مرتاٍم �شبه مهجور يف مثل هذا الوقت..

أبيه بهدوء، ومن غري ذلك  ا الطفل يحدق يف  وكان 

إىل البكاء. التوتر الذي يعرتيه ويف�شي به ا

أبيه برتكيز بني االبت�شام الذي  إىل ا كان الطفل ينظر ا

وا�شحة  غري  �شباب  الأ الطفل  قنوط  حلظات  تقطعه 

وال مفهومة كمجمل �شلوكه الفالت على املقايي�س 

والتحديدات.

أبيه  كان الطفل الذي يعي�س جنة اأحالمه يف ح�شن ا

على �شاطئ البحر، يركز بوؤبوؤيه ال�شغريين، ب�شفاء 

ة، مما يحمل م�شاعر 
ّ
مالئكي، نحو نقطة غري مرئي

ب على �شيء من اال�شطراب واالرتباك. االأ

التاأمالت  كان يتقلب فيما ي�شميه )با�شالر( ف�شاء 

ا�شتعارته  ال�شعراء  يحاول  ما  ذلك  للطفل.  ال�شاردة 

إىل العامل والوجود، وتعهد هذه  يف النظر الطفويل ا

وىل بالنمو  اجلمرة الروحية القادمة من العهود االأ

بن�شارتها  واحلياة  ال�شعر  �شجرة  لت�شقي  والبقاء 

املتجددة.

 

حنان  نظرات  الطفلة،  النظرات  تلك  أن  ا ب  االأ عرف 

مقلبا  �شامت،  بكاء  نوبة  يف  انخرط  فريد،  رباين 

ب�رسه وب�شريته بني وجه طفله امل�رسق بال�شعادة، 

يف  وترجيعا  ما 
َ
غـ

َ
نـ يزداد  اأخذ  الذي  البحر  وموج 

فق الالمتناهي. االأ
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على  أمه  ا ح�شن  يف  الطفل  كان  نف�شه  املكان  يف 

اأحيانا  الناعم  �رسيره  على  ترتكه  ال�شايف.  الرمل 

لتاأخذ حريتها يف احلركة لثواٍن معدودة..

إىل  ن من املرج املحاذي للبحر، ت�شرتجعه ا أراها االآ ا

اخذ  أيام. حركة  وا ل�شاعات  تركته  وكاأمنا  ح�شنها 

يف  تاأخذ  املرتاكم.  وال�شوق  باللهفة  ت�شي  الطفل 

�شاطع  بع�شها  كثرية،  وعبارات  بكلمات  مالعبته 

احلب والتدليل، وهو يهنهن ويهذي كما يليق بطفل 

مل ي�رسع يف الكالم بعد. وهي حتاول حتويل لثغة 

إىل مفردات �شمن �شياق مفهوم يف التخاطب  الطفل ا



مفهوم،  كالم  إىل  ا الطفل  لغة  حّتول  والرد.  خذ  واالأ

كما يفهم البع�س لغة ال�شجر واحليوان يف ق�ش�س 

)تق�شد  حبيبي  تقول،  كاأن  واخليال.،  اخلوارق 

اأ�شواء  تلك  هناك،  آه  )ا حليب(  ت�رسب  )تريد  البحر( 

إىل �شدرها بحركة ال واعية  ال�شفن العابرة( ت�شمه ا

من في�س الرقة واحلنان..

للبحر  املحاذي  املرج  �رسفة  على  اجلال�س  أنا  ا

�شاورين خوف من تلك ال�شمة القوية لطفل على ما 

وىل.. يبدو مل يتجاوز �شهوره الثالثة االأ

أة ذات القبعة  عت حول املرا
ّ
ع�شافري بلون البحر جتم

أيتها اأكرث احمرارا ب�شبب  إىل احلمرة والتي را املائلة ا

آ�شيوي. ع�شافري كثرية جتمعت وطيور  �شفق غروٍب ا

توجيه  يف  اأخذت  التي  أة  املرا حول  مهاجرة،  بحر 

الطفل حولها وهي تعقد  باأ�شابع  الغ�ّشة  �شارات  االإ

التي  والطيور،  الطفل  بني  خيالها  خلق  من  حديثا 

اأخرى،  بحار  �شواطئ  إىل  ا قليل  بعد  طريقها  �شتاأخذ 

أة ولثغة  ورمبا �شحارى نائية ال ي�شتطيع الرجل واملرا

يام.  إليها يف يوم من االأ الطفل الوليد الو�شول ا

j v j

أمام البحر، وهو ي�شم  أن الرجل الذي بكى ا ت ا
ُ
حد�ش

مل  إىل �شدره بقوة حنان الرجل الذي فقد االأ طفله ا

�شعادة  إ�رساق  ا يف  يغط�س  هو  وها  �شيء،  كل  يف 

أمه التي  ا أمه ، يف هذه اللحظة،  ا مفاجئة، انه تذكر 

أيقونة  إىل ا فقدها مبكرا وحتولت يف ذاكرة اأعماقه ا

يلفها الناأي املوغل والغياب..

تكرر  وهي  امل�شتبد،  الغياب  ذلك  بهو  يف  تذكرها 

أو  ا طفالً  إجنابه  ا يف  امللحة  ورغبتها  عليه  بها 
َ
تـ

َ
ع

أن تفارقه بال�شكل النهائي. ذلك الفراق  اأطفاالً قبل ا

منها  ت�شله  ر�شالة  كل  يف  ت�شت�رسفه  كانت  الذي 

على فرتات متقطعة..

وتوافدت على الرجل الغريب �شور من حياته التي 

إال  أمامه ك�رسيط ال تظهر منه لقطة ا ما لبثت اأن مرت ا

أمواجها مثل برق �شاعق. لتختفي اأخرى، وتتدافع ا

فق  االأ �شا�شات  يف  املدلهمة  اأطيافها  يرى  كان 

البحري الكبري... كان يرى املقابر تلفظ موتاها من 

فرط التزاحم الذي ي�شل حد االقتتال بني جحافل 

يرى  كان  البالية...  أ�شمالهم  وا بهراءاتهم  املوتى 

الذين  حبة  �شدقاء واالأ االأ والقرى، كان يرى  املدن 

عرفهم ذات دهر، غرقى يف وحل هاويات ال قرار 

وعرو�شها  درها 
ُ
بج تنهار  ال�شماء  يرى  كان  لها.. 

على روؤو�س ال�شحايا واملنكوبني..

فرح  من  وبكى  روحية،  خ�شية  من  الرجل  بكى 

غام�س.

j v j

أ يف الظهور، ال  أة للرجل، الفجر قد بدا j قالت املرا

املعبد  وديكة  آذانه،  ا طالق  الإ ي�شتعد،  املوؤذن  أن  ا بد 

القريب ت�شتعد بال�شياح والتنبيه ملقدم الوليد. كل 

زمان املرتاكمة.. فجر هو مولود جديد يف منفى االأ

التفكري ال  أ�شتطيع  ا أة، ال  امرا النوم يا  إىل  ا - عودي 

بال�شداع.  مليئ  أ�شي  را القدمي،  يف  وال  اجلديد  يف 

أة.  قال الرجل للمرا

أنظر  ا أن  ا بواب، من غري  االأ الفجر على  أن  ا j عرفت 

يا حبيبي كيف؟ عرفت من  ت�شاألني  �شاعة. مل  إىل  ا

خالل حركة الطيور يف احلقل املحيط. وهناك ن�شيم 

يغلبه  ب�شوت  ي�شدو  وحيد  وطائر  �شجار،  االأ يحرك 

التقطع والنعا�س. كان ذلك دليلي على قدوم الفجر 

الوليد. 

أة، فاأنا  إىل النوم، قال الرجل للمرا - قلت لِك عودي ا

متعب ومل امن طوال الليل.

والبهجة  بالفرح  امل�شعة  �شجار  االأ بني  التنزه   j

أ يف النمو. ومراقبة  وىل لطفل يبدا مثل ال�شحكة االأ

�شيغمر  الذي  الفجر  ل�شناء  وىل  االأ اخليوط  انبالج 

الب�رسية بح�شوره احلنون بعد قليل، حدث ال يعو�س 

يف رقته وجماله.

إال التمرغ  أ�شتطيع ا أ�شتطيع مراقبة اأي �شيء ال ا - ال ا

النوم. قال الرجل  يف هذا ال�رسير احلقري وحماولة 

أة.  للمرا

الذي  الفريد  بهاءه  الغ�شق  ي�شتكمل  حتى  التنزه   j

ثمة  أن  ا متموجة،  أفقيه  ا مرايا  يف  للناظر  يرتاءى 

�شعوبا واأطفاال ي�شبحون بن�شوة يف مياهه البعيدة.
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�شجار املطلة على بحر غريب  j نزهة الروح بني االأ

زلية. ول لل�شم�س االأ حتى ينبلج ال�شياء االأ

j v j

كرث كثافة من الغابة  �شيوية، االأ الغابة اال�شتوائية االآ

العمالقة،  البا�شقة  ال�شنوبريات  ذات  وروبية  االأ

فهي ملتفة باأ�شجارها وحيواتها ونباتها بوح�شية 

إىل  ا يوؤدي  الغابة  هذه  مثل  يف  ال�شياع  خميفة.. 

ى الغابة 
ّ
كرث من يوم واحد. تتبد الهالك احلتمي، الأ

رمبا  وم�شذبة.  مهذبة  مهابتها  على  وروبية  االأ

ألقت عليها رداءها  أوج تطورها ا احل�شارة وهي يف ا

�شيوية. وكذلك الالتينية التي  أمام الغابة االآ الق�شيب، ا

يقع الكثري منها حتت �شطوة هذا القو�س اال�شتوائي 

إفريقيا. إىل ا الذي ي�رسب مبخالبه احلادة ا

�شطورية غابات كولومبيا التي  مازون االأ غابات االأ

يتح�شن يف ظالل منعتها الثوار الي�شاريون وجتار 

املخدرات.

والعلماء  دباء  االأ جذبت  التي  املطرية  الغابات 

أوقعتهم يف دوار غرامها امللتهب، ورمبا  والرحالة، وا

ال�شحارى  قادتهم  كما  الكلي،  التيه  إىل  ا قادتهم 

واملحيطات.

ر�س املاأهولة  أنت مت�شي يف الغابة و�شط زئري االأ وا

إال الغطاء النباتي  بكائنات ال مرئية. فاأنت ال ترى ا

راعبة،  إ�شارات  ا ير�شل  غام�س  كون  وثمة  الكثيف، 

كون خفي، هو �رس الغابة الذي ال ينتهك.

بلغ  ومهما  يقهر  ال  بجي�س  نف�شها  ح�شنت  الغابة 

يف  يبقى  وخمرتعاته  علومه  يف  الب�رسي  العقل 

خرى، مواطن لذلك  الغابة كما يف جتليات الكون االأ

ال�رس الذي ي�شتحيل اقتحامه وتف�شريه.

دا 
ِّ
�ش

ُ
أنت ت�شري يف الغابة حت�س بدوار الوجود، جم وا

�شارب  �شجرة  جذع  أو  ا أكمة  ا كل  أمام  ا ينتظرك 

ذاكرة  ويف  البعيدة،  البحار  اأعماق  يف  بجذوره 

عام(.  آالف  ا ربعة  الأ ميتد  أ�شجارها  ا )بع�س  ال�شنني 

ترى جذور ال�شجر اأحيانا وا�شحة ومتوزعة حولها 

برتاب  �رسا�شة  يف  تت�شبث  خرايف  ن�رس  كمخالب 

ر�س، كاأمنا تخاف االنف�شال والتيه وال�شياع. االأ

أن  أنت يف دوامة الرعب اجلمايل هذا، ا لكنك حت�س وا

أفة. ثمة  دمان عليها، موطناً لرا يف �شكن الغابة واالإ

يف قلب الغابة حنان غيم ومطر، يف �شوء الو�شع 

الب�رسي وعنف تاريخه املراوغ. عنف الغابة وا�شح 

التكوين  ن�شاعة  من  جوهري  قدر  وعلى  مبا�رس 

وامل�شري.

الواقعية والرمزية،  أتها،  قرا التي  الغابات  حكايات 

الغابة  روح  يلخ�س  �شقاع،  واالأ ماكن  االأ كل  يف 

�شلحة  باالأ نف�شها  عن  الدفاع  قدرة  يف  ونبلها، 

وراء  اخلبيئة  وتلك  والظهرية  الليل  يف  ال�شارخة 

طبقات الالمرئي..

الدفاع عن كينونتها النقية وهي تلخ�س مع املياه 

للكون  وىل  االأ الطبيعة  الرملية،  الغابات  و�شحراء 

إىل مثل هذه ال�شفاقة واخلراب. أن ينحدر ا قبل ا
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كانت ت�شبح يف عمق البحرية ببطء وتاأمل، ان�شكب 

ال�شتينية يف هواء  أة  املرا تقفز  اأخذت  املطر كثيفا، 

غرام  نوبة  غمرتها  كمراهقة  املتموج  البحرية 

مفاجئة.

التي  واملو�شيقى  املطر  إيقاع  ا على  ترق�س  اأخذت 

ابتكرها اخليال هذه اللحظة.

أن ي�شورها وهي بني  أة، طلبت منه ا ح�رس زوج املرا

فق  املاء والهواء مغ�شولة ب�شعاع املطر واالأ

دت 
ّ
وجم طفولتها  إىل  ا ال�شتينية  أة  املرا عادت  لقد 

الزمن يف �شورة بديعة، 

على  ال�شنوات  ثقل  كاهلها  عن  أزاح  ا املطر  كاأمنا 

حني غرة، فا�شتعادت كنزها املفقود، انتزعته من 

أبديتها اخلا�شة يف  قلب الن�شيان والزحام، وعا�شت ا

يام. هذا اجلو املمطر على مدار اليوم واالأ

�سيف الرحبي

\ جزء من كتاب.
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حمـــورحمـــور

 عبدالكبري اخلطيبي 

روالن بارت يعرتف بقوة اخلطيبي واأ�صالته: »اأ�صالة اخلطيبي 

�صاطعة، �صوته متميز حتما، ومن ثم فهو منفرد حتما«

جاك دريدا: »)...( ينبغي، اأي�صا، لعمل اخلطيبي اأن يكون »منوذجيا«، 

لكل من يهتم باإ�صكالية »التعدد الثقايف« وبـ»ما بعد الكولونيالية«، كما ي�صتهوي، 

�صول« كادمييني، اأو مواطنني من كل الأ بحق، كثريا من املثقفني، اأو الأ
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منفتحة  فهي  خا�صة:  فرادة  ذات  اخلطيبي  عبدالكبري  عند  الكتابة  جتربة  تعترب 

على اأ�صكال واأجنا�س اأدبية خمتلفة ومتنوعة، ترغم القارئ على فتح �صجالت كثرية 

دب للتمكن من مواجهة ن�صو�صه الإبداعية، بل حتى النقدية منها،  يف الثقافة والأ

والت�صلح باأدوات معرفية متتح من جمالت وحقول علمية خمتلفة. ون�صو�صه نابعة 

فق، ترتكز على خلخلة اجلاهز، وتاأ�صي�س تقاليد جديدة يف الكتابة، دون  من خيبة الأ

اأن يخفي مرجعياته املتعددة، وذلك انطالقا من �صوؤال الهوية والختالف كمفهومني 

متحورت عليهما كتابة اخلطيبي وان�صغالته. 

ترجمة وتقدمي: اإبراهيــم اوحليــــان 

ناقد ومرتجم من املغرب

اإن �صوؤال الكتابة هو حمور كل ما يكتبه اخلطيبي، 

�صا�س. �صريح يف  بداع هو ان�صغاله الأ وهاج�س الإ

مواقفه، منخرط يف اإ�صكاليات وطنه، واأمته، مثري 

والبدهيات،  القواعد  يخرتق  دائما  نه  لأ للجدل 

وي�صع ال�صوؤال اأفقا للكتابة؛ »ال�صوؤال- باعتباره- 

احلركة التي يغري فيها الوجود جمراه«، كما عرب 

عن ذلك موري�س بالن�شو.

إىل اأنواع من  �صئلة التي ت�صغل اخلطيبي تدفعه ا الأ

�صكال« البداع املختلفة وهو بذلك م�صكون بـ»لذة الأ

عبدالكبري اخلطيبي: 

�ســوؤال الهويـة واالختــالف
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�سالمية  فاخل�سو�سية من داخل الثقافة العربية الإ

»الهوية  عن  بعيدا  لكن  م�سجعه،  وتق�ض  تهمه، 

وغربا(،  )�رشقا  خر  الآ على  بالنفتاح  العمياء«، 

جتربته  يف  امل�سيئة  املحطات  عند  وبالوقوف 

ية  روؤ يف  واإدماجها  التاريخ،  عرب  بداعية  الإ

بداع  �سهام يف الإ موحدة وخا�سة، ت�سمح له بالإ

العاملي، والنخراط يف اأ�سئلة الكينونة؛ مما جعل 

يلتفتون  الغربيني  والفال�سفة  الكتاب  من  كثريا 

�سيل. اإىل هذا املبدع الأ

اخلطيبي  بقوة  يعرتف  بارت  رولن  جند  هكذا 

�ساطعة  اخلطيبي  »اأ�سالة  يقول:  واأ�سالته 

بدخيلة عرقه، �سوته متميز حتما، ومن ثم فهو 

نهتم  واخلطيبي  »اإنني  وي�سيف:  حتما«؛  منفرد 

ثار، احلروف،  دلة، الآ باأ�سياء واحدة، بال�سور، الأ

اخلطيبي  يعلمني  نف�سه  الوقت  ويف  العالمات. 

هذه  مكان  يغري  نه  لأ معرفتي،  يخلخل  جديدا، 

ذاتي،  عن  بعيدا  ياأخذين  اأراها،  كما  �سكال،  الأ

الطرف  يف  كاأين  اأح�ض  حني  يف  هو،  اأر�سه  اإىل 

عبد  ت�سغل  التي  �سئلة  فالأ نف�سي«.  من  ق�سى  الأ

بداع املختلفة،  الكبري اخلطيبي تدفعه اإىل اأنواع الإ

بـ»لذة  ذلك م�سكون  وهو يف 

�سكال«، لذلك جنده يكتب،  الأ

يف  ال�ستينيات،  اأوا�سط  منذ 

والرواية،  وال�سعر،  امل�رشح، 

والنقد، والت�سكيل، وال�سورة، 

عند  حدود  ل  واملرا�سالت... 

اخلطيبي بني هذه اجلماليات، 

املختلفة،  الثقافات  بني  ول 

 )...(« دريدا:  جاك  عنه  يقول 

ينبغي، اأي�سا، لعمل اخلطيبي 

لكل  »منوذجيا«،  يكون  اأن 

»التعدد  باإ�سكالية  يهتم  من 

بعد  وبـ»ما  الثقايف« 

الكولونيالية«، كما ي�ستهوي 

من  كثريا  بحق،  اليوم،  ذلك 

كل  من  مواطنني  اأو  كادمييني،  الأ اأو  املثقفني، 

�سول«. الأ

ال الكتابة هو حمور كل ما يكتبه اخلطيبي،  اإن �سوؤ

�سا�ض. �رشيح يف  بداع هو ان�سغاله الأ وهاج�ض الإ

مواقفه، منخرط يف اإ�سكاليات وطنه، واأمته، مثري 

والبدهيات،  القواعد  يخرتق  دائما  نه  لأ للجدل 

ال ]باعتباره[  ال اأفقا للكتابة؛ »ال�سوؤ وي�سع ال�سوؤ

احلركة التي يغري فيها الوجود جمراه«، كما عرب 

عن ذلك موري�ض بالن�سو. ولكي ن�سع يف ال�سياق 

الكتابة عند  ما حتدثنا عنه من تعدد وتنوع يف 

عبد الكبري اخلطيبي، نذكر اأهم كتبه: يف الرواية: 

الدم«  »�سفر   ،)1971( املو�سومة«  »الذاكرة 

)1979(، »ع�سق الل�سانني« )1983(، »�سيف يف 

�ستوكهومل« )1990(، »ثالثية الرباط« )1993(، 

»حج فنان عا�سق« )2003(... يف امل�رشح: »النبي 

الطبقي  »املنا�سل  ال�سعر:  يف   .)1979( املقنع« 

لل�سنة  »اإهداء   ،)1976( التاوية«  الطريقة  على 

القادمة« )1986(. يف الدرا�سات النقدية: »الرواية 

ال�سخ�سي«  ال�سم  »جرح   ،)1969( املغاربية« 

)1974(، »ال�سهيونية والوعي ال�سقي« )1974(، 

العربي«  اخلط  »ديوان 

]با�سرتاك مع ال�سجلما�سي[ 
العربي  املغرب   ،)1976(

)1983(،«عن  املتعدد« 

الثالثة«  والليلة  ليلة  األف 

)1980(، »ما وراء الكتف« 

)1988(، »ظالل يابانية« 

املرا�سالت:  )1988(... يف 

 ،)1985( نف�سه«  الكتاب 

مفتوحة«  مرا�سالت 

)2007(، »جاك دريدا يف 

الواقع« )2007(...

 ومن هذه الكتب ما ترجم 

ومنها  العربية،  اللغة  اإىل 

مازال ينتظر...  
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أدب  ا انبثاق  �سيوؤدي  ال�ستقاللت  فجر  منذ 

بعد  ما  حول  تاأمل  إ�ساعة  ا إىل  ا فرانكوفوين 

الكولونيالية: وهي ا�ستمرار لفكر نقدي يف مواجهة 

يكتبون  الذين  املغاربيون  به  )قام  ال�ستعمار 

باملغرب  فرن�سيون  وموؤلفون  العربية  باللغة 

�سلي على ال�سواء(، وقطيعة  أو ببلدهم الأ ا العربي 

أن�سار ال�ستعمار. أبحاث ا أدبية وا مع كتابات ا

يف  املغاربيني  املثقفني  موقف  م�ساألة  لكن 

تطورا، خ�سو�سا  اأكرث  كانت  ال�ستعمار  مواجهة 

واملغاربة  ال�ستقالل:  قبل  حتى  اجلزائر،  يف 

أفكار املثقفني املغاربيني،  إىل ا إن�سات ا كانوا يف ا

يا�سني،  كاتب  مثل  اجلزائريني،  خ�سو�سا 

منخرطني  غريهم  آخرين  وا ل�رشف،  وم�سطفى 

أنه،  ا يف�رش  ما  وهذا  اجلزائر.  حترير  حرب  يف 

بعيد ال�ستقالل املغربي، كانت مواقف املثقفني 

أولئك  )ا جدا  قريبة  الفرنكوفونيون  املغاربيني 

كلهم  لي�سوا  أنفا�ض«  »ا جملة  يف  �سيكتبون  الذين 

مغاربيون  تقدميون  فيها  �ساهم  فقد  مغاربة: 

أوروبيون( لي�ض فقط من امل�ساألة ال�ستعمارية،  وا

أي�سا من م�رشوع املجتمع. بل ا

موقف الكتاب اأ�صحاب جملة »اأنفا�س«  

بعيد  املغاربية،  البلدان  م�ستقبل  أثار  ا لقد 

املثقفني  و�سط  يف  حادا  نقا�سا  ال�ستقالل، 

منهم،  كبرية  جمموعة  وترى  املغاربيني. 

أن النظام القائم  الفرنكوفونيني على اخل�سو�ض، ا

مبوافقة امل�ستعِمر �سابقا ل يتجه مبا فيه الكفاية 

كما  واجتماعي  واقت�سادي  �سيا�سي  حترير  نحو 

توكاأت  مثال  املغرب  ففي  يت�سورونه.  كانوا 

لعرقلة  الربجوازية  الوطنية  النخبة  على  امللكية 

حزاب  ولالأ للمثقفني  التقدمية  املقرتحات 

ذات  و�سيوعية(  )ا�سرتاكية  الي�سارية  ال�سيا�سية 

الثقافة الفرنكوفونية غالبا. وبالن�سبة لهوؤلء، فما 

عبد الكبري اخلطيبي

دب حول اللغة واالأ

عبد اهلل املدغري العلوي

كاتب واأكادميي من املغرب   

اخلطيبي: 

»اللغة تنقل 

الت�صورات 

الثقافية، 

واأن�صاق التفكري 

املتعلقة، يف 

نطاق وا�صع، 

بالتكوين 

املدر�صي 

وبالنماذج 

البيداغوجية، 

وب�صروط 

اجتماعية 

معينة.

باعتباره �صو�صيولوجي التكوين، �صيقوم اخلطيبي بتمديد النفتاح

آثاره الوطنية التقدمية وان فكره إعادة النظر يف ا املابعد كولونيايل وا

يالم�س عدة مظاهر �صو�صيولو�صيا�صية وثقافية حول م�صتقبل املجتمعات

إعادة حتديد مكانتها يف ال�صياق العاملي.  املغاربية، ولكن من منظور ا



�سمته ال�سلطة »ال�ستقالل يف الرتباط املتبادل«، 

مل يكن �سوى ا�ستعمار جديد مقنع ي�ستبعد م�سالح 

فئات عري�سة نا�سلت من اأجل ال�ستقالل

املثقفني  على  اهتمامنا  نح�رش  ولكي 

الفرنكوفونيني، فموقفهم يف البداية كان حرجا: 

تعترب  أفكار  ا عن  يعربون  أنهم  ا عليهم  أُخذ  ا فقد 

من  كرث  والأ الوطني؛  الثقايف  رث  الإ عن  غريبة 

حججا  هذه  وكانت  �سابقا؛  امل�ستعِمر  بلغة  ذلك 

متاأثر  غري   – أمية  ا أغلبيته  وا  – ال�سعب  يكن  مل 

املثقفني  عند  �سكا  أثار  ا مما  البداية،  يف  بها 

أوا  الفرنكوفونيني، والكتاب على اخل�سو�ض، فبدا

التفكري يف التخلي عن اللغة الفرن�سية باعتبارها 

و�سيلة تعبري.  

البولي�سي  القمع  وبعد   ،1965 من  بداية  ولكن 

بركة،  بن  املهدي  واغتيال  لل�سباب،  العنيف 

الزعيم ال�سرتاكي الوطني والعامل ثالثي، ات�سعت 

القائمة،  وال�سلطة  التقدميني  الهوة بني املثقفني 

واأ�سبح مهما وم�ستعجال معار�سة احلكم ونظامه 

يف اللغة التي نتقنها جيدا.

يديولوجي مت ا�ستلهام نظريات  وعلى امل�ستوى الإ

مارك�سية ذائعة ال�سيت عند املثقفني، وخ�سو�سا 

املعار�سة  النمو،  طريق  يف  ال�سائرة  البلدان  يف 

متاما للنظام ال�سيا�سي القائم.

وعلى امل�ستوى الثقايف واجلمايل طور املوؤلفون 

جملة  حول  حركة  بالفرن�سية  يكتبون  الذين 

كما  بداع  الإ يف  حا�سما  دورا  لعبت  أنفا�ض«،  »ا

املثقف  ال�سباب  لتعبئة  النظري،  التفكري  يف 

اللغة  ف�سارت  للرجعية.  مناِه�سة   
َ
مطالب حول 

فكار التقدمية التي كانت  الفرن�سية، �ساأنها �ساأن الأ

تنقل غالبا عربها، و�سيلة ن�سال مقبولة: لقد كان 

اللغوية  الو�سيلة  حيث  من  ل  دب  الأ على  يحكم 

اخليارات  يف  إ�سهامه  ا حيث  من  بل  امل�ستعملة، 

دب  يديولوجية واجلمالية التقدمية. لكن هذا الأ الإ

مل يختف، بل �سوف يتطور، وي�سبح اأحد املكونات 

يف  الثقايف  التاريخ  يف  الفكر  لتجديد  �سا�سية  الأ

الراديكالية  وترتجم  اليوم.  إىل  ا العربي  املغرب 

التي  دبية  الأ الت�سورات  يف  أي�سا  ا يديولوجية  الإ

لغوية« )حممد خري  نحو »حرب ع�سابات  تتجه 

الدين(. ويبحث مدير املجلة، عبد اللطيف اللعبي، 

الدين وم�سطفى  آخرون مثل حممد خري  ا وكتاب 

الني�سابوري، ون�سبيا الطاهر بنجلون وعبد الكبري 

كما  دبية  الأ الكتابة  �سفرات  هدم  عن  اخلطيبي، 

متبعني  ال�ستعمار،  مرحلة  إبان  ا متت ممار�ستها 

الرائد،  املغاربي  الروائي  يا�سني،  كاتب  هذا  يف 

واملغالة  فراط  الإ ذلك يف  أبعد من  ا ذاهبني  لكن 

و»عنف الن�ض« )مارك غونتار(.

ما  مرحلة  كتاب  من  ول  الأ اجليل  هذا  أن  ا غري 

لتناق�سات  خا�سعا  كان  الكولونيالية  بعد 

والوقائع  الثقافية  الطموحات  بني  ما  عديدة 

عليها؛  يوجدون  التي  والجتماعية  الفردية 

غالبا  احلياة  من  مناذج  بني  تذبذباً  �سبب  وهذا 

تقليد/ العربي،  الغرب/املغرب  متعار�سة: 

الفردي/املثال  املثال  إ�سالم،  علمانية/ا حداثة، 

الوطني، اللتزام ال�سيا�سي اجلماعي/املقت�سيات 

أزمتهم الداخلية  اجلمالية الفردية... كل هذا يف�رش ا

وال�سيا�سية.  الجتماعية  الوقائع  عن  وانحرافهم 

فاحلكم القائم، املت�سايق من خطابهم الراديكايل، 

والو�سعية  مواقفهم  بني  بالفجوة  والواعي 

الثقافية للمجتمع، لن يتوانى عن قمعهم بعنف؛ 

والعنف،  والتعذيب  لالعتقال  تعر�ض  من  فمنهم 

أو �ساوم �رشاحة  آماله ا أو خابت ا ومنهم من تراجع ا

إن مل يكن تواطاأ(.   )ا

على  إيجابية  ا آثار  ا التوتر  لهذا  كان  ذلك،  ومع 

املعتمد  اجلن�ض  يف  وخ�سو�سا  دبية،  الأ الكتابة 

هذه  ن�سو�ض  ن  لأ الرواية،  بذلك  ونعني  حديثا، 

بطاقة  تتميز  وغمو�سها،  إفراطها  ا يف  املرحلة، 

مده�سة يف اجتاه مزدوج:

أدبية، وطنية وفرن�سية،  إىل هدم تقاليد ا  احلاجة ا
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تبنى

 اخلطيبي 

وكتاب

 اآخرون

دبي   اجلن�س الأ

للتعبري عن 

مرارتهم 

ومعار�صتهم 

وذلك بهدم 

�صفرات الكتابة 

دبية الأ

 ال�صائدة 

حمور.. حمور.. حمور 

 s  s s



التمرد على  التعبري عن  اعتربت غري قادرة على 

تع�سفات النظام؛  

تعيد  جديدة  جمالية  �سفرات  بناء  إىل  ا احلاجة   

العتبار ملتخيل مبتور. 

فكار والو�سائل  لهذا الهدف كان الكتاب يتبنون الأ

قيم  أنت  ا �ساأنها  من  التي  والراف�سة  التجديدية 

القطيعة مع اأعمال ال�سابقني؛ وكانوا ي�ستعريونها 

ال�رشيالية،  )الرمزية،  الغربية  الثقافة  من  أي�سا  ا

كما  البارتي...(  النقد  الدريدي،  الفكر  الوجودية، 

العربي-  ال�سعبي  دب  والأ اللغوي  رث  الإ من 

�ساطري،  الأ ال�سعبية،  )احلكايات  مازيغي  الأ

من  ك�سفها  يعيدون  التي  الدينية...(  الن�سو�ض 

اأجل جتديدها، وتغيري م�سارها، وحتريفها. ورغم 

والكاريكاتور  فراط  الإ تتبنى  عمال  الأ هذه  اأن 

اأح�سن  بني  من  يعترب  بع�سها  فاإن  والهذيان 

أكادير«  دب الفرنكوفوين: وتلك حالة »ا منجزات الأ

ملحمد خري الدين على �سبيل املثال. وعلى طول 

كرث  الأ الو�سيلة  الرواية  �سارت  املرحلة  هذه 

نها اجلن�ض الذي مينح فيه التعبري حرية  تدمريا، لأ

اأكرث على املو�سوعات  يقاعات، وانفتاحا  الإ يف 

إدري�ض  �ساليب. وبا�ستثناء حممد خري الدين وا والأ

كرث حدة،  ال�رشايبي وعبد اللطيف اللعبي، وهم الأ

للتعبري  دبي  الأ اجلن�س  هذا  آخرون  ا كتاب  تبنى 

بنجلون  الطاهر  مثل  ومعار�ضتهم،  مرارتهم  عن 

كرث  كرث خ�ضوبة والأ الروائية الأ عمال  �ضاحب الأ

انت�ضارا، وعبد الكبري اخلطيبي الذي يحمل تفكريا 

بل  وناقدا  �ضو�ضيولوجيا،  باعتباره  جتديديا 

أي�ضا روائيا.   وا

مبجتمع  احللم  عن  تعرب  كانت  رواياتهم  إن  ا

حمل  والكرامة  واحلرية  العدالة  فيه  حتل 

لنظام  الرجعي  واخلطاب  واملمنوعات  القمع 

كانوا  نف�سه  الوقت  ويف  مهرتئ؛  �سو�سيو�سيا�سي 

عن  الناجتة  واملرارة  واجلراح  اخليبة  يبينون 

التاريخ،  من�سيي  ل�سان حال  كنخبة، هي  ف�سلهم 

تبدو  امل�سافة  اأخذ  ومع  خا�رشة.  ق�سية  و�سهداء 

حاد  لتناق�ض  نتيجة  املرحلة  هذه  كتابات  لنا 

)و�سيو�سح  الراديكالية  القناعات  يوتوبيا  بني 

إخفاقاتها(  أوهامها وا تاريخ ال�سيوعية فيما بعد ا

لل�سباب، وعنف الواقع. واأهمية م�رشوع املجتمع 

حتذى 
ُ
هذا مل تكن تكمن يف اقرتاحات مثال ما ي

أة  واجلرا بداعية  والإ احلما�سة  يف  هي  ما  بقدر 

على ف�سح نظام �سو�سيو�سيا�سي متحجر وقومية 

دب،  أفكار جديدة خلخلت الأ ا اختزالية؛ ويف ن�رش 

لنموذج  خ�سعوا  طاملا  �سباب  عقلية  أي�سا  وا بل 

هذه  اأن  أكيد  ا ر. 
ِّ
متحج أبي�سي  ا ملجتمع  تقليدي 

)وحدها  كتابتها  يف  مربكة  كانت  الن�سو�ض 

املغرب  يف  الفرنكوفونيني  املثقفني  من  أقلية  ا

أن  إل ا أن ت�ستوعبها(، ا العربي ويف الغرب ميكنها ا

أدبيا وثقافيا، ل  إ�سهامها يف احلداثة املغاربية، ا ا

ي�ستهان به:

الكتابة  جتديد  على  عملوا  الروائيون  فهوؤلء   -

دبية املوروثة من ال�ستعمار التي هيمنت عليها  الأ

)با�ستثناء  وال�سيكولوجية  الجتماعية  الواقعية 

دب املغاربي على  كاتب يا�سني(، فاحتني بذلك الأ

التجارب الكتابية واجلمالية للعامل املعا�رش؛ 

وخ�سو�سا  املجتمع،  يف  فجوة  فتحوا  لقد   -

الفكر  من  بتاأثري  اكت�سبوه  نقدي  بح�ض  ال�سباب، 

دب العامليني؛ والأ

أدبا مكتوبا بالفرن�سية اأ�سال يفرت�ض  - وقد  دجموا  ا

املحلية  الثقافات  على  منفتحا  جديدا  قارئا 

من  أو  ا العربي  املغرب  من  أكان  ا �سواء  والغربية، 

للم�ستعمر  إىل ذلك، وبالن�سبة  ا �سافة  اخلارج. بالإ

عن  يت�ساءل  ظل  الذي  ذلك  قل  الأ على  �سابقا، 

أو كل غربي  عالقته التاريخية باملغرب العربي )ا

مر(، بدا هوؤلء الكتاب »و�سائط متميزين  يهمه الأ

ال�سيا�سية والجتماعية حلداثة  ي�ساح امل�ساكل  لإ

عرب  إل  ا يدركها  القارئ  هذا  يكن  مل  مغاربية 

أنهم يوؤ�س�سون منطا  روا�سمها امل�سوهة«(. ول ريب ا
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م�سرتك،  تبادل  على  مبنيا  العالقات  من  جديدا 

خر. وم�ساركة املعرفة، وتعرف مغاير عن الآ

بني  ماأخوذ  وهو  الفرنكوفوين،  الكاتب  أن  ا يبقى 

الغالب  يف  ح�رش  وا�سطراباتها،  اللحظة  توتر 

دبي  الأ العامل  ال�رشايبي(  إدري�ض  ا )رغم حماولت 

التناق�سات  يف  ال�سخ�سيات(  الف�ساء،  )الزمن، 

فتجربته  لو�سعيته.  والفرنكومغاربية  الداخلية 

ف�ساءات  مثقفي  بتجربة  احلال  بطبيعة  تذّكر 

اجلنوب؛  بلدان  يف  اخل�سو�ض  وعلى  اأخرى، 

البلد  خارج  يجري  ما  على  ينفتح  ل  عمله  لكن 

آخر  ا تعلق  هذا  ولعل  إليه.  ا ينتمي  الذي  املغاربي 

أعيد  ا ذلك،  أينا  را كما  أنها،  ا رغم  �سيقة،  بقومية 

أفكار من اخلارج.    فيها النظر من خالل ا

املحلية،  والقيم  هذا  يديولوجيا  الإ وراء  ما  ففي 

دبية، يكمن تقدم  أي�سا يف حيويته التعبريية الأ وا

�سي�سيق  التي  املرحلة  لهذه  الكولونيايل  بعد  ما 

أن�سط  ا واعتقال   )1972( املجلة  منع  بعد  نَف�سها 

اأع�سائها.

هذه  تخ�ض  لنتائج  اخلطيبي  فبا�صتخال�س 

املرحلة التي �سارك فيها يف فرتات معينة، �سيقوم 

إعادة  بتمديد هذا النفتاح املا بعد كولونيايل، وا

آثار هذه الوطنية التقدمية. فباعتباره  النظر يف ا

عدة  يالم�ض  فكره  فاإن  التكوين  �سو�سيولوجي 

م�ستقبل  حول  وثقافية  �سو�سيو�سيا�سية  مظاهر 

إعادة  ا منظور  من  لكن  املغاربية،  املجتمعات 

ميكننا  ول  العاملي.  ال�سياق  يف  مكانتها  حتديد 

التي  اجلهة  من  القرتاب  �سوى  الدرا�سة  هذه  يف 

دب(.  والأ )اللغة  الفرنكوفونية  امل�ساألة  تالم�ض 

كتابة،  لغة  باعتبارها  العربية،  اللغة  فو�سعية 

بالن�سبة  حدة  أقل  ا وتوترا  تغريا  عرفت  أنها  ا ولو 

عرفت  تاأكيد  بكل  فاإنها  ال�ستعمارية،  للمرحلة 

دب  أي�سا. فالتغريات التي حدثت يف الأ ا حتولت 

العربية تتطلب درا�سة  املغاربي املكتوب باللغة 

م )العربية  خا�سة، على �سوء اللغات الوطنية الأ

جنبية املت�سلة  الأ أي�سا  مازيغية(، وا الدارجة والأ

بها )الفرن�سية وال�سبانية خ�سو�سا(.

إىل اليوم، ح�سب علمنا، مل يكن هناك تفكري نظري  وا

الفرنكوفونية  و�سعية  حول  العربي  املغرب  يف 

وبالنظر  املنطقة.  هذه  يف  الكولونيالية  بعد  ما 

إىل فكر هذا الكاتب حول امل�ساألة التي نعاجلها،  ا

املتعلقة  أفكاره  ا �سنقارب  حددناها،  وكما 

دب(. بالفرانكوفونية )اللغة والأ

موقف اخلطيبي:

 موقف عبد الكبري اخلطيبي يف �صياق »اأنفا�س«   

وتيقظ يف  بحذر  اخلطيبي  الكبري  عبد  �ضيقارب 

وىل م�ضاألة و�ضعية اللغات يف املغرب،  أعماله الأ ا

أطروحته  ا العربي. ففي  وب�ضكل عام يف املغرب 

حول »الرواية املغاربية« اخت�رص خمتلف مواقف 

إزاء اللغات يف املغرب العربي  الكتاب املغاربيني ا

بعد ال�ضتقالل. لقد تاأثر بتكوينه ال�ضو�ضيولوجي 

ال�ضديد التمرك�س يف البداية، فكتب:   

أن�ضاق التفكري  »اللغة تنقل الت�ضورات الثقافية، وا

املدر�ضي  بالتكوين  وا�ضع،  نطاق  يف  املتعلقة، 

اجتماعية  وب�رصوط  البيداغوجية،  وبالنماذج 

معينة«.

يف  يرى  الذي  ديب  حممد  موقف  على  وردا 

دب اجلزائري على  ا�ضتعمال الفرن�ضية انفتاح الأ

العاملي حني قال:«بف�ضل الفرن�ضية جنتنب عقبة 

عاملية  لكنها  »عاملية؟حقا!  قال:  قليمية«،  الإ

الثقافة  زاوية  خا�ضة،  زاوية  عرب  إليها  ا منظور 

العاملية  على  »التعرف  وي�ضيف:  الفرن�ضية«. 

يعني  الدولية،  ال�ضيا�ضة  م�ضتوى  على  احلالية، 

قبول عالقة القوة املحابية لثقافات املجتمعات 

بتنمية  املجازفة  ويعني  ولغاتها،  امل�ضنعة 

الثقافات الوطنية على امل�ضتوى الر�ضمي؛ ويبدو 

إىل العاملية فالكاتب  أنه للو�ضول بقدم را�ضخة ا ا

�ضلي«.  حمكوم عليه باإقامة احلوار مع بلده الأ
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وتاأكد لنا على طول هذه املرحلة التجان�ض الفكري 

أنفا�ض«؛ لكن منذ و�سعية البداية هذه  مع كتاب »ا

الكبري  عبد  اتخذها  التي  الحتياطات  �سن�سجل 

»يف  العبارتني  �سنالحظ  التعبري:  يف  اخلطيبي 

أنه،  أنه«. فعندما نبحث كيف ا نطاق وا�سع«، »يبدو ا

أن  إل ا أقام احلوار مع بلده«، ل ميكننا ا فيما بعد، »ا

نالحظ تعزيز ن�سبية موقفه من اللغات باملغرب، 

والبتعاد عن وجهة النظر الراديكالية املتمرك�سة، 

ويف الوقت نف�سه عن القومية ال�سائعة.

. موقف عبد الكبري اخلطيبي 

بعد جتربة جملة »اأنفا�س«

مرات  حددها  وقد  كمثقف،  و�سعيته  من  انطلق 

من  أبحاثا،  وا أدبيا  ا إبداعيا  ا فابتدع عمال  عديدة، 

ق فيها 
ِّ
عم

ُ
إىل املرحلة الراهنة، ي بداية ال�سبعينيات ا

والثقافات  اللغات  انفتاح  اجتاه  يف  احلوار  هذا 

الوطنية من جهة على بع�سها، ومن جهة اأخرى 

خرى. ففي خمتلف املجالت التي  على اللغات الأ

اللغة(،  ال�ستطيقا،  الفل�سفة،  )التاريخ،  يعاجلها 

يركز على العالقة بني التجربة املحلية والدولية، 

بحياة  أو  ا اخلا�سة،  بحياته  مر  الأ تعلق  �سواء 

جمتمعه.

مثلما  خا�ض،  ب�سكل  اللغوية،  امل�ساألة  وحول 

يعتمد عبد  خرى،  الأ الثقافية  امل�سائل  ال�ساأن يف 

واأخالقية  عقالنية  مبادئ  على  اخلطيبي  الكبري 

يهيئ  عمله  وعلى طول  روؤيته.  توؤ�س�ض  وجمالية 

ف�سيئا،  �سيئا  املبادئ  هذه  اخلطيبي  الكبري  عبد 

فيها،  التفكري  عادة  لإ كتاباته  كل  يف  راجعا 

منها  و�سنذكر  باأخرى؛  لربطها  أو  ا ولتدقيقها 

تلك التي تبدو لنا متواترة مبا فيه الكفاية، وقد 

يف  )خ�سو�سا  وىل  الأ الكتابات  منذ  و�سعها 

اأطروحة الدكتوراه حول »الرواية املغاربية« ويف 

كتاب«جرح ال�سم ال�سخ�سي«، ومت تعميقها على 

حيث  والت�سعينيات(،  الثمانينيات  �سنوات  طول 

أنه بقي وفيا لها وظلت ت�سيء موقفه حول  يبدو ا

دب: اللغة والأ

و«التمييز«:  »امل�سافة«  العقالنية  املبادئ  فمن   

وو�سوحا  م�سافة  تقت�سي  الثقافية  فال�رشامة 

دائما لتجنب طغيان العتباطية يف الفكر.  

بالذات«  »الهتمام  خالقية  الأ املبادئ  ومن   

إغراق  ا تفرده عو�ض  العتبار  خذ بعني  الأ )يعني 

با�سطالعه  لكن  اجلماعة(؛  غفلية  يف  �سخ�سيته 

إن�سات  »ا اأي  »ال�سيافة«،  على  مبنية  بغريية 

ل�ستقباله  إليه  ا ن�سات  الإ آخرا،  ا باعتباره  خر  لالآ

»الهوية  عن  نبتعد  املبادئ  وبهذه  تفرده«.  يف 

العمياء« من جهة، وعن »الغريية امل�ستبدة« من 

جهة اأخرى.

على  املبنية  العالقة  اجلمالية  املبادئ  ومن   

التي  فكار  والأ �سياء  والأ والكائنات  الغري  معرفة 

تختلف يف  وحكمة،  رغبة  الوجود: عالقة  حترك 

درجتها ويف قيمتها ح�سب اتخاذها �سكل ال�سغف 

باللغات  أي�سا  ا عالقة  ال�سداقة؛  أو  ا الع�سق  أو  ا

اللذة  يف  واحد  كل  لغة  تن�سج  التي  املتعددة 

مل. والأ

خالقية  والأ )العقالنية  القت�ساءات  هذه 

العربي  الرتاث  من  تغرف  التي  واجلمالية( 

به  ي�ساهم  فكر  أ�سا�ض  ا هي  والعاملي،  �سالمي  الإ

يف ف�سائه الوطني اخلا�ض؛ وانطالقا منه ي�سعى 

بينها  ومن  ال�سو�سيوثقافية،  الظواهر  إ�ساءة  ا إىل  ا

داب. م�ساألة اللغات والآ

أ�سا�سية يف عمل عبد  ا اأهمية  فهذه امل�ساألة تاأخذ 

مب�ساألة  ال�سلة  وثيقة  وهي  اخلطيبي؛  الكبري 

يف  عاجلها  ولذلك  بالغري؛  وبالعالقة  الهوية 

)خ�سو�سا  أبحاثه  ا يف  الالحقة،  أعماله  ا خمتلف 

»املغرب  يف  أو  ا املتعدد«،  العربي  »املغرب  يف 

�سواء  للفكر«، ويف رواياته على حد  أفقا  ا العربي 

يف  و«�سيف  الل�سانني«  »ع�سق  يف  )خ�سو�سا 

�ستوكهومل«(.  
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ومظهران اثنان يبدوان لنا مهمني لتقدميهما يف 

إطار املو�سوع الذي نعاجله هما: ا

 موقف عبد الكبري اخلطيبي من املواقع املخ�س�سة 

ملختلف اللغات امل�ستعملة يف املغرب؛

 وموقفه من اللغات الراهنة ذات النزعة العاملية 

التي تتعاي�ض يف املغرب.

. موقفه من و�صعية اللغات يف املغرب 

عك�ض اخلطابات املتمركزة على الذات، والتي تريد 

إىل لغة واحدة مهيمنة  ا اللغة يف املغرب  اختزال 

أو ن�سالية )متازيغت(، فعبد  )العربية الكال�سيكية( ا

الكبري اخلطيبي يطالب بالتعدد اللغوي باعتباره 

ثراء.

أن يفتح  إل ا وهذا املوقف، على بداهته )ول ميكنه ا

املغرب على حوار حملي ودويل خ�سب(، مييز عبد 

موقف  جمرد  عنده  ذلك  ولي�ض  اخلطيبي.  الكبري 

يكتب  أنه  ا فمع  عملية:  باآثار  أتبعه  ا بل  مبدئي، 

بالفرن�سية، قبل كل �سيء، يف كل كتاباته النقدية 

املتعدد  الثقايف  البعد  يدمج  فاإنه  اجلمالية،  أو  ا

الثقافات  مع  دائم  حوار  يف  املغربي  للكائن 

�سواء  املغاربة،  والباحثون  فالكتاب  خرى.  الأ

أو بالفرن�سية، حتى حني  أكان تكوينهم بالعربية ا ا

خرى، غالبا  الأ اللغات  النفتاح على  إىل  ا يدعون 

اأعمالهم امللمو�سة �سوى يف �سكل  ما ل يدركون 

اأحادي اجلانب للغة املهيمنة. 

. اللغة الفرن�صية 

أو�سع من اللغة  اللغة الفرن�سية لغة لها مدى عاملي ا

ن  إىل ذلك مازالت تتمتع الآ �سافة ا العربية. وبالإ

الذين يكتبون بالعربية،  أكيدة: فالكتاب  ا بحظوة 

هم  للفرنكوفونية،  انتقادا  كرث  الأ أولئك  ا حتى 

أو  إىل الفرن�سية، ا فخورون بروؤية اأعمالهم مرتجمة ا

مكافاأًة بجائزة من ال�سفارة الفرن�سية، ويفخرون 

فرن�سا  يف  موجودة  موؤ�س�سة  كافاأتهم  إذا  ا اأكرث 

ذاتها.   

ولي�ض ملثقف مثل عبد الكبري اخلطيبي اأي عقدة 

فهو  املغرب.  يف  الفرن�سية  اللغة  مكانة   حول 

أنها كانت لغة امل�ستعِمر، لكنه مييز طرقا  ا يدرك 

إىل هذه اللغة:    عدة للنظر ا

ال�سعوب  إخ�ساع  ا على  �ساعدت  التي  اللغة   -

وهي  الكال�سيكية،  لـ»فرن�سا  عليها  امل�سيَطر 

ربانية  و�سلطة  احلا�سية  لغة  مة بني 
َّ
متوه وحدة 

وقومية لهوتية حية )...(، منوذج مقيا�ض هوية 

الفرن�سيني: منوذج فرن�سا حول مركزية بلد ودولة 

ولغة ودين. وهذه املطابقة بني الذات ونف�سها قد 

مازالت  التي  ال�سكلية  القواعد  ب�سفرات  أر�ستها  ا

حتكمها بو�سفها الهيكل امللكي للغة الفرن�سية«.

هذه الفرن�سية التي ر�سمتها خمتلف ال�سلط ق�ست 

املحلية  الوطنية  اللهجات  على  طريقها  يف 

أو  ا باإدماجها  �سواء  قاومت،  أنها  ا رغم  املختلفة، 

ال�سفوية.  بوا�سطة  اأخرى،  قنوات  على  بح�سولها 

لي�ست �سوى تخييل، ما  الفرن�سية  لكن حتى هذه 

خمتلف  لدن  من  بناوؤها  أعيد  وا دمرت  قد  دامت 

اللغة  »اأ�سبحت  التاريخية:  الثقافية  الجتاهات 

وحلقتها  نوار؛  الأ ع�رش  مع  إن�سية  ا الكال�سيكية 

القرن  ال�سعرية يف  الثورة  ال�سطرابات مع  اأوىل 

»التجارب  خالل  من  وذلك  ع�رش«،  التا�سع 

حداثة  �ساعري  رامبو،  أو  ا لبودلري  النموذجية« 

نهما  لأ تربتها،  عن  إخراجها  وا الفرن�سية،  اللغة 

الفرد واملجتمع اجلديدة،  فتحاها على ف�ساءات 

عند  الذي  )باملعنى  »متوح�سة«  من�سقة،  بحركة 

عبد الكبري اخلطيبي: املعنى الذي كان �سائدا يف 

النظام  هدم  مبعنى  ع�رش:  التا�سع  القرن  نهاية 

جديد  نظام  وحتقيق   )...( طاقة  وت�سغيل  القائم، 

التدابري  وهذه  جديدة.  إمكانات  ا حامل  �سيكون 

املنع�سة اخلا�سة لفتح لغة على ما وراء احلدود 

الع�رشين  القرن  يف  وتوا�سلت  لها،  ر�سمت  التي 

يف  �ساهمت  عربتها،  التي  الجتاهات  مبختلف 

يكن  مل  التدابري  هذه  لكن  فرن�سا.  ثقافة  عاملية 
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إذ ظلت مو�سومة  أثر كاف يف اللغة الر�سمية، ا لها ا

قوتها  تكبت  الفرن�سية  هذه  ن  لأ بكال�سيكيتها، 

قرون  بخم�سة  ذلك  قبل  كبتت  كما  ال�سعرية، 

تنوعها اللهجي، ويف الوقت نف�سه، مل تقم معيارا 

أدبية دولية«.  من �ساأنه تن�سيط حركة ا

 ماذا عن فرن�سية اأخرى، تلك امل�سرتكة يف البلدان 

الفرنكوفونية؟   

يجب  فرن�سية  اخلطيبي،  الكبري  عبد  ح�سب  إنها،  ا

أن تكون مف�سلة با�سم عاملية حقيقية، تلك التي  ا

أن تكون يف  إىل ا تنا�سب، ب�سكل اأح�سن، نزوع فرن�سا ا

وفرانكوفونية.  ومتو�سطية  أوروبية  ا نف�سه  الوقت 

هذه هي عنا�رش هويتها الثالثة«. هذا القدر يحتم 

أرادت اأن  إذا ا عليها النفتاح على التعدد اللغوي، ا

أن تكون متناغمة  ت�سطلع بهوية يف �سريورة، وا

آخر ذا طبيعة دولية  مع التاريخ. لكن هناك �سببا ا

آخر، هو تقبل التنوع  إىل انفتاح ا أن ياأخذها ا يجب ا

»فرانكوفونية«.  امل�سماة  البلدان  ل�سعوب  اللغوي 

املوقف  اخلطيبي  الكبري  عبد  وبا�ستح�سار 

كتابه  )يف  دوبو�سي  »تيريي  لـ  ن�سبيا  اجلريء 

الفرن�سية«(  اللغة  عاملية  حول  جديد  »خطاب 

أن تكون  ا الفرن�سية  اللغة  أنه لكي ت�ستطيع  ا يعترب 

إعادة توجيه  أبعاد عاملية حقيقية، لبد من »ا لها ا

أين  مبدا على  يتاأ�س�ض  توجيها  الفرنكوفونية« 

واحرتام عاملية  اللهجي،  التنوع  »احرتام  اثنني: 

أقطاب كثرية«؛ وهو ما يفرت�ض:   متعددة، لها ا

1 - العدول عن عالقة اأحادية اجلانب وتراتبية 

 - فرن�سا   – احل�سارة  مهد  متمركزة،  دولة  بني 

وىل؛ والدول التابعة املحيطة امل�ستقلة عن الأ

احرتام  على  م�سيدة  حقيقية  �رشاكة  تطوير   -  2

كل ثقافة، وخا�سعة »لقوانني ال�سيافة يف اللغة 

هذه  ما  لكن  الفرن�سية(.  )اأي  نف�سها«  امل�سرتكة 

الفرن�سية امل�سرتكة؟ 

ديكو،  األن  إىل  ا  1989 �سنة  موجهة  ر�سالة  يف 

اهتم  آنذاك،  ا بالفرنكوفونية  املكلف  الوزير 

الفرن�سية  اللغة  بني  الختالف  بتدقيق  اخلطيبي 

الدولة  إىل  ا والنت�ساب  وطان(  لالأ )العابرة 

ما  نف�سه  الوقت  ويف  )الوطنية(،  الفرن�سية 

خلط  »هناك  قال:  »الفرنكوفونية«؛  من  يق�سده 

يحافظ امل�سوؤولون الفرن�سيون عليه حول مفهوم 

الفرن�سية  اللغة  ننا نتكلم  »الفرنكوفونية«.لي�ض لأ

ونكتب بها فنحن اىل جانب فرن�سا �سيا�سيا، فهما 

الفرن�سية  فاللغة  بينهما.  الف�سل  يجب  نظامان 

الت�سور  هذا  ومثل  لغة«.  ككل  وطان  لالأ عابرة 

للفرن�سية يقت�سي روؤية جديدة للهوية، تلك التي 

إذا قبلنا بفكرة  و�سفها بـ»الهوية يف �سريورة«: »ا

إىل  أمكننا الو�سول ا هوية مل تعد ثابتة يف املا�سي ا

مفهوم اأكرث دقة، هو مفهوم الهوية يف �سريورة، 

والتقاليد  والكلمات  ثار  الآ من  إرث  ا أنها  ا يعني 

أن نعي�سه، مع  املتحولة مع الزمن الذي ُكتب لنا ا

�سوى  يعي�ض  ل  الذي  ن�سان  فالإ أولئك.  وا هوؤلء 

بف�سل ما�سيه امل�سيء هو مثل ميت حمنط، ميت 

أبدا«.    كاأنه مل يع�ض ا

ت�سورعبدالكبرياخلطيبي  يف  الفرن�سية  فاللغة 

ل�ستقبال  والقابلية  باملرونة  تتحدد  لغة  هي 

طاقة  تنع�سها  لغة  خرى،  الأ والثقافات  اللهجات 

يتغذى  التي  للغات  هذا  املزج  وعمل  متجددة. 

يوا�سل  أن  ا �ساأنه  بع�ض من  بع�سها من  ويغتني 

عمل التجديد الدينامي الذي اأجنزته، على م�ستوى 

الكتاب  فبع�ض  الذكر.  ال�سالفة  الجتاهات  آخر،  ا

املغاربيني،  وغري  املغاربيني  الفرانكوفونيني، 

جنحوا  قد  جنليزية،  لالإ بالن�سبة  جوي�ض  مثل 

يقاع،  والإ الروح،  بعث  يف  الفنية  إبداعاتهم  ا يف 

�سوات واللهجات املحلية، يف الكتابة  و�سدى الأ

إىل  باللغة الفرن�سية. لكن هذه »ال�سيافة« التواقة ا

ن  العاملية عن طريق اللغة مازالت يف بداياتها، لأ

املوؤ�س�سات الر�سمية التي ت�سهر على اللغة بالكاد 

الفرن�سية.  للغة  الكوين  التجديد  هذا  حت�ض  بداأت 

ودون ال�سقوط يف الت�ساوؤم، بالن�سبة لهذه اللحظة، 
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هوؤلء  وبقوة  بالرتاتبية،   )...( حمدد  فـ«الواقع 

أولئك، وبتعددهم الالمتماثل، وغري املتجان�ض:  وا

ب�سة 
ُ
اللهجات وت�ستتها، وح اللغات وذبول  منفى 

ولئك، كل هذه  د لأ
َّ
هوؤلء وكاآبتهم، وال�سمت املجم

أي�سا جزء من الفرنكوفونية«. لم هي ا الآ

ولئن كان باإمكان الفرن�سية اأن حتتل موقعا متميزا 

على امل�ستوى الثقايف )مع التحفظات املذكورة(، 

نها  لأ جنليزية،  الإ تناف�ض  أن  ا ت�ستطيع  ل  فاإنها 

كما قال عبد الكبري اخلطيبي، تعاين من »التاأخر 

العاملي  النت�سار  مواجهة  يف   )...( احلا�سل 

النفتاح  يف�رش  ما  وهو  مريكية«،  الأ جنليزية  لالإ

املت�سارع للبلدان املغاربية )كغريها من البلدان( 

على هذه اللغة »املعوملة« اأكرث من غريها.

دبية . اللغة الفرن�سية باعتبارها لغة الكتابة الأ

كرث تقدما  ل ت�سطلع الفرن�سية بدورها العاملي الأ

أدبية؛ ويحيل عبد الكبري اخلطيبي  إل بو�سفها لغة ا ا

على الكتاب الفرن�سيني الذين اأعطوها بعدا عابرا 

بني  ن�ساين  الإ للحوار  منوذجا  وكانوا  وطان،  لالأ

مم. الأ

باعتباره  ال�سخ�سية،  لتجربته  وبا�ستح�ساره 

حررته  كيف  يف�رش  خرى،  الأ م  الأ لغة  يف  كاتبا 

هذه اللغة، بتبنيها له، من جتذر �سخ�سي وحملي 

خمتزل.

م، ياأخذ عبد  وبكتابته بالفرن�سية، لغة لي�ست لغة الأ

الكبري اخلطيبي م�سافة �سحية لذاته وملجتمعه، 

آخر، يف  ا م�سافة متكنه من اكت�ساف نف�سه ب�سكل 

�سعبه  وهوية  هويته  إىل  ا »ينظر  جديدة:  هوية 

يف  يتقدم  ما  فبقدر  أدبية.  ا أنطولوجية  ا بطريقة 

هذا الجتاه يكت�سف هذا الكاتب ح�سنات التغريب 

وال�سطرابات التي يحدثها«.

فاختيار اللغة الفرن�سية لغة كتابة منبعه جمتمع 

الرتاتبية  والعالقة  اجلماعية  الو�سعية  يف�سل 

أفراده؛ ولذلك يجعل من �رشعية الفرد كيانا  بني ا

ولدة  اخلطيبي  الكبري  عبد  عند  وهذا  م�ستقال. 

اأجنبية طريقة  جديدة حقيقية: »الكتابة يف لغة 

يقول  الكاتب  فهذا  الكتابة.  فعل  �رشعية  لت�سييد 

ا�سمي،  وهذا  ولدتي،  هذه  �سيء:  كل  وقبل  أول  ا

إل  ا ينب�ض  ل  الذي  قلبي  وهذا  »ِحماي«،  وهذا 

قبيل  من  هي  اأجنبية  لغة  يف  الكتابة  جلكم«.  لأ

الغريية، مبا يف  احلب؛ حتدث فيها نف�ض جتربة 

ذلك من عالقات الت�سال والنف�سال، الن�سجام 

مع  نعي�سه  الذي  والالمرح،  املرح  والالان�سجام، 

إىل اخلروج من  ا املحبوب: فهي فعل مقلق يقود 

الذي  نف�سه  الوقت  خر: فـ«يف  الآ لقاء  الذات نحو 

م تدخل  تقوم فيه الفرن�سية باإعادة بنينة اللغة الأ

املنتظمة  بالكلمات  الفتتان  الفتتان:  لعبة  يف 

حتافظ  التي  احلب  لغة  يف  خرى  الأ مع  الواحدة 

العالقة  فهذه  واللطافة«.  الرقة  قواعد  على 

التي   – الفرن�سية  اللغة  مع  م  الأ للغة  املتفردة 

�سي�سميها عبد الكبري اخلطيبي بالزدواج اللغوي 

الل�سانني«، خمترب  – و�سحها يف روايته »ع�سق 
حقيقي يف قالب تخييلي لتعدد التجارب اللعبية 

وامل�ساعر،  حا�سي�ض  والأ واللغوية،   )Ludique(

أة(  املرا )مع  اللغة  مع  عالقة  يف  اختبارها  ثم 

جنبية. الأ

فالكاتب  ال�سخ�سية،  الهوية  إغناء  ا على  وزيادة 

لغته  يف  يجدها  أن  ا ي�ستطيع  ل  حرية  يحقق 

بـ»النفالت«  له  ت�سمح  جنبية  الأ اللغة  ن  لأ م،  الأ

بكل  مت�سك  التي  اجلذور  هيمنة  من  وبالتحرر 

أم؛ ويف الوقت نف�سه يحقق امتيازه بالن�سبة  لغة ا

هذه  �ساللة  من  هو  الذي  الفرن�سي  للكاتب  أي�سا  ا

املعنى  إىل  ا بالو�سول  له  ي�سمح  وهذا  اللغة. 

العميق لعاملية اللغة: فـ«الزدواج اللغوي، �سواء 

أو مولدة للب�ض، فاإنه مينحه  عا�سه بطريقة فعالة ا

اللغة ل هي  اأن هذه  آخر. فيدرك عندئذ  ا اكت�سافا 

جتربة  وباعتبارها  ب؛  الأ اللغة  ول  م،  الأ اللغة 

مبعنى  نعم،  �سخ�سية؟  ل  �سخ�سية.  فهي  كتابة 

ومن  حد،  لأ ملكا  اللغة  لي�ست  جهة  فمن  مزدوج: 
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أو بلد مهيمن  جهة اأخرى عندما تتملكها جمموعة ا

فعندئذ ينزع عنها قناع املمتلكات الرمزية التي 

إكراه؛  ُتبادلها«. وجتربة احلرية هذه ل تخلو من ا

وعبد الكبري اخلطيبي تعر�ض يف الرواية، كما يف 

جنبية:  الأ اللغة  يف  الكتابة  �سعوبة  إىل  ا البحث، 

تلقائي،  ب�سكل  يت�سم  ل  الذي  الكتابة  فعل  عذاب 

إىل التفاوت  أي�سا، راجع ا بل هو عذاب اجتماعي ا

بالن�سبة  كما  ملجتمعه،  بالن�سبة  يعانيه  الذي 

�سليني. وهذا الختالف  ملجتمع اأ�سحاب اللغة الأ

أراد  ا إن  ا يوؤديه  أن  ا عليه  الذي  الثمن  هو  املزدوج 

أن يدخل يف عالقة »الرغبة القاتلة« هذه مع لغة  ا

إىل التجربة »العابرة  الكتابة التي تفتح له الطريق ا

هو،  دب  الأ إىل  ا فالدخول  كاتب.  لكل  وطان«  لالأ

اأجل  من  باملحلي  الت�سحية  املعاين،  من  مبعنى 

وبالن�سبة  املتبناة.  اللغة  كانت  كيفما  العاملي، 

لعبد الكبري اخلطيبي، فبوا�سطة هذه اللغة يحاول 

إىل العاملية. الدخول ا

إن هذه املرحلة كانت غنية  ويف اخلتام ميكننا القول ا

فكار اجلمالية وال�ضو�ضيوثقافية،  على م�ضتوى الأ

املجالت،  ومقالت  أبحاث  ا إىل  ا احتكمنا  ما  إذا  ا

التخييل،  م�ضتوى  وعلى  أنفا�س«.  »ا جملة  مثل 

جنا�س  الأ خمتلف  يف  خ�ضبة  أي�ضا  ا فاملرحلة 

خ�س  )ال�ضعر، امل�رصح، الق�ض�س الق�ضرية، وعلى الأ

ال�رصايبي  إدري�س  ا هم  الروائيني  أهم  وا الرواية(. 

وحممد خري الدين والطاهر بنجلون وعبد الكبري 

دب  لالأ �ضي�ضمحون  الروائيون  فهوؤلء  اخلطيبي. 

م�ضتح�ضنا  وغالبا  معروفا،  ي�ضبح  أن  ا املغربي 

على  بنجلون  الطاهر  و�ضيلعب  املغرب.  خارج 

اخل�ضو�س دورا فعال يف �ضهرة الرواية املغربية 

فيه  نتوقف مبا  ولئن مل  الدويل.  امل�ضتوى  على 

أول  �ضا�ضيني فذلك ا الكفاية عند هوؤلء الكتاب الأ

بوا�ضطة  الكفاية  فيه  مبا  معروفة  أعمالهم  ا ن  لأ

الوطنية واخلارجية. ومن  �ضدارات  الإ العديد من 

أن  أ�ضيق من ا إطار ا جهة اأخرى، فال�ضرتجاع العام ا

بداعهم.  همية املو�ضوعاتية واجلمالية لإ يربز الأ

�ضدارات التي قدمتهم. إىل الإ ومع ذلك ن�ضري ا

نه  إغراء يف درا�ضتنا لأ أكرث ا  فعبد الكبري اخلطيبي ا

دب والرواية. ويف  قام بتاأمل عميق حول اللغة والأ

أتينا على عر�ضه باخت�ضار ن�ضتوعب  التاأمل الذي ا

أفكار هذا الكاتب، لي�س فقط على جيله، ولكن  أثر ا ا

جيال الالحقة يف البلدان املغاربية  أي�ضا على الأ ا

كما يف اخلارج: جند يف هذا التاأمل وعيه احلاد 

لغة،  كل  اللغوي يف  التعدد  أهمية  ا يخ�س  فيما 

أي�ضا جنده  دبية. وا وعلى اخل�ضو�س يف اللغة الأ

الكتابة،  فعل  يف  الفردية  الهوية  م�ضاألة  يربز 

وحتقيق ا�ضتقاللية الذات املفتوحة على التعدد 

إدراكه  ا ل ميكن  مو�ضوع  وهو  واللغوي؛  الثقايف 

فكار تطبع  إطار تقبل الغريية. وهذه الأ �ضوى يف ا

اليوم،  إىل  ا الروائية(  )وغري  الروائية  الن�ضو�س 

أحد  وتقيم مبادئ الفرنكوفونية احلالية )وكان هو ا

بـ«العربوفونية«  ف�ضيئا  �ضيئا  وتنبئ  روادها(، 

املتمخ�ضة )الروائي حممد برادة مثال(.  

الكبري اخلطيبي، على اخل�ضو�س  وبح�ضور عبد 

يف  �ضيتميز  املرحلة،  هذه  طيلة  النقدي  بفكره 

أدبي نا�ضج ومن�ضجم مع  العقود الالحقة باإبداع ا

أثر على  إىل ذلك �ضيكون له ا �ضافة ا تفكريه. وبالإ

الذين �ضيكتبون فيما  جيل املثقفني والروائيني 

بعد.

] »مظاهر الرواية املغربية« من�سورات زاوية، 2006، )�ض: 28- 40(. 
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ً كنا كيَف يكون كاتٌب ممُ

أولً الكاتبمُ اجليدمُ يمُغْري ا

م بعد ذلَك ويمُقّدم ال�صمُ

أثناء الكتابِة ي�صمُّ نْف�صهمُ ويف ا

كناً كيف يكون قارٌئ ممُ

م القارئمُ اجليدمُ يتجرعمُ ال�صُّ

ولكنه من النَّ�صوِة ل ميوت

ماً اأكرثَ نقاءً بْل يمُهيئ �صمُ

آخرين ويبلُّ به فكَر قراٍء ا

كناً؟ كيف يكون كتاٌب ممُ

الكتابمُ اجليدمُ يتْبعمُ الرتحاَل 

الأعظَم

ّط توقيعاً يتيماً يَخمُ

وينف�صلمُ عن لّذتِه الباِطنة

كاتٌب جيدٌ قارٌئ جيدٌ كتاٌب جيدٌ

أي�صاً ف�صيلةٌ طبقيَّة هذا هو ا

طَّ بالأظافر �صهوتَك ال�صفَّافة خمُ

حممد برادة: ح�صيلة رحلة )اخلطيبي( النقدية �صتكون

                        نحو ف�صاء الكتابة الروائية«  



�سمن  اخلطيبي  الكبري  عبد  عند  الكتابة  تدخل 

أ�سا�سها التنوع والختالف،  ا ا�سرتاتيجية حمكمة، 

بحيث يتعذر علينا ت�سنيفه واختزاله. هذا امل�سافر 

الذي  دبية  الأ جنا�ض  الأ ويف  املعرفة  يف  الكبري 

أن ي�سع بينها حدودا، فمن الفل�سفة وعلم  يرف�ض ا

وال�سعر  والت�سوف  دبي  الأ النقد  إىل  ا الجتماع 

من  جمال  يقتحم  جنده  مرة  كل  يف  والرواية... 

فتحت  أن  ا ي�سبق  مل  أبوابا  ا فاحتا  املجالت،  هذه 

مهم�سة  معتمة  ظلت  ف�ساءات  ومنريا  قبل،  من 

أن نذكر كتابه النفاذ  يف الثقافة العربية... يكفي ا

يخرتق  كيف  لرنى  ال�سخ�سي«  ال�سم  »جرح 

وذات  جديدة،  معرفية  باأدوات  العربية  الذاكرة 

ال�سغرى  متف�سالتها  يف  الذات  فهم  يف  فعالية 

أ اجل�سد العربي  ويف منعطفاتها املهم�سة؛ فهو يقرا

أبعاده، وذاك ما  ا من خالل كل تلويناته ويف كل 

واحدة  ا�سرتاتيجية  �سمن  كتاباته  ينوع  جعله 

ول  يهادن  ل  الذي  املزدوج،  والنقد  النقد  تعتمد 

إنه »جمابهة بني  خر: ا يفرق بني نقد الذات ونقد الآ

�سالمية«.  الإ وامليتافيزيقا  الغربية  امليتافيزيقا 

اخلطيبي  أن  ا يتبني  كتابة  م�سار  خالل  فمن 

النقدية  القراءات  يف  �سواء  للعمل  م�ساريع  يفتح 

ينخرط  الذي  دبي  الأ بداع  الإ يف  أم  ا أ�س�سها  ا التي 

»هوية  كل  زيحا 
ُ
م والهدم،  التفكيك  أ�سا�سها  ا فيه، 

»النقد  معتمدا  متوح�ض«،  و«اختالف  عمياء« 

معرفة  ت�ستوجب  فعالة  كا�سرتاتيجية  املزدوج« 

عميقة بالثقافة العربية والغربية معا، وذلك من 

من  العامل  مواجهة  ي�ستطيع  عربي  إن�سان  ا اأجل 

خر باعتباره  داخل خ�سو�سياته، م�ستفيدا من الآ

ياأتي من الذات ل من خارجها... 

ورغم تنوع كتابات اخلطيبي تبقى للرواية املكانة 

ا�سرتاتيجية  ملمار�سة  اخل�سب  واملرتع  املرموقة 

ن »ح�سيلة رحلته النقدية �ستكون هي  يف النقد، لأ

ِمقفزة نحو ف�ساء الكتابة الروائية« )حممد برادة(. 

م�سكنها  �ستجد  والنقدية  الفل�سفية  فاآراوؤه  وبذلك 

عن  �سرناه  ما  ذلك  كيف؟  الروائية.  إبداعاته  ا يف 

بالوي  الرحيم  عبد  املغربي  الباحث  عند  كثب 

عند  الروائية  الكتابة  »�سعرية  املعنون  بحثه  يف 

ناق�سها  دكتوراه  اخلطيبي«)اأطروحة  الكبري  عبد 

بجامعة ال�سوربون بباري�ض(. 

نحو �صعرية مفتوحة

نتاج  الإ أنه »من داخل  ا الباحث  يوؤكد  البداية  منذ 

الف�ساء  هي  الرواية  تبقى  للخطيبي  دبي  الأ

با�ستمرار«  بارز  اللغة  العمل على  املف�سل، حيث 

)�ض2(. ومن هنا جاء هذا الختيار حول �سعرية 

ما للكتابة عند اخلطيبي، ترتكز على »هذه العالقة 

إبداع التي يربطها الكاتب مع اللغة« )�ض2(.  نقد - ا

الروائية  اللغة  البحث �سريكز على  إذن فعمل هذا  ا

أبعاد ذلك من  إنتاجات اخلطيبي، والبحث عن ا يف ا

أ انطالقا  خالل كل عمل على حدة. فكل رواية �ستقرا

من بنيتها الداخلية التي �ستقود عمل الباحث يف 

إىل خم�سة  آخر. هكذا �سيتم تق�سيم العمل ا اجتاه دون ا

توبيوغرايف  ول: �سعرية اخلطاب الأ أبواب. الباب الأ ا

�سعرية  الثاين:  الباب  املو�سومة«.  »الذاكرة  يف 

املتنا�ض ال�سويف يف »�ِسفر الدم«. الباب الثالث: 

الل�سانيني«.  »ع�سق  يف  امل�ساعف  اجل�سد  �سعرية 

»�سيف  يف  الرحلة  حمكي  �سعرية  الرابع:  الباب 
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�صعرية الكتابة الروائية 

ا�سرتاتيجية االخرتاق عند اخلطيبي

اإبراهيم اأوحليان

  



املحكي  �سعرية  اخلام�ض:  الباب  �ستوكهومل«.  يف 

بواب  الأ هذه  كل  الرباط«.  »ثالثية  يف  ال�سيا�سي 

ترتكز على م�سطلح »�سعرية«، فما الق�سد منها يف 

تاريخ  لَب�سا وحتول يف  كرث  الأ البحث؟ وهي  هذا 

�سيقوم  �سكال  الإ هذا  من  انطالقا  دب.  الأ نظرية 

أربعة  الباحث ب�سبط امل�سطلح )ال�سعرية( معتمدا ا

ال�سكالنيون  أر�سطو،  ا أ�سا�سية:  ا يعتربها  حتديدات 

الرو�ض، املنهج ال�سعري يف الثمانينيات، ال�سعرية 

املراحل  �ست�ستفيد من  التي  خرية  الأ اليوم؛ وهذه 

�ستجعل  القراءة،  لتطوير هذا الجتاه يف  ال�سابقة 

جماورة  أدبيات  ا جمموعة  على  منفتحا  حقلها 

حت�رش  اأن  دون  التلقي...(  نظرية  )التداوليات، 

الداخلية  القوانني  عن  البحث  يف  فقط  نف�سها 

بعد  اأ�سبحت،  عرية  ال�ض     أن  ا جند  هكذا  للن�ض. 

حمافل  لتقاطع  ف�ساء  الن�ض،  دبية  لأ حتديدها 

اأخرى )القارئ، الن�ض املوازي، التفاعل الن�سي...( 

املعنى  إنتاج  ا يف  باأخرى  أو  ا بطريقة  ت�سارك 

والتدليل )la signifiance(« )�ض34(. من هذا املنطلق 

لكل  أن  ا حيث  اخلطيبي،  كتابات  حتليل  �سيتم 

التي  والتيماتية  ال�سكلية  خ�سائ�سه  روائي  ن�ض 

ن كل  �ستفر�ض على املحلل قراءة نقدية معينة، لأ

عن�رش هو »تفجري لتيمية مركزية ول�سكل جديد«. 

إنها قراءة تعتمد على ما يوؤ�س�ض اأ�سالة كل رواية،  ا

أو الكتابة. فهي قراءة  �سواء على م�ستوى التيمات ا

إغفال خلارج الن�ض، انطالقا من  إذن، دون ا ن�سية ا

ن  إىل اخلطاب الجتماعي، وذلك لأ الن�ض املوازي ا

على  تقوم  قراءة  بل  قيل،  ما  إعادة  ا لي�ض  الهدف 

باب  أمامه  ا فاحتة  إليه،  ا �سافة  والإ الن�ض  إغناء  ا

املعتمدة  ال�سعرية  فهذه  القراءات.  وتعدد  التاأويل 

هي، ح�سب جريار جينت، »�سعرية مفتوحة« تقوم 

إنتاج الن�ض بدل ا�ستهالكه.  على ا

توبيوغرايف  �صعرية اخلطاب الأ

يف »الذاكرة املو�صومة«: 

أثار – وما يزال- عدة  إن مو�سوع ال�سرية الذاتية ا ا

إ�سكالت لها �سلة بالبنية التعبريية لهذا اجلن�ض  ا

نقول  أن  ا ميكن  ما  أقل  ا تطورا  عرف  الذي  دبي  الأ

أدبية  جنا�ض ا أنه يو�سع من حدوده املتاخمة لأ عنه ا

اأخرى. فكثري من املفاهيم والت�سورات مت التخلي 

و�سرب  للذات،  ولكان  فرويد  درا�سة  بعد  عنها 

اأجل فهمها،  أغوارها، والتوغل يف جماهلها، من  ا

الذاتية  ال�سرية  يف  البدهيات  من  كثري  جعل  مما 

الكاتب عن ذاته تتم مناق�ستها  التي يحكي فيها 

�سياء هناك م�سكل  وت�سحيحها. ومن بني هذه الأ

بعيدة  حياة  عن  والتعبري  مانة،  والأ ال�سدق 

)الطفولة( بنوع من الوثوقية، لغية امل�سافة التي 

نْينة بوعي معني اجتاه 
َ
ب

ُ
ت�سبح من خاللها الذات م

إىل  ا املكبوتات  وت�رشب جمموعة من  مو�سوعها، 

�سطح ال�سعور بعدما كانت تختفي ل�سنوات طويلة 

فيما اكت�سفه فرويد: الال�سعور. واللغة هي املكان 

الذي تنك�سف فيه الذات بدون ق�سد الكاتب ورغما 

الذاتية  ال�سرية  كاتب  يحكيه  ما  فكل  إذن  ا عنه، 

نه يدخل يف  لأ ال�سدق،  م�ساألة  بعيدا عن  �سيكون 

نظام من الرموز ي�ستغل داخل اللغة، هذا املجهول 

عن  تغيب  التي  وراق  الأ من  كثريا  يف�سح  الذي 

حتكي  التي  الذاتية  فال�سرية  هكذا  نف�سه.  الكاتب 

أمانة و�سدق غري موجودة،  ا بكل  حياة �ساحبها 

طموحاته  �سوى  يكون  أن  ا يعدو  ل  يخطه  ما  ن  لأ

ال�سيء  ثقوب حياته،  ملء  والرغبة يف  واأحالمه، 

امل�ستقبل  إىل  ا املا�سي  من  ي�ستمر  �سيجعله  الذي 

مرورا بوعي احلا�رش اجتاههما: فـ«ل وجود مطلقا 

لذلك التخييل املطمئن لدى �سخ�ض يكتب حياته 

حم�رشا؛  به  يكتب  الذي  الهادئ  الوثوق  بنف�ض 

»لي�ض هناك حكاية حياة، بل هناك حياة حكاية« 

ننا »ل نتوفر على  إدموند عمران �سالح(، وذلك لأ )ا

ذلك املا�سي حمفوظا مثلما هو؛ فذكرياتنا لي�ست 

أ�سياء مماثلة ملا تنقله وحتكيه. وبعد ذلك يتحتم  ا

املا�سي  ذلك  تكوين  نعيد  أننا  ا وا�سحا  يكون  أن  ا

من  بالراهن  خمرتق  مزيف،  ما�ض  هو  الذي 

حياتنا، منفوخ ومغذى بالرغبة امل�سقطة على ما 

لي�ض كائنا، وعلى م�ستقبل ال�ستلهام، يتحدد فيما 

لهام« )املالح(.  متليه حلظة الإ
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هكذا فحكاية املا�سي مرتبطة بالرغبة وال�ستهاء، 

آخر كنّاه،  ا آثار معينة حلياة �سخ�ض  ا والبحث عن 

إليه بوعي الكاتب، ومن  ا ذلك الطفل، ونحن ننظر 

بداع  الإ �سمنها  ي�ستغل  معقدة  جد  �سبكة  داخل 

دبي...  الأ

ا�ستلهامه  بعد  الذاتية  �سريته  اخلطيبي  يكتب 

اأ�سحت  التي  والنقدية  الفل�سفية  املعرفة  لهذه 

تعترب  ولكنها  امل�سلمات،  ومن  عادية  اليوم 

إذا ما قورنت بالن�سو�ض  خطوة جريئة ومغامرة، ا

املكتوبة قبلها، وبالن�سبة لل�سنة التي كتبت فيها 

بعد  الذاتية  ال�سرية  إىل  ا يدخل  إنه  ا  .)70/69(

كثرية  لن�سو�ض  متفح�سة  نقدية  قراءة  قراءته 

يبني  جعلته  املغاربية«(  »الرواية  كتابه:  )انظر 

ما  هذا  كتابته.  يف  نقدية  أ�س�سا  ا يعتمد  ت�سورا 

كال�سيكيا  تعريفا  لنا  يقدم  الباحث  �سيجعل 

لل�سرية الذاتية ليقي�ض عليه مدى اخرتاق اخلطيبي 

ملعايريه وهدمها، موؤ�س�سا لكتابة جديدة ل توؤمن 

بالقوانني املعيارية بل تخلق قوانينها اخلا�سة؛ 

يقول التعريف: »ال�سرية الذاتية هي حكي ب�سمري 

 - الرئي�سية  ال�سخ�سية   – املوؤلف  حيث  املتكلم 

يحكي لنا حياته وذكرياته الطفولية انطالقا من 

إن الباحث ي�سع  عالقة ثقة يربطها مع القارئ«. ا

[الذاكرة  أن »هذا احلكي  ا قبيل  عدة فر�سيات من 

لخرتاقه،  إل  ا املعيار  من  ينطلق  ل  املو�سومة] 

أين جتلت جمالية  إذن ا وذاك ما يوؤ�س�ض �سعريته«. ا

أ�س�ست  ا وكيف  املو�سومة«؟  »الذاكرة  يف  الكتابة 

ل�سعرية يف الكتابة ال�سري الذاتية؟ 

»للذاكرة  قراءته  عند  الباحث  يواجهه  ما  أول  ا إن  ا

املو�سومة« هو هذا الن�ض املوازي: الغالف حيث 

الفرن�سي؛  الن�ض  غالف  على  )ع(  العني  حرف 

ا�سم  ول من  الأ إىل احلرف  ا الذي ي�سري  خري  الأ هذا 

الكاتب، ومقابلته بحرف )A(؛ ال�سيء الذي يبني 

�سلية؛ العني  تعذر قراءة ال�سم كما هو يف لغته الأ

على  يحيل  وهذا  الفرن�سية،  يف  أ(  )ا ت�سبح  )ع( 

ر 
َ
كم�ستعم الكاتب  يعي�سه  الذي  العميق  التمزق 

يف  ي�سكك  يجعله  مما  امل�ستعِمر،  لغة  يف  �سابق 

يف  مطروح  غري  الكاتب  هوية  يف  )ال�سك  هويته 

ا�سمه  ف«م�ساءلة  الكال�سيكية(.  الذاتية  ال�سرية 

اخلا�سة،  كتابته  يف  فيه  الالمفكر  قول  يعني 

نف�سه خطابا مغايرا، حيث مل  الوقت  موؤ�س�سا يف 

تعد الذات بعيدة عن تعدد املعاين، و�سمري املتكلم 

حيل احلكي- ال�سهادة على حياة الكاتب، 
ُ
مل يعد ي

إىل  ا تنتمي  أنها  ا مبعنى  متحول،  ا�سم  على  ولكن 

الوثيقة« )�ض41(.  التخييل فوق  ن�ض يكون فيه 

إن اخلطيبي ميار�ض هدمه حني ل يتبع يف كتابته  ا

على حياته ت�سل�سال زمنيا كرونولوجيا، بل يعتمد 

اللغة  على  ال�ستغال  على  مركزا  املقاطع  كتابة 

خطي،  نظام  كل  عن  مبتعدا  وىل،  الأ بالدرجة 

م�سائال فعل الكتابة ذاته، ومعتمدا ما �سماه بارت 

يهام بالواقع« حيث مل يعد الن�ض يعك�ض حياة  »الإ

إنه ي�سع القارئ  الكاتب، بل ي�سائل كتابة حياته، ا

الذاتية  »فال�سرية  وهكذا  اليقني،  بدل  ال�سك  يف 

الن�سخة  لي�ست  املو�سومة«  »الذاكرة  قي  هي  كما 

الواقع«  هذا  �سيمولكر  هي  بل  للواقع،  املطابقة 

)�ض56( 

ن اخلطيبي ما يفتاأ ي�سائل اليقينيات، وي�سكك  ولأ

فيها من داخل الكتابة، �سيعتمد توظيف الباروديا 

آين  القرا الن�ض  أ�سا�سيني:  ا ن�سني  من  انطالقا 

خر(،  )الآ ال�ستعماري  والن�ض  العربية(  )الثقافة 

تنكتب  نها  لأ ِطر�سية  كتابة  أمام  ا ي�سعنا  وهذا 

�سمن  إياها  ا موظفة  اأخرى،  ن�سو�ض  خالل  من 

املو�سومة«  »فالذاكرة  اخلا�سة.  ا�سرتاتيجيتها 

آين �سمن  ك�سرية ذاتية مغايرة �ستوظف الن�ض القرا

ت�سور معني للكتابة، وان�سجاما مع اخلطاب الذي 

الن�سو�ض،  تتنا�ض مع جمموعة من  إنها  ا تبنيه؛ 

آن الكرمي، فتقوم بتحويله ب�سكل  ومن �سمنها القرا

فاخلطيبي  هكذا  كتابته.  معيدة  ل�ساحلها،  كلي 

طار  بالإ �سوى  يحتفظ  ل  الذاتية  ال�سرية  هذه  يف 

�سلي،  أن يفرغه من املحتوى الأ العام للن�ض بعد ا

�سِمنه دللت جديدة يربرها ن�سق الكتابة ذاته، 
ُ
لي

خفيه الن�ض 
ُ
أن »الن�ض اجلديد يجلو ما ي لنكت�سف ا

التالية:  فعال  الأ آين« )�ض114( ممجدا �سيغ  القرا
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imparfait/passé simp( مر وامل�ستقبل، بدل املا�سي االأ

»التحول  تعني  الباروديا  هذه  اأن  يبني  مما   ،)ple

أثر ما  يف اجتاه جمهول« وكتابة يتم بناوؤها على ا

تقوم بتحويله« )�ض114(. 

ال�ستعماري؛  الن�ض  هناك  آين  القرا الن�ض  بجانب 

يدخالن  معا  نهما  لأ له،  املقابل  خر  الآ الطرف 

يف ا�سرتاتيجية كتابة تواجه الهوية والختالف. 

داخل  من  معينة  اأهداف  ول  الأ للن�ض  كان  فاإذا 

فاإن  الذاتية،  ال�سرية  فيها  ُتكتب  التي  الثقافة 

الثاين )ال�ستعماري( يتم ال�ستغال عليه من اأجل 

خلخلة ثوابته وتاأزميه من داخل لغته، وم�ساءلته 

باعتبارها  ميتلكها  التي  البدهيات  من  كثري  يف 

فاخلطيبي  هكذا  فيها.  لل�سك  جمال  ل  يقينيات 

خر غريبا  بتوظيفه الن�ض ال�ستعماري �سيجعل الآ

لِم 
َ
امُلع ن�ض  اخرتق  قد  يكون  وبذلك  لغته،  يف 

ال�سلطوية، وقام بتك�سري كثري من  )Maître( ولغته 

إدخال جمموعة  وا الفرن�سية،  النحوية يف  القوالب 

�سيجعل  مما  اللغة،  هذه  عن  الغريبة  لفاظ  الأ من 

إن ن�ض  أ�سا�ض لها. ا خر واهية ول ا أ�سطورة تفوق الآ ا

»الذاكرة املو�سومة« ي�ستغل على توظيف ن�سو�ض 

فيقوم  نقدي؛  فل�سفي  ت�سور  من  انطالقا   –
بتحويلها وخرقها من اأجل تاأ�سي�ض كتابة تخرتق 

أم  ا دبي  الأ �سواء داخل اجلن�ض  والثوابت،  املعايري 

�سمن الن�سق الثقايف العام. 

أن »الذاكرة املو�سومة« هي ن�ض متاهي  إىل ا نخل�ض ا

�سا�ض للكتابة:  حيث اخرتاق املعايري والقاعدة الأ

ا�سرتكت كلها  والباروديا  وال�رشد،  فال�ستعارات، 

ويف  التقليدي،  توبيوغرايف  الأ احلكي  تاأزمي  يف 

آخر؛ �سعري وغري خماتل« )�ض115(. إعداد ن�ض ا ا

فر الدم«:    �صعرية املُتنا�س ال�صويف يف »�صِ

ياأتي كتاب »�ِسفر الدم« كن�ض روائي اتبع فيه عبد 

الكتابة،  يف  ال�سرتاتيجية  نف�ض  اخلطيبي  الكبري 

كما يف �سريته الذاتية، وهي اعتماد الخرتاق يف 

والقوانني،  املعايري  خارج  إبداعي  ا ن�ض  تاأ�سي�ض 

ن�ض  مع  يتفاعل  جديد،  انتظار  أفق  ا عن  والبحث 

ثقافية  أ�س�ض  ا على  ينبني  املغامرة،  على  يراهن 

يف  اخلطيبي  جعل  ما  هذا  إ�سالمية...  عربية-ا

أتذكر  روايته هذه يبذل جمهودا كبريا يف كتابتها. ا

 Marc( غونتار  مارك  و�سعها  التي  ر�سالته  هنا 

Gontard( تقدميا لكتابه »عنف الن�ض« يقول فيها 

َقدم لهذا الكتاب يف 
ُ
أن ي أنه ل ي�ستطيع ا ما معناه ا

نه منهك بعد كتابة »�ِسفر الدم«،  الوقت احلا�رش لأ

يو�سح  هذا  قواه.  ل�سرتجاع  وقت  إىل  ا ويحتاج 

مدى عنائه، وا�ستغاله بعمق من اأجل كتاب يحيل 

كان  لقد  العنوان.  �رش  رمبا،  وذاك،   – ا�سمه  على 

دائم احللم برواية عربية مبنية من داخل الثقافة 

الغني  الرتاث  هذا  ت�ستثمر  �سالمية،  الإ العربية 

إحدى  ا يف  جعله  الذي  ال�سيء  الكتابة؛  جمال  يف 

التون�سي  الكاتب  رواية  �سدور  حني  حواراته، 

أبو هريرة قال..«، يقول:  حممود امل�سعدي: »حدث ا

إىل ن�سو�ض مثل هذا الن�ض لنتوفر على  »نحتاج ا

رواية عربية، تعتمد على الرتاث العربي يف بنائها 

راكم 
ُ
ي الذي  التقليد  عن  بعيدا  وم�سمونا،  �سكال 

إنه يريد  ن�سو�سا تعيد ا�ستن�ساخ الرواية الغربية«؛ ا

خر يتقبلنا من داخل خ�سو�سيتنا  رواية جتعل الآ

الثقافية، ويقوم مبجهود لقراءتنا. ذاك ما تراهن 

داخل  من  ت�ستغل  التي  الدم«  »�ِسفر  رواية  عليه 

آخر يبحث  الن�ض ال�سويف، لتقوم ببناء ن�ض متاه ا

يف الذات ليوؤ�س�سها معتمدا ا�سرتاتيجية الخرتاق: 

وتاأزمي  با�ستثمارها،  ال�سوفية  الكتابة  اخرتاق 

البنية امليتافيزيقية التي حتكمها. 

أدبية الن�ض تتاأ�س�ض على العالقات  ا مل تعد اليوم 

اللغوية الداخلية فقط، بل من خالل ن�سية الن�ض 

أي�سا، اأي يف العالقات التي يربطها ن�ض ما مع  ا

أبت ال�سعرية على  ن�سو�ض اأخرى خارجية. لذلك دا

احلفر يف هذا اجلانب منذ ظهور مفهوم »التنا�ض« 

مع جوليا كري�ستيفا، التي ا�ستخل�سته من درا�ستها 

هذا  باختني.  ميخائيل  الرو�سي  الناقد  عمال  لأ

املفهوم �سيعرف، مع الوقت، تطورا وحتول كبريين، 

من  تو�سع  املفاهيم  من  جمموعة  �ستظهر  بحيث 

التنا�ض، وتفتح جمالته، ومن بينها »امُلتنا�ض« 
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الذي  الن�ض  يف  مت�سمنا  جنده  الذي   )intertexte(

نحن ب�سدد قراءته: فلي�ض هناك اأي ن�ض ل يربط 

عالقته مع ن�سو�ض اأخرى؛ فمهما حاول الكاتب 

إل  إخفاءها فاإنها تظهر للقارئ النبيه املتمر�ض، ا ا

أن اخلطيبي، مثل بورخي�ض، يعلن عن متنا�ساته  ا

يف ثنايا كتاباته؛ لنتذكر »املنا�سل الطبقي على 

على  لنكون  املَقنَع«،  و»النبي  الطاوية«  الطريقة 

الذي  الدم«،  »�ِسفر  رواية  �ساحب  عمل  من  بينة 

عملية  يف  الكبري  القراءة  عمل  على  دائما  يوؤكد 

الن�ض  على  اخلطيبي  ا�ستغل  كيف  إذن  ا الكتابة. 

الخرتاق يف  ا�سرتاتيجية هذا  ال�سويف؟ وما هي 

هذه الرواية الرائعة؟ 

ت�ستثمر رواية »�ِسفر الدم« معارف كثرية، وتفتح 

�سالمية،  م�سارب جوفية يف الثقافة العربية - الإ

ورفع  وا�ستنطاق لوعيها،  مكبوتاتها،  ل�ستعادة 

يجعلها  ما  وهو  ورغائبها؛  اأحالمها  عن  احلجب 

إىل جانب �ساعريتها الرفيعة تبدو �سعبة املنال،  ا

بالرموز  وثري  غني،  متخيل  على  ترتكز  حيث 

يقول:  حني  الباحث  يوؤكده  ما  وهذا  حالت،  والإ

عديدة  معارف  ي�ساِئل  الذي  الن�ض  هذا  إن  »ا

�ساطري،  الأ ال�سعبية،  الثقافة  النف�سي،  )التحليل 

أ�سا�سا حول الت�سوف  الفل�سفة، الدين، الخ( يتمركز ا

تنا�سا؛ وهنا تكمن �سعريته« 
ُ
�سالمي باعتباره م الإ

الرواية  هذه  على  فا�ستغاله  وبذلك  )�ض116(. 

�سيعتمد العالقات املن�سوجة بني الن�سني )الرواية 

– ال�سوفية(. و«للك�سف عن ميكانيزمات ا�ستغال 
وللوقوف  كتابة،  إعادة  ا باعتبارها  الكتابة  هذه 

انطالقا من  الدم«  على كيفية ت�سكل رواية »�ِسفر 

آخر« )�ض116( ي�ستغل اخلطيبي على ن�ض  ن�ض ا

إىل الرتاث العربي انطالقا من ت�سور فكري  ينتمي ا

مغاير؛ مما �سيجعله ميار�ض عملية التحويل التي 

ول )الن�ض ال�سابق( لتاأ�سي�ض ن�ض  تهدم الن�ض الأ

الالحق(. ولتبيان ذلك كان لبد من  )الن�ض  آخر  ا

أ�سا�سية جَتلى فيها هذا  ا فح�ض جمموعة عنا�رش 

الهدم من الداخل، باإفراغها من دللتها ال�سابقة، 

إعطائها دللت اأخرى تتوافق والت�سور الفكري  وا

وائي.  
ً
الر

ال�سويف  العامل  �سخ�سيات  ي�ستثمر  جنده  هكذا 

ثنى Muthna من الت�سوف الهندي( 
ُ
)ال�سيخ الندمي م

لكل  املعرفية  احلمولة  إفراغ  ا عملية  على  معتمدا 

�سخ�سية، وملئها بدللت اأخرى؛ فاإذا كان ال�سيخ 

»ير�سد  الذي  هو  ال�سويف  الت�سور  يف   )Maître(

منوذجا  عليهم  ويقرتح  اهلل،  طريق  إىل  ا التائهني 

خري )ال�سيخ(  إليه« )�ض128( فاإن هذا الأ للو�سول ا

ومثلي  �سهوانية،  اأكرث  �سبح 
ُ
ي الدم«  »�ِسفر  يف 

ير�سدنا  ل  »ال�سيخ  ج�سدية:  رغباته  وكل  جن�سي، 

إذا كان الندمي يف  �سفل«. وا على بل نحو الأ نحو الأ

إدراك الوجد، ويحيل جماله  الت�سوف ي�ساعد على ا

روايته  يف  اخلطيبي  عند  فاإنه  اهلل،  جمال  على 

يرو�ض«. ن�ستخل�ض اأن  ي�سبح »ال�ستعارة احلية لإ

إنها  �سماء يف »�ِسفر الدم« ل تعك�ض ال�سخ�سيات؛ ا »الأ

�سالمي  الإ الت�سوف  ماأخوذة من  قناع،  أ�سماء -  ا

بقدر  الذي  مغاير  فكر  ح�سب  �سَغلة 
ُ
وم والهندي، 

على  يوؤكد  امليتافيزيقي،  عمقها  على  يحيل  ما 

الداخل،  له من 
ً
الذي تكتبه وحُتو اجلانب اجلن�سي 

حيث ل ُتبقي �سوى على ال�سيمولكر« )�ض133(. 

الذي  فامللجاأ  للمكان:  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�ض 

يف  ي�سبح  والتعبد  لل�سالة  ال�سويف  إليه  ا يلتجئ 

ال�سبقية  الرغبة  »فقوة  يرو�سية:  لالإ مكانا  الرواية 

الرمزية  للحمولة  اجلذري  التحول  يف  تكمن 

وكذلك  )�ض141(؛  نقي�سه«  إىل  ا امللجاأ  لف�ساء 

يتمكن  التي  احلرية  ف�ساء  باعتبارها  احلانة، 

إىل اهلل،  فيها ال�سويف باأن يختلي بحبيبه للتقرب ا

الع�سقية  للرغبات  مكانا  الدم«  »�ِسفر  يف  ت�سبح 

الروائي  الن�ض  يف  الزمن  أما  ا خر.  بالآ ولالفتتان 

فيحيلنا على زمن العامل ال�سويف الذي هو الليل؛ 

إ�سارات تبني باأن  يقول الباحث: »لدينا يف الرواية ا

أ�سا�سا زمن الليل والربيع؛ ال�سيء  زمن التخييل هو ا

جلي«  ب�سكل  ال�سوفية  الرمزية  ي�ستدعي  الذي 

لهما  الت�سوف  يف  والربيع  فالليل  )�ض148(. 

�سل؛  الذي هو الأ على  الع�سقي مع الأ اللقاء  دللة 

زمان الذي  أما يف الرواية فالليل يحيل على ليل الأ ا
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أما الربيع فاإنه يحتفل  �سل. ا هو الفقدان وغياب الأ

إن زمن  أن نقول ا باجل�سد املكبوت: هكذا »ميكننا ا

ال�سويف  الزمن  ل 
ً
حو

ُ
ي الرواية  هذه  يف  التخييل 

نحو زمن ديونيزو�سي؛ زمن حيث الكائن فاٍن يف 

لهي؛ زمن ي�سطاد فيه املرئي الالمرئي، ويفتح  الإ

اجل�سد ال�سويف على مادية احلياة كقوة للمقاومة 

عنا�رش  هذه  )�ض152(.  املوت«  مواجهة  يف 

مثل  الباحث  عليها  ا�ستغل  كثرية  اأخرى  بني  من 

حتتل  التي   )Androgyne( »اخلنثى«  مو�سوعة 

أ�سا�سية يف الٍرواية، وانطالقا منها يتحرك  مكانة ا

ال�سويف  العامل  ا�ستثمار  خاللها  من  ومَت  احلكي، 

انطالقا  أ�سياء...  وا وزمان  ومكان  �سخ�سيات  من 

من ت�سور يخرتق امليتافيزيقا لتجاوزها والقب�ض 

على اجل�سد يف عتماته. 

يف  اخلطيبي،  أن  ا إىل  ا الباحث  مع  ن�سل  إذن،  ا

من  انطالقا  الن�سي«  »التعالق  على  ا�ستغاله 

وقلب  حتويل  عملية  مار�ض  ال�سويف،  املتنا�ض 

لهذا الن�ض جتلت يف جمموعة وظائف: 

- فتح الن�ض ال�سويف على ما يكبته ويخفيه، من 

اخلطاب  يف  املحظورة  و�سبقيته  اجل�سد  رغبات 

الديني؛ 

مع  مواجهة  يف  �سالمي  الإ الت�سوف  و�سع   -

أي�سا،  ا هي  ا�ستثمرها،  ثم  اأخرى،  دينية  مذاهب 

من وجهة نظر الهوية والختالف، لزحزحته من 

الداخل؛ 

�سيمولكر،  ن�ض  إىل  ا ال�سويف  الن�ض  حتويل   -

يعد  مل  حيث  تعك�سه،  ما  ت�سوه  آة  مرا ن�ض  إىل  ا

إنه ج�سد؛ حيث  لهي: »ا الن�ض ال�سويف يف خدمة الإ

الكلمات تخفي- جتلو رغبته ال�سبقية«؛ 

النقدية مع  العالقة  يوؤكد  ال�سويف  الن�ض  - هدم 

الذي  اجل�سد  آثار  ا عرب  يعمل  الك�سف  حيث  الذات، 

خفيها.
ُ
يو�سحه ويفتحه على الرغبة التي ي

�صعرية اجل�صد امل�صاعف يف »ع�صق الل�صانني«:

الل�سانني«  »ع�سق  لرواية  الباحث  حتليل  حني 

عالج  كيف  هو:  أ�سا�سي،  ا �سوؤال  أمام  ا نف�سه  وجد 

باللغة  يكتبون  الذين   – املغاربيون  الكتاب 

مبعنى  خر،  بالآ العالقة  إ�سكالية  ا  - الفرن�سية 

إطار  ا يف  الغربية  أة  باملرا العربي  الرجل  عالقة 

أن ي�سع  إنه يريد ا ا ما ي�سمى بـ«الزواج املختلط«؟ 

ليك�سف  الكتابة،  هذه  �سياق  يف  اخلطيبي  رواية 

عن �سعريتها الخرتاقية يف مقابل ما كتب قبلها. 

هكذا جنده يقوم بتحليل مركز لرواية »موت بكندا« 

إذن  لبري ميمي. ا دري�ض ال�رشايبي ورواية )Agar( لأ لإ

كيف عالج هذان الكاتبان هذه امل�ساألة؟ وما هي 

خ�سو�سية ن�سيهما على م�ستوى الكتابة؟ 

الن�سني معا يعاجلان حكاية  أن  ا الباحث  يالحظ 

التنازلت  وكل  �رشاعية؛  والعالقة  خمتلط؛  حب 

إىل  ا �سوى  توؤدي  ل  خر  لالآ الواحد  بها  يقوم  التي 

أن يعي�ض طويال:  الفرتاق؛ ول ي�ستطيع هذا احلب ا

إنه يهدم اأكرث مما يبني. فاإدري�ض ال�رشايبي يقارب  ا

املو�سوع ب�سكل �سمويل »انطالقا من روؤية واعية 

ت�سكيل  ويف  الفرد،  تكوين  يف  احل�سارة  باأهمية 

ت�سور  »من  ينطلق  ميمي  ألبري  ا أن  ا إل  ا متخيله«؛ 

�سو�سيولوجي للعامل«، يتحكم فيه ال�ستعمار الذي 

عام  وب�سكل  بامل�سطِهد؛  د 
َ
امل�سطه عالقة  يحدد 

ول يقع حتت  فهي عالقة ال�رشق بالغرب حيث الأ

الكتابة فيخل�ض  أما على م�ستوى  ا الثاين.  �سيطرة 

الكتابة  عمل  »يطم�سان  الن�سني  أن  ا إىل  ا الباحث 

أن احلكي يتاأ�س�ض  حتت هم »م�سابهة الواقع«، حيث ا

�سا�ض  الأ الذي همه  التقليدي  انطالقا من املنطق 

إذن كيف عالج  يهام بالواقع« )�ض205( ا هو »الإ

اخلطيبي هذا املو�سوع؟ وما هي خ�سو�سية رواية 

»ع�سق الل�سانني« على م�ستوى �سعرية الكتابة؟ 

ال�رشايبي وميِمي  بها  التي عالج  للطريقة  خالفا 

يف  اخلطيبي  يطرحها  خر،  بالآ العالقة  مو�سوع 

خر  بالآ العالقة  ف�سل  أن  ا حيث  تعقيداتها،  �ستى 

يعد  مل  املختلط(  الزواج  إطار  ا يف  الغربية  أة  )املرا

هو ذريعة الن�ض، بل �سي�سبح مكان تفكري عميق 

حول اللغة واللغة املزدوجة يف »ن�ض ذي �ساعرية 

التحليل  يف  عليه  الرتكيز  �سيتم  ما  وهو  كبرية«، 

لتبيان اختالف هذا الن�ض عن الن�سو�ض ال�سابقة 
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أن »ن�ض »ع�سق الل�سانني« يظهر  عليه، خ�سو�سا وا

اأ�سل  هي  اخلطاب  �سعرية  حيث  ن�سا  باعتباره 

تفجري احلكي وتاأزميه« )�ض209(. لذلك فهو ن�ض 

خر، باعتباره جتربة متت يف  ل يحكي عن حب الآ

إىل  ا بدايتها  من  ب�رشدها  احلكي  يتكفل  املا�سي، 

إخراج لع�سق الل�سانني  حرى ا نهايتها: »هناك بالأ

هذا باعتباره �سورة للمتعذر روايته« )�ض209(. 

يف  املركزية  املكانة  يحتل  احلكي  يعد  مل  هكذا 

»ع�سق الل�سانني«، بل خطاب ال�سارد حول الزدواج 

على  يعتمد  الن�ض  جعل  الذي  ال�سيء  اللغوي، 

منطني من التلفظ، انطالقا من �سوتني �رشديني، 

ول: �سمري الغائب، والثاين: �سمري املتكلم. ففي  الأ

النمط  جند  الن�ض  من  �سفحة(   72( ول  الأ اجلزء 

يحكي  �سارد  باحلكي  كلف 
ُ
ي حيث  مهيمنا،  ول  الأ

أنثى غربية.  حكاية حب بني �سمري الغائب )هو( وا

التي يكون فيها  الكال�سيكية  الن�سو�ض  وبخالف 

أثر  ا ميحو  يجعله  مما  �سيء،  بكل  عامل  ال�سارد 

»ع�سق  ن�ض  أن  ا جند  بالواقع،  يوهم  حتى  تلفظه 

أمام  أننا ا ثار؛ مما يدل على ا الل�سانني« يربز هذه الآ

إن احلكي »ب�سمري  ا تلفظ لي�ض مبحايد ول بريء. 

أن ينك�سف من اخلارج كما  الغائب ي�سمح لل�سارد ا

م�ساعفا  خر،  الآ م�ساعف  باعتباره  الداخل  من 

الغائب  �سمري  إليه  ا ي�سري  ما  وهو  مفقودا«؛ 

خر فهو هذا اجل�سد  أما »الآ ا الغياب.  اأي  بالعربية، 

إل باعتباره �سذرات«، وهو ما  كن بناوؤه ا
ُ

الذي ل مي

تدل عليه ال�سذرات الع�رشون ب�سمري الغائب التي 

خر.  تو�سح متزق ال�سارد، و�سعوبة مهمته جتاه الآ

�سمري  اأن  فنجد  الن�ض  من  الثاين  اجلزء  يف  أما  ا

ينزلق  )42 �سفحة(، حيث  امل�ستعمل  هو  املتكلم 

إىل �سمري املتكلم متمما  احلكي من �سمري الغائب ا

ذاتيا  �سرييا  يبدو  هنا  أنه  ا إل  ا املو�سوع،  نف�ض 

إن تناوب احلكي بني �سمري الغائب  ا ب�سكل كبري. 

املرتبط  الغمو�ض  لنا  »يك�سف  املتكلم  و�سمري 

أ هو ذاته ويف  مبو�سوع الكتابة: هذا اجل�سد املجزا

رى 
ُ
أن ي الوقت نف�سه هو غريه، فهو ل يتوانى عن ا

من اخلارج باعتباره غائبا، ومن الداخل باعتباره 

املكان الفارغ لتلفظ يتيم عن اأ�سله« )�ض252(. 

أي�سا يف الزمن الذي هو  وجرح هذا احلب يتجلى ا

أية عالمة اأخرى للزمن يف الن�ض  الليل، ولي�ض هناك ا

املمزق  املزدوج  للج�سد  الغياب  لتبئري هذا  وذلك 

بني ل�سانني. وعلى م�ستوى اخلطاب فزمن التلفظ 

هو امل�سارع باعتباره الزمن الرئي�سي يف الن�ض، 

الذي يعاينه  ال�سارد يركز على اجلرح  مما يجعل 

يف احلا�رش: التجربة القا�سية ب�سبب فقدانه اللغة 

خر.  م من داخل العالقة الع�سقية مع الآ الأ

�صعرية حمكي الرحلة يف »�صيف يف �صتوكهومل«: 

أفق  ا �سيخيب  اخلطيبي  الكبري  عبد  قارئ  إن  ا

أمام رواية »�سيف يف �ستوكهومل«، بدءا  انتظاره ا

من العنوان )الذي هو وا�سح ودال باملقارنة مع 

خرى(، فهو يحيل على الرحلة  عناوين الروايات الأ

الن�سياع  اأي  الكتابة،  م�ستوى  على  تتطلبه  وما 

إنتاج حكي م�سابه للواقع، يعتمد  ثر الواقع«، وا »لأ

اخلطيبي،  يف  نعهده  مل  ما  وهذا  آوية،  املرا على 

أن كتابته ت�ستغل على الخرتاق، ل على  الذي بينا ا

جاهدا  الباحث  �سيعمل  ما  وذاك  املعيار،  اتباع 

التي  املوؤ�رشات  كل  ن  لأ وتو�سيحه،  حتليله  على 

املعروف  التقليدي  الرحلي  املحكي  على  حتيلنا 

احلكي  يف  املبا�رشة  الواقعية  بالطريقة  املرتبط 

هي خادعة وم�سللة. كيف ذلك؟ 

على  ا�ستغاله  أثناء  ا جاهدا،  اخلطيبي  يعمل 

يهام  الكتابة، يف »�سيف يف �ستوكهومل« على الإ

يف  اأن  أى  را حني  ذلك  الباحث  بني  وقد  بالواقع، 

إىل  ا مكان  من  انتقال  اأي  للف�ساء،  تغيريا  الن�ض 

هناك  ونهايته  الن�ض  بداية  »وبني  آخر،  ا مكان 

ملعايري  يخ�سع  كال�سيكي،  لتقليد  إنتاج  ا إعادة  ا

أن  ا إىل  ا �سافة  بالإ )�ض295(،  للواقع«  امل�سابه 

التي  ذاتية  ال�سري  �سارات  الإ من  كرث 
ُ
ي الروائي 

املو�سومة«  »الذاكرة  على  مبا�رشة  القارئ  حتيل 

املقاطع  من  كثري  با�ستخراج  الباحث  قام  )وقد 

يف ن�ض »�سيف يف �ستوكهومل« وقارنها باأخرى 

م�سابهة لها يف »الذاكرة املو�سومة«(، وذلك جلعل 
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أمامه هو ن�ض �سري  القارئ يعتقد باأن الن�ض الذي ا

أن الرحلة هي فعال واقعية، قد  �سا�ض، وا ذاتي بالأ

الن�ض هو  ال�سارد يف  أن  وا الكاتب فعال،  بها  قام 

فـ»ال�سارد  الوقت  نف�ض  لكن يف  احلقيقي،  الكاتب 

حيث  الكتابة،  آليات  ا من  مبجموعة  القارئ  يقلق 

أن ي�سع  إياه على ا ميده بال�سك ل باليقني، مرغما ا

)�ض295(.  أ«  قرا
ُ
ي ما  وبني  بينه  نقدية  م�سافة 

اأجل  فاخلطاب ل يتوقف على خلخلة احلكي من 

إنتاج ن�ض رحلي تقليدي  خلخلة القارئ؛ وعو�ض ا

فاإنه يوؤزمه من الداخل، منتجا حمكيا مغايرا ذي 

�ساعرية متميزة. 

هكذا، فبتحليل البنية ال�رشدية للرواية ومل�ستوياتها 

التلفظية يك�سف الباحث باأن ال�سارد – ال�سخ�سية 

الرئي�سية - هو الذي يوجد يف مركز احلكي، ولي�ض 

يوؤكد  )وهذا  يزورها  التي  )�ستوكهومل(  املدينة 

إبداعي، ل »روبورتاج -  ا أمام ن�ض تخييلي  ا أننا  ا

أن زمن اخلطاب  ا وثيقة«(. وبني يف حتليل دقيق 

يجلو عك�ض ما يظهره زمن احلكي: فاإذا كانت لهذا 

خري وظيفة تثبت امل�سابهة بالواقع من خالل  الأ

والتاأزمي  الخرتاق  وظيفة  له  ول  الأ فاإن  احلكي 

الروائي  الن�ض  من  جتعل  التي  القواعد  لكل 

ال�سارد  أي�سا  ا بينه 
ُ
ي وهذا  ما؛  ملرجع  انعكا�سا 

عربي  رحالة  »ن�ض  ِده 
ُّ
ب
َ
َتع عند  ي�ستح�رش  الذي 

قدمي يحكي عن طقو�ض احتفالية عجيبة للموتى 

أن  ا إل  ا )�ض315(؛   »)Viking( فيكينغ  �سمال  يف 

إنه حكاية خمرتعة على  »هذا الن�ض ل وجود له؛ ا

حل العرب 
ُّ
الطريقة البورخي�سية، فال واحد من الر

القدامى كتب رحلة قام بها للبلدان ال�سمالية« )�ض 

الرحالة  لن�ض  حتوير  هي  احلكاية  لكن   ،)316

امل�سهور ابن بطوطة الذي كتب عن الهند وطريقة 

يف  ما  يعمل  ن�ض  أمام  ا إننا  ا بامليت.  احتفالهم 

جهده، عن طريق حكيه حكاية لها بداية ونهاية، 

كل  يف  لنا،  يقول  أن  وا ال�رشد،  رتابة  تك�سري  على 

إنه يعمل  أه لي�ض واقعا، بل تخييال. ا إن ما نقرا مرة، ا

ولي�ست  �سيمولكر  هي  الكتابة  أن  ا تو�سيح  على 

نف�سها،  على  حتيل  »فالكتابة  للواقع،  انعكا�سا 

إنتاجيتها، باعتبارها مادة  ول ت�سهد �سوى على ا

رحلة  حكي  ا�ستحالة  فاأمام  )�ض365(.  دالة« 

التقليدية يجد الن�ض نف�سه ينفتح على  بالطريقة 

واملخادع؛  املغالط  فيها  يهيمن  مغايرة  كتابة 

فهو حكي يعتمد على »�سعرية الت�سليل« من داخل 

�سكال  الأ كل  م�ستخدما  فا�سلة،  ع�سقية  عالقة 

كادميي،  الأ اخلطاب  احلوار،  )الر�سائل،  املمكنة 

ال�سويدي  الف�ساء  ِول 
ُ

حم �ساطري...(،  الأ حالم،  الأ

والتباعد  امل�سافة  على  يحيل  أثر  »ا إىل  ا  )suédois(

�سريورة  نف�سه، عن  الوقت  كا�سفا، يف  والفرتاق، 

الكتابة« )�ض370(. 

إن »�سيف يف �ستوكهومل« لي�ض حمكيا رحليا، بل  ا

لغة؛ و«م�ساألة  هو رحلة داخل املحكي باعتباره 

فيه  ي�ستطيع  مكان  خلق  يعني  مدينة،  اكت�ساف 

وكتابته«  حبه  للُغة  اأخرى  أرا�ض  ا ابتكار  ال�سارد 

)�ض369(. 

�صعرية املحكي ال�صيا�صي يف »ثالثية الرباط«: 

أنا نالحظ عودة الرواية  منذ نهاية الثمانينيات بدا

أي�سا  ا وبالعربية  بالفرن�سية  املكتوبة  املغاربية 

إىل امل�سكالت ال�سيا�سية املبا�رشة التي كانت يف  ا

املهيمن  هي  الكتابة  إ�سكالية  ا ن  لأ ال�سبعينيات، 

من  جزء  إل  ا هو  ما  ال�سيا�سي  والن�ض  �سا�ض،  الأ

يف  اأهميتها  )رغم  ا�ستعمالها  يتم  خام  مادة 

التخييلي، ل على ح�سابه.  الن�ض  ل�سالح  الن�ض( 

 )1993( الرباط«  »ثالثية  رواية  كانت  فاإذا  إذن  ا

ل�ساحبها عبد الكبري اخلطيبي ت�ستح�رش ال�سيا�سي 

كتاباته  يف  نعهده  مل  الذي  ال�سيء  كمو�سوع، 

جعل  ما  وهو  وجماله،  �سياقه  له  فذلك  ال�سابقة، 

الباحث يقدم لنا قراءة للروايات التي �سيطرح فيها 

»معاجلته  تتم  مبعنى  خا�سة،  بطريقة  ال�سيا�سي 

من داخل كتابة مهمومة، قبل كل �سيء، ب�سكلها 

أدبا، وذاك ما �سيو�سح، فيما  اخلا�ض باعتبارها ا

إذن �سيتم  بعد، اأ�سالة ن�ض اخلطيبي« )�ض372(. ا

الرتكيز على كيفية ت�سغيل اخلطاب ال�سيا�سي يف 

املعتمد  املنت  و�سيكون  )روائية(،  أدبية  ا ن�سو�ض 
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 L’homme rompu روايته  يف  جلون  بن  الطاهر  هو 

»مكان  روايته  يف  ال�رشايبي  إدري�ض  وا  ،)1994(

يف  اللعبي  اللطيف  وعبد   ،)1993( ال�سم�ض«  يف 

هذه  متنحنا   .)1989( �سد«  الأ »جتاعيد  روايته 

عالقة  عن  أوليا  ا ولو  ت�سورا  الثالثة  الن�سو�ض 

دب بال�سيا�سة يف املغرب، ويبقى عبد اللطيف  الأ

نه ميزج  كرث جتديدا يف هذا املجال لأ اللعبي »الأ

آليات مقاربة  التخييل بامليتاتخييل، ويك�سف عن ا

باأهمية  الوعي  من  انطالقا   )...( لل�سيا�سة  جديدة 

اللغة )...( وبعيدا عن اأي كتابة متفق عليها �سلفا« 

أما بالن�سبة لبن جلون وال�رشايبي-  ا )�ض400(. 

ال�سيا�سي  إدماجهما  ا فرغم   - الباحث  يوؤكد 

للقواعد  وفاء  اأكرث  كانا  أنهما  ا إل  ا احلكي،  داخل 

الكال�سيكية للكتابة. 

وتتميز رواية »ثالثية الرباط« بتناولها اخلطاب 

م�ستويات  عدة  من  انطالقا  باملغرب  ال�سيا�سي 

تك�سف عن كثري من التناق�سات، التي تتطلب من 

أ ما بني  أن يقرا أن يحدد موقفه جتاهها، وا القارئ ا

إذا  ا نه  الن�ض، لأ لينتج معرفة متالأ ثقوب  ال�سطور 

آراءه يف  خرية، طرح ا ونة الأ كان اخلطيبي، يف الآ

تتميز  مبا�رشة،  بطريقة  �سيا�سية  فكرية  كتابات 

»التناوب  كتاباه:  نظر 
ُ
)ي وال�سفافية  بالو�سوح 

حزاب ال�سيا�سية« و«الت�سامح وال�سيا�سة«( فاإن  والأ

التحليل  منطق  عن  يختلف  الروائي  الفن  منطق 

إل  ا مو�سوعها  تقارب  ل  الرواية  ن  لأ ال�سيا�سي، 

ليات، ول تقدم ت�سورا  انطالقا من جمموعة من الآ

واحدا، بل تقابل كثريا من الت�سورات فيما بينها، 

ال�سخ�سيات  ال�رشدية وعالقات  اللعبة  �ستخدمة 
ُ
م

الذي  هو  الفطن  القارئ  ووحده  الخ.  وال�سخرية 

أن يقب�ض على امل�سكوت عنه يف الن�ض،  ي�ستطيع ا

انطالقا من فك كل خيوط العمل ال�رشدي، والو�سول 

قد هذا الن�سيج احلكائي املت�سابك، والذي ل 
ُ
إىل ع ا

هذا  ي�ستحق  الذي  الروائي  العمل  إل  ا عليه  يتوفر 

ال�سم. لبد من النطالق، لفهم »ثالثية الرباط«، 

ن  ال�سخ�سيات، لأ الرواية وهو  اأهم مكِون يف  من 

ثانوية،  أغلبها  ا بال�سخ�سيات،  مليء  الن�ض  هذا 

أ.ل(،  )ا إدري�ض،  ا �سا�سية:  الأ هي  منها  ثالثة  وتبقى 

هذه  بني  املعقدة  العالقات  خالل  ومن  نفي�سة. 

وتنك�سف  ال�سيا�سي،  الن�سال  يت�سح  ال�سخ�سيات 

التي  أته  أ.ل( �سيعرف »بجرا وراق، ف)ا الأ كثري من 

تعترب منوذجية يف جمتمع ي�سود فيه الكذب ولي�ض 

رجل  إنه  ا »ال�سفافية«،  ولي�ض  الرياء  احلقيقة، 

)�ض416(،  الظل«  فيه  ي�سود  عامل  يف  الو�سوح 

الذي  املثقف  وميثل  م�ساعفه،  فهو  إدري�ض  ا أما  ا

والفعل،  احلركة  إىل  ا وثباته  �سكوته  من  �سيخرج 

ويت�سح ت�سوره من خالل �سخ�سية ثانوية وهي 

عالقة  ل  �سعارات  يردد  الذي  النتهازي،  لي( 
َ
)ع

لها مبا ميار�سه. �سد هوؤلء الذين يبعدون النا�ض 

بني  امل�سرتك  العمل  يتاأ�س�ض  احلقيقية  القيم  عن 

أ.ل( اللذين �سيقومان مبحاربة الر�سوة،  إدري�ض و)ا ا

ُتعيق تطور املجتمع من  التي  الف�ساد  أنواع  ا وكل 

اأجل احلرية واحلقيقة. 

فيه  تنف�سل  ل  حمكي  هي  الرباط«  »ثالثية  إن  ا

مغاير  روائي  خطاب  إنتاج  ا عن  الكتابة  �سعرية 

يطرح  إنه  ا املغرب؛  يف  ال�سيا�سية  الو�سعية  حول 

ت�سلط  فنية  مقاربة  خالل  من  ال�سيا�سي  امل�سكل 

على  تهيمن  التي  الظل  مناطق  على  �سواء  الأ

احلقل ال�سيا�سي، بعيدا عن اأي ن�سال اأعمى؛ »فهذا 

يخرج  أن  ا إىل  ا يطمح  املغاير  ال�سيا�سي  اخلطاب 

العمل  يعيق  ما  يربز  واأن  ال�سوء،  إىل  ا الظل  من 

خالل  من  )�ض471(  ال�سيا�سي«  للن�سق  الداخلي 

خادعة،  لكنها  و�سفافة،  وا�سحة  روائية  كتابة 

ب�سكل  ر�سالتها  لنا  تقدم  أن  ا ا�ستطاعت  نها  لأ

متثلت  التي  �سعريتها  يوؤ�س�ض  ما  وهو  غام�ض، 

لي�ست  الن�ض  �سخ�سيات   )1 م�ستويات:  ثالثة  يف 

نها تثري حذر القارئ، وت�ستفزه، وحتتفظ  منطية لأ

باأ�سياء كثرية يف الظل؛ ال�سيء الذي يجعلها تبقى 

يف الطرف املناق�ض ل�سخ�سيات احلكي الواقعي. 

اخرتاق  هو  الذي  ال�سحري«  »الن�رش  ا�ستثماره   )2

أية حال ا�ستعارة  للرمز التقليدي للطري، وهو على ا

ت�سكيل  يف  أ�سا�سي  ا دور  وله  واملقاومة،  للحياة 

حيث  ال�سارد،  تدخالت  تعدد   )3 الن�ض.  دللة 
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إظهار تخييلية املحكي  �سا�ض يف ا تكمن وظيفته الأ

يهام بالواقع؛ فاإذا كان ال�سارد يف الن�ض  وتك�سري الإ

أثره فاإنه يف هذه الرواية  الروائي التقليدي يخفي ا

يهام.  إبراز عمله ك�سانع لهذا الإ أمكن ا يحاول ما ا

خال�صة وتركيب:

رحلته يف  من خالل  الباحث،  مع  ن�ضتخل�س 

الكتابة  �ضعرية  أن  للخطيبي،.ا الروائي  العامل 

خري تكمن يف اعتماده ا�ضرتاتيجية  عند هذا الأ

رغم  رواية،  كل  يف  أ�ضا�ضي  ا أ  كمبدا الخرتاق 

حتولها وتغيريها ملواقع العمل: ففي كل ن�س 

خ�ضو�ضية  ح�ضب  معينا،  �ضكال  تتخذ  روائي 

هذه  خالل  فمن  اتباعها.  املزمع  الكتابة 

ال�ضرتتيجية ك�ضف الباحث عن انتقال اخلطيبي 

إىل احلكي، حيث جند يف  التدريجي من اخلطاب ا

وىل، »الذاكرة املو�ضومة«  الروايات الثالثة الأ

أن اخلطاب  و«�ِضفر الدم« و«ع�ضق الل�ضانني«، ا

نقدي  نف�ضه  الوقت  يف  »وهو  املهيمن،  هو 

إيديولوجيا  ا يه�ضم  �ضوات؛  الأ متعدد  تدمريي، 

الطابوهات، ويعري  للواقع، ويخرتق  امل�ضابه 

)...( فاحلكي اخلطيبي يتاأ�ض�س  امل�ضكوت عنه 

)�س470(.  الداخل«  من  يفجره  ما  آثار  ا على 

وىل  الأ الثالث  الروايات  كان اخلطاب يف  فاإذا 

مهيمنا فهذا ل يعني غياب احلكي، فقط يبقى 

ذريعة لتفكري مغاير، وتختفي وراءه امل�ضاءلة 

من  الكائن،  كينونة  يعرقل  ما  لكل  امل�ضتمرة 

خالل حتليل جراحاته الداخلية، وعالقاته مع 

اللغة )الزدواج اللغوي( والآخر والعامل. 

خريتني، »�ضيف  لكننا نالحظ يف الروايتني الأ

أن احلكي  يف �ضتوكهومل« و«ثالثية الرباط«، ا

أمام تراجع اخلطاب، حيث »مل  ي�ضرتد مكانه ا

إيديولوجية  ا تدمري  عن  يبحث  ال�ضارد  يعد 

�ضا�س هو بناء عامل تخييلي له  التمثيل، بل الأ

ويتجلى  )�س481(؛  وخ�ضو�ضياته«  قوانينه، 

القوي  احل�ضور  يف  الباحث،  ح�ضب  ذلك، 

خ�ضائ�س  لها  التي  التخييلية  لل�ضخ�ضيات 

باأفعالها  وُت�ضارك  مييزها،  وا�ضم  ووظائف، 

حداث،  الأ جريان  يف  وكالمها  وحركاتها 

وكذلك وجود عامل تخييلي باأ�ضيائه وبنياته، 

أل ي�ضت�ضلم  ونا�ضه الخ؛ لكن الباحث يت�ضاءل: ا

اخلطيبي جلمالية امل�ضابه للواقع، وهو يعلن 

اأجاب عنه  ذاك ما  عودته لن�ضو�س تقليدية؟ 

بالروايتني،  اخلا�ضة  الف�ضول  يف  التحليل 

أنه رغم رجوعه للحكي »مل يكن رجوعا  موؤكدا ا

رغبة  إلينا،  ا بالن�ضبة  يخفي،  فهو  جمانيا: 

إقامة م�ضافة بينها وبني  ا املتلفظة يف  الذات 

ما تق�ضه، وينمحي باعتباره �ضاردا )�ضخ�ضية( 

أو باعتباره �ضاردا بدون ا�ضم، وي�ضبح  تخييليا، ا

أكرث حياًدا على ما هو عليه يف  أقل حتم�ضا، وا ا

وىل« )�س482(؛ فاإذا كانت  الروايات الثالث الأ

فاإن  ممكنة  الروايات  هذه  يف  هويته  معرفة 

خريتني غري ممكن.  ذلك يف الروايتني الأ

اأخريا فاإن احلكي عند اخلطيبي ي�ضتغل اعتمادا 

وامل�ضاركة؛  امل�ضاءلة  على  قادر  قارئ  على 

ملزم  فاإنه  احلكي،  أو  ا اخلطاب  هيمن  ف�ضواء 

بامل�ضاهمة يف ت�ضييد العامل الروائي. 

اأعمال اخلطيبي الروائية املدرو�سة: 

إىل  »الذاكرة املو�سومة« » La mémoire tatouée( )1971( ترجمها ا

العربية بطر�ض احلالق.

 .)1979( » Le livre du sang « »سفر الدم�«

 .)1983( .» Amour bilingue « »ع�سق الل�سانني«

»�سيف يف �ستوكهومل« » Un été à Stockholm « )1990( ترجمها 

إىل العربية فريد الزاهي.  ا

إىل  ا ترجمها   )1993(  » Triptyque de Rabat « الرباط«  »ثالثية 

العربية فريد الزاهي.       
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الآداب  كلية  قررت   1993 أبريل  ا �ضهر  يف   \\

الإنتاجات  على  اعتمادا  )املغرب(،  بالقنيطرة 

ندوتها  تعنون  أن  ا الأخرية،  املغربية  الروائية 

املغاربية  الرواية  ت�ضائل  »عندما  كالتايل: 

وهل  الن�ضغال؟  هذا  مثل  ترون  كيف  كتابتها«. 

تعتقدون فعال باأن التفكري يف الكتابة حا�رص يف 

املغربية  الرواية  ويف  عامة،  املغاربية  الرواية 

على اخل�ضو�س؟

تغري  قد  ذاته  الرواية  فمفهوم  مر،  الأ بداية  يف 

أحتدث على العموم عن املحكي باعتباره  كثريا. وا

كل  نتاج  لإ أمنوذج  ا هو  مبا  املحكي  أدبيا،  ا جن�سا 

إذن،  ا بالرواية.  ن�سميه  ما  فيه  مبا  ال�رشد،  أنواع  ا

أ�ستعمل مفهوما وا�سعا جدا. والرواية حديثة  فاأنا ا

أن نوؤرخ لها ابتداء من دون كي�سوت،  العهد، ميكن ا

أو بعد ذلك، ل يهم... املحكي بالن�سبة يل، هو قبل  ا

آلة �رشدية، ل حتكي حكاية فقط،  إنتاج، ا كل �سيء ا

مرة  كل  ففي  إذن،  ا احلكاية،  لتلك  �سكال  تبدع  بل 

لتينية   – كانت  كيفما  رواية،  أمام  ا فيها  أكون  ا

أول  أوروبية، يابانية، مغاربية... - فاأنا ا أمريكية، ا ا

إذا كانت تتوافق  أي ا أمتكن من ذلك، ا أها حينما ا أقرا ا

أطرح ال�سوؤال التايل:  أها ا أقرا مع متخيلي، ثم عندما ا

هل تعلمت �سيئا ما من املتخيل الروائي باعتباره 

ذهني،  يف  دائما  حا�رش  القت�ساء  وهذا  �سكال؟ 

أي�سا. وبالن�سبة للرواية املغاربية،  ألزم به نف�سي ا وا

هناك  باأن  نقول  أن  ا ميكننا  ول  متعددة،  فهي 

حرى  منطا روائيا واحدا. توجد حمكيات هي بالأ

غنائية،  حلركة  تخ�سع  �سعري،  ا�ستلهام  ذات 

�سكل  يف  أكرث  ا متاأ�سلة  أخرى  ا حمكيات  وهناك 

ال�رشايبي،  إدري�ض  ا روايات  مثل  معروف،  روائي 

الب�سيط«،  »املا�سي  من  بدءا  كان،  خري  الأ فهذا 

أي  ا اخلم�سينات،  �سنوات  مرحلة  رواية  يف  يندرج 

النمط  وهذا  مريكي.  الأ ال�ستلهام  ذات  الرواية 

عن  بحث  يف  مازالت  روايات  وهناك  معروف. 

أنواع  �سكلها. فمازالت بال �سكل حمدد. وتوجد كل ا

التجارب يف الرواية املغاربية. وبالن�سبة لندوتكم 

درا�سة  فيمكنها  ح�سورها-  من  أمتكن  ا ومل   –
الطلبة  منح  نف�سه  الوقت  ويف  املحلي،  نتاج  الإ

أ�سكال. ورمبا هذا هو  إنتاج ا والباحثني الرغبة يف ا

توؤدي  والرواية  فيها.  املرغوب  الرواية  يف  هم  الأ

إىل ال�ستغال على الذات، على جوانيتها، بل  أي�سا ا ا

الجتماعي،  برانيتنا:  عن  لنا  التي  ال�سورة  على 

هذا  أتخيل  ا الكوين.  املطلق،  اخلارج  ال�سيا�سي، 

ا�ستعارة  من  ينطلق  أن  ا ميكن  الذي  ال�سيناريو 

ب�سيطة، وانطالقا من هذه البداية يجوب م�ستويات 

إننا  فا ذلك  إىل  ا وبالإ�سافة  الوجود.  من  خمتلفة 

مملكة  جتوب  حكايات  الروايات  بع�ض  يف  نرى 

يكون  عندما  وذلك  اجلماد،  مملكة  بل  احليوان، 

البحر،  أو حول  ا ر�ض  الأ كرث دقة حول  الأ الو�سف 

إىل حيث  وتخرتق املجتمع يف مكوناته، وتذهب ا

إنتاج �رشدي ي�سل  ياأخذها اخليال. فاملحكي هو ا

الذي  النطاق  يف  جتربة،  وكل  متعددة.  جتارب 

أن  إذن ا أظن ا يجعلها جتربة، هي فريدة من نوعها. ا

الت�ساوؤل حول الرواية هو ت�ساوؤل �رشوري دائما، 

وهو ي�ستغل فيها. بطبيعة احلال فالرواية تخ�سع، 

كل موؤ�ص�صة، تنتج هذيانها اخلا�س.. 

ففي الركام توجد دائما اأ�سياء ح�سا�سة وذكية

 حاوره: م�صطفى ال�صيخ

  كاتب واأكادميي من املغرب

احلوار 1عبدالكبري اخلطيبي:
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بال�رشد  اخلا�سة  القواعد  بع�ض  إىل  ا ذلك،  رغم 

رغم  يوجد  إذن  ا نف�سه.  الوقت  يف  ال�رشد  وبخارج 

أن نختار الطريقة  ذلك حلمة يف املحكي، ميكننا ا

التي نريد، لكن لبد من حمكي يف الرواية، وهذا 

أخرى،، �سواء انطالقا من  �رشوري. وتوجد جتارب ا

الروائي  املحكي  فقد فجرا  أو من جوي�ض،  ا كافكا 

آلة  ا نف�سه  ال�سارد  من  جعل  قد  فجوي�ض  العادي؛ 

متعددة.  حمكيات  القارئ  أمام  ا منتجا  الكتابة، 

أن جوي�ض يخلق القراء.  فاملهم يف هذه احلالة هو ا

كافكا  أما  ا القارئ.  ال�سارد  يخلق  جملة  كل  ففي 

أخرى  فاأدخل، من خالل طريقة غريبة جدا، تقنية ا

يف  إدخاله  وا متاما،  القارئ  خلخلة  على  ترتكز 

فانتا�ستيك ينك�سف له �سيئا ف�سيئا. فلذلك عندما 

أكانت  ا �سواء  احلكاية،  نهاية  إىل  ا القارئ  ي�سل 

أم طويلة، يكون يف جانب منه قد حتول.  ق�سرية ا

أعرتف  ا أن  ا ولبد  القارئ.  يخلقان  فالثنان  إذن،  ا

أي�سا يرتكز على خلق القارئ. وماذا  باأن ان�سغايل ا

فيه  نزرع  أن  ا هو  بب�ساطة  القارئ؟  خلق  يعني 

كذلك؟  ألي�ض  ا كتابا.  باعتبارنا  حياتنا  من  جزءا 

هناك عبور، هناك رغبة عميقة. وغالبا ما يتهم 

كذلك:  وهم  نرج�سيون.  باأنهم  والكتاب  الفنانون 

أن يحبوا ذواتهم كفاية لكي يتمكنوا من نقل  لبد ا

إىل الكاتب �رش  إذن، فمن القارئ ا احلياة لالآخرين. ا

ما يخ�ض النقل.

يف  نف�ضك،  أنت  ا الفكرة،  هذه  من  لننطلق   \\

�ضتوكهومل«،  يف  »�ضيف  من  الأوىل  ال�ضفحات 

لهذا  احلقيقية  الهوية  بعد عن  يرفع  واللب�س مل 

الكاتب – ال�ضارد، ت�ضاأل قارئك بل ت�ضائل نف�ضك، 

إليكم الآن،  أحتدث ا أنا الذي ا أنا، ا وتقول: »لكن من ا

أعرف  أن ا أقودكم يف جمرى هذه الرحلة، بدون ا لكي ا

أتلقاكم، يف عر�س ال�ضماء،  أنا حتى ا بنف�ضي؟ من ا

أ�رصح بهويتي، هويتي احلقيقية؟« ما  ا أن  ا بدون 

معنى هذا الت�ضاوؤل؟

يحكيه  فهو  منطق.  إىل  ا يخ�سع  حمكي  كل  نعم، 

الكتاب،  هذا  ويف  خمتفيا.  يبقى  أو  ا يظهر  �سارد، 

الوقت  مت�سرتا. ويف  كان  فال�سارد  يبدو،  ما  على 

كاتبا،  باعتباري  هنا،  علي  كان  أنه  ا أظن  ا نف�سه، 

و�سعيته  أ  يتبوا وجعله  ال�سارد،  هذا  هوية  حتديد 

مر  أي حتى تكون له م�سداقية، مادام الأ ك�سارد، ا

رواية  عاملية،  رواية  أعني  ا رواية،  إبداع  با يتعلق 

ت�ستغل بني حدود اللغات، ويف بع�ض املقاطع بني 

احلدود  وبني  وامليتولوجيات،  احل�سارات  حدود 

نف�سه  يقدم  ال�سارد  وهذا  النا�ض.  بني  توجد  التي 

أهميته  أو رحالة حمرتف )...( ا مثل غريب حمرتف، ا

بني  باملقاومات  يحلم  أن  ا نف�سه  الوقت  يف   )...(

احل�سارات، والتمكن من متريرها، مع العلم باأنه 

أي�سا عبور. وحتى  كلما كانت مقاومة، كان هناك ا

باأنني  �ساأقول  اللحظة،  لهذه  بالتنظري  نقوم  ل 

ال�سخ�سيات،  ببناء  أقوم  ا ول،  الأ الف�سل  كنت، يف 

ويف الوقت نف�سه بناء ال�سارد. و�ستكون هويته من 

إىل النهاية حمط ا�ستغال مادمت قد ذكرت  البداية ا

ملوؤلف  املكان  ليرتك  �سينمحي  باأنه  النهاية  يف 

تخييلي  موؤلف  حمكي  فهذا  �سويدي.  تخييلي 

�سياأخذ على عاتقه نهاية الكتاب مادامت امل�ساألة 

هي انغالق الكتاب على ذاته.

أو بال�ضبط ما هي م�ضتويات  \\ ما هي العنا�رص ا

حتول هوية ال�ضارد؟

أن  أعطيه - ا أظن – وهو التاأويل الذي ا بالن�سبة يل، ا

هوية ال�سارد يف �سريورة، مثل هويتنا الواقعية، 

املا�سي، بل هي  ن�سيجا من  لي�ست فقط  مادامت 

تبنني  تبنينها؛  التي  والب�سمات  الآثار  جمموع 

ذاتها،  حد  يف  الهوية  لكن  و�سخ�سيتنا.  �سخ�سنا 

�سريورة.  يف  فهي  الزمن،  يف  موجودة  أنها  ا مبا 

أنها يف �سريورة حتى املوت، فهذه الهوية  ومبا ا

يف  ذاته  هو  حلي  هي  بل  ميت  ل�سخ�ض  لي�ست 

ت�سكل  التي  والب�سمات  فالآثار  إذن  وا �سريورة. 

بنية �سخ�سية ما هي بالتاأكيد ممثلة يف جزء كبري 

العنا�رش  فرتكيب  نف�سه  الوقت  ويف  ولكن  منها. 

وهذا  �سريورة.  يف  هي  ال�سخ�سية  تكون  التي 

أن هناك �سعفا يف هذه الرواية. رمبا لي�ض  يعني ا
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فال  كذلك.  باعتباره  عنه  الدفاع  ميكننا  �سعفا 

حاجة للخوف من مواطن ال�سعف هذه، بل يجب 

ال�ستغال بها – ورمبا الرواية يف بع�ض احلالت 

متار�ض التنظري حول هذه ال�سخ�سيات. لقد ترددت 

إىل  ا ال�سخ�سيات  حتويل  يف  حيان  الأ بع�ض  يف 

إىل عامل فاعل  أو ا إىل �سور، ا أو ا أمثولت خال�سة، ا ا

كموؤلف،  أتدخل  ا حيان  الأ بع�ض  ويف  ما،  حلكاية 

أقود نظرة القارئ – وهذا قابل للنقا�ض.  وتقريبا ا

جوبة خمتلفة. وهو ما �سيجعل الأ

من  وانطالقا  بال�ضبط،  النقطة  هذه  حول   \\

الرواية  يف  تبا�رصون  ألربتيني،  ا ألربتو  ا �ضخ�ضية 

على  وتقولون  ال�ضينمائي،  الإنتاج  حول  تفكريا 

أن يدري،  ل�ضان �ضخ�ضيتكم: »كل فكر يكتب، دون ا

إنها مهمتي،  �ضيناريوها غري مقروء بالن�ضبة له. ا

أن تبني لنا  أمنح �ضيئا ميتلك«. هل ميكن لك ا أن ا ا

هو  هل  دبي؟  الأ م�رصوعك  بال�ضبط  يتموقع  أين  ا

أو العك�س؟    أو فل�ضفي، ا أداة لطموح �ضويف ا مثال، ا

تكون  عنا�رش  ثالثة  بني  التفريق  وجب  رمبا 

باملعنى  بال�سعري  ت�سميته  ميكن  ما  كتابتي... 

الواقع،  يف  ورمبا،  والفكر.  واملحكي،  القوي، 

أو ال�سعر ي�ستغل يف امل�ستويني الآخرين.  ال�سعري ا

ويف الوقت نف�سه، فعملي الثاين يكمن يف حتويل 

أعمل  إذا �سئت، فاأنا ا ا إذن،  إىل حمكي. ا الفكر نف�سه ا

الذي  ال�سعر  بني  جهة  من  مزدوج،  توحيد  على 

جهة  ومن  خرى،  الأ دبية  الأ جنا�ض  الأ يف  ي�ستغل 

إىل حمكي. ففي هذا الجتاه  ا الفكر  أخرى حتويل  ا

جند ديكارت الذي نتحدث عنه، مغربال وم�سفى 

غري  فيلم  �سيناريو  لكنه  فيلم،  �سيناريو  يف 

بالكتابة.  فيه  النظر  أعيد  ا �سيناريو  فهو  مكتوب، 

خارجي،  غري  مرتوك،  غري  الفكر  املعنى،  فبهذا 

أن يقوم بذلك فيل�سوف. توجد ن�سو�ض  كما ميكن ا

أو ذات منحى فل�سفي. وما يهمني  كتبها فال�سفة، ا

أريد،  ا وكنت  ال�رشي.  حكيه  هو  الفيل�سوف  يف 

إىل  ا �سارة  الإ حماولة  ديكارت،  حالة  يف  مثال 

املحكي املثري والغريب عن ديكارت املتجه نحو 

بعاد...؟  الإ هذا  ملاذا  فيها.  وميوت  �سكاندينافيا، 

لكن  فرن�سا،  يف  فيل�سوفا  باعتباره  حورب  لقد 

إىل ا�ستك�ساف �سالت  حمكي حياته اخلا�ض قاده ا

نه،  لأ يهمني.  فهو  ولهذا  أخرى،  ا أ�سقاع  وا أخرى،  ا

أول، لنا عالقة مفارقة مع فرن�سا من حيث هي.  ا

املفارقات  وهذه  مفارقة،  بطريقة  تب�سمنا  فهي 

هي التي نقلتها عرب منوذج ديكارت، عن�رش من 

عن  رواية  لي�ض  فهو  إل.  ا لي�ض  الرجل  هذا  حياة 

ديكارت، بل ديكارت باعتباره مفكرا منقول يف 

ألعبها. �سكل روائي؛ هذه هي اللعبة التي ا

مينح  أن  ا ا�ضتطاع  الأدب  باأن  تعتقدون  هل   \\

يف  أو  ا اجلامعي،  اخلطاب  يف  �ضواء  فكرا،  نف�ضه 

اخل�ضو�س؟  على  املغرب  يف  عام،  ب�ضكل  النقد 

أحد كتبكم،  أن توقفتم عند حتليل ا وهل يحدث لكم ا

أنتم تقولون مثال: نعم، هذا التف�ضري هو تف�ضريي؛  وا

أ�ضاب هذا الناقد؟ نعم، ا

�سيكون  إل  وا احلظ،  حل�سن   - ذلك  يل  يحدث  نعم 

أ مقالت، مالحظات،  أقرا ا أن  ا مر حمبطا. يحدث  الأ

�سخ�سية،  تكون  أن  ا على  قادرة  موؤثرة  ن�سو�سا 

الذي  املحكي  كفاية  ترافق  نف�سه  الوقت  ويف 

�سكال.  الأ من  ب�سكل  الداخل  من  ترافقه  تتناوله، 

أتيحت  ا وقد  ذلك،  قول  من  لبد  نادر،  هذا  نعم، 

يل الفر�سة لقوله. لكنه موجود حل�سن احلظ. وما 

يوجد يف كل اجلامعات، وهي م�ساألة عادية، هو 

أعرب عن ذلك - هذيان، وهذا هو  ا – كيف  إنتاج  ا

موؤ�س�سة،  كل  فاملوؤ�س�سة،  فيه:  لنا  يد  ل  الواقع، 

دائما  توجد  الركام  ففي  اخلا�ض.  هذيانها  تنتج 

أكون مطالبا  ا مرة  وذكية. يف كل  أ�سياء ح�سا�سة  ا

ن  لأ ثم  أن هناك �سدى،  ا يعني  ن هذا  لأ ملحاحا، 

ومن  اخلا�سة،  �سخ�سيتي  من  عنا�رش  يطال  هذا 

أكرر ذلك، فاأنا  أ�سلوبي اخلا�ض، ومن العمل ذاته. ا ا

أن يكون  خرى ا مطالب، وقد يحدث بني الفينة والأ

إبداعيا. النقد ا

إىل  إرادة الذهاب ا ا \\ ب�ضكل عام، تخرتق عملكم 

دبي  لقاء الآخر، ومنذ قليل حتدثتم عن العمل الأ
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العاملي �ضيئا ما. ففي مقابل النطواء ال�ضيا�ضي 

وروبي، كيف ميكنكم ال�ضتمرار يف ن�رص ر�ضالة  الأ

�ضيتبعونكم  ال�ضباب  أن  ا تعتقدون  وهل  عاملية؟ 

يف هذا الطريق؟

أوروبا. الآخر، قبل كل  أن الآخر لي�ض هو ا أعتقد ا أنا ا ا

يربطنا  ما  كل  – الآخر هو  بداخلنا  يوجد  �سيء، 

فينا،  اخلارج  إنه  ا ذواتنا.  من  ويخرجنا  بالعامل، 

أح�سان  ا يف  دائما،  لكنا،  إل  وا �رشوري،  لكنه 

إذن فالآخر هو الذي �سيوؤ�سلنا يف العامل،  أمهاتنا. ا ا

إنه ا�ستك�ساف لذواتنا، �سيكولوجيا واجتماعيا يف  ا

حيث  من  العامل  أي�سا  ا هو  والآخر  نف�سه.  الوقت 

– هنا -  الآخر هو ما نراه  الكون.  هو عامل، هو 

هذه ال�سجرة التي ت�سائلنا، وجنعل منها ا�ستعارة 

ما  وابتهاجا  العي�ض،  لذة  ومتنحنا  الكتابة،  يف 

إذن فالآخر موجود هنا، فينا  للتواجد يف العامل. ا

�سواء  الآخرون،  وهناك  عنا؛  خارج  هو  وفيما   -

أم جريانا، كالطوائف مثال؛  أقرباء ا أكان الآخرون ا ا

خرى  الأ واحل�سارات  خرى  الأ البلدان  وهناك 

�سميناه  طائفة  وجدت  حيثما  خرى.  الأ واللغات 

فنحن  والعربية.  �سالمية  الإ كالطائفة  الآخر، 

إىل حد ما؛ لكن نحن  من�سوجون بروابط م�سرتكة ا

أو الباك�ستان،  إىل اليمن ا أي�سا، من هنا ا خمتلفون ا

مثال،  أوروبا،  ا ومع  الختالف.  �سديدو  نحن  بل 

قرون  منذ  وتناف�سية  مفارقة  روابط  ن�سجنا  فقد 

بتاريخ  مفارق،  ب�سكل  مرتبطون،  فنحن  وقرون. 

طويل وطويل جدا.

فعملي لي�ض واعيا، مل يكن دائما ب�سكل واع، ول 

أن يكون، ب�سكل مطلق، واعيا بدون غريية.  ميكن ا

هي  الهوية  قلت:  وكما  ا�ستك�ساف،  هي  الغريية 

ن الذين يعتقدون باأن الهوية  أي�سا ا�ستك�ساف، لأ ا

أنا هو هذا  أي القائلون باأين ا حمددة ب�سكل نهائي، ا

واهمون،  أنهم  ا أعتقد  ا حمدد،  ب�سكل  أنا  ا هو  وهذا 

أن ميوت يف الوهم... لكن يف الوقت  وميكن للمرء ا

أي  أن الهوية ذاتها لي�ست ال�سيء فقط، ا أرى ا نف�سه ا

حياء،  تراث املوتى وحده. فهي تراث املوتى، والأ

ولية  الأ العالقة  هي  فالهوية  إذن،  ا بعد.  والآتني 

يبني  الذي  هو  زماننا،  أي  ا الزمن،  وهذا  بالزمن. 

إذن،  هذا الرتاث، حمليا وعامليا يف الوقت نف�سه. ا

إىل  ا أن تفكرينا وحتليلنا مازال يف حاجة  ا أعتقد  ا

إىل تهذيب. لبد من مفكرين ومن مثقفني،  متديد وا

امل�سبقة،  حكام  الأ بخلخلة  تقوم  أنا�ض  ا من  لبد 

لهم  الذين  امليتة. يجب على  �سياء  والأ والعادات، 

أن  أنف�سهم و�سائل التعلم، وا أن مينحوا ا مهمة التفكري ا

خذ من املفكرين املتقدمني عليهم.  ي�رشعوا يف الأ

إىل لقاء يف بلجيكا  ينتظرنا عمل كثري. وقد دعيت ا

مع  و�ساأحتدث  واليهود«،  والعرب  أوروبا  »ا حول 

إذن  �سديقي جاك ح�سون عن هذه العالقة. هاهي ا

فهناك  الوحيدة،  لي�ست  ممكنة،  القراءة  من  �سبكة 

كون واحدا من  �سبكات كثرية. وقد كنت مدعوا لأ

املوقعني – وقد وقعت - خللق الربملان العاملي 

للكتاب يف �سرتا�سبورغ لتحقيق هيئة تاأخذ على 

إذن  عاتقها جزءا مما عليه الكتاب و�سريورتهم. ا

أوروبا، هناك �سيء م�سرتك – لكن  فنحن نعمل مع ا

لهم  فاملغاربة  و�سعيتنا.  يف  نخدع  أن  ا يجب  ل 

م�ساحلهم اخلا�سة، وهناك م�ستويات خمتلفة من 

امل�سالح. لبد من معرفة موقع امل�سالح املحلية، 

لبد  عليها.  نتفاو�ض  أن  ا ميكننا  التي  وامل�سالح 

على  للتفاو�ض  أنف�سنا  ا مع  وا�سحني  نكون  أن  ا

م�ساألة  يف  يكمن  أ�سا�سيا  ا يل  يبدو  وما  �سيء.  أي  ا

الهوية والختالف، وتقاطع احل�سارات، وتقاطع 

ال�سيا�سات. يجب من جهة عدم الرثثرة، ومن جهة 

انطالقا  التفكري  نبتكر  أن  ا حتما  ينبغي  أخرى  ا

وعندئذ  فيه؛  منخرطون  نحن  الذي  املكان  من 

ن�ستطيع حترير قوتنا حيثما نحن، وفتحها على 

قل قربا منا. ل �سيء  أقربائنا، والأ أنف�سنا، وعلى ا ا

أوروبا،  ا �سا�ض مع  مينعني من احلوار على هذا الأ

أي مكان كان.  إن�سان من ا وعند القت�ساء مع كل ا

لي�ست وا�سحة. فالفكر  مور  الأ أن  ا أرى  ا أنا  ا وفعال، 

أكرث مما  إيديولوجي ا يف املغرب مازال ه�سا، فهو ا

هو فكري، وبهذا املعنى يبقى ه�سا. ففي املجال 
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القائلون

 باأين اأنا هو هذا 

وهذا هو اأنا 

ب�صكل حمدد، 

اأعتقد اأنهم 

واهمون

. . .

الهوية هي 

ولية  العالقة الأ

بالزمن. وهذا 

الزمن، اأي 

زماننا، هو 

الذي يبني هذا 

الرتاث، حمليا 

وعامليا يف الوقت 

نف�صه



القدرة  توفر  من  لبد  دب،  الأ أعني  ا يهمنا،  الذي 

يف  وال�رشوع  جنا�ض  والأ �سكال  الأ ابتكار  على 

خ�سو�سا  لكن...  اكت�سب،  قد  اكت�سب  فما  العمل. 

عمال  يتطلب  وهذا  التقليد.  وعدم  الرثثرة،  عدم 

كثريا، ومعاندة النف�ض.

أن  ا �ضبق  ما  لكل  تو�ضيع  أخري، وهو  ا ؤال  �ضو  \\

ؤدون حاليا  يو املثقفني يف اجلزائر  قلناه. بع�س 

ماذا  بكل حرية.  املعرب عنه  أيهم  را ثمن  حياتهم 

اجلزائر؟  جتتازها  التي  زمة  الأ هذه  لكم  توحي 

وهل حت�ضون باأنكم معنيون بجو الال ت�ضامح هذا 

دبي؟  الذي ي�ضيب الإنتاج الأ

أتاأ�سف عليه  ا �سا�ض: فما  هناك مالحظتان، يف الأ

حول ما يجري يف اجلزائر، منذ �سنوات كثرية – هو 

أن بع�ض نقط احل�سارة كانت قد كبتت، فيما يخ�ض  ا

بالن�سبة  وحتى  والطبخ،  والكالم  اللبا�ض  طريقة 

أفل�ست، والفالح  �سا�سية - مثال الفالحة ا للبنيات الأ

أن ن�سدد  أي�سا، ومل يعد هناك �سانع تقليدي، ومهم ا ا

�سيا�سيا  لي�ض  امل�سكل  باأن  يعني  مما  ذلك.  على 

وبالتايل  احل�سارات،  يخلخل  �سيء  هو  بل  فقط، 

امل�ساألة  إنها  ا والدولة.  احل�سارة  تدبري  طريقة 

أخرى. هذا يف  ا بلدانا  درا�ستها ومت�ض  التي يجب 

أما املالحظة الثانية فتتمثل،  �سا�ض. ا ما يخ�ض الأ

وقد  الطاهر جعوط،  اغتيال  أعرفه، يف  ا ما  ح�سب 

أنه  إن�سانا هادئا. يبدو ا عرفته، كان لطيفا جدا، وا

أي�سا باعتباره �سحفيا، ولي�ض بال�رشورة  اغتيل ا

�سحفيا  باعتباره  اغتيل  كاتبا.  روائيا  باعتباره 

م�سوؤول عن جريدة... والآخر ال�سو�سيولوجي اغتيل 

املثقفون  لي�ض  �سيا�سية.  هيئة  إىل  ا ينتمي  نه  لأ

هذه  يف  أنف�سهم  ا رهائن  هم  يكونون  قد  رهائن، 

يدافعون  آخر  ا موقفا  لهم  باأن  أظن  ا لكن  الق�سية، 

هدفا  خ�سو�سا،  هنا،  كانوا  أنهم  ا أظن  ا ول  عنه. 

ل  فاملثقفون  ال�سلطة.  إىل  ا ي�سعون  الذين  ولئك  لأ

إل �سلطة ا�ست�سارية. ميتلكون ال�سلطة، ولي�ض لهم ا

ولئك  لأ بالن�سبة  خطورة  كرث  الأ لي�ض  فهم  إذن،  ا

الذين يريدون ال�سلطة عارية. هاهنا ت�سوي�ض يجب 

تو�سيحه. وبطبيعة احلال، هذا حمزن جدا، حني 

مر مثقفني. ول يجب كذلك تعميم امل�ساألة.  مي�ض الأ

أظن باأنه يوجد تعميم مفرط للو�سعية الواقعية  وا

بالعك�ض،  بالتاأويل.  أقوم  ا ل  لذلك  أحللها،  ا كما 

هنا  املثقفني،  يبعث  هذا  باأن  عام  ب�سكل  أظن  ا

يلعبوا  أن  ا يدفعهم  وهذا  الرتيث.  على  أوهناك،  ا

وطن  يف  ال�ست�سارة،  بال�سبط  هو  الذي  دورهم 

أكرث دميقراطية؛ فعليهم  أن يتاأ�س�ض بطريقة ا يطمح ا

والتحرر،  واملناق�سة،  فكار،  الأ وطرح  التدخل، 

بهم،  الهتداء  العاملون  الرجال  ي�ستطيع  لكي 

ب�ساطة.  بكل  أي  الرا أ�سحاب  ا أو  ا العاملون  الرجال 

نحن  وهاهنا  جميعا.  يهمنا  ما  �سيء  هناك  إذن  ا

وروبيني. لقد كان هناك حمو لدور  قريبون من الأ

والتكنوقراطيني،  عالميني،  لالإ بالن�سبة  املثقفني، 

أفكارا  الذين �رشعوا يف ممار�سة الثقافة وطرحوا ا

أظن  ا لكن  احلق،  هذا  ميلك  الكل  املجتمع.  حول 

باأنه بالفعل اختفى نوع من املثقفني؛ ولبد من 

أخرى، فهي م�ساألة جيل، وعمل على  أنواع ا اخرتاع ا

أن نرى بروز  إذن ل ميكننا ا الذات، ومع الآخرين. ا

أو ل ينجز – لي�ض  أنواع وليدة عمل �رشي قد ينجز ا ا

منذ عدد  احلال،  فبطبيعة  �سيء عفوي.  أي  ا هناك 

الثاين،  عيدها  مبنا�سبة   )Lamalif( لماليف  جملة 

احلقول  وعن  املثقفني  عن  بو�سوح  �سياء  الأ قلت 

أن يتمكنوا  وا أح�سن،  ا ي�ستغلوا فيها  أن  ا التي ميكن 

بعملهم  يقومون  وهم  اجلامعة  من   اخلروج  من 

أننا نطالبهم باخلروج �سيئا  ب�سكل جدي، ل�سيما وا

مور يف اليد ونعمل.  إذن لناأخذ الأ ما من اجلامعة. ا

فاملناق�سة تبقى مفتوحة يف هذا املجال.      
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ن�رصمت موؤخرا كتابا بعنوان »مرا�ضلة مفتوحة«، 

وقدمتموها باعتبارها جتربة جديدة يف العامل 

مر بال�ضبط؟  العربي، مباذا يتعلق الأ

تبادلناها،  الر�سائل  من  مبجموعة  مر  الأ يتعلق 

أربع  ا ملدة  الطبيبة-الكاتبة،  اخلياط،  وغيثة  أنا  ا

هذا  نطلق  أن  ا قررنا  م�سرتك  فباتفاق  �سنوات، 

امل�رشوع، فنفذناه، ون�رشناه فيما بعد على �سكل 

انطالقا  املرا�سلة  بهذه  قمنا  الواقع  يف  كتاب. 

من مو�سوع ا�سميناه: ال�سداقة، املحبة. وجاءت 

مو�سوعات اأخرى ان�سافت، فيما بعد. فاملبادلت 

نه كانت هناك  الرتا�سلية اأخذت �سكال م�ستقال، لأ

موت  وهي  غيثة،  حياة  يف  جدا  خطرية  حلظة 

بعدا   )l’écrit( املكتوب  فاتخذ  الوحيدة،  ابنتها 

آخر. ا

هي  وما  الر�ضائل؟  تبادل  فكرة  ولدت  كيف   \\

ال�رصورة التي ا�ضتدعتها؟

تركناه  �سكال،  الأ من  ب�سكل  �سمني،  عقد  إنه  ا

هناك  كانت  لكن  الحتمالت،  كل  على  مفتوحا 

قبل كل �سيء، بالن�سبة لنا معا، متعة كبرية يف 

أنا كذلك، نحب الكتابة  نها هي كاتبة وا الكتابة، لأ

اأخرى  لغوية  مواقع  ا�ستك�ساف  ونع�سق  دب،  والأ

احلياة  عالقة  عن  احلجاب  ورفع  احلياة،  يف 

أن نبني باأن احلوار ممكن بني  باللغة. نريد بذلك ا

فيما  منغلقا،  زال  ما  جمتمع  يف  أة  واملرا الرجل 

ين�ست  اأحد  ل  نه  لأ اجلن�سني،  بني  احلوار  يخ�ض 

ذلك،  على  برهان  هي  وجتربتنا  حقيقة.  خر  لالآ

وهي منوذج معني جنعل فيه احلوار ممكنا. مبا 

مر  فالأ ذلك،  عن  وف�سال  العلني.  احلوار  ذلك  يف 

أثبت اأحد التحقيقات اأن  يتعلق ب�سيء جديد، فقد ا

أة  أن قرر رجل وامرا هذه �سابقة يف العامل العربي، ا

ن�رش مرا�سالتهما وهما اأحياء. 

أي�ضا جتربة يف هذا  ا أهو  ا \\ و»الكتاب نف�ضه« 

النوع من الكتابة؟ 

أنا وجاك ح�سون،  فعال، ملدة خم�ض �سنوات ترا�سلت ا

أنا  اأ�سل يهودي وا وهو حملل نف�ساين، كاتب من 

إ�سالمي. ا�ستغلنا معا حول  مغربي من اأ�سل عربي ا

مبعاجلتها  �رشائيلية،  الفل�سطينية–الإ امل�ساألة 

للحوار.  إمكانية  ا بذلك  موؤ�س�سني  اأخرى،  بطريقة 

وقد ن�رشنا هذه الر�سائل بعنوان: »الكتاب نف�سه«؛ 

اأي يف �سنة 1985؛  أثار �سجة وقت ن�رشه،  ا وقد 

اجلانب  بح�سور  �سرتا�سبورغ  يف  كتابنا  وقدمنا 

را�سي  الأ من  القادمني  والفل�سطينيني  اليهودي 

ليون،  ويف  بامبيدو،  مركز  يف  أي�سا  وا املحتلة، 

ويف الدار البي�ساء وفا�ض، حيث اجتمع اأكرث من 

600 طالب يف مدرج. 

هل  نف�ضانيان  حملالن  هما  معا  مرا�ضالكم   \\

هي حم�س �ضدفة؟ 

أدري... اأعرف  إنها �سدفة حم�سة، يف احلقيقة ل ا  ا

يف  حوارا  منحتها  قد  كنت  �سنة،   30 منذ  غيثة 

الوقت الذي كانت فيه طالبة، كانت مرتددة فيما 

خري اتبعت الطب.  يخ�ض م�ستقبلها املهني، ويف الأ

آخر،  مر يتعلق بلقاء ا وبالن�سبة جلاك ح�سون، فالأ

قدمته يل �سديقة حمللة نف�سانية، كانت قد قراأت 

عمل  يف  ال�رشوع  قررنا  بقليل  ذلك  وبعد  كتبي. 

من يعترب الهوية جممدة ثابتة اأو نهائية

لن يفهم ال�سباب

 حاورته جريدة le Matin املغربية

  

احلوار 2 عبدالكبري اخلطيبي:



يكون يف الوقت نف�سه متعلقا بالكتابة وباحلوار، 

فل�سطني  م�ساألة  هي  كبرية،  م�ساألة  حول  ويكون 

إ�رشائيل والعالقة بينهما. فاأنا رجل حوار، لكن  وا

يف  أكان  ا و�سواء  من�سقا.  احلوار  يكون  أن  ا يجب 

يغنيني،  أن  ا فيجب  احلياة  يف  أم  ا التعليم  ميدان 

حيان  الأ بع�ض  ففي  اأخرى.  آفاقا  ا يل  يفتح  أن  وا

لو  كما  حمادثة،  بعد  أ�سياء  ا أكتب  ا أن  ا يل  يحدث 

اأخرى  اأحيان  ويف  احلوار.  بالكتابة  أمدد  ا أنني  ا

التبادل هناك  ن يف  لأ أفكارا،  ا خرون  الآ مينحني 

اجل�سد،  يف  تعي�ض  فاللغة  هذه،  واحلالة  اللغة. 

ويرتجم  للج�سد،  احل�سا�ض  الذكاء  أ�سميه  ا ما  ويف 

الكالم،  وطريقة  حا�سي�ض،  والأ بالنفعالت، 

�سلوب، كل ذلك م�سفى بوا�سطة الذكاء احل�سا�ض  والأ

للج�سد؛ وبذلك فاإننا نراه يف طريقة الكالم، ويف 

ل يف احلياة، ويف 
َّ

الكتابة. فاحلوار موؤ�س طريقة 

اليومي. 

أننا نعاين مثل بلدان اأخرى من نوع  \\ �ضحيح ا

من ال�ضمت، ومن الطابوهات... كيف ُتك�رص ذلك؟ 

ن�سميه  مبا  بالهتمام  بداأت   1972 �سنة  يف 

احلكاية  الو�سم،  املغربية:  ال�سعبية  الثقافة 

ال�سعبية، املثل، وكتبت �سنة 1974 »جرح ال�سم 

بالرتاث:  غنية  ال�سعبية  الثقافة  ن  لأ ال�سخ�سي« 

املوؤ�س�سة  حتوله  أو  ا املثقفون  يكبته  �سمت  وهذا 

إعطاء هذا الرتاث قيمته: يف  إىل فلكلور. لبد من ا ا

ن�سيج  يف  الكوريغرافيا،  يف  الغناء،  يف  الرق�ض، 

العالمات،  بني  وما  العالمات  توجد  الزرابي... 

أن نتعامل  والعالقة بني اللون والعالمة. وميكن ا

ر�سطو.  لأ �سفحة  مع  نتعامل  مثلما  زربية  مع 

بني  جتاوبا  وروؤيتي  كتابي  يجد  أن  ا �سعيد  فاأنا 

له  كانت  لقد  والطلبة.  كادمييني  والأ الباحثني 

مازيغية،  آثار غري منتظرة، حتى يف املوؤ�س�سة الأ ا

نه  لأ أ�سا�سيا،  ا الكتاب  هذا  عترب 
ُ
ي إليهم  ا فبالن�سبة 

ي�ساهم يف التحرر من ثقل كبت الثقافة ال�سعبية 

املغرب  عن  كتبت  لقد  مازيغية.  الأ والثقافة 

�سالم واليابان وال�سويد وفرن�سا، وحول متثل  والإ

دب. فاأنا  جنبي عند الفرن�سيني، وكتبت يف الأ الأ

خرين، وبالعالقة مع ما ن�سميه بالهوية  اأهتم بالآ

أن قلت ذلك  والختالف، لكن الهوية – كما �سبق ا

أن تفهم  أثناء ندوة حول ال�سباب بالرباط - يجب ا ا

أو  يف �سريورة؛ ومن يعترب الهوية جممدة، ثابتة ا

نهائية، لن يفهم ال�سباب. 

يف  أو  ا �ضريورة  يف  هوية  تعني  ذا  ما   \\

حركية؟ 

�سريورة  يف  والهوية  حركة.  يف  هم  ال�سباب 

عام  ب�سكل  فهي  وللمغرب،  لل�سباب  بالن�سبة 

أي�سا ما �سياأتي، وما مت متثله.  تاريخه وتراثه، وا

فحني ي�ستعمل ال�سباب احلوا�سيب، الت�سالت عرب 

تاأثريات  له  فهذا  املحمولة،  الهواتف  أو  ا ال�سبكة 

وعلى  العامل،  وعلى  متثالتهم،  على  اجتماعية 

ذلك  على  مثال  و�ساآخذ  خرين.  الآ مع  العالقة 

العالقات  حول 
ُ
ي فا�ستعماله  املحمول:  الهاتف 

الرجال  بني  العامة  واحلياة  اخلا�سة  احلياة  مع 

عني  يف  والعمل  عد 
ُ
ب عن  العمل  بني  والن�ساء، 

ما  فغالبا  نتاج.  والإ التقنية  ال�رشعة  املكان، 

زمنه  نفهم  مل  أبدا  ا مثمرة.  غري  بطريقة  ن�ستعمله 

وال�سباب  �رشيعا.  يكون  أن  ا يجب  الذي  التقني 

مناذج  إنها  ا والتلفزة...  ال�سينما  عرب  مناذج  لهم 

ت�ستهويهم، وهي يف و�سعية ارحتال دائم. 

أ�ضل  ا إىل  ا ألهذا قلتم باأن ال�ضباب يف حاجة  ا  \\

أن �ضو�ضتها عليه  ا قوي تتجلى فيه هويته، بعد 

التعددية احلزبية �ضيئا ما؟

أنواع من اجلماعات: اثنتان  اأظن اأن هناك ثالثة ا

أعني  وا �سا�سية،  الأ اجلماعة  أ�سميهما  ا منهما 

والقرية  احلي  وف�ساء  واملدر�سة  �رشة  الأ بذلك 

الذي نعي�ض فيه  الف�ساء  ي�سكل  والدوار، كل ذلك 

ثم  ويل؛  الأ الف�ساء  جماعة  إنها  ا �سغرنا،  منذ 

حزاب  �سا�سية الثانوية، مثل الأ هناك اجلماعة الأ
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واجلمعيات  والريا�سة  والنوادي  ال�سيا�سية 

أ�سكالها الثقافية وال�سيا�سية والنقابات  مبختلف ا

وهلم جرا، وهي ما ن�سميها باملجتمع املدين؛ ثم 

حتدثنا  اأن  �سبق  وقد  افرتا�سية،  جماعات  هناك 

اجلديدة  التكنولوجيا  وكل  ال�سبكة  عرب  عنها، 

أنواع العالقات التي تخلقها  وا�ستعمالتها، وكل ا

أو هناك.  لل�سباب هنا ا

اجلماعات  إ�ضعاف  ا عنه  ينتج  الذي  ال�ضيء   \\

كيف  التوجهات،  تغري  يف  وي�ضاهم  �ضا�ضية،  الأ

ذلك؟ 

أو  ا العائلة،  العالقات يف  أنواع جديدة من  ا هناك 

إذا  ا ما  أت�ساءل  ا ما  فغالبا   ،)Couples( زواج  الأ بني 

املغرب!  )Couple( موجود يف  الزوج  مفهوم  كان 

عائالت  �سوى  أرى  ا ل  إنني  ا الزوج؟  يعني  ماذا 

الزوج مازال  التي تهيمن. فربوز  �سا�ض، هي  بالأ

مهم�سا جدا. فالعائلة تقت�سي باأن هناك فردانية 

أنهم يف الوقت  قوية وموؤكدة من طرف كل واحد، وا

نف�سه قادرون على الدخول يف حوار والدفاع عن 

إن هذا  واجباتهم وحقوقهم بخلق �سفرة توا�سل. ا

تفاهم.  ول  �رشاع  هناك  �سيكون  إل  وا جلوهري، 

أن تتوفر على  أو ثقافية ل بد ا فكل عالقة عاطفية ا

�سفرة. 

\\ هل غياب هذه ال�ضفرة يعود ملجتمعنا الذي 

أبي�ضي؟  �ضا�س ا هو بالأ

أن  ا �سحيح  كثرية؛  أ�سياء  ا إىل  ا يعود  الفراغ  هذا 

بي�سية التي تهيمن بطبيعة احلال، لكنها  هناك الأ

إىل  ن يف طريقها ا تلقت �رشبات حقيقية، وهي الآ

فقدان ثقلها. 

\\ هل تتاأ�ضفون لذلك؟ 

عا�ست  لقد  لرتوي�ض.  خ�سعت  أة  فاملرا أبدا،  ا

جمتمع  تاريخ  ففي  ال�سنني.  آلف  ا منذ  العبودية 

ومت�ض  رادية،  الإ العبودية  ميكانيزمات  تقيم  ما 

حتملت  أة  املرا أن  ا با�ستثناء  الرجال،  كما  الن�ساء 

ال�رشوع  يجب  إذن  ا اأكرث.  العبودية  ثقل  حقيقة 

من  التخل�ض  من  للتمكن  الذات  على  العمل  يف 

لكن  وال�سغل،  التعليم  هناك  أكيد،  ا الطاعة.  هذه 

أنا متفائل. واحلالة هذه، فلي�ض  الطريق طويل، وا

أة املغربية من  بني ع�سية و�سحاها �ستتمكن املرا

رادية، والدخول يف غزو  اخلروج من العبودية الإ

ميدان التحرر؛ ولي�ست املدونة اجلديدة فقط هي 

التي �ست�سمن لها امل�ساواة الدقيقة. 

إىل ماذا �ضنحتاج لتحقيق هذه امل�ضاواة؟  \\ ا

أ امل�ساواة من خالل ما ُكتب  هناك خ�سو�سا مبدا

يف الن�ض، ويف الوقت نف�سه، يف كل الت�رشيعات 

كيفما كانت. وبالنظر للمجتمع الذي نعي�ض فيه، 

التعليم،  ويف  ال�سغل  يف  قليلة  الن�ساء  ن�سبة  جند 

ول اأحتدث هنا عن البادية، فمازالت فئة بكاملها 

مفرو�سة  إرادية،  والالا رادية  الإ العبودية  حتت 

أة، هناك  املرا أو مقبولة! هناك الجتار يف ج�سد  ا

التي  الكبرية  امل�ساكل  من  كثري  هناك  الهجرة، 

تهم املجتمع وتوازنه، وتهم الرابطة الجتماعية 

على العموم. فاملدونة هي ت�رشيع للتوجيه. وهي 

العمل  أي�سا  ا مام. لكن هناك  الأ إىل  ا خطوة كبرية 

أنف�سهم؛ وهنا يكمن ال�سوؤال  الذي يقوم به النا�ض ا

نه ا�ستغال يف العمق، ويتطلب وقتا. ويف  الكبري، لأ

على  متقدما  الت�رشيع  يكون  قد  حيان  الأ بع�ض 

حرتم كفاية نو�سك على الرجوع 
ُ
إذا مل ي املجتمع. وا

إذن  ا الت�رشيع.  �سنهم�ض  وعندئذ  احلال.  واقع  إىل  ا

أ�سا�سي.  يوجد حاليا رهان ا

كل  فقدان  على  نو�ضك  باأننا  تعنون  هل   \\

إذا مل يكن  �ضهامات اجليدة للمدونة اجلديدة، ا الإ

أنه ما زال  هناك عمل على الذات؟ هل تعتقدون ا

ملدونة  جديد  ت�رصيع  ملجيء  يحن  مل  الوقت 

احلقيقة  عن  عاليا  ارتفعنا  أننا  ا أو  ا �رصة،  الأ

الجتماعية؟ 

مرافقة  من  لبد  أ�سا�سي:  ا م�سغل  إنه  ا بال�سبط، 
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أن ت�ستغل امل�ساطر  على كل امل�ستويات. لبد من ا

ونخب  كفاءات  بروز  من  لبد  بجد.  واملحاكم 

والنتهازيون  فاملجتمع  إل  وا وغريها،  قانونية 

جوهره  من  الت�رشيع  هذا  �سيفرغون  التقليديون 

قانون،  وكل  ن�ض،  فكل  التطبيق.  م�ستوى  على 

أو نوع من  يتوقف على تطبيقه. فهو غالبا �رشاع ا

حرب التاأويالت واملمار�سة. فالرهان، فيما يخ�ض 

التمكن  التاأويالت، هو  ال�سيا�سي وحرب  اخلطاب 

من قول نف�ض ال�سيء. 

�ضهام  أي�ضا لالإ ألي�س طريقتكم ا خري ا \\ كتابكم الأ

أة يف املقدمة، فبجعل احلل ممكنا،  يف و�ضع املرا

ُتقدمون  نتائجه،  وبن�رص  معني،  نقا�س  وت�ضييد 

مثال للتبادل؟ 

أمران يتعلقان مبالحظتك. من جهة  متاما، هناك ا

أة  إرادتي يف الدفاع عن املرا هناك بطبيعة احلال ا

كن اأن 
ُ

وعن �سورتها وما متثله، والقول باأننا مي

أت�ساءل عن  نتحاور. ومن جهة اأخرى كنت دائما ا

أو  ا أة عموما،  باملرا فيما يخ�ض عالقتي  مكانتي 

عن  اأجيب  أن  ا ولبد  اخل�سو�ض.  على  أة  امرا باأي 

�سفرة  هناك  تكون  عندما  يوم.  كل  ال�سوؤال  هذا 

أة،  املرا مع  أم  ا الرجل  مع  أكانت  ا �سواء  للتوا�سل، 

املجتمع.  يف  يتقدم  احلوار  جعل  كننا 
ُ

مي ذاك  إذ  ا

أو  ا إما ال�سمت  ا ن هناك  وهذا فيما يبدو حيوي لأ

نه عندما نعرف ه�سا�ستها يف  أة، لأ ا�ستغالل للمرا

أن  كننا دائما ا
ُ

ال�سورة التي تكونها عن نف�سها مي

أولئك الذين يتالعبون  إذن ا جنعلها قابلة للعطب. ا

فهم  احلوار؛  يتحا�سون  الن�ساء  مع  بعالقتهم 

اخلا�سة.  مل�ساحلهم  ال�سعف  هذا  ي�ستخدمون 

لكن لي�ض هذا هو الكتاب الوحيد الذي اأحتدث فيه 

أة.    عن املرا

عا�ضق«  فنان  »حج  كتابكم  يف  فعال   \\

ن�ضائية:  �ضخ�ضيات  ربع  لأ �ضورة  تر�ضمون 

ن�ضة ماتي�س  أة الراي�ضي والآ ال�ضقلية وال�ضاوية امرا

الفرن�ضية ومرية العاهرة املتاأنقة. هل هو ق�ضد 

أة؟  منكم لتنويع �ضورة املرا

أي�سا �سور للرجال، كالراي�سي نف�سه  ا كال؛ هناك 

ربع:  الأ وال�سور  أة  املرا م�ساألة  لنبق يف  آخرين.  وا

وتبدو  الرمزي،  الوجه  هي  الواقع  يف  فال�سقلية 

أنهن  ا اأخربنني  قارئات  بع�ض  من  جدا  قريبة 

أنف�سهن فيها.  يفهمنها، بل يجدن ا

بالن�سبة يل ال�سقلية هي عالقة الكاتب بالكتابة... 

�سعت يف 
ُ
و ال�سخ�سية  إن �سورة  ا فتاأويلك مهم. 

هي  وبالفعل  والحتفاء؛  للتحليل  نف�سه  الوقت 

أة من حيث  أة، اأي كيان املرا طريقة لو�سف املرا

إذن، فهي  هي �سخ�ض من جميع وجهات النظر. ا

حلم 
ُ
أن ي أن ُت�سور فيلما، وا مكان ا ُكتبت، لكن بالإ

باأق�سى  دائما  أ�ستغل  ا ر�سومات.  خالل  من  بها 

كبرية  م�ساألة  لو�سف  مكانات  الإ من  كن 
ُ

مي ما 

مادامت  متخيلة،  أة  امرا إنها  ا مهمة.  �سخ�سية  أو  ا

عنا�رش  على  تتوفر  أن  ا كن 
ُ

ومي دب،  الأ عرب  متر 

من احلياة كما قلت لك، توجد ترجمة للحياة يف 

من  انطالقا  ُتبنى  ما  ف�سخ�سية  متخيلة،  حياة 

أ. فالقراء  التي تقرا الكائنات احلية  احلياة، ومن 

أنف�سهم،  ا على  يتعرفوا  أن  ا باإمكانهم  والقارئات 

هذا  متثل  يف  ح�سا�سيتهم  على  يتوقف  وذلك 

الكائن. وال�سعر الذي يكتبه غالبا الرجال يتوجه 

م�ستعبدة،  كانت  أة  املرا جهة  فمن  أة.  املرا إىل  ا

أن  ا جند  اأخرى  جهة  ومن  م�سحوقة،  خا�سعة، 

حقيقية.  ملفارقة  إنها  ا بها...  يحتفي  ال�سعر 

مور معقدة �سيئا ما، فهو  دب، فالأ وبالن�سبة لالأ

إنه  ا املهم،  هو  وهذا  بذكوري،  ول  باأنثوي  لي�ض 

دب  الأ عرب  التوا�سل  كننا 
ُ

مي إذن  ا م�سرتك.  مكان 

للكل،  تنتمي  فاللغة  ق�سم. 
ُ
ي أن  ا كن 

ُ
مي ل  نه  لأ

خر؛ وبقدر ما  وت�سمح بالتعبري والتوا�سل مع الآ

لي�ست  بطريقة  نتكيف  وتدقيقاتها  اللغة  نعرف 

أقل دقة مع املجتمع.   ا
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ن ن�ستقبَل يف �سكل �سوؤال  ما ال يتوقُع حدوُثه  نف�سنا، مبعنى اأ لنحاول م�ساءلَة اأ

حتى حتنَي امل�ساءلة.

 مالرمي �سهيَة 
ُ
كرث ب�ساطًة يفتح  املهوو�ض بالكتابة«. بهذه الكلمات الأ

ُ
1. » هذا اللعب

 خمتلفًة، 
َ
 وقتاً طويالً  جتارب

ُ
 ب�سيطةٌ جداً، لكنها تتطلب

ٌ
الكتابة. كلمات الكتابة عن 

 �سوء التفاهم، اأعمالً مفقودًة ومبعرثة، حركَة املعرفة، ثم حتولً 
َ
، تفاُقم

ِ
ا�ستغاَل العامل

 انطالقاً من هذه الغاية 
ُ
زمٍة لنهائية  من اأجل ال�رشوع يف فهم املوقِف الذي يتبلور لأ

 الكتابة.
ُ
التي يعلُن عنها جميء

غياب الكتاب.. موري�س بالن�شو

 اللغةمُ اللغةَ 
َ
وجود الكتاب كي تعي

وتدرَك نف�صها وتكتمَل يف عدم اكتمالها

 ترجمة: عزالديــن ال�صنتــوف

�ساعر وناقد من املغرب  

، الكتابمُ  o يتحمل الكتابمُ ثالثة ت�صاوؤلٍت خمتلفة. الكتابمُ التجريبيُّ

من  حمدداً  �صكاًل  ي�صتقبلمُ  فهو  ٌد  حمدَّ كتاٌب  اأنه  ومبا  املعرفة؛  ناقلمُ 

�صبقمُ املعرفة. ل ميكن  إنه ممُ املعرفة، لكن الكتاَب لي�س جتريبياً فقط. ا

فهممُ اأي �صيء اذا مل توجد الذاكرةمُ الال�صخ�صية للكتاب، اأو لنقل قدرة 

إل فيه كل كتاٍب على امتالك الكتابة والقراءة اللتني ل تتحققان ا



 
ٌ
 موجود

َ
ن املكتوب إلَّ لأ ا أُ، فيما يبدو،   2. ل نقرا

 يف البداية، 
َ
 حتت نظرنا. لكن الذي كتَب

ٌ
ومو�سوع

ال�سماواِت  حتت   
َ
واخل�سب  

َ
احلجر  

ُ
يقطع وهو 

 له عالمًة 
ُ ِّ
 لنظرٍة ُتبني

َ
أن ي�ستجيب ا القدميِة دون 

 كلَّ العالقات بني الروؤية 
َ َّ
إ�سارًة، َغري ا وتعطي له 

�سْف ومل ينق�ض من 
ُ
 مل ي

ُ
واملرئي. وكل ما خلَّفه

 من مادٍة، حفرةٌ مقابَل 
ٌ

ذَكر  انتقا�ض
ُ
�سياء ما ي الأ

 
َ
إذن ؟ كان فراَغ الكون: ل �سيء ُنتوٍء. ماذا كان ا

أول قارئ كان  أن ا رى. اأفرت�ُض ا
ُ
رى ول �سيء ل ي

ُ
ي

أن يعرَف  يغرق يف هذا الغياب غري الغائب دون ا

مادامت  ثاٍن،  قارٍئ  غياب  ويف  �سيء،   
َّ
أي ا عنه 

قد  مرئي   حل�سور  روؤية  هي  حيث  من  القراءُة  

 يف »غياب الكتاب« 
َ
حتققت لتجعل هذا الختفاء

 ممكٍن.
َ
غري

مع  يتماهى   
ُ
الكتاب بالكتاب.  الثقافُة  تقرتُن   .3

 
ُ
 للمعرفة. ولي�ض الكتاب

ٌ
 ووعاء

ٌ
نه خزان املعرفة لأ

�سكال املن�سقة   املكتباِت حيثما ُتلَفُّ كلُّ الأ
َ
كتاب

 هو الكتاب 
ُ
والكلمات واحلروف يف اأحجام. الكتاب

نه  لأ وكتابة  قراءة  كل  �رشط  ي�سكُل  إنه  ا املقد�ض. 

كان دوماً مو�سوعاً للقراءة والكتابة.

 
ُ
خمتلفة.الكتاب ت�ساوؤلٍت  ثالثة   

ُ
الكتاب يتحمل 

 
ٌ
أنه كتاب  ناقُل املعرفة ؛ ومبا ا

ُ
، الكتاب

ُّ
التجريبي

 فهو ي�ستقبُل �سكالً حمدداً من املعرفة، لكن 
ٌ
د
َّ
حمد

املعرفة.  �سبُق 
ُ
م إنه  ا فقط.  جتريبياً  لي�ض   

َ
الكتاب

الذاكرُة  توجد  مل  إذا  ا �سيء  اأي   
ُ
فهم ميكن  ل 

كتاٍب  كل  قدرة  لنقل  أو  ا للكتاب،  الال�سخ�سية 

على امتالك الكتابة والقراءة اللتني ل تتحققان 

إمكانيٍة  ا فرُز  هو  إذن،  الكتاب،ا مطلَق  إن  ا فيه.  إل  ا

مطلقاً.  الكتاب  غري  اأ�سٌل  لها  يكون  أن  ا ترف�ُض 

الرومان�سيني  لدى   
ُّ
�سيمتد الذي  املطلق  ذا  هو 

اأكرث �رشامة،  ثم لدى هيغل ب�سورة  )نوفالي�ض( 

اتخاذه  رغم  مالرمي  مع  جتدراً  اأكرث  وب�سكل 

 العالئق ) املعرفة 
َ
طريقاً مغايرة ليمثل جمموع

إما  ا أمران:  ا التي �سيتحقُق فيها  ثر(  أو الأ ا املطلقة 

بعدما  عليها   
ُ
واملنكفئ بذاته  العارُف   

ُ
الوعي

إما اللغُة  أ�سكاله املرتابطة، وا  عن نف�سه بكل ا
ُ
يعلن

املنكفئُة على حتققها اخلا�ض واملبعرث.

�رشُط   :
ُ
الكتاب التجريبي؛   

ُ
الكتاب القول:  لنُجمل 

أو عمل. لكن  ا ِّيةٌ  : كل
ُ
كل قراءة وكل كتابة؛ الكتاب

 املعرفَة 
ُ
أن يحتوي الكتاب �سكال تفرت�ض ا هذه الأ

قريب  ما  ل�سيء   
ٌ
افرتا�سي  

ٌ
ح�سور هي  حيث  من 

يقدم  وحينما  ودعائم.  و�سائَط  طريق  عن  املنال 

فيما  أي�سا،  ا ال�سيء  هذا  يقدم  فاإنه  نف�سه   
ُ
الكتاب

حياة  يف  وتعزيزه  بتن�سيطه  القراءة   
ُ
ت�سطلع

أو مدلول   ملحتوى ا
ٌ
أنه ح�سور ح�سور معني. ومبا ا

يف  لدالٍّ  أو  ا ل�سكٍل   
ٌ
وح�سور دنى،  الأ امل�ستوى  يف 

العالقات  من  لنظاٍم  ماآٌل  ثم  على،  الأ امل�ستوى 

 
ُ
رتَقبة. يقوم الكتاب

ُ
إمكانيةٌ م القائمة دائماً، فهو ا

الزمن، وبذلك ي�ستمر احل�سور لين�سط   ون�رش 
ِّ
بطي

 واملا�سي وامل�ستقبل.
ُ
فيه احلا�رش

للح�سور،  ا�ستمراريٍة  كل  الكتاب   
ُ
غياب  

ُ
د فنِـّ

ُ
ي  .4

مثلما ينفلت من الت�ساوؤل الذي يثريه الكتاب. ولي�ض 

املراوُغ   
ُ
معناه ول  الكتاب،  �رشيرُة  هو   

ُ
الغياب

أ�سرياً بداخله،   خارجه رغم كونه ا
ٌ
إنه موجود دوماً. ا

إحالة على اخلارج. وُكلَّما اتخذ  أية ا حيث ل تعنيه ا

عمال  الأ لكل  باحتوائه  وطموحاً،   
ً
معنى  

ُ
ثر الأ

العمل  غياب  اأ�سبح  اخلطاب،  لط 
ُ
و�س �سكال  والأ

َتـاأَتَّى  اأي حتديد.  من  ذاته ومنفلتاً  لتحقيق  هياأً 
ُ
م

إذ معه وعى العمُل ذاَتُه متماثالً  ذلك مع مالرمي، ا

 
ُ
مع غياب العمل، يف الوقت الذي حوله هذا الغياب

إنها  ا للم�ستحيل.  لئالَّ يتطابق معه فجعلُه منذوراً 

غياب  يف  العمُل  معها  يتال�سى  انعطاٍف  حركة 

 غياب العمل خُمتِزلً 
ُ
العمل ؛ يتال�سى حيثما ينفلت

 على الدوام.
َ
 املفقود

َ
ثر  الأ

َ
ه لي�سري

َ
نف�س

 
ُ
5. يرتبُط فعُل الكتابة بغياب العمل، لكنه ي�ستثمر

الكتابة   جنوُن  كتاب.  �سكل  على  العمل  يف  ذاتُه 

تتحقُق  ل  بالكتابِة  عالقةٌ  هو    
ُ

املهوو�ض  
ُ
اللَّعب

إنتاج  ا بل من خالل  الكتاب،  إنتاج  وا الكتابة  بني 

الكتاب وفعل الكتابة وغياب العمل.

)التعطيل(،  العمل  غياب   
ُ
إنتاج ا هو  الكتابة  فعُل 

وعرب  العمل  عرب   
ُ
نتَج

ُ
ي كما  العمل  غياب  هو  أو  ا

تعطيل   هو  حيث  من  الكتابة  وفعل  اخرتاقه. 
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ـُد غياُب  ُيفنِّ

الكتاب كل 

ا�صتمراريٍة 

للح�صور، مثلما 

ينفلت من 

الت�صاوؤل الذي 

يثريه الكتاب. 

ولي�س الغياُب 

هو �صريرُة 

الكتاب، ول 

معناُه املراوُغ 

دومًا. اإنه 

موجوٌد خارجه 

رغم كونه 

اأ�صرياً بداخله، 

حيث ل تعنيه 

اأية اإحالة على 

اخلارج.

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



 
ُ

املهوو�ض  
ُ
اللعب هو  للكلمة   احليوي  باملعنى 

 بني العقل والالعقل.
ُ
والحتماُل القائم

يتحرر  حيث  »اللعب«  هذا  يف  الكتاب  عن  ماذا 

  
ُ
عبور  :

ُ
الكتاب الكتابة؟  عملية  داخل  التعطيل 

عملية  هي  مبا  الكتابة  من  تتجه  نهائية  حركٍة 

 
ُ
إىل الكتابة من حيث هي تعطيل. من الكتاب تعرب ا

الكتابة.  م�سري  هو  لي�ض  الكتاب  لكن  الكتابُة، 

إننا ل نكتب   تتحقُق يف التال�سي. ا
ُ
ومبرورها عربه

مبوجبه  تتجه   
ٌ
ْكر

َ
م الكتاب:  الكتاب.  اأجل  من 

الكتابُة نحو غياب الكتاب.

الكتاب  بغياب  الكتاب  عالقة  فهم  لنحاول   .6

أف�سل. ب�سكل ا

إنه يوجد لكي ل  ا الكتاب بدور جديل.  أ. ي�سطلع  ا  

مبا  اخلطاب  بل  وح�سب،  اخلطاب  جدلية  تتحقق 

بذاتها:  اللغة  ا�ستغال  هو  والكتاب  جدلية.  هو 

اللغُة   
َ
تعي الكتاب كي  يتطلب وجود  مر  الأ وكاأن 

اللغَة وتدرَك نف�سها وتكتمَل يف عدم اكتمالها.

ب. حينما ي�سبح الكتاب عمالً، �سواء اأحتقَق �سمن 

 يف كتاب 
َ
أم متظهر عمال، ا ال�سل�سلة الطويلة من الأ

الكتب  بني  من  ف�سل  الأ  
َ
الكتاب يغدو  فاإنه  فريد، 

أف�سل  خرى، خارج الكتاب وت�سنيفه وجدليته.ا الأ

أما   للمعرفة يف حجم ملفوف، ا
ٌ
كتاب: ل يوجد كتاب

عو�ض؛ ومن هنا خطورته 
ُ
 تفرداً ل ي

ُ
ن�ُسد

َ
العمُل في

نحو  اأي   ( جوهره  وحتقيق  ثر  الأ إىل  ا ارتقائه  يف 

وحده،  املوؤلف  ه 
ْ
َقِّع

و
ُ
ي مل  توقيٍع  بوا�سطة  ز 

ُّ
التمي

أن يكون موقعاً من تلقاء ذاته(.  خطر هو ا أن الأ غريا

الكتبي:  امل�سل�سل  خارج  مر  الأ هذا  يتم  ذلك  ومع 

 
ُ

إل على الفتتاح الذي يعرب وكاأن العمل ل يوؤ�رش ا

ذاته  بني   
ُ
يتاأرجح فيما  الكتابة،  فعل   

ُ
حياد منه 

)كلية اللغة( وبني حتقٍق مل ياأت بعد.

أو مكانها   اجتاهها ا
ُ ِّ
أن اللغَة تغري إىل ذلك ا ي�ساُف ا

 هي اللوغو�ض الذي ي�سطلع 
ْ
إذ مل تعد داخل العمل، ا

 منخرطًة يف عالقة اأخرى. 
ْ
بفعل اجلدل، بل اأ�سحت

تردد  حالة  يعي�ض  العمل  إن  ا إذن،  القول،ا ميكننا 

الكتاب من حيث هو و�سيلة للمعرفة وحلظُة  بني 

حمِو اللغة، وبني الكتاب املقد�ض الذي ميثل فكرة 

ومطلق العمل  ثم بني العمل مبا هو ح�سور وبني 

الزمُن  حيث  الدوام  على  املنفلت  العمل  غياب 

مرتبٌك ومفتون.

أو يف العمل.   7. ل نهاية لفعل الكتابة يف الكتاب ا

غياب  إغراء  ا حتت  نكون  للعمل  كتابتنا  أثناء  وا

نكون  ل  فاإننا  العمل  عن  نتخلى  وحينما  العمل، 

حتت تاأثري �رشورة غياب عمل.

الكتابة  طاقَة   
ُ
مينح الذي   

ُ
املكر هو  الكتاب   .8  

دعامتَها يف اخلطاب الذي يقودها نحو انف�سالها 

 هو 
ُ
الوا�سعة؛ والكتاب ا�ستمراريته  عنه من خالل 

التحوَل  هذا  الثقافة  إىل  ا  
ُ
يعيد الذي  اخلطاب   

ُ
مكر

لنقْل  أو  ا الكتاب.   ويفتحه على غياب 
ُ
يهدده الذي 

الكتابُة  وهي   ُ ُتعنيِّ الذي بوا�سطته  هو ال�ستغاُل 

واملعرفة   و»التجربة«  الثقافة  معطياِت   
ُ ِّ
تغري

 باإن�ساِء منٍط جديٍد من اخلطاب، 
ُ
 ي�سطلع

َ
آخر نتَج ا

ُ
م

إدماجه.  ا
َ
 نا�سداً عدم

َ
ليندمج

لَِّفُه 
َ
وؤ

ُ
أن تكوَن م أيها القارُئ ا  ا

ُ
 غياب الكتاب: ُتريد

ثر. ٍد لالأ
ِّ
 �سوى قارٍئ متعد

َ
ول�ست

 
ُ
الكتاب يتحملُه  الذي   

ُ
النق�ض هذا  �سي�ستغرُق  كم 

لً لكي ينف�سَل 
َّ
أو  ا

َ
أَنتِج الكتاب ويطرحه بعيداً عنه ؟ ا

 غياب الكتاب.
َ
 لتنتج

َ
 يف تال�سيه: ما كنت

َ
ر
َّ
ويتحر

ذاكرٍة   
َ
وجود الكتاب(  )ح�سارُة   

ُ
الكتاب  

ُ
يوؤكد  .9

والزمُن  ؛  نفوذه  يب�سط  عالقات  ونظام  ناقلٍة، 

ينتمي  الفراُغ  يزاُل  ل  حيث  الكتاب  يف   
ُ
ينعقد

ينبني  ل  الكتاب  غياب  لكن  خم�سو�سة.  لبنيٍة 

ًة، 
َ
ه

َّ
ج

َ
 حركًة مو

ُ
أثراً وحتدد على الكتابة التي ترتُك ا

أم  ا ونهاية،  بداية   
َ
ذات خطيًة  حركًة  أكانت  ا �سواء 

�سطِح  اجتاه  يف  مركٍز  خالل  من  متبلورًة  كانت 

 
ُ
إن غياب الكتاب يهيئ الكتابَة التي ل تعد ف�ساٍء. ا

نف�سها ول تفر�ض نف�سها ول تكتفي باإنكار ذاتها 

ه.
َ
ثر لتمحو إىل الأ ول تعود ا

الكتاب  زمن  يكفُّ  عندما  للكتابة،  الدافع  ما 

املو�سوم بعالقة البداية والنهاية، ويكفُّ  ف�ساوؤه 

فر�ض  عن  ما،  مركٍز  من  بالنبثاق  املو�سوم 

 فتنة اخلارج.
ُ
إنه نقاء نف�سيهما؟ ا

 بعالقة بداية/نهاية )ما�ض/
ٌ
زمن الكتاب حمدد
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ي�صطلع الكتاب 

بدور جديل. 

اإنه يوجد 

لكي ل تتحقق 

جدلية اخلطاب 

وح�صب، بل 

اخلطاب مبا 

هو جدلية. 

والكتاب هو 

ا�صتغال اللغة 

بذاتها

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



 
ٌ
حمدد الكتاب  وف�ساء  ما،  ح�سوٍر  وفق  م�ستقبل( 

أ�سٍل ما.  بحثاً عن ا
ُّ
عد

ُ
بالنبثاق من مركٍز ي

 
ٌ
نظام  

ُ
يوجد الكتاب حيثما  قانوُن   :

ُ
الكتاب  

ُ
يوجد

، وذاكرةٌ ناقلةٌ، وكتابةٌ 
ُ
من العالقات يب�سُط نفوَذه

 
ً
 مبعنى

ُ
أثٍر ما بفعل قراءٍة ت�ستنري  يف مادِة ا

ُ
ع

َّ
تتجم

ما، وحيثما ينتمي الفراُغ ذاُتُه لبنيٍة ما م�ست�سلماً 

لالنتظام.

�سد  الكتابة  خارجية  من  انطالقاً   
ُ
نكتب إننا  ا

املكتوب  من  ي�ستنبُط  الذي  القانون  خارجية 

ه.
َ
جوهر

ي�سبُق  حيث  �سفاء(  كرث  )الأ اخلارج  فتنة  مع 

تكون  أن  ا عن  الكتابُة  تكفُّ  داخل   كل   
ُ
اخلارج

أو  ا ثٍر  لأ املجاَل   
ُ
يف�سح مثالياً  أو  ا روحياً  ح�سوراً 

إىل مثاليتها  إرجاعها ا أي ا  بتعقُِّبها، ا
ُ
تر�سباٍت ت�سمح

وامتالئها و�سفاء ح�سورها.

ي �سيء   لأ
َ
أو ت�سمح أثراً ا أن ترتَك ا  َتُخطُّ الكتابُة دون ا

أو بقايا اأطالل؛   عداها من خالل عالمٍة ا
َ
أن يظهر ا

مل  الذي  تكونها  يف  اخلارجية  �سفاء  متثُل  إنها  ا

ي�سبق له نظري.

فعل  الكتابة:  فعل  من  أ  نبدا عندما  نكتب  ل  إننا  ا

 فعل البدء.
ُ
الكتابة ل يناظر

عن  الكتابة  ممار�سِة  قلُق  يبحُث  بالكتاِب   .10

العمل  غياب  لكن  العمُل،  به   
ُ
يجود مبا  الحتماء 

إذ يف هذا اخلارج   لعودة اخلارج، ا
َ
يدفعه لي�ستجيب

عالقة  �سمن  وؤلَُه 
ُ
�س التحقَُّق   

ُ
يروم ما  كلُّ   

ُ
يفقد

الوحدة.

أكان  ل منلُك اأي »فكرة « عن غياب العمل، �سواء ا

أن يعوقه  ا أم كان هدماً ملا ميكن  ا ح�سوراً موؤكداً 

 العمل هو تدمري 
ُ
حتت طائلة الغياب. لي�ض تدمري

أو حلمه ول تدمري ما ل يقبل التدمري كي ل  حتققه ا

جتد فكرة التدمري من اأجل التدمري مكانها. مل يعد 

العمل  يتخذ  الذي  امل�ستوى  ول يف   مفيداً 
ُّ
ال�سلبي

يكون  لن  حوال  الأ جميع  ويف  وحتققه.  مكانه 

إىل غياب العمل. أن يقود ا مبقدور ال�سلبي ا

 �سيكون فعل القراءة هو قراءة غياب الكتاب داخل 

أن يكون  إذ يكفُّ الكتاب ا إنتاجه، ا الكتاب بغر�ض ا

أو بح�سور(. أو غائباً )حمدداً بغياب ا حا�رشاً ا

لي�ض  أبداً،  ا للكتاب  مزاِمناً  الكتاب  غياب  يكن  مل 

عينُُه   
ُ
امل�سدر نه  لأ بل  آخر  ا زمن  من  آتياً  ا لكونه 

 
ُ
غياب أي�ساً.  ا الغياب   

ُ
ي�سدر عنه  الذي  لالتزامن 

الكتاب منحرٌف على الدوام، ل يكت�سي اأي عالقة 

مل  ال�سذرية  تعدديته  ورغم  ذاته،  مع  ح�سوٍر 

ممزٍق  حا�رٍش  �سوى  قراءته  أثناء  ا قارٌئ  ي�ستقبله 

ومثبط العزمية.

 ف�ساٍء ذي م�سافٍة، 
ُ
وار

ُ
د أو  ا   فتنُة �سفاء اخلارج 

إلَّ على ال�سذري.   ل يحيُل ا
ٌ
ت�سذير

للكتاب،لعبتُُه   
ٌّ
قبلي إتالٌف  ا الكتاب:  غياب 

 فيه؛ موتُه 
ُ
 الف�ساء الذي ينكتب

َ
النف�ساليُة جتاه

�سيغدو يف  إىل من  ا الكتابة  يتوجُه فعُل  املحتوم. 

أو حاجًة من حاجاِت التدوين  الكتاب ل خمطوطاً ا

 اخلطاب وخارج اللغة. كتابة على احلا�سية، 
َ
خارج

خارج الكتاب.

ُكلَّ  جتعُل  لغًة  إذن،  اللغة،ا  
َ
خارج الكتابُة  �ستكون 

غائباً.  أم  ا حا�رشاً  أكاَن  ا م�ستحيالً  للغِة  مو�سوٍع 

إن�ساٍن ول كتابَة  ا إذن، كتابَة  ا الكتابُة،  ولن تكون 

حوال،  الأ اأح�سن  يف  خر  الآ كتابَة  بل  أي�ساً،  ا غريه 

ورمبا كتابَة املوت.

 اللوغو�ض 
ُ
 ينكتب

ُ
 من التوراة حيث

ُ
أ  الكتاب 11. يبدا

 الذي ل يقبُل 
ُ
 معناه

ُ
الكتاب قانوناً، وهنا يبلُغ 

 
ُ
. تعود

ُ
ناً ما يحيُط به لئالَّ يتعداه

ِّ
�َسم

ُ
التجاوز، م

أكانت مكتوبة  �سل: و�سواء ا إىل الأ التوراُة باللغِة ا

 اأكرث 
ُ
 ويدوم

ُ
أم �سفوية فاإن زمن الالهوت ينفتح ا

نا 
ُ
ان. ل متنح

َّ
راِتي

ْ
و
َّ
 الت

ُ
 والزمن

ُ
مما يعي�ُض الف�ساء

 غري 
َ
أو النموذج رقى للكتاب ا  الأ

َ
التوراُة النموذج

 كلَّ الكتب 
ُ
القابل لال�ستبدال وح�سب، بل تت�سمن

والنبوة  وال�سعر  واملعرفة  الك�سف  عن  البعيدة 

روح   
ُ
تاأ�سـر التـوراَة  ن  لأ التوراتية،  احِلَكِم  وعن 

ف�ستظلُّ  بعدها  جاءت  التي  الكتب  أما  ا الكتـاب؛ 

منواً  وتنمو   
ُ ُ
تكرب هي  فيما  لها،  معا�رشًة 

عالقتها  �سمن  طِرداً 
ُ
م متاثال  مينحها  لنهائياً 

بالوحدة مثلما حافظت الو�سايا الع�رش ومازالت 

لن  الذين  الفريد  وال�رشع  وحد  الأ ال�سوت  على 
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ل منلُك اأي 

» فكرة « عن 

غياب العمل، 

�صواء اأكان 

ح�صوراً موؤكداً 

اأم كان هدمًا ملا 

يكن اأن يعوقه 

حتت طائلة 

الغياب
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.
ُ
أوحد  ا

ٌ
ينق�سهما نفي

عن  عالُن  الإ  
ُّ
يتم فيه  و�سايا،   

ُ
كتاب التوراُة   

 اللغَة 
ُ
الرباط، اأي م�سري كالٍم �سادٍر عن من يهب

هي  التي  الهبِة  خالل  من  فيها  قامَة  الإ ويقبُل 

 جدلية العالقِة بني الكالم 
ُ
هبُة ا�سِمه؛ وهو م�سري

واللغة. ولي�ست قد�سيُة التوراِة هي التي جتعُل من 

الكتب املتفرعة عنها مو�سومًة باملي�سم الالهوتي 

العهد   إن  ا بل  الالهوت،  ح�رشة  إىل  ا معها  لننتمي 

الكالم  امللفوَف يف كتاب على �سكل بنية  رباط 

 »املقد�ض« ليتخذَ مكاناً يف 
ُ
كتاب هو الذي يدفع

كان  ما  ولهذا  لهوتي،   
ٌ
جوهر للكتاب  الالهوت. 

�سكل  يف  إلَّ  ا يح�رش  اأن  لالهوت  ول  الأ للتمظهر 

كتاب..

برعاية  للتوراة،  مواجهته  يف  مالرمي،   
ُ
يقوم  

 الكتابِة لُعبَة الظهور 
ُ

 فيه هو�ض
ُ

العمل الذي ميار�ض

باملمكن  مالرمي  فيها  يلتقي  رعايةٌ  واخلفاء؛ 

 
ُ
 التام

ُ
ثر ولعبه املزدوج: ال�رشورة واحلظ. يكفُّ الأ

نجز 
ُ
أن ي أن يكون عمالً من قبل ا �سوتاً وكتابًة عن ا

إجنازه.   ا
َ
أثناء ا إمكانية التحقُِّقِ   ا

َ
أن يهدم ومن قبل ا

دعم  يف  م�ساهماً  للكتاب،  منتمياً   
ُ
ثر الأ زال  ما 

ُ انف�ساَل  أثر، ومع ذلك يعنيِّ ال�سمة التوراتية لكل ا

يعد  مل   » حمددة  هوية  دون   «  
َ
آخر ا وف�ساٍء  زمِن 

هو  حيث  ،من 
ُ
ثر والأ الوحدة.  عالقة  يف  يتحقُق 

 الذي 
ُ
ثر  مالرمي بعيداً عن ا�سمه. والأ

ُ
كتاب، يقود

ي�سمى   
ْ
يعد مل  من   

ُ
يقود العمل   

ُ
غياب فيه   

ُ
ينتظم

إىل حد  إىل حد اجلنون: نفهم من كلمة » ا مالرمي ا

؛ ومن 
َ
 اجلنوَن املحتوم

ُ
الذي ي�سبح « معنى احلد 

إدراُك احلد  حافة اجلنون  من حيث هو  هنا يجب ا

يكون  لن  لذلك  اجلنون،  حريُة  أو  ا املوقف  حريُة 

 هو الهاوية بل حافة الهاوية.
ُّ
احلد

 يف الكتاب على وجه ال�رشورة 
َ
 النتحار: ما ُكتب

 يف غياب الكتاب جمرد م�سادفة. 
ُ
واحلاجة، ي�سبح

القول  وهذا   ،
ُ
خر الآ  

ُ
يعيده هما 

ُ
اأحد يقوله  وما 

 الذات.
َ
، موت

َ
 املوت

ُ
امل�ساعُف ياأ�رش

 
ُ
يقوم ا�سٍم  �رشَف  املجهوُل   

ُ
الكتاب ي�ستدعي   .12

موؤقتة  خل�سو�سيٍة   
ٌ
ا�سم هو   ،

ُ
بعد  

ُ
وال�سم بدعمه. 

أن ت�سَل  ا إىل   العقل الذي يرتقي بها ا
َ
ُل عبء

َّ
تتحم

إن عالقة الكتاب املقد�ض بال�سم  إىل ما هي عليه. ا ا

نةٌ يف العالقة التاريخية التي ربطت املعرفَة 
َّ
�َسم

ُ
م

املطلقَة للنظاٍم با�سم هيغل: تلك هي العالقة التي 

إىل متاهي هيغل بالكتاب، وقادتُه يف تطوره  أدت ا ا

إىل ما بعد هيغل، وهيغل  مارك�ض، ثم  من هيغل ا

م�ستمراً  مازال  الذي  هيغل  عن  الغريب  مارك�ض 

يف الكتابة والت�سويب واكت�ساب املعرفة وتاأكيد 

القانون املطلق للخطاب املكتوب.

هيغل،   
َ
ا�سم املقد�ض   

ُ
الكتاب ي�ستقبُل  مثلما 

َقَِّع  مبا يخلقه من ارتياٍب 
 امُلو

ُ
ي�ستقبُل العمُل غري

 مالرمي، مع فارٍق يتمثُل يف كون مالرمي 
َ
ا�سم

ثِر  إىل غياب التوقيع �سمًة لالأ مل يكتِف بالتعرف ا

إىل م�سريات مكانه وح�سب، ومل ين�سحب ليكون  أو ا ا

موؤلفاً  نف�سه  يدعي  ل  إنه  ا بل  وح�سب،  جمهولً 

أن يكون  جمازاً  �سلطًة غري فريدة  ثر؛ ويكفيه ا لالأ

الذي  ثر  الأ وغري قابلة للتوحد: هي �سلطة قراءة 

ثر  الأ مع  التجاوب  �سلطَة  ولتكن  ؛  بعد  ينجز  مل 

يكون  ل  فيما  غيابها،  خالل  من  دوماً  الغائب 

هو  جذرية  بقطيعة  ف�سله  رغم  الغائب  العمل 

غياب العمل.

كتاب  بني  فا�سلةٌ  م�سافةٌ  املعنى  بهذا   
ُ
توجد

هيغل وعمل مالرمي، كما يوجد اختالف ملحوظ 

جمهولً  البقاء  يف  الطريقة  اختالف  إىل  ا يرجع 

إن هيغل ل ميوت  أو توقيع املوؤلَّف. ا أثناء ت�سمية ا ا

إذ  ا أو عودته:  ا  يف زحزحة النظام 
َ
إن تنكَّر حتى وا

مازال كل نظاٍم ي�سميه، ولذلك مل يفقد هيغل ا�سمه 

إذ  أما مالرمي فال عالقة بينه وبني العمل، ا أبدا. ا ا

على  يعمل  حينما  اخللل  هذا  يجري  ثر  الأ داخل 

العمل على مالرمي وغريه ممن يحملون  حترمي 

ا�سماً، وعلى العمل ذاته كي ل ينجزَ نف�سه بنف�سه. 

إنتاج  ثر من ال�سم لكونه قادراً على ا ل ينعتق الأ

ن املجهول يجعله متحققاً  نف�سه دون منتج، بل لأ

يعطيه  أن  ا ميكن  ما  كل  عن  بعيداً  الدوام  على 

الكل كيفما كانت �سيغة هذه   هو 
ُ
الكتاب ا�سماً. 

أم ل عن تلك  أكانت بنيتها خمتلفة ا الكلية،�سواء ا
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حينما تفرُت 

برانيُة 

الكتابِة،اأْي اأنها 

تقَبُل ال�صتعالَم 

باللغِة كلما 

دعْتها القوُة 

ال�صفويُة، فاحتًة 

املجاَل للكتاب 

مبا هو خطاٌب 

مكتوب، فاإنها 

تطمُح للظهور 

باعتبارها 

برانيَة ال�صريعة 

يف امل�صتوى 

على، وباطَن  الأ

املعنى يف 

دنى امل�صتوى الأ
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 قراءةٌ متاأخرةٌ باإحالتها على هيغل. 
ُ
التي ت�سطلع

إنه بعيد عن الكل، لكنه يف   فلي�ض كالًّ، ا
ُ
ثر أما الأ ا

إنه ل يربط  طلقاً. ا
ُ
ه م

َ
 نف�س

ُ
ب

ِّ
ن�س

ُ
إذعانه ما يزال ي ا

بل  الكتاب،  كما  جناز  الإ ومتام  بالنجاح  نف�سه 

 للمطلق.
ٌ
إثبات هوال من حيث هي ا بالأ

 عابٍئ 
َ
أن يظلَّ موقَّعاً وغري إنه مبقدور الكتاب ا لنُقْل ا

الحتفاُل  ذلك  العمُل   يقت�سي  فيما  يوقعه،  مبن 

ُه 
َ
َنف�س  

ُ
ب

ِّ
ن�س

ُ
ي من  على  ويفر�ُض   

َ
اخُلنوع املهوُل  

. ِ ُّ
ني

َ
 للذات والَكفَّ عن التَّع

َ
ُه اخل�سوع

َ
كاِتب

لكي  باحت�سام  ذلك  َنفعُل  إذن؟  ا َنا 
 ُكـتُب

ُ
ملاذا ُنوقِّع

نقول: لي�ست هذه �سوى ُكتٍُب، ل تكرتُث للتوقيع.

 من )غياِب الكتاب( م�ستقبالً 
ُ
13. ل يجعُل املكتوب

ل  الكتاب(   
َ
)غياب  

َّ
لكن  ،

ُ
بعد يتحقْق  مل  للكتابِة 

أو كلمة  ي�سكُل مفهوماً، بل ل يتعدى كلمة )خارج( ا

ي�ساعد  فهو  ذلك  ومع  )حمايد(؛  كلمة  أو  ا )�سذرة( 

ٍل  ِـّ مُلحل ولي�ض  )كتاب(.  لكلمة  مفهوم  و�سع  على 

أن يتمثلُه  كتاباً  معا�رش من�سجٍم مع فل�سفة هيجل ا

 غايًة للمعرفة املطلقة ؛ مل يفعل 
َ
درَك الكتاب

ُ
أو ي ا

ذلك �سوى مالرمي منذ نهاية القرن التا�سع ع�رش، 

كي  اخلا�سة  جتربته  بقوة   
َ
الكتاب اخرتَق  لكنه 

 الذي ي�سكُل مركزَ الفتنة بخطورة، حيث 
َ
ثر َ الأ عنيِّ

ُ
ي

الكتابُة هي مركُز اجلذِب، وهي املركُز املنحِرُف 

على الدوام.

ذو  الكتابِة  فعَل  لكن   .
ُ

املهوو�ض  
ُ
اللَِّعب الكتابُة، 

على  يتوفر  نه  ولأ ثر،  الأ بغياِب  ٍة 
َّ
غريي عالقٍة 

 
ُّ

إح�سا�ٍض م�سبق بهذا التحول اجلذري الذي مي�ض ا

لغياب  الكتابة  الكتابَة من جهة، وعرب حمايثة 

 
َ
ي

ِّ
�سم

ُ
أن ي ثر من جهة اأخرى ا�ستطاع مالرمي ا الأ

 حامالً ملعنى امل�ستقبل، 
ُ
نَه

ِّ
ـي

َ
ع

ُ
الكتاب املقد�ض وي

املفهوم  هو  ذلك  وزماناً:  مكاناً   
ُ
له قرتحاً 

ُ
وم

غياب   
ِّ
�سم

ُ
ي مل  مالرمي  اأن  إلَّ  ا خري؛  والأ ول  الأ

إنه ل يرى فيه �سوى طريقة  أو لنقْل ا ، ا
ُ
الكتاب بعد

أو ا�ستحالة. إخفاٌق ا ثر من حيث هو ا لتاأمل الأ

 
ُ
الكتاب ينُق�َض   

ْ
أن ا الكتاب   

ُ
غياب يعني  ل   .14

 الكتاب 
ُ
أن النق�ض الذاتي هو جوهر ، رغم ا

ُ
نف�سه

على  نف�سه   
ُ
الكتاب يهدم   

ْ
أن وا امل�ساد.  وقانونه 

إىل احتماٍل  أو ا آخر ا إىل كتاٍب ا إل ا الدوام، فال يقود ا

إىل غياب الكتاب.  ُ ا
 غري الكتاب، لكنه ل يقود

َ
آخر ا

ه( 
ُ
 بالكتاب )ما يحا�رش

ُّ
أن ما ي�ستبد ولنفرت�ْض ا

 الكتاب، الكتاِب املنفلت دوماً واملتطلع 
ُ
هو غياب

إبقائه عن بعد( دون احتوائه  إىل احتواء الغياب )ا ا

 
َّ
أن إىل م�سمون(. ولنفرت�ْض،عك�ض ذلك، ا )حتويله ا

 
ْ
ق�سيه، ولكن

ُ
 الكتاب الذي ي

َ
 غياب

ُ
 ياأ�رش

َ
الكتاب

 انطالقاً الكتاِب 
ُ
 ذاَته

ُ
أن يدرَك هذا الغياب من غري ا

 نفياُ وحيداً له. ولنفرت�ْض 
ُ
ه

َ
 نف�س

َ
أن يعترب فقط، وا

 الكتاِب 
ُ
 غياب

ُ
، ف�سيكون

ً
إذا حمل معنى  ا

َ
 الكتاب

َّ
أن ا

دخُل يف اعتباره الالمعنى.
ُ
دخيالً ل ي

يف  املكتوبة«  التوراة   « أن  ا نعرف  أن  ا املفيد  من 

بع�ض طقو�ض الكتاب، كالتي تعلن عنها تعبريات 

اليني رغم اعتمادهم املعنى الروحي احلريف، 
َّ
القب

كانت قبل  »التوراة ال�سفوية« التي �سمحت لل�سيغة 

 املقد�ض. هناك 
َ
أن ُت�سكَِّل مبفردها الكتاب لِة ا

َّ
امُلعد

 غام�ض للتاأمل والتفكري. ل �سيء ي�سبق 
ٌ
مو�سوع

وىل  لواح الأ  كتابُة الأ
ْ
الكتابة. ومع ذلك مل ت�سبح

ا�ستعادة   
َ
 وعرب

َ
بعد الن�سف،  إلَّ بعد وعرب  ا مقروءًة 

الثانية  الكتابة  على  حيُل 
ُ
ي الذي  ال�سفوي  القرار 

بالو�سايا  وخليقًة  باملعنى  ًة 
َّ
غني نعرفها  التي 

ـثُّه.
ُ
وم�ساويًة للقانون الذي َتب

إىل  ا باإرجاِعِه  املباغث  املو�سوع  هذا  لن�سائْل 

 
ُ
توجد للكتابِة.  موعودةٌ  ةٌ 

َ
جترب إليِه  ا �ستوؤوُل  ما 

 و�سوداء ؛ ل ُترى اأولهما بفعل 
ُ
كتابتاِن، بي�ساء

أما الثانيُة ف�سهلُة  ا  لها، 
َ
ٍة ل لون

َّ
�سعلٍة غري مرئي

جتليها  التي  ال�سوداء  النار  قوة  بفعل  املنال 

وبينهما  ومتف�سالٍت.  و�سماٍت  حروٍف  �سكل  يف 

اقرتانها  حيث  من  امل�ستقلة  غري  ال�سفاهيُة   
ُ
تقع

ذاُتها،   
ُ
ال�سوداء  

ُ
النار نها  لأ دائماً،  بالثانية 

ويلغيها،   
َ
احلدود  

ُ
ي�سع الذي   

ُ
املَقي�ض  

ُ
والظالم

 
ُّ
ال�سفوي يغدو  هكذا  اً. 

ّ
مرئي �سفاٍء  كلَّ  ويجعُل 

يف  وهو  ف�ساء،  جوِد 
ُ
وو زمٍن  حا�رِش  يف  ناً 

ُّ
تعي

الو�ساطَة املدعومَة  أو  ا  
َ
التطور ول ذلَك  الأ املقام 

 
َ
 حياد

ُ
د
ِّ
من اخلطاِب الذي ي�رشح وي�ستدعي ويحد

�سا�ض. لي�ض يف » التوراة ال�سفوية«  الالمتف�سِل الأ
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  التوا�سَل  
ُ
إذ تتيح نق�ض كتابة، لكنها قيلت �سفوياً ا

 
َ
من حيث هي خطاب  التوا�سَل والتعليَق والكالم

فكما  آن:  ا يف  غ 
ِّ
�سو

ُ
وي جيُز 

ُ
وي  

ُ
علن

ُ
وي  

ُ
يلَقِّن الذي 

 الكتابُة 
َ
( كي ت�سمح

َ
 اللغَة )اخلطاب

ُ
مر  الأ

ُ
يتطلب

من  بال�رشيعِة  ولرمبا  امل�سرتكة،  باملقروئية 

اأخرى،  جهة  من  يتطلب  ودفاع؛   
ٌّ
حد هي  حيث 

بالنظر  الكالم    
َ
خارج وىل  الأ الكتابة   

َ
اعتبار

نحو  توجيهها  و�رشورَة  الالمرئي،  ت�سكُّلها  إىل  ا

أكانت غياباً  إيقافها �سواء ا اخلارج فقط، كي يتم ا

أ�سماه  ا ما  وح�سية  من  فالت  لالإ اأ�سيالً  ك�رشاً  أو  ا

هولدرلني 

وبفعل  املقد�ض،  الكتاب  عن  غائبةٌ  الكتابُة   .15

غري   
ٌ
غياب باأنه  علماً  عنها   ي�سدر  الذي  الغياب 

�ستوييه: 
ُ
 املقد�ض مقروءاً يف م

ُ
غائب  يغدو الكتاب

ِم 
َّ
امُلحر و�سيادتها،  ال�رشيعِة  واملكتوب،   

ِّ
ال�سفوي

ه 
َ
نف�س ف�رش 

ُ
ي للتاريخ  وباأ�رشه  ؛  التحرمي  وفكِر 

ت�سلُّط  احلرف،  �رشامُة  الكتاب،  إغالُق  ا بنف�ِسه: 

إن هذه الكتابَة الغائبَة عن  املعرفة. ميكن القول ا

عن  بعيدةٌ  معه،  ٍة 
َّ
ي

ْ
غري بعالقٍة  واملاثلَة  الكتاب، 

 قابلٍة للقراءِة التي هي دخوٌل يف 
ُ
املقروئية وغري

 ح�سوٍر ما عن طريق 
َ
أو لمعنى مع عالقِة معنى ا

 كتابةٌ مبناأى عن 
َ
د

َ
أن توج النظر. ومن املفرو�ض ا

املعرفة التي تتحقُق بالقراءة، ومبناأى عن ال�سكل 

ِتها، 
َ
اِني

َّ
ر
َ
ب ب�سفاء  الكتابُة،  ال�رشيعة.  ومقت�سيات 

غريبةٌ عن كل عالقة ح�سوٍر بقدر ُغربتها عن كل 

�رشعية.  

 
َ
ُل ال�ستعالم

َ
أنها تقب  ا

ْ
أي حينما تفرتُ برانيُة الكتابِة،ا

باللغِة كلما دعتْها القوُة ال�سفويُة، فاحتًة املجاَل 

 
ُ
تطمح فاإنها  مكتوب،   

ٌ
خطاب هو  مبا  للكتاب 

امل�ستوى  يف  ال�رشيعة  برانيَة  باعتبارها  للظهور 

دنى.  الأ امل�ستوى  يف  املعنى  وباطَن  على،  الأ

لربانية  ا�ست�سلمت  التي  الكتابُة  هي  ال�رشيعة  إن  ا

م. ول�رشعيُة 
َّ
َ مكاَن امُلحر ِط، كي ُتعنيِّ

َ
�س

َ
القوِل الو

لل�رشيعة،  بالن�سبة  امل�ستمر  بتمردها  الكتابِة، 

 
َ
جُتاه لل�رشيعِة  املتماثلة  غري  الال�رشعيَة  تخفي 

الكتابة. 

)�سافيةٌ(  برانيةٌ   
َ
توجد أن  ا ميكُن  برانية.  الكتابُة: 

فعل  حلياد  ويفٍّ   
ُ
غري افرتا�ٌض  لكنه  للكتابة، 

 حتالُفنا مع كل 
ُ
َقِّع

و
ُ
ي الذي  الكتاب  الكتابة. ففي 

فيما  نف�سها،  فر�ض  يف  الربانيُة   
ُ
تنجح ل  كتاب، 

برانيُة   
ُ
ت�سبح ال�رشيعة.  ف�ساء  حتت   

ُ
تنكتب هي 

يف  وتراكمها  انت�سارها  أثناء  ا قانوناً  الكتابِة 

 مبا هو �رشيعة، 
ُ
يتكلم املقد�ض  الكتاب  إن  ا كتاب. 

ألي�ست  أو حرام. لكن ا إل ما هو حالل ا أ فيه ا فال نقرا

بنية التحليل والتحرمي ح�سيلَة م�ستوى قراءتنا ؟ 

يُكفُّ  اأخرى،  قراءةٌ  املقد�ض  الكتاب  من  توجد  أل  ا

أنكون  ا ؟  ر�ساد  الإ دور  عن  الكتاب  هذا   
ُ
ر

َ
آخ ا فيها 

ئنَي لقراءة 
َّ
هي

ُ
أل نكون م بهذه الطريقة قراء كتاب؟ ا

غياب الكتاب؟ 

ها، علماً باأننا  نا افرتا�سُ
ُ
لزم

َ
�سا�ض: قد ي الربانيُة الأ

ما  ال�رشيعة.  زجر  حتت  إل  ا افرتا�سها  ن�ستطيع  ل 

عن  واحلدود  الدفاع   
ُ
نظام كفَّ  لو  ث 

ُ
�سيحد الذي 

مكان  الإ حدود  على  �ستوجد  أنها  ا أم  ا حمايتها؟ 

ألي�ست �سوى مقت�سى من   ممكناً؟ ا
َّ
فقط، لتجعل احلد

إلَّ بتال�سي  ا  نف�سه 
ُّ
أل يدرُك احلد ا مقت�سيات احلد؟ 

الالحمدود،  ملقاربة  �رشورياً  يغدو  الذي  احلدود 

القابل  إذا ما مت اخرتاق احلد: احلد غري  ا ثم يفنى 

خرتَُق 
ُ
ي هو  فيما  نف�سه،  ال�سبب  لالخرتاق،لهذا 

دائماً لكونه كذلك؟ 

الربانية. فالربانية  أ�رش  ا الكتابُة على  16. تعمل 

ها �رشيعًة، ت�سقُط حتت و�ساية 
َ
 نف�س

ُ
ب

ِّ
التي ُتن�س

أنها تقع  ا أي  ا أي�ساً،  ا ال�رشيعة؛ وال�رشيعة مكتوبةٌ 

أن نفرت�ض  حتت و�ساية الكتابة من جديد. يجب ا

 الكتابَة بالختالف، ل 
ُ
 الزدواجية التي ت�ِسم

َّ
أن ا

عدها 
ُ
ِبـب نف�ِسها،  الربانية  �سمِة  باإثبات  إلَّ  ا  

ُ
تقوم

 
ُ
وغربتها عن ذاتها، �سمن عالقة انقطاع. توجد

أنها كذلك فهي خمتلفة عن  كتابةٌ  »اأوىل«، ومبا ا

ها، علماً باأنها لي�ست 
ُ
�ِسم

َ
نف�سها، منف�سلةٌ عن ما ي

 به يف هذا اخلارج 
ُ
 �سواه. ومع ذلك تت�سم

َ
آخر �سيئاً ا

�رشورة  عن  تعلن  حيث  بالنف�سال،  املو�سوم 

إن�ساينٌّ  ٍعجديٍد و�رشٍخ عنيف، ولكنه ا
ُّ
حدوث ت�سد

 
َ
يتمكن كي  املحدود(  وغري  الدقيق  )باملعنى 
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بالوحدة،حينما  وعٍد  ا�ستنباط  من   القانون 

 
ُ
ي�سمح الذي   

َ
والت�سظي  ،

َ
ي

ِّ
و

َ
امُلد  

َّ
الن�ض  

ُ
�سبح

ُ
ي

ٍع كفعل حمدد. 
ُّ
بوجود ت�سد

حاٍل  مع  قطيعًة  وىل  الأ لواح  الأ  
ُ
ت�سدع يكن  مل 

تد�سيناً  كان  بل  الوحدوي،  التناُغم  من  اأوىل 

احتماُل  )حيث  حمدودٍة  برانيٍة  ا�ستبداِل  لعملية 

ا�ستبداُل  إنه  ا حمدودٍة.  غري  باأخرى  حد(  وجود 

انق�ساِم  ول  بانفتاح،  و�رشٍخ  بغياب،  خطاأٍ 

 داخَل ان�سطار 
ُ
ح�َسد

ُ
املت�سظي بانق�سامه؛ ذلك ما ي

ويلزم،  املقد�ض.  انف�سال  عن  بعيداً  امُلحاِيِد 

وىل كي  ب�سيغة اأخرى، قطع ال�سلة بالربانية الأ

القانون،  هو  اللوغو�ض  الثانية  حيث  مع  نتهياأَ 

بناٍء  وذاِت  منق�سمٍة  بلغٍة  لوغو�ض   والقانون 

من  عالقات  يف  النخراط  من  متكننا   
ٍّ
نحوي

 
ُ
، ثم تثبت

َ
 اخلطاب

ُ
التو�سط وال�ستعجال التي تثبت

أن   بدوره. ومبا ا
ُ
 فيه القانون

ُ
ذوب

َ
َل الذي �سي

َ
اجلد

أن تكون اأكرث مبا�رشة   من ا
ُ
أبعد وىل« ا الكتابَة »الأ

املقولت.  الثانية، فهي غريبة عن كل هذه  من 

 
ُ

ٍة يلتب�ض
َّ
إنها ل جتود ب�سخاء عرب م�ساركٍة �سْطحي ا

فيها القانون بالواحد، ويحميه وي�سمن اللتبا�ض 

اللَّذان   
ُ
ـد

ْ
والزُّه ُة 

َ
و

ْ
الق�س ذاُتها،  الغرييُة  هي  معه. 

اأكرث   
ُ
َتن�َسب التي  النََّف�ِض  رَقُة 

ُ
ح أبداً،  ا جيزاِن 

ُ
ي ل 

نقذنا 
ُ
ق�سوًة من كلِّ قانون. فالقانون هو الذي ي

�رشخ  عرب  و�سيطاً  يجعلها  حينما  الكتابة  من 

 بنا يف 
ُّ
يه. هو ذا اخلال�ض الذي يزج

ِّ
الكالم وتعد

إىل  ا يدخلنا  املعرفة  يف  الرغبة  وعرب  املعرفة، 

 املعرفُة �سنداً للرغبة 
ُ
 تكون

ُ
الكتاب املقد�ض حيث

باإخفائها.

أن  ا قبَل  ال�رشيعُة  ُتنتَـهُك  ال�رشيعة:   
ُ
جوهر  .17

على  أنها ت�سدر يف املالإ الأ ُتعلَن، ومما ل�سك فيه ا

 
ْ
�سعت

ُ
و من  مع  مبا�رشٍة  معرفية  عالقة  دومنا 

يت�سكُل  القانون ل  أن  ا ،من هذا، 
ُ
ن�ستنتج جلهم.  لأ

 
َّ
مت إذا  ا إلَّ  ا  

ُّ
د

َ
ح  

َ
يوجد لن  خرقه:  أ  مببدا إلَّ  ا قانوناً 

اً عن الخرتاق عرب اخلرق. 
ّ
ـي �سِ

َ
لَّى ع خرُقه، وجَتَ

، مع ذلك، كلَّ معرفة )مبا فيها 
ُ
 القانون

ُ
م

َّ
ألَ يتَقد ا

فعٍل  عرب  ل�رشوطه  ئها 
ِّ
هي

ُ
وي بالقانون(  املعرفة 

عرب  إل  ا  
ُ َّ
يتعني أل  ا «؟ 

ُ
»يجب فعل  هو  لفاً 

َ
�س  

َّ
أُِعد ا

إتالفها  ا إىل  ا ي�سعى  ِبنيٍة  باأمٍر   املقد�ض  الكتاب 

بتاأكيدها؟ 

تتوفر  فال  القانون،  على  �سابقة  بنية  أنها  ا ومبا 

�رشورة  �سمن  نها 
ُّ
َتعي على  ول  أ�سا�سها  ا على 

 جمازفة من 
َ
إىل املعرفة، ومل تكن مو�سع نزوعها ا

نِْكريها، بل كان اخلرُق يوؤكدها ويتخذ منها 
ُ
لدن م

الت�سلَُّط   
ُ
جتذب هي  وفيما  املفرت�سة،  مرجعيته 

�رشامًة  اأكرثَ  تكون  اختبارها  من   
ُ

يتملَّ�ض الذي 

�سهل: القانون. إىل النتهاك الأ َ ا
أن تن�ساع من ا

�سيغة  عن  القانون  يف   »
ُ
»يجب �سيغة  تختلُف 

أو لنقل  وىل على اأحد، ا »يجب عليك«. فال تنطبق الأ

 تطبيق 
ُ
إلَّ على ل اأحد. ولي�ض عدم إنها ل تنطبق ا ا

وت�سلُّطه  املجردة،  ته 
َّ
ُقو على  عالمًة  القانون 

دام  فيه. فما   
ُ
قيم

ُ
ي الذي  ِره 

َ
ذَّخ ُ

وم فتُـر، 
َ
ي الذي ل 

إىل  ُ ا
ه

َّ
 ُكلفة، فاإنه ل يتوج

ِّ
أي غري قادٍر على رفِع ا

 
ُ

 ميار�ض
ُ
نه ته، بل لأ

َّ
أبداً: لي�ض لَكوِني �سخ�ض بعينه ا

إلزاماً. تلك هي   الواحِد با�سِم الوحدة ا
َ
الف�سَل جُتاه

ن« 
َ
ع

ْ
الذي »�رَش القانون املَهيبُة: فالقانون  كذبُة 

 من كلِّ 
ُ
ر
َّ
أو حقيقياً(، يتحر  ممكناً )ا

َ
و

ُ
ـد

ْ
ب
َ
 ِلي

َ
اخلارج

�سكالً  بنف�سه  ليحتفَظ  حمتوى  كلِّ  ومن  حتديٍد 

ها 
ُ
ناِظر

ُ
 قابٍل للتطبيق، و�رشورًة ل ي

َ
�سافياً غري

 متعددٍة، 
َ
ه مبعايري

َ
ُز نف�س

ِّ
ي

ُ
 ح�سور؛ ومع ذلك مي

ُّ
أي ا

 
َ
ِ الرابطة، كي تتمكَّن َ

ن
َ
 �س

َ
وباأ�سكال �سعائريٍة عرب

نف�سها،  مع  ت�ساحُلها  من  املحت�سمُة  ُة 
َ
ير

َّ
ال�رش

 
ُ
»يجب ل�سيغة   املتينُة  ُة 

َّ
احَلميِمي تتحقَُّق  حيث  

عليك«.

حالة  إلَّ بالإ  القواننُي الع�رشُة قانوناً ا
ُ
18. ل ت�سبح

 
ُ
لوهية  هذا ال�سم على الوحدة. ل يت�سُف اهلل  بالأ

 لغة على احتوائه  
ِّ
أي لفَظ عبثاً لعدم قدرِة ا

ُ
الذي لن ي

ال�سائدة.  النهايَة   ُ ِّ
عني

ُ
وي الوحدَة  يحمُل  لكونه  إلَّ  ا

 
ُ
، فيما ل ي�سهد

َ
أن يتجاوَز الواحد ا  

ٌ
أحد ا  

ُ
ل ي�ستطيع

ةٌ 
َّ
مرجعي هو  مبا  حد  الأ الواحِد  ل�سالِح  إلَّ  ا  

ُ
خر الآ

ـلُُه م�سدوداً 
َ
 فيه،حينما جتع

َ
 والالَّمفكَّر

َ
 الفكر

ُ
د

ِّ
ح

َ
ُتو

 انتهاَكه.  
ُ
عرُف الفكر

َ
إىل ما ل ي إىل الواحد وا ا

  .  L’entretien infini ;  éditions Gallimard ; p.p.620 /636. 
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1- متهيد وتعريف 

إىل  ن�سان، مذ تقدمت به معرفته على وجوده، فانتقل بها من وجود كائن ا لقد داأب الإ

أو  آخر، ا داب ا�ستدعاء علم ا فكار، والآ أن يجيز لنف�سه يف عامل العلم، والأ وجود عارف، ا

أو ن�ساً مما هو من �سناعة غريه. وقد يح�سل هذا يف عامل العلم ت�سايفاً،  فكرة اأخرى، ا

إن هذا يف ح�سوله ليكون على  داب تنا�ساً. وا فكار افرتا�ساً، ويف عامل الآ ويف عامل الأ

إذا كان  أو تعزيز الربهان، كما قد يكون هذا، ل�سيما ا أو تاأكيد ال�سحة، ا �سبيل املعاونة، ا

ن�سان وظهرياً يتكئ عليه وي�ستعني به  فيما هو  ت�سايفاً بني العلوم واملعارف، �سنداً لالإ

إن�ساءه، وبناءه، ومعماره.  مزمع ا

التلقي وت�صايف 

عجــاز  البالغــة واالإ

منــذر عيــا�صي

كاتب  واأكادميي من �سورية 

التعبري  به ومن خالله،  يراد  الت�صايف م�صطلح م�صتحدث،   o

اأي  من  ومن غري حتيز  وحيادية،  عن حدث معني، مبو�صوعية، 

إل بني علمني اأو اأكرث،  نوع. وهو ل يكون در�صاً، ومعنى،  وتاأ�صياًل ا

�صل  إن كانوا من حيث الأ ي�صرتكان اأو ي�صرتكون يف ميدان واحد، وا

م�صتقلني وجوداً وميدان ا�صتغال. 



مل�سطلح  التلقي،  إطار  ا يف  نوؤ�س�ض،  ولكي   

له  نقيم  أن  ا نرى  وا�ستعمالً،  مفهوماً  الت�سايف 

ليكون  به،  خا�سة  أنطولوجيا  ا امل�سطلحات  بني 

يكون،  اخلطاب  به  ما  مقا�سد  على  دالً  دليالً 

ال�ستدلل  يجوز  ما  وجوه  على  به  ي�ستدل  ودليالً 

فاإنه يتميز،  إذا كان ذلك كذلك،  وا به ومال يجوز. 

تنا�ساً  يكون  فال  مما�سواه.  خلقاً  التحديد،  بهذا 

أو ا�ست�سهاداً، ولكن يكون ت�سايفاً،  أو تعالقاً،ا مثالً، ا

اأي ميلك هوية لعلمني وميدان ا�ستغال لهما. وهذا 

يجعله مي�رشاً ملا خلق له، ومفارقاً لغريه مفهوماً 

وا�ستعمالً . 

اأ - تعريف الت�صايف  

الت�سايف م�سطلح م�ستحدث، يراد به ومن خالله، 

وحيادية،  مبو�سوعية،  معني،  حدث  عن  التعبري 

در�ساً،  يكون  ل  وهو  نوع.  اأي  من  حتيز  غري  ومن 

أو اأكرث، ي�سرتكان  إل بني علمني ا ومعنى،  وتاأ�سيالً ا

إن كانوا من حيث  أو ي�سرتكون يف ميدان واحد، وا ا

�سل م�ستقلني وجوداً وميدان ا�ستغال.  الأ

ديلوجيا   ب - الت�صايف والإ

يتمتع  الذي  داء  الأ أن  ا يالحظ  اأن  يجب  ومما 

الذي  داء  الأ غري  هو  مو�سوعياً،  به  الت�سايف 

إذا كان يعرب، مو�سوعياً،  ا إيديولوجياً. فهو  ا ينجزه 

إذا  ا فاإنه  العلمي،  الدر�ض  يف  منهجية  حاجة  عن 

فاإنها   – هي  ما  كثريا  —و  ديولوجيا  الإ دخلته  

من  ي�سرياً  طرفاً  نذكر  ولقد  ذاتها.  بعللها  ت�سيبه 

ذلك فنقول: 

منهجاً،  العلمية  املو�سوعية  عن  يكف  إنه  ا  -1

انت�ساراً  أو  ا أي  لرا حتيزاً  م�سمونه  يف  لي�سبح 

لروؤية. ولذا، فهو ي�سطبغ، واحلال كذلك، بال�سبغة 

احلجاجية واجلدالية ي�سري وطرفاً فيها. 

إنه يجعل من العلوم املت�سايفة ثوابت ويعطيها  2- ا

منزلة اجلوهر املطلق، فيخرجها بذلك من ن�سبيتها، 

وينزع عنها قابليتها للتحول والتغري. وبهذا ت�سبح 

إيديولوجياً،  علوماً حاكمة على مثال م�ستخدميها ا

ولي�ض علوماً باحثة وم�ستك�سفة على مثال ما يجب 

أن تكون.  به ا

العلوم املت�سايفة قطعيًة   يف  إنه يجعل من  ا  -3

يف  زمنية  وفوق  �سائرة،  كانت  أن  ا بعد  دللتها 

أن كانت زمنيًة، وغري مفارقة ملنطق  وجودها بعد ا

كانت   وملا  فيه.  حمتملة  كانت  أن  ا بعد  ال�سواب 

»اخلطيئة  مبنطق  حتاكم  خمالفتها  فاإن  هكذا، 

والتكفري«.

وك�رش  فكار،  الأ �رشاع  يف  ي�ستخدمها  إنه  ا  -4

الروؤى والعقول والب�سائر، بغية  رادات، وحتدي  الإ

جلية.  ظاهرة  أو  ا خفية  مقنعة  باأخرى  ا�ستبدالها 

أو  إن�ساء �سلطة ا إىل ا ولقد يكون الت�سايف هنا تطلعاً ا

ب�سط �سلطة.  وهذا ما �سنتبينه يف مو�سعه. 

2- فر�صية الت�صايف 

يف  فر�سية  من  تنطلق  أن  ا الدرا�سة  هذه  تريد 

مة  الأ هذه  عباقرة  املعتزلة،  إن  ا تقول:  الت�سايف 

إطالق  ا على  متزامن  ب�سكل  عملوا،  قد  ودهاتها، 

إ�ساعتهما يف الثقافة  يجاز، وا علم البالغة وعلم الإ

القرن  يف  ذلك  بدء  كان  وقد  �سالمية.  الإ العربية 

وقد  القرون.  من  بعده  جاء  وما  الهجري،  الثاين 

أيديهم. وكان  �ساعا، بالفعل، يف هذه الثقافة على ا

يخدم  أيديولوجي،  ا لغر�ض  أكيد،  ا هو  كما  ذلك، 

املذهب روؤية ون�سقاً. وكذلك، فقد �ساعا عند الفرق 

أو مغالبًة  خرى للغر�ض نف�سه وتاأ�سياً باملعتزلة، ا الأ

أو مغالبة لبع�سهم بع�ساً.  لهم، ا

أن ننطلق منها،  إذا كانت هذه الفر�سية التي نريد ا وا

إىل دح�سها  أو ا إىل تاأكيدها ا فاإنها لن متر مع ذلك ا

نتيجة، نوعني من  ي  لأ أن نطرح، متهيداً  ا من غري 

�سئلة فيه على  ول، فتن�سب الأ أما النوع الأ �سئلة: ا الأ

أما النوع الثاين،  أداء. وا الت�سايف مكاناً، ونظاماً، وا

�سئلة فيه على الت�سايف بحثاً عن هوية  فتن�سب الأ

عجاز والبالغة.  الوجود و�رش العالقة بني الإ

اأ - الت�صايف:  انت�صابه ومكانه 

البناء  أن  ا نعلم  ولقد  بناء.  ن�ض  وكل  ن�ض،  آن  القرا

يقوم  به  مت�سور )خمطط(  إىل  ا حمتاج يف وجوده 

عيان. كما  إجناز يقوم به يف الأ إىل ا ذهان وا يف الأ
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ذهان ل يقل واقعية، يف  أن ما يقوم  يف الأ ا نعلم 

وكذلك  عيان.  الأ يف  يقوم  عما  احلال،  هذه  مثل 

إجنازاً  أن يتحقق ا عيان ل ميكن ا أن ما يف الأ نعلم ا

ذهان.  ما مل يتحقق ت�سوراً من حيث املبتدى يف الأ

إىل  إذا كان الن�ض بناء، فهو حمتاج، مثل البناء، ا وا

أداء يقوم به يف  إىل ا ذهان. وا مت�سور يقوم به يف الأ

الل�سان. فكيف يكون ذلك فيه ؟  

منطوقه.  يف  لل�سان  �سورة  مكتوبه  يف  الن�ض 

يتقا�سمانه:  أمران  ا فثمة  ذلك،  أم  ا هذا  كان  و�سواء 

به  الذي  نظامه  فهي  اللغة،  أما  ا والكالم.  اللغة 

ألفاظه التي تف�سح �سورها ال�سوتية  يكون، وهي ا

إجنازه  أداوؤه الفعلي وا أما الكالم، فهو ا عما يكون. وا

وتعينه وحتققه. 

من  وجاهتها  متلك  النظرة  هذه  اأن  ونالحظ 

ناحيتني: 

إنها تقول ما به الن�ض يكون. أول، ا - ا

أقام ق�سمته لل�سان عليها.  ن �سو�سري ا - ثانيا، لأ

روؤيتنا  واأحكمنا  النظرة  بهذه  أنف�سنا  ا اأخذنا  فاإذا 

آن  أن القرا إىل ال�سواب يف بيان ا أدنى ا بها، ف�سنكون ا

�سواه  ن�ض  مياثله  ل  أنه  وا جهة،  من  نف�سه  فرادة 

جهة  من  أداء  وا نظاماً  وكالماً،  لغة  فيه  هو  فيما 

اأخرى . 

ب�سوؤالني  أنف�سنا  ا فيه  نواجه  دقيق،  تفكيك  وهذا 

اثنني: 

عجاز ينت�سبان  ول، ونقول فيه هل البالغة والإ - الأ

ينت�سبان  أم  ا ولفظاً،  نظاماً  آين  القرا الن�ض  لغة  إىل  ا

إجنازاً؟  أداء وا آين ا إىل كالم الن�ض القرا ا

�سحة  افرتا�ض  من  �رشورته  وتاأتي  الثاين،   -

عندنا  به  م�سلم  كونه غري  من  الرغم  على  ول-  الأ

عجاز.  كما �سرنى لحقاً– حول انت�ساب البالغة والإ

فعلنا  مثلما  النت�ساب  إىل  ا لي�ض  فيه  �سنتجه  ولذا، 

إننا لنقول  إىل مكان الت�سايف بالذات. وا أولً، ولكن ا ا

إعجازاً وبالغة، يقوم مكاناً يف  فيه: هل الت�سايف،ا

أم يقوم مكاناً يف  آين نظاماً ولفظاً، ا لغة الن�ض القرا

إجنازاً؟ أداء وا آين ا كالم الن�ض القرا

أن ن�سري  ولكي ل ن�ستبق النتائج قبل ن�سجها، نود ا

ل�رشوط  بذلك  خمل�سني  وتفكيكاً،  حفراً  ببحثنا 

ويف  فكراً،  ال�ستثمار  يف  ارت�سيناه  الذي  املنهج 

نرى،  ولذا  علماً.  الك�سف  ويف  معرفة،  نتاج  الإ

مدفوعني بكل هذا اأن هذين ال�سوؤالني تتولد عنهما 

كفيلة  باأنها  نعتقد  �سئلة،  الأ كثرية.وهذه  أ�سئلة  ا

إجابات، قد ل تكون نهائية، ولكنها متلك  بت�سكيل ا

مع ذلك، معقول طرحها والتفكري فيها.

�صئلة ب- الت�صايف وتوليد الأ

آن، يف�سي  عجاز يف القرا إن ت�سايف البالغة والإ - ا

�سئلة وتوليدها، �سواء تعلقت  إنتاج الأ إىل ا �رشورة ا

لهذا  نفياً  أم  ا آن،  القرا �سئلة بهما وجوداً يف  الأ هذه 

)املحفوف  املنظور  هذا  من  وانطالقاً  الوجود. 

أن نطلق �سبيلها. أينا ا باملخاطر واملغامرة( را

آين  إىل الن�ض القرا إذا نظرنا ا ول،فهو: ا أما ال�سوؤال الأ - ا

أداء، فهل  وا لغة وكالماً، نظاماً  بو�سفه كالً واحداً 

ن�سقاً  بو�سفه  إليه  ا النظر  كذلك،  واحلال  ميكن، 

واحداً؟

آين  إذا كان الن�ض القرا أما ال�سوؤال الثاين، فهو: ا - وا

ن�سقاً واحداً،فهل يقبل هذا الن�سق غري ترتيبه اخلا�ض 

أداء؟ لغة وكالماً، نظاماً وا

عجاز  أما ال�سوؤال الثالث فهو: البالغة ن�سق، والإ - وا

�سيئاً  بو�سفهما  إليهما  ا النظر  ميكن  فهل  ن�سق، 

أن لكل واحد منهما ترتيبه اخلا�ض الذي  أم ا واحداً، ا

أداء؟ ل يقبل ترتيباً �سواه نظاماً وا

البالغة  كانت  إذا  ا فهو:  الرابع،  ال�سوؤال  أما  وا  -

العالقة  نوع  فما  م�ستقلني،  ن�سقني  عجاز  والإ

أم تعا�سدية؟ بينهما: هل هي اندماجية ا

من  كان  إذا  ا فهو:  اخلام�ض،  ال�سوؤال  أما  وا  -

عجاز   والإ البالغة  بني  العالقة  إىل  ا النظر  املحال 

بو�سفهما عالقة اندماجية لتخالف الن�سقني وعدم 

إذا كان من املمكن، يف املقابل، النظر  جتان�سهما، وا

إليها بو�سفها تعا�سدية، فما تاأثري الواحد منهما  ا

إىل بع�ض يف  خر، وما حاجة بع�سهما ا إنتاج الآ يف ا

آين؟ واحة الن�ض القرا

البالغة  كانت  إذا  ا ال�ساد�ض،فهو:  ال�سوؤال  أما  وا  -
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ثالثة  أمام  ا فنحن  خمتلفتني،  قيمتني  عجاز  والإ

احتمالت:

تي:  الآ ال�سوؤال  ويلخ�سه  ول،  الأ اأ-الحتمال 

احلال،  هذه  على  وهما  إليهما،  ا النظر  ميكن  هل 

آين؟  القرا الن�ض  إىل  ا م�سافتني  قيمتني  بو�سفهما 

أفال تعدان قيمتني م�سلطتني عليه  إذا كانت كذلك، ا وا

غرا�ض ل تت�سل به ن�سفاً ؟ من خارجه لأ

إذا  ا تي:  الآ ال�سوؤال  ويلخ�سه  الثاين،   ب-الحتمال 

ن  لأ خمتلفتني  قيمتني  عجاز  والإ البالغة  كانت 

الثانية  ن  ولأ تقانة،  املده�ض  يف  تقوم  إحداهما  ا

أنهما،  ا هذا  يعني  أفال  ا حماكاة،  املمتنع  يف  تقوم 

يف افرتاقهما على هذا النحو، ل ت�سكالن مع الن�ض 

أو فيه ن�سقاً واحداً وكالً متما�سكاً؟ آين ا القرا

تي:  الآ ال�سوؤال  ويلخ�سه  الثالث،  ج-الحتمال 

وظيفيتني  قيمتني  متثالن  عجاز  والإ البالغة  هل 

قيمتني  متثالن  أم  ا آين،  القرا للن�ض  منتجتني 

كان  إذا  وا آين؟  القرا للن�ض  ومف�رشتني  حجاجيتني 

هل  رحالهم:  الباحثون  �سد  يهما  فالأ كذلك،  مر  الأ

إنتاجه  ا إعادة  ا بغية  نتاجية  الإ الوظيفية  للقيمة 

بها  �سياقات  زمانية متغرية يحافظ  وتنزيله يف 

التف�سريية  احلجاجية  للقيمة  أم  ا دميومته،  على 

إىل  ا �سخ�سية  كينونة  من  به  والتحول  متثله  بغية 

كينونة ن�سية؟

التي تربط  العالقة  ال�سابع، فهو: ما  ال�سوؤال  أما  ا  -

عالقة  هي  هل  عجاز،  والإ لغوياً  ن�ساً  آن  القرا بني 

إىل  ا آين  القرا الن�ض  انتماء  دللة  اقت�ستها  داخلية 

دللة  اقت�ستها  خارجية  عالقة  أم  ا )اهلل(،  مر�سله 

هل  آخر،  ا وبقول  إمياناً؟  وا عقيدة  الن�ض  متلقي 

هو  أم  ا مر�سله،  على  �ساهد  آن  القرا يف  عجاز  الإ

ميان متلقيه وعقيدته؟ �رشورة لإ

أما ال�سوؤال الثامن، فهو: ما العالقة التي تربط  - وا

عالقة  هي  هل  واملجاز،  لغوياً  ن�ساً  آن  القرا بني 

أم  ا أداء،  وا نظاماً  الن�ض  ن�سوء  اقت�ساها  داخلية 

هي عالقة خارجية اقت�ساها وجود متلقي الن�ض 

أو بياناً؟ أو تاأويالً ا تف�سرياً ا

عجاز  أما ال�سوؤال التا�سع، فهو: ما العالقة بني الإ - وا

إل  ميان ا واملجاز، هل هي عالقة عقيدة ل ي�سح الإ

املذاهب  توزعتها  إيديلوجية  ا عالقة  هي  أم  ا بها، 

مقداره  على  مذهب  كل  أن�ساأتها،  ا أو  ا �سالمية  الإ

فال  وجودية  عالقة  أم  ا إديلوجية،  وا فل�سفة  ومثاله 

مما  خر،  الآ بوجود  إل  ا منهما  الواحد  وجود  ي�سح 

بع�ض  على  يدور  بع�سه  وجود   معاً  أنهما  ا يعني 

عجاز يف املجاز،  بحيث ي�سح قول القائل فيه: الإ

عجاز؟ واملجاز يف الإ

ت�سايف  ظل  يف  فهو:  العا�رش،  ال�سوؤال  أما  وا  -

هذا  خارج  للن�ض  يبقى  ماذا  والبالغة،  عجاز  الإ

داخل  الن�ض  ماآلت  هي  وما  جهة،  من  الت�سايف 

هذا الت�سايف من جهة اأخرى؟

كان ميكن  إذا  ا فهو:  ع�رش،  احلادي  ال�سوؤال  أما  وا  -

أداة، فلماذا اتخذ  آلة وا ا البالغة بو�سفها  إىل  ا النظر 

منها  �ساعرة(  الأ ثم  )املعتزلة  �سالمي  الإ التفل�سف 

أنها من  ا آن، مع  القرا عجاز يف  الإ يتميز  به  معياراً 

آن وغري  أداة ي�ستوي فيها ومعها القرا آلة وا حيث هي ا

إذا  وا ومعياراً؟  �سناعة  ويتطابقان  كالماً  آن  القرا

بالفعل  وهو  هذا،  يدرك  �سالمي  الإ التفل�سف  كان 

إعجازاً  يدركه، فلماذا ظل متم�سكاً مبعيار البالغة ا

النظم  اتخاذه  مع  مبعيار،  لي�ض  وهو  آن  القرا يف 

)وهو بالغ الدقة ويعد بحق في�سالً للتفرقة( معياراً 

جميع  عن  وكالماً،  لغة  آن،  القرا به  يخرج  آخر،  ا

التداول  �سعيد  على  هذا  أكان  ا �سواء،  ا�ستعمالهم 

النفعي لال�ستعمال اليومي واملبا�رش للغة والكالم، 

دبية واملجاز؟  أم كان على �سعيد الأ ا

بني  العالقة  ماهي  فهو:  ع�رش  الثاين  ال�سوؤال  أما  وا

�سوغ  عالقة  هي  هل  واملجاز،  الن�ض  تاأويل 

وا�ستعمال  لغوي  فهم  عالقة  هي  أم  ا إيديولوجي  ا

�سنعتها  عقيدة  عالقة  هي  هل  آخر،  ا وبقول  ؟ 

يديولوجيا وعززت نف�سها بها م�ستخدمة التاأويل  الإ

أم هي عالقة عقيدة �سنعها الن�ض وعزز  واملجاز، ا

نف�سه بها فهماً للغة وا�ستعمالً لها ؟ 

�سئلة  الأ اأكرث  من  فهو  ع�رش،  الثالث  ال�سوؤال  أما  وا

أي�ساً ال�سوؤال الرئي�ض  اأهمية وخطراً، يف نظرنا وهو ا

على  لذلك،  نظراً  ن�سوغه،   إننا  وا الدرا�سة،  لهذه 
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�سالم  الإ مبجيء  ن�سان  الإ انتقل  لقد  تي:  الآ النحو 

إىل كائنه الن�سي، ولكنه عاد  من كائنه ال�سخ�سي ا

عجاز  أثر ت�سايف الإ ا فارتد )جزئياً( عن ذلك، فما 

إىل  والبالغة يف ارتداده وعودته من كائنه الن�سي ا

كائنه ال�سخ�سي ؟ 

يقل  ل  فاإنه  خري،  والأ ع�رش  الرابع  ال�سوؤال  أما  وا

ماآلت  هي  ما  ليقول:  إنه  وا �سابقه،  عن  خطورة 

معجزات  �سوغ  يف  أثره  ا وما  مفهوماً،  عجاز  الإ

فق  الأ هو  وما  �سالمية،  الإ الثقافة  يف  �سخا�ض  الأ

يديولوجي الذي تدور فيه ؟  الأ

إجاباتها يف  �سئلة حتمل ا ويبدو لنا اأن جل هذه الأ

املهم  أو جزئياً، ولكن طرحها،و هو  ا داخلها، كلياً 

التي  والتحولت  الق�سايا  حجم  يربز  نظرنا،  يف 

نها كما �سنعت    �سالمي وما زال، لأ كابدها الفكر الإ

يكن  أي�ساً. وملا مل  ا ت�سنع حا�رشه  فهي  ما�سيه، 

إجراء  ا ولكن  حكام،  الأ إطالق  ا مق�سودنا  من  هنا 

والبالغة  عجاز  الإ ت�سايف  إىل  ا ف�سنعود  التحليل، 

�سئلة. أ�سعلته هذه الأ على �سوء الو�سع الذي ا

3- ت�صايف اجلليل واجلميل وت�صافرهما 

ق�سم  ق�سمني:  إىل  ا الزمان  يف  آن  القرا تلقي  ينق�سم 

آخر ميثله القرن  ول الهجري، وق�سم ا ميثله القرن الأ

أعقبه من القرون.  الثاين الهجري، وما ا

إذا كان هذا التق�سيم ي�سدق على التلقي ويف�سل  وا

بني زمنني ي�سح لهما تو�سيفاً، فلي�ض ذلك ب�سبب 

اأجهزة  من  أو  ا أدوات  ا من  الثاين  يف  ا�ستحدث  ما 

أو م�ستخدمة  مفاهيمية وت�سويرية، مل تكن معروفة ا

ول. بل هو حلدوث قطيعة بني منوذجني من  يف الأ

أن�ساق بناء ال�سخ�سية.  مناذج التلقي، ون�سقني من ا

إىل درجة  ا فارقة وحادة،  نرى،  وهي قطيعة، كما 

خمتلفني  ومفهومني  ت�سورين  على  تنطوي  أنها  ا

على  قطيعة،  فهي  ذلك،  ومع  جوهرياً.  اختالفاً 

الرغم من عمقها، مل تظهر وا�سحة جلية لكثري من 

الدار�سني احلديثني، كما ظهرت وا�سحة جلية لبع�ض 

تيمية  ابن  أ�سهم  را على  يقف  ال�سالح،  ال�سلف  من 

وابن قيم اجلوزية.

ولكي من�سي يف تثبيت ما نحن فيه من افرتا�ض، 

آن كيف هم وفيم  نت�ساءل عن النا�ض يف تلقيهم للقرا

القرن  أنهم، طيلة  ا لوجدنا  النظر  أمعنا  ا ولو  كانوا؟ 

كانوا  العارف  لوجودهم  تاأ�سي�ساً  الهجري،  ول  الأ

أنهم،  ا لوجدنا  ثانية،  النظر  أمعنا  ا لو  ثم  يعملون. 

أعقبه من القرون،  طيلة القرن الثاين الهجري وما ا

تاأ�سي�ساً لوجودهم الكائن كانوا يعملون.

أن بيان هذا الفرق بني الوجود العارف  ولقد نعتقد ا

أن ثمة  والوجود الكائن وتف�سريه، يك�سفان ويدلن ا

أو  ا الروؤية وحتولً يف الكينونة قد حدث،  تغرياً يف 

أن�سب  أن انقالباً من النوع الن�سقي ي�سبه الردة قد ا ا

خمالبه يف اجل�سد الجتماعي ممار�سة، وت�سويراً، 

ن�سان به من وجوده العارف  ومفهوماً، فانتقل الإ

ممثالً  الكائن  وجوده  إىل  ا الن�ض،  بكائن  ممثالً 

بكائن ال�سخ�ض.

فليكن  »ردة«،  مر  الأ هذا  ن�سمي  كنا  إذا  ا ونحن 

ولي�ض  الن�سقية  الردة  بذلك  نق�سد  أننا  ا وا�سحاً 

)وهنا  النا�ض  أن  ا هذا  يعني  ولقد  العقدية.  الردة 

املذهبية  والقيادات  املثقفة  النخب  أي�ساً  ا نق�سد 

أن�ساق  ا غلبتهم  قد  والجتماعية(  وال�سيا�سية 

ومت�سوراً  وحكمتهم،ممار�سة  �سالم  الإ قبل  ما 

به  هو  ن�سي  ن�سق  من  آن  بالقرا ومفهوماً،فذهبوا 

أن ي�سبح به كائناً*.  أرادوا ا إىل ن�سق �سخ�سي ا كائن ا

على  هائالً  عقلياً  حراكاً  ي�سكل  آن  القرا كان  وملا 

ترد  إ�سالحية  ا ثورة  فقد كان لبد من  كل �سعيد، 

إىل اأ�سوله. وهذا ما نراه قد ح�سل فعالً  مر ا هذا الأ

تاريخ  يف  �سالح  لالإ فكريتني  قيادتني  اأعظم  مع 

قيم  وابن  728(هـ(،  )ت  تيمية  ابن  هما:  �سالم،  الإ

اجلوزية)ت751(هـ.

التهب  قد  ن�سقياً  �رشاعاً  اأن  خال�سة   يف  ونوجز 

�سد  الن�سي  الن�سق  فكان  ناره،  وا�ستدت  أواره  ا

الن�سق ال�سخ�سي منطلقه، وذلك منذ حلظة التنزيل 

الهجري  القرن  آن وتلقيه، وحتى نهاية  للقرا ول  الأ

التلقي  حلظات  من  ثانية  حلظة  جاءت  ثم  ول.  الأ

ن�سقية«، ومتثلت على �سكل عودة  على �سكل »ردة 

إىل الن�سق ال�سخ�سي ال�سابق على  من الن�سق الن�سي ا
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الهجري،  الثاين  القرن  يف  ابتداأت  وقد   .
)](

التنزيل

ابن  وتلميذه  تيمية  ابن  جاء  ثم  بعده.  وا�ستمرت 

إىل ما كان عليه يف حلظة  مر ا قيم اجلوزية لريدا الأ

ولقد  ول.  الأ الهجري  القرن  نهاية  وحتى  التنزيل 

إىل يومنا هذا بني  ا بقي ال�رشاع بعد ذلك مفتوحاً 

والثامن  ال�سابع  القرنني  منذ  اأي  الن�سقني،  هذين 

الهجريني. وهذا ما ن�سميه حلظة ابن تيمية.

إن هذه اخلال�سة،متثل  أن نقول: ا ن ا ولعلنا ن�ستطيع الآ

�سا�ض والوحيدة لهذه الدرا�سة، كما متثل  طروحة الأ الأ

يف  الكائن  لتكوين  روؤية  نف�سه،  الوقت  ويف  أي�ساً،  ا

أزمنة متعاقبة. �سالمية وذلك عرب ا احل�سارة العربية الإ

املت�سادة  العنا�رش  وتفكيك  تطويرها  أن  ا نرى،  ولذا 

فيها، هو ما ي�سكل، بال�رشورة، املو�سوع الذي:

التي  �سئلة  الأ امل�ستطاع- على  �سيجيب- قدر   -1

على. تقدم طرحها يف الأ

�سكاليات  أي�ساً قدر امل�ستطاع – الإ 2- و�سري�سم – ا

فكار، والنظريات لغة  التي تنبني عليها الروؤى، والأ

إيديولوجيا من جهة، ووجوداً ومذاهب   وا
ً
ً وعقيدة 

وطوائف، من جهة اأخر.

ن�ساق التي كانت قائمة  - ي�ستوي يف ذلك تلك الأ

أم يف غريها من  �سالم، ا يف اجلزيرة العربية قبل الإ

البالد املفتوحة، خ�سو�ساً العراق وفار�ض.

يف  راأي  من  إليه  ا انتهينا  ما  إىل  ا بنظر  ندل  ولكي 

الثاين،  الجتاه  اأ�سحاب  أن  ا �سنجد  اخلال�سة،  هذه 

الكائن«  »الوجود  اأ�سحاب  أو  ا »ال�سخ�سانيني«  اأي 

احلكم  �سلطة  لمتالك  منهم  �سعي  يف  حاولوا،  قد 

أن  والت�رشيع، و�سلطة املعرفة، و�سلطة القول الرفيع،ا

عجاز  الإ بني  أو  ا واجلميل،  اجلليل  بني  يدجموا 

بحيث  تعا�سدية  عالقة  إليهما  ا أ�سندوا  وا واملجاز، 

أرادوا  أو هكذا ا إدراك كنه اجلليل )ا يكون من املحال ا

إعمال اجلميل فيه. ولقد تبواأت  أن يوهموا( من غري ا ا

البالغة يف هذه العالقة مكاناً علياً ل�سببني:

آن  القرا عجاز يف  الإ اأ�سبحت مفتاح �رش  نها  1- لأ

إليه. وهذا ما جعلها قيمة عليا.  وباب الدخول ا

�سا�ض  نها بو�ساطة ذلك، اأ�سبحت البنية الأ 2- ولأ

إن�ساء مفهوم ال�سلطة. فالبالغة قيمة كما قلنا،  يف ا

وهي من حيث هي كذلك، متثل �سلطة. ولقد ينتج 

أن مالك البالغة هو مالك  عن هذا، كما هو بدهي، ا

إليها. أو متطلع ا أو م�سارك فيها ا أي�ساً ا لل�سلطة ا

يديولوجي،  الإ العتزال  م�سعى  لنا  يف�رش  وهذا 

أو لتاأ�سي�ض  وغريهم من خمالفيهم،  لمتالك ال�سلطة ا

ين�سجم  معريف  طابع  ذات  لل�سلطة  موازية  �سلطة 

ون�سقهم  الكائن  ووجودهم  اخلا�ض  منظورهم  مع 

أنهم،  ا ،كيف  أي�ساً  ا لنا  ليف�رش  إنه  وا ال�سخ�ساين. 

عجاز  أدخلوا م�سطلح »الإ ا لهذا الغر�ض، قد  إجنازاً  ا

إىل الثقافة العربية، باملعنى التقني  » و»املجاز« ا

واملفاهيم  امل�سطلحات  من  ذلك  وغري  والفني، 

التي تخدم م�سامينها روؤاهم وفل�سفتهم وكائنهم 

ال�سخ�سي وتقدمه على كائنهم الن�سي. 

مرحلة  من  أ  نبدا أن  ا مر،  الأ لهذا  بياناً  نرى،  ولقد 

متاأخرة ن�سبياً يف الزمان، لكي نر�سد امل�سهد على 

أ�س�ض  إذ ذاك، نعمل على تفكيكه وحتليل ا حقيقته. وا

التلقي فيه. 

أي�ساً  ا ال�سياق  هذا  يف  يدخل  مما  اأن  لنجد  إننا   وا

عنه  اهلل  ر�سي  طالب  أبي  ا بن  علي  مام  الإ كتاب 

أنه كتاب لي�ض يف  امل�سمى »نهج البالغة«، مع العلم ا

البالغة ول يف منهجها، ول يت�سل باأي �سكل من 

أن ي�سمى  �سكال مبنهج تعليمها. ولذا، كان ميكن ا الأ

م�سمى  اأي  أو  ا التوحيد«،  »نهج  أو  ا �سالم«  الإ »نهج 

آخر يقارب هذا امل�سمى غري »نهج البالغة«. ولكن  ا

�سالمية �سنة  الذين جمعوه كانوا، مثل جل الفرق الإ

و�سيعة، م�سكونني بالهاج�ض الذي ذكرنا. ولذا، فقد 

باملقا�سد  يليق  ل  الذي  امل�سمى  هذا  به  أل�سقوا  ا

�سالمية والتوحيدية التي و�سع من اأجلها. الإ

ا�ستقر  منها هي خلطة  أ  نبدا أن  ا نود  التي  واللحظة 

بني  أو  ا عجاز  والإ املجاز  بني  الت�سايف  فيها 

تفكري،  منط  فيها  �سار  بل  عجاز،  والإ البالغة 

إيديولوجيا.  وبدهية عقل وعقيدة، ومنظور مذهب وا

حلظة  كانت  فقد  النحو،  هذا  على  ا�ستقرت  نها  ولأ

غلبة اجتاه »الوجود الكائن« املمثل  يف  »الكائن 

ال�سخ�سي« وتراجع اجتاه »الوجود العارف« املمثل 

يف »الكائن الن�سي«. 
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الثاين  القرن  يف  ظهر  قد  الت�سايف  كان  إذا  وا

نهائي،  وب�سكل  مفهوماً،  ا�ستقر  قد  فاإنه  الهجري، 

إىل يومنا  يف القرن الثالث الهجري. ولقد ظل كذلك ا

التاريخ،  امتداد  على  مي�ض،  مل  مر  الأ ولكن  هذا. 

ال�سابع  القرنني  من غري مقاومة. فلقد ظهرت، يف 

إىل  ا �سعت  القوة،  بالغة  مقاومة  حركة  والثامن، 

يقف  كان  من  اأن  وذكرنا  الجتاه.  هذا  تقوي�ض 

قيم  وابن  تيمية  ابن  الجتاه، هما:  هذا  أ�ض  را على 

إىل يوم  اجلوزية. وهذا اجتاه ل يزال �سائداً وموؤثراً ا

أن هذا  إليه، هو ا أن ننتبه ا أن ما يجب ا النا�ض هذا. بيد ا

إن  أقل انت�ساراً من مثيله الذي يناق�سه، وا ا الجتاه 

انت�ساره  قلة  نعزو  أن  ا وميكن  ال�سوت.  عايل  كان 

أدبي.  ل�سببني: فل�سفي وا

ن العامل باأ�رشه، منذ ع�سوره  أما مل كان ذلك، فالأ و ا

التاأييد  ح�سد  قد  احل�سارات،  كل  ويف  القدمية، 

أدباً. ولقد ن�ستطيع تعزيزاً ملا نراه،  للبالغة فل�سفة وا

أر�سطو ونيت�سه، ثم ما بني نيت�سه  أن نذكر ما بني ا ا

الع�رشين،  القرن  وفال�سفة  ع�رش  التا�سع  القرن  يف 

والنافذة واملوؤثرة يف علم  الالمعة  �سماء  الأ مئات 

دب. ولكننا ن�ستطيع  مر يف الأ الفل�سفة. وكذلك هو الأ

أفول البالغة،  أن نتكلم عن ا أي�ساً، ويف الوقت نف�سه، ا ا

أو عن »جنازة املجاز« يف الع�رش احلديث.  ا

خر، فاإن اأحداً، على  وما دام حديثنا عن الجتاه الآ

أو  ا تيمية   ابن  فل�سفة  يتمثل  مل  الفل�سفي  ال�سعيد 

تيميه يف  ابن  أن  ا العلم  مع  اجلوزية،  أو  ا القيم  ابن 

بنق�سه للمنطق  أي�ساً  ا هذا امليدان، فيل�سوف، وهو 

الفال�سفة  كبار  مع  واحد  �سعيد  على  يقف  ونقده 

واملناطقة. 

دب  الأ �سعيد  على  نف�سه  ال�سيء  نقول  أن  ا وميكن 

اأحداً  دب عند العرب، فاإن  أو على �سعيد نظرية الأ ا

جتاوزها،  أو  ا عربياً  البالغة  إ�سقاط  ا على  يعمل  مل 

إىل الن�ض بعيون اأخرى غري بالغية، م�ستفيداً  والنظر ا

يف ذلك من نظرية ابن قيم اجلوزية يف هذا ال�ساأن، 

والتي �سنقف عندها وقفة مطولة ن�سبياً، م�ستفيدين 

ً من الدرا�سات العالماتية)ال�سيميائية( احلديثة .

4- متثيالت الت�صايف يف 

�صناعة اخلطاب وتلقيه 

�سنختار مثلنا من منّظر عايل ال�سمعة بني منظري 

أن ا�ستقر  ا اأي بعد  دب يف القرن الرابع الهجري،  الأ

أبو هالل  إعجازاً وبالغة. هذا املنظر هو ا الت�سايف ا

الع�سكري )ت 295هـ(. وهو ناقد غري معتزيل،ولكنه 

كان،ككل الطبقة املثقفة يف ذلك الوقت،قد وقع يف 

زمرة من غ�سيهم فكر العتزال واأ�سابهم بلوثته يف 

هذه الق�سية،فاأخذوها عنه اأخذ مفتنت، على النقد 

قوله،  من  به  �سن�ست�سهد  ما  و�سنجعل  مقتدر.  غري 

يدور على خم�ض نقاط: 

1- مراتب العلم 

ويقول يف هذا: 

لك،  وقي�سه  عليه،  ودلك  اخلري،  اهلل  علمك  »اعلم 

إن اأحق العلوم بالتعلم، واأولها  أهله، ا وجعلك من ا

بالتحفظ، بعد املعرفة باهلل جل ثناوؤه علم البالغة، 

 
)1(

ومعرفة الف�ساحة«

ولية.  وهو تراتب يقوم، كما نالحظ، على ا�سرتاط الأ

أولً على �سلم املعارف،  أن العلم باهلل ياأتي ا ولذا جند ا

أن العلم بالبالغة ياأتي ثانياً.  وا

العقيدة  هذه  إن  ا نقول  الرتتيب  هذا  على  وللتعليق 

أن قال  آن ا إذ مل يعرف عن القرا �سالم.  ا غريبة على الإ

عن  ول  ال�سحابة،  عن  ول  الر�سول،  عن  ول  بهذا، 

إمنا هي عقيدة  ول كله. وا اأحد يف القرن الهجري الأ

الطاحمة  غريها(  ثم  )املعتزلة  املثقفة  النخبة 

للحكم وال�سلطة. 

2- ت�صايف العلوم. 

ويقول يف هذا: 

اهلل  كتاب  إعجاز  ا يعرف  به   ]...[ البالغة  »علم 

إذا  ا ن�سان  أن الإ ا أي�ساً: » وقد علمنا  ا تعاىل[. ويقول 

اأغفل علم البالغة، واأخل مبعرفة الف�ساحة مل يقع 

  .
)2(

آن« علمه باإعجاز القرا

وهو ت�سايف يقوم، كما نالحظ، على ا�سرتاط وجود 

)اأي  بالثاين  علم  حل�سول  البالغة(  علم  )اأي  ول  الأ
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إذا  ا املتلقي  ن  لأ هنا،  لزم  �رشط  وهو  عجاز(.  بالإ

آن«  كما  اأخل معرفًة به »مل يقع علمه باإعجاز القرا

يقع  �رشط  هنا  الت�سايف  إن  ا نقول  وللبيان  قال. 

ولكنه  املتلقي،  على  يقع  كما  التلقي  عملية  على 

آن. وبهذا يكون  القرا اأي على  املتلقى،  يقع على  ل 

علم  وقع  �سواء  معجزة  املنظور،  هذا  من  آن،  القرا

أم مل يقع.  املتلقي بالبالغة ا

مر  الأ إذا كان ذلك كذالك، فاإنه يرتتب على هذا  ا و 

ق�سايا كثرية، نذكر منها: 

أن  وا منف�سالن،  أمران  ا والبالغة  عجاز  الأ إن  ا  -

على  برهاناً  البالغة  من  يجعل  �رشوري  رابط  ل 

عجاز ودليالً.  الإ

آن يف فرادته  أن القرا أن يعتقد ا  - كما ميكن للمرء ا

أن يقع له علم  ومتيزه هو خ�سو�سية اهلل، من غري ا

لي�ست  آن ن�ض  القرا أن  ا إذا علمنا  ا بالبالغة، ل�سيما 

البالغة قائمة يف كل مكتوبه وبيانه. 

) كما  أن يعتقد ثانياً  ا - وكذلك، فاإنه ميكن للمرء 

�رشورة  ل  اأن  البالغة(،  �رشورة  بعدم  أولً  ا اعتقد 

ل  أن  وا اهلل  عند  من  آن  القرا باأن  معتقده  يقيم  لكي 

ن  عجاز. لأ أن ياأتي مبثله، على عقيدة الإ اأحد يقدر ا

تيان مبثله، ل ت�ستوجب  ن�سان على الإ عدم قدرة الإ

)فال�رشفة  ومينعه  ذلك  عن  عاجزاً  اهلل  يجعله  أن  ا

اهلل  إىل  ا ن�سبوها  �سواء  أ�سكالها  ا بكل  هنا مرفو�سة 

ن�سان ذاته(، ولكن ت�ستوجب  أم جاءت من عجز الإ ا

أن  ا اأحد  يقدر  ل  أفعالً  وا أقوالً  ا هلل  اأن  فقط  العلم 

وفعله،  قوله  فهو  آن،  القرا ومنها  فيها،  يجاريه 

أنه القادر  أنه تبارك وتعاىل لي�ض كمثله �سيء، وا وا

والقاهر فوق عباده. 

بالغ  آن  القرا أن  ا يعتقد  أن  ا اأخرياً  للمرء،  وميكن   -

ل  الكالم  من  م�ستوى  أنه  وا كذلك(،  بالفعل  )وهو 

قائله،  على  بنظمه  دال  أنه  وا مثله،  على  اأحد  يقدر 

ن�سان، من اأجل ذلك، وح�سه ليتدبر  أن اهلل دعا الإ وا

هذا ويدركه، من غري حتد ٍ، تعاىل ربنا عن مثل هذا 

علواً كبرياً. 

على  قدرته  بعدم  املرء  عقيدة  اأن  هذا  يعني  ولقد 

أو قليل ل توجب منه  ا إْن يف كثري  ا آن  حماكاة القرا

إىل عقيدة التحدي، كما قال بها كثري من  أن ي�ستند ا ا

الدار�سني الف�سالء. 

عجاز والعجز:  3- الإ

 ويقول فيه: 

عنه،  العرب  عجز  من  إعجازه  ا يعرف  إمنا  ا »و 

وبراعته،  ح�سنه  يف  غايتهم  بلوغ  عن  وق�سورهم 

و�سفاء  معانيه،  وكمال  ون�ساعته،  و�سال�سته 

 
)3(

ألفاظه« ا

إذا تاأملنا منطق هذا القول، وقلبناه على ممكن   وا

على  يقوم  أنه  ا ف�سنجد  دللة،  الوجوه  من  العديد 

إىل غاية لي�ست  أمرين معاً، كل واحد منهما يف�سي ا ا

من  تكون  أن  ا ول ميكن  �سيء،  فهماً يف  الدين  من 

أل وهماً:  عالقة العبد بربه مطلقاً، ا

 1- التبخي�ض 

 2-التيئي�ض 

وا�سرتاتيجية  منطقاً  اخلطاب  هذا  كان  إذا  وا  

يديولوجيا الراغبة  إ�سالماً، فاإن قوى الإ مرفو�ساً  ا

أو  ا و�سيطاً  املرفو�ض  هذا  من  لتجعل  ال�سلطة،  يف 

عائق  دون  تريد  ما  إىل  ا خاللها  من  تعرب  نافذة 

لها  املقابل  الطرف  ي�سكل  الذي  خر،  فالآ اأحد.  من 

ومنج�ض  عاجز  واملعريف،  الجتماعي  ال�سلم  يف 

مفاتيح  متلك  أنها  ا مبا  وحدها،  وهي  ويائ�ض. 

أن تعو�ض هوان التبخي�ض والتيئي�ض  املعرفة، قادرة ا

هذا  إن  وا العاجزين.  عجز  حتتهما  ين�سوي  اللذين 

ن�سان يولد  الن�رشانية قائم. فالإ لي�سبه ما هو يف 

�سالم،  الإ يف  ن�سان  والإ الذنب،  لعقدة  حامالً  فيها 

تبعاً لعقدة التبخي�ض والتيئي�ض، يولد حامالً لعقدة 

أمور لي�ست من الدين  العجز. وما هذه ول تلك �سوى ا

إمنا هي اخرتاع من اخرتاعات اأ�سحاب  يف �سيء. وا

يريدون  فهم  الثقافية.  النخب  من  يديولوجيات  الأ

بنف�سه  يقينه  يف  منك�رشاً  بعجزه،  معتقداً  ن�سان  الإ

لكي ينق�سوا عليه ابتغاء ال�سلطة، بغ�ض النظر عن 

وجهها ومدلولها. 

يديولوجيني  الإ لعبة  من  هرباً  جندنا،  ولقد 

نبياء  أن ن�سمي » معجزات » الأ إىل ا أميل ا والبالغيني، ا
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آيات ». وما يخول هذا امليل ويربره عندنا، يكمن  » ا

أ�سباب كثرية، نذكر منها ما نراه وجيهاً:  يف ا

مل  كما  آن.  القرا يف  يرد  مل  لفظ  »املعجزة«  إن  ا   -

لفظ  وهو  أي�ساً،  ا به  يقرتن  الذي  خر  الآ اللفظ  يرد 

»التحدي«. ولقد يجعلنا هذا نعتقد اأن كال اللفظني، 

�سافة  بالإ مقد�سني   م�سطلحني  إىل  ا حتول  وقد 

تدل  م�سطلحات  هي  و»املجاز«،  »البالغة«  إىل   ا

م�سامينها على: 

آن، وحتويله من كائن  أ- �سخ�سنة العالقة مع القرا ا

إىل كائن �سخ�سي.  ن�سي ا

إن الروؤية التي حتكم هذا املنظور هي اجتهاد  ب- ا

إنها  ا كما  ملزمة  لي�ست  إنها  ا آخر،  ا وبقول  رجال. 

لي�ست الروؤية الوحيدة. 

ما  كل  إىل  ا ويحيل  م�سلل،  لفظ  »املعجزة«  إن  ا  -

الوقت  يف  احلنيف  للدين  وم�ساد  عقالين  غري  هو 

نف�سه. 

املو�سع  هذا  يف  ا�ستعمل  نه  لأ كذلك،  كان  ولقد 

آن  أن القرا أنه ا�ستعمل دليالً على ا أي ا النبيل العظيم ) ا

من عند اهلل، ودليالً على �سدق النبي يف دعوته(، 

إننا  وا �سالم.  الإ يف  اخلرافة  باب  فتح  إىل  ا مدعاة 

كانت.  أياً  ا الو�سائل  يربر  ل  الغاية  �رشف  اأن  نعلم 

و�سلم  اهلل عليه  الكرمي �سلى  الر�سول  قيل عن  فما 

ال�سحابة ر�سي  الفائقة، وعن بع�ض  وعن قدراته 

اهلل عنهم وعن قدراتهم، وعن علي كرم اهلل وجهه 

ولياء  أبنائه الكرام وعن قدراتهم، وعن بع�ض الأ وا

ومعجزات،  خوارق  من  به  ياأتون  وما  ال�ساحلني 

يف  ل  قبوله  يقع  ول  اهلل،  إل  ا عليه  يقدر  ل  ل�سيء 

إن اهلل يف قدرته ل يفعله  الدين ول يف العقل، بل ا

ول يقبل بفعله.

واجلدير بالذكر اأن كل ما قيل يف هوؤلء وما ن�سب 

إذا ما فكرنا به وتاأملنا، جند  ا إليهم من معجزات،  ا

أنه قد مت �سنعاً خدمة لتحيزات كثرية ذات طابع  ا

إيديولوجي. وهذا  أو ا أو طائفي، ا أو مذهبي، ا عرقي، ا

آن ي�سري يف م�سارين ل يخلوان من  �سيء جعل القرا

أو عالقة قربى: توا�سج ا

آن فيه يف م�سار ال�سخ�سنة.  ول، وقد �سار القرا - الأ

لها  اهلل  أراد  ا كما  آيات،  ا الن�سو�ض  تعد  مل  ولهذا 

لها  أراد  ا كما  معجزات،  اأ�سبحت  إمنا  وا تكون،  أن  ا

ية  الآ أن  ا بينهما  والفرق  تكون.  أن  ا النا�ض  من  نفر 

املعجزة  أن  ا حني  يف  بكالمها،  اأي  بنف�سها،  دالة 

هم  وىل والأ الأ اأي بعجزنا. وقد كان  دالة بغريها، 

يات فيه  الآ لتدل  الن�ض  آن يف م�سار  القرا ي�سري  أن  ا

على قدرته �سبحانه وتعاىل ل لتدل املعجزة على 

عجزنا نحن.

ولذا  له.  وتطوير  ول  لالأ ا�ستتباع  هو  الثاين،   -

آن فيه قد �سار يف م�سار حل »ال�سخ�ض  أن القرا جند، ا

�سموه«الن�ض  قد  كانوا  ما  حمل  معه  املعجزة« 

�سياء  املعجزة«. وهذا توالد لتحول يقع يف منطقة الأ

املعجزة  ن  فالأ ذلك،  كان  كيف  أما  وا تطورت.  إما  ا

ال�سخ�ض يف جتاوز قدرته تكون. ولقد  على مثال 

آن بعجزه عنه  أن ال�سخ�ض الذي دل القرا يعني هذا ا

عجاز فيه، �سيعود ليكون بع�سه لبع�ض يف  على الإ

مع  �سيتكرر  وهكذا  معجزاً.  الب�رشي  الجتماع 

عجاز الذي ابتدع من اأجل الن�ض.  ال�سخ�ض ن�سق الإ

إىل كتب املوروث الدالة على هذا، لوجدنا  ولو عدنا ا

.
)4(

أنها تعد باملئات ا

هنا،  إليه  ا ن�سري  أن  ا يجب  مهم  أمر  ا ثمة  واأخرياً، 

مل  ال�سخ�ض  إىل  ا الن�ض  من  التحول  هذا  أن  ا وهو 

يرافقه حتول فل�سفي على غرار ما حدث يف العامل 

العقالنية  وقفت  حيث  حتديداً(،  الغربي)الديكارتي 

إمنا رافقه حتول من نوع  �ساهداً على ميالد الفرد. وا

نف�سها  ميالد  على  �ساهداً  فيه  اخلرافة  كانت  آخر  ا

فاإن  آخر،  ا وبقول  يتمثلها.  الذي  الفرد  بو�ساطة 

إىل ال�سخ�ض، كان  التحول الذي �سهدناه من الن�ض ا

إن  أل وا ا إىل اخلرافة.  ا يف جوهره حتولً من املعرفة 

�سالمية ملا  هذا ليعد انتكا�سة خطرية يف احل�سارة الإ

�سالمي يعاين من تبعاتها اجل�سام. يزل العامل الإ

4- معرفة البالغة قيمة. ويقول يف هذا:

»وقبيح بالفقيه املوؤمت به، والقارئ املهتدى بهديه، 

آلته  إليه يف ح�سن مناظرته، ومتام ا واملتكلم امل�سار ا

يف جمادلته و�سدة �سكيمته يف حجاجه، وبالعربي 
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ل  أن  ا ال�رشيح  والقر�سي  الن�سب(،  احلليب)اخلال�ض 

التي  اجلهة  إل من  ا تعاىل  اهلل  إعجاز كتاب  ا يعرف 

أن ي�ستدل عليه مبا  يعرفه منها الزجني والنبطي، وا

.
)5(

ا�ستدل به اجلاهل الغبي«

�سلطة.  ميتلك  ميتلكها  من  إن  وا قيمة.  إذن  ا البالغة 

ما  وم�ستلهمني  قال،  ما  على  متكئني  ذهبنا  إذا  وا

قال، فيمكننا اأن جنعل النا�ض ثالثة اأ�سناف:

أ- النخبة املثقفة. ويدخل فيها ما يلي ممن ذكرهم  ا

أبو هالل الع�سكري: ا

1- الفقيه املوؤمت به .

2- والقارئ املهتدى بهديه 3- واملتكلم امل�سار 

إليه يف ح�سن مناظرته. ا

عراق العليا من الب�رش. ويذكر لهذا ال�سنف  ب- الأ

اخلال�ض  العربي  اأي  ال�سليب،  العربي  نوعني: 1- 

الن�سب. 2- والقر�سي ال�رشيح، اأي الذي ل يحتاج 

نرى  إننا  وا قري�ض.  إىل  ا انتمائه  يدل على  دليل  إىل  ا

اهلل  ر�سول  لكون  الطبقةالعليا  قري�ساً يف  أنه جعل  ا

من قري�ض.

عراق الدنيا من النا�ض. وقد حددهم بو�سفه  ج- الأ

لهم و�سفاً تبخي�سياً مذلً وعن�رشياً، فقال: الزجني، 

والنبطي، واجلاهل، والغبي.

نود  اخلطاب،  هذا  على  ترتتبان  مالحظتان  ثمة 

اخلام�سة  النقطة  إىل  ا ننتقل  أن  ا قبل  بهما  نديل  أن  ا

متهيداً  أو  ا هالل،  أبي  ا مع  وقفتنا  من  خرية  والأ

�رشورياً لها:

اخلطاب  لهذا  أن  ا فيها  ونرى  وىل،  الأ املالحظة   -

نف�سه  إحاطة  ا ا�سرتاتيجيته  من  واأن  ا�سرتاتيجية. 

بنظرة ا�ستعالئية وعن�رشية توطد للبالغة �سلطتها 

حاملها  فاإن  كذلك،  بو�سعها  قيمة.وهي  وجتعلها 

من  نباط  والأ الزنوج  مرتبة  فوق  مرتبة  بها  يعلو 

جهة، ويتميز بها من اأهل اجلهل والغباء من جهة 

اأخرى.

أن تبئري البالغة مت�سوراً بو�سفها قيمة،  ولقد نرى ا

ليدفع  كذلك،  هي  حيث  من  مفهوماً  وتاأكيدها 

إىل امتالكها ل�سببني: بال�رشورة ا

عراق  الأ يف  ال�سقوط  أو  ا الوقوع  خ�سية  ول،   الأ  -.

اجلهل  واأهل  نباط،  والأ الزنوج  النا�ض:  من  الدنيا 

أن  أن يرتفع قيمة، ا أراد ا والغباء. ولذا، فاإن على من ا

إل ميكن ذلك، فاإنه �سيفقد دوره  يح�سن نف�سه بها. وا

الجتماعي وح�سوره يف �سفوف النخبة املثقفة، 

أولئك الذين مل ي�سعفهم حظهم  إذا كان من ا ل�سيما ا

أو  ا عرقاً  اخلل�ساء  العرب  من  يكونوا  أن  ا ومولدهم 

من القر�سيني ال�رشحاء ن�سباً.

.- الثاين،  وتطلعاً عرب ال�ستحواذ عليها )وهذا تطلع 

قائم يف م�سامني خطاب الع�سكري وا�سرتاتيجيته 

إىل امتالك �سلطة، عدا عن علو املكانة علماً،  اخلفية( ا

والتميز بها ذكاء ووجاهة. وهي �سلطة ليدين بها 

إنه لي�سع بها عالمة على  إىل غري ذاته، وا ال�سخ�ض ا

معنى وجوده وتفرده بهذا الوجود.

إن من ميتلكها  إنها متثل قيمة، وا ولذا، نعود فنقول ا

إذا كان هذا هكذا، فاإننا نرى، يف هذا  ميتلك �سلطة. وا

التوجه، ميالداً جديداً للفرد، وعقالنية جديدة ملعنى 

الوجود  فيها معنى  يقرتن  وجوده. وهي عقالنية 

إذا �سحت هذه الروؤية، فهذا يعني  بوجود ال�سلطة. وا

ن�سق  من  اجلديد،  امليالد  بهذا  خرج،  قد  الفرد  أن  ا

أر�سنه مذ حلظة نزوله،  آن وا الن�ض الذي وطده القرا

أعاد  ا أو  ا العتزال  أن�ساأه  ا الذي  ال�سخ�ض  ن�سق  إىل  ا

�سالم ون�سقه(مطوراً  ا�سرتداده)من ع�رش ما قبل الإ

إ�سالمي.  وبثوب ا

الع�سكري  أن  ا فيها  ونرى  الثانية،  املالحظة   -

البليغ  إك�ساب  ا ا�سرتاتيجيته  من  جعل  قد  كان  إذا  ا

طابع  ا�ستعالئية)وذات  قيمة  البالغة  �ساحب  أو  ا

أي�ساً،  ا ا�سرتاتيجيته  من  جعل  قد  فاإنه  عن�رشي(، 

منهجاً  يتبع  أن  ا اخلطاب،  ظاهر  بذلك  يوحى  كما 

جتاه  �سرنى(  كما  طويالً  عليه  يثبت  إق�سائياً)لن  ا

وال�ساعر.  احلاكم  النا�ض، هما:  فئتني هامتني من 

فهو مل يذكرهما، ومل ي�سنفهما يف فئة من النا�ض 

أنها معنيان، يف الواقع، بالبالغة. بل  كما فعل، مع ا

البالغة  وجود  مقت�سيات  وجودهما،من  يف  هما، 

وحكمتها .

إنه  ا إىل هذا املنظور،  ا ولقد جنروؤ فنقول، م�ستندين 

أو لل�سعر وجود. وكذلك  لول البالغة، ملا قام للحكم ا
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إنه لول احلكم وال�سعر ملا قام  ا نقول، يف املقابل، 

مر كثرية، لي�ض هنا  للبالغة وجود. ودلئل هذا الأ

إذا كان احلال كذلك، فكيف نف�رش  جمال ذكرها. وا

وكيف  الع�سكري؟   خطاب  يف  عنه  امل�سكوت  هذا 

نعيد فهم هذا املف�سح عنه يف هذا اخلطاب ونف�رشه 

تف�سرياً جديداً يالئم هذا الفهم؟

وال�ساعر(  )احلاكم  مو�سوعياً  الفئتان  هاتان  تقع 

يف قمة الهرم الجتماعي تطلعاً لل�سلطة واقت�ساماً 

أن ال�سكوت عنهما يف هذا اخلطاب،  للحاكمية. غري ا

فكيف  عنهما.  ف�ساح  الإ من  بهما  نطقاً  اأكرث  كان 

كان ذلك؟ وملاذا؟ثم ما الذي دعاه كي يتكلم عنهما 

إذا �سح التعبري؟ وما هي مربرات هذا؟ اأهي  �ساكتاً ا

أم  ا يديولوجيا باخلطاب،  أم لعبة الإ ا لعبة اخلطاب، 

هذه وتلك معاً؟

أو بع�سها يقطر  ا أ�سئلة بع�سها يتقاطر من بع�ض،  ا

وجه  له  قول  عجاجها  من  يظهر  فكيف  بع�ساً. 

مبني؟

إن  ا تقول  مقولة  على  خري  الأ ال�سوؤال  هذا  ينطوي 

ما نقوله مبا�رشة لي�ض هو ما نعنيه مبا�رشة. فما 

أو  ا أو نغ�سي  ا نقوله قد ل يكون �سوى عجاج نغطي 

أن نقول حقاً.  ا نريد  به ما  نوارب  أي�ساً  ا أو  ا نحجب 

وهذه طريقة يف القول معروفه، ل �سيما يف املعنى 

�ساليب �سعراً ونرثاً، وهي  ، وترددت يف الأ
)6(

امل�سمر

�سائعة ومتبعة عند العرب وعند غريهم. ومن هنا، 

أبي  ا عند  قائماً  النهج  هذا  جند  اأن  إذن  ا غرابة  فال 

هالل واأ�رشابه ممن برعوا يف �سنع ا�سرتاتيجيات 

طرق  من  إليه  ا أ�رشنا  ا ما  مثل  من  تتخذ  للخطاب، 

القول نهجاً تقول به ما تقول واأ�سحابها يف ماأمن 

أ�سلوبي وبياين مما تقول.  ا

إىل  ا ندخل  الب�سيط،  التمهيد  هذا  من  وانطالقاً 

مالحظتنا  ظل  يف  نربزها  اأن  نريد  التي  الق�سية، 

التبخي�سي  اخلطاب  إن  ا ونقول:  هذه،  الثانية 

ألب�سه للفئتني املثقفة والعليا من  والعن�رشي الذي ا

أو مماً هو دونها  النا�ض، لكي متتاز به من غريها ا

أو ح�سباً ون�سباً، ليبدو  أو عرقاً ولوناً، ا علماً وذكاء، ا

يف ظاهره – وهذه لعبة اخلطاب يف التدليل على 

الفئتني  �ساأن هاتني  إعالء من  – ا نف�سه مبعكو�سه 

جند  فيه،  التاأمل  عند  ولكن  الذم(.  ب�سيغة  )املدح 

أن دللته القائمة يف م�سمره هي الدللة احلقيقية،  ا

بها  يديل  التي  املبا�رشة  الدللة  معكو�ض  هي  أو  ا

اخلطاب ويعينها يف ظاهره املبا�رش )الذم ب�سيغة 

من  أداة  ا بو�سفه  الواقع،  يف  فالتبخي�ض،  املدح(. 

خر )الزجني، والنبطي، واجلاهل  أدوات التميز من الآ ا

إمنا هو تبخي�ض عن�رشي ترتد �سوء قيمته  والغبي(، ا

ل على املميز منه ولكن على املتميز به وامل�ستعلي 

بو�ساطته. 

إعمال القراءة  وهكذا، فاإن هذا الذي يتبدى لنا عند ا

باطنه  إىل  ا معنى  ظاهره  ورد  اخلطاب،  وتفكيك 

أبا هالل كي يف�سح عن  مر الذي دفع ا دللة، لهو الأ

أن  وا ميدحهما،  أنه  ا بدا  حيث  ذماً  لهما  أراد  ا فئتني 

تت�سفا  أن  ا منه  خ�سية  اأخريني  فئتني  عن  ي�سكت 

مبا ات�سفت به الفئتان املف�سح عنهما. وبالتايل، 

فاإن قراءة ملنطق اخلطاب وا�سرتاتيجيته، وناجته 

أن الفئتني املف�سح  الدليل ومق�سده، لتجعلنا جند ا

يف  لل�سلطة،  م�ستحقتني  غري  اخلطاب،  يف  عنهما 

أو غري املذكورتني  أن الفئتني امل�سكوت عنهما ا حني ا

يف ظاهر اخلطاب ومنطوقه، هما امل�ستحقتان لها، 

املف�سح  الفئتني  إىل  ا ين�سب  مما  بريئتان  نهما  لأ

والتعاك�ض  امل�سمر  يف  لعبة  لعمري  وتلك  عنهما. 

أبو هالل لعبها، وقال من خاللها ما  الدليل اأجاد ا

إتقان.  أن يقول برباعة وا يريد ا

إذا بقي ما يقال من خالل هذه الوقفة، مع هذه  وا

براز  لإ قيمة  غدت  قد  هنا  البالغة  أن  ا فهو  الفقرة، 

ال�سخ�ض  على ح�ساب الن�ض. وهذا حتول كان قد 

يف  �سالمية  الإ العربية  الثقافة  يف  جذره  �رشب 

أبي هالل.  زمن ا

5-التحول من القراآن اإىل ال�صعر :

إذا دقق املرء النظر يف م�سالك الكالم، منهجاً يف  ا

يالحظ  اأن  فيمكنه  التعبري،  يف  أ�سلوباً  وا التاأليف 

أبو هالل، مبهارة، من احلديث  مبا�رشة كيف انزلق ا

آن، و�رشورة معرفتها بعد علم  عن البالغة يف القرا
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عن  احلديث  إىل  ا النبوة،  �سحة  فيها  ن  لأ التوحيد 

مر الذي ا�ستغرقه  البالغة يف ال�سعر والنرث، وهو الأ

فيما بعد، ل�سيما ال�سعر منه، واأخذ بتالبيب كتابه. 

وتدليالً على هذا ن�ست�سهد مبقطع �سغري من كالمه 

إنه يقول:  لكي ل نطيل. ا

البالغة( ف�سائل  العلم بعد ذلك )يق�سد علم  »ولهذا 

�ساحب  اأن  منها(   ( معروفة،  ومناقب  م�سهورة، 

التما�سه، ففاتته  اأخل بطلبه، وفرط يف  إذا  ا العربية 

جميع  عفَّى   فوته،  رذيلة  به  وعلقت  ف�سيلته، 

إذا مل يفرق بني  نه ا حما�سنه، وعمى �سائر ف�سائله. لأ

آن  كالم جيد )ونالحظ هنا البدء يف النزلق من القرا

قبيح،  آخر  وا ح�سن،  ولفظ  رديء،  آخر  وا �سواه(،  إىل  ا

نق�سه،  بان جهله،  وظهر  بارد،  واأخر  نادر،  و�سعر 

ين�سىء  أو  ا ق�سيدة،  ي�سنع  أن  ا أراد  ا إذا  ا أي�ساً(  ا )وهو 

بالكدر،  ال�سفو  مزج  العلم،  هذا  فاته  وقد  ر�سالة، 

وخلط الغرر بالعرر، وا�ستعمل الوح�سي العكر، فجعل 

 .
)7(

أة للجاهل، وعربة للعاقل« نف�سه مهزا

هالل  أبو  ا فيه  جعل  الذي  الكالم  هذا  أن  ا �سك  ل 

تدخل  هل  ندري  مالكاً)ول  اأي  �ساحباً،  للعربية 

على  آخر  ا دليل  لهو  ل(،  أم  ا هذا  يف  آن  القرا عربية 

إىل كائن ال�سخ�ض قد  أن التحول من كائن الن�ض ا ا

بلغ يف هذا الع�رش ذروته. وما دمنا يف هذا، فنود 

أن هذا اخلطاب  ا آخر واأخري، وهو  ا أمر  ا إىل  ا أن ن�سري  ا

ت�سفيه  ملا  وتعظيماً  للبالغة  متجيداً  قام   وقد 

يف  تنق�سه،  بالغة«،  »العارف  على  ف�سائل  من 

كما  جهة،  من  اخلطاب  أنواع  ا يف  نظرية  احلقيقة، 

تنق�سه نظريات اأخرى تتنا�سب مع كل نوع ت�سنيفاً  

جنا�سه التي ينطوي عليها من جهة اأخرى. فلقد  لأ

ق�سمة  وهي  نوعني.  إىل  ا ينق�سم  اخلطاب  أن  ا نعلم 

اأجمع  العامل  يف  اخلطاب  أنواع  ا كل  على  تنطبق 

دبي. وهو  ول، فهو اخلطاب الأ أما الأ قدمياً وحديثاً. ا

خطاب ميتاز، يف كل لغة من اللغات وعند كل قوم 

قوام، ب�سمات جتعله قائماً بذاته ومتميزاً من  من الأ

أن ي�سكل  إنه يت�سمن عدة اأجنا�ض من غري ا �سواه. ثم ا

نه خطاب  ت�سمنه دائرة مغلقة على ما يت�سمن لأ

أن تزداد  مفتوح على اأجنا�ض اأخرى حمتملة ميكن ا

التداويل.  اخلطاب  وهو  خر،  الآ النوع  أما  وا فيه. 

ي�ستعمله  ونفعي  وا�ستهالكي،  يومي،  خطاب  وهو 

وحمادثاتهم  وحماوراتهم،  تداولتهم،  يف  النا�ض 

اخلطاب  ولهذا  حاجاتهم.  وق�ساء  ومعامالتهم، 

اخلطاب  من  متميزاً  جتعله  التي  و�سماته  نحوه 

�سكل  آخر،  ا بخطاب  انفردوا   العرب  ولكن  دبي.  الأ

آن. ولقد جاء ملرة واحدة، ومل  نوعاً ثالثاً، وهو القرا

أي�ساً ميتاز  بخ�سائ�ض يف  يتكرر ولن يتكرر. وهو ا

نظمه غري قابلة للتكرار وينفرد بها. ولذا، يبدو لي�ض 

كمثله خطاب. 

إىل البالغة من غري نظرية  إن ال�ستناد ا وهنا نقول، ا

أنواع اخلطاب �سيئاً واحداً.  يف اخلطاب، لتجعل كل ا

أدائه)ولكن  ا يف  واحداً  �سيئاً  بالفعل  تكون  وهي 

منها  البالغة  جتعل  عندما  حق(  وجه  غري  من 

تكفينا  ولقد  إجنازه.  وا أداءه  ا يف  لل�سخ�ض  ناجتاً، 

أ  طرا الذي  للتحول  موؤكدة  خال�سة  النتيجة  هذه 

أو  ا البالغة  ب�سبب  �سالمية،  الإ العربية  الثقافة  على 

إىل كينونة  بوا�سطتها، فخرج النا�ض بها من كينونة ا

أن  إىل الن�سق الثقايف لل�سخ�ض بعد ا اأخرى، وعادوا ا

إذ  إىل الن�سق الثقايف للن�ض. ولكننا ا كانوا غادروه ا

فاإننا ل  اأخرى(،  بقوة مرة  ننبه  )و هنا  نقول هذا 

�سالم كفاراً.  الإ بعد  قد عادوا من  النا�ض  أن  ا نعني 

للن�سق  �سالم  الإ اأخ�سعوا  قد  أنهم  ا نعني  إننا  ا بل 

إ�سالم ال�سخ�ض و�ساد بعد  ال�سخ�سي. ولذا، فقد عم ا

أ�سالم الن�ض هو ال�سائد.    أن كان ا ا
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1. تقدمي :

العربي يف درا�ساتهم  العامل  ال�رشديات يف  اليوم يتحدثون عن  كثريون �ساروا 

لل�رشد  جماعات  أو  ا لل�رشديات  خمتربات  هناك  اأن  كما  ومقالتهم.  أبحاثهم  وا

ال�ستغال عليها  أو  ا التعامل بها  أ�سكال  ا العربية. تتفاوت  قطار  الأ العديد من  يف 

بتفاوت القدرات ال�رشدية والكفاءات املنهجية، كما تختلف الت�سورات وتتباين 

أن لكل منا  أم ا املنطلقات. فهل نعني ال�سيء نف�سه حني نتحدث عن  ال�رشديات ؟ ا

»�رشدياته« اخلا�سة، وهو يفهمها وميار�سها على النحو الذي يرت�سي غري مكلف 

أنه فقط مدعي �رشديات؟ أم ا نف�سه عناء ال�سوؤال: هل هو �رشدي فعال ؟ ا

ال�صرديات 

والنقد ال�سردي

�صعيــد يقطـــني

ناقد واأكادميي من املغرب  

دبي الذي هيمن منذ  o لقد فوتنا على اأنف�صنا فر�صة تغيري امل�صار الأ

ننا مل ننتهج  إبان ظهور البنيوية يف العامل العربي، لأ ع�صر النه�صة، ا

»ال�صرديات« يف  اأن برزت  الوعي واملمار�صة، فكان  العلمي يف  الت�صور 

دبي العربي  ف�صائنا الثقايف )وهي اأهم املنجزات التي حققها الدر�س الأ

يف هذه احلقبة(، لكن بدون هم منهجي اأو هاج�س علمي، فكانت بذلك 

»نقدا �صرديا«، اأكرث ما كانت »علما �صرديا«، وكان امل�صتغلون بالتحليل 

ال�صردي نقادا �صرديني ل �صرديني.



 لو متكنا من تتبع ور�سد املنجز ال�رشدي العربي 

أو �سمنا، انتماءه لل�رشديات  وهو يعلن، �رشاحة ا

أو توظيفا مل�سطلحات �رشدية،  أو تطبيقا ا عنوانا ا

أمام ح�سيلة  أنف�سنا، على م�ستوى ال�سطح، ا لفينا ا لأ

لكن  واملقالت.  بحاث  والأ الدرا�سات  من  غنية 

حيث  من  فقري  العمق،  م�ستوى  على  أغلبها،  ا

أن  أو حتى النتماء الذي ميكن ا املحتوى والعطاء ا

يجعلنا نعتربها داخلة يف نطاق ال�رشديات. لذلك 

أو تطوير الدر�ض  جند هذا الزخم غري قابل للتطور ا

على  مفتوحا  بجعله  العربي،  ال�رشدي  البحث  أو  ا

إىل امل�ستوى املطلوب. آفاق الجتهاد، والنتقال ا ا

نحاول يف هذه الدرا�سة الوقوف على ما يحول بيننا 

وبني تطور ال�رشديات يف العامل العربي على م�ستوى 

آفاقه. العمق لت�سبح اخت�سا�سا له هويته وحدوده وا

دبي العربي: 2. ال�صرديات والت�صور الأ

إليه يف  ا أوماأنا  ا الذي  ال�سطح والعمق  التباين بني  إن  ا

النقطة ال�سابقة يكمن يف كيفية تعاملنا مع ال�رشديات 

التعامل  يرتهن هذا  الوعي واملمار�سة.  على م�ستوى 

فهمنا  إجراءات  وا آليات  ا يحكم  يزال  ل  ت�سور  إىل  ا

دبي وماهيته ومقا�سده.  إدراكنا لطبيعة الدر�ض الأ وا

دب،  وهذا الت�سور مادام مهيمنا وموجها لفهمنا لالأ

أن يحول دون تطوير روؤيتنا لل�رشديات  إل ا فال ميكنه ا

إىل م�ستوى اأح�سن،  والنتقال بها من امل�ستوى ال�سائد ا

نه بدون فك الرتباط مع عتاقته وتقليديته، ومهما  لأ

أ�س�سنا املزيد من املخابر  أعلنا انتماءنا لل�رشديات، وا ا

وفهمنا  برانية،  بها  عالقتنا  �ستظل  واملختربات، 

أبعادها. لروحها قا�رشا عن متثل خ�سو�سيتها وا

مع  ن،  الآ منار�سه  الذي  التعامل  هذا  جذور  جند 

إىل الت�سور الذي ت�سكل منذ ع�رش  ال�رشديات، ممتدة ا

دب بناء على تعرفنا  النه�سة حينما حتول فهمنا لالأ

دبية الغربية احلديثة.  على منجزات الدرا�سة الأ

دبي يف �سوء اجلواب عن ال�سوؤال  ت�سكل هذا الت�سور الأ

دبي فن  الذي طرح منذ ذلك الوقت وهو: هل النقد الأ

يف  وعلم  فن  أنه:  ا هو  النظري  اجلواب  كان  علم؟  أو  ا

فن،  النقد  هو:  كان  العملي  اجلواب  لكن  واحد.  آن  ا

أن يكون علما؟ وي�ستحيل ا

النحياز  كان  والعملي  النظري  اجلوابني  مبقت�سى 

دبي  أو الدر�ض الأ إىل ت�سور �ساد فهمنا للنقد ا وا�سحا ا

دب، �سواء يف  أعمالنا ودرا�ساتنا لالأ و�سيطر على كل ا

أو مقالتنا ال�سحفية. ولذلك بقينا  كادميية ا أبحاثنا الأ ا

مل  ولكننا  دبي،  الأ والناقد  دبي،  الأ النقد  عن  نتحدث 

دب. أو علماء الأ دبي ا نتحدث، قط، عن العلم الأ

القرن  من  الثمانينيات  إىل  ا مربرا  الت�سور  هذا  كان 

دبية العربية كانت ت�سري يف  ن الدرا�سة الأ الع�رشين، لأ

فلك ما كان ينجز يف الكتابات النقدية الغربية التي 

الثمانينيات  فرتة  لكن  معها.  يتفاعلون  العرب  كان 

إىل العامل العربي. وحني نقول  �سهدت انتقال البنيوية ا

درا�سة  العلمي يف  النزوع  نقول  الغرب،  البنيوية يف 

دب. يف املرحلة البنيوية يف فرن�سا تاأ�س�ست العلوم  الأ

إلينا كانت بدون  ا انتقلت  التي  البنيوية  دبية. لكن  الأ

»منجزاتها«  بع�ض  مع  تفاعلنا  ولذلك  علمي،  نزوع 

هو  وكان  العلمي،  العمق  لكن  ال�سطح.  م�ستوى  على 

هم، مل ناأخذ به لتجديد فهمنا ودرا�ستنا وحتليلنا  الأ

أننا مل نتخل�ض  دب. وال�سبب يف ذلك ب�سيط جدا، وهو ا لالأ

من الت�سور التقليدي الذي تبلور منذ ع�رش النه�سة.

يبدو لنا ذلك بجالء من خالل موقفني متباينني من 

ن : إىل الآ البنيوية منذ ظهورها يف العامل العربي ا

إلينا  ا البنيوية  انتقال  التقليدي: خالل  2. 1. املوقف 

النقد  حولت  أنها  ا بحجة  ترف�سها  اأ�سوات  تعالت 

أ�سكال، وم�سطلحات ومتارين  إىل خطاطات وا دبي ا الأ

ن�سان والتاريخ،  آنا، قتال لالإ وحتليل تقني. واعتربت، ا

وقوالب.  خانات  يف  له  وجتميدا  دب  لالأ قتال  وتارة، 

للم�سطلحات  أنها توظيف  ا إليها طورا على  ا كما نظر 

الغام�سة واملبهمة وامل�سكلة، وما �سابه هذا من التهم 

التي ل تزال تكال لها باحلق والباطل.

من  العديد  تعاطي  رغم  »احلداثي«:  املوقف   .2  .2

أنف�سهم،  ا واعتبارهم  البنيوية  مع  العرب  الدار�سني 

بال�رشديات،  ي�ستغلون  �رشديني  الدهر،  من  حينا 

»تدعي«  أنها  ا فعال  يدركون  كانوا  هل  أدري  ا ول�ست 

أم ل ؟ جند الوعي الذي حتكم  العلمية يف تناول ال�رشد ا

أغلب درا�ساتهم واأعمالهم هو  ا يف تعاملهم معها يف 
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إن  وا والنقد(،  دب  لالأ ال�سائد  )الت�سور  نف�سه  الوعي 

أو ا�ستفادوا من بع�ض  نهلوا من مفاهيمها وت�سوراتها ا

م�سطلحاتها وخطاطاتها، من جهة.

أ  بدا إن  ا ما  أنه مبجرد  ا ثانية،  أننا جند، من جهة  ا كما 

الكتابات  يف  وخا�سة  الغرب،  يف  احلديث  يتعاىل 

مربراتها  )لها  جديدة  حقبة  عن  أمريكية،  ا جنلو  الأ

أوا يف  هناك( هي احلقبة »ما بعد البنيوية« حتى بدا

»ما  اأ�سبحوا  أنهم  وا البنيوية،  من  ان�سالخهم  إعالن  ا

بعد بنيويني« يعانقون روؤية جديدة للنقد ؟

الذي  الت�سور  يف  و»احلداثي«  »التقليدي«  ي�سرتك 

منوا  لآ بالعلم،  »احلداثيون«  آمن  ا ولو  عنه.  نتحدث 

أن »ما بعد البنيوية« ل يعني  دركوا ا بتطور بالعلم، ولأ

إىل حقبة اأخرى بعد  »الن�سالخ » عنها، ولكن النتقال ا

إن القول  اكتمال ما كان مطروحا يف احلقبة ال�سابقة. ا

باحلقب يعني اأن هناك تتابعا وتطورا. 

دب،     حني يكون هذا الت�سور هو ال�سائد يف فهم الأ

دبي، وعن ال�رشديات  هل ميكننا احلديث عن العلم الأ

يف  التاأمل  فر�سة  للقارئ  أترك  ا العربي؟  العامل  يف 

إل يتفق معي  ال�سوؤال وحماولة اجلواب عنه، ول اأخاله ا

يف ت�سخي�ض الق�سايا التي نطرحها.

3. النقد ال�صردي والهوية ال�صردية:

يف  ال�رشديات  اعرت�ض  الذي  البنيوي  اخللل  إن  ا

إليه خمتلف  أن نرجع ا ال�ستغال العربي، والذي ميكن ا

إليها، من داخلها ل  أن نوجهها ا النتقادات التي ميكن ا

تعلقت باملفاهيم وامل�سطلحات  �سواء  من خارجها، 

بالنتقادات  ات�سلت  أو  ا آلياته،  وا التحليل  إجراءات  وا

معروفة(  غري  نها  )لأ عنها  امل�سكوت  أو  ا املفرت�سة 

إىل غياب ال�سوؤال التايل لدى  أيي جمتمعة ا توؤوب يف را

العربي الذي ي�ستغل بال�رشديات :

أم نقد �رشدي؟ هل ما نقوم به علم �رشدي )�رشديات( ا

وحني ن�سل هذا ال�سوؤال بامل�ستغل نت�ساءل :هل يعرف 

أو يعي جيدا نوع العمل الذي يقوم  أو الباحث ا الدار�ض ا

أم ناقد �رشدي؟ به ويحدد هويته ؟ هل هو �رشدي ؟ ا

اأي بحث.  أ�سا�سي يف  ا الباحث �رشط  إن حتديد هوية  ا

أنا ب�سدد القيام بعمل ما، ل  أنا؟ وا وبدون معرفة من ا

وال�سوابط  القواعد  وفق  العمل  ذلك  اأجنز  أن  ا ميكنني 

به.  أقوم  ا الذي  العمل  نوعية  حتددها  التي  �س�ض  والأ

تبعا  بعملي  لال�سطالع  نف�سي  اأهيء  ل  فاإين  وبذلك 

لل�رشوط املطلوبة.

باأن  الزعم  ميكننا  ل  الطب،  من  مثال  ا�ستعرنا  إذا  ا

لفية الثالثة التي  يكون طبيب ما، ونحن يف بداية الأ

تطورت وتكاثرت فيها الخت�سا�سات الطبية، قادرا 

باأن  مرا�ض، وله معرفة  الأ أنواع  ا الت�سدي لكل  على  

يقوم بدور الفاح�ض واملحلل واملوؤول لكل البيانات 

يكون  أن  ا ميكنه  ذلك  جانب  إىل  وا ذاته،  الوقت  يف 

اجلراح واملخدر واملعالج النف�ساين،

فالتخ�س�سات  داب.  الآ نف�سه عن  ال�سيء  قول  ميكننا 

�سارت متعددة، ولكل منها جمالتها ومو�سوعاتها 

وهي  البنيوية،  احلقبة  ومنذ  آفاقها.  وا وحدودها 

احلقبة التي طرح فيها التمييز، باإحلاح، بني املمار�سة 

دبي، �رشنا نتحدث عن علوم  دب والنقد الأ العلمية لالأ

أدبي. بنيوية وعن نقد ا

ف�سائنا  إىل  ا ونقلناها  البنيوية  إلينا  ا انتقلت  لقد   

إىل خ�سو�سيتها اجلوهرية  الثقايف، ولكننا مل نلتفت ا

وفهمنا  مار�سنا  الذي  الت�سور  فاألب�سناها  )العلمية(، 

يف  عندنا،  هي  فاإذا  النه�سة،  ع�رش  منذ  دب  الأ به 

العلم وفرطنا  فاأ�سعنا  وعلم.  واملمار�سة، فن  الوعي 

ل  لذلك  ك�سيحة.  عرجاء  بنيويتنا  فجاءت  الفن،  يف 

رحها معلنا انتهاء املرحلة  ن من يطَّ عجب اأن جند الآ

إىل مرحلة جديدة نولد  إىل النتقال ا البنيوية ؟ ويدعو ا

بعد  ما  إجراءات  وا م�سطلحات  �سغرية  ح�سناء  فيها 

بنيوية، وبالطريقة نف�سها. وهكذا دواليك.

أنها دعوة  لكن لو فهمنا البنيوية حق الفهم، اأي على ا

العربي،  ف�سائنا  أدبية يف  ا علوما  �س�سنا  لأ العلم،  إىل  ا

قابلة  وجعلها  وتو�سيعها  تطويرها  على  وعملنا 

غريها  على  والنفتاح  البع�ض،  بع�سها  مع  للتفاعل 

�سيكون  وبذلك  والجتماعية.  ن�سانية  الإ العلوم  من 

لـ»ما بعد البنيوية« معنى غري الذي ميار�ض ويتكرر 

يف خطاباتنا.

اجلامعي  والبحث  دبي  الأ الدر�ض  ظل  ال�سبب  لهذا     

أ�سري الت�سور الذي نتحدث عنه. فلم تتخل�ض  العربي ا
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طاريح والكتب من هذه الروؤية ال�سبابية  الر�سائل والأ

ودرا�ساتنا  درو�سنا  ظلت  اأن  النتيجة  وكانت  دب.  لالأ

املعلومات  مراكمة  على  أ�سا�سي  ا ب�سكل  تعتمد 

أو  واملعطيات، وجتميعها وتن�سيقها بدون هم نظري ا

منهجي. وحني تكون الق�سايا التي نعاجلها تقت�سي 

والتلفيق  التوفيق  إىل  ا نطمئن  متناق�سني  موقفني 

الع�سا  من�سك  ونحن  بذلك،  متوهمني  الروؤيات  بني 

فيكون  فيهما،  ما  باأح�سن  ناأخذ  أننا  ا الو�سط،  من 

واملناهج  النظريات  فغابت  وموفقا؟  �سليما  موقفنا 

الدار�سون  فكان  العربية.  داب  الآ كليات  يف  والعلوم 

ـ  عبا�سي  �سعر  ـ  قدمي  )اأدب  مواد  يف  يتخ�س�سون 

أدبية حمددة. أو علوم ا بالغة،( ولي�ض يف مناهج ا

دبي  الأ امل�سار  تغيري  فر�سة  أنف�سنا  ا على  فوتنا  لقد 

البنيوية  إبان ظهور  ا النه�سة،  الذي هيمن منذ ع�رش 

ننا مل ننتهج الت�سور العلمي يف  يف العامل العربي، لأ

يف  »ال�رشديات«  برزت  أن  ا فكان  واملمار�سة،  الوعي 

حققها  التي  املنجزات  اأهم  )وهي  الثقايف  ف�سائنا 

دبي العربي يف هذه احلقبة(، لكن بدون هم  الدر�ض الأ

أو هاج�ض علمي، فكانت بذلك »نقدا �رشديا«،  منهجي ا

امل�ستغلون  وكان  �رشديا«،  »علما  كانت  مما  اأكرث 

أن  ا أي  ا ال�رشدي نقادا �رشديني ل �رشديني.  بالتحليل 

الت�سور الذي ظل مهيمنا يف وعينا ظل يتحكم فينا، 

آخر، يقرر  إىل م�سار ا ومل ن�ستطع تغيريه لتحويل جمراه ا

أن يكون علما، كما ميكن  دبي ميكن ا بكون الدر�ض الأ

أن يكون نقدا. ولكل منهما �رشوطه و�رشوراته. ا

دبي؟ وما  دبي والنقد الأ    فما هو الفرق بني العلم الأ

الختالف بني العامل ال�رشدي والناقد ال�رشدي؟ وما 

هي العالقات املمكنة بينهما؟ وما دورهما معا يف 

دب وطرائق حتليلنا له؟  تغيري فهمنا لالأ

4. ال�صرديات: علما لل�صرد :

خالل  من  وذلك  ال�رشدية  علمية  ت�سخي�ض  �سنحاول 

لذلك.  �رشورية  نراها  مقومات  أربعة  ا على  الرتكيز 

ومتى انتفى اأي مقوم منها كان احلديث عن ال�رشديات 

املقومات  هذه  و�سك.  ريب  مو�سع  علما  باعتبارها 

هي العلم واملو�سوع واخللفية واملقا�سد.

4. 1. العلم: كل الدار�سني الذين ا�ستغلوا بال�رشديات 

أنها اخت�سا�ض لها كل  ي�سددون على بعدها العلمي، وا

املقومات وامل�ستلزمات التي يتميز بها اأي اخت�سا�ض 

يتوفر على �رشوط و�رشورات العمل العلمي. و�سنحاول 

تبني هذه ال�رشوط من خالل جملة من العنا�رش هي 

على التوايل: ال�سم، املوقع، الزمن، الو�سيط.

ي  أن يتحدد ا�سمه بدقة دفعا لأ 4. 1. 1. ال�سم: ومعناه  ا

التبا�ض مع غريه من العلوم القريبة والتي ت�سرتك معه 

يف املو�سوع نف�سه. و�سنالحظ اأن حتديد »ال�رشديات 

البداية  يف  متعرثا  ظل  لقد  الزمن.  مع  إل  ا ي�ستو  مل   «

أن ي�ستقر نهائيا.  ا ويخ�سع ل�ستعمالت متعددة قبل 

التذبذب  على  تدل  التي  ال�ستعمالت  هذه  �ساعت 

ال�رشدي،  التحليل  ال�رشد،  نظرية  ال�ستقرار:  قبل 

بويطيقا  النرث،  بويطيقا  للحكي،  البنيوي  التحليل 

ال�رشد، بويطيقا احلكي، نقد الرواية، التحليل الل�ساين 

للرواية، ويف �سنة 1967 اقرتح تودوروف م�سطلح 

بالتدريج  ي�سيع  أ  فبدا  )Narratologie( »ال�رشديات« 

ذلك  وجند  البدايات.  يف  دقيقة  غري  ب�سورة  ويتعمم 

وهي  هينو  آن  ا لدن  من  توظيفه  يف  بجالء  وا�سحا 

نها يف  تعني به ما �سي�سبح ال�سيمائيات احلكائية لأ

كتابها هذا كانت تتبنى الت�سور ال�سيميائي يف حتليل 

ال�رشديون  به:  امل�ستغلني  م�سطلح  اأن  كما   .
)1(

ال�رشد

العديد  وجند  ملتب�سا،  البداية  يف  ظل   )Narratologue(

الكتابة  حاولت  التي  أمريكية  ا جنلو  الأ الكتابات  من 

عن احلركة البنيوية تعترب جريار جنيت وتودوروف 

لكن  ال�سيمائيات.  �سيميائيني وتتحدث عنهما �سمن 

حمدد  علما  ال�رشديات  �سارت  الزمني  التطور  مع 

احلقبة  يف  معه  ولد  آخر  ا علم  عن  وخمتلفا  املعامل 

�سار  كما  احلكائية«.  »ال�سيميائيات  وهو  البنيوية 

كونهم  رغم  ال�سيميائيني  عن  خمتلفني  ال�رشديون 

ي�ستغلون معا بـ»مو�سوع«واحد هو »ال�رشد«. 

لالخت�سا�ض  يكون  أن  ا به  ونق�سد  املوقع:   .2  .1  .4

أو  ا القريبة  الخت�سا�سات  باقي  موقع خا�ض �سمن 

أن يتحدد من خالل عالقته بها،  البعيدة. ومعنى ذلك ا

أو جوار. فعالقة  �سواء كانت هذا العالقة عالقة ن�سب ا

إىل علم كلي ين�سوي حتته مثال،  الن�سب تعني انتماءه ا
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ويتميز با�ستغاله مببحث يندرج داخله. وبذلك تكون 

أن يكون  أراد ا إذا ا عالقته به عالقة خ�سو�ض بعموم. وا

التي  الفرعية  العلوم  يقدم  أن  ا فيفرت�ض  عاما،  علما 

أن تن�سوي حتته، وعالقة كل ذلك بعلوم اأخرى  ميكن ا

قريبة.

اخت�سا�ض  إىل  ا انتماءها  معلنة  ال�رشديات  ابتداأت   

جذورا  لها  جند  التي  »البويطيقا«  هو  عام  علمي 

أن ال�سكالنيني الرو�ض  �ساربة يف التاريخ اليوناين، وا

حاولوا جتديدها باإعطائها بعدا علميا. لكن البويطيقا 

يف املرحلة البنيوية �ستتخذ لها موقعا متميزا �سمن 

الذي  العلم  باعتبارها  ال�سائدة،  دبية  الأ الدرا�سات 

وتتخ�س�ض  دبي«.  الأ اخلطاب  بـ»خ�سائ�ض  يعنى 

نف�سه،  البويطيقي  املنظور  من  بالبحث،  ال�رشديات 

وىل  �سماء الأ يف ال�رشد. ولهذا العتبار كان من بني الأ

أو احلكي«.  لهذا الخت�سا�ض اخلا�ض »بويطيقا ال�رشد ا

وجند ال�سيء نف�سه مع ال�سيميائيات.

أن يكون لالخت�سا�ض  4. 1. 3. الزمن: نعني بالزمن هنا ا

نف�سه،  الوقت  ويف  فيه،  ت�سكل  حمدد  ميالد  تاريخ 

أن تكون هناك جذور  أيناه يف املوقع، ا وبناء على ما را

ملا  م�ستقبلية  آفاق  وا ميالده،  قبل  ما  لفرتة  واأ�سول 

أننا يف الزمن نتلم�ض تتبع »ما  أي ا بعد زمان ت�سكله.ا

قبل ال�رشديات«  و»ال�رشديات«  و»ما بعد« ها. وفعال 

أمريكية حديثا  جنلو ا ن، يف الكتابات الأ أنا جند، الآ بدا

ال�رشديات  بعد  و»ما  الكال�سيكية«  »ال�رشديات  عن 

.
)2(

.)Postclassical narratology( »الكال�سيكية

إن حتديد تاريخ ميالد الخت�سا�ض )ال�رشديات( ل  ا  

إىل  ا و�سوله  به  املق�سود  ولكن  جذور،  بال  أنه  ا يعني 

له  ت�سمح  التي  مكوناته  خمتلف  حتديد  من  م�ستوى 

التطور  عالن عن ت�سكله »اجلنيني« وقدرته على  بالإ

الذاتي نحو امل�ستقبل.

يف  ال�سم  �ساحب  الذي  التذبذب  أن  ا نالحظ  هكذا 

البداية يبدو لنا كذلك على م�ستوى الزمن. لقد كانت 

متداخلة  البنيوية،  املرحلة  يف  ال�رشدية،  الدرا�سات 

أفق  وا هوية  عن  له  يبحث  منها  وكل  ومتقاربة، 

العلوم  بني  التمييز  ال�سعب  من  كان  إذا  وا متميزين. 

ال�رشدية يف ال�ستينيات )لننظر العدد الثامن من جملة 

هو  اجلامع  ال�سم  كان  حيث   )1966 »توا�سالت« 

، فاإن بدايات ال�سبعينيات 
)3(

»التحليل البنيوي لل�رشد«

»خطاب  جنيت  جريار  كتاب  ظهور  مع  �ست�سهد 

ن  لل�رشديات، لأ امليالد احلقيقي  احلكاية«، )1972( 

يف  )مقال  الفرعي  عنوانها  كان  التي  الدرا�سة  هذه 

مللمة  خالل  من  خ�سو�سيتها  على  دال   ،
)4(

املنهج(

�سا�سية  خمتلف اأطراف املو�سوع وحتديد املكونات الأ

حني   
)5(

بال ميك  مع  نتفق  لذلك  بها.  ا�ستغلت  التي 

للدللة  تتحدث عن ما قبل جنيت 1972، وما بعده 

على ميالد ال�رشديات الفعلي، علما قائما بذاته.

املتاأين  للمتتبع  ميكن  التو�سيحات  هذه  مبقت�سى 

ن،  الآ إىل  ا  1972 منذ  لل�رشديات  تاريخا  يكتب  أن  ا

ال�سكالنيني  تراث  مع  القريبة  جذورها  إىل  ا ملتفتا 

أر�سطو  وا اأفالطون  بويطيقا  مع  والبعيدة  الرو�ض 

أن  وا الغربي،  التاريخ  كل  خالل  البويطيقا  و�رشاح 

يجد لها روافد يف النقد اجلديد يف بدايات القرن ويف 

تلميحات الروائيني. وبذلك ميكن جتاوز الكتابات غري 

الدقيقة التي مل تكن قادرة على التمييز بني خمتلف 

ال�رشدي،  الن�ض  بتحليل  اهتمت  التي  الجتهادات 

مريكية وهي ت�سعى  أو الأ وروبية ا �سواء يف الكتابات الأ

للتاأريخ للحركة ال�رشدية خالل احلقبة البنيوية، كما 

إىل ذلك.  اأملحنا ا

أو   لكن الزمن ل يتوقف عند حدود البحث عن اجلذور ا

أي�سا بالمتداد،  إنه يت�سل ا عن حتديد تاريخ امليالد. ا

العلم  ن  لأ ال�سريورة  تاريخ  إنه  ا امليالد.  بعد  ما  اأي 

أن يت�سكل يف حلظة معينة، ا�ستجابة  أهدافه ا لي�ض من ا

�رشورته  تنتهي  انتهائها  ومبجرد  طارئة،  لظروف 

املدى،  بعيد  م�رشوع  العلمي  العمل  إن  ا و�سالحياته. 

عندنا،  يفعل،  كما   « »موته  عن  احلديث  ميكننا  ول 

عادة ببالهة متناهية. 

أن ا�ستوت    يبدو لنا ذلك بجالء يف كون ال�رشديات منذ ا

علما قائما بذاته وهي تعمل على حتديد جمال بحثها 

وتو�سيعه كلما متكنت من حتقيق تراكمات ت�ساعدها 

آفاق جديدة للبحث وال�ستك�ساف.  على فتح جمالت وا

لها  حققت  قد  الق�سري  تاريخها  يف  جندها  هكذا 

�سريورة مهمة، ميكننا تاأطريها على النحو التايل :
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إىل  ا احل�رش  من  ال�رشديات  انتقلت  لقد  النفتاح:  ـ  أ  ا

على  �سيقا  البداية  يف  جمالها  كان  لقد  التو�سيع. 

�سا�سيني  الأ طرفيه  على  الرتكيز  خالل  من  اخلطاب 

)الراوي واملروي له(، ثم و�سعت جمال بحثها ليمتد 

إىل ق�سايا اأخرى مل تكن قادرة  إىل املوؤلف والقارئ، وا ا

على الهتمام بها يف مرحلة ت�سكلها.

إقامة  بـ  تعدد ال�رشديات: جتاوزت ال�رشديات مرحلة ا

مر  عالقات مع البالغة والل�سانيات فقط كما كان الأ

على  منفتحة  �سارت  ولكنها  البنيوية،  احلقبة  يف 

علوم اأخرى :مثل الل�سانيات غري البنيوية )النظريات 

والنف�ض  الجتماع  وعلوم  والتداولية،(  الدللية 

نرثوبولوجيا وال�سيا�سة والعلوم املعرفية والذكاء  والأ

والتكنولوجيا  التوا�سل  ونظريات  ال�سطناعي 

اجلديدة للمعلومات والتوا�سل.

�رشديات  عن  احلديث  إمكانية  ا أمام  ا �رشنا  هكذا 

أو  ا نف�سية  أو  ا اجتماعية  واأخرى   
)6(

تداولية

أو �رشديات معرفية  أو �رشديات ثقافية ا اأنرثوبولوجية ا

بال�رشديات  امل�ستغلون  ، و�سار 
)7(

أو �رشديات رقمية ا

العلماء  أي�سا  ا ولكن  والنقاد،  البالغيون  فقط  لي�ض 

ال�رشديني �ساروا  أن  ا كما  اخت�سا�سات متعددة.  من 

اأكرث قدرة على النفتاح على علوم �رشدية اأخرى مثل 

ال�سيميائات احلكائية و�ساروا يتفاعلون معها، عك�ض 

مر يف البدايات، حيث كانوا منغلقني  ما كان عليه الأ

عليها.

إذا كانت ال�رشديات  إىل العام: ا ج. النتقال من اخلا�ض ا

مع  فاإنها  دب،  الأ يف  بال�رشد  فقط  تهتم  بدايتها  يف 

ال�سريورة باتت تو�سع جمال مو�سوعها لي�سمل ال�رشد 

أنها انتقلت من  ا أي  . ا
)8(

حيثما وجد: ال�سورة واحلركة

اأي  إىل  ا دبي  اللفظ يف اخلطاب الأ ال�رشد الذي يوظف 

أنا  أو العالمة التي يوظفها. وبدا �رشد كيفما كان نوعه ا

جند درا�سات �رشدية على اللوحة والفيلم ال�سينمائي، 

.
)9(

والن�ض املرتابط )الرقمي(.

طار العام  4. 1. 4. الو�سيط:  نق�سد بالو�سيط هنا الإ

ال�رشدية  فكار  الأ عن  التعبري  خالله  من  يتم  الذي 

ومناق�ستها ورواجها من لدن ال�رشديني.

لهم  اتخذوا  بها  امل�ستغلني  جند  لل�رشديات  بالن�سبة 

للعمل  أداة  وا و�سيطا   )Poétique( »بويطيقا«  جملة 

ال�رشدي الذي يفكرون يف نطاقه. تاأ�س�ست هذه املجلة 

�سنة 1970، وحتمل م�سوؤوليتها جريار جنيت ومعه 

معا  ي�رشفان  كانا  املجلة  جانب  إىل  وا  . تودوروف 

من�سورات  �سمن  املجلة  ا�سم  حتت  كتب  �سل�سلة  على 

ت�سدر  املجلة  هذه  تزال  ل   .  )Seuil( الفرن�سية  عتبة 

الذي  تودوروف  عنها  غاب  إن  وا ال�سل�سلة،  وكذلك 

آخر من الكتابة والبحث ل عالقة له  إىل جمال ا انتقل ا

أن  أو ال�رشديات. وميكن للباحث النبيه ا دبي ا بالنقد الأ

يوؤرخ لل�رشديات انطالقا من هذه املجلة ومن�سوراتها 

على  �سواء  عليها  طراأت  التي  التحولت  إىل  ا بالنظر 

امل�ساهمني  الكتاب  نوعية  أو  ا امللفات  نوع  م�ستوى 

التطور  آثار  ا وب�سدق  يعك�سان  نهما معا كان  لأ فيها 

امل�ستوى  على  �سواء  ال�رشديات  على  طراأت  التي 

أو التطبيقي. النظري ا

طار  إىل جانب املجلة واملن�سورات قد يكون هذا الإ    ا

أو  ا جامعة  أو  ا كلية  نطاق  يف  للبحث  بنية  أو  ا حلقة 

احللقات  هذه  من  ولكل  إلكرتوين.  ا موقع  أو  ا معهد 

ت�سدر  التي  اخلا�سة  من�سوراتها  املجموعات  أو  ا

ملتقيات  تقيم  أنها  ا كما  كتب،  أو  ا جمالت  خالل  من 

أو �سنوية حول حمور من املحاور التي تتعلق  دورية ا

إىل الف�ساء  أن يعود ا ن، ا بال�رشديات. ويكفي القارئ، الآ

حمرك،  اأي  ويف  البحث،  خانة   يف  ويكتب  ال�سبكي، 

اأجنبية  اأي لغة  أو  ا  Narratology أو  ا   Narratologie مادة 

واملواقع  ال�سفحات  مئات  أمام  ا نف�سه  ليجد  اأخرى 

.
)10(

اخلا�سة بها يف العامل اأجمع

4. 2. املو�صوع: 

وحتديد  به.  ي�ستغل  مو�سوع  من  علم  لكل  بد  ل 

خا�سة  ملتطلبات  يخ�سع  متناهية  بدقة  املو�سوع 

العامل  من  حمددة  زوايا  يختار  وهو  العامل  ين�سدها 

الذي يبحث فيه.

دبية« مو�سوعا   عندما اقرتح ال�سكالنيون الرو�ض » الأ

حتديد  بذلك  يريدون  كانوا  اجلديدة،  للبويطيقا 

»مو�سوع«  مفرت�ض عملوا على بنائه من خالل ت�سور 

دبية هي اخلا�سية التي جتعل من  دب: فالأ جديد لالأ
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أين  دبية« ا أدبيا . لكن هذه اخلا�سية »الأ عمل ما عمال ا

أم  أم يف املحتوى ؟ ا أين تتحقق؟ اأيف ال�سكل ؟ ا تكمن؟ وا

أم يف اللغة؟ �سلوب؟ ا فيهما معا؟ هل جندها يف الأ

نه ي�سحب الب�ساط  إنه مو�سوع حمدد بوجه دقيق، لأ ا

اأخرى  دب من اخت�سا�سات  من حتت امل�ستغلني بالأ

اأخرى  جهة  من  نه  ولأ جهة،  من  ن�سانية(  الإ )العلوم 

دب وروؤية خمالفة ملا ظل  ي�ستدعي ت�سورا جديدا لالأ

دبية  الأ مفهوم  يبدو  لذلك  قرون.  عدة  خالل  �سائدا 

�سئلة ل ح�رش لها.  بقدر ما هو حمدد، هو مولد لأ

على  م�رشعا  كونه  يف  يكمن  العلمي  امل�رشوع  لكن 

�سئلة ومفتوحا على الفرتا�سات. ولذلك فهو يفتح  الأ

وال�ستنباط  والتجريب  للمالحظة  متعددة  ور�سات 

أو  ا املنجز  عند  تقف  ل  عامة  قواعد  إىل  ا للو�سول 

ولو  الإجناز.  املمكن  كذلك  تن�سد  ولكنها  املتحقق، 

دبية«  مكان اجلواب عن ال�سوؤال املتعلق بـ»الأ كان بالإ

البحث  أو  ا للعلم  كانت هناك �رشورة  البداية ملا  يف 

من  كل  تت�سافر،  فرعية  علوم  ميالد  أو  ا العلمي، 

والتقدم  وجتزيئه،  املو�سوع  ملحا�رشة  ناحيتها، 

لت�سهيل  ثابتة،  يف اجلواب عنه، بخطى بطيئة ولكن 

دبية العامة. التقدم يف اجلواب عن الأ

إنه وقد قرب مرور قرن من  ا ن  لذلك ميكننا القول الآ

ل  دبية،  لالأ الرو�ض  ال�سكالنيني  طرح  على  الزمان 

ويحددونها  تو�سيحها  على  يعملون  الدار�سون  يزال 

نظرية  زوايا  من  عنها  ويبحثون  خمتلفة،  حتديدات 

للتفكري  أفقا  ا يفتح  املو�سوع  إن  ا معينة.  ومنهجية 

ا�سرتاتيجيات،  واختيار  فر�سيات  وتقدمي  والبحث 

يتم الك�سف عنها من خالل العمل الدائب واملتوا�سل 

واملتطور.

يف  الرو�ض  ال�سكالنيني  نهج  على  ال�رشديون  �سار 

Narp( »حتحتديد مو�سوع ال�رشديات، فجعلوه »ال�رشدية

دبية. فاإذا بنا ننتقل من العام  rativité( قيا�سا على الأ

أ  يتجزا ن  لأ بدوره  قابل  اخلا�ض  وهذا  اخلا�ض.  إىل  ا

إىل ما هو اأخ�ض منه.  وبال�ستغال بهذه امل�ستويات  ا

وتنويع  تدقيق  هو  البعيد  املرمى  يكون  املختلفة 

متعددة.  جوانب  من  ومالم�سته  املو�سوع  عنا�رش 

جابة  أن يتقدم يف الإ وكل اخت�سا�ض فرعي يحاول ا

�سئلة اخلا�سة والعامة املت�سلة باملو�سوع. عن الأ

بعيدا  مرمى  �سارت  وقد  ال�رشدية  جند  ال�سبب  لهذا 

من  آخرون  وا الرواية  خالل  من  البع�ض  بها  ي�ستغل 

�سنجد  الزمن  تطور  ومع  العجيبة،  احلكاية  خالل 

واحلركة،  ال�سورة  خالل  من  يتم  بال�رشد  ال�ستغال 

ومعنى ذلك اأن عالقة املو�سوع بالن�ض كانت وطيدة. 

ـ  )الكال�سيكية  الن�سو�ض  اختيار  يف  التنوع  وهذا 

دور  أي�سا  ا له  كان  التجريبية،(  ـ  التقليدية  اجلديدة، 

بتعدد  املو�سوع  يف  البحث  جمال  تو�سيع  يف  هام 

الن�سو�ض والعالمات امل�ستغل بها. وكل ال�ستغالت 

وت�سعى  لل�رشديات  العامة  املبادئ  على  تتاأ�س�ض 

إىل تقدمي منجزات �رشدية تخدم الهدف العام،  ا كلها 

حمددة  عالماتية  أو  ا ن�سية  عينات  من  انطلقت  إن  وا

ومتنوعة.

الباحثني  �سيدفع  املو�سوع  يف  البحث  هذا  أن  ا كما 

خلفياتهم  على  بناء  ال�ستك�ساف  مناطق  تعداد  إىل  ا

أن تتعدد بتعدد  إل ا املعرفية ومقا�سدهم التي ل ميكن ا

م�ساربهم واجتاهاتهم رغم اتفاقهم املبدئي، املبا�رش 

العلمي  امل�رشوع  حول  اأحيانا،  ال�سمني  أو  ا حينا 

بني  خمتلفة  ال�رشدية  جند  لذلك  به.  ي�ستغلون  الذي 

نه  لأ البحث  يخدم  الذي  الختالف  وهو  ال�رشديني، 

يغذيه ويطوره. ولو مل يكن هذا الختالف لتم الت�سليم 

الفي�سل،  هو  ال�رشديني  بع�ض  إليه  ا تو�سل  ما  باأن 

فيكون التفاق وتلك نهاية م�رشوع البحث.

العمل  مكونات  �سبط  املو�سوع  تدقيق  ي�ستدعي 

ينطلق  ال�رشدي ومراتبه وطبقاته وفق ت�سور حمدد 

الرو�ض هذه  ال�سكالنيون  اأن عني  منه ال�رشدي. ومنذ 

احلكائي«  »املنت  ثنائية  خالل  من  املكونات 

اخلطيب  إبراهيم  ا ترجمة  ح�سب  احلكائي«  و»املبنى 

لـ)Sujet;Fabula(، جند ال�رشديني يعددون هذه املكونات 

واملراتب وفق ما جنده يف ما يلي:

ـ جنيت:  احلكي / الق�سة / ال�رشد.

ـ تودوروف: الق�سة / اخلطاب

ـ ميك بال: احلكي /الق�سة / الن�ض ال�رشدي

ـ رميون كينان: الق�سة / الن�ض / ال�رشد.

خللفيات  خا�سعة  �ستكون  التمييزات  هذه  وكل 
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أن  ا كما  ذاك.  أو  ا ال�رشدي  هذا  لدى  حمددة  ومقا�سد 

املركزية  اجلن�سية  واملفاهيم  امل�سطلحات  حتديد 

ما  وكل  الن�ض  ـ  اخلطاب  ـ  الق�سة  ـ  احلكي  ـ  )ال�رشد 

يت�سل بها من مفاهيم قريبة( �ستكون بدورها مثار 

اختالف ب�سبب اختالف اخللفيات واملقا�سد. و�سنبني 

ذلك من خالل التوقف على اأعمال جريار جنيت وميك 

ال�سائد،  أن الختالف هو  ا براز  لينتفلت لإ بال وجاب 

ولي�ض التفاق كما يتوهم العديد من الذين ينتقدون 

بها،  جهال  يت�سورونها،  وهم  العرب،  من  ال�رشديات 

أن  ا أو  ا بتطبيقها،  نقوم  أن  ا فقط  علينا  جاهزة  قوالب 

اخلاطئة  بالكيفية  مور  الأ نفهم  أننا  ا يعني  تطبيقها 

التي يت�سورونها.

الفروقات  هذه  ودقيق  جيد  ب�سكل  نتبني  مل  إذا  ا إننا  ا

أن نقع �سحية اللتبا�ض  إل ا املنهجية والدللية ل ميكننا ا

ا�ستحالة  وبالتايل  ال�ستيعاب.  وعدم  والغمو�ض 

تفاعلنا  �سكل  هو  �سف،  لالأ وهذا،  والتطوير.  بداع  الإ

دب عموما  الأ اجلديدة يف  النظريات  ال�سائد مع هذه 

خ�سو�سياتها  إىل  ا ننتبه  ل  إننا  ا خ�سو�سا.  وال�رشد 

ومتيز بع�سها عن بع�ض، وهي ت�ستغل مبو�سوع واحد 

بال�سيء  نقوم  ونحن  حمدد.  اخت�سا�ض  نطاق  ويف 

واحدا  املو�سوع  يكون  حينما  للح�رشة؟  ويا  نف�سه، 

والخت�سا�سات متعددة.

إن الختالف يف تدقيق مكونات املو�سوع ومراتبه  ا

�سمن الخت�سا�ض الواحد لي�ض دليال على خلل نظري 

إىل  نه هو الذي يوؤدي ا أو منهجي، ولكنه دليل عافية، لأ ا

تطور  وكلما  الدائمة.  ومناق�ساتهم  ال�رشديني  حتاور 

إخ�ساب النظرية وتطويرها.  النقا�ض، �ساهم ذلك يف ا

التفاق،  هو  وال�ستثناء  القاعدة،  هو  الختالف  إن  ا

ن املو�سوع امل�ستغل به )ال�رشدية( يغتني ويتنوع  لأ

ال�رشدية  الن�سو�ض  وتعدد  وتنوع  بغنى  ويتعدد 

واملقا�سد  اخللفيات  وباختالف  وجديدها،  قدميها 

التي ينطلق منها امل�ستغلون بال�رشد.

4. 3. اخللفيات: 

املو�سوع  عنا�رش  حتديد  يف  الختالف  م�سادر  إن  ا

اخللفيات  إىل  ا يعود  وم�سطلحاته  مكوناته  و�سبط 

التي ينطلق منها الدار�سون والباحثون يف ال�رشديات. 

دبي،  إىل ال�رشديات من البالغة والنقد الأ فالذي جاء ا

أو معجمية. إليها بقناعات ل�سانية ا لي�ض مثل من جاء ا

أ ال�ستغال بها وهو ذو خلفية فل�سفية  كما اأن من بدا

أو بويطيقية، أ�سلوبية ا لي�ض مثل ما يعتمد خلفية ا

يلعب تعدد اخللفيات دورا كبريا يف طبع ال�رشديات، 

بالنقا�سات  مر  الأ يتعلق  حني  ال�رشدي  الفكر  أو  ا

النظرية والفل�سفية لل�رشد، ب�سمات التعدد والختالف. 

وعندما نالحظ النقا�ض بني ال�رشديني حول م�رشوع 

جملة  أعداد  ا �سمن  منه  هام  جزء  كان  والذي  جنيت 

تتحدد  النظر  اختالف  زوايا  أن  ا �سنجد،  بويطيقا«    «

أننا نلم�ض  بناء على اخللفيات التي ينطلقون منها. كما ا

أي�سا يف النقا�ض الذي خا�سه بول ريكور  ذلك بجالء ا

أو مع غرميا�ض من جهة  ا مع جريار جنيت من جهة 

أو ميك بال،  أو الذي  �ساهمت به دوريت كون ا اأخرى ا

حتفيز  يف  كربى  اأهمية  اخللفيات  لتعدد  كانت  لقد 

ال�رشديني على التفكري يف مو�سوعهم وتطويره نحو 

آفاق جديدة. وكلما تعددت هذه اخللفيات كان لها دور  ا

يف مد ال�رشديات بزخم فكري و�سجال معريف ي�سهم 

م�سارات  اخرتاق  إىل  ا والدفع  غناء  والإ التطوير  يف 

التكنولوجيا  ظهور  ومنذ  والعمل.  النظر  يف  جديدة 

اجلديدة للمعلومات والتوا�سل )NTIC( و�سار العلماء 

إىل ال�رشديات من الفيزياء والريا�سيات  الذين جاوؤوا ا

واملعلوميات والذكاء وال�سطناعي والعلوم املعرفية، 

نرثوبولوجيا  عالوة على علوم الجتماع  والنف�ض والأ

كربى  حتولت  أمام  ا بتنا  والقت�ساد،  وال�سيا�سة 

خريين. �سهدت ال�رشديات خالل العقدين الأ

4. 4. املقا�صد: 

إن اختالف املقا�سد يرتبط ارتباطا وثيقا باملقا�سد  ا

املتوخاة. وهي بدورها ت�سهم يف الختالف يف حتديد 

من  جند  لذلك  ومعانيها.  واملفاهيم  امل�سطلحات 

أن اأهناك من يعينها  يحدد »ال�رشدية« يف ال�سكل. كما ا

ل  فاإننا  الدللة  أو  ا ال�سكل  نقول  وعندما  الدللة،  يف 

أن نت�سور،  نعني بهما مفهومني ب�سيطني كما ميكن ا

ن كال منهما حممل بالدللت اجلديدة التي �سارا  لأ
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ياأخذانها مع ظهور الل�سانيات والبنيوية والنظريات 

املعرفية،  والعلوم  والتداولية  التاأويلية  يف  اجلديدة 

�س�ض  أن البدء يف التفكري يف اأي منهما يتم وفق الأ كما ا

ن�سانية  العلمية كما مت اعتمادها يف خمتلف العلوم الإ

دبية، ويف �سوء تطور العلوم ب�سفة عامة. والأ

ال�رشديات  أن  ا املعطيات  هذه  خالل  من  نتبني 

باعتبارها اخت�سا�سا علميا، لي�ست عبارة عن قوالب 

أو و�سفات ثابتة ونهائية علينا  أو م�سطلحات جافة ا ا

إنها م�رشوع  أن نقوم بتطبيقها على الن�ض  ال�رشدي. ا ا

للتفكري والبحث، وهي ت�ستدعي الت�سلح بثقافة علمية 

ومعرفة دقيقة بالعلوم واملعارف وكفاءة يف قراءة 

العلمي  الت�سور  أفق  ا يف  حتليلها  بهدف  الن�سو�ض 

الذي ي�ستغل به الباحث بغية تطوير املعرفة بال�رشد 

إجراءات البحث العلمي  وال�رشدية. ويتطلب ذلك اتباع ا

وم�ستلزماته، وتوليد م�سطلحات مالئمة،

مع  تعاملنا  يف  غابت  وال�سوابط  �س�ض  الأ هذه  كل 

عندنا  ظلت  ولذلك  إجنازاتها.  ا وخمتلف  ال�رشديات 

ناق�سا  فهما  فهمناها  ننا  لأ وفقرية،  جدا  حمدودة 

»وا�ستوعبناها« باختزال وتب�سيط �سديدين. لذلك كان 

أنها »نظريات«  أ�سا�ض ا ال�سائد يف التعامل ينبني على ا

مكتملة لل�رشد، وما علينا �سوى »تطبيقها« على الن�ض 

ال�رشدي العربي قدميه وحديثه، ليكون عملنا �رشديا. 

خالف  على  كان  النهائية،  احل�سيلة  يف  مر،  الأ لكن 

ذلك جذريا.

إىل  يقودنا احلديث عن كيفية تفاعلنا مع ال�رشديات ا

ا�ستنتاج ما يلي:

العلم  حتت  أيناه  را ما  �سوء  يف  أنه،  ا ن�سجل  أ.  ا

ما  إىل  ا وبالنظر  واملقا�سد،  واخللفيات  واملو�سوع 

يف  �سواء  ال�رشدية،  املنجزات  م�ستوى  على  حتقق 

�سول(  ما �سار ي�سمى »ال�رشديات الكال�سيكية« )الأ

العلمية  واجلماعات  املختربات  مع  والمتدادات، 

وروبية  الأ واملدار�ض  اجلامعات  حتت�سنها  التي 

دبي ال�سائد  مريكية، ويف ظل هيمنة الت�سور الأ والأ

إىل تبلور هذه  عندنا مل منار�ض الت�سور الذي يوؤدي ا

املقومات فلم يتحقق اأي منها على م�ستوى الوعي 

هو  ظل  دب  لالأ التقليدي  الت�سور  ن  لأ واملمار�سة 

املتحكم يف تعاملنا معها.

للتفكري  ال�رشورية  املقومات  هذه  غياب  يف  ب. 

املنجز  كان  علمية،  اأي  جديدة،  بطريقة  ال�رشد،  يف 

من  »ال�رشديات«،  ا�سم  يحمل  وهو  العربي،  ال�رشدي 

النطاق،  الغربية يف هذا  خالل تفاعله مع املنجزات 

» نقدا �رشديا«  ل �رشديات. 

فماذا نق�سد بـ»النقد ال�رشدي«؟ وما الذي مييزه عن 

نقد  مار�سناه  الذي  ال�رشدي  النقد  وهل  ؟  ال�رشديات 

للنقد  تناولنا  يف  �سرناه  ما  ذلك  ؟  زائف  أو  ا حقيقي 

ال�رشدي يف عالقته بال�رشديات.

5 . النقد ال�صردي وال�صرديات:

مبادئ  وفق  بال�رشديات  ي�ستغل  ال�رشدي  كان  إذا  ا

إىل  أ�س�ض البحث العلمي نا�سدا من وراء ذلك الو�سول ا وا

بالظواهر  حاطة  الإ يف  وال�سمولية  الكلية  من  درجة 

ب�سكل  يعنى  ال�رشدي  الناقد  فاإن  يحللها،  التي 

م�ساك  الإ حماول  فقط  املتحققة  بالن�سو�ض  خا�ض 

أو الدللية. بخ�سو�سيتها الفنية ا

ال�رشدية  الق�سايا  يعالج  ال�رشدي  كان  إذا  ا أنه  ا كما 

العلمية  املعرفة  بتحقيق  مطالب  نه  لأ مبو�سوعية 

بخ�سو�ض كل ما يتناوله، فالناقد ال�رشدي ميكن اأن 

يدخل ذاتيته وفق املتطلبات التي ت�ستدعيها �رشوط 

من  الن�ض  له  يقدمه  ما  على  وبناء  النقدية  الكتابة 

أو  ا إيديولوجية  ا هواء  لأ تبعا  ولي�ض  ومعطيات،  مواد 

مواقف ثقافية جاهزة.

والنقدية،  العلمية  املمار�ستني  بني  التمييز  بهذا 

أن نتحدث عن عالقة توا�سل وتكامل بينها.  ا ميكننا 

حاجة  اأن  غري  ويتطلبه.  خر  الآ ي�ستدعي  منهما  فكل 

نه ميهد له  أ�سد لأ قوى وا النقد ال�رشدي للعلم ال�رشدي لأ

�س�ض وينتج له املفاهيم من جهة،  املجال وي�سع له الأ

كفاأ على مواجهة كربيات الق�سايا ال�رشدية  أنه الأ كما ا

نواع ال�رشدية و�سياغة التاريخ  حني تتعلق بنظرية الأ

ال�رشدي وما �ساكل هذا من الق�سايا العامة.

به  متده  ما  قاعدة  على  يتاأ�س�ض  ال�رشدي  النقد  إن  ا

وثقافية.  ومعرفية  نظرية  إجنازات  ا من  ال�رشديات 

أي�سا، ال�ستفادة من علوم ومعارف اأخرى  وباإمكانه ا
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حاطة بالن�ض ال�رشدي من خمتلف جوانبه، ويعمل  لإ

من خالل ذلك على مد ال�رشديات، بدوره باحتمالت 

بعنا�رش  اهتمامها  دائرة  لتو�سيع  جديدة  آفاق  وا

إليها النقد ال�رشدي وهو  أن ينتهي ا خا�سة جدا ميكن ا

ن�سية  مناطق  يكت�سف  أو  ا معينة،  بن�سو�ض  ي�ستغل 

أو غري متداولة. غري ماأهولة ا

العالقة  على  التاأكيد  ميكن  العتبارات  هذه  لكل 

لختالف  ال�رشدي  والنقد  ال�رشديات  بني  اجلدلية 

ال�رشدية. ونظرا لطبيعة  دوريهما يف تقدمي معرفتنا 

أن  أن ال�رشدي ميكنه ا إىل ا هذه العالقة ميكننا الذهاب ا

أن يكون  أي�سا ناقدا �رشديا، بل من ال�رشوري ا يكون ا

أن يكون �رشديا  أي�سا. ول ميكن للناقد ال�رشدي ا ناقدا ا

بال�رشورة، لختالف ممار�سة كل منهما.

لتو�سيح هذه العالقة بني ال�رشديات والنقد ال�رشدي، 

إن ال�رشدي وهو ي�ستغل  آخر، ميكننا القول ا من منظور ا

فق النظري الذي  إىل الأ بن�سو�ض حمددة يظل م�سدودا ا

أما الناقد ال�رشدي فاإن  �سياء ال�رشدية. ا يحدد روؤيته لالأ

أن التطبيق، هنا،  �سا�ض. غري ا عمله يكون تطبيقيا بالأ

كما  منهجي.  أو  ا نظري  فراغ  من  النطالق  يعني  ل 

أنه ل ميكننا فهمه بكونه، يعني فقط، النطالق من  ا

إل�ساقها »  مفاهيم وت�سورات �رشدية، والعمل على »ا

إن هذا العمل لي�ض تطبيقا  على الن�ض ال�رشدي املحلل. ا

ول نقدا. 

إن التطبيق ا�ستثمار ملعارف ولذكاء خا�ض بالقراءة  ا

التطبيق  مالءمة  تبني  معرفية  إ�سافة  وا أ�رشارها  وا

عمل  جتربة  عن  هنا  اأحتدث  أنا  وا لذلك،  ونباهته. 

»نظرية  مثال  ناأخذ  أن  ا ميكن  أننا  ا نالحظ  جماعي، 

الغرميا�سية ون�ستغل بها على ن�ض �رشدي  العوامل« 

واحد، و�سنالحظ اأن كال منا �سيحدد اأطراف العالقات 

لو  أننا  ا كما  غريه.  عن  خمتلفة  بكيفية  العاملية 

»تطبيقها« على  التبئري وحاولنا  نظرية  انطلقنا من 

يتعامل  ناقد  كل  �سنجد  حديث  أو  ا قدمي  �رشدي  ن�ض 

الرديء  أو  ا اجليد  فهمه  عن  تنبئ  بكيفية  معها 

للنظرية، وعن ذكائه وفطنته يف التعامل مع حمددات 

أراد  ا وا�سع ملن  التبئريية.  ويف هذا جمال  العالقات 

أو  أو بامليتا ـ �رشديات ا ال�ستغال بنقد النقد ال�رشدي ا

أمام  ا نف�سه  ليجد  العربي  التطبيق  ال�رشديات يف  نقد 

ل  هنا  الختالف  أن  ا غري  لها.  ح�رش  ل  اختالفات 

عن  ينبئ  الذي  اخل�سب  الختالف  ذلك  دائما،  يعني 

فطنة ومعرفة �رشديتني. هذا ممدوح ومطلوب. ولكنه 

املبني على اجلهل والختزال والت�رشع، وهذا مذموم 

�رشدية  معرفة  تاأ�سي�ض  أردنا  ا إذا  ا فيه  مرغوب  وغري 

حقيقية. 

�رشدي  نقد  بني  التمييز  النطاق،  هذا  يف  ميكننا، 

أما يف ال�رشديات فال ميكننا  آخر غري مالئم. ا مالئم، وا

أو  إما العلم ا أمام ا ننا �سنكون ا اأن جنري هذا التمييز، لأ

إذا  أن نقول عن »�رشدي«  ما، ا اجلهل. لذلك ل ميكننا ا

كان فعال �رشديا،  باأنه  ل ميار�ض العلم؟

املنجزات  من  ي�ستفيد  املالئم  ال�رشدي  النقد  إن  ا

ما  إىل  ا وين�ست  جيدا،  ويتمثلها  وغريها،  ال�رشدية 

يقدمه له الن�ض من خ�سو�سيات ومتايزات، وي�سعى 

تطوير  يف  بدوره  �سهام  الإ بهدف  به،  م�ساك  الإ إىل  ا

ال�رشديات. ولهذا العتبار، اأجدين مرتددا يف احلديث 

عن » �رشديات تطبيقية« للتمييز بني ال�رشديات، ذات 

البعد النظري  والتنظريي، والنقد ال�رشدي ذي املرمى 

إىل الظن باأن النقد  ن ذلك رمبا �سيدفع ا التطبيقي، لأ

لي�ست له طبيعة خا�سة وذات قيمة حمددة يف تطوير 

إليه  ا أنه جمرد »تطبيق«. و�سينظر  معرفتنا بال�رشد وا

أ�سدد على هذه النقطة هنا، فذلك  نظرة دونية؟ وحني ا

حم�ض،  تقليدي  وهو  ال�سائد،  دبي  الأ ت�سورنا  ن  لأ

»متارين«  باعتباره  »التطبيق«  مع  يتعامل  يزال  ل 

من  العديد  ويف  الطالب.  إل  ا بها  يقوم  أن  ا ميكن  ل 

املداخالت  بع�ض  تعامل  كانت  العربية  امللتقيات 

التطبيق يتطلب  أن  ا أنها متارين؟ يف حني جند  ا على 

ذلك  ويبدو  للجميع.  تتوفر  ل  وملكات  مهارات 

أو  ا بحوثهم  يف  �سواء  طلبتنا  كون  يف  وا�سح  ب�سكل 

اأطاريحهم يف�سلون املو�سوعات الف�سفا�سة القائمة 

نهم  لأ الن�سي،  للتحليل  يرتاحون  ول  ن�ساء،  الإ على 

بعداء عن امتالك قدراته و�رشوراته. وعندما نتاأمل 

من  تنطلق  ل  جندها  التنظريية  الدرا�سات  كربيات 

الكالم العام، ومن ال�ستغال بن�سو�ض كثرية، ولكنها 

كانت تنطلق من حتليل ن�سي واحد وحمدد )جنيت/ 
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البحث عن الزمن املفقودـ  غرميا�ض/ ق�سة موبا�سان 

مثلة كثرية. لذلك ن�سجل، بهدف  ـ بارث/ �ض، ز،(، والأ

كما  ال�رشدي،  والنقد  ال�رشديات  بني  العالقة  تاأكيد 

أنه ل ميكننا احلديث عن »نظرية  حاولنا تو�سيحها، ا

�رشدية  ممار�سة  ول  �رشدية،  ممار�سة  بال  �رشدية 

بدون نظرية �رشدية«.

6 على �صبيل الرتكيب :

والنقد  ال�رشديات  عن  قلناه  ما  كل  جيدا  تتبعنا  إذا  ا

ال�رشدي، وطرحنا ال�سوؤال التايل حول املنجز ال�رشدي 

و�سلت  أين  ا إىل  وا ؟  �رشديات  عندنا  هل  العربي: 

ال�رشديات عندنا ؟ وما هو واقع النقد ال�رشدي العربي؟ 

أيهما متطور عن  وما هي ال�سالت القائمة بينهما ؟ وا

جمتمعة  �سئلة  الأ هذه  عن  جنيب  أنف�سنا  ا جند  خر؟  الآ

إن املنجز ال�رشدي العربي الذي يتكاثر  جوابا واحدا: ا

واملختربات  والكتب  طاريح  والأ الر�سائل  خالل  من 

أنه  ال�رشدية عمل ثقايف، عام، يدور يف فلك ال�رشد، وا

إىل ال�رشديات. وحتى هذا  إىل النقد ال�رشدي منه ا أقرب ا ا

نه،  أنه ناق�ض، لأ أي ا أغلبه غري مالئم، ا النقد ال�رشدي ا

معرفة  يقدم  ل  �رشدية،  م�سطلحات  من  انطلق  إن  وا

بال�رشد.

إنها ت�سف واقعا ول تت�سفى  خال�سة مزعجة بال �سك. ا

فيه. بل تريد و�سع اليد على امل�ساكل اجلوهرية من 

ثانيا.  جتاوزها  على  والعمل  أول،  ا بها  الوعي  اأجل 

إىل »بالدة« امل�ستغلني بال�رشد  وال�سبب يف ذلك ل يعود ا

إىل عجزهم عن  أو ا إىل »ك�سلهم«، ا أو ا يف العامل العربي ا

بداع والتجلي. بل على العك�ض من ذلك ميكن تاأكيد  الإ

كل  واملذكر( ويف  )باملوؤنث  أن عندنا طاقات هامة  ا

البالد العربية. لكنها طاقات مهدورة و�سائعة وغري 

�سيل.  موجهة نحو العميق والأ

دبي ال�سائد  أيي، هو الت�سور الأ إن مكمن اخللل، يف را ا

الزمان.  من  قرن  من  أزيد  ا منذ  تكر�ض  والذي  عندنا، 

إننا مل  وهذا الت�سور هو الذي د�سنا به هذه الدرا�سة. ا

ومل  دب،  لالأ بحثنا  يف  العلمي  البحث  باأ�سباب  ناأخذ 

الكال�سيكي:  ال�سوؤال  ب�سدد  نظريا،  اجلواب،  نح�سم 

إن كان اجلواب  أو فن ؟ وا ا أو النقد ؟ علم  ا دب ؟  هل الأ

؟ فن؟ فبقي  والنقد  ؟  دب  الأ ال�سائد وهو:  العملي هو 

دبي وفق هذا  بداع الأ �سا�ض هو التعامل مع الإ همنا الأ

الت�سور. وتولدت عن ذلك عالقة غام�سة بني الدار�ض 

والن�ض. وهي العالقة التي �سنكر�ض لها درا�سة خا�سة 

بالنطالق مما ميدنا به الت�سور النقدي العربي ال�سائد 

أي�سا، والتي �سنلم�ض فيها  �سكالية،ا حول هذه النقطة الإ

الت�سور الذي نتحدث عنه بو�سوح اأكرب.

فهم  انتقالنا يف  دون  الت�سور عائقا  لقد كان هذا    

خمالف.  آخر  ا ت�سور  إىل  ا ال�سائد  الت�سور  من  دب  الأ

وظلت درو�سنا وجامعاتنا تكر�ض هذا الت�سور. ولذلك 

اأن  علينا  »نظرية«  وكاأنها  البنيوية  مع  تعاملنا 

ن�ستفيد منها يف قراءة ن�سو�سنا. وذلك هو ما قمنا 

وها  العجيبة.  واحلكايات  الروايات  نحلل  ونحن  به، 

إىل  إىل ما بعد البنيوية؟ وا ن نطالب بالنتقال ا نحن الآ

ما بعد ال�رشديات ؟ 

ميكننا  ل  علما،  بال�رشديات،  نوؤمن  ل  دمنا  ما 

من  ومنار�سها  نقدي،  منظور  من  إل  ا فيها  التفكري 

منظور نقدي غري مالئم. هذا هو الواقع. وعندما نغري 

التفكري  عتبة  أمام  ا نكون  دبي،  الأ العلم  من  مواقفنا 

ال�رشد  يف  التفكري  ميكننا  آنذاك  وا علميا،  دب  الأ يف 

آنذاك  وا )النظرية(،  العلمية«   « ال�رشديات  منظور  من 

يغني  الذي  املالئم  ال�رشدي  النقد  إنتاج  ا ميكننا 

النظرية، ويطور معرفتنا بال�رشد العربي  الذي يحتل  

إنتاجنا الثقايف واملعريف والتاريخي  جزءا هاما من ا

الغني  ب�رشدنا  معرفتنا  تطوير  ميكننا  ول  دبي.  والأ

العلمية. ولعل الوعي  أدواتنا  ا واملتنوع بدون تطوير 

دب هو املدخل  ب�رشورة العلم والبحث العلمي يف الأ

والثقافة  العربي  ن�سان  والإ العربية  لتطوير اجلامعة 

داب(  العربية )وخا�سة كليات الآ العربية. واجلامعة 

بدون  اجلامعة  ن  لأ التطور  لهذا  ما�سة  حاجة  يف 

جامعة،  لتكون  �ساحلة  غري  حقيقي  علمي  بحث 

إمنا هي فقط مدار�ض لتلقني املعلومات و»الثقافة  وا

�سوى  تقدم  ل  العامة«  و»الثقافة  للكبار.  العامة« 

عالم  املعرفة »اليومية« وتعمل على اجرتارها يف الإ

أما  ا العامة.  والدرو�ض  »املحا�رشات«  يف  كما 

اجلامعات احلقيقية فهي مت�سلة بالتخ�س�ض العلمي 
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ن�سان  والإ واللغة  دب  الأ يف  الدقيقة  وبالتخ�س�سات 

تنتج  التي  وتلك هي  العلمية،  املو�سوعات  ويف كل 

اليومية  املعرفة  بني  و�ستان  العلمية«،  »املعرفة 

واملعرفة العلمية.
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اجلديدة،  بالو�سائط  وعالقاته  بال�رشد  رايان  لور  ـ  ماري  اهتمت   .9

ولها كتابات كثرية يف هذا املجال :

Marie-Laure Ryan,Possible Worlds, Artificial Intel-p
 ligence and Narrative Theory Indiana University Press,
1991

بال�رشديات يف  اخلا�سة  املواقع  بع�ض  أ�سماء  ا فقط،  نذكر هنا،   .10

أ�سرتاليا، أمريكا وكندا وا أوربا، وهناك كثري منها يف ا ا

ـ مركز البحث يف الفنون واللغة:

 Centre de Recherche sur les Arts et le Langage (CRAL 

 )- EHESS/CNRS
 European Narratology Network :وروبية ـ �سبكة ال�رشديات الأ

ـ خمترب البحث ال�رشدي:

 .Narrative Research Lab - rhus Universitet 
ـ مركز تداخل الخت�سا�سات للبحث يف ال�رشديات :

 .Interdisciplinary Center for Narratology
ـ ال�سبكة ال�سمالية للدرا�سات ال�رشدية :

 .Nordic Network of Narrative Studies
 .Project Narrative :ـ امل�رشوع ال�رشدي

وروبية املقارنة : داب الأ ـ مركز البحث يف اللغات والآ

Centre de recherche en langues et littératures europée-p
 .nnes comparées, Université de Lausanne
ـ املركز املتداخل الخت�سا�سات يف احلكي والثقافات وعلم النف�ض 

التحليلي والل�سنة واملجتمعات :

Centre Interdisciplinaire Récits, Cultures, Psychanal-p
 yse, Langues et Sociétés, Université de Nice Sophia
 .Antipolis

 .Vox Poetica : ـ بويطيقا فوك�ض

 .)Fabula (La recherche en littérature : ـ فابول

لكرتونية الدولية باأم�سرتدام لل�رشديات الثقافية :  ـ املجلة الإ

 Amsterdam International Electronic Journal of Cultural
 .Narratology

ـ الزمن ال�سفر: جملة درا�سة الكتابات املعا�رشة :

Temps zéro. Revue d’études des écritures contempo-p
raines
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مفتتح 

إن مل يكن هو ال�سعر ذاته – كنق�ض   يف نق�ض م�سمخ بعبق الفن وعبريال�سعر- ا

يروي  ما  فيه  يجد  أن  ا الباحث  يعدم  ل  ال�سم�ض«  »ترنيمة  احلمريية  الق�سيدة 

تكتنز جملة من  ما  فن�سو�ض مثل هكذا ن�ض عادة  وير�سي طموحه،  تطلعه 

اللفظية  وال�سور  الكلمات  ح�سد  خلف  املتوارية  والدللت  الغائرة  املعاين 

املج�سدة حل�سورها املكاين، وذلك مما يك�سبها خ�سوبة دائمة وثراء متجدداً 

املتعددة  والقراءات  والدرا�سة  للبحث  مفتوحا  وميدانا  خ�سبا  مرتعا  يجعلها 

واملتباينة روؤية ومنهجا.  

البعد احل�صاري فـي 

نق�ش الق�سيدة  احلمريية 

»ترنيمة ال�شم�س«

حممد يحيى احل�صماين

باحث واأكادميي من اليمن  

o مقاربة اجلانب احل�صاري والتاريخي الذي ي�صي به النق�س وذلك 

يف  والقت�صادية  وال�صيا�صية  الدينية  بعاد  والأ الدللت  على  باحلفر 

عن  الك�صف  خاللها  من  ميكن  التي  بعاد  الأ اأهم  باعتبارها  الن�س 

»ترنيمة  اأن�صودة  يف  و�صنجد  الأمم.  من  اأمة  ية  لأ احل�صاري  الوجه 

إخال�صه  وا القدمي  اليمني  إميان  ا مدى  ب�صددها  نحن  التي  ال�صم�س« 

لل�صم�س  ومدى ماكانت حتظى به من التقدي�س والإجالل. فالق�صيدة 

منذ املطلع تبني عمق العالقة و�صدة الرتباط بـ« ال�صم�س«



ل  النق�سية  الن�سو�ض  من  النوع  هذا  أن  ا غري 

أول وهلة  ي�ست�سلم ب�سهولة ، ول ي�سلم قياده من ا

والدللت  املعاين  تلك  من  ن�سان  الإ مينح  ول   ،

إل بقدر ما مينحه من اجلهد والن�سب،  ذلك ما  ا

أعي�ض جتربة حتليل نق�ض الق�سيدة  أنا ا تاأكد يل وا

الدكتور  ملكت�سفه  ال�سم�ض«  »ترنيمة  احلمريية 

يو�سف حممد عبـداهلل.

أكان  أدبي بامتياز - �سواء ا والنق�ض كما يبدو ن�ض ا

�سعرا كما يطمح لذلك العاملان اجلليالن د. يو�سف 

أم   ، ا
)2(

إبراهيم حممد ال�سلوي ، ود. ا
)1(

حممد عبد اهلل 

 ، الن�سية  بنيته  بذلك  تنبئ  دينيا كما  ابتهال  كان 

املعمار  إيقاع  وا الفن  جماليات  من  له  توفر  فقد 

الب�سيط  مبعناه  دب  الأ  ، دب  الأ حقل  يف  ي�سلكه  ما 

والتاأثري فيها  إمتاعها  ا النف�ض ق�سد  ي�ستهدف  الذي 

جماليا. 

إىل العام 1973 عندما قام   يعود اكت�ساف النق�ض ا

يو�سف  الدكتور  �سنعاء  بجامعة  ال�ساميات  أ�ستاذ  ا

أثرية مينية  حممد عبداهلل بزيارة بحثية برفقة بعثة ا

مبحافظة  ال�سوادية  مديرية  يف  قانية  وادي  إىل  ا

على  منقو�سا  الن�ض  على  العثور  مت  حيث  البي�ساء 

ن  ولأ  ، اجلذمة  �ساحة  عليها  يطلق  عالية  �سخرة 

، فاألفاظه وطريقة  النق�ض غريب يف مبناه ومعناه 

كتابته مل تكن ماألوفة للمكت�سف ومل يجد لها مماثال 

يف اللغات اليمنية القدمية، ولذا مل يكن من ال�سهل 

ظل  بل   ، عليه  العثور  فور  للقارئ   وتقدميه  ن�رشه 

النظر والعر�ض على  إعادة  وا الدرا�سة والتحليل  قيد 

يكتب  ومل  �سنوات  ع�رش  عن  تزيد  ملدة  املخت�سني 

الطويل  التاريخ  وهذا   
)3(

 1988 يف  إل  ا الن�رش  له 

ألفاظه  ا ومتحي�ض  الن�ض  حتقيق  يف  املعاناة  من 

املثلى  ال�سورة  يف  واأخرجه  أن�سجه  ا قد  ومعانيه 

التي ي�ستحقها.

رائعة  ق�سة  اكت�سافه  ومالب�سات  النق�ض  ولتاريخ  

عبداهلل  حممد  يو�سف  الدكتور  برباعة  �سجلها 

جملة  من  اخلام�ض  العدد  يف   1988 عام  ون�رشها 

أو ترنيمة  ريدان  بعنوان: »نق�ض الق�سيدة احلمريية ا

إىل جانب درا�سة  دب اليمني( ا ال�سم�ض)�سورة من الأ

 ، النق�ض  يف  اللغوي  للجانب  و�سارحة  م�ستفي�سة 

احل�ساري  اجلانب  مقاربة  على  درا�ستنا  و�سرتكز 

والتاريخي الذي ي�سي به النق�ض وذلك باحلفر على 

بعاد الدينية وال�سيا�سية والقت�سادية  الدللت والأ

من  ميكن  التي  بعاد  الأ أهم  ا باعتبارها  الن�ض  يف 

من  أمة  ا ية  لأ احل�ساري  الوجه  عن  الك�سف  خاللها 

مم. الأ

البعد الديني:

 قدمت النقو�ض امل�سندية التي عرث عليها يف مناطق 

ديانات  عن  متكاملة  �سبه  �سورة  اليمن  من  �ستى 

�سالم،  الإ قبل  ما  ع�سور  يف  ومعبوداتهم  اليمنيني 

كانت  اليمنيني  معبودات  اأن  عن  النقو�ض  وك�سفت 

ذات طبيعة �سم�سية ، فاأ�سماء كا�سم ال�سم�ض ، وربع 

مملكة  كل  وكانت  متاما،   ذلك  تو�سح  و�سحر   ،

امللكية  باأ�رشتها  إلهها اخلا�ض  ا مينية قدمية متجد 

معني  ويف   ،  « إملقة  »ا متجد  كانت  �سباأ  فمملكة    ،

الذي   – »ود«  له  الإ كان  أو�سان  ا يف  مر  الأ هو  كما 

إله  يعني احلب- هو املعبود، ويف ح�رشموت كان ا

الذي كان نعته »ذي  أو �سني«   ا اململكة هو »�سيان 

. وقد 
)4(

له »عم« هو املمجد أليم«  ويف قتبان كان الإ ا

معبودة  كانت  ال�سم�ض  أن  ا إىل  ا الكرمي  آن  القرا أ�سار  ا

عن  ف�سال  وهي   ،
)5(

ال�سبئية احلقبة  خالل  اليمنيني 

�سماء  الأ كل  وكانت   
)6(

احلمريي الحتاد  ربة  ذلك 

لل�سم�ض.  �سفات  امل�سندية  النقو�ض  يف  املوؤنثة 

»ذات  ال�سبئيني  ، وعند  »نكرح«  املعينني  فهي عند 

حميم« و«ذات بعدن« و«ذات غ�رشن«و«ذات برن« 

 )7(
رحنب« و«ذات  �سخرن«  »ذات  القتبانيني  وعند 

واليمنيون القدماء يف عبادتهم لل�سم�ض لي�سوا بدعا 

خرى، فقد عبدها ال�سومريون حتت ا�سم  مم الأ من الأ

أوتو utu » وعبدها البابليون حتت ا�سم »�سم�ض  » ا

اأوحى  الذي  العدالة  إله  ا »واعتربوها   shamash
إله  ا هي  و«�سب�ض«   ، ال�سهرية  ب�رشيعته  حلمورابي 

أنثى على عك�ض �سم�ض  ال�سم�ض عند الكنعانيني، وهي ا
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فقد  �سوريون  الأ أما   ا ال�سومري،  أوتو«  و«ا البابلي 

»باعل«  وكذا  أي�سا  ا »�سم�ض«  عبدوها حتت م�سمى  

م�سميات  حتت  الفينيقيون  وعبدها    ، لهة  الآ اأعظم 

عدة منها »�سف�ض« ، وبنى الكلدانيون لها معابد عدة 

م�سمى  حتت  وعبدوها  امل�رشيني  قدماء  ألهها  وا  ،

كذلك  امل�رشية  الديانة  يف  لها  ورد  كما  »رع« 

اليونان  قدماء  وزاوج  آتون«،   »وا آتوم  »ا  ، ا�سمان 

حتى  أبوللو«  »ا وبني  بينها   - لها  عبادتهم  يف   –
أطلقوا  أبوللو وجهان لعملة واحدة ، وا عدت ال�سم�ض وا

عليها ا�سم »هيليو�ض«ومل ي�ستطع املجتمع الروماين 

كمجتمع زراعي رعوي ال�ستغناء عن عبادتها، وكان 

له الذي مينح املطر  »جوبتري« هو الإ

و�سوء ال�سم�ض، بل كانت لهم عبادة 

أطلقوا  وا ال�سم�ض  إلهها  ا �سم�سية 

مدينة  و�سموا  »ايالجابال«  عليها 

مدينة  اأي  بـ«هليوبولي�ض«  بعلبك 

الذي  »بعل«  له  الإ وكان   
)8(

ال�سم�ض

العربية  اجلزيرة  �سبه  داخل  عرف 

إله ال�سم�ض ، وقد عبدته قبائل  ،هو ا

»كعبد  به  وت�سمت  متعددة  عربية 

وعبد   ، ال�سم�ض  وامروؤ   ، �سم�ض 

املحرق« وت�سخ�ست ال�سم�ض ب�سنم 

كانت  كما  الهياكل،  لها  وبنوا 

نباط   الأ ال�سم�ض �سائدة عند  عبادة 

يف  مركبة  لفظة  وهي  »اوروتال«  عليها  أطلقوا  وا

رامية من كلمتي »نور« و«عال« اأي النور  اللغات الآ

أن  إىل ا �سافة ا أرادوا به ال�سم�ض، هذا بالإ املتعايل ، وا

له املنري ،  ال�سنم »ذي ال�رشى« كان ا�سمه يعني الإ

أن �سم�سا �سنم كان لبني  وقد ذكر ياقوت احلموي ا

أد كلها ، و�سبه  ا متيم وله بيت ، وكانت تعبده بنو 

لقوم  أي�سا  ا وكان   ، وعكل  وثور،   ، وعدي   ، وتيم 

 ويذكر بع�ض 
)9(

من بني عذرة �سنم يقال له �سم�ض

أن العرب كانوا ي�سلون لل�سم�ض »ثالثا«  الباحثني »ا

إذا  إذا غربت، وا ا إذا طلعت �سجدوا كلهم لها ، وكذلك  ا

هذه  عن  آن  القرا نهاهم  ولذا   
)10(

الفلك« تو�سطت 

الليل  آياته  ا )ومن  وجل  عز  بقوله  الوثنية  العبادة 

والنهار وال�سم�ض والقمر لت�سجدوا لل�سم�ض ول للقمر 

تعبدون)  إياه  ا كنتم  إن  ا خلقهن  الذي   هلل  وا�سجدوا 

كان  العربي  التقومي  أن  ا ذلك  على  ]ف�سلت37[.زد 
فهي  الطبيعة  من  م�ستقة  أ�سهره  وا �سم�سيا  تقوميا 

إذن –    فاليمنيون – ا
)11(

تتعلق باحلر والربد والنمو

خرى يف عبادتهم لل�سم�ض  مم الأ مل يكونون بدعا من الأ

أنهم كانوا يبتهلون لها وي�رشعون  ؛ ولذلك ل غرو ا

ال�سبل،  بهم  �ساقت  أو  ا مر  الأ بهم  حزب  كلما  إليها  ا

لهم.  بالن�سبة  النعم  من  كثري  م�سدر  بال�سك  فهي 

دائرة  أو  ا ال�سم�ض  قر�ض  عبادتهم  يف  رمزها  وكان 

أما  أو كتلة ويرمز لها  بالن�رش ل�سيادته وهيمنته ، ا ا

له »ال�سم�ض« فهو معبد  اأهم معبد لالإ

»املع�سال« الواقع يف خرائب مدينة 

وعالن القدمية �رشق ظفار بني رداع 

إىل  ا 150كم  بعد  على  والبي�ساء 

 
)12(

اجلنوب ال�رشقي من �سنعاء.

»ترنيمة  أن�سودة  ا يف  و�سنجد   

مدى  ب�سددها  نحن  التي  ال�سم�ض« 

إخال�سه  وا القدمي  اليمني  إميان  ا

به  حتظى  ماكانت  ومدى  لل�سم�ض  

فالق�سيدة  جالل.  والإ التقدي�ض  من 

منذ املطلع تبني عمق العالقة و�سدة 

الرتباط بـ»ال�سم�ض«

  ن�سرتن/ خري/ كمهذ/ هقحك

 ب�سيد/ خنون/ ماأت/ ن�سحك

 املعنى:

 ن�ستجري بك يا خري فكل ما يحدث هو مما �سنعت

ِت
ْ
َفح

َ
 مبو�سم �سيد خنوان مائة اأ�سحية �س

تبني  بعدها  وما  خري«  يا  بك  ن�ستجري   « فجملة   

واملنقذة  املجرية  ،فهي  املعبود  خ�سائ�ض  بع�ض 

أنها  ا على  »�سنعت«  قوله  من   ويفهم  واملعيذة. 

امل�سرية للكون واملتحكمة فيه ، وهي التي ت�رشف 

أن  ا ا�ستحقت  ولذا  وال�سالح  إرادة اخلري  ا أموره وفق  ا
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إىل ظاهرة تقدمي  يطلب العون منها، كما ي�سري الن�ض ا

�ساحي والقرابني لي�ض على امل�ستوى الفردي بل  الأ

مبو�سم  املرتبط  اجلماعية  الطقو�ض  م�ستوى  على 

إطار  ا يف  هاما  مكانا  يحتل  الذي  املقد�ض  ال�سيد 

املمار�سات الدينية عند اليمنيني، »وكانت ممار�سته 

 ، املعبود  وحظوة  ر�ساء  على  احل�سول  يف  رغبة 

أوقات معينة ، والف�سل  وهو �سعرية �سنوية توؤدى يف ا

وانتقامه  املعبود  غ�سب  يجلب  اجنازها  عدم  يف 

وكانت مدته حمدودة ل تتجاوز 20 يوما ، وعادة 

أو  يكون امل�سوؤول عنه ذا مكانة عالية كـ»املكرب« ا

أما يف ح�رشموت فكان  جمموعة من رجال الدين ، ا

ال�سيد طقو�ض  يتبع  امللك، وكان  الفرقة  أ�ض  را على 

   فالرتنيمة 
)13(

راق�سة وذبح احليوانات امل�سطادة«

تعبدي  طقو�سي  جو  يف  وهلة  أول  ا من  ت�سعنا  إذن  ا

إىل املعبود. ملوؤه البتهال وال�رشاعة ا

وانفع  اأجدى  �سيئا  يجد  مل  املبتهل  أن  ا ويبدو   

من  رحماتها   وا�ستنزال  معبودته  عطف  ل�ستدرار 

م�سدر  فهي   ، إليها  ا كل خري  وعزو  ف�سائلها  تعداد 

اخلري وال�سالح كما هي م�سدر العزة واملنعة.

 وقرنو/ �سعب/ ذق�سد/  ق�سحك

 ولب/ علهن/  ذيحر/  فقحك

أاأدب/ �سلع/  فذحك  وعليت/ ا

 وعني/ م�سقر/ هنبحر/ و�سحك

 املعنى:

أ�ض قبيلة »ذي ق�سد« رفعت  ورا

 و�سدر علهان ذي يحري �رشحت

 والفقراء يف املاآدب خبزاً اأطعمت

أعلى الوادي اأجريت  والعني من ا

أ�ض  را رفعت  التي  هي  املبتهل  نظر  يف  فال�سم�ض   

قبيلة ذي ق�سد، وهي التي �رشحت �سدر علهان ذي 

واأطعمت  نهار والعيون  الأ اأجرت  التي  يحري، وهي 

الوا�سح  غري  من  كان  إن  وا  ، واملحتاجني  الفقراء 

بن�رشتها  هل  ق�سد  ذي  قبيلة  أ�ض  را رفعت  كيف 

إليهم من اخلري  أم مبا �ساقته ا أعدائها ا ومتكينها من ا

والنعم ، كما ل ندري كيف �رشحت �سدر علهان ذي 

أم  ا إىل احلق وال�سواب  ا يحري هل بهدايته ورجوعه 

مباذا؟ لكن الوا�سح اأن �سالح هوؤلء ور�سادهم فيه 

نعم وف�سائل بالن�سبة لرعيتهم. ول يتوقف عطاء 

كثرية  ف�سائلها  إن  ا بل  النعم،  هذه  عند  ال�سم�ض 

ومتعددة.

أ/ ه�سلحك  ومن/ �رشم/ وتدا

 ومه�سع/يخن/ اأحجي/ ك�سحك

 املعنى:

يت
ّ
 ويف احلرب وال�سدة قو

 ومن يحكم بالباطل حمقت

املطلقة  ال�سيطرة  ال�سطرين  هذين  من  ويت�سح   

احلرب  وقت  لل�سم�ض  واملكاين  الزماين  واحل�سور 

والقوة  بالدعم  ومدهم  املوؤمنني  لن�رشة  وال�سدة 

وكل   ، بالباطل  ويحكمون  احلق  يخالفون  من  �سد 

اليجابي  النظر  هذه املعاين تدل على م�ستوى من 

ال�سعوب  من  غريهم  بعك�ض  اليمنيني   عند  للمعبود 

إليها ما  إىل منزلة الب�رش ون�سبوا ا أربابهم ا الذين انزلوا ا

ن�سان من ال�سعف والق�سور كما هو احلال  ين�سب لالإ

عند قدماء اليونان.وب�سبب من هذا النظر اليجابي 

إن�سان اليمن القدمي  أن ا للمعبود  يظهر من الرتنيمة ا

بف�سل  نق�ض يف حياته ومعي�سته  اأي  يعان من  مل 

عطايا املعبود« ال�سم�ض«

 ونوي/ تف�ض/ ذكن/ ربحك

أم/ ذو�سحك ألغذ/ دا  و�رشف/ ا

 وجهنللت/ هن�سنق/ فتحك

 وذي/ ت�سخب/ هع�سمك/ برحك

 وين/ مزر/ كن/ ك�سقحك

 ور�سل/ لثم/ ورم/ ف�سحك
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 املعنى:

دت
ّ
 وغدير »تفي�ض« ملا نق�ض زي

�ست
ّ
إلعز« دائماً ما بي  ولبان »ا

إن ا�ستد ظالمه بلّجت ر الالت ا
َ
ح

َ
 و�س

 ومن يجاأر ذاكراً نعمك رزقت

أن �سطعت م �سار خمرا ملا ا
ْ
 والَكر

عت
ّ
بل املراعي الوافرة و�س  ولالإ

العي�ض  مقومات  طياتها  يف  حتمل  املعاين  فهذه 

إذا  ا والتجارة  فالزراعة  الوفري،  والرزق  الرغيد 

ن�سان بابا وا�سعا للرزق  أ�سبابهما فتحتا لالإ تهياأت ا

�سباب   واملعي�سة الهانئة ، وال�سم�ض قد هياأت تلك الأ

 ، والغدران  ال�سدود  ت  ومالأ  ، مطار  الأ فاأنزلت   ،

أن�سجت الكروم، وبي�ست  وانبتت الع�سب واملراعي وا

قول  ويف  والربح.  للتجارة  �ساحلا  وجعلته  اللبان 

املن�سد:«وجهنللت/ هن�سنق/ فتحك«  والذي يعني 

اأن من ف�سائل ال�سم�ض تبديد حلكة الليايل  ما يقوي 

�سباب ، فف�سال عن الفوائد الظاهرة  معنى تهيئة الأ

من وجود النهار ،فقد اثبت العلم احلديث اأن عملية 

البناء ال�سوئي التي حتدث يف النباتات  بفعل ال�سم�ض  

 ، �سا�سي وراء وجود الثمار ون�سجها  هي ال�سبب الأ

تدخل  ل  مكان  يف  مثمرة  نبتة  جتد  اأن  ندر  ولذلك 

عليه ال�سم�ض.

لهة » ال�سم�ض« ي�سري الن�ض  إبراز ف�سائل الآ  وزيادة يف ا

 ، الت�رشيعات  و�سن  القوانني  و�سع  يف  دورها  إىل  ا

أبقت  وا الزائفة واخلاطئة  الت�رشيعات  أزالت كل  ا فقد 

اأ�سوب الت�رشيعات واأ�سحها.

 و�سن/ �سحح/ داأم/ ه�سححك

 وكل/ ير�ض/ عرب/ ف�سحك

 املعنى:

أبقيت  وال�رشع القومي �سحيحا ا

أ�سعدت  وكل من يحفظ العهد ا

حت�سى  اأن  من  اأكرث  بل  كثرية  ال�سم�ض  نعم  إن  ا  

ال�سم�ض  إىل جانب ما ذكر فاأ�سعة  ا اأخرى  فثمة نعم 

ظالم  من  يتخذ  من  كل  وتك�سف  تف�سح  كاجلنود 

وهي   ، ال�رشيرة  أعماله  ا خلفه  ميار�ض  �ستارا  الليل 

مطالب  وملبية  أهلها  ا إىل  ا احلقوق  معيدة  ذلك  إىل  ا

إليها ، ومدافعه عن  من يلجاأ ا

أو  املوؤمنني �سد من ي�سنوؤهم ا

يحاول العتداء عليهم.

أم/  دا �سظم/   ولليت/   

ت�سبحك

 وكل/ عدو/  عربن/  نوحك

أملك/  ا هنحظي/  وكل/    

ربحك 

 املعنى:  

�سباح  بالإ الُغدر  والليايل   

جلّيت

 وكل من اعتدى علينا اأهلكت

مالً  احلظَّ  يطلب  من  وكل   

بت
َّ
ك�س

تقابل  أن  ا لبد  النعم  هذه   

له  لالإ والثناء  بال�سكر 

من  منحته  مبا  فالعرتاف 

مزيدا  يولد  أرزاق   وا خريات 

من تلك النعم واخلريات. 

ع�سيك/  خري/   حمدن/   

توحك

أم/ واأك/ �سلحك  هن�سمك/ هندا

 املعنى:

رت 
ّ
 يا خري على نعمائك التي قد

ُ
 احلمد

 وعدِك الذي وعدِت به اأ�سلحت

وال�رشاعة  البتهال  هذا  بعد  الرتنيمة  وتختتم   
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باملق�سود من البتهال وهو طلب الرحمة وا�ستنزال 

املطر:

  هرداأكن/ �سم�ض/ واأك/ تن�سحك 

أي�سي/ م�سحك  تبهل/ عد/ ا

 املعنى:

أنت اأمطرت إن ا أَعِنتنا يا �سم�ض ا  ا

يت
ّ
ح إليك فحتى بالنا�ض �سَ  نت�رشع ا

ن�سودة ، ومق�سد  إذن-  هو غاية الأ   ا�ستنزال املطر - ا

همية  بالن�سبة لليمني  أمر غاية يف الأ البتهال،  وهو ا

أ�سا�سي على  القدمي الذي كانت حياته تعتمد ب�سكل ا

ر�ض من حما�سيل ومنتجات زراعية ،  ما جتود به الأ

أ�سباب احلياة. والالفت  وانقطاع املطر يعني انقطاع ا

به  بداأت  مبا  انتهت  أنها  ا اخلامتة  هذه  يف  للنظر 

أي�سي/  الرتنيمة وهو ال�سفح والت�سحية«تبهل/ عد/ ا

يت«، ولي�ض 
ّ
ح إليك فحتى بالنا�ض �سَ م�سحك » نت�رشع ا

أ�سبابها،  ا بالت�سحية هنا وما  املق�سود  معلوما ما 

ر�ض  هل هي ت�سحية �سببها انقطاع املطر وجفاف الأ

ال�سم�ض  فكانت  وعط�سا؟  جوعا  النا�ض  مات  حتى 

وراء موتهم عندما مل ترحمهم فكاأنها �سحت بهم،  

لهة  اأ�ساٍح ب�رشية كانت تقدم قربانا لالآ أن ثمة  ا أم  ا

ال�سم�ض ، خا�سة واأن هناك بع�ض الن�سو�ض النق�سية 

ت�سري  باملع�سال  ال�سم�ض  معبد  يف  عليها  عرث  التي 

ن�سانية فيما بني القرنني  �ساحي الإ إىل ممار�سة الأ ا

الطق�سي  القتل  وتذكر  امليالديني..  والثالث  الثاين 

أمر غري   وهو ا
)14(

له..مبنا�سبة ن�رش ع�سكري ك�سكر لالإ

م�ستبعد يف ظل ديانة جاهلية ت�ستقي تعاليمها من 

لهة من ال�سدنة والكهان، ويوؤيد هذا  الب�رش وممثلي الآ

�سالم  الزعم ماحكاه لنا التاريخ القريب جدا من الإ

إذا  ا أولده  أن ي�سحي باأحد ا أن عبد املطلب نذر ا من ا

�ساهم  كذلك  بلغوا  فلما  لهة  لالآ تقربا  الع�رشة  بلغوا 

إليه وهو عبد  أولده ا بينهم  فوقع ال�سهم على اأحب ا

كرم  حممد �سلى اهلل عليه و�سلم  اهلل والد الر�سول الأ

أن ي�ست�سري  فمنعته قري�ض من ذبح ولده وطلبت منه ا

أن ي�ساهم بني عبد اهلل وبني  الكهنة ، فاخربه الكهان ا

ال�سهام  جعلت  ر�سيت  إذا  ا لهة  الآ فاإن  بل  الإ 10من 

إن وقع ال�سهم على عبد  بل وجنا عبد اهلل  وا على الإ

،فنفذ  لهة   الآ بل حتى تر�سى  الإ اهلل زاد ع�رشة من 

عبد املطلب ما طلب منه و�ساهم بني ولده وع�رشة 

ثم  ع�رشة  فزاد  عبداهلل  على  ال�سهم  فوقع  بل  الإ من 

�ساهم ومازال كذلك حتى بلغ عدد اجلمال التي وقع 

لهة  ال�سهم عليها مائة جمل تقرب بها عبد املطلب  لآ

   .
)15(

الكعبة

أن ترنيمة ال�سم�ض قد ك�سفت لنا    ومما �سبق يت�سح: ا

عن  جوانب مهمة من عبادات اليمنيني ومعبوداتهم 

تي: إجمالها يف الآ ميكننا ا

1- برزت ال�سم�ض يف هذا النق�ض كاإله اأوحد ومتفرد 

له  كالإ آخر  ا إله  ا جوارها  إىل  ا يظهر  ومل  بالبتهال 

رمز  حيان  الأ من  كان ميثل يف كثري  القومي.الذي 

الوحدة الدينية  لليمنيني.

ال�ست�سقاء  هو  ن�سودة  الأ يف  البتهال  غاية   -2

اأخر  يف  نكاري  الإ التقرير  ويدل  املطر،  وا�ستنزال 

على  �سحيت«  بالنا�ض  »حتى  قوله  يف  ن�سودة  الأ

أهلك  أن ثمة جفاف �سديد اأ�ساب الزرع وال�رشع ،وا ا

العفو  طلب  إىل  ا النا�ض  اأجلاأ  مما  والن�سل   احلرث 

املعبود  ال�سم�ض.و�سوؤال  معبودتهم  من  والرحمة 

إليه دليل على �سدة الرتباط به.  واللتجاء ا

آخر وهو ال�سيد  إىل طق�ض ديني ا أ�سارت الرتنيمة ا 3- ا

وقت  يف  جماعي  ب�سكل  يقام   كان  الذي  املقد�ض 

أو جمموعة  أ�ض طقو�سه امللك ا معني من ال�سنة ويرتا

من رجال الدين ، وقد جاء يف نق�ض)جام949( اأن 

له  لالإ قدم  رب�سم�ض«  بن  إل  ا »يدع  ح�رشموت  ملك 

بريا،  وعال   82 بقرة،   35 املوا�سم  اأحد  يف  �سني 

.
 )16(

25غزال و8 من الفهود

تعداد  عن  عبارة  لالبتهال  امل�سمونية  البنية   -4

توحي  وكلها  العباد،  على  ونعمها  ال�سم�ض  ف�سائل 

�سوؤون  كل  على  املطلقة  و�سيطرتها  ال�سم�ض  بقدرة 

احلياة.

أربعة  ا على  البتهال  م�سامني  توزعت   -5

،الجتماع  التجارة  الزراعة،  هي:  أ�سا�سية  ا حقول 
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،وال�سيا�سية، وقد احتل حقل الزراعة مكانة ال�سدارة 

يف الرتنيمة  بل كان احلقل املغذي حلقل التجارة 

اخلمر  وهي  الرتنيمة  يف  التجارية  فاملنتجات   ،

�سل منتجات زراعية.  واللبان هي يف الأ

املعاين  ملتب�سة  لفظية  �سور  الرتنيمة  يف   -6

ومن  واحد  وجه  على  تف�سريها  وي�سعب  والدللت 

أ�ض قبيلة ذي ق�سد  را ، رفع  بالنا�ض  الت�سحية  ذلك: 

ذلك  إىل  ا أ�رشنا  ا وقد  يحري   علهان ذي  ،�رشح �سدر 

فيما �سبق. 

البعد ال�صيا�صي:

لفت  ح�سور  ال�سم�ض  ترنيمة  يف  ال�سيا�سي  للبعد   

ديني  ابتهال  �سا�ض  الأ يف  الن�ض  أن  ا فمع   ، ومميز 

من  عدد  ثمة  أن  ا إل  ا املطر،   وطلب  ال�سقيا  غر�سه 

مالمح  خاللها  من  ن�ستنتج  أن  ا ميكننا  �سارات  الإ

 ، نق�سها  إبان  ا �سائدا  كان  الذي  ال�سيا�سي  الو�سع 

 ، يحكم«  »من  ومه�سع/يخن/  �سارات:  الإ تلك  ومن 

»اأحالف  اأخوت    ، القومي«  »ال�رشع  و�سن/ �سحح/ 

» ، وقرنو/ �سعب/ »قرنو �سعب« ، علهن »علهان«، 

أ�سماء  وا وامل�سطلحات  املفاهيم  فهذه  »العز«،  العز 

إىل منظومة العمل  ول ا عالم تنتمي يف املقام الأ الإ

ال�سيا�سي. فمفهوم »احلكم » يدل على وجود �سلطة 

 ، �سوؤونهم  وترعي  النا�ض  حياة  تنظم  �سيا�سية  

قوانني  ثمة  أن  ا على  القومي«  »ال�رشع  مفهوم  ويدل 

واملحكوم،  احلاكم  بني  العالقة  تنظم  و�رشائع 

م�سطلح  يدل  كما  بينهم،  فيما  املحكومني  وبني 

« على طبيعة العالقة القائمة بني ممالك 
)17(

»اأحالف

عادة   – ترتجم  الذي  »�سعب«  كلمة  أما  ا  ، املنطقة 

،ف�سرنجئ  قبيلة  بكلمة  امل�سندية  النقو�ض  يف   -

إىل  احلديث عنها وعن معانيها ودللتها املختلفة ا

كون  علهان«،  و«  »العز«  ا�سمي  عن  الك�سف  مابعد 

د  بح�سب  تعد  اليمنية  النقو�ض  يف  عالم  الأ أ�سماء  ا

إبراهيم ال�سلوي اأحد امل�سادر املوثوق بها لدرا�سة  ا

واجلغرافية،    ، ال�سيا�سية  ومعاملها  اليمنية  البيئة 

النا�ض  اأعالم  من  ورد  فما   »، والدينية  والثقافية،  

يف النقو�ض اليمنية ل تقل اأهمية عما احتوته هذه 

مادة  لنا  تقدم  إذ  ا  ، ومعلومات  اأخبار  من  النقو�ض 

بيئة  عن  الكثري  معرفة  يف  منها  ي�ستفاد  غزيرة 

تقدم  كما  معامل...  من  احتوته  وما  القدمي   اليمن 

معلومات هامة وغزيرة ، ت�ساعد على معرفة الكثري 

آلهة  ا عن ديانات اليمنيني القدماء ، وما عبدوا من 

   
)18(

خمتلفة ورموزها وطقو�ض عبادتهم لها. 

منت  يف  بينهما  اجلمع  ودللة  ال�سمني  حتقيق 

النق�ض:

القدمية  النقو�ض  يف  �سماء  الأ حتقيق  اأن  ل�سك   

إذا جاء  ا أمر لي�ض بالهني خا�سة  ا أن�سابها  ا ومقاربة 

الر�سمية،  ألقابه  وا ال�سم مفردا وجمردا من �سفاته 

كما هو احلال يف هذا النق�ض ، ومن اأجل جتاوز هذه 

إىل حتقيق �سليم لهذين ال�سمني  امل�سكلة والو�سول ا

فقد و�سعنا عددا من الفر�سيات  منها:

�سانهما  لعظم  إل  ا الن�ض  يف  يذكرا  مل  أنهما  ا  -1  

ومكانتهما يف القوم.

أو موقف حياتي يجمع بينهما. أن ثمة ق�سية ا  2- ا

خر. أن اأحدهما قد يكون معا�رشا  لالآ  3- ا

والنق�سية  التاريخية  الدرا�سات  إىل  ا وبالرجوع   

اأن هذه الفر�سيات ل تنطبق متام النطباق  ات�سح 

إل على امللكني: ال�سبئي: علهان نهفان بن يرمي اأمين  ا

أغلب  ا وتوؤكد  ذخر،  عم  بن  إلعزيلط  ا واحل�رشمي:   ،

أنهما عا�سا يف فرتة واحدة اأرجعها  ا تلك الدرا�سات 

أواخر القرن الثاين  إىل الفرتة املمتدة مابني ا بع�سهم ا

 )19(
أوائل القرن الثالث امليالدي  وا

  كان علهان نهفان من اأعالم ملوك �سباأ التبعية يف 

جيال  الأ ا�سمه بقي يف ذاكرة  أن  ا الع�رش حتى  ذلك 

أ�سعد تبع احلمريي بعد زمن طويل : فقال ا

و�سمر يهرع�ض خري امللوك

 )20(
    وعلهان نهفان قد اذكر

على  �سيادته  بب�سط  أ  بدا �سباأ  عر�ض  توىل  وعندما   

أو خماليف �سباأ - ووجه حملة  أرا�سي �سباأ – ا �سائر ا

إىل مناطق خولن »اجلديدة« يف �سعدة وما يليها  ا

أنه ملا   وقد ذكر ن�سوان احلمريي ا
)21(

من اأعايل اليمن
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و�سملهم  ورهبة  رغبة  النا�ض  أو�سع  ا  « احلكم  توىل 

أقام فيهم �سلطانه فرهبوا ، وا�ستعمل ابنه  عدله ، وا

أوتر   واملق�سود بابنه هو �سعر ا
)22(

يف اأر�ض حمري »

أن يخلفه ، ويبدو  الذي �سارك والده يف احلكم قبل ا

أمرا معهودا  أو اأكرث يف احلكم كان ا أن ا�سرتاك ملكني ا ا

أن علهان  لدى دول اليمن القدمي فقد ذكرت النقو�ض ا

بن  اأمين  يرمي  والده  و�سارك  له  �سبق  نف�سه  نهفان 

 
)23(

أو�سلة رف�سان ملك �سباأ وذي ريدان  يف احلكم » ا

إبان تويل علهان احلكم كان املد احلمريي الريداين   ا

يف تعاظم �سديد بحيث اأ�سبح ي�سكل - مبا مار�سه 

- م�سدر تهديد 
 )24(

من �سغوط على الدولة ال�سبئية

أرا�سيها  ا و�سالمة  واقت�سادها  أمنها  ا على  وخطر 

للبحث عن حليف  نهفان  علهان  دفع  الذي  مر  الأ  ،

ملواجهة هذا اخلطر، » فوجه نظره �سوب ح�رشموت 

الدولة البحرية املزدهرة والبعيدة عن املد الريداين 

إثر لقاء مت  إل« ، ا آنذاك »يدع ا وعقد حلفا مع ملكها ا

 )25(
بني امللكني يف منطقة ذات غيل باأر�ض قتبان«

امللك  احل�رشمي  ال�سبئي  احللف  إىل   ا ان�سم  وقد 

حمري  إ�سعاف  ا بهدف  وذلك  احلب�سة  ملك  »جدرت« 

حمر ، وبعد  املناف�ض الرئي�سي له يف جتارة البحر الأ

حتقيق  من  الثالثي  احللف  متكن  ع�سكرية  مواجهة 

إىل اله�سبة  أهدافه وا�ستطاعت ح�رشموت الو�سول ا ا

جارا  وغدت  ردمان  أرا�سي  ا إليها  ا و�سمت  الغربية 

 
)26(

و�رشيكا لكل من �سبا وحمري يف اله�سبة الغربية

تتبع حاليا حمافظة  التي  املناطق  اأ�سبحت  وبهذا 

التي  أرا�سي وقرى وادي قانية  ا البي�ساء - ومنها 

ال�سم�ض« - جزءا من  عرث فيها على نق�ض »ترنيمة 

 ، اقت�ساديا  املزدهرة  ح�رشموت  مملكة  أرا�سي  ا

حديثا  إليها  ا ان�سمت  التي  املناطق  أن  ا يعني  وذلك 

والزدهار  الرخاء  ذلك  من  ن�سيبها  حتما  �ستنال 

ناظم  احتفاء  �رش  يف�رش  ما  وهذا  القت�سادي، 

إلعزيلط« ملك ح�رشموت، واعتبار  الرتنيمة بلبان »ا

وف�سائل  نعم  من  للتجارة  �ساحلا  ليكون  تبيي�سه 

معبودته ال�سم�ض.  

إثر الو�سع الذي   توطدت عالقة �سباأ بح�رشموت - ا

أوج  أفرزه حتالفهما- ب�سكل قوي،  وبلغت العالقة ا ا

ازدهارها عندما توجت بعالقة م�ساهرة بني ملكي 

أ�سارت الدرا�سات التاريخية والنق�سية  الدولتني، فقد ا

ملوك  مع  حتالف  حينما  نهفان  علهان  أن  ا إىل  ا

ابنته لتدعيم  إلعزيلط  ا اأحدهم وهو  ح�رشموت زوج 

تزوج  عندما  إلعزيلط  ا أن  ا ويبدو   
)27(

التحالف هذا 

»ملك حلك« بنت »علهان نهفان« مل يكن هو �ساحب 

امللكي«  »اللقب  ا�سمه  يت�سدر  الذي  ول  الأ ال�سلطة 

إىل حلف علهان نهفان  أ�سارت ا كون  النقو�ض التي ا

إل«  ا »يدع  هم  غريه  ملوكا  ذكرت  ح�رشموت  مع 

أنه كان املوؤهل  ، ولكن املوؤكد ا
)28(

و«يدع اأب غيالن«

أنه ا�ستوىل  أو ا لتويل احلكم بعد من ذكرتهم النقو�ض، ا

ال�سبئيني  بني  العالقة  أن  ا أي�سا  ا واملوؤكد   ،
)29(

عليه

من  إليه  ا و�سلت  ما  غاية  ت�سل  مل  واحل�سارمة 

إلعزيلط« هو امللك  أن اأ�سبح »ا إل بعد ا املتانة والوئام ا

ول يف اململكة احل�رشمية  الفعلي و�ساحب القرار الأ

أن نق�ض  التي اعتلى عر�سها نحو عام 218م، بدليل ا

 ، نهفان  علهان  وبختنه  به  إل  ا يحتفي  مل  الرتنيمة 

إلعزيلط« هو امللك  أن »ا إن بع�ض الدار�سني يرى ا بل ا

أن  ا عرف وب�سورة موؤكدة 
ُ
ي الذي  الوحيد  احل�رشمي 

نفوذه قد بلغ ردمان ذلك املوقع ال�سرتاتيجي الهام 

.
)30(

أرا�سي �سبا وقتبان وحمري بني ا

وعالقة  إلعزيلط«  و»ا نهفان«  »علهان  حلف  ظل   

عال  م�ستوى  على  بينهما  جمعت  التي  امل�ساهرة 

من الود والوئام واملتانة ، وعندما توفى »علهان« 

الذي  أوتر«  ا »�سعر  احلكم   يف  و�رشيكه  ابنه  خلفه 

التي  الهمدانية  التبعية  �رشة  الأ ملوك  أ�سهر  ا يعد 

أو�سلة رف�سان« ، كما يعد من  أ�س�سها »يرمي اأمين بن ا ا

الكبري  لنفوذه  نظرا  القدمي  اليمن  ملوك  أ�سهر  ا بني 

أرا�سي اليمن يف حماوله منه  و�سيطرته على معظم ا

لتوحيدها يف دولة مركزية قوية ت�ستطيع مواجهة 

�سباب غري معروفة �ساءت -  ، ولأ
)31(

اجلبهة احلب�سية

�سباأ وح�رشموت  العالقة بني مملكتي  يف عهده - 

امللك  وبني  أبيه  ا بني  كان  الذي  الود  وحتول 

ترجمه  �سديد،  عداء  إىل  ا ح�رشموت  إلعزيلط«ملك  »ا

وزوج  مباغته على �سهره  ب�سن حرب  أوتر«  ا »�سعر 
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يف  قوية  معركة  بينهما  ودارت   ، إلعزيلط«  »ا اأخته 

أ�رش  منطقة »ذات غيل« باأر�ض »قتبان«، نتج عنها ا

أولده  ا إىل ماأرب  وقتل كل  ا إلعزيلط« وا�سطحابه  »ا

من  ال�سبئي  اجلي�ض  متكن  كما  ومعاونيه،  ووزرائه 

إىل ق�رش »�سقري« مبدينة »�سبوة« ، بهدف  الو�سول ا

وحرا�سة  حلماية  فيه  واملرابطة  الق�رش  حت�سني 

 
)32(

أوتر«. �سيدتهم »ملك حلك« اأخت امللك »�سعر ا

»علهان«  لعالقة  ال�ستعرا�ض  هذا  بعد  ون�ستطيع   

 ، ال�ستنتاجات  من  جملة  ندون  أن  ا إلعزيلط«  بـ«ا

منها:

إ�سارات  أن نق�ض ترنيمة ال�سم�ض مبا حمله من ا 1-  ا

من  مكننا  قد  عالم  الأ كاأ�سماء  �سيا�سي  بعد  ذات 

معرفة الو�سع ال�سيا�سي ال�سائد يف ذلك الوقت كما 

والتحالفات  العالقات  طبيعة  معرفة  من  مكننا 

اليمنية  املمالك  زعماء  بني  ربطت  التي  ال�سيا�سية 

يف الع�سور القدمية. 

أن تاريخ نق�ض �ساحة اجلذمة »ترنيمة  2-  نرجح ا

بني  ال�سيا�سي  احللف  فرتة  إىل  ا يعود  ال�سم�ض« 

التقريب  وجه  وعلى  إلعزيلط«،  و«ا نهفان«  »علهان 

وي�ستبعد   
)33(

223-218 بني  املمتدة  الفرتة  إىل  ا

بعد  يكون  أن  ا ي�ستبعد  كما   ، قبله  يكون  أن  ا متاما 

وردمان  الغربية  املنطقة  أرا�سي  ا ن  لأ الفرتة  تلك 

فيها  عرث  التي  قانية  وادي   وقرى  أرا�سي  ا ومنها 

ال�سيطرة احل�رشمية  النق�ض، خرجت من حتت  على 

واأ�سبحت يف عهد  أوتر  ا التي �سنها �سعر  إثر احلرب  ا

النفوذ  مناطق  من  يهحمد«  »�سمر  الريداين  امللك 

. 
)34(

احلمريي

الدين  بني  وطيدة  عالقة  عن  النق�ض  ك�سف   -3

فيه  اأ�سبحت  درجة  إىل  ا الوقت  ذلك  يف  وال�سيا�سة 

املفردات ال�سيا�سية جزءا من الطقو�ض الدينية. 

مثل:  النق�ض  يف  �سيا�سية  م�سطلحات  وجود   -4

وجود  على  يدل  ال�سعب،  حالف،  الأ ال�رشع،  احلكم، 

إىل  ا ي�ستند  �سكله- ولكنه  أيا كان  ا �سيا�سي -  نظام 

والت�رشيعات  القوانني  من  ومنظومة  �سعبية  قاعدة 

و�سل  الذي  احل�ساري  التطور  مدى  يوؤكد  ما  وهو 

إليه اليمنيون.   ا

�سياق  يف  و»العز«  »علهان«  امللكني  ذكر  جاء   -5

وكاأن  لهة،  لالآ بها  والتقرب  باأعمالهم  التو�سل 

ومر�سي  مباركة  أفعال  ا ينجزونها  التي  عمال  الأ

لهة، وهذا يوؤكد ماكان �سائدا يف الع�سور  عنها من الآ

اخلطاأ  عن  وتنزيههم  للزعماء  تقدي�ض  من  القدمية 

امللكة  قادة  أ�سباب تخلي  ا ذاته  الوقت  ، ويف�رش يف 

اتخاذ  يف  م�سوؤوليتهم  عن  وم�ست�ساريها  بلقي�ض 

ال�سالم  عليه  �سليمان  كتاب  ب�ساأن  املنا�سب  القرار 

َفاْنُظِري  ِك 
ْ
إِلَي ا  

ُ
ر

ْ
م اْلأَ

َ
و  « إليها قائلني  ا مر  الأ إرجاع  وا

« وكاأن ما �ستقرره هو ال�سواب بعينه. 
َ
ِرين

ُ
اَذا َتاأْم

َ
م

البعد القت�صادي :

– ومنها  ال�سم�ض  الرديفة لرتنيمة  �سماء  الأ  توحي 

 - باأننا 
)36(

أن�سودة ال�ست�سقاء«   و»ا
)35(

أن�سودة املطر« »ا

إزاء ترتيله ذات بعد اقت�سادي بامتياز، وبتفح�ض  ا

�سنجد  املتنوعة  إ�ساراتها  وا للرتنيمة  اللغوية  البنية 

أنها انتظمت  ثالثة منا�سط اقت�سادية مثلت العمود  ا

القدمية،  اليمنية  واملمالك  الدول  لقت�ساد  الفقري 

تلك هي: الزراعة ، الري ، التجارة.

اأول: الزراعة والري.

أن الزراعة - التي ت�ستنزل الرتتيلة لها   ل مراء يف ا

املطر، وما تثمره من حما�سيل نقدية وجتارية - 

تعد اأهم دعامات القت�ساد يف اليمن القدمي ، فف�سال 

�سا�سي  عن حا�سالت احلبوب التي ت�سكل امل�سدر الأ

الرئي�سي  املغذي  هي  الزراعة  كانت  فقد  للغذاء 

للن�ساطات التجارية  التي عرفها اليمن القدمي.

إىل وقت مبكرمن  ا بالزراعة  اليمنيني   تعود معرفة 

التي  ثرية  الأ الدرا�سات  فقد«اثبت  ن�ساين  الإ التاريخ 

وادي  ويف  خولن  ويف  ردمان  يف  موؤخرا  اأجريت 

إنتاج الغذاء منذ  أن املنطقة عرفت الزراعة وا اجلوبة ا

لف  واخر الأ الع�سور الربونزية التي يعود تاريخها لأ

هذه  وبف�سل   
)37(

« ق.م  الثالث  لف  الأ وبداية  الرابع 

املعرفة متكن اليمنيون من تاأ�سي�ض ح�سارة زراعية 

وكان  ق.م،  ول  الأ لف  الأ يف  ازدهارها  أوج  ا بلغت 
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ألوان  ا واختفاء  اليمنيني  با�ستقرار  إيذانا  ا ميالدها 

من البداوة يف حياتهم وهو ما مكنهم من النهو�ض 

القت�سادي والتطور الجتماعي وبناء ح�سارة من 

ن�سانية.  اأعرق احل�سارات الإ

زراعة  عرفوا  قد  اليمنيني  أن  ا من  الرغم  وعلى   

والكروم  والدخن  وال�سعري  والذرة  كالقمح  احلبوب 

إل   ا
)38(

والنخيل والكتان والرمان والطيوب وغريها

إل »�سلع«  أن الرتنيمة مل تذكر من تلك احلا�سالت ا ا

أو العنب ، وباعتقادي  اي اخلبز، و»وين«  اأي الكرم ا

إل هذه احلا�سالت،  أن كاتب النق�ض مل يكن يعرف ا ا

ل  قانية  منطقة  وهي  فيها  يعي�ض  التي  فالبيئة 

إل زراعة احلبوب وعلى وجه التحديد الذرة  تعرف ا

ال�سلع/اخلبز  حت�سري  يتم  التي  وال�سعري  والقمح 

بزراعتها  املنطقة  ت�ستهر  فلم  الكروم  أما  ا منها، 

ولكنها كانت تزرع يف مناطق جارتهم �سباأ احلليف 

اجلديد ململكة ح�رشموت التي اأ�سبح كاتب الرتنيمة 

إليها،  وقد ارتبطت زراعتها باإنتاج وجتارة  ينتمي ا

فهي   ، املجاورة  الدول  إىل  ا وت�سديرها  اخلمور 

ن  لهة عليها لأ بالن�سبة له ثروة قومية يجب �سكر الآ

بلده،  لقت�ساد  ازدهار  �سا�ض  الأ يف  هو  ازدهارها 

يقوي  خريما  العز«  بـ»لبان  الناظم  اهتمام  ولعل 

  boswellia sacra ف�سجرة  وي�سنده،  ال�ستنتاج  هذا 

 مل تكن 
)39(

التي يخرج منها اللبان على �سكل قطرات

إل يف ح�رشموت واملناطق املمتدة بينها  ا تتواجد 

وبني ظفار عمان ، ومع ذلك فقد �سملتها الرتنيمة 

بالذكر والدعاء.

من  ت�سع  التي  وال�رشاعة  البتهال  حرارة  إن  ا  

احلرث  اأهلك  وقحط  جدب  ثمة  باأن  ت�سي  الرتنيمة 

والن�سل ب�سبب �سوء عالقة النا�ض مبعبودهم، فجاء 

وهجها  لها  ويعيد  العالقة  تلك  يرمم  كي  ال�ساعر 

خري  كل  م�سدر  ال�سم�ض  باأن  بالعرتاف  وذلك 

و�ساحبة كل ف�سل عليه وعلى قومه الذين ق�رشوا 

يف عبادتها فكان جزاوؤهم من جن�ض العمل.

 وقد ذكر الناظم يف �سياق تعداده لف�سائل ال�سم�ض 

الزراعة  حقل  إىل  ا تنتمي  التي  النعم  من  عددا 

والري هي :

  وعني/ م�سقر/ 

هنبحر/ و�سحك

 ونوي/ تف�ض/ 

ذكن/ ربحك

 وجب/ يذكر/ 

كلن/ ميحك

 املعنى

أعلى  والعني من ا

 الوادي اأجريت

 وغدير »تفي�ض« 

دت
ّ
ملا نق�ض زي

 »
ٌ
 »يذكر

ٌ
 وبئر

ت  حتى اجلمام مالأ

:العني  املائية  امل�سادر  بهذه  ال�ساعر  واهتمام 

أن  « دليل على ا
ٌ
 »يذكر

ٌ
اجلارية ، وغدير »تفي�ض«  وبئر

الزراعة اأ�سبحت - يف احلقبة التي عا�سها- تعتمد 

على  ولي�ض  املختلفة،  الري  طرق  على  كبري  ب�سكل 

عندما  �سابقا  احلال  عليه  كان  كما  مطار  الأ مياه 

مطار  كان م�سدر الري الوحيد للزراعة هو مياه الأ

املنهمرة طوال العام ، »فحتى القرن اخلام�ض ق.م 

أ�سد رطوبة... وكانت الوديان  كان املناخ يف اليمن ا

حافلة بنباتات ع�سبية متناثرة وتعي�ض فيها وفرة 

ن�سان �سهلة  من احليوانات..وكانت �رشوط معا�ض الإ

الثمار  جمع  ومن  ال�سيد  من  يعي�ض  فهو  ن�سبيا: 

تفر�ض  بداأت  قد  للري  احلاجة  تكن  ومل  )القطاف( 

هي  الفرتة  تلك  أن  ا الظن  غالب  ويف   
)40(

بعد نف�سها 

 
ْ
آن الكرمي يف قول اهلل تعاىل:  )لََقد أ�سار لها القرا التي ا

اٍل 
َ
�ِسم

َ
ِنٍي و

َ
 مي

ْ
ن

َ
نَّتَاِن ع َ

ةٌ ج
َ
آي  ا

ْ
َكِنِهم

ْ
�س

َ
اإٍ يِف م

َ
ب

َ
 ِل�س

َ
َكان

 
ٌ
 َغُفور

ٌّ
ب

َ
ر

َ
ةٌ و

َ
ب
ِّ
ةٌ َطي

َ
لْد

َ
 ب

ُ
وا لَه

ُ
ا�ْسُكر

َ
 و

ْ
ُكم

ِّ
ب
َ
 ِرْزِق ر

ْ
ُكلُوا ِمن

إن اليمن كانت اأخ�سب  )]�سباأ/15[يقول املف�رشون :ا

أ�سها طبق فارغ   أة تخرج وعلى را البالد ،وكانت املرا

إل  ا تريد  حيث  إىل  ا ت�سل  فال  �سجار  الأ بني  وت�سري 
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أن  والطبق قد امتالأ فاكهة، مما ت�سقطه الرياح، دون ا

أن هذا املناخ  . غري ا
)41(

إىل �سيء من ثمرها متد يدها ا

لف  الأ منذ  تدريجا  النح�سار  يف  واأخذ  ي�ستمر  مل 

أ طور ي�ستقر من اجلفاف، ف�سارت  الرابع حيث »بدا

أقل ، والنباتات اأ�سحت اأكرث  نهار جتري بغزارة ا الأ

، وكان لبد  تتناق�ض  ال�سكان  غذاء  ندرة وم�سادر 

احل�سول  من  ذاتها  احلياة  �رشوط  على  للمحافظة 

الزراعة من خالل بذر احلبوب  الغذاء بوا�سطة  على 

جريان  مو�سم  ينق�سي  بعدما  الوديان  طمي  على 

اأ�سبحت  أن  ا املناخ  تغري  من  بلغ  وقد    
)42(

املياه«

مر الذي دفع  مطار ل تفي بحاجة املزروعات الأ الأ

لتوفري  جديدة  و�سائل  ابتكار  إىل  ا القدمي  اليمني 

وحفر  مطار  الأ مياه  حلجز  ال�سدود  ف�سيد   ، املياه 

إىل  ا املاء  واأو�سل عن طريقها  القنوات  بار و�سق  الآ

أر�سه ومزرعته ،يقول:اغناطيو�ض غويدي:اليمنيون  ا

أقدم الع�سور خا�سة واأن ظروف  هم اأهل فالحة منذ ا

ر�ض  الأ كخ�سب  م�ساعدة  عوامل  اجلغرافية  اليمن 

.
)43(

بار« وكرثة مياه العيون والآ

أن و�سائل الري املذكورة يف الرتنيمة   ومن الوا�سح ا

إىل احلفر  بار حتتاج ا ن�سان واجنازه ، فالآ من عمل الإ

إل بعد توفري جمرى  أغلب العيون ل تفجر ا والبناء ، وا

أر�سي لها ، وتوحي ترجمة ال�سارح للغدير بـ«ال�سق  ا

إذا اعتربنا  أما ا خدود« باأن ثمة يد قامت ب�سقه، ا أو الأ ا

أو جمرى ال�سيل الكبري ففي كال  معنى الغدير النهر ا

احلالتني لبد لال�ستفادة من املياه التي جتري من 

القنوات  �سق  هو  ذلك  أقل  وا وجهده،  ن�سان  الإ تدخل 

ال�ساعر  أن  ا اللغوية  ال�سياقات  وال�سواقي. ويبدو من 

يعرف متام املعرفة  و�سائل الري تلك. وغالب الظن 

أ�سمائها واأحوالها  أنها من بيئته، فهو يطلعنا على ا ا

ا�سمه   
ٌ
وبئر »تفي�ض«  غدير  هناك  اأن  منه  ،ونعلم 

ذات  تدفقه  نق�ض  قد  »تفي�ض«  غدير  وان   ،»
ٌ
»يذكر

بف�سل  تدفقه  عاود  ثم  اجلفاف  ب�سبب  رمبا  مرة 

ت باملاء  امتالأ انها  «  فيبدو 
ٌ
 »يذكر

ٌ
بئر أما  ال�سم�ض،ا

يتدفق  م�سقر/  وعني/  حلفره،  وىل  الأ املرة  منذ 

آخر فيه  أعلى الوادي ولي�ض من اأي مكان ا ماوؤها من ا

ا�ستغاللها  يتم  الوادي  م�ساحة  كل  اأن  ذلك  ومعنى 

بالزراعة وهو ما يدل على اخلري الوفري.  

فح�سب  ن�سان  الإ غذاء  توفر  مل  الزراعة  ممار�سة  ان 

عالف  والأ احل�سائ�ض  من  كبرية  كميات  وفرت  بل 

خمتلف  تربية  على  اليمنيني  �سجع  بدوره  وهذا 

بقار  والأ غنام  كالأ الالحمة:  واحليوانات  املوا�سي 

إىل  أ�سارت الرتنيمة ا بل )اجلمال( واملاعز ، وقد ا والإ

أفردتها بالذكر  بل وا الإ نوع من تلك املوا�سي وهي 

، فقد »مثلث  اأهمية  ، رمبا ملا لها من  دون غريها 

وىل  الأ املكانة  احتلت  بل  متفردة  خا�سية  بل  الإ

البيئة  التكيف مع  دون غريها من احليوانات ، يف 

الوا�سطة  فقط  لي�ست  بل  فالإ  ، واملتنوعة  املتغرية 

الرئي�سية للركوب والنقل بل كانوا ياأكلون حلومها 

وبها  أوبارها  ا من  ويكت�سون  ألبانها  ا وي�رشبون   ،

كما   ، الزواج  يف  بها  وميهرون   ، ثروتهم  يقيمون 

أ�رشاهم ، ولعظم  تخدمهم يف احلرب  ويفتدون بها ا

أََفاَل  آن بالذكر يف قوله تعاىل: ) ا �ساأنها خ�سها القرا

)44(
)]الغا�سية/17[. 

ْ
لَِقت

ُ
َف خ

ْ
ِبِل َكي إىَِل اْلإِ َ ا

ون
ُ
نُْظر

َ
ي

ثانيا: التجارة

و�سف   - زراعي  كبلد  �سهرتها  إىل  ا اليمن  حازت   

جتارية   �سهرة  ال�سعيد«-  بـ«اليمن  خرياته  لكرثة 

فاق ، فف�سال عن الطيوب التي كان اليمن  بلغت الآ

إنتاجها فان » تو�سطه بني اأمم العامل القدمي  يحتكر ا

أزمنة التاريخ  أقدم ا جعلته وا�سطة التجارة بينها من ا

ليعرف  جتارية  عالقات  واليمن  الهند  بني  فكان 

أولها ، وكان للهند حم�سولت وم�سنوعات يحتاج  ا

�سوريون والفينيقيون وغريهم  إليها امل�رشيون والأ ا

تلك  إىل  ا املحتاجات  هذه  ينقلون  اليمنيون  فكان 

 
)45(

« التجارية  والقوافل  البحرية  �سفنهم  يف  مم  الأ

العاملية  للتجارة  بالن�سبة  اليمن  اأهمية  من  وزاد 

لدى  مرغوبة  �سلع  تتوفر  حيث  أفريقيا  ا من  قربه 

بي�ض  الدول املتح�رشة خا�سة التي حتيط بالبحر الأ

املتو�سط.

  و�سنقت�رش يف حديثنا عن جتارة اليمن القدمي على 

تلك التلميحات التي وردت يف ن�ض ترنيمة ال�سم�ض 

، وحتديدا يف قول الناظم :
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  و�رشف/ الغذ/ 

أم/ ذو�سحك دا

�ست
ّ
إلعز« دائماً ما بي   ولبان »ا

أي�سا:  وا

 وين/ مزر/ 

كن/ ك�سقحك

أن �سطعت م �سار خمرا ملا ا
ْ
   والَكر

املنتجات  من  اثنتني  إىل  ا إ�سارة  ا ال�سطرين  ففي   

اللبان/  ،وهما:  بها  اليمن  ا�ستهر  التي  التجارية 

�رشف، والنبيذ /مزر. 

1 - اللبان/  �رشف.

إنتاجه   كان اللبان اأهم �سلعة جتارية حتتكر اليمن ا

آنئذ كافة املناطق  و«كانت مملكة ح�رشموت متتلك ا

املنتجة للبان مثل:)�ساأكالن( اليوم ظفار العمانية، 

اليوم جزيرة �سقطرة.. )مهرة(اليوم املهرة، )�سكرد( 

ال�سمال  يف  املوجودة  واملمالك  للدول  وبالن�سبة 

فقد كانت تقوم بدور الو�سيط بني ح�رشموت ودول 

البحر املتو�سط، وكانت جتني من وراء ذلك منافع 

والدواب  واحليوانات  الركوب  توفري  بف�سل  كبرية 

أن فوائد اللبان  أي ا  ا
)46(

والكالأ واملاء وقوات احلماية

مناطق  من  اأخرى  دون  منطقة  على  تقت�رش  مل 

اليمن. 

�سجرة  من  قطرات  �سكل  على  يخرج  اللبان  كان    

كبرية  بكميات  يجمع  ثم   ..boswellia sacra
يف معبد �سبوة حيث كان يخ�سع لل�رشيبة، وكان 

وبعد   
)47(

باملوت يعاقبون  واملزورون  املهربون 

ا�ستقطاع ال�رشيبة - ع�رشة يف املائة - يف �سبوة 

رحلتها  القوافل  أ  تبدا آنذاك،  ا ح�رشموت  عا�سمة 

 « مينا«قنا  باجتاه  بع�سها  فيتحرك  التجارية 

أبيارعلي« كي يتم �سحنه على ال�سفن  بالقرب من »ا

وبع�سها   ، اأخرى  وبلدان  م�رش  إىل  ا وت�سديره 

رملة  خمرتقا  اخلايل  الربع  �سحراء  باجتاه  ينطلق 

أن  ا إىل  ا وديدان  وجنران  مباأرب  مارا  ال�سبعتني، 

وهناك   ، ردن  الأ يف  البرتاء  إىل  ا ومنها  غزة  ي�سل 

باهظة،  مببالغ  لتباع  حمولتها  القوافل  تفرغ 

يكلف  كان  اللبان  أف�سل  ا أن  ا غروم«  ويذكر«ناجيل 

عام 75م �ستة دنانري رومانية مقابل ن�سف كيلو، 

الرومانيني  معظم  راتب  من  اأكرث  ي�ساوي  وهو 

الالدن  من  كيلو  ن�سف  أن  ا حني  يف  أ�سبوعني،  ا عن 

من  كيلو  ون�سف  دنانري،  باأربعة  يباع  )ال�سمغ( 

ي�سل  دواء(  بو�سفه  ب�سدة  مرغوبا  كان  )الذي  املر 

أ�سهم هذا الدخل  ا  ول�سك فقد 
)48(

إىل خم�سني دينارا ا

أتاح  الوفري يف ا�ستقرار املمالك اليمنية املتقاربة وا

إذا احتك بع�سها ببع�ض  لها فر�سة التعاي�ض طويال ، وا

امل�سالح  بني  وقتي  ل�سطدام  والفينة  الفينة  بني 

تلبث  فاإنها ل  بينها  املوازين  اختالل يف  إىل  ا أدى  ا

ما  لوله  الذي  وال�سالم  الوفاق  إىل  ا ال�سبيل  اأن جتد 

 وقد بلغ من ذكاء اليمنيني 
)49(

ازدهرت تلك التجارة

أن اأحاطوها  وحر�سهم على  جتارة اللبان والبخور ا

دينية  طقو�ض  عن  وحتدثوا   ، �ساطري  الأ من  بهالة 

عن  تكتموا  ،كما  املح�سول  جني  عند  تتبع  معينة 

 ،
)50(

أ�سجارها ومل يتيحوا لغريهم روؤيتها لعدة قرون ا

أ�سعارها خا�سة يف ظل  وهو ما حافظ على ارتفاع ا

وامل�رشيني  الرومان  قبل  من  عليها  الطلب  تزايد 

أ�سا�سية يف طقو�ض املعابد  الذين ا�ستخدموها كمواد ا

القدمية  مرباطورية  الإ منذ  اجلنائزية  ال�سعائر  ويف 

املحلي/ امل�ستوى  على  أما  وا  ،
)51(

)2500�سنة(

يف  جتارتهم  على  اليمنيني  حر�ض  فتمثل  الداخلي 

ملمار�ستها  املنظمة  والت�رشيعات  القوانني  �سن 

جميع  على  القوانني  تلك  ون�ست  �سلعها،  وتداول 

حق  يف  ال�سارمة  والعقوبات  والواجبات  احلقوق 

.
)52(

املخالفني

2 - النبيذ /مزر

 �ساعد تنوع املناخ يف اليمن على تنوع املنتجات 

الزراعية ،فهناك مناطق معتدلة طوال ال�سنة ت�سلح 

لزراعة   ت�سلح  مناطق حارة  وهناك   ، النب  لزراعة 

اخل�سار وهناك مناطق باردة ت�سلح لزراعة العنب 

املادة   – العنب  زراعة  تركزت  وقد  والفاكهة، 

الوديان  من  عدد  يف  اخلمر-  �سناعة  يف  وىل  الأ
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ي�سعب  بحيث  الكرثة  من  هي  اجلبال  ومدرجات 

أثبتت النقو�ض  ، وقد ا
)53(

ا�ستيعاب ذكرها يف هذا احليز

القدماء  اجلغرافيني  واأخبار  اجلنوبية  العربية 

 
)54(

قدمية ع�سور  منذ  اليمن  يف  زرعت  الكروم  أن  ،ا

عناب  إىل قدم زراعة الأ وي�سري الدكتور »جواد علي« ا

باأنواعها املختلفة يف اليمن فيقول: كان اأهل اليمن 

زراعة  امل�سند يكرثون من  كما يظهر من ن�سو�ض 

بدليل ورود  زراعتها كثريا  عناب ويربحون من  الأ

اأ�سحابها  أن  ا وفيها  الزراعية  الن�سو�ض  من  كثري 

والفالنية  الفالنية  املناطق  يف  أعناب  ا غر�سوا 

كثرية،  أعنابا  ا وفيها  الفالنية  املزرعة  ورثوا  أو  ا

يف  وعناقيدها  العنب  اأغ�سان  �سور  حفر  وبدليل 

من  امل�سنوعة  لواح  الأ على  إبرازها  وا �سجار  الأ

والزخرفة  للزينة  خ�ساب  الأ أو حفرها على  ا اجلب�ض 

يف  العنب  وجود  قدم  ويوؤكد   
)55(

ذلك يف  وتفننهم 

أ�سكاله  ا من  ماعرف  زراعته  مناطق  وتعدد  اليمن 

الهمداين  ع�رشين نوعا  أنواعه املختلفة  وقد عد  وا

وهذا    ،  
)56(

�سنعاء حمافظة  تزرعها   العنب   من 

دفعت  العنب  حما�سيل  يف  وا�سعة  وفرة  على  يدل 

واخلمر  النبيذ  منه  فاتخذ  ا�ستخدامه،  تو�سيع  إىل  ا

إىل الدول واملمالك  ا الفائ�ض  والزبيب، ومت ت�سدير 

املجاورة ، وقد ذكر ا�سرتابو: اأن خمرة اليمن كانت 

من العنب والنخيل ، ولهم معا�رش عرفت يف النقو�ض 

با�سم )موهنت( وكانت يف البيوت واحلوانيت وهي 

منهما  على  الأ يف  �سخريني  حجرين  عن  عبارة 

بخيط  مثبت  �سفل  الأ واحلجر  العنب  دخال  لإ ثقب 

ر�سالة    ويف 
)57(

الع�سري إليه  ا ليجري  ال�ساقية  ي�سبه 

عليها  اأ�رشف  التي  حيدر  ح�سني  بادية  الباحثة 

نواع اخلمر  إح�سان عبا�ض تف�سيل �سديد لأ الدكتور ا

والفائدة  حت�سريها  وطرق  ألوانها  وا أ�سمائها  وا

الكروم  زراعة  من  يجنونها  اليمنيون  كان  التي 

أ�رشبة  ا إىل   ا حتويلها  أو  ا جتفيفها  بعد  وت�سديرها 

م�سكرة. وهو ما يدل على اأن هذه ال�سلعة  كانت  اأحد 

إىل اأن حرمت   م�سادر الدخل القومي عند اليمنيني  ا

�سالم.  مع جميء الإ

إحالت: هوام�س وا

دب  أو ترنيمة ال�سم�ض)�سورة من الأ 1 - ينظر: نق�ض الق�سيدة احلمريية ا

اليمني(، يو�سف حممد عبد اهلل ، جملة ريدان ، �سنعاء، العدد 5،  1988.

2 - ينظر: نف�سه.

ال�سلوي،  إبراهيم حممد  ا القدمي،   اليمن  لغوية يف لهجات  3 - ظواهر 

داب ، جامعة �سنعاء، العدد 17، 1994، ينظر:   �ض62.. جملة كلية الآ

4 - الديانة ، والرت موللر ، �سمن كتاب: اليمن يف بالد مملكة �سباأ، 

هايل ، دم�سق، 1999، �ض122. معهد العامل العربي،باري�ض ودار الأ
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6 - ينظر:الت�رشيعات يف جنوب غرب اجلزيرة العربية حتى نهاية 

دولة حمري،نورة عبد اهلل النعيم ،مكتبة امللك فهد الوطنية، الريا�ض ، 

2000،  �ض77.

7 - تاريخ اليمن القدمي ،حممد عبد القادر بافقيه، املوؤ�س�سة العربية 

للدرا�سات والن�رش ، بريوت ، 1985، �ض203. 

، دار  ال�سواح  ، فرا�ض  وىل  الأ العقل  التوايل: مغامرة  8 - ينظر على 

الو�سعية  الديانات  ، دم�سق ط11، 1996، �ض382 -  الدين  عالء 

 ،1995، بريوت  اللبناين،  الفكر  دار   ، العريبي  حممد  املنقر�سة، 

، جان  القدمية  امليثولوجيا  درا�سات يف   ، وطقو�ض  رموز  �ض59- 

 ، ال�سمري  لندن 1989، �ض 116 - فجر   ، الري�ض  ريا�ض   ، �سدقة 

جمي�ض هرني بري�ستد، ترجمة :�سليم ح�سن ، الهيئة امل�رشية العامة 

ن�سان ، فرا�ض ال�سواح  للكتاب ، القاهرة ، 1999، �ض43 -  دين الإ

،من�سورات دار عالء الدين ،دم�سق ، ط4 ، 2002  �ض97. 

الفكر  ، دار  ، �سميح دغيم  �سالم  الإ العرب قبل  أديان ومعتقدات  9 -ا

اللبناين، بريوت ، 1995، �ض145، 

�سالم ، منذر  10 - قبيلة جرة ودورها ال�سيا�سي يف تاريخ اليمن قبل الإ

عبد الكرمي البكر  ، جملة درا�سات مينية، العدد32، 1988 ،�ض54. 

�سالم  الإ قبل  اليمن  تاريخ  يف  ال�سيا�سي  ودورها  جرة  قبيلة   -  11

،�ض54. 

:على  ترجمة  ريكمن�ض،  جاك  �سالم،  الإ قبل  العرب  ح�سارة   -  12

حممد زيد ، جملة درا�سات مينية، العدد28، 1987 ،�ض126. 

13 - الت�رشيعات يف جنوب غرب اجلزيرة العربية حتى نهاية دولة 

حمري،  �ض79،78. وينظر م�سدره.

جملة  اجلرو،  �سعيد  أ�سمهان  ،ا اليمنيني  قدماء  عند  الديانة   -  14

درا�سات مينية، العدد48، 1992 ،�ض346. وينظر م�سدره.

آخرون،  15 - ال�سرية النبوية ، ابن ه�سام ، حتقيق :م�سطفى ال�سقا وا

�سالم، القاهرة ، �ض151ومابعدها.  تراث الإ

16 - الديانة عند قدماء اليمنيني  ، �ض346.

الوعي  تطور  على  الدلئل  أهم  ا من  ال�سيا�سية  التحالفات   -  17

احل�ساري، وذلك ملا توفره من ال�ستقرار والزدهار والتعاون بني 

املختلفني.

اللغوية  اأعالم مينية قدمية مركبة،درا�سة عامة يف دللتها   - 18

إبراهيم حممد ال�سلوي ، جملة درا�سات مينية، العدد38،  والدينية  ،ا

1989 ، �ض124.

القادر  عبد  ،حممد  القدمي  اليمن  تاريخ  ذلك:  يف  يراجع   -  19
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�سبه  جلنوب  ال�سيا�سي  التاريخ  موجز   ، �ض101ومابعدها  بافقيه 

موؤ�س�سة   ، اجلرو  �سعيد  أ�سمهان  ا  ، القدمي  –اليمن  العربية  اجلزيرة 

 1996  ، ردن  الأ اربد   ، اجلامعية  والدرا�سات  للخدمات  حمادة 

�ض222ومابعدها.انت�سار العرب البداة يف اليمن ، روبان كر�ستيان 

، ترجمة: علي حممد زيد ،درا�سات مينية ، العدد42، 1990 ، �ض 96. 

و�ساع ال�سيا�سية يف دولة �سباأ خالل القرن الثالث امليالدي ، عبد  الأ

كليل ، العددان: 29/30، 2006، �ض 47.  أبو الغيث ، جملة :الإ اهلل ا

20 - اجلديد يف تاريخ دولة وح�سارة �سباأ وحمري ، حممد ح�سني الفرح 

إ�سدارات وزارة الثقافة وال�سياحة ، �سنعاء، 2004 ، �ض427. ، ا

21 - نف�سه ، �ض427.

أقيال اليمن ، ق�سيدة ن�سوان و�رشحها ، حتقيق:  22 - ملوك حمري وا

إ�سماعيل املوؤيد، دار العودة بريوت ، ودار  ا إ�سماعيل اجلرايف ، علي  ا

الكلمة �سنعاء ، 1978 ، �ض58

و�ساع ال�سيا�سية يف دولة �سباأ خالل القرن الثالث امليالدي،  23 - الأ

�ض 47.

وحر�سوهم  �سباأ  جارتهم  قبائل  بع�ض   احلمرييون  ا�ستمال   -  24

قبائل  مع  كما حدث  املركزية  ال�سلطة  على  والتمرد  الع�سيان  على 

إىل منحدرات   أرا�سيهم تقع حول �سعدة ومتتد ا خولن  الذين كانت ا

املنافذ  من  وحرمها  �سباأ  على  اخلناق  �سيق  مما  وتهامة   ال�رشاة 

اليمنية  النقو�ض  من  خمتارات  ينظر:  التجارة.  وخريات  البحرية 

القدمية ، ،�ض 45.

25 - موجز التاريخ ال�سيا�سي جلنوب �سبه اجلزيرة العربية –اليمن 

القدمي، �ض221. 

26 - نف�سه، �ض221. 

�سباأ وحمري وح�رشموت   ال�رشاع بني   ، القدمي  اليمن  27 - توحيد 

إىل القرن الثالث امليالدي ، حممد عبد القادر بافقيه  ول ا من القرن الأ

ثار والعلوم الجتماعية  ، �سنعاء ، 2007، �ض  ، املعهد الفرن�سي لالآ

260. املمالك املتحاربة ،�ض181.  

 ، العرب و�رشحها  28 - ن�رش نقو�ض �سامية قدمية من جنوب بالد 

ثار ال�رشقية ، القاهرة  خليل يحيى نامي ، املعهد العلمي الفرن�سي لالآ

، 1943، نق�ض رقم 19، �ض 25.و ينظر: نق�ض رقم 308 كوربو�ض.

29 - اجلديد يف تاريخ دولة وح�سارة �سباأ وحمري ، �ض444.

آخرون،  30 - خمتارات من النقو�ض اليمنية ، حممد عبد القادر بافقيه وا

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ، تون�ض 1985�ض 48. 

،دار  اهلل  عبد  حممد  يو�سف   ، آثاره  وا اليمن  تاريخ  يف  أوراق  ا  -  31

الفكر، بريوت ، 1990، �ض313.

مركز   ، رياين  الإ علي  ،مطهر  وتعليقات  م�سندية  ينظر:نقو�ض   -  32

117.موجز  �ض116،   1990، �سنعاء  اليمني  والبحوث  الدرا�سات 

القدمي،  –اليمن  العربية  اجلزيرة  �سبه  جلنوب  ال�سيا�سي  التاريخ 

�ض223، 224. املمالك املحاربة ، كري�ستيان روبان ، �سمن كتاب 

اليمن يف بالد مملكة �سباأ ، �ض 184. تاريخ اليمن القدمي ، �ض41، 

 ، وحمري  �سباأ  وح�سارة  دولة  تاريخ  يف  اجلديد  بعدها.   وما   104

�ض444ومابعدها. 

أ  إلعزيلط ملكا على ح�رشموت ، ويف عام 223بدا 33 - يف عام 218 توج ا

أوتر ، ينظر: املمالك املحاربة، �ض181. ال�سدام بينه وبني �سعر ا

34 - ينظر:موجز التاريخ ال�سيا�سي جلنوب �سبه اجلزيرة العربية –

اليمن القدمي، �ض226. توحيد اليمن القدمي ، ال�رشاع بني �سبا وحمري 

إىل القرن الثالث امليالدي،�ض158. ول ا وح�رشموت  من القرن الأ

دب  أو ترنيمة ال�سم�ض)�سورة من الأ ا 35 - نق�ض الق�سيدة احلمريية 

اليمني(، �ض92.

إبراهيم حممد ال�سلوي، ينظر: ظواهر لغوية  36 - الت�سمية للدكتور ا

داب ، جامعة �سنعاء، العدد  يف لهجات اليمن القدمي  جملة كلية الآ

17، 1994،   �ض62.

37 - الت�رشيعات يف جنوب غرب اجلزيرة العربية حتى نهاية دولة 

حمري،  �ض93.

38 - نف�سه،  �ض93.

39 - طيوب اليمن ،ناجيل غروم ، �سمن كتاب :اليمن يف بالد مملكة 

هايل ، دم�سق، 1999، �ض70. �سباأ، معهد العامل العربي،باري�ض ودار الأ

40 - بدايات الري ، اأويل برونر ، �سمن كتاب :اليمن يف بالد مملكة 

�سباأ، �ض53.

بي العبا�ض: اأحمد بن حممد بن املهدي  41 - ينظر: البحر املديد ، لأ

 ، العلمية  الكتب  دار   ، دار  ال�ساذيل  دري�سي  الإ احل�سني  عجيبة  بن 

بريوت،ط2  ،2002 م ،73/6.

42 - بدايات الري، �ض53.

�سالم ،  43 - حما�رشات يف تاريخ اليمن واجلزيرة العربية قبل الإ

إبراهيم ال�سامرائي ،دار احلداثة ،بريوت  اغناطيو�ض غويدي ترجمة :ا

،1986، �ض67.

عراب يف تاريخ اليمن درا�سة من خالل النقو�ض ، علي عبد  44 - الأ

إ�سدارات وزارة الثقافة وال�سياحة ، �سنعاء ،2004،  �سبط ،ا الرحمن الأ

�ض27.

فاق  الآ دار  عنان،  على  زيد   ، القدمي  اليمن  ح�سارة  تاريخ   -  45

العربية، القاهرة ، 2003، �ض107.

46 - املمالك املتحاربة، �ض181.

47 - طيوب اليمن ،�ض 73،70.

48 - نف�سه،�ض 74،73.

49 - خمتارات من النقو�ض اليمنية القدمية ، �ض24.

50 - ينظر:تاريخ اليمن القدمي ، �ض171 وما بعدها.

 ، أ.كيت�سني  ا كينيث   ، الطيوب  عن  تبحث  :م�رش  البونت  بالد   -  51

�سمن كتاب :اليمن يف بالد مملكة �سباأ، معهد العامل العربي،باري�ض 

هايل ، دم�سق، 1999 �ض 49.اأطلق امل�رشيون على اللبان   ودار الأ

ا�سم »�سينيتجر« واملر »عنتيو«.

52 - ينظر: ن�سو�ض الت�رشيعات القت�سادية يف كتاب.) الت�رشيعات 

إىل �ض 210. يف جنوب غرب اجلزيرة العربية(،  �ض182 ا

53 - ينظر:�سفة جزيرة العرب ، احل�سن بن اأحمد الهمداين ،حتقيق :

ر�ساد ، �سنعاء ، 1990،ال�سفحات  كوع ،مكتبة الإ حممد بن علي الأ

.230، 224، 218، 206، 188، 181، 160، 158 ، 122

54 - اخلمر يف احلياة اجلاهلية ويف ال�سعر اجلاهلي ، بادية ح�سني 

حيدر ،ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ، 1986، �ض6.

�سالم ، جواد علي ، املجمع  55 - املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ

العلمي العراقي، بغداد ، 1959، �ض263/8. 

56 - �سفة جزيرة العرب، �ض314.

ينظر:  ، اجلاهلي  ال�سعر  ويف  اجلاهلية  احلياة  يف  اخلمر   -  57

�ض37،36.وينظر م�سدره. 
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بدًا مثل العامل.. إال مع العامل، وال ينتهيان اأ ن ا إن احليوان والروح ال يبداآ ا

»ليبنتز« )املونادولوجيا(        

  ل تفقد املادة �سورها املختزنة بالعطب الذي يحجب عنها نف�سياً ما حتتازه فعلياً، 

الن�سيان ي�سيب فقط  ـ  الفعلي بطبيعته غري ممتد مرئياً، فالتلف  إن كان هذا املحتاز  وا

أن الن�سيان  إذ ا إىل فعل ممكن، ا إليه ال�سور ا لية املحركة ل�سريورة ال�سور، ملا �ستوؤول ا الآ

و�سع ج�سمي مت�سدع نتيجة فقدان ح�ض التوجه املن�سق حلركات اجل�سم مع النطباعات 

وكون  للج�سم،  احلا�رشة  احلالة  يف  نافعة  ا�ستجابات  إنتاج  ا نحو  اخلارجية  الب�رشية 

�سياء  أبداً، فاإن الأ بعاد ثالثة ل تلبث ا جوهر احلالة احلا�رشة للج�سم هو تركيبه احلركي لأ

إح�سا�ض  الالمرئيةـ  ال�سور الذكرى، تفقد بذلك و�سيطها احل�سي ال�رشوري لتحققها يف هيئة ا

ممكن يف الفعل النا�سىء لالنتباه ـ التعرف، مما يق�سي عن النتباه ما ي�ستمل عليه من 

إدراك ـ فعل  دراك، اأي عجز ال�ستطالت احل�سية عن التمظهر يف �سورة ا �سور م�سبقة لالإ

لية املحركة يقو�ض اجل�رش الذي من خالله تعرب  ن العطب الذي اأ�ساب الآ ممكن، وذلك لأ

إىل ما تف�سله ـ تنتقيه من �سور ـ  ال�ستطالت احل�سية القادمة من الو�سط احل�سي املحرك ا

دراك احلايل، فيعجز النتباه على التعرف. ذكرى اأكرث منا�سبة لالإ

ألفة ال�صبه ـ احليوان فـي ا

أرواح هند�سية« ل�سليم بركات »ا

�صـــامــي داوود

كاتب و�ساعر من �سورية  

o »اأرواح هند�صية« الذي ن�صنفه ككناية عنه بـرواية، فهو بنمط 

إمنا كخطاب م�صغوط  تركيبه ميتنع عن التعامل معه كرواية بل وا

بركات  �صليم  متكن  ح�صي  ب�صري  خطاب  على  منفتح  بن�صيج 

الذي  باملرئي  املقول  حتميل  من  الفريدة  اخلطابية  بت�صكيلته 

كان من املمكن اأن ينحرف با�صرتاتيجيته اخلا�صة عن التمظهر 

اللغوي وال�صتعا�صة بال�صورة عن الكلمة



آلية م�ساعدة، بل  تتطلب هذه الو�سعية العليلة ا

إنها تنتج معلولها املتمثل وفقاً لـ»برغ�سون«  ا

يف: »�رشب من املوقف الذهني املندمج هو 

إذاً، يحذف  . هكذا ا
)1(

نف�سه يف موقف ج�سمي«

اخلارجي  وال�سيء  احلوا�ض  الذهني  املوقف 

ل�ستعادة املادة الب�رشية ـ ال�سورة امل�سبقة 

ذاتها  املحركة  الع�سبية  العنا�رش  بتحريك  ـ 

ول،  الأ دراك  الإ ـ  وامل�سجلة يف خمطط ذكرى 

ومترر  املادة  تلف  من  الروح  تتحرر  حيث 

�سورها عرب ال�سدع الذي اأحدثه الن�سيان يف 

اجل�سم.

�سناديق  يف  ال�سور  إذاً،  ا اجل�سم،  ليحمل 

فيفقدها  نخاعية،  أدراج  ا يف  أو  ا دماغية 

بل  �سندوق،  إحراق  ا أو  ا درج  اقتالع  مبجرد 

وبني  اخلارجي  العامل  مادة  بني  يتو�سط  هو 

املحددة  وغري  املادة  عن  امل�ستقلة  الذاكرة 

من  يحفظها  عليها،  ي�ستمل  الذي  بالروح  إل  ا

ـ احليوان، فاجل�سم برزخ بحدين  تلف املادة 

بني  توا�سليا  حقالً  يفتح  متناظرين،  غري 

تفقد  وعندما  واملادي،  الروحي  املجالني 

لتتوقف،  فاإنها  اجل�سدي،  رداءها  الروح 

حافتي  يطبق  الذي  العيني  باملوت  لتنعدم 

اجل�سد والروح على بع�سهما البع�ض، وفق ما 

إليه »فيورباخ« يف تاأمالته عن املوت،  ذهب ا

املرئي  حقلها  تفقد  الالمرئية  الروح  إن  ا بل 

الكثافة  هو  املرئي  اجل�سد  أن  ا إذ  ا اجل�سدي، 

الروح  تتمظهر  وبداخلها  خاللها  من  التي 

الالمرئية، وهكذا تنعقد العالقة بينهما، بني 

بتعبري  املرو�سة  الكثافة  أو  ا اجل�سدي  املرئي 

أو الكثافة  �سليم بركات وبني الروح الالمرئية ا

الفواعل  ـ  الالمرئية  للكائنات  امللجومة 

ال�رشدية يف الن�ض امل�سغوط.

عنه  ككناية  ن�سنفه  الذي  هند�سية«  أرواح  »ا

بـرواية، فهو بنمط تركيبه ميتنع عن التعامل 

م�سغوط  كخطاب  إمنا  وا بل  كرواية  معه 

ح�سي  ب�رشي  خطاب  على  منفتح  بن�سيج 

من  الفريدة  اخلطابية  بت�سكيلته  �سليم  متكن 

حتميل املقول باملرئي الذي كان من املمكن 

عن  اخلا�سة  باإ�سرتاتيجيته  ينحرف  أن  ا

عن  بال�سورة  وال�ستعا�سة  اللغوي  التمظهر 

التي  اللغة  بني  ب�رشي  متثيل  بو�سع  الكلمة 

�ساغت م�سهد املوتى الذين يخبطون الرمال 

لعمارة  املجاورة  العمارة  قبو  يف  الدامية 

اأ�سل متثل هذه ال�سورة فهو  أما  ا أبي كري«.  »ا

الذي  ال�سدع  عرب  الروح  قبل  من  متريرها 

ج�سم  ج�سم،  واأي  اجل�سم،  يف  الن�سيان  اأحدثه 

يوؤ�س�سان  نقي�سني  بني  كثافته  يف  متاأرجح 

خلطاب  ذاته  على  املنك�سف  النف�سي  الواقع 

هو  الروائي  اخلطاب  فكل  الهند�سية،  رواح  الأ

خطاب حلمي ممرر عرب �سدع نف�سي وعطب 

مادة  من  املجبولة  ال�سخو�ض  لهذه  ج�سدي 

هالمية التمظهر، وهذا التمرير هو الذي يوؤ�س�ض 

بديل؛  بواقع  املختفي  الواقع  متثل  هلو�سة 

بديلة،  بكثافة  بديل  ج�سد  ـ  بديل  ثدي  إنتاج  ا

يغطي ق�سور امتالك الثدي يف مرحلة ت�سدع 

الفرويدي  باملعنى  املتمثلة  النف�ض  مونادة 

قيا�سها  ميكن  التي  الثدي«  أنا  »ا بـ  للتحليل 

عرج،  أنا الروح بالن�سبة ل�سبه الأ برهاناً على ا

الذين  الر�سام،  �سديقه  ول�سبه  أ.دهر،  ا ول�سبه 

امل�سبهة  خرى  الأ الكثافات  مع  يتحايثون 

رواح هند�سية« هو  بها، فيكون ال�سبه يف »الأ

النازع املحرك لرغبة الروح يف امتالك واقع 

كري  أبي  ا كعمارة  خمتلفة  مالمح  ذي  بديل 

ألقاها  أ.دهر مبفاتيحه التي ا إليها ا التي يعود ا

للبناء  الكهربائي  امل�سعد  ليجد  البحر،  يف 

عن  خمتلفة  هيئة  يف  البناء  وكذلك  يعمل، 

وهو  انهيارها  أثناء  ا غادرها  التي  هيئته 
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آة. تت�سق �سور �سليم الهلو�سية  ينتقل يف املرا

الذي  والو�سف  املادة  خارج  من  املنبثقة 

»مرايا  هي  مبا  رواح  الأ ليبنتز  به  حلل 

لج�سميا  الوجود  تعك�ض  مرايا   ،
)2(

حية«

بحيث  الواقع،  لعامل  املدركة  ال�سورة  وت�سند 

لمرئي  بعامل  حمايثاً  املدرك  ال�سيء  يكون 

ثناياه على  املرئي يف  الواقع  ي�ستمل  أو  ا له، 

إدراكنا للواقع املرئي،  عامل لج�سمي ي�سيء ا

املرئي  اجلزء  إل  ا املرئي  العامل  ي�سكل  ل  إذ  ا

مما  احلقيقي  العامل  من  واملدرك  املتما�سك 

للعامل  ترميزاً  الواقعي  العامل  من  يجعل 

اأن  هي  إذاً،  ا كيدة  الأ واخلال�سة  احلقيقي، 

أن املوت  التلف تغيري يف حالة املادة فقط وا

أبداً  ا كلياً  تال�سياً  ولي�ض  الروح  لعامل  تغيري 

أما اجل�سم  للكائن امل�ستمر بهيئته الالمرئية، ا

فاإنه يتعر�ض لتعفن مادته اجل�سمية املرئية 

أن  إل ا فينحل دفعة واحدة يف و�سعية املوت، ا

الروح ل ترتكه ب�سكل كلي، لذلك اعتمد �سليم 

لمرئي،  ـ  مرئي  النقي�سة:  بني  التفريق  يف 

احل�سية  كيفيتهما  حتديد  يف  الكثافة 

وامل�سرتكة يف جوهرهما  املتفارقة ظاهريا 

أو املتبخرة،  أل وهو الكثافة املرت�سبة ا الواحد، ا

اجل�سم  �سورة  با�ستمرار  حتمل  فالروح 

لها،  خرى  الأ الهيئة  يف  وترتديه  كذكرى 

املونادة  مع  لمرئية  اأجزاء  تتما�سك  عندما 

تقاطع  بفعل  املن�سوجة  النقطة  ـ  املركزية 

جمموعة خطوط ن�سيجية بلغة ليبنتز، م�سكلة 

بذلك وجم�سدة قانون الرتباط الكلي بني كل 

�سياء، حيث ينك�سف الواقع النف�سي للمادة  الأ

أرواح  احللمية التي جبل منها �سليم بركات »ا

على  منك�سفاً  الال�سعور  بواقع  هند�سية« 

الذاكرة املح�سة. بكل يقني  �سوره وبامتداد 

لفة املتخيلة  إلَّ يف الأ مر ممكناً ا ل يغدو هذا الأ

من  �سليم  يوؤ�س�ض  التي  املوحدة  للنقائ�ض 

قدر  فالن�سيان  الن�سية.  ال�سدمة  خاللها 

فهي  املح�سة،  الذاكرة  ـ  الروح  أما  ا املادة، 

العامل عرب  وا�ستمرار  لبقاء  املونادة  خال�ض 

يحتوينا   الذي  املرئي  ال�رشح  إذاً،  ا تخيله. 

با�ستمرار  يطرح  لمرئي  وعاء  داخل   
ِّ
حمتو

إليه ترميزيا وتنخر با�ستمرار ما  �سورا حتيل ا

اله�ض،  الواقعي  بالعامل  جهلنا  إليه  ا اطماأن 

بارتباطات  حممل  املرئي  الغالف  أن  ا مثبتة 

بحيث  ت�سندها،  لمرئية  وج�سيمات  فلكية 

الظاهراتي  ح�سوره  بدونها  املرئي  يفقد 

يف  )�سليم(  أن  ا غري  الدوال.  املتعدد  وترميزه 

رواح الهند�سية يجبل باملت�سادات مفهوم  الأ

اجل�سم  ملفهوم  املقو�سة  احلرب  ماهية  ـ 

احلرب  تقوي�ض  وكذلك  الواقع،  يف  والروح 

أو  ا للواقع مبا هو حم�ض رامز مرئي، مبزجه 

زمنة يف ن�سيج  الأ حرى بتقاطع وتداخل  بالأ

زمنة  الأ هذه  �سور  اختالط  وبالتايل  احلرب 

ماهو  ح�سور  ده�سة  عنها  تلغي  ألفة  ا يف 

مكان  يف  كغائب  هويته  مبنطق  م�سنف 

يف  امل�ستقبلية  هويتها  متوقعها  �سورة 

غري  املتحقق  يف  ولي�ض  التحقق  املمكن 

املت�سادين  هذين  �سور  إحاطة  وا املنق�سي 

امل�ستمر  انتقاله  يف  ل  الثابت،  غري  ين،  بالآ

إمنا يف ذبذبته  إىل املاقبل، بل وا من املابعد ا

يغدو  بحيث  وامل�ستقبل  املا�سي  تاآين  التي 

ممتنعاً،  الهند�سية  رواح  الأ داخل  احل�ساب 

يجعل من زمن احلرب هو الدوام الذي تتواتر 

للحرب،  الهرم�سي  البعد  يف  الوقائع  عليه 

وكون احلرب هي جموح واقعي، فاإن اجلنون 

أ�سا�سه  ا على  ت�سطف  الذي  القانون  هو 

جند  لذلك  الهند�سية،  رواح  الأ داخل  الوقائع 

فيه  يكون  �سويف  زمن  الرواية  زمن  باأن 

أوغ�سطني«  »ا بتعبري  اأي  م�ستقبلياً،  املا�سي 

الـ»ما�سي  هو  الرواية  زمن  يكون 
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تركيب  ممكنناً  يجعل  مما   ،
)3(

امل�ستقبلي«

وحمايثتهما  بالالمرئية  املرئية  الوقائع 

فتعجز  واقعيهما  على  يتعرفون  ل  بحيث 

واقعهما  على  التعرف  من  اخلم�ض  الكثافات 

بالن�سبة  وكذلك  أ.دهر،  ا إىل  ا بالن�سبة  املرئي 

البدين  الرجل  يعجز  وكذلك  أ.دهر،  ا جد  إىل  ا

جريدة  البائع  بيع  عدم  من  يثور  الذي 

تذكر  كمن  أبي.....  ا يا  ليرانا  إنه  »ا ولده..  لأ

ألفة  إلخ، ف�سليم ين�سج من ا ... ا
)4(

أنا ميت« �سيئاً: ا

ال�سبه ـ احليوان هذه �سدمة اخرتاق الن�سيان 

ما  تخرتق  التي  ال�سدمة  الروح،  خلوا�ض 

لربهاننا  معرفية  جتريدات  من  عليه  نتكئ 

املرئي  الواقع  ولحتمية  لقطعية  على 

واجلوهر؛  العر�ض  ثنوية  على  وبرهاننا 

�سدمة  الفقدان،  والتلف  امل�ستمر  الرتباط 

الداخلية  ال�سدمة  إلغاء  ا على  ي�ستغل  خطاب 

لفة  الأ يف  �سدامي  ن�ض  نتاج  لإ الن�ض،  يف 

املح�سو�سة  الكيفيات  بني  يقيمها  التي 

اللقاء  لده�سة  تلغي  املت�سادة.  للكثافات 

الفا�سلة  امل�سافة  املت�سادة،  الكثافات  بني 

بني املرئي والالمرئي، تعاي�سهما يف املكان 

فتكون  الهوياتي،  ترميزهما  يفقدان  بحيث 

لفة  الأ هي  الهند�سية  رواح  الأ خطاب  �سدمة 

ـ  ال�سبه  التي يوؤ�س�سها �سليم بني ثنوية  ذاتها 

هي  لي�ست  هنا  لفة  والأ احليوي،  احليوان 

اختفاء  إمنا  وا بل  امل�سبقة،  لل�سورة  النتباه 

ال�سورة امل�سبقة عن النقي�سة مرئيـ  لمرئي، 

إىل  ا التعرف  على  الكيفيتان  تعجز  بحيث 

احلرب  وح�ض  يجبلهما  إذ  ا املختلف،  كونهما 

املوجودات  جميع  يجعل  الذي  التوحيدي 

مدركة ك�سورة جنمة خامدة فتكون كائنات 

خامدة  كنجمات  حا�رشة  احلربي  الواقع 

قائمة  جنمات  �سور  مع  �سورها  تتقاطع 

�سل احلربي  إدراكنا وبفعل الأ أن ا إل ا بالفعل، ا

ح�ض  يفقد  لها،  اجلديد  الواقع  يف  للكائنات 

إمكانية قدرته على عزل اخلوا�ض  التوجه لديه، ا

جتعل  هويات  يف  وجتميعها  وت�سنيفها 

التي  بخوا�سها  ممتلئة  القائمة  النجمة 

القوام  بخا�سية  وممتلئة  قائمة  جتعلها 

املختلفة عن اخلوا�ض التي جتعل جنمة اأخرة 

يف  �سليم  اخلمود.  مباهية  وممتلئة  خامدة 

معقدة  بب�ساطة  ي�سيغ  هذا  الروائي  خطابه 

قانون احلرب يف املادة والروح على ال�سواء، 

يف  �سياء  بالأ خربتنا  يفقدنا  الذي  القانون 

بالروح،  املادة  خوا�ض  تخلط  لذلك  العامل، 

ال�سبه باحليوان، املا�سي بامل�ستقبل، املوتى 

ع�ساء، وهكذا ميهد  ع�ساء بالأ بالالموتى، الأ

�سليم قبولنا لتبادل املادة والروح خوا�سهما، 

وىل خا�سية العطب، التلف الذي  وبالدرجة الأ

و�سع  معناه  مبا  الروح،  ذاكرة  ي�سيب 

الن�سيان يف الروح مبا يعلل هلو�سة الروح يف 

إليها، فعودة  متاهيها باأو�ساع مادية تفتقر ا

وم�سعدها  كري  أبي  ا لعمارة  مبفاتيحه  أ.دهر  ا

يعمل كما مل يعمل من قبل ومطالبة �ساحب 

العمارة له باأجرة �سهرين، لي�ست تذكراً لف�سل 

تخريف  هي  إمنا  وا بل  ما�سية،  �سرية  من 

للفن،  تعريفه  يف  »دولوز«  بتعبري  خالق 

عليا  علية  هي  التي  احلرب  يعلل  تخريف 

بني  امل�سافة  تبقى  لذلك  الروح.  لهلو�سة 

العاملني املت�سادين م�سافة �سدميية لغرتاب 

أرواح هند�سية  رواح يف ا املتنا�سل الكلي، فالأ

ل تتنا�سخ لتظهر من جديد يف ج�سد �سخ�ض 

أو  أو طفل ا آخر... روح طبيب يف ج�سد خمتار ا ا

مرة  لتعود  تتنا�سل  ول  نبات،  حتى  أو  ا قط 

مغايرة  بهيئة  ج�سد  رداء  داخل  حية  اأخرى 

�سياء كما  وفقاً لقانون الرتباط الكلي بني الأ

دهر  أ.  ا كظهور  فجاأة  تظهر  هي  بل  أ�سلفنا،  ا

الكثافات  يف  حمدقاً  ال�سفينة  �سطح  على 
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وهي  لمرئية،  باأنها  تتوهم  التي  اخلم�ض 

بكثافتها  لمرئية  آن،  ا يف  ومرئية  لمرئية 

املرو�سة،  للكثافات  وبالن�سبة  امللجومة 

أ.  ا الذين يعترب  أ�سباهها  ا إىل  ا ومرئية بالن�سبة 

من  رواح  الأ هذه  تعجز  منهم.  واحداً  دهر 

إليه،  ا التعرف على كونها، فتهلو�ض ما تفتقر 

هذا  عزا 
ُ
ولي تكونه،  ما  ق�سور  بذلك  لتغطي 

إىل  ا ق�سورها  إمنا  وا بل  املادة،  إىل  ا الق�سور 

املتاأرجح  هو  احلقيقي  يكون  بحيث  احلياة 

مكان  اأي  يف  كما  هنا  فاحلرب  املابني،  يف 

آخر حتايث الوجود بالعدم، بل وجتعل العدم  ا

إنها حتايث املوتى  ميان بالوجود، ا أ�سا�ساً لالإ ا

يف  موتى  إىل  ا حياء  بالأ وحتيل  حياء،  بالأ

أ�سخا�ض  أرقاماً ي�سكل موت خم�سة ا الحتياط، ا

حلالة  وتذكراً  ده�سة  الواحد  اليوم  يف  فقط 

وتعود  املالجىء،  النا�ض من  فيخرج  غائبة، 

أ�ساليب  ا ت�سويق  ليعود  الظهور،  يف  �سواق  الأ

يف  كما  الظهور  يف  اأخرى  مرة  املوت 

لي�سكل  إذ  ا  .
)5  (

)53  -52  -51( ال�سفحات 

موتى امل�سادفات بوجودهم امتداداً للحياة، 

إىل  ا فانتماوؤهم  اأحياء،  ولي�سوا  لموتى  فهم 

نهم  لأ احلياة،  إىل  ا انتمائهم  من  اأكرب  املوت 

تل�سقهم  التي  امل�سافة  بقرب  يعلمون 

باملحيط الذي ي�سغله املوت ـ اأمل يكن انتقال 

ـ  احلرب..؟  لرقعة  تو�سعاً  املرايا  عرب  دهر  أ.  ا

غري  حلم  �سوى  لي�ض  للحياة  وانتماوؤهم 

امل�سادفات  موتى  الوهم.  يخالطه  متما�سك 

إذاً، لموتى يف ديكور يوؤطره املوت وي�سغله  ا

التي كانت تتم يف  �سبح احلياة، فاملحاكمة 

أبي كري، والتي  قبو العمارة املجاورة لعمارة ا

الالمرئية  اخلم�ض  الكثافات  بو�سع  يكن  مل 

أ. دهر و�ساحب  ا اأكرث من  �سماعهم، فاقرتبوا 

املوتى  دفوع  يوؤيدان  كانا  اللذين  العمارة 

كل  قتلتهم،  التي  ال�سظايا  مبثاقيل  املقدمة 

ذلك ي�سكل احلجة الدامغة على اأن موت هوؤلء 

املحتجب  ملوتهم  ك�سفاً  إل  ا يكن  مل  الطبيعي 

لي�ض  املوت هنا  وباأن  الع�سوي،  واقعهم  يف 

إذ اأن  حياء فقط، ا إىل الأ موتاً للموت وبالن�سبة ا

املوت مل ينِه احلياة بالن�سبة لهوؤلء، مل يحد 

املوت حياتهم بالعدم، بل بهيئة اأخرى مثقلة 

املوت،  لذاكرة  كامل  بح�سور  بال�سظايا، 

لفة التي تعاي�ض بني ال�سبه واحليوان يف  بالأ

عمق القبو املنك�سف بجدارة على البحر وعلى 

التي  النباح  وباأ�سوات  املنهارة  العمارة 

على  املقام  البناء  أ�سا�سات  ا من  تعلو  كانت 

مقربة يو�سحها �سليم يف اجلزء اجلينالوجي 

كما  باحلكاية  وامل�سمى  الرواية  من  الثاين 

الهند�سية  رواح  الأ أن تروى. املوت يف  ا يجب 

ملوتى  عينية،  ج�سمية  ملرحلة  ختام  هو 

أو هو  ع�سويني، وم�سارحة للموتى مبوتهم، ا

نف�سه.  ال�سوء  فيه  لريى  آة  مرا ـ  املوت  ـ 

)ال�سورة هنا مقتب�سة بت�رشف عك�ض ال�سورة 

من  موران«  لغة  »ر�سالة  وىل  الأ الر�سالة  من 

موتهم،  واملوتى   ،
)6(

ال�سهروردي( ر�سائل 

تعيد �سياغة  التي  دائماً هي احلرب  والعلية 

و�سعية  يف  تخلطها  املت�سادة،  العوامل 

�سدفة  اجلثثي.  النتقال  اأطوار  يف  الوجود 

الذي  امللجاأ  يف  متفجرة  غري  قنبلة  تقع 

إىل ح�سنه التحت  ي�سوده منط �سلوكي مطمئن ا

الومي�ض  ويتبارى  القنبلة  تتدحرج  أر�سي،  ا

خري  الأ بالنطباع  احلوا�ض  طبع  يف  والدوي 

�سياء العامل عليهما، ي�سور �سليم احتمالت  لأ

املتعددة،  القنبلة  وقوع  ل�سدفة  متعددة 

الدوي  ويزامن  الدوي،  الومي�ض  يزامن 

دمية يف �سيغ  الآ ع�ساء  الأ الومي�ض، تختلط 

النقاط  مع  بتاآزرها  ت�سكل  إن�سانية  لا

خطوط  على  واملوزعة  خرى  الأ امل�سهدية 

درامية متوازية �سور ل منطية للفكرة العامة 
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�سورتها  بدورها  تفقد  التي  احلياة،  عن 

احلياة،  ذات  وعي  يختل  وبالتايل  امل�سبقة 

دمي امل�ستخل�ض  ت�سورها عن منط كونها، فالآ

ع�ساء ال�سابق ـ  من خليط فو�سوي لتوزع الأ

ال�سور الذكرى لرتكيب الكائن، م�ساغ بهيئة 

ل�سندية مغايرة... كائن موؤ�س�ض من خردوات 

ال�سقوط  ملنطق  وفقاً  فت�سقط،  تتطايرت 

كل  إمكان  ا على  بطبيعته  املنفتح  ال�سدفوي 

كل  يف  ال�سدمة  غياب  وبالتايل  ممكن، 

تف�سيل ويف اأي تف�سيل داخل الرواية. اأ�سف 

أن �سليم حني يذكر �سبح زوجة  ا إىل ما تقدم  ا

�ساحب العمارة، فاإنه يذكرها عرجاء، بحكم 

بني  قدمها  ن�سيوا  أ�سالءها  ا مللموا  الذين  أن  ا

العياين  فالوجود  إذاً،  ا  .
)7(

اللبالب أوراق  ا

بل  قطعياً،  وجوداً  لي�ض  احلرب  يف  ن�سان  لالإ

يف  ي�ستمر  الوجود  له،  حتمياً  مظهراً  ولي�ض 

حتدد  التي  للكثافة  خرى  الأ الهيئة  ـ  املظهر 

وجود الكائن بال�سريورة امل�ستمرة للمظاهر 

إىل  ا أدت  ا والتي  خرى  الأ املختلفة  الهيئات  ـ 

العمارة.  �ساحب  لزوجة  اأعرج  �سبح  ظهور 

أن املوت واحلياة لي�سا �سوى و�سعيات  ومبا ا

يتناوب عليها اجل�سد ـ املونادة يف التعينات 

املتباينة لنمط كثافته، فاإن �سليم يجعل من 

�سخو�سه  كتلة  لتحديد  أ�سا�ساً  ا الكثافة 

ـ   دهر  أ.  ا أي  ا ـ  هو  والروحية...«و  احليوانية 

إليه  ا انحدر  بعدما  بخاراً  الظالم  من  ي�سعد 

غزلً  النوراين  الفراغ  يغزل  رقيقاً  قطراً 

، فاخلفة هي الكيفية املمكنة للكثافة 
)8(

أليفاً« ا

مكان هو  أ. دهر من الظالم، والإ ا ال�ساعدة بـ 

الوا�سحة  فكرته  هنا؛  ال�سبه  ـ  ال�سيء  ماهية 

أ.  عنه، لذلك تكون الفكرة العمومية ل�سخ�سية ا

دهر هي ما تقوم الذاكرة بتطعيمه يف �سبهه، 

أن ال�سبه هنا غري متنا�سخ ج�سمياً، لذلك  غري ا

الوا�سحة  العمومية  الفكرة  تكون  أن  ا لميكن 

امل�ستمر  النفالت  فكرة  إلَ  ا دهر  أ.  ا ل�سخ�سية 

إىل  لو�سوح خوا�سه، لذلك هو ملغز بالن�سبة ا

ي�سيب  ما  اأ�سابها  التي  اخلم�ض  الكثافات 

أ.  ا وجود  حول  وده�سة  حرية  من  نقائ�سها 

من  أيام  ا أربعة  ا بعد  ال�سفينة  �سطح  على  دهر 

النفالت  وهذا  كري،  أبي  ا عمارة  انهيار 

أ.  ا �سخ�سية  ـ  اجلذمور  من  ـ  يجذمر  امل�ستمر 

إىل  وا عال 
َ
ال�س الرجل  إىل  ا يتحدث  بحيث  دهر، 

إىل املمر�ض الذي لي�ض  �سباح وا املرتجمني الأ

أ. دهر هنا  أن ا إذ ا �سوى �سبح بو�سعية واحدة، ا

إمنا  وا بل  متطابقني،  غري  حدين  ذبذبة  لي�ض 

�سريورة هذين احلدين نحو بع�سهما البع�ض، 

بني  التوا�سل  جمال  ميغنط  الذي  احلقل  إنه  ا

خطي املوت واحلياة، الوجود والعدم، وكونه 

املتناق�سة  احلدود  يجذب  مغناطي�سي  فاعل 

�سهرهما،  دون  البع�ض  بع�سهما  إىل  ا

الكثافات  لدى  �سفرته  احلل  على  ت�ستع�سي 

يتجلى  الذي  القا�سي  ال�سبه  »رغم  اخلم�ض 

املتبادلة  النظرات  و�سط  رويداً  رويداً 

هذه  جتهد  ذاته،  ن  الآ ويف   ،
)9(

بينهما«،

إعالمه بالمرئية �سديقه  ا الكثافات عبثاً يف 

بكيفيتهم  تلت�سق  دهر  أ.  ا فنظرة  الر�سام، 

باأنهم  ن�سيوا  كونهم  وتخرتقهم،  املح�سو�سة 

أ. دهر  ا انك�سافهم هم على  آناء  ا باتوا مرئيني 

على �سطح ال�سفينة.

�سفينة  �رشقاً  ر�ست  دهر،  أ.  ا �رشفة  مقابل   

املوتى التي كانت قد اجتهت غرباً، يف مواجهة 

أبي كري التي: »جتعل  ال�سورة الثانية لعمارة ا

اختفى  حيث   ،
)10(

بالنقائ�ض« مقرتناً  ال�سكل 

كل �سيء يف حميط العمارة من منارة امل�سجد 

أبي  والبيوت يف اجلهة ال�رشقية، لتبقى عمارة ا

كري ـ بوؤرة الفعل، احلركة ـ وحيدة يف مواجهة 

الذي تر�سو فيه �سفينة املوتى، حيث  امليناء 
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على  اجلهات  بانعكا�ض  الالمتناهي  البحر 

للموت  �سطوري  الأ املوطن  البحر؛  اجلهات، 

إليه الروح يف رحلتها  وامل�سكن الذي تنتهي ا

ملعنى  ت�سافري  ترميز  فال�سفينة  بدية،  الأ

اخلارون الثقيل واملتجه يف البحر نحو جهة 

تناظر  وبحكم  �سليم  �سفينة  أن  ا غري  ثابتة، 

منها  يجبل  التي  احللمية  املادة  يف  جهاته 

منها،  انطلقت  التي  اجلهة  تر�سو يف  خطابه، 

وهي تر�سو يف اجلهة ذاتها التي خرجت منها 

اجلهة  مفهوم  عن  من�سلخاً  هنا  املكان  كون 

خر، واملكان داخل  التي تق�سمه يف الواقع الآ

رواح الهند�سية متطابق مع تركيبة الزمان  الأ

واجلهات  الثالثة  زمنة  الأ تكون  لذلك  فيها، 

إمنا  ربع مرتاكبة يف بعد غري ريا�سي، بل وا الأ

يف بعد تخيلي م�ستخل�ض من منطق الرواية 

�سورة  لنزياح  �سليم  ميهد  وهكذا  ذاتها، 

رواح الهند�سية عن ال�سورة  اخلارون داخل الأ

املحملة  ال�سفينة  فرت�سو  للخارون،  املوروثة 

هذه  فيه  فقدت  الذي  املكان  يف  رواح  بالأ

رواح وبدفعة واحدة رداءها اجل�سمي، كون  الأ

اجلهة الثانية هي احلافة املطبقة على اجلهة 

إمكاناً،  وىل التي تت�سمنها، لانعكا�ساً، بل ا الأ

املغناطي�سي  احلقل  عرب  �سيء  كل  وبرتابط 

دهر  أ.  ا إىل  ا م�سلحني  أربعة  ا ياأتي  ـ  دهر  أ.  ا ـ 

إىل  أمر �سعودهم ا أن يدبر لهم ا ويطلبون منه ا

 .
)11(

أنهم ل يخرجون من العمارة إل ا ال�سفينة، ا

إنها  أو قائمة، ا أبي كري لي�ست منهارة ا فعمارة ا

النقطة التي ينقلب فيها العدم وجوداً والوجود 

يف  واملرئي  الرائي  بداخلها  فيرتاأى  عدماً، 

حركة دائرية ت�سمينية ويوؤ�س�سان برتاكبهما 

يف  اجل�سد  روؤية  ـ  النظرة  حلمة  املزدوج 

غيابه. 

إذاً، لتناق�ض داخل املادة احللمية املن�سوجة   ا

أ�سا�ساً من مزج مزاجي للتناق�سات، فينطبع  ا

�سطح الواقع باأ�سيائه املت�سادة مبلم�ض اللحم 

على  �سياء  الأ انعكا�ض  ين�سج  الذي  احللمي 

ـ  للمرئي  الظلية  البع�ض يف املنطقة  بع�سها 

احللمية  للمادة  التمثيلي  �سل  والأ الالمرئي. 

ال�سورة  إمنا  وا بل  التخيل،  هو  لي�ض  هنا 

ـ كما  �سليم  إليها  ا التي يحيل  للحرب  الذكرى 

اأ�سل كل  الذي قال بان احلرب  »هرقليط�ض« 

يف  وذلك  العامل،  يف  �سياء  الأ اأ�سل  ـ  �سياء  الأ

جينالوجيا النزاع املعرو�ض بت�سعيد جيني 

يف الف�سول الت�سعة للجزء الثاين من الرواية، 

مبناخها  جتذب  والبحر  الرب  بني  فامل�سافة 

إىل  ا العابر فيها، وبتثبيت حجر  إمكان ثبات  ا

آخر يتاأ�س�ض اخلط الذي على طوله  جنب حجر ا

تق�سم  ـ  لمتالك  الفا�سلة  احلدود  �ستتوزع 

الكتلة يف ال�ساح املمهد لرتق�ض عليه النوازع 

وفيه،  عليه  املختلفني  لتعاي�ض  املت�سادة 

حجرات  لبناء  �سا�ض  الأ حجر  يو�سع  وهكذا 

يف  ذريتهم  توجه  ـ  حلركة  احلاكمة  رواح  الأ

مرئي  لن�سب  لمرئي  أ�سا�ض  ا و�سع  ر�ض،  الأ

أ�سا�ساتها  ا �ستو�سع  التي  كري  أبي  ا كعمارة 

أرواحها بقاطني العمارة  ا على مقربة تختلط 

يطلق  الذي  ال�سم  أما  ا م�سائرهم،  وتتقاطع 

الالمرئي  �سا�ض  الأ بني  الرتابط  منط  على 

مقاي�سة  على  التعاقد  فهو  املرئي  والن�سب 

بادة بينهما، واملعروف لدينا باحلرب التي  الإ

و�سعها �سليم كحجر زاوية اجلموح خلطابه، 

غري  حيواين  جلينوم  ك�سفاً  لي�ست  فاحلرب 

تعبرياً  ولي�ست  الثقايف،  بالنتقاء  منقر�ض 

ن�سانية،  الإ الطبيعة  يف  ال�رش  لرق�سة  بدائياً 

نوازعها  جتهل  طيبة  مادة  نواة  ولي�ست 

ال�سيطانية اخلفية، بل هي متظهر مادي ملمو�ض 

عقالنية  ل�سطهاد  املهذب،  الكائن  جلنون 

يف  املغفل  املقد�ض  �سل  لالأ املتزن،  العامل 
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إىل غفلته عن مقد�سه  دمي املطمئن ا الطبع الآ

لطبيعته،  �سل  الأ عبودية  احلرب  اخلفي.... 

قد اأمناط احلياة لتفرت�سها؛ احلرب 
ّ
وطبيعة ُتع

إبادة الذات لمتالك ما  افرتا�ض احلياة لذاتها، ا

الذات من تال�ِض ختامي، احلرب تعقيد  يهدد 

ال�سيء  لمتالك  وهدم  للهدم  تعمري  وتقهقر، 

يف  تروى  كما  احلكاية،  يف  املج�سد  املعمر 

رواح الهند�سية. وقد متكن  اجلزء الثاين من الأ

اله�ستريي  بالثابت  م�ساك  الإ من  بدقة  �سليم 

الزمكانية،  التجربة  خارج  الب�رشي  للطبع 

التعيني امللمو�ض لنواة احلرب الذي هو هو�ض 

ح�سياً  ك 
َ
املدر يحايث  الذي  ذاته،  احلرب 

باملتخيل ومياهي �سور احللم ب�سور الواقع 

يف و�سعية احلرب التي هي و�سعية مابينية، 

مبرئي  لي�ض  هرم�سي  خملوق  عليها  ينعك�ض 

هنا  إنه  ا متخيل،  بالمرئي  ولهو  واقعي 

و�سعية  يف  كليهما  �سهارة  ولي�ض  وهناك، 

ثابتة، ف�سليم يهند�ض الهروب، هرب النقائ�ض 

يف  اندماجها  دون  البع�ض،  بع�سها  نحو 

لتخرتق  دهر  أ.  ا يد  متتد  إذ  ا البع�ض،  بع�سها 

اجلدران وتتكيف ككثافة خلف اجلدار، وي�سع 

املجاورة  العمارة  قبو  يف  اجلدار  على  يده 

أبي كري، فتخ�سل بالدم. العامل هنا لي�ض  لعمارة ا

واقعياً ولواقعياً، ولمعقولية لدينا للربهان 

لزوجة جهة  إىل  ا بالقيا�ض  على �سالبة جهة 

داخل  حلمية  مادة  الواقع  أن  ا إذ  ا مقابلة، 

ولي�ست  فاجلنون  متا�سكاً،  أقل  ا حلمية  مادة 

املعقولية هو الذي ت�ستند عليه احلرب لتحدد 

بعدها ال�سمويل يف امتالك �سور العامل، البعد 

لبنية  اله�ستريي  الثابت  عليه  يتمظهر  الذي 

القتل يف ال�سفحات )50 ـ 51 ـ 52(، امل�سيدة 

�سابقاً،  بريوت  يف  املوت  �سور  لتخريف 

لحقاً،  آخر  ا مكان  اأي  ويف  ن،  الآ بغداد  ويف 

التخريف  بطقو�ض  املكان  يحتكر  ا�سم  فال 

الدموي للموت، وكونه بال حتدد منعزل فهو 

كونه  مكان  كل  وهو  مكان،  وكل  مكان  اأي 

دمي،  الآ للعن�رش  و�ساملة  ثابتة  إمكانية  ا

التخريف.  على  خال�سة  إمكانية  ا فاملوت 

لنمط  ال�سببية  ال�ستمرارية  هذه  من  تتحلل 

غري  م�سامني  التعقيد  املتنامي  القتل  كون 

ظاهرة يف و�سعية علنية، لذلك ليكون هو�ض 

يف  باملوت  املوتى  وهو�ض  باملوتى  املوت 

�سابقة  م�سامني  �سوى  التخريفي  القتل  منط 

على تعيناتها الظاهرية، فهي لي�ست متظهراً 

بال  لي�ست  بالوجود،  حممولة  غري  مناط  لأ

أفرزتها  ا التي  وىل  الأ للطبيعة  �سببي  �سند 

املالئمة  الو�سعية  هياأت  التي  التغريات  يف 

دفعة  وجوداً  ولي�ست  انبثاق  إنها  ا لنبثاقها، 

اخلفاء،  يف  بن�سجها  ماأخوذ  عدم  من  واحدة 

يف  يفرده  ا�سماً  للمكان  �سليم  ي�سع  مل  لذلك 

اخلبيء  القتل  منط  بذلك  ويحتكر  طبيعته 

فالتحديد  دمي،  لالآ النف�سية  املادة  ثنايا  يف 

لمتعني  هنا  القتل  ومنط  مكانية  الإ �سد 

ب�رشد  أ  بدا الذي  دمي،  الآ ثنايا  يف  م�ستمر 

وجود  علة  الروح  تكون  لذلك  قاتالً،  وجوده 

الروح  فعل  ت�سو�ض  احلرب  أن  ا غري  احليوان، 

الذات  ت�سدع  تعمق  وجودهما،  تعزل  أي�ساً،  ا

الفعل  عر�ض  إىل  ا املر�سية  العوامل  لتت�رشب 

احلاكمية  يف  لهة  الآ رقابة  فتنعدم  دمي،  الآ

لتتقو�ض  الفو�سوي،  لالنفالت  املطلقة 

بديل  جمتمع  حملها  ويحل  املجتمع  �سورة 

بخيال جذري مغاير يف �سورته، يكون فيها 

املوؤ�س�سة  الدم  حقائق  عن  مغرتباً  املجتمع 

على  ين�سب  الذي  املقو�ض  املجتمع  لهيئة 

خ  الأ فيه  يكون  للدم،  جديد  و�سع  أنقا�سه  ا

أو رهطياً  إمنا تنظيمياً ا ارتباطاً ل دموياً بل وا

ميان بطوطم  الوهمية لالإ لفة  الأ متطابقاً مع 

اجلهل  موؤ�س�سة  املهراق  الدم  فيت�سيد  ما، 
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خيال  ـ  بديلة  خريطة  وي�سع  التاأ�سي�سي، 

إذ  ا الجتماعي.  الفرد  نتاج  لإ بديل  راديكايل 

ل هيئة قالبية متظهر �سلوكيات هذه النقائ�ض 

املتاآلفة يف �سيغ ـ �سور �سابقة متهد لنف�سها 

ال�ساللية  ال�سل�سلة  يف  إدراجها  ا معقولية 

تهذب  فاحلرب  الجتماعي،  الكائن  حلركات 

واقع  من  �سليم  يلغي  لذلك  حتيدها  الده�سة، 

بال�رشورة  ممتنع  هو  ما  الهند�سية  رواح  الأ

إذ  وجوده، وما هو ممكن بال�رشورة وجوده، ا

آليةـ  قانون يكيف المتناع بال�رشورة عن  ل ا

العامل  بال�رشورة،  مكان وجوده  والإ الوجود 

باحية، وهذا التوق هو الذي  إىل الإ هنا يتوق ا

يخل بالرتباط بني املادة والروح، لذا فمن 

املنطقي داخل الهيئة املختلفة جذرياً للعامل 

الالمرئية  اخلم�ض  الكثافات  تتيه  أن  ا هنا 

أيام عن التعرف على حدود  ربعة ا افرتا�ساً لأ

حياء  والأ فاملوتى   ،
)12(

املرئية أ�سكالهم  ا

متناق�سة،  لعوامل  ماديني  ترميزين  لي�سوا 

إفرازات املادة الهيولية التي يجبل منها  ا بل 

الهرم�سية  بالنزعة  املحكومة  كثافاته  �سليم 

إىل  يف الهروب من العن�رش الظاهري للكائن ا

نقالبية التي يلتقي فيه  عمقه، حيث النقطة الإ

املرئي بالالمرئي. 

رواح الهند�سية م�ستويات   يدمج �سليم يف الأ

ذكرى حم�سة غري ممتدة،   / الثالث  دراك  الإ

فتحايث   / انتباه  ممتدة،  �سورة  ذكرى 

دراك الذي يحايثها ـ ميزجهما يف  الذكرى الإ

فتتمظهر  جزاء،  الأ متمايز  غري  متاآٍن  تراكب 

بعاد الزمنية الثالث متاآنية يف بعد واحد  الأ

زمنة  الأ مت�سي  الرتاكبي،  احلركي  ن  الآ هو 

الت�سنيفي ل  ترتيبها  م�سو�سة  املتباينة معاً 

بالتنقل فيما بينها كتكنيك حداثوي لت�سوي�ض 

بل  احلديثة،  الرواية  حبكة  بناء  يف  الزمن 

اللحظة  �سطح  على  تطابق  بال  معاً  بو�سعها 

امل�ستقبلية  �سني  والـ  كان  فالـ  احلا�رشة، 

ليحددان ما�سي ال�سيء وماآله يف الن�ض، بل 

فيتم  اخلطاب  يف  الهند�سي  متوقعهما  إمنا  وا

معاودة الزمن ذاته مرة اأخرى بتبادل موقعه 

إذ  ا آخر على ال�سطح احلركي للحظة،  مع زمن ا

أن زمن الرواية هنا غري جموف نحو املا�سي  ا

أو بتعبري  كونه يجعل من امل�ستقبلي ما�سياً، ا

الزمن امل�ستقبلي يف �سيغة  إنه  ا أوغ�سطني«  »ا

أن  ا اخلم�ض  للكثافات  ميكن  وهكذا  املا�سي، 

ال�سفينة  اطمئنانه على وجود  أ. دهر  ا ت�سارك 

إليها من �رشفة �سقته يف  يف مكانها وهو ينظر ا

الطابق ال�ساد�ض )�ض27( وكذلك حريتهم من 

إليهم  ا أن يلتفت  أ. دهر لل�سفينة دون ا ا مغادرة 

إبلي�ض يف  »ا لنا فرويد يف  لقد بني  )�ض29(. 

حالم  رقام يف الأ أن الأ ا  ،
)13(

النف�سي« التحليل 

التي  �سنة  ربعون  فالأ �سفار،  بالأ تكرتث  ل 

أ. دهر باأعوامه الثالثني، جتتمع  ت�سبق ولدة ا

مع  واملتطابق  �سفره  بدون  �سبعة  الرقم  يف 

الرقم �سبعة يف اجلملة التي تقولها الكثافات 

اخلم�ض: »بعد �سبع �سنني من احتجابنا عليه« 

ما  يجد  أن  ا لميكن  الذي  الزمن  )�ض12(، 

لزمن  احتجاباً  بكونه  إل  ا الن�ض  يف  ي�سوغه 

تعليلها  ميكن  باأيام  رمبا  بل  ب�سنني،  لي�ض 

مل  التي  الكثافات  هذه  لدى  الزمن  باختالل 

تفلح يف ح�ساب املدة التي احتجبوا فيها عن 

عدة  مواقع  يف  �سبعة  الرقم  ويتكرر  دهر.  أ.  ا

إقامة  وا كري،  أبي  ا لعمارة  ال�سابع  كالرتتيب 

اجلرنال امليت يف �سالة ال�سينما ل�سبع �سنني. 

لذلك  ل�سعوري،  أو  ا حلمي  هنا  الرقم  بعد  إن  ا

رقام زمناً يكون قريباً  أن ن�سنع من الأ ميكن ا

ترميزات  إذاً،  ا رقام  الأ ذاته،  ن  الآ يف  وبعيداً 

ت�سافرية لتثنية الزمن الواحد باأزمنة اأخرى 

�سطح  على  املنمنمات  كزمن  ترتكب  جتعلها 
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إمكانية العود املختلف  أن ا ذي بعد واحد، غري ا

أي�ساً، وفقاً للفراغ الذي  للزمن ت�سود ال�سورة ا

أن  يلي الكثافة: »كاأمنا توؤكد املرايا العظيمة ا

يف اقتدارها ر�سم ال�سورة الواحدة على نحو 

 ،
)14(

خمتلف بح�سب الفراغ الذي يلي الكثافة«

طوار  الأ با�ستمرار يف  تتحول  الكثافة  ف�سور 

التي يحدده الفراغ لها، تتمركز يف هيئة نقطة 

النت�سار  روح  وي�سودها  متقاطعة،  ج�سمية 

يف الف�ساء الذي يخفيها ويعيد اظهارها يف 

هيئة لمرئية ت�سيء الرائي بانعكا�سها عليه، 

الفراغ  مي�سكه  الذي  الكثافة  ل�سكل  ثبات  فال 

وينفخه با�ستمرار يف اأطوار مغايرة. 

املوتى،  حياء،  الأ رواح،  الأ الكثافات،   

العمارات، امليناء، ال�سفينة، اجلهات، الكهرباء 

ـ  املنقطعة  الكهرباء  إلهي  ياا ـ  املنقطعة 

إلخ، كلهم  ا القراء....  البحر بجهاته املتداخلة، 

يحيطهم،  يليهم،  الذي  الفراغ  يف  يتموقعون 

يربزهم كمرئيني وين�رشهم كاأرواح.
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من  ال�سعرية  جتربتهم  العرب  املبدعون  راكم  قرناً  ع�رش  خم�سة  من  يقرب  ما  خالل 

إن جاز التعبري-...  إىل حد كبري بالكتفاء الذاتي– ا خالل منظور فني وجمايل، ات�سم ا

وتلقيه،  ال�سعر  لقول  والتقاليد  عراف  الأ من  كبرية  جمموعة  العرب  راكم  ذلك  أثناء  وا

إن ال�ستجابات للعنا�رش الثقافية  مر الذي جعله نظاماً غري قابل لالخرتاق.. حتى ا الأ

جنبية املتداخلة بالن�سق املعريف العربي العام، والتي كان ميتثل لها بع�ض  واملعرفية الأ

غرا�ض مع  املبدعني العرب كما حدث يف الع�رش العبا�سي.. كانت تقف عند حدود الأ

أما حتديث ال�سكل واللغة ومفهوم ال�سعر ذاته فكان  لفاظ واملعاين.. ا حداثة جزئية يف الأ

�سديد ال�سعوبة دائماً.. والتطور الذي حدث يف ال�سعر العربي داخل العمود نف�سه كان 

ب�سيطاً جداً مقارنة بتلك القرون الطويلة من التاريخ ال�سعري.. ولكن الن�سق املعريف 

الذي وجهت مفاهيمه كتابة ال�سعر العربي يف القرون ال�سالفة كان موعوداً مع مطلع 

إىل حد كبري.. فتبدل ذلك الن�سق تزامناً مع  القرن الع�رشين بتبدلت كثرية نالت منه ا

أ�سابت البنى الثقافية التقليدية. انزياحات غري قليلة ا

علوان مهدي اجليالين

�ساعر وكاتب من اليمن  

ق�صيدة النرث العربية.. قراءة يف تبدلت

الن�سق املعريف واأثرها على النوع ال�سعري

o لقد كانت مفاهيم التجاوز والختالف والتخطي واملغايرة هي الرحم الذي 

خرجت منه ق�صيدة النرث العربية، ولقد لعب تبدل اخلطاب النظري دوراً كبرياً 

يف تبدل مفهوم ال�صعر وتهيئة ال�صعراء ملمار�صة الكتابة وفق مفهوم جديد.  



إذا كانت املعاجم تعرف الن�سق من كل �سيء:  وا

 يف 
ّ
واحد عام ِنظاِم  ما كان على طريقة  باأنه 

�سياء )ل�سان العرب، مادة ن�سق(... فاإن الن�سق  الأ

�سابقاً  العربية  الق�سيدة  انكتبت  الذي  املعريف 

وفق موجهاته ومفاهيمه مل يعد كما كان.. فقد 

�سار منذ مطلع القرن الع�رشين ن�سقاً تختلط فيه 

عنا�رش كثرية اأ�سعفت قوة املوجهات ال�سابقة 

ومفاهيم  موجهات  وخلقت  ال�سعر،  لكتابة 

مغايرة ولّدت �سكالً �سعرياً جديداً.

ن�سق  من  العربية  النرث  ق�سيدة  تخلقت  لقد 

ومن  م�سادر..  عدة  من  انتقاوؤه  مت  معريف 

وتتناق�ض،  تتداخل  متباينة  ن�سية  م�ستويات 

ومنها تت�سكل هويته.

من �سمن عنا�رش الن�سق املعريف الذي تخلقت 

عراف  منه ق�سيدة النرث جمموعة املفاهيم والأ

مفاهيم  أ�سها  را وعلى  اجلديدة،  الثقافية 

الختالف، والتجاوز، والتخطي واملغايرة.

من  جمموعة  املفاهيم  تلك  على  ترتب  لقد 

متاماً،  اللعبة  اأ�سول  تبدل  اأهمها:  جراءات  الإ

إعادة تعريف ال�سعر نف�سه، فهو مل يعد  بدءاً من ا

�سعراً، فقد �سار �سعراً ونرثاً يف نف�ض الوقت.

ال�سياق  هذا  يف  املعريف  الن�سق  مفهوم  ولكن 

أن تكون له الفعالية املرجتاة، فهو ل  ل ميكن ا

إذا  إل ا ا يعمل بكفاءة عالية، ول يكون من�سبطاً 

أناه يف �سوء غريه من املفاهيم، مثل مفهوم  قرا

فق املعريف الذي يعني اأن يف كل حقبة من  الأ

فكار  الأ من  جمموعة  توجد  الب�رشية  تاريخ 

يف  تتحدد  ال�سائدة  املعرفية  واحلقائق  والقيم 

بداع، والعلم، ومناهج البحث  �سوئها مفاهيم الإ

هذا  وجدية  جدة  على  احلكم  ومعايري  العلمي، 

أو اجلماعي وذاك.  اخلطاب الفردي ا

�سبق  الذي  املعريف  فق  الأ ان  نقول  وحينما 

بقوة  يتجه  كان  النرث  ق�سيدة  ظهور  ورافق 

ل�سالح مفاهيم التخطي والتجاوز والختالف 

فق  أن هذا الأ واملغايرة، فهذا يعني فيما يعنيه ا

ن�سق  خلق  يف  فعالة  مب�ساهمة  يقوم  املعريف 

معريف جديد يعار�ض مفهوم الن�سق القدمي مبا 

الن�سق من  جمود واجرتار، وركون  يعنيه ذلك 

إذ يعار�سه يناق�سه  إىل املاألوف وال�سائد، وهو ا ا

يف  تاأثرياته  ليم�سح  يزيحه  أو  ا عليه  وي�سغط 

أي�ساً....  الوعي العام ويف خطاب النخب ا

مفهوم  على  اعرتا�ض  ت�سجيل  من  بد  ل  وهنا 

 لهذا املحور..  
َ
د
ِّ
د

ُ
الن�سق املعريف يف ذاته كما ح

أن ا�ستعمال م�سطلح الن�سق املعريف )ب�سيغة  إذ ا ا

معجب  يقول  كما  العهد  ولم  وباألف  املفرد، 

أفعالنا.  أقوالنا وا الزهراين: )قد يخدعنا وي�سلل ا

فتاريخ املعرفة وواقع الثقافات الب�رشية كلها 

ن�ساق الثقافية متنوعة، خمتلفة،  يفيدان باأن الأ

متعار�سة، متناق�سة، متغرية، متطورة، وقابلة 

إذ �سيقابل ن�سق التجاوز ن�سق  للحياة واملوت( ا

الثبات، و�سيقابل ن�سق املغامرة ن�سق اخلوف... 

الئتالف...  ن�سق  الختالف  ن�سق  �سيقابل  كما 

ون�سق التخطي ن�سق امل�سايرة... وهكذا.

كما ل ميكن ف�سل الن�سق املعريف عن ال�سياق 

م�ساءلة  نحو  بنا  �سيدفعان  فهما  التاريخي، 

البالد  عرفته  الذي  الثقايف  املعريف  فق  الأ

املا�سية من تبدلت  ال�ستني عاماً  العربية يف 

ومن  والقت�سادية،  ال�سيا�سة  و�ساع  الأ يف 

كان  خمتلفة،  ومتغريات  اجتماعية  تطورات 

على  كبري  تاأثري  وتعار�ساتها  لتداخالتها 

امل�سهد ال�سعري العربي.

أن�ساقاً ا�ستجدت يف  أن ثمة ا ولعل من املالحظ ا

�سياء  الأ يف  )التعدد  ن�سق  اأهمها:  من  حياتنا، 

والكائنات والظواهر( وهو تعدد يهيئ مل�رشوعية 

والنظريات  ذواق  والأ فكار  الأ يف  الختالف 

واملقاربات، وهذا يدعم مفهوم الن�سق املعريف، 
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وي�ساعد على حتققه داخل احلياة وداخل ال�سكل 

.
)1(

أي�ساً بداعي واخلطاب املعريف ا الإ

 [ [ [

لقد تبازغ فجر ق�سيدة النرث يف زمن كانت فيه 

تتفاعل  العربية  والجتماعية  الثقافية  البنى 

أف�سيتها- يف حوا�سن -مهما قلنا عن بع�ض ا

مر الذي جعل  تظل تقليدية وحا�سمة التاأثري، الأ

أمرين م�سلم بهما يف ف�ساء  القطيعة والتعاي�ض ا

واحد..

ان  نقول  أن  ا ن�ستطيع  ل  أننا  ا من  بالرغم  ولكن 

أن الهزات الكبرية  إل ا املو�سوع قد ح�سم متاماً، ا

عقود  العربية خالل  املجتمعات  �سهدتها  التي 

الهزات  تلك  عن  نتج  وما  الع�رشين،  القرن 

املجتمعية  والت�سدعات  التغيري  عوامل  من 

من  القيم  انتقال  إىل  ا يوؤدي  كان  والثقافية، 

ال�سك  مفزع  إىل  ا والتباع  التقليد  مقرتب 

إىل التخطي واملغايرة.  والرتياب، ومن ثم ا

التي  العربية  الثقافة  أن�ساق  ا مع  التعامل  إن  ا

أو  ا )راف�سة  إيجابية  ا أو  ا �سلبية  حوا�سن  كانت 

املو�سوعية  ال�رشوط  هياأت  والتي  متقبلة( 

ممار�سة  بو�سفها  النرث  ق�سيدة  وتلقي  نتاج  لإ

�سكال ال�سعرية تعبرياً  �سعرية، وبو�سفها اأكرث الأ

عن  خما�ض ثقايف كان له فعله التاريخي يف 

الوعي  يف  كذلك  ال�سعريني،  والوعي  الذاكرة 

حيث  ووعي،  بانفتاح  يتم  أن  ا يجب  اجلمعي 

�سيظل املنتج ال�سعري دائماً نتاج تبادل رمزي 

الزمان  يف  املتفاعلة  ن�ساق  لالأ وجمتمعي 

واملكان.

فعلى مر التاريخ كان يكمن خلف كل انعطافة 

املعرفية،  ن�ساق  الأ يف  متغريات  إبداعية  ا فنية 

أ ال�ستجابة لتغري الن�سق املعريف  وعادة ما تبدا

البنى  أ  تبدا حيث  املتلقي،  يتلوه  ثم  باملبدع، 

رويداً  رويداً  بالتوا�سع  التقليدية  الثقافية 

للجديد القادم، وقد عرفنا يف مفا�سل تاريخية 

خمتلفة كيف يتحول التلقي للجديد من التاأثيم 

الطرف  )غ�ض  ال�سلبي  القبول  إىل  ا والتعييب 

يجابي، ثم يف املرحلة  والتجاهل( فالقبول الإ

أ من ثم التمرد  خرية التعظيم والتقدي�ض ليبدا الأ

واخلروج.

لقد كانت مفاهيم التجاوز والختالف والتخطي 

واملغايرة هي الرحم الذي خرجت منه ق�سيدة 

النرث العربية، ولقد لعب تبدل اخلطاب النظري 

وتهيئة  ال�سعر  مفهوم  تبدل  يف  كبرياً  دوراً 

جديد  مفهوم  وفق  الكتابة  ملمار�سة  ال�سعراء 

إىل الق�سيدة،  )فلي�ست الق�سيدة وحدها ما يقود ا

.
)2(

أي�ساً اخلطاب النظري الذي يرافقها( بل وا

ولقد كان من مربرات ق�سيدة النرث )البحث عن 

الواقع  حتولت  يواكب  ومعريف  �سعري  ن�سق 

حترر  كذلك  والثقايف،  وال�سيا�سي  الجتماعي 

مناط  الأ ومن  املوؤ�س�ساتي،  بداع  الإ من  ال�ساعر 

والتلقي  دراك  الإ ومن  اجلاهزة،  الثقافية 

.
)3(

امل�سكوكني(

ق�سيدة  انبثاق  ظروف  بني  كبري  فرق  ثمة  إذاً  ا

النرث  ق�سيدة  انبثاق  وظروف  الغرب  يف  النرث 

)الفرن�سية  الغربية  النرث  ق�سيدة  العربية، 

بالذات( هي �سكل �سعري نتج يف مناخ فكري 

الق�سوى  النهايات  حتى  متقدمة  مرحلة  ميثل 

يف حدود القرن التا�سع ع�رش والقرن الع�رشين.. 

فهي نتاج فكر الثورات الربجوازية التي انطلقت 

أوروبا حمققة كل ما ا�ستطاعت حتقيقه على  من ا

�سعدة ال�سيا�سية والثقافية والقت�سادية. الأ

وهي  العربية،  النرث  ق�سيدة  فاإن  ذلك  مقابل 

ق�سيدة  يف  املتمثل  الغربي  للموؤثر  ت�ستجيب 

كانت  لها هناك،  املنتج  الفكري  والن�سق  النرث 

أي�ساً متثل ن�سقاًَ فكرياً وليداً يحبو على قدميه  ا

القرن  نهاية  منذ  النه�سوي  العربي  الفكر  هو 
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منوه  اكتمل  قد  يكن  مل  والذي  ع�رش،  التا�سع 

خم�سينيات  نهاية  عند  �سخ�سيته  وتبلورت 

هذه  على  كان  وبالتايل  الع�رشين،  القرن 

على  قدراتها  من  الكثري  تفقد  أن  ا الق�سيدة 

إىل املتلقي وواقعه الجتماعي اللذين  الو�سول ا

مل يكونا ندين لها.

فالن�سق  ال�سياق،  بهذا  يت�سل  آخر  ا عامل  ثمة 

يف  النرث  ق�سيدة  عنه  نتجت  الذي  املعريف 

الغرب كان ميتثل ملناخ فكري ذو ن�سقني غري 

متجان�سني يف جانب كبري من مفرداتهما: ن�سق 

فكري امربيايل... ون�سق فكري  تقدمي.. وحتت 

الليربايل  الفكر  التقدمي فكران:  الفكري  الن�سق 

ال�سرتاكي  التقدمي...والفكر  الربجوازي 

العلمي.

أما ق�سيدة النرث العربية فقد تخلقت يف مناخ  ا

تفرع  وما  الغربيني  الن�سقني  من  آخذ  ا ثقايف 

مع  واحداً،  ن�سقاً  جميعاً  باعتبارها  عنهما 

خذ من  الآ الثقايف  املناخ  أن هذا  ا التاأكيد على 

الغربيني كان بكل ما تراكم فيه منذ  الن�سقني 

خم�سينيات  حتى  ع�رش  التا�سع  القرن  نهاية 

من  يقت�رش  نخبوياً  مناخاً  الع�رشين،  القرن 

حمدودة  جمموعات  على  والفعل  التلقي  حيث 

مية الوا�سعة يف املجتمع  و�سبه مغلقة ب�سبب الأ

حما�رشاً  كان  املناخ  هذا  أن  ا وب�سبب  العربي، 

قوي  و�سلفي  تقليدي  وثقايف  فكري  مبناخ 

املناخ  ذلك  كان  كما  التاأثري،  و�سديد  احل�سور 

إذ  ا النت�سار جغرافياً،  الغرب حمدود  خذ من  الآ

أربع عوا�سم عربية،  أو ا ل يكاد يخرج عن ثالث ا

هي:  العوا�سم  تلك  منه،  حظوظها  تتفاوت 

.
)4(

بريوت، والقاهرة، ودم�سق، وبغداد

اأن  من  البداية  يف  قلناه  ما  إىل  ا يعيدنا  وهذا 

معريف  ن�سق  من  تخلقت  العربية  النرث  ق�سيدة 

م�ستويات  ومن  م�سادر..  عدة  من  انتقاوؤه  مت 

ومنها  وتتناق�ض،  تتداخل  متباينة  ن�سية 

تت�سكل هويته.

 [ [ [

املعريف  الن�سق  ملفهوم  املقاربات  تلك  بعد 

املعريف  فق  الأ خا�سة  املوؤازرة  واملفاهيم 

لعبته  وما  التعدد  ون�سق  التاريخي  وال�سياق 

كلها من دور يف التهيئة لبزوغ ال�سكل ال�سعري 

هذه  �ستحاول  العربية(  النرث  )ق�سيدة  اجلديد 

املقاربات تتبع منحنيات وت�سعبات ال�ستجابة 

وانزياحات  املعريف  الن�سق  لتبدلت  بداعية  الإ

حوا�سن  كانت  التي  املختلفة  الثقافية  البنى 

لتناميها قبولً ورف�ساً.

والهزات  املخا�سات  أن  ا �سنجد  ال�سدد  هذا  يف 

مطلع  منذ  العربية  الكتابة  ت�سيب  املتالحقة 

ول مرة يف التاريخ العربي  إذ لأ القرن الع�رشين، ا

�سن�سهد ب�سيء من الو�سوح تداخل ال�سعر والنرث 

)النرث  جتارب  يف  وذلك  جديدة،  عالقة  )يف 

ال�سعري الرومان�سي( خا�سة لدى: جربان خليل 

واأحياناً  والرافعي،  الريحاين  واأمني  جربان 

 
)5(

كثرية لدى املنفلوطي والزيات وطه ح�سني(

يف  بالرغبة  ت�سي  التجارب  تلك  كانت  حيث 

حرية...واأكرث  اأكرث  �سعري  �سكل  إىل  ا اخلروج 

فق املعريف اجلديد، والن�سق الثقايف  مالءمة لالأ

الذي تتخلق تبدلته يوماً بعد يوم، وقد عملت 

تلك التجارب التي قام بها كتاب كبار هم يف 

مرين:  حكم الرموز الثقافية على التهيئة لأ

)ال�سعر  جديد  �سعري  ب�سكل  التب�سري  ول:  الأ

كثرياً  تقرتب  مبفاهيم  وموؤطر  مغاير  املنثور( 

ق�سيدة  منه  انطلقت  الذي  التجاوز  من مفهوم 

يخا�سم  الذي  ال�سكل  فهذا  بعد،  فيما  النرث 

إىل خا�سية  املاألوف ويخرج عليه �سيبدو نزاعاً ا

�سعرية خا�سة لي�ض يف �سكله الظاهري فح�سب 

يقاعي الداخلي واخلارجي  إمنا يف نظامه الإ )وا
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وما يفر�سه هذا النظام من هيمنة على البناء 

.
)6(

النحوي اخلا�ض ب�سعرية ن�سه(

الثاين:  تهيئة املتلقي تهيئة جزئية لتقبل هذا 

النوع من الكتابة ال�سعرية، وقد اخرتت التعبري 

أولئك  ن خيار التجاوز عند ا بـ)تهيئة جزئية( لأ

الناجت  احل�سم  درجة  إىل  ا ي�سل  يكن  مل  الكتاب 

عن وعي واقتناع تام..

أبوللو( دفعة اأخرى لهاج�ض  ثم قدمت )جماعة ا

على  الكتاب  من   جمموعة  خالل  من  التجاوز 

إبداع هذا  ا أ�سهم ح�سني عفيف الذي داأب على  را

له...  والتنظري  املنثور(  )ال�سعر  ال�سعري  اللون 

أنه اأ�سدر اأحد ع�رش ديواناً، كلها يف هذا  ا حتى 

ال�سكل ال�سعري.

د�سنت  التي  واحلرية(  الفن  )جماعة  أما  ا

ثالثينيات  من  الثاين  الن�سف  بني  ح�سورها 

أربعينيات  ا ول من  القرن الع�رشين والن�سف الأ

أبعد من كل من �سبق  القرن الع�رشين، فقد م�ست ا

�سعري  �سكل  إبداع  ا كتابها  حماولة  خالل  من 

نرثي تتحقق فيه كثري من موا�سفات ق�سيدة 

خا�سة  بعد  فيما  عرفت  التي  ب�رشوطها  النرث 

جانب التدفق املتوا�سل غري املتقطع، وقد )كان 

قائد هذه احللقة جورج حنني 1914 -1972 

العامليني،وكان  ال�سريياليني  لدن  من  معروفاً 

بريتون قائد التوجه ال�سرييايل وحمركه الدويل، 

.
)7(

يرى يف جورج معتمده يف م�رش(

أن كل تلك اجلهود وما �سريافقها من  ولكن يبدو ا

إعالن  جهود اأخرى فردية مل تكن بقادرة على ا

ولدة ق�سيدة النرث، لي�ض ب�سبب الطليعية احلادة 

املباغتة للمرحلة التي ات�سمت بها جتربة جورج 

حنني ورفاقه فح�سب كما يذهب �رشيف رزق، 

إ�سافة  ا التنظري،  لعدم وجود و�سوح يف  ولكن 

إىل عدم ات�سام اأع�ساء تلك اجلماعة بالكاريزما  ا

خارج  من  ولو  موؤ�س�سة  وجود  وعدم  املوؤثرة، 

أو التقليدية ترعى التوجه  املوؤ�س�سات الر�سمية ا

إعالمياً. اجلديد وت�سنعه ا

 [ [ [

واحلرية(  الفن  لـ)جماعة  يتحقق  مل  ما  كل 

على  ولدت  التي  �سعر(  جملة  لـ)جماعة  حتقق 

العربية( ولدتها  النرث  أيدي �سعرائها )ق�سيدة  ا

اجلماعة  هذه  م�رشوع  بني  وكان  احلقيقية، 

)جماعة  وم�رشوع  1957م،  �سنة  انطلق  الذي 

أ�سها: احلرب  الفن واحلرية( هزات كربى على را

الثورات  من  جمموعة  وقيام  الثانية،  العاملية 

نظمة  العربية �سواء منها تلك التي ا�ستهدفت الأ

أو التي ا�ستهدفت ال�ستعمار،  العربية التقليدية ا

إىل �سقوط فل�سطني وتكري�ض قيام الدول  إ�سافة ا ا

للبنى  زلزلة  من  ذلك  كل  يعنيه  مبا  الُقطرية 

التقليدية العربية ومن تبدل يف الن�سق املعريف 

خرى. ن�ساق املوؤازرة الأ ويف الأ

خر )الغربي(  ففي هذه الفرتة كان الحتكاك بالآ

قد بلغ مبلغاً كبرياً، وكان ال�ستغال على الثقافة 

إجادة بع�ض  بداع الغربي من خالل ا الغربية والإ

جنليزية بالذات( قد  لغات الغرب )الفرن�سية والإ

خر  الآ التعرف على ما عند  أ يتخطى م�ساألة  بدا

إىل القدرة على العي�ض فيه. ا

وعندما جاءت �سنة 1957م كان �سعراء )جملة 

الفرن�سي،  دب  الأ تاماً يف  �سعر( يعي�سون عي�ساً 

ترجمة  عليه  وي�ستغلون  تلقياً،  به  ي�ستغلون 

ومتثالً، وجاء كتاب �سوزان برنار ليمثل حلظة 

الو�سوح النظري الكامل لل�سكل ال�سعري اجلديد 

خالل  عنه  تبحث  العربية  الكتابة  ظلت  الذي 

ول من القرن الع�رشين. الن�سف الأ

 [ [ [

توفيق  جمموعة  يد  على  النرث  ق�سيدة  ظهور 

أن�سي  وا اخلال،  ويو�سف  أدوني�ض،  وا ال�سايغ، 
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املاغوط مل  �سقرا، وحممد  أبي  ا و�سوقي  احلاج، 

أو غري وا�سح على  أو قا�رشاً ا يكن ظهوراً متلكئاً ا

نحو ما عرفنا عند التيارات واملجموعات التي 

�سارخاً  املرة  هذه  الظهور  كان  ذكرها،  �سبق 

منا�سبة  الزمنية  اللحظة  وكانت  وهجومياً، 

تتوزعها  العربية  الثقافية  احلياة  كانت  جداً، 

تتداخل  وتتعار�ض،  تتقابل  كثرية  تيارات 

وتتغاير ب�سدة، وتت�سمى باأكرث من م�سمى، مثل: 

�سالة واملعا�رشة، اليمني والي�سار، التقليدي  الأ

النرث  واحلداثي وغريها، وهو ما جعل ق�سيدة 

منحى  ا�ستهدف  م�ساد  هجوم  باأقوى  حتظى 

دب  الأ تاريخ  عرب  ال�سعرية  الكتابة  يف  جديداً 

باأكرث  أي�ساً  ا حتظى  جعلها  كما  كله..  العربي 

اجلديدة  لنبتتها  ي�سمح  أيديولوجي  ا غطاء  من 

بالنمو، وجلذورها الغريبة بالثبات.

 [ [ [

أن نقول بقدر من اليقني  إن كنا ن�ستطيع ا اليوم وا

أن ق�سيدة النرث العربية هي من تاأ�سي�ض �سعراء  ا

النرث  بق�سيدة  املتاأثرين  �سعر(  جملة  )جماعة 

الفرن�سية كتابة.. وكتاب �سوزان برنار تنظرياً، 

إغفال موؤثرين وا�سحني �سبق  أننا ل ن�ستطيع ا إل ا ا

أولهما وجودها الفعلي، وتراكم على مدار عقود  ا

قبل انبثاقها، فهياأ ومهد للحظة ال�ستجابة..

يراكم  ورافقها  ابنثاقها  حلظة  الثاين  وتبع 

ح�سوره فيها من خالل جتارب �سعرائها الذين 

إىل اليوم: كتبوها ويكتبونها ا

ما  به  واأعني  له،  التعر�ض  �سبق  ول:  الأ املوؤثر 

جتربة  �سهدته  وما  حتديثية،  جهود  من  تراكم 

أ�سكال  ا واجرتاح  متردات  من  العربية..  الكتابة 

ول من القرن الع�رشين، من  عرب عقود الن�سف الأ

خالل جربان خليل جربان والريحاين، وح�سني 

عفيف، وجورج حنني وغريهم.

الت�سمينات  يف  فيتمثل  الثاين:  املوؤثر  أما  ا

نتاج التي مار�سها  واخلربات وطرق التلقي والإ

�سعراء ق�سيدة النرث العربية على مدار اخلم�سني 

ُل 
ّ
تبد كان  إذا  ا أنه  ا توؤكد  والتي  املا�سية.  عاماً 

فجر  انبثاق  على  �ساعد  قد  املعريف  الن�سق 

داخل  تبقى  ما  فاإن  العربية،  النرث  ق�سيدة 

ومن  املا�سي  روا�سب  من  املعريف  الن�سق  هذا 

غري  التقليدية  الثقافية  البنى  ا�ستحكامات 

القابلة لالنزياح قد جعل ق�سيدة النرث العربية 

الذي  الفرن�سي  �سل  الأ عن  تاأكيد  بكل  تختلف 

ا�ستن�سخت منه.

أدبي ل تنف�سل  إن ممار�سة الكتابة يف اأي �سكل ا ا

الكاتب  خربات  عن  حوال  الأ من  حال  باأي 

تعبريه  وطرق  الجتماعية  وثقافته  القرائية 

الكاتب..  بيئة  يف  اللغة  وخ�سو�سية  بلغته 

الكتابة  عملية  يبا�رش  وهو  الكاتب  أن  ا أق�سد  ا

أن�ساق معرفية.. و�سياقات  )ينطلق –�سلفاً- من ا

عليه  ال�سطالح  ميكن  ما  أو  ا قبلية..  ثقافية 

برت�سبات اخلربات القرائية التي ت�سكل ثقافته، 

أم غاب  أدرك ذلك ا امل�ستح�سن منها وامل�ستهجن، ا

 كما ت�سهم يف 
)8(

عنه، فت�سهم يف توجيه القراءة(

توجيه الكتابة.

الغرب.. وهذا  النرث من  ا�سترياد ق�سيدة  لقد مت 

ثم  ومن  ومغامرة،  أة  جرا من  فيه  ما  مبقدار 

�سيبدو  العربي..  بداعي  الإ الف�ساء  إىل  ا إ�سافة  ا

الثقافة  ن�ساق  لأ �سعورية  ل  )ا�ستجابة  أي�ساً  ا

خر/ الغرب(. املهيمنة، ثقافة الآ

أقدمت على ذلك �سعراء )جماعة  املجموعة التي ا

اطالع جيد على  ذات  أ�سماء  ا �سعر( ت�سم  جملة 

�سلية )الثقافة  ثقافة الغرب يف بع�ض لغاتها الأ

وبالتايل  اخل�سو�ض(  وجه  على  الفرن�سية 

)م�ستويني:  على  بها  متفاوتة  دراية  على  هم 

التاريخي...  ب�سياقها  املقرتن  الذاتي  م�ستواها 
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عالقاته،  �سمن  أنتجت  ا الذي  املعريف  ون�سقها 

�سيتم  حيث   ،
)9(

الوظيفي( دائي  الأ وم�ستواها 

وثقايف خمتلف،  اجتماعي  �سياق  إنتاجها يف  ا

على  ينطوي  معريف  ن�سق  يف  وتوظيفها 

إ�سكاليات مغايرة.. وهذا ما فطن له املتحم�سون  ا

لق�سيدة النرث بطرق خمتلفة..

 هذا 
َ
ِلد

ُ
و اأهم من  الذي كان واحداً من  أدوني�ض  ا

لبث  ما  وتنظرياً  إبداعاً  ا أيديهم  ا على  ال�سكل 

عن  تنتج  التي  الكثرية  �سكاليات  لالإ تنبه  أن  ا

القطيعة  م�سطلح  طرح  با�ستمرار  املجازفة 

عن  النرث  لق�سيدة  يبحث  فراح  والنقطاع.. 

مرجعيات يف الرتاث العربي..

بو�سفها  لولدتها  يوؤرخون  راحوا  آخرون  وا

من  تراكمات  على  انبنت  ولكنها  بعيدة  وثبة 

التي  واملحاولت  الواطئة  والنتقالت  التطور 

مل تتوقف على مدار �ستني عاماً �سبقتها.

بدون  أو  ا بوعي  متتثل  اأطروحات  كلها  وهذه 

الن�سق  ومهيمنات  الثقافية  للت�سمينات  وعي 

املعريف اجلديد.. املنتقى من عدة م�سادر كما 

اأو�سحنا �سابقاً.

بكل  ترافقها  كانت  النظرية..  الطروحات  تلك 

بداعي..  الإ امل�ستوى  على  ت�سمينات  تاأكيد.. 

العربية.. وهذا  اللغة  لواقع مبدعيها يف  متتثل 

امل�ستغلني  �ستتحدث عنه كثري من كتابات  ما 

العربية(  النرث  )ق�سيدة  ال�سعري  ال�سكل  بهذا 

إبداعاً ونقداً وتنظرياً..  ا

مل  النرث  ق�سيدة  إن  )ا وازن:  عبده  ال�ساعر  يقول 

التي  املقايي�ض  وفق  بال�رشورة  تكتب  تعد 

يجاز  الإ وهي  برنار،  �سوزان  الناقدة  و�سعتها 

اأن  لبع�سهم  يح�سن  كما  التوهج  أو  ا والكثافة 

.
)10(

يقول واملجانية(

النرث  ق�سيدة  فاإن  متى  ميالد  الدكتور  وح�سب 

روؤيوية  بداأت  املنطلق  حيث  )من  العربية 

هذرية،  هلو�سية،  كثرية  واأحياناً  �رشيالية، 

رمبا  �سيء...  إىل  ا تهدف  ل  عابثة..  فو�سوية 

والالمنطق..  واملاألوف  الغريب  جمالية  إىل  ا

ولكنها اليوم تبدو اأكرث الت�ساقاً باحلياة... اأكرث 

�سفافية وهدوءاً، تغلب  عليها املعاناة الغنائية 

أن تتخلى عن نربتها الثورية املبطنة  من دون ا

مل، حيث تتداخل فيها التاأثريات احل�سارية  بالأ

.
)11(

والثقافية(

برنار  �سوزان  اأطروحة  أن  ا رزق:  �رشيف  ويرى 

ال�سعري النرثي...  ل تتوافق متاماً مع منتجنا 

من  ا�ستنبطتها  التي  �سا�سية  الأ �رشوطها  واأن 

م�سرية ال�سعر الفرن�سي، والتي و�سعتها �رشوطاً 

بداع )ق�سيدة النرث( قد توجد يف ق�سيدة النرث  لإ

.
)12(

العربية وقد ل توجد

جيال  الأ من  النرث  ق�سيدة  كتاب  ا�ستطاع  لقد 

إىل حد ما من المتثال املنبهر  التالية التحرر ا

فبداأت  النرث..  لق�سيدة  الغربي  بالنموذج 

وا�سعة..  ثقافية  بت�سمينات  ت�سي  حممولتها 

توؤ�رش على خ�سو�سيات حملية وعلى تداخالت 

مرجعية غري خافية.

أن التو�سع يف هذا ال�سياق �سياأتي من �سعراء  على ا

هام�سية...  عربية  جلغرافيات  ينتمون  آخرين،  ا

اللغات  يعرفون  ل  أغلبهم  ا يف  يكادون  �سعراء 

وروبية، وبالتايل فهم مل يتاأثروا بالنموذج  الأ

الغربي لكتابة ق�سيدة النرث مبا�رشة، بل تاأثروا 

ب�سعراء املركز العربي على م�ستويني: 

بال�سعر  معرفتهم  تكاد  إذ  ا الرتجمة...  م�ستوى 

ين�رشها  التي  الرتجمات  على  تقت�رش  الغربي 

�سعراء املركز العربي..

ثم م�ستوى الق�سيدة املنتجة عربياً... بالتحديد 

تلك التي ينتجها �سعراء املركز العربي.

هوؤلء ال�سعراء الذين ينتمون جلغرافيات عربية 

اجتاههم  أ�سباب  وا ظروف  تختلف  هام�سية 
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إن  وا فهم  كبري..  حد  إىل  ا النرث  ق�سيدة  لكتابة 

الذي  اجلديد  املعريف  للن�سق  -امتثالً  كانوا 

أنف�سهم فيه- ين�سغلون بهموم ومفاهيم  وجدوا ا

واملغايرة،  واملغامرة،  والتخطي،  التجاوز، 

أنهم مل يكونوا من �سناع  إل ا إلخ.. ا والختالف.. ا

احلدث.. فهم مل ي�ساركوا يف اجرتاح خما�ساته 

يف  إنهم  ا وولدته..  حمله  تبعات  حتملوا  ول 

إن كانوا –وهذه  الغالب يبنون على ما �سبق وا

مفارقة-اأكرث عزلة يف بيئاتهم، واأكرث تعر�ساً 

نخبوية  اأكرث  فهم  ولذلك  وال�سدود،  للرف�ض 

ُف الن�سق املعريف اجلديد 
ِّ
داخل بيئاتهم التي ُتَكي

فقط..  ينا�سبها  ما  منه  تاأخذ  أو  ا ل�سرتاطاتها 

أقل ا�ستجابة ل�رشوط  أنهم يف نف�ض الوقت ا كما ا

ق�سيدة النرث كما تقول بها �سارة برنار.

النرث  ق�سيدة  اأمناط  تنوعت  ذلك  لكل  ونتيجة 

الهام�سية،  العربية  اجلغرافيات  يف  العربية 

و�سقط �رشط املجانية والالغر�سية يف بع�سها... 

رهبتهم  لها  الرا�سدين  بع�ض  ليغالب  حتى 

وامللتزمة  املتزمتة  النقدية  الطروحات  من 

بتنظريات �سارة برنار، فيهم�سون باأن ق�سيدة 

التالية  جيال  الأ من  كتابها  عند  العربية  النرث 

قد  الهام�سية  العربية  وخا�سة يف اجلغرافيات 

أنها  وا العربي،  لل�سعر  جديدة  أغرا�ساً  ا اأ�سافت 

ال�ساحة  يف  وعمودياً  أفقياً  ا تو�سعها  خالل 

عامل  يف  مرتب  ب�سكل  توغلت  قد  العربية 

ثوابت  حتركت  حيث  بالتناق�سات،  يحتدم 

كان البع�ض يراها �سنماً ل يتزعزع، واختفت 

وال�رشقية وو�سلت  الغربية  املع�سكرات  ظاهرة 

الفتاة  إىل كل مكان، و�سارت  ا نرتنت  الإ �سبكة 

اليمن  أقا�سي  ا الق�ض يف  اجلال�سة يف ع�سة من 

فيما  حداثة  الكتابات  اأكرث  تتلقى  أن  ا ت�ستطيع 

أ�سكال التخلف والفقر  واقعها يرزح حتت اأكرث ا

والقهر الجتماعي.

ما  ويف  الفرتا�سية  احلداثة  هذه  مثل  يف 

جغرافيات  يف  عا�سف  حتديث  من  يجاورها 

�سا�سية،  الأ البنى  م�ستوى  على  اأخرى  هام�سية 

�رشعتها  تتجاوز  التي  القت�سادية  والوفرة 

كذلك  واملجاراة..  التلقي  على  القدرة  �رشعة 

جغرافيات  بها  مرت  التي  اخلا�سة  الظروف 

أثرت على منتجها... كان ل بد لق�سيدة  اأخرى وا

الرواد  التزامات  على  تتمرد  أن  ا العربية  النرث 

واقعها  من  فت�سيف  الربناري...  بال�رشط 

أ�سلوباً وغر�ساً. ملحمولت هذا ال�سكل ا

يف هذا ال�سدد �سري�سد املتابعون ظواهر كثرية 

العربية  النرث  ق�سيدة  داخل  وغر�سية  أ�سلوبية  ا

أنتجت خالل الع�رشين عاماً املا�سية. التي ا

اأحمد  ير�سد  العراقية مثالً  النرث  داخل ق�سيدة 

ربطت  كثرية  )نتاجات  الكعبي  عبدالزهرة 

تفوق  التي  الغربة  داخل  والغربة  الغربة  بني 

احلداثويون يف �سياغتها، حيث تف�ست ظاهرة 

ل  اأخرى  ت�سميات  وبلوغه  الغر�ض  ان�سطار 

ي�سعب  ولكن  القدمية،  روحيته  عن  تختلف 

)الن�ض(  الق�سيدة  مثل   ، القدمي  با�سمه  ح�رشه 

هل لت�سب جام غ�سبها على  التي حتمل رثاء الأ

ح�سل  كما  ال�سيا�سية  اأهمها  كثرية  م�سببات 

لدى �سعراء العراق من كتاب هذا النوع النرثي 

إىل الهم  اخلال�ض، فانفرط الطرح من الوجداين ا

اجلماعي كي تكر�ض التجربة ذاتها من حميمية 

بواقعية  والتم�سك  التلكوؤ  عدم  يبثها  خا�سة 

بعقيدة  التم�سك  ي�سبه  رابط  مع  اليومي  احلدث 

احلزن والبكاء العراقي الطويل وهذا ما مل نره 

عراقية  �سعرية  أزمنة  ا مدار  على  اجلودة  بهذه 

..
)13(

�سابقة(

إىل  الناقد حممد العبا�ض �سري�سد وجود غر�سية ا

ق�سيدة  يف  املختلف  �سلوبي  الأ املنحى  جانب 

النرث اليمنية التي  تزخر )مب�سامني وانفعالت 
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إىل ما ي�سبه التعبري عن هاج�ض  تتجاوز الذاتي ا

)تت�سكل  الق�سيدة  تلك  �سارت  حيث   
)14(

جمعي(

أدق  أو مت�سارعة مبعنى ا كبنية كالمية م�سادة، ا

مع بوؤرتي ا�ستقطاب، هما املنرب الديني وال�سلطة 

تاأطريات  من  تفر�سانه  ما  بكل  ال�سيا�سية، 

حتى  ول  التجاوز  تقر  ل  تقليدية  إلزامات  وا

 ولذلك تعلو يف ق�سيدة النرث اليمنية 
)15(

التجاور(

عن  يتداعى  وما  والتجديفية  ال�سيا�سية  )النربة 

ذلك الهاج�ض من ان�سغال بق�سايا حقوقية على 

إفراط يف النرثية اخلال�سة  م�ستوى امل�سمون، وا

بالتاأمل  جدير  أمر  ا وهو  ال�سكل،  م�ستوى  على 

النقدي،  الت�رشيح  طائلة  حتت  الن�ض  ومتديد 

وغنائي  كائن وجداين  اليمني  كون  إىل  ا بالنظر 

قروية  بروح  الوجود  يقارب  زال  ل  إذ  ا بطبعه، 

تتطلبها  التي  باملدينة  متا�سه  من  حتد  اأ�سيلة، 

 .
)16(

ق�سيدة النرث(

احتدام  أي�ساً  ا العبا�ض  حممد  الناقد  ير�سد 

التي  اليمنية  النرث  ق�سيدة  داخل  التناق�سات 

لواقعيها:  ال�ستجابة  على  مرغمة  نف�سها  جتد 

املثايل املتعايل )القادم من مرجعيات قرائية(.. 

يف  ح�سوراً  كرث  والأ هيمنة  كرث  الأ والواقعي 

إ�رشار  أنه رغم )ا جمريات احلياة اليومية.. فيجد ا

حقن  على  احلداثة  بنزعة  املم�سو�سني  ال�سعراء 

وجمالياً،  معرفياً  متعالية  مبفردات  الق�سيدة 

أقل اندفاعاً لجرتاح ق�سيدة  ا إن كان اليمني  وا

الروح،  �سيزيفية  النزعة،  ايكارو�سية  معوملة، 

الالفت  احل�سور  رغم  النربة،  بروموثيو�سية 

كاألفاظ  امل�سقطة  �سطورية  الأ املعاين  لتلك 

إىل تاأكيد مينيته  أقرب ا لتع�سيد الق�سيدة، فهو ا

يتبدى  كما  الن�ض،  داخل  بقوة  وا�ستثمارها 

الحتفاء باملكون  �سديد  ذلك من خالل معجم 

وال�سلوك  املوروث  تدوير  إعادة  وا البيئي، 

والطق�ض من منطلقات نرثية، حيث مت توليد ما 

القات  أو  ا »املقايل«  بجمالنية  ت�سميته  ميكن 

حاريك  لأ ومو�سوعي  نف�سي  كمعادل  ال�سعري، 

.
)17(

ال�سارع(

النرث  لق�سيدة  لزمية  ال�سمات  تلك  كل  و�ستبدو 

يدخل  أن  ا لليمني  ميكن  )ل  حيث  اليمن،  يف 

ال�سارع،  متعلقات  من  �سيء  بدون  الق�سيدة 

إن كانت نرثية  واك�س�سوارات احلياة اليومية، وا

بقوة  اليمني  ال�سارع  يف  حا�رشة  غري  احلياة 

ولذلك  النرثية،  يف  فارط  ن�ض  نتاج  لإ كافية 

املرغمني  �ساأن  وكاأنها  النرث  ق�سيدة  تبدو 

آن،  ا لل�سارع واملن�سقني عليه يف  النتماء  على 

الطابور من  مر من خالل ذلك  الأ كما يتو�سح 

نخبة  ي�سكلون  وال�سحفيني،الذين  احلزبيني 

ثقافية جترتح ق�سيدة النرث مبوا�سفات ميانية، 

.
)18(

إيقاع ال�سارع( ول تبتعد كثرياً عن ا

قراءة العبا�ض لنماذج من ق�سيدة النرث اليمنية 

الفاعل  احل�سور  على  التاأكيد  إىل  ا �سيقوده 

الق�سيدة  هذه  داخل  القطرية  للخ�سو�سيات 

هو  ال�سو�سيو-ثقافية(،  املكامن  فـ)اختالف 

الذي يف�رش )ارتفاع من�سوب الفكرة يف ق�سيدة 

حيان  النرث اليمنية، حيث تتحول يف كثري من الأ

.
)19(

إىل خطاب( ا

ق�سيدة  بها  �ستتميز  اأخرى  خ�سو�سية  هناك 

�سكاليات  لإ �ستمتثل  التي  ال�سعودية،  النرث 

الفاعلة  املعرفية  ن�ساق  الأ وتناق�سات  الواقع 

آخر �ستاأخذ هذه الق�سيدة �سماتها  فيه..مبعنى  ا

خر ومن خ�سو�سية  املكان  من التما�ض مع الآ

أثناء انكتابها )تتعالق  ا وما يعتمل فيه... فهي 

أو العودة  أو باآخر مبا يعرف بالتاأ�سيل ا ب�سكل ا

إىل اجلذور، مروراً بالقتبا�ض والرتجمة، حتى  ا

ميكن  عابرة  وبنظرة  التغريب.  يف  نقطة  أبعد  ا

مالم�سة حالت مت�سكلة ومتمثلة على ال�ساحة 

لكل املفاهيم املجادلة حول ال�سعر وتعريفاته 

عند  اخلاطفة  وال�سورة  اجلاحظ،  كت�سويرية 
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لكان،  عند  البالغية  زاحة  والإ ويتمان،  والت 

�سينا،  ابن  وجمازية  القرطاجني،  وتنا�سبية 

جاكوب�سن،  إيقاعية  وا رت�ساردز،  وبنائية 

إىل  ا اجلوهري  من  املتحولة  وامل�سامني  بل 

العتيادي، وجدلية النهل من عوامل املت�سوفة 

وا�ستن�ساخ  الروحي،  الرتاث  وم�سادر 

مع  والت�سادم  �سياغتها،  إعادة  وا املرتجمات 

آخر  ا إىل  ا العاملي،  بداعي  الإ التطرف  غرائبية 

ال�سعرية  اخل�سو�سية  حول  الدائرة  اجلدالت 

.
)20(

ومفارقتها للحالة النرثية(

أنتج من قبل الرواد يف املركز  إذن فاإن بني ما ا وا

جيال الالحقة يف املركز  العربي وما تنتجه الأ

بـ)اخلط  العبا�ض  حممد  �سماه  ما  والهوام�ض 

بوي الذي دفع بالق�سيدة  الفا�سل بني الوعي الأ

إرادة  وا املجرد،  امليتافيزيقي  متاهات  إىل  ا

.
)21(

بناء للح�سور بها يف ملمو�سية الواقع( الأ

باأن كتابة ق�سيدة  القول  ال�سعب  أنه من  ا على 

النرث يف الهوام�ض اجلغرافية العربية قد �سارت 

عربتها  التي  الرتاكمية  امل�سارات  نف�ض  يف 

ق�سيدة النرث العربية يف املركز، رغم انهماكها 

إ�سكاليات ح�سورها،  يف اقتفاء كل متوالياتها وا

فقد دخل النموذج اجلديد ب�سكله اجلاهز... تلك 

ا�ستكمل  أن  ا بعد  الهام�سية،  اجلغرافية  امل�ساهد 

أدواته تقريباً. عربياً اأكرث ا

يت�سم  أن نعيد كل ما  ا أنه من غري املمكن  ا كما 

داخل  اليوم  النرث  لق�سيدة  القوي  احل�سور  به 

املتغريات  إىل  ا الهام�سية  العربية  اجلغرافيات 

إىل  وا والجتماعية...  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

بع�ض  طالت  التي  الن�سبية  الزحزحة  حالت 

اأن  إىل  ا �سارة  الإ دون  املهيمنة  الثقافية  البنى 

جتهيز  عبء  حتملوا  قد  العربي  املركز  مبدعي 

معارك  من  هم  الأ اجلزء  وخا�سوا  النموذج 

الدفاع عنه.
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�سالحيني  قبل ال�رشوع يف املقاربة النقدية ملقولة امل�ستبد العادل التي قالها بع�ض الإ

ن�سانية  الإ الفكرية  املدار�ض  يف  ال�ستبداد  مفهوم  نناق�ض  ان  بنا  يجدر  امل�سلمني، 

العربية  الروؤية  هي  وما  ؟  منطلقاته  هي  وما  ؟  ال�ستبداد  مفهوم  هو  ما  بعمومها.. 

�سالمية ملقولة ال�ستبداد ؟. الإ

أو  �رشة، ا  كلمة امل�ستبد ) despot( م�ستقة من الكلمة اليونانية دي�سبوتي�ض التي تعني رب الأ

إىل عامل ال�سيا�سة  �رشي، ا أو ال�سيد علي عبيده. ثم خرجت من هذا النطاق الأ �سيد املنزل، ا

لكي تطلق على منط من اأمناط احلكم امللكي املطلق الذي تكون فيه �سلطة امللك على 

)1(
أو ال�سيد علي عبيده. �رشة، ا أبنائه يف الأ ب على ا رعاياه ممثلة ل�سلطة الأ

يف م�صاألة ال�صتبداد ومقولته

بني روؤية الفل�سفات املعا�سرة وتطبيقاته 

�سالمي يف الرتاث العربي االإ

عبد اهلل بن علي العليان

كاتب وباحث من عمان 

له  يكن  مل  الإ�صالمي  العربي  القامو�س  يف  ال�صتبداد  مفهوم   o

ب�صكل  معه  يتقارب  ول  الغربية  املرجعية  يف  ال�صلبي  امل�صمون  ذلك 

العربي  القامو�س  يف  كم�صمون  »ال�صتبداد«  كان  فقد  �صكال  الأ من 

الإ�صالمي يعني احلزم وعدم الرتدد يف اتخاذ القرار وتنفيذه. 



أو  ا فرد  انفراد  يعني   ]despotism[ وال�ستبداد 

املطلقة  ال�سلطة  أو  ا باحلكم  فراد  الأ من  جمموعة 

إىل  ا النظر  قاعدة.دون  أو  ا لقانون  اخل�سوع  دون 

راأي املحكومني. )2(

أو بع�ض  وهذه ال�سلطة امل�ستبدة التي يتاأثر بها الفرد ا

أن تكون  فراد هي تلك التي متار�ض احلكم »دون ا الأ

هي ذاتها خا�سعة للقانون. فالقانون يف نظر هذه 

أن يكون قيداً على  ال�سلطة قيد على املحكومني دون ا

أن تتخذ  احلاكم... ومن هنا ففي و�سع هذه ال�سلطة ا

فراد مل�سادرة  أو مواجهة الأ ما ت�ساء من اجراءات ا

أو ممتلكاتهم ». و»تكون ال�سلطة ا�ستبدادية  حرياتهم ا

ول  للقانون،  ت�رشفاتها  يف  تخ�سع  ل  دامت  ما 

إذا �سدرت على  يجد الفرد ق�ساء يبطل ت�رشفاتهم ا

خالف ما يقت�سي به القانون القائم«.)3(

الدولة  الد�ستوري بني  القانون  ومييز بع�ض فقهاء 

أ�سا�ض  ا على   Et.Police البولي�سية  والدولة  القانونية 

أن احلاكم يف الدولة البولي�سية على خالف الدولة  ا

ن حريته  ال�ستبدادية يكون مقيداً من حيث الغاية، لأ

إجراءات م�رشوطة باأن يتغياأ  يف اتخاذ ما يراه من ا

م�سلحة اجلماعة ولي�ض م�سلحته ال�سخ�سية )4(

�سالمي  أما مفهوم ال�ستبداد يف القامو�ض العربي الإ ا

إليه  أ�رشنا ا فلم يكن له ذلك امل�سمون ال�سلبي الذي ا

ب�سكل  معه  يتقارب  ول  الغربية  املرجعية  آنفاً يف  ا

يف  كم�سمون  »ال�ستبداد«  كان  فقد  �سكال  الأ من 

وعدم  احلزم  »يعني  �سالمي  الإ العربي  القامو�ض 

تلك  هنا  ومن  وتنفيذه.  القرار  اتخاذ  يف  الرتدد 

».هذا  ي�ستبد  ل  العاجز من  إمنا  »ا ال�سهرية:  العبارة 

هو معنى ال�ستبداد يف املرجعية العربية خ�سو�ساً 

م�سمونه  يفقد  فالعدل   .« »العدل  بـ  يقرن  عندما 

دون  من  ال�ستبداد  أما  ا تطبيقه.  عن  العجز  مع 

العربية وهو  آخر يف املرجعية  ا ا�سم  له  عدل فكان 

»الطغيان«.)5(

إىل  ا إ�سارة  ا يف  العادل«  »امل�ستبد  مقولة  جاءت 

�سرية اخلليفة عمر ابن اخلطاب ) ر�سي اهلل عنه( 

املقولة  هذه  جاءت  ولكنها  دارة،  والإ احلكم  يف 

املفهوم  عن  تعرب  ل  بحيث  معناها  عن  حمرفة 

آنفاً وهو »احلزم« و»عدم الرتدد  إليه ا أ�رشنا ا الذي ا

وفق  ال�ستبداد  مبعنى  إمنا  وا القرار«  اتخاذ  يف 

وال�سلطة  بالراأي  النفراد  وهو  الغربي  املفهوم 

أن تكون هذه ال�سلطة خا�سعة للقانون ودون  دون ا

إىل راأي املحكومني الخ : النظر ا

مب�سامينه  »ال�ستبداد«  املفهوم  هذا  انتقل  فكيف 

العربي  املفهوم  إىل  ا الغربية  الفكرية  وحمولته 

وهل  العبارة؟  هذه  قائل  هو  ومن  �سالمي؟  الإ

ق�سدت عبارة امل�ستبد العادل مبعناها الغربي بتلك 

امل�سامني ال�سلبية ؟.

ع�رش  التا�سع  القرن  يف  ال�ستبداد  مقولة  �ساعت 

�سالميني  الإ �سالحيني  الإ بني  الع�رشين  والقرن 

من خالل بع�ض كتابات ومقالت خمتلفة ومن 

)طبائع  كتابه  يف  الكواكبي  الرحمن  هوؤلءعبد 

فغاين وال�سيخ حممد  ال�ستبداد(، وجمال الدين الأ

عبده من خالل جملتهما جملة »العروة الوثقى« 

إمام  ا د/  ويورد  باري�ض  يف  ت�سدر  كانت  التي 

أن مقولة »امل�ستبد العادل«  إمام ا عبداللـه الفتاح ا

إىل ال�رشق.. فاحلل الذي ارتاآه  أوروبا ا انتقلت من ا

هو  إمنا  ا ال�رشق  مل�سكالت  فغاين  الأ الدين  جمال 

وقال  بال�سورى  يحكم  الذي  العادل«  »امل�ستبد 

بدوله،  ال�رشق  ول  م�رش،  حتيا  »لن  ن�سه:  ما 

رجالً  منهما  لكل  اهلل  أتاح  ا إذا  ا إل  ا إماراته،  وا

قوياً عادلً يحكمه باأهله على غري تفرد بالقوة 

وال�سلطان«.)6(

فغاين  مام جمال الدين الأ وهذه املقولة التي قالها الإ

إمنا  أيد ال�ستبداد مب�سامينه املعروفة، ا أنه ا لتعني ا

ظل  يف  والعدل  والقوة  احلزم  ق�سد  اعتقادنا  يف 

فرتة  يف  �سالمي  الإ العامل  يعي�سها  التي  الظروف 

عليه.فهذا  لل�سيطرة  ال�ستعمارية  الدول  تكالب 

أنه يوؤيد ال�ستبداد ال�سلبي مبفهومه  ا القول ل يوؤكد 

الديكتاتوري املت�سلط.

كتابه  يف  اجلابري  عابد  حممد  الدكتور  أورد  ا كما 

أن  ا نقدية[  العربي..مراجعة  النه�سوي  ]امل�رشوع 
»امل�ستبد  منوذج  عن  حتدث  عبده  حممد  ال�سيخ 

إمنا ينه�ض بال�رشق م�ستبد  العادل« وقال ما ن�سه »ا
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أن ي�سنع يف خم�ض  عادل«، م�ستبد »يتمكن به العدل ا

ع�رشة �سنة ما ل ي�سنع العقل وحده يف خم�سة ع�رش 

قرناً« )7(

قالها  التي  العادل«  »امل�ستبد  مقولة  أن  ا الواقع 

التي  العادل  القوي  احلاكم  أو  ا عبده  حممد  ال�سيخ 

فغاين يف منا�سبة واحدة فقط  قالها جمال الدين الأ

من  ال�ستبداد  م�ساألة  من  ثابت  موقف  عن  تعرب  ل 

إن كان مفهوم  �سالحيني امل�سلمني، حتى وا هوؤلء الإ

ال�ستبداد الذي ق�سداه يتوافق مع مفهومه يف الغرب 

الوخيمة  ثار  الآ لهما  تتك�سف  أن  ا قبل  جاء  ولرمبا 

إذا كان مق�سدهما ال�ستبداد مبعناه  أما ا لال�ستبداد، ا

امل�ساألة وا�سحة  فاإن  أ�رشنا  ا �سالمي كما  الإ العربي 

وتتقارب مع ما طرحاه يف كتاباتهما ومقالتهما 

�سالحية. الإ

امل�ستبد  �سارة  الإ كانت  إن  ا ي�ستقيم  ل  أي�ساً  ا وهذا 

بن  عمر  اخلليفة  اتبعها  �سيا�سة  بها  ق�سد  العادل 

خمالفاً  يعد  ما  وهذا  عنه(  اهلل  )ر�سي  اخلطاب 

ال�سورى  يف  العظيمة  أعماله  وا ومواقفه  ل�سيا�ساته 

تخالف  التي  خرى  الأ ن�سانية  الإ واملواقف  والعدل 

مفاهيم ال�ستبداد وتطبيقاته العملية.ولنا وقفة مع 

جدر  �سناأتي عليها لحقاً، والأ التي  املواقف  بع�ض 

مام  �سالحيني الإ أن نتجول قليالً يف كتابات الإ بنا ا

فغاين وال�سيخ حممد عبده حتى ميكن  جمال الدين الأ

أن نتعرف على م�سامني روؤيتهما لق�سية ال�ستبداد  ا

مة والنه�سة والتقدم. )8( وخماطره على الأ

العروة  جملة  يف  فغاين  الأ الدين  جمال  كتب  فقد 

ال�ستبداد  فيها  هاجم  املقالت  من  العديد  الوثقى 

مة  أ�سا�ض بالء الأ أن ال�ستبداد ا هجوماً عنيفاً واعترب ا

مة التي لي�ض يف �سوؤونها  أن الأ و�سقائها ومما قاله »ا

أثر  ا ول  م�ساحلها،  يف  ت�ست�سار  ول  عقد،  ول  حل 

إمنا هي خا�سعة  رادتها يف منافعها العمومية، وا لإ

إرادته قانون، وم�سيئته نظام، يحكم ما  حلكم واحد ا

حال  على  تثبت  ل  أمة  ا تلك  يريد،  ما  ويفعل  ي�ساء، 

واحد، ول ين�سبط لها �سري« )9(

فغاين بقوله:  له بلقزيز على طرح الأ ويعلق د/ عبد الإ

�سالمي  الإ �سالحي  الإ الفكر  يف  ال�ستبداد  »نقد  إن  ا

عن  بالك�سف  وىل  الأ يف  العتناء  جرى  احلديث.. 

لهي، التي  أزعومة احلق الإ ا جذور هذا ال�ستبداد يف 

�سالم، وكان  قامت عليها فكرة ال�سلطة الدينية يف الإ

إطالق  إىل ا ال�ستذراع بها من قبل احلكام طريقاً لهم ا

الثانية،  يف  أما  ا الرعية.  وحقوق  الدولة  يف  يدهم 

ال�ستبداد  أ�سكال  ا تعيني  إىل  ا الن�رشاف  فجرى 

أو عن منط  ال�سيا�سي املختلفة، والك�سف عن نظامه ا

آلياته ) بلغة ع�رشنا(.)10( ا�ستغال ا

»احلكومة  عنوان  حملت  فغاين  الأ مقالة  ويف 

ال�ستبدادية« ن�رشت يف جريدة ] م�رش [ عام 1879 

إن من ي�سا�سون باحلكومة  قال فيها جمال الدين: »ا

ن�سانية ال�سليمة  الد�ستورية ت�ستيقظ فيهم الفطرة الإ

التي حتفزهم للخروج من حياتهم البهيمية الو�سيعة 

نري  من  والتخل�ض  الكمال  درجات  أق�سى  ا لبلوغ 

احلكومة ال�ستبدادية التي تثقل كواهلهم« )11(

مني  الأ املن�سف  فغاين عند  الأ الدين  اأن جمال  كما 

كما ي�سري د/ حممد عمارة ل يدع جمال لل�سك يف 

ال�سلطات« يف  مة هي م�سدر  »الأ أ  مبدا إىل  ا انحيازه 

�رشورة«  من  ذلك  يعنيه  »مبا  املجتمع  �سيا�سة 

 ،« مة  الأ من  قوتها  الزمنية  ال�سلطة  ا�ستمداد 

مة وحقوقها، وخا�سة  والتزامها بتحقيق م�سالح الأ

وفق  القائل  أ  باملبدا وذلك   ..« والعدل  من..  الأ »يف 

رادة احلرة لل�سعب احلر هي  أن الإ فغاين ـ: »ا ألفاظ الأ ا

والوا�سحة  املحددة  املعاين  هذه  ويف   ..! القانون« 

أو  إن ال�سلطة الزمنية، مبليكها ا يقول جمال الدين: »ا

جل قمع  مة لأ إمنا ا�ستمدت قوتها من الأ ا �سلطانها، 

اأهل ال�رش، و�سيانة حقوق العامة واخلا�سة، وتوفري 

من، وتوزيع العدالة  الراحة للمجموع بال�سهر على الأ

آخر ما يف الوازع وال�سلطان من املنافع  إىل ا املطلقة، ا

العامة.« )12(

باحلكم  فغاين  الأ الدين  جمال  إميان  ا يتوقف  ومل 

الد�ستوري النيابي بل وا�سل دعوته القوية املزلزلة 

بدوله  ال�رشق،  يحيا  ول  م�رش  حتيا  ل   »: فيقول 

قوياً  رجالً  منهم  لكل  اهلل  أتاح  ا إذا  ا إل  ا إماراته،  وا

عادلً، يحكمه باأهله، على غري طريق التفرد بالقوة 

ن بالقوة املطلقة: ال�ستبداد، ول عدل  وال�سلطان، لأ
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أعني  إمنا ا إل مع القوة املقيدة. وحكم م�رش باأهلها ا ا

ال�سحيح.  الد�ستوري  باحلكم  هلي  الأ ال�سرتاك  به: 

�سياء ما لي�ض يوهب، فاأهم هذه  إذا �سح اأن من الأ وا

�سياء: ) احلرية( و) ال�ستقالل(. )13(  الأ

م�سكالت  عا�رش  فغاين  الأ الدين  جمال  اأن  �سحيح 

�سالمية ال�سعبة، واأو�ساع اخلالفة املرتدية  مة الإ الأ

اخلالفة  لتقوية  اهتمامه  جل  فركز  املتخلفة، 

وا�ستداد عودها جتاه تكالب الغرب عليها ل�سعفها، 

مة هي �سغله ال�ساغل بقلمه وفكره  فكانت وحدة الأ

إ�سالمية قوية هنا  إمكانية »بناء دولة ا ووجدانه يف ا

�سالم  الإ حترير  مهمة  عاتقها  على  تاأخذ  هناك  أو  ا

والرتقي به وتوحيده للوقوف يف وجه الغرب. ومن 

ناحية اأخرى مل يكن التاأييد للحكم احلميدي ويق�سد 

فغاين  ال�سلطان عبد احلميد العثماين الذي عرب عنه الأ

تاأييداً غري م�رشوط، فهو قد ربطه بعدد من املطالب 

�سالحية اجلوهرية املت�سلة بالالمركزية واحلكم  الإ

التمثيلي وال�سري يف طريق احلرية املبددة  ال�سوري 

لال�ستبداد« )14(

ال�سيا�سي  �سالح  الإ يف  رائعة  آراء  ا له  فكانت 

واخلروج من الراهن ال�سلبي الذي وقعت فيه الدولة 

أن ك�سب املعركة  ا أدرك »مبكراً  ا إذ  ا آنذاك،  ا �سالمية  الإ

إ�سالحات داخلية  مع العدو اخلارجي رهن باإجناز ا

طراف )اخلديويات( يف  جذرية: يف املركز كما يف الأ

قل ما يك�سف  دارة. وذلك على الأ اجلي�ض كما يف الإ

لل�سلطان  به  تقدم  الذي  �سالحي  الإ م�رشوعه  عنه 

ره يف مو�سوعات 
ّ
عبد احلميد الثاين، و�سائر ما حر

فغاين قد  إذا كان الأ ال�سورى والد�ستور واحلرية ):( وا

قبل  الدولة  هذه  وجه  يف  حتذير  �سيحة  آخر  ا اأطلق 

إىل زوال، فاإنه فتح  أن تقع الواقعة، فتدول وتوؤول ا ا

التي عليها  �س�ض  الأ نقد  أمام  ا الباب على م�رشاعيه 

أزمتها: ال�ستبداد.« )15( قوام تلك الدولة... وا

إ�سكالية  فغاين ركز على ا ولذلك فاإن جمال الدين الأ

أ�ض الباليا الذي ترزح حتته  »ال�ستبداد« باعتباره را

خلده  يف  يدر  ومل  الوقت  ذلك  يف  �سالمية  الإ مة  الأ

لفكرة  الرتويج  أو  ا والعدل«  »ال�ستبداد  بني  اجلمع 

»امل�ستبد العادل« التي روجها البع�ض حتريفاً لفكره 

ال�سيا�سة واحلكم والد�ستور.  العامة مل�ساألة  ونظرته 

فغاين يفهم ال�ستبداد باأنه غياب  ومن هنا فاإن »الأ

فقد  بالد�ستور«  تقييد احلكم  وال�سورى وعدم  العدل 

ال�رشق بكلكله ومرت عليه زلزل  الدهر على  اأخنى 

تاأ�سلت  حتى  ال�ستعباد  أ�سكال  وا واجلور،  الع�سف 

إىل  أبنائه بذور الذل وال�ستكانة واخللود ا يف نفو�ض ا

البالد  مة يف حكم  الأ إ�رشاك  »ا باأن  ويرى   .« الرقاد 

»هو  مة  الأ عن  نواب  وانتخاب  ال�سورى  طريق  عن 

البديل لهذه احلال والعالج لذلك الداء« )16(

أولوية  فغاين على ا ولهذا جاء تركيز جمال الدين الأ

فيها  تتداخل  أن  ا بدون  خال�سة  مدنية  �سلطة  قيام 

اأخرى  م�سميات  حتت  وتوابعه  ال�ستبداد  عنا�رش 

أوهناك »ت�ستمد �رشعية وجودها  تتجاذب معه هنا ا

إرادة  إن ا من خالل حفاظها على م�سالح املجتمع. وا

ال�سلطة.  هذه  لها  تخ�سع  التي  القوة  ت�سكل  ال�سعب 

أ�سا�ض من  فغاين ال�سلطة على ا بكلمة اأخرى، يقيم الأ

�رشعيتها  تاأكيد  اأجل  من  يتوخ  ومل  مة،  الأ إرادة  ا

أ�سا�ض ديني لها« )17( البحث عن ا

راء الرائعة والقوية التي جتعل  وهناك الكثري من الآ

واحلرية  الد�ستور  عن  املنافحني  اأحد  فغاين  الأ

ل  ب�سورة  لال�ستبداد  والراف�سني  والدميقراطية 

أقل من  أما ال�سيخ حممد عبده فلم يكن ا تقبل اجلدل، ا

فغاين يف نقده وهجومه على  أ�ستاذه جمال الدين الأ ا

مة باأكملها  آثاره ال�سلبية اخلطرية على الأ ال�ستبداد وا

راء اجلديرة بالتقدير يف ال�سيا�سة  وكتب العديد من الآ

ما  �سمن  ومن  ال�ستبداد،  ونبذ  وال�سورى  واحلكم 

أن اخلليفة عند امل�سلمني لي�ض باملع�سوم »ول  قاله ا

بتف�سري  ال�ستئثار  حقه  من  ول  الوحي  مهبط  هو 

أن يكون جمتهداً اأي  الكتاب وال�سنة. نعم �رشط فيه ا

مما  معها  وما  العربية  باللغة  العلم  من  يكون  أن  ا

الكتاب  من  يفهم  أن  ا له  يتي�رش  بحيث  ذكره  تقدم 

يتمكن  حتى  حكام،  الأ من  إليه  ا يحتاج  ما  وال�سنة 

وال�سحيح  والباطل،  احلق  بني  التمييز  من  بنف�سه 

إقامة العدل الذي يطالبه به  والفا�سد، وي�سهل عليه ا

مة هو الذي  أو نائب الأ مة ا مة معاً ):( فالأ الدين والأ

مة هي �ساحبة احلق يف ال�سيطرة عليه  ين�سبه والأ
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وهي التي تخلعه متى راأت ذلك من م�سلحتها فهو 

حاكم مدين من جميع الوجوه ». )18(

بني  التمييز  م�ساألة  يف  عبده  حممد  ال�سيخ  وعند 

كما  الدينية  وال�سلطة  �سالم  الإ يف  املدنية  ال�سلطة 

�سالح الديني  وجدت يف الغرب قبل قيام حركة الإ

يجوز  ل  �سالم  الإ يف  أنه  ا ع�رش  ال�سابع  القرن  يف 

أن يخلط اخلليفة عند امل�سلمني مبا  »ل�سحيح النظر ا

فاإن  إلهياً  ا �سلطاناً  اأي  ثيوقراطياً(   ( فرجن  الإ ي�سميه 

ذلك عندهم هو الذي ينفرد بتلقي ال�رشيعة عن اهلل 

ثرة بالت�رشيع وله يف رقاب النا�ض حق  وله حق الأ

الطاعة، ل بالبيعة، وما تقت�سيه من العدل وحماية 

دام  للموؤمن ما  فلي�ض  ميان  الإ احلوزة بل مبقت�سى 

اهلل،  لدين  عدو  أنه  ا اعتقد  إن  وا يخالفه،  أن  ا موؤمناً 

ما  على  ينطبق  ل  ما  أعماله  ا من  عيناه  و�سهدت 

يعرفه من �رشائعه« )19(

من هنا كان ال�سيخ حممد عبده وا�سحاً وناجزاً يف 

م�ساألة التمييز بني ال�سلطة املدنية وال�سلطة الدينية 

وعندما كان ي�ساجل �سد فكرة وجود �سلطة دينية 

له بلقزيز »مل يكن  �سالم كما يقول د/ عبد الإ يف الإ

كان  ول  هانوتو..(،  رينان،   ( امل�ست�رشقني  يجاري 

إىل  حتى يقارعهم بحجتهم، بل كان يتوجه باخلطاب ا

أولئك الذين تذرعوا بامل�ساألة ليوؤ�س�سوا عليها حكماً  ا

�سالم  الإ إن  ا قولهم  خلفية  على  ا�ستبدادياً،  �سيا�سياً 

ل يقيم فا�سالً فيه بني الدنيوي والروحي، الزمني 

ال�سلطتني يف  ينكر حممد عبده »جمع  والديني.فاإذ 

أي ال�سلطة الزمنية وال�سلطة الدينية،  �سخ�ض واحد »: ا

يف  لي�ض  أنه  ا على  التاأكيد  إىل  ا ذلك  من  أبعد  ا يذهب 

مم  الأ عند  للبابا  كانت  التي  ال�سلطة  »تلك  �سالم  الإ

مراء،  امل�سيحية، عندما كان يعزل امللوك، ويحرم الأ

القوانني  لها  املمالك،وي�سع  على  ال�رشائب  ويقرر 

لهية..« )20( الإ

باجلانب  اهتم  قد  عبده  حممد  ال�سيخ  فاإن  ولذلك 

�سالحي البعيد  ال�سيا�سي الإ

وقد  عنه،  قيلت  التي  العادل«  »امل�ستبد  مقولة  عن 

ال�سيا�سية  و�ساع  ال�سيخ حممد عبده ف�ساد الأ اأرجع 

رئي�سي  �سبب  إىل  »ا غليون  برهام   / د  يقول  كما 

هو ف�ساد تربية احلاكم واملحكوم معاً، حتى جهل 

الثاين  عن  وغابت  مة،  الأ جتاه  م�سوؤولياته  ول  الأ

إ�سالح  ا أن  ا اعترب  ولذلك  احلاكم.  على  حقوقه 

و�ساع  إ�سالح الأ إىل ا �سالمية هو الطريق ا الرتبية الإ

التي  نظرته  الروؤية  هذه  على  أقام  ا وقد  ال�سيا�سية، 

حجر  تربيته  وتقدم  العام  الراأي  تكوين  من  جتعل 

ومن  التغيري.  اأجل  من  ال�سيا�سي  العمل  يف  الزاوية 

إىل تبني الليربالية ورف�ض  أن يوؤدي به ذلك ا الطبيعي ا

أنها مبجرد تغيريها  الثورية والنقالبية التي تعتقد ا

املجتمع  تغيري  على  قادرة  القانونية  للمرا�سيم 

إ�سالحه« )21( وا

فكار  وقد اأو�سح ال�سيخ حممد عبده يف كثري من الأ

�سالم املوؤ�س�سة  التي طرحها يف مدنية ال�سلطة يف الإ

القوانني  أف�سل  ا إن  »ا مة:  الأ واجماع  ال�سورى  على 

مة  واأعظمها فائدة هو القانون ال�سادر عن راأي الأ

إن  وا ال�سورى،  مبادئ  على  املوؤ�س�سة  اأعني  العام، 

عام  راأي  لهم  كان  من  بني  إل  ا تنجح  ل  ال�سورى 

يجمعهم يف دائرة واحدة ».)22(

ما  ينكر  أن  ا ومن�سٌف  عادٌل  باحٌث  ي�ستطيع  ول   

م�ساوئ  ق�سية  يف  عبده  حممد  ال�سيخ  عليه  أكد  ا

وبالتايل  والدولة  مة  الأ على  وخماطره  ال�ستبداد 

ب�سفة  الجتماعي  التما�سك  على  تاأثريه  املجتمع 

املجتمع،  يف  »ال�سلطة  مدنية  على  أكد  ا وقد  عامة 

بني  ق 
ّ
تفر ل  التي  املجتمع  هذا  موؤ�س�سات  ومدنية 

موقفهم  بح�سب  بل  معتقداتهم،  بح�سب  املواطنني 

عنده  املدين  فيه.واملجتمع  ودورهم  املجتمع  من 

هو جمتمع املواطنني الذين قد يختلفون يف العقيدة 

أنهم يتكلمون لغة واحدة ويحرثون يف  إل ا واملذاهب، ا

إخوان، حقوقهم يف ال�سيا�سة  اأر�ض واحدة، اجلميع ا

لكبح  كاأداة  بال�سورى  مت�سك  مت�ساوية.  والقوانني 

جماح ال�سلطة واحلاكم« )23(

ومعنى امل�ستبد هنا الذي ق�سده ال�سيخ حممد عبده 

»اأن  إمنا  وا املتع�سف  لي�ض  برهان غليون  يقول  كما 

واحد، فهو  فرد  إىل  ا ال�رشيعة  تنفيذ  مر يف  الأ يرجع 

تقييد  لكن  العقل.  يف  ول  ال�رشع  يف  ممنوع  غري 

طائفة  من  بد  ل  إذ  ا كاف،  غري  بال�رشيعة  احلاكم 
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انحرافه  عند  فيقومونه  ال�رشيعة  مبعاين  تتحقق 

ويح�سونه على مالزمتها »)24(

وهذا يعني اأن مفهوم امل�ستبد املق�سود هو ال�سخ�ض 

إليه يف  مور املوكولة ا احلازم العادل. الذي ي�سع الأ

حزم وعدل وقوة دون تردد يف اتخاذ القرار، وقد مت 

آنفا يف حتديد املفهوم ال�سلبي لال�ستبداد  تو�سيحها ا

مفهوم  وبني  بينه  والتفرقة  وروبي،  الأ التاريخ  يف 

�سالمي.  ال�ستبداد يف الرتاث العربي الإ

ومقولة  ال�ستبداد  لفكرة  الرتويج  تهمة  فاإن  إذن  ا

الكبريين  امل�سلحني  قبل  من  العادل«  »امل�ستبد 

وظاملة  دقيقة  لي�ست  عبده  وحممد  الدين  جمال 

قبل  من  �رشدناها  التي  راء  والآ كثرية.  اأحيان ٍ يف 

أنهما  ا عن هذين امل�سلحني يكذبان ما قيل عنهما 

ال�ستبداد  أن  ا مع  العادل«  »امل�ستبد  فكرة  إىل  ا دعيا 

ق�سية حم�سومة منطقياً  وتلك  العدل  مع  يجتمع  ل 

وعقالنياً. )25(

أن اخلليفة  �سالمي وما قيل ا إىل الرتاث الإ إذا رجعنا ا وا

على فرتة  تنطبق  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  ابن  عمر 

البع�ض،  أ�سار  ا العادل« كما  خالفته فكرة »امل�ستبد 

اختطها  التي  و�سيا�ساته  مواقفه  عن  ثار  الآ فاإن 

هذا اخلليفة امللقب بالعادل تخالف وتناق�ض هذه 

أنها قيلت عن خالفته، فهذا اخلليفة  إن �سح ا الفكرة وا

ر�سي اهلل عنه

وال�سورى  والعدل  قدام  والإ احلزم  عنه  عرف 

يعرف  مل  لكنه  ع�رشنا،  مبقايي�ض  والدميقراطية 

امل�سامني  وفق  والظلم  وال�ستبداد  التع�سف  عنه 

املعا�رشة.

 يرفع من قدر ال�سورى يف كل ع�سور 
ٌ
أحد ومل يعرف ا

من  »رفع  كما  خالد  حممد  خالد  قال  كما  التاريخ 

أن  أ�سلوبه يف تطبيقها..ا وا بها.  إميان »عمر«  ا قدرها 

تطور احلياة ال�سيا�سية يف املدينة مل يكن يومئذ قد 

أن تظهر، من »برملان«  أن للموؤ�س�سات الدميقراطية ا ا

ذلك  من  الدميقراطية  ظفرت  فقد  هذا  ومع  وغريه.. 

فر�ض  بخري  العهد.  وذلك  البيئة  تلك  ويف  الرجل، 

يفر�ض  أن  ا قط  عمر  يحاول  مل  والزدهار..  التاألق 

أو اأن ميلي م�سيئته، ومل ينفرد �ساعة من نهار  أيه، ا را

أن ي�رشكهم معه يف م�سوؤولية هذا  بحكم النا�ض دون ا

الة �سادقة..« )26(
ّ
احلكم م�ساركة فع

ال�ستبداد  ونبذ  ال�سورى  يف  اخلالدة  أقواله  ا ومن 

آخر  ا يف  قاله  ما  عنه  اهلل  ر�سي  القرار  واحتكار 

ن�سار  الأ من  فريقاً  دعا  قد  »عمر  وكان  اجتماع، 

باب  فتح  التجربة.  ون�سج  باحلنكة  لهم  امل�سهود 

أيه  را يف  اأحد  يجامله  أن  ا »عمر«  وخ�سى  املناق�سة، 

أ احلديث قائالً : بو�سفه اأمري املوؤمنني.فبدا

أموركم،  أمانة ما حملت من ا إين دعوتكم لت�ساركوين ا »ا

باحلق.  تقرون  اليوم  أنتم  وا كاأحدكم،  واحد  فاإين 

ول�ست  وافقني.  من  ووافقني  خالفني،  من  خالفني 

ينطق  كتاب  اهلل  من  فمعكم  هواي،  تتبعوا  أن  ا أريد  ا

أريد  أريده، فما ا باحلق. فو اهلل لئن كنت نطقت باأمر ا

إل احلق ». )27( به ا

ومن املواقف ال�سهرية على عدم ا�ستبداده واعرتافه 

ال�سلطة واجلاه  باخلطاأ والرجوع عنه وهو يف قمة 

الزواج  عن  امل�سلمني  �سباب  إحجام  ا أى  »را عندما 

أن يحدد  ب�سبب ارتفاع مهور الن�ساء.. وراأى حالً لذلك ا

الدولة  تاأخذه  ذلك  على  زاد  وما  أعلى  ا حداً  للمهور 

ووقف  امل�سلمني..  مال  بيت  إىل  ا وي�ساف  ك�رشيبة 

أيه على املنرب.فت�سور من الذي عار�ض  عمر يعلن را

أنه بذلك يتعدى على �سيادة القانون  أعلن ا اخلليفة وا

أة يف امل�سجد وقالت  آن( لقد ت�سدت له امرا )وهو القرا

وتعاىل  �سبحانه  اهلل  فاإن  عمر..  يا  ذلك  لي�ض  له: 

إحداهن قنطاراً فال تاأخذوا منه �سيئاً(  آتيتم ا يقول: )وا

ية 20. وهنا يعلن احلاكم على املالأ  �سورة الن�ساء الآ

ويقول:  املجل�ض  من  م�رشوعه  وي�سحب  توا�سع  يف 

أة واأخطاأ عمر ».)28( »اأ�سابت امرا

على  حري�ساً  عنه  اهلل  ر�سي  الثاين  اخلليفة  وكان 

إىل ما يخالف  خطاء ويرغب يف ال�ستماع ا تفادي الأ

مواقف  من  يتخذ  فيما  نقده  إىل  ا ويرتاح  آراءه  ا

ع »هم�ض النا�ض 
ّ
و�سيا�سات قد تكون خاطئة ويت�سم

مفكراً،  بنف�سه  يخلو  حتى  و�رشامته  �سدته  حول 

النف�ض باكي  ويدخل عليه »حذيفة« فيجده مهموم 

العني. في�ساأله: ماذا يا اأمري املوؤمنني ؟ فيجيب عمر: 

تعظيماً  منكم  اأحد  يردين  فال  اأخطئ  أن  ا اأخاف  إين  ا
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أيناك خرجت  يل.. يقول حذيفة، فقلت له : »واهلل لو را

إليه ». فيفرح »عمر »، وي�ستب�رش  عن احلق. لرددناك ا

ويقول :

إذا  ا قومونني 
ُ
ي اأ�سحاباً  يل  جعل  الذي  هلل  »احلمد 

اعوججت« ..

إن اأعظم مظاهر التكرمي للمعار�سة،نراها يف مواقف  ا

هذا العاهل الفذ منها..يف ولئه الوثيق لها،وتوفري 

كبار لذويها.. من بل الإ كل فر�ض الطماأنينة والأ

ي�سعد املنرب يوماً فيقول:

إىل  أ�سي ا  برا
ُ
»يا مع�رش امل�سلمني،ماذا تقولون لو ِملْت

الدنيا هكذا« ..؟؟ في�سق ال�سفوَف رجل ويقول وهو 

�سام مم�سوق:
ُ
يلوح بذراعه كاأنها ح

اي تعني 
ّ
إي إذن نقول بال�سيف هكذا.. في�ساأله عمر:ا »ا

بقولك..؟؟

فتُ�سيء  بقويل..!  ني 
ْ
أع ا إياك  ا الرجل:نعم  فيجيب 

الفرحة وجه »عمر« ويقول:

يّقوم  من  فيكم  جعل  الذي  هلل  اهلل..واحلمد  »رحمك 

!!
ّ
عوجي« ..

موقفاً  املوؤمنني  اأمري  من  املوقف  هذا  يكن  مل 

يلجاأ  أن  ا أمانة،من  وا قوة  اأكرث  ا�ستعرا�سياً،فعمر 

�سلوكاً �سادقاً،ونهجاً  إمنا كان  ملثل هذه املواقف،ا

إىل  تلقائياً خمل�ساً،ين�سد »عمر« من ورائه الو�سول ا

ود،ل 
ُ
�س الأ من  أمة  ا يحكم  أنه  ا إىل  ا والطماأنينة  احلق 

َقِطيعاً من النعاج..!!« )29(

التي تدح�ض مقولة ال�ستبداد  الرائعة  مثلة  الأ ومن 

ات�سمت  التي  اخلطاب  ابن  عمر  اخلليفة  �سيا�سة  يف 

مبفاهيم  ن�سميه  ما  أو  ا وال�سورى  بالعدل  خالفته 

عليها  �سار  التي  احلكم«  بـ»دميقراطية  ع�رشنا 

إقدامه  اخلليفة الثاين، الق�سة امل�سهورة املروية عند ا

ال�سحابة  أمام  ا فعقدت  الوليد،  بن  خالد  عزل  على 

جل�سة حوار ومناق�سة بني اخلليفة عمر وال�سحابي 

املعزول عن ولية قن�رشين خالد بن الوليد »فجاءه 

»ل  عمر:  له  فقال  عزله..  �سبب  عن  يحا�سبه  خالد 

أناق�سك يف  ا ولكني  بيتي،  يا خالد هنا يف  أناق�سك  ا

أمام جمع امل�سلمني.. فاإن كنت  م�سجد ر�سول اهلل وا

أنا على  ا إن كنت  وا ال�سحابة مني  أن�سفك  ا على حق 

أو تثري  ا مر  أن تتكلم بعد اليوم يف الأ حق فلي�ض لك ا

ال�سحابة يف م�سجد  فتنة ». وعندما اكتمل جمل�ض 

ر�سول اهلل وقف عمر يقول خطبته امل�سهورة :

أن اأجمعكم  أيها النا�ض.. لقد �ساألني خالد بن الوليد ا »ا

أ�سفق بع�ض  أناق�سه، وقد ا أمامكم وا اليوم ليناق�سني ا

أن تفرتق،  ذوي الراأي من ذلك على كلمة امل�سلمني ا

ل  فقبلت،  اهلل  ا�ستخرت  ولكني  أقبل،  ا أل  ا فن�سحوين 

أو  ا بالفتنة  ا�ستخفافاً  ول  رياء  ول  اهلل  بعلم  بطراً 

أمرين:  ا بني  فوجدتني  نظرت  ولكني  لها..  ا�ستدراراً 

أن اأخ�سى  إما ا أن اأ�سدع باحلق ول اأخ�سى الفتنة وا إما ا ا

أن اأجعل نف�سي حجة  أريد ا الفتنة فال اأ�سدع باحلق.. وا

أو  ا اأحدهم  ياأبى  فال  بعدي  مر  الأ هذا  يلي  من  على 

أبداً«. �سهاد ا أن يناق�سه اأحد على روؤو�ض الأ ي�ستنكف ا

إعالن هذا البيان  أن انتهى اخلليفة العادل من ا وبعد ا

والتعهد الدميقراطي الرائع جل�ض قليالً. فوقف غالم 

املوؤمنني  اأمري  يا  أتاأذن يل  ا أقارب خالد وقال:  ا من 

اأمري  يا  إنك  »ا أة:  جرا فقال يف  يتكلم.  أن  ا له  فاأذن  ؟ 

إنك لتحقد عليه..« فلم  وا املوؤمنني مل تن�سف خالداً 

القا�سية اخلليفة.. بل قال يف  الكلمات  تغ�سب هذه 

اأجل  ال�سن.. ومغ�سب من  إنك حديث  ا بني  »يا  حلم: 

قرابتك فا�سرب حتى ت�سمع الراأي ».. وظل خالد وعمر 

أمام جمل�ض  أيه وحجته يوماً كامالً ا يبدي كل منهما را

أ�سبابه يف عزل  ال�سحابة حتى اقتنعوا بحجة عمر وا

البطل العظيم خالد بن الوليد. ويف نف�ض الوقت فاإن 

عمر مل ي�سلم يف ذلك املجل�ض من نقد ال�سحابة له 

ب�سبب �سدته.. فقال لهم عمر: هل هي �سدة يف احلق 

إل  ا أم يف الباطل.. فقالوا له جميعاً: واهلل ما علمنا  ا

أنها يف احلق.. فقال عمر: اللهم زدين �سدة ما دمت  ا

على احلق«.)30(

اخلليفة  ل�سرية  العظيمة  ثار  الآ من  الكثري  وهناك 

مقولة  من  جتعل  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  ابن  عمر 

البع�ض متكاأ  العادل »كذبة كربى جعلها  »امل�ستبد 

هذا  �سرية  لت�سويه  اخلبيثة  غرا�ض  الأ من  تخلو  ل 

النظم  م�ساوي  على  وللتغطية  اجلليل،  ال�سحابي 

التي  احلديث  الع�رش  يف  ال�ستبدادية  ال�سمولية 

كالتوتاليتارية  نف�سه  الغرب  من  اقتبا�سها  مت 
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التي  والفا�سية  والنازية  وال�سيوعية  والب�سماركية 

أفكارها يف الع�رش احلديث، ومل يكن الرتاث  انت�رشت ا

�سالمي مطروحا للتطبيق يف هذه الدول  ال�سيا�سي الإ

�سواء  ال�ستعمار،  من  ا�ستقاللها  وبعد  قبل  العربية 

فكار  الأ تبنت  التي  التقليدية  العربية  الدولة  يف 

أو الدولة الوطنية التي اختار  أ�سمالية، ا الليربالية الرا

اغلبها النظم ال�سمولية.

مني يف النظم املعا�رشة يف  إذا ما دقق الباحث الأ وا

يف  ال�ستعمار  من  تخل�ست  التي  املعا�رش  عاملنا 

منت�سف القرن املا�سي وبعده، يرى اأن هذه الدول 

أنه  ا اقتب�ست فكرة ال�ستبداد من الغرب نف�سه ورمبا 

على  باأخرى  أو  ا ب�سورة  البع�ض  �سجع  الغرب  اأي 

من  النتقام  بهدف  رمبا  ال�ستبدادية  فكار  الأ هذه 

هذه الدول و�سعوبها التي نا�سلت لنيل ال�ستقالل. 

ودخلت يف م�ساوئ ال�ستبداد.)31(

لها  روج  التي  العادل«  »امل�ستبد  ق�سية  م�ساألة  إذاً  ا

على  ركزوا  الذين  املتطرفني  العلمانيني  بع�ض 

جممل  على  العادل«  »امل�ستبد  فكرة  تاأثري  مقولة 

يف  القائمة  الدميقراطية  غري  ال�سيا�سية  امل�سكالت 

�سطورة  الأ إىل  ا أقرب  ا مقولة  وهي  العربي،  عاملنا 

الوهمية من احلقائق الواقعية.

متاماً  وينكره  �سالم  الإ يرف�سه  ال�ستبداد  وهذا 

دارة واحلكم، فال�ستبداد  لالإ �سيئاً  أ�سلوباً  ا باعتباره 

ظهوراً  »ال�ستبداد  ألوان  ا اأكرث  يعد  مثالً  ال�سيا�سي 

يقوم فيما يقوم على خنق حرية الراأي يف م�ستوى 

التعبري عن الروؤى التي تعالج مظاهر ال�سوؤون العامة 

أ�سبابها، وبيان طرق معاجلتها،  مة يف تو�سيف ا لالأ

واحلجاج عن تلك الروؤى، ومعار�سة ما هو مطروح 

يتجاوز  وقد  ذلك.  يف  الر�سمية  اجلهات  قبل  من 

إىل  ا أي  الرا حلرية  املنع  مرحلة  ال�سيا�سي  ال�ستبداد 

أتيحت له فر�سة للتعبري بطريقة  مرحلة البط�ض مبن ا

البالد  من  كثري  يف  �سائد  أمر  ا هذا  وكّل  باأخرى.  أو  ا

إىل اأخرى بالدرجة،  �سالمية،وقد يختلف من جهة ا الإ

ولكن يتفق يف النوع.« .)32(

من  الكثري  فيه  وقعت  الذي  ال�سيا�سي  وال�ستبداد 

اليوم  إىل  ا »وظلت  طويل  مد  لأ �سالمية  الإ ال�سعوب 

�سالم نق�سته  أن الإ إىل ا تر�سف يف قيوده، لي�ض مرده ا

عنا�رش معينة، فاأ�سيب معتنقوه ب�سعف يف كيانهم 

طعمة بلني يف  كما ي�ساب املحرومون من بع�ض الأ

أو فقر يف دمائهم. عظامهم ا

مة  الأ بحاجات  وفاء  �سالم  الإ تعاليم  ففي  كال.. 

كلها و�سمان مطمئن ملا ت�ستهي وفوق ما ت�ستهي 

ال�ستبداد  إمنا بط�ست خمالب  ا من حريات وحقوق، 

ببالدنا و�سبغت وجوهنا بال�سواد«.)33(

من  مرحلة  �سالمي  الإ الفكر  نظر  يف  وال�ستبداد 

م�سرية  ويعرقل  الطغيان،  لع�رش  العودة  مراحل 

ن�سان  أنه يحول بني الإ مة، كما ا البناء احل�ساري لالأ

ن احلرية  بداع »على خمتلف امل�ستويات، لأ وبني الإ

مان،  بداع، فاملفكرون ل ي�سعرون بالأ من �رشوط الإ

فيها  فقدت  بلدان  يف  يعملوا  أن  ا ي�ستطيعون  ول 

رهاب يجعل كل بحث عقيماً،  احلرية، فالطغيان والإ

الفكر  هي  التي  ال�سلبة  غري  ال�رشارة  هذه  ويطفئ 

املبدع.«)34(

ال�ستبداد  �سالم  الإ حارب  املنطلقات  هذه  ومن 

التحذير  على  وعمل  املعا�رش  احلديث  مبفهومه 

إذا  »وا والنهو�ض،  التقدم  على  خماطره  ومن  منه 

ن�سان هي  كانت بذرة ال�ستبداد وم�سادرة حرية الإ

احل�ساري  النحطاط  إىل  ا أدى  ا الذي  الطريق  بداية 

بد  ل  اجلديد  احل�ساري  النهو�ض  فاإن  �سالم،  الإ يف 

من  امل�سلم  ن�سان  الإ حترير  إىل  ا العودة  من  أ  يبدا أن  ا

القائل  القول  غالل والقيود، بناء على �سحة  الأ كل 

أولها.  إل مبا �سلح به ا مة ل ي�سلح ا آخر هذه الأ باأن ا

إر�ساء مفهوم  مة قد مت عرب ا أول هذه الأ وكان �سالح ا

إىل النا�ض  آن ا احلرية، مبعناها الوا�سع، حني جاء القرا

غالل التي كانت  إ�رشهم والأ مبفهوم »وي�سع عنهم ا

عراف :157/7.)35( عليهم( الأ

إياً كانت ت�سميتها من الناحية  والنظم ال�ستبدادية ا

يف  �سلبية  اأخالقاً  تفرز  والفل�سفية  يديولوجية  الأ

مغرو�ض،  طبع  إىل  ا النفاق  »حتول  منها  املجتمع 

والدينار  الدرهم  و�سار  تفكري..  بال  متار�ض  وعادة 

إىل  قبلة النا�ض وكعبتهم.. فخرجوا وهم ل ي�سعرون ا

كل  أنفا�ض  ا مع  نفو�سهم  إىل  ا تت�سلل  حقيقية  وثنية 
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يوم يعي�سونه يف ظالل اخلوف والقهر.. حتى ينتهي 

إىل ا�سقاط كل  أفراد.. وا أو ا إىل عبادة فرد ا مر ا بهم الأ

حرار  الأ حياة  بها  ترتبط  التي  املو�سوعية  القيم 

التدين  منتهى  وهذا  فكار..  والأ وامل�ساعر  واملواقف 

النبي  الذي ي�سفه  ال�رشك  أول  ا ؛ وهو  الهبوط  وقاع 

»من  النفو�ض  إىل  ا ت�سلله  يف   
ً
خفاء أ�سد  ا باأنه  )�ض( 

مل�ض( يف الليلة  دبيب الذر على ال�سفا )اأي احلجر الأ

الظلماء ».)36(

يف  امل�ستبدين  احلكام  بع�ض  هناك  كان  �سحيح 

�سالم، لكن الذي يدركه كثريون كما يقول  تاريخ الإ

»امل�ستبدين  هوؤلء  أن  ا يلحظونه  ول  هويدي  فهمي 

الت�رشيع  �سلطة  منهم  واحد  ي�ستخدم  مل  جميعاً 

إعطائه �سفة �رشعية، ومل ت�سمح  أو ا لتمكني ا�ستبداده ا

له ال�رشيعة بذلك.

م�ستبداً  �رشيعتنا  يف  بقي  امل�ستبد  احلاكم  إن  ا

إن  ا بد..  إىل الأ ا خارجاً عن القانون و�سيبقى كذلك 

ا�ستبداداً  جميعاً  النا�ض  نظر  يف  يبقى  ا�ستبداده 

ال�رشيعة  على  وخروجاً  القانون،  عن  خارجاً 

وقوانينها.)37(

أن  ا التي قيل  العادل«  أن مقولة »امل�ستبد  ا اخلال�سة 

عن  ونقلت  �سالمي  الإ العربي  الرتاث  يف  اأ�سل  لها 

الع�رش  يف  امل�سلمني  امل�سلحني  املفكرين  بع�ض 

إىل مراجعة عادلة وحفريات فكرية  احلديث حتتاج ا

حقيقة  خاللها  من  تناق�ض  الكبري،  الرتاث  هذا  يف 

الرتاث  مع  يتناق�ض  الذي  ومفهومها  املقولة،  هذه 

هوؤلء  كتابات  ومع  نف�سه  ال�سيا�سي  �سالمي  الإ

امل�سلحني واملفكرين قدمياً وحديثاً.)38(

ونعتقد اأن هذه املقولة »امل�ستبد العادل« جاءت يف 

فاإذا  مرادها،  غري  يف  وفهمت  دقيقة  غري  �سياقات 

اخلليفة  العادل«  »امل�ستبد  بعبارة  املق�سود  كان 

هذا  تاريخ  فاإن  عنه  اهلل  ر�سي  اخلطاب  ابن  عمر 

معها،  ويتناق�ض  ال�سيا�سة  هذه  مع  يتنافى  الرجل 

تتناق�ض  العادل«  »امل�ستبد  نف�سها  العبارة  إن  ا كما 

أنه ل يجتمع العدل مع ال�ستبداد  إذ نعتقد ا مع نف�سها ا

ال�ستبداد  يعني  ل  الرتدد  وعدم  والقوة  احلزم  أن  وا

والظلم والتع�سف.

حالت والهوام�س: الإ

د/ ال�سيا�سي  ال�ستبداد  ل�سور  فل�سفية  الطاغية..درا�سة  كتاب   1

إمام كتاب عامل املعرفة املجل�ض الوطني للثقافة  إمام عبد الفتاح ا ا

داب الكويت )183( ط1 1994 �ض52 والفنون والآ

من  جمموعة  حترير  ول)1(  الأ اجلزء   – ال�سيا�سة  مو�سوعة  2ـ 

الباحثني النا�رش املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رش ط3 1990 �ض 

أ�سموه  ا عما  الغربيني  والفال�سفة  املفكرين  من  الكثري  166.حتدث 

الدولة يف  �سيوي« وهي هيمنة  الآ نتاج  الإ أو »)منط  ا بـ »ال�ستبداد« 

نتاج والتي ت�سيطر على كل  �سيا�ساتها املطلقة وملكيتها لو�سائل الإ

فكار التي حتدثوا  املقدرات القت�سادية يف هذه الدول، واأن هذه الأ

عنها يف م�سالة »ال�ستبداد ال�رشقي« انطلقت بعد حركة التنوير يف 

إق�سائها  ا بعد  للبابوية  املناه�سة  يديولوجيات  الإ الغرب،وبروز 

ال�سعوب  ال�ستبداد عرفته كل  أن  ا اعتقادنا  العامة، ويف  عن احلياة 

لكن  ح�سارة  اأي  منه  ت�ستثن  ومل  يديولوجيات،  والأ واحل�سارات 

مبقايي�ض خمتلفة ومتعددة.. فقد وجد ال�ستبداد يف الغرب كما وجد 

إىل مزيد من ال�ستق�ساء والبحث.  يف ال�رشق، وهذه م�ساألة ل حتتاج ا

الغرب يف  دولة  ال�رشقي..  ال�ستبداد  دولة  املهدي  عبد  :عادل  انظر 

�سالم واحلداثة [ دار الهادي  إ�سكالية الإ ال�رشق الف�سل الثامن كتاب ]ا

للطباعة والن�رش والتوزيع ط1 2001 بريوت �ض117 238(. 

إ�سكاليات التجديد ماجد الغرباوي دار الهادي للطباعة والن�رش  3ـ ا

ف عبد الرحمن الكواكبي 
ّ
والتوزيع بريوت ط1 2001 �ض156.عر

على  اطلع  أنه  ا بحكم  الغربي  للتعريف  موافقاً  تعريفاً  ال�ستبداد 

يف  قال  ومما  الغرب  يف  وال�سيا�سة  الفكر  يف  ال�ستبداد  م�سامني 

نفة عن قبول النقي�سة  أيه والأ تعريف ال�ستبداد: هو ]غرور املرء برا

الكتاب  انظر  امل�سرتكة.  احلقوق  ويف  الراأي  يف  ال�ستقالل  أو  ا

انظر  �ض28.   1982 ط1  بريوت  للماليني  العلم  دار  ]الكواكبي[ 
كذلك كتاب ]طبائع الكواكبي يف طبائع ال�ستبداد[ درا�سة حتليلية 

الدكتور جورج كتورة املوؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�رش والتوزيع 

ت بريوت ط1 1987 �ض 27 32.

الفكر  دار  البنا  عاطف  د/حممود  ال�سيا�سية  النظم  يف  الو�سيط  4ـ 

البنا:  القاهرة ط1 1988،�ض96. يرى د/ حممود عاطف  العربي 

البولي�سية ل توؤثر  الدولة ال�ستبدادية والدولة  التفرقة بني  إن هذه  ا

يف مو�سوعنا املطروح، فكالهما دولة غري قانونية، حيث ل يخ�سع 

إذا كان  فراد حقوق جتاه الدولة. وا فيها احلاكم للقانون، ولي�ض لالأ

اتخاذ  يف  مطلقة  تقديرية  �سلطة  البولي�سية  الدولة  يف  دارة  لالإ

يف  احلاكم  فاإن  للجماعة،  العام  ال�سالح  حتقق  التي  جراءات  الإ

الدولة مهما بلغت درجة ال�ستبداد قلما يعرتف باأنه ميار�ض ال�سلطة 

مل�سلحته ال�سخ�سية.

اجلابري  عابد  د/حممد  للدميقراطية!ـ  العادل..بديالً  امل�ستبد  5ـ 

ماراتية بتاريخ 4 يونيو2002،�ض10. جريدة الحتاد الإ

6ـ الطاغيةـ مرجع �سابق �ض72

�ض130،   1996 ط1،  بريوت   العربية  الوحدة  درا�سات  مركز  7ـ 

»امل�ستبد  مقولة  إىل  ا أ�سار  ا اجلابري  عابد  حممد  د/  اأن  الغريب   (

آنفاً باأنها تعني ال�ستبداد مع  إليه ا العادل« يف هذا القتبا�ض امل�سار ا

إليها يف م�ستهل حتديد مفهوم  أ�رشنا ا العدل، لكنه يف مقالة �سابقة ا

ال�ستبداد، خالف هذا الراأي واعترب اأن مفهوم »امل�ستبد العادل« يف 

125نزوى العدد 63 / يوليو 2010 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



�سالمي يعني »احلزم وعدم الرتدد يف اتخاذ القرار  الرتاث العربي الإ

�سارة حول م�ساألة »امل�ستبد العادل« كررها يف  وتنفيذه« . وهذه الإ

الكتاب،  نف�ض  وكذلك �ض130 يف  مرتني �ض79،78،  الكتاب  هذا 

ماراتية بتاريخ 4  ثم تراجع عنها يف مقالة له بجريدة الحتاد الإ

أن كلمة »امل�ستبد العادل« مل يكن لها يف  يونيو 2002، وقال فيها ا

اليوم،  لها  الذي  ال�سلبي  امل�سمون  ذلك  القدمية  العربية  املرجعية 

إمنا العاجز من ل ي�ستبد« ،  وا�ست�سهد بالعبارة العربية امل�سهورة »ا

ال�سابقة،  الفكرة  اأخرى وتراجع عن  ثم عاد د/حممد اجلابري مرة 

أغ�سط�ض 2004  وكتب يف مقالة حديثة بنف�ض ال�سحيفة بتاريخ 17 ا

و�سلفية  أر�سطو«  ا واقعية«  بني  ال�سيا�سي  �سالح  )الإ عنوان  حملت 

حممد عبده!(. وقال ما ن�سه: »لقد وجد ال�سيخ حممد عبده يف نهاية 

�سالحي حالً لهذه امل�سكلة يف ذلك امل�سطلح  مطافه ال�سيا�سي والإ

وهو   ! العادل«  امل�ستبد  م�سطلح«  متناق�سني  بني  فيه  جمع  الذي 

انتهى من حتليله ومناق�سته  الذي  »اأفالطون«  إىل  ا م�سطلح يحيلنا 

إل  ا املجتمع  أمر  ا ي�سلح  ل  أنه  »ا القول:  إىل  ا العادل  احلكم  مل�ساألة 

أي�ساً »كان  فيل�سوفاً حكيماً« .ويف فقرة اأخرى من نف�ض املقالة قال ا

حممد عبده يعترب املطالبة باحلريات الدميقراطية من طرف التيار 

الليربايل امل�رشي خطاأ وخطراً. ففي مقالة له م�سهورة كتبها بعنوان 

إ�رشار  إمنا ينه�ض بال�رشق م�ستبد عادل« جنده يقرر بكل قوة وا :« ا

أن احلكم النيابي الربملاين ل يفيد، ول ي�سلح مل�رش ودول ال�رشق  ا

مثل يف نظر  إماراته، بل لرمبا كان �رشره اأكرث من نفعه. واحلكم الأ وا

أن يفعل يف خم�سة ع�رش  هو حكم »امل�ستبد العادل« ، فهو ي�ستطيع ا

أو غريه عمله يف قرون« . )ونحن  عاماً مال ي�ستطيع النظام النيابي ا

نقول من جانبنا ماذا يعني هذا التناق�ض يف طرح د/ اجلابري ؟، 

أم  ا ؟  لفاظ وامل�سطلحات  بالأ التالعب  املقدرة على  يعني  فهل هذا 

جمرد عدم بذل اجلهد يف البحث وال�ستق�ساء يف الق�سايا التي له 

أن يحيد عنها ؟!( فيها اأحكام م�سبقة، ول يريد ا

نتاج  باأنها  العادل(  امل�ستبد   ( ملقولة  روج  العلمانيني  بع�ض   8

مامني  الإ على  حملة  و�سنوا  واحلكم  ال�سيا�سة  يف  �سالمي  الإ الفكر 

أن  ا العبارة واعتربوا  فغاين وحممد عبده حول هذه  الأ الدين  جمال 

هوؤلء:د/ ومن  �سالحي  الإ فكرهما  جوهر  العاد«  »امل�ستبد  فكرة 

فغاين يف كتابه املعروف ]جمال الدين  لوي�ض عو�ض الذي هاجم الأ

يراين الغام�ض يف م�رش [ ورد عليه:د/عمارة يف كتابه  فغاين:الإ الأ

فغاين املغرتب عليه[. ]جمال الدين الأ
مركز  بلقزيز  له  الإ د/عبد  املعا�رشـ  �سالمي  الإ الفكر  يف  الدولة  9ـ 

درا�سات الوحدة العربية بريوت ط1 2003 �ض47

10ـ املرجع ال�سابق �ض 47،48 

ط1  القاهرة  ال�رشوق  دار  عمارة  د/  عليه  املفرتي  فغاين  الأ 11ـ 

1984 �ض205،206 )مل يكن د/ حممد عابد اجلابري موفقاً يف 

] امل�رشوع  فغاين عندما قال عنه يف كتابه:  الدين الأ نقده جلمال 

رف�ساً  رف�ض  »لقد   74 �ض   ] نقدية  مراجعة  العربي..  النه�سوي 

أن  ا النيابية بدعوى  الغربية وجمال�سها  الدميقراطية  عنيداً  �رشيحاً 

وروبية ل  أن النتخاب على الطريقة الأ �سالمية متخلفة وا ال�سعوب الإ

أهدافها ول م�ساحلها  مة ول ا إل عن جمال�ض ل متثل الأ أن ي�سفر ا ميكن ا

أي�ساً مل يقدم اأي بديل ول م�رشوع بديل«  احلقيقية. ويف هذا املجال ا

آراء عظيمة ورائعة  فغاين ا ونحن نرى هذا القول تنق�سه الدقة لن لالأ

أدري ملاذا  آنفاً ول ا مة م�سدر ال�سلطات »كما �رشدنا ا يف م�ساألة »الأ

�سالحية ؟ ومل يقت�رش  فغاين الإ هذا التجاهل والتقليل من جهود الأ

إىل ق�سايا كثرية ل  ا اجلابري يف نقده يف هذه امل�ساألة بل تعداها 

يت�سع املجال ملناق�ستها، لكنها ل ت�سمد كثرياً عند الباحث املن�سف 

له بلقزيز يف كتابه اجلديد  أن د/ عبد الإ أن نذكر ا مني.ومن احلق ا والأ

�سالمي املعا�رش [ كان يف غاية الدقة والعمق  ] الدولة يف الفكر الإ
�سالمي. ويعترب  واحلفر املنهجي العادل يف م�ساألة الدولة يف الفكر الإ

يف اعتقادنا اأحد الباحثني املعا�رشين القالئل الذين اأعطوا جهود 

ن�ساف  الإ من  حقهما  وعبده  فغاين  الأ الكبريين  امل�سلحني  هذين 

والتقييم العادل بعيداً عن املغالة والبت�سار(.

12ـ املرجع �ض207

إمام، الفقرة  إمام عبد الفتاح ا 13ـ مرجع �سابق �ض209 )ا�سقط د/ا

فغاين:« لن بالقوة املطلقة: ال�ستبداد.. ول عدل مع  التي قالها الأ

]الطاغية[ مرجع �سابق �ض72. )وهذا  أنظر كتابه  ا القوة املقيدة«  

فغاين مل يق�سد باحلاكم القوي العادل »امل�ستبد العادل«  أن الأ يعني ا

إىل  ا ي�سري  وكاأنه  العدل..  مع  بالد�ستور  املقيدة  والقوة  احلزم  إمنا  ا

ذلك  يف  الربيطاين  الحتالل  ظل  يف  م�رش  يف  املرتدية  و�ساع  الأ

الوقت(.

احلديث  العربي  العامل  يف  �سالم  الإ مفكري  عند  التقدم  أ�س�ض  ا 14ـ 

ط2  بريوت  والن�رش  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  جدعان  د/فهمي 

1981 �ض256

�سالمي املعا�رش مرجع �سابق �ض46، 47 15ـ الدولة يف الفكر الإ

16ـ م�ستقبل املجتمع املدين يف الوطن العربي د/اأحمد �سكر الطبيحي 

مركز درا�سات الوحدة العربية بريوت، ط1 2000، �ض58.

17ـ املرجع ال�سابق �ض59.

�سالم دين املدنية تاأليف: ال�سيخ حممد عبده حتقيق ودرا�سة  18ـ الإ

الدكتور عاطف العراقي دار قباء للطباعة والن�رش والتوزيع القاهرة 

ط1 1998 �ض134.

19ـ املرجع ال�سابق �ض135.

�سالمي املعا�رش مرجع �سابق �ض48. 20ـ الدولة يف الفكر الإ

ن�ساري عبداهلل  21ـ العرب وال�سيا�سة بحث يف فكر د/حممد جابر الأ

زمة[  ن�ساري و�سو�سيولوجيا الأ ] الأ آخرون( كتاب  علي العليان و)ا

�ض221،   2000 ط1  بريوت  والن�رش  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة 

انظر كتاب الوعي الذاتي: برهان غليون، ف�سل ] حممد عبده م�سري 

�سالحية [ �ض68،67. الفل�سفة الإ

الذي  النقد  �سمن  �ض69،68.)من  �سابق  مرجع  الذاتي  الوعي  22ـ 

عبده  حممد  ال�سيخ  امل�سلح  إىل  ا اجلابري  عابد  حممد  د/  يوجهه 

كتب  »لقد  فقال:  الدميقراطية  احلريات  جدوى  يف  ي�سكك  أنه  ا قال 

يف هذا ال�ساأن مقالة م�سهورة بعنوان: »خطاأ العقالء »، يحذر فيها 

إطالق احلريات ال�سخ�سية قبل اأن ترت�سخ الرتبية ال�ساحلة يف  من ا

نفو�ض النا�ض، وكان يف�سل »الكب�سة« اأي مداهمة ال�رشطة للنا�ض يف 

أن »الكب�سة على ما فيها  ا التي تعتربها »م�سبوهة« ويرى  ماكن  الأ

فيها  اأح�سن  لو  ال�سورة،  و�سناعة  موال  والأ النف�ض  على  اخلطر  من 

إىل زمن تتقدم فيه الرتبية فيكون لكل  أف�سل، ا الق�سد، لكانت اأوىل وا

أن  ا نعتقد  ».)و نحن  بذاتها  الكب�سة  نف�سه فرتتفع  زاجر من  �سخ�ض 

املو�سوع املطروح كان حول احلريات املتعلقة باملفا�سد كما يراها 

ال�سيخ حممد عبده كاملراق�ض واملالهي وما ي�ستتبعها من امل�ساوئ 

الذي  واملق�سد  ال�سيا�سية،  احلريات  ق�سية  عن  ولي�ض  الجتماعية، 
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ال�رشطة  به  تقوم  ما  هو  »الكب�سة«  بـ  عبده  حممد  ال�سيخ  اأو�سحه 

الدول  ن يف بع�ض  الآ أو ما ي�سمى  ا العامة،  داب  الآ يف احلفاظ على 

الدميقراطية  مب�ساألة  ال�رشطة  »كب�سة«  دخل  فما  داب!!  الآ ب�رشطة 

�سى من هذا التحريف  أنني �سعرت بالأ النيابية واحلريات؟!، واحلق ا

] امل�رشوع  كتابه  انظر  ونحرتمه.  جنلّه  وباحث  أكادميي  ا قبل  من 

النه�سوي العربي.. مراجعة نقدية [ �ض78(.

23ـ م�ستقبل املجتمع املدين يف الوطن العربي، �ض59.

24ـ الوعي الذاتي مرجع �سابق �ض70.

الكبري عبدالرحمن  إىل فكرة ونظرة امل�سلح  ا أتطرق  ا أن  ا أ�ساأ  ا 25ـ مل 

إىل مقولة »امل�ستبد  نه مل ي�رش ا الكواكبي عن ال�ستبداد وخماطره لأ

يف  الكواكبي  طرح  وقد  درا�ستنا،  جمال  هي  التي  العادل« 

كتابه]طبائع ال�ستبداد وم�سارع ال�ستعباد[ كل م�ساوئ ال�ستبداد 

املختلفة ووفق املظامني واملفاهيم احلديثة،لذلك مل  يف م�ساراته 

عندما حتدث  الكواكبي  أن  ا نرى  ال�ستبداد،لكننا  عن  قاله  ما  نورد 

أن هذا احلكم ل ي�سدق قطعاً على الدين  عن ال�ستبداد الديني قال:ا

موؤيد  با�ستبداد  جاء  آن  القرا إن:«  ا يقول  من  كل  اأن  �سالمي،وقال  الإ

هو  مطلقاً.فاحلق  خمطئ  هو  به«  موؤيد  أو  ا ال�سيا�سي  لال�ستبداد 

يت�سمنه  للت�رشيك)الذي  هادماً  والعزم  باحلكمة  جاء  �سالم  الإ أن  ا

ال�ستبداد( بالكلية وحمكماً لقواعد احلرية ال�سيا�سية املتو�سطة بني 

أ�س�ض التقدم عند مفكري  الدميقراطية والري�ستقراطية ».انظر كتاب] ا

�سالم يف العامل العربي احلديث[ مرجع �سابق.وانظر كذلك تعليق  الإ

موؤلفه د/فهمي جدعان �ض293،294( 

ط1  القاهرة  املعارف  دار  خالد  حممد  خالد  عمر  يدي  بني  26ـ 

1980 �ض107.

27ـ املرجع ال�سابق �ض109.

�سالم دكتور �سوقي الفنجري. دار القلم  28ـ احلرية ال�سيا�سية يف الإ

الكويت ط2 1983 �ض242.

29ـ بني يدي عمر مرجع �سابق �ض 109 110. 

ن�ساري  )الأ كتاب:   ] وال�سيا�سة  العرب   [ درا�ستنا:  انظر  30ـ 

زمة( مرجع �سابق �ض 223 ، 224. و�سو�سيولوجيا الأ

�سالم مرجع �سابق �ض 261. 31 احلرية ال�سيا�سية يف الإ

32ـ دور حرية الراأي يف الوحدة الفكرية بني امل�سلمني د/ عبد املجيد 

�سالمي هريندن فريجينيا الوليات  النجار املعهد العاملي للفكر الإ

ال�سحمراين  أ�سعد  مريكية ط 1 1992 �ض 73.)يقول د/ا الأ املتحدة 

أن  ا إن�سانية[  ا �رشورية  واحلرية  إ�سالمية  ا فري�سة  كتابه:]العدل  يف 

الظلم وال�ستبداد م�سدرا ال�رش والرذيلة يف املجتمع،ومنبعا الفرقة 

ل  دميني  لالآ الب�رشية  الطباع  ن  مة،لأ والأ الوطن  لوحدة  والتفتيت 

أن احلرية م�سدر العزّة  ا اأكرث من الظلم.كما  أمر  ا ينافيها وي�سايقها 

هذا  يف  الظلم  خماطر  ن  والت�سحية،ولأ العطاء  والوحدة،ومنبع 

على  امل�سري  ب�سوء  الظاملني  تعاىل  اهلل  د 
ّ
توع كله  امل�ستوى،لذلك 

فعلهم(.

م�رش  نه�سة  الغزايل  حممد  ال�سيا�سي  وال�ستبداد  �سالم  الإ 33ـ 

للطباعة والن�رش والتوزيع ط 1 1997 �ض 32.

�سالم( الدكتور عبد الرازق عيد  34ـ ) الدميقراطية بني العلمانية والإ

والدكتور حممد عبد اجلبار حوارات لقرن جديد دار الفكر دم�سق ط 

1 1999 �ض 98، 99.

35ـ املرجع ال�سابق �ض 100.

أبو املجد دار ال�رشوق القاهرة  36ـ حوار ل مواجهة د/ اأحمد كمال ا

طبعة جديدة ومزيدة: 1988 �ض265.

37ـ تزييف الوعي فهمي هويدي دار ال�رشوق القاهرة ط 1 1987 

، �ض 122.

مارة  أن ال�ستبداد الذي ظهر يف الإ 38 يرى الدكتور ح�سن الرتابي ا

املطلقة يف الع�سور املتاأخرة تاأ�س�ض من »ثقافة اجلمود وال�ست�سالم 

املذاهب  امل�سلمني  بني  �ساعت  العقيدة  علم  الكالم  ويف  للواقع. 

ن�سان ل يجاهد بدافع التغيري  القدرية، حيث الك�سب مكتوب على الإ

آجالً ا�ستعانة بقوى الغيب متوكالً، وكذلك  للتي هي اأح�سن عاجالً وا

من وله اهلل عليهم فهو قدر من ق�ساء اهلل املقبول. ويف الفقه تعّطل 

إعمار العقل وعلوم التفّكر يف الطبيعة واأ�سبح الزاد كله  الجتهاد وا

بعلم  نهو�ض  ول  الفقه،  يف  جتديد  فال  ومنقولته  الدين  �سمعيات 

ر لها اهلل« . انظر كتابه: ] ال�سيا�سة 
ّ
�سياء لترتقى احلياة مبا �سخ الأ

ال�ساقي  دار  الواقع[  و�سن  �سول  الأ بني  ال�سلطانية  واحلكم..النظم 

بريوت ط1 2003 �ض515. 
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 نحاول ا�ستق�ساء مثال اجلمال كما َت�َسكََّل يف باري�ض مطلع القرن 

الع�رشين باتخاذ مقاربة يتداخل فيها العن�رش املعماري الهند�سي 

ن الثقايف الذي ميكن 
ِّ
احلديث بالعن�رش الت�سكيلي الب�رشي وباملكو

إ�سهار وغري ذلك. ول  حتديده يف �سعود ثقافة الرتفيه من مو�سة وا

منا�ض من الت�ساوؤل عن نوع هذا اجلمال الذي ت�سكَّلت مالحمه يف 

باري�ض يف مطلع القرن الع�رشين.

غريقي  إنه مثال للجمال مغاير ملثال اجلمال الإ ول: ا -املي�سم الأ

فالطوين منه خا�سة واملتَّ�سم مبي�سم اخللود والبقاء وبخا�سية  والأ

منا حتديد مثال اجلمال كما تبلور يف باري�ض يف 
ُ
إذا ر البقاء والدوام. ا

إنه جمال مقاوم للدوام ومعاند  وان ميكن تخ�سي�سه مبا يلي: ا هذا الأ

بدية، جمال حمكوم بالزوال والعبور والتال�سي وينطبق  للخلود والأ

ِّق العابر مبهورا نحوك)املق�سود  ُحل
إياه:« ي عليه قول بودلري خماطبا ا

إليه مثلما  هنا نحو اجلمال(«. فالعابر منبهر باجلمال وم�سدود ا

أن اجلمال ل يقاوم جاذبية العابر والفاين والزائل. وميكن مماثلة  ا

أن تلمع يف ال�سماء  اجلمال العابر بال�سهب ال�سطناعية التي ما ا

حتى تزول وتتال�سى.

باري�س خمترب احلداثة وعا�صمة

اجلمال املحكوم بالزوال والعبور

 معزوز عبد العلي

كاتب  واأكادميي من املغرب  
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الباري�سي  اجلمال  أن  ا يف  يتمثَّل  الثاين:  -املي�سم 

انت�سار  على  ي�سهد  جمال  احلديث  الع�رش  يف 

ال�سطناعي l’artificiel على الطبيعي le naturel. مل يعد 

اجلمال حماكيا للطبيعة بقدر ما �سارت الطبيعة 

ن�سنعه  ما  بقدر  عليه  نعرث  ل  للجمال،  حماكية 

إليه  ا �سنعا ونعمل فيه زخرفة وتزيينا، ون�سيف 

 املخاطرة بت�سويهه. فجمال 
ِّ
إىل حد ا ما لي�ض فيه 

وجمال  وم�ساحيقها  اأ�سباغها  يف  يكمن  أة  املرا

التي ل نعرث  الهجينة  �سكال  الأ املعمار يكمن يف 

الطبيعة لها عن مثيل وجمال املو�سة يكمن  يف 

يعني  هذا  كل  املتاآلفة.  غري  العنا�رش  تاآلف  يف 

ال�ساذ  منحى  تنحو  الباري�سي  اجلمال  معايري  اأن 

 يف الفن عموما ويف الر�سم 
َّ

والهجني مثلما يتبني

tranp ععلى وجه التخ�سي�ض. مل يعد اجلمال متعاليا

أو حمايثا  إمنا �سار متدانيا immanent  ا scendant وا

اعترُِبت يف  التي  �سياء  الأ �سالته يف  يجد  و�سار 

أزمنة خلت خ�سي�سة. ا

يف  النا�سئ  اجلمال  أن  ا يف  يكمن  الثالث:  املي�سم 

عالقة  تربطه  جمال  هو  الباري�سية  العا�سمة 

أثر  ا ويقتفي  القبح  حذو  ويحذو  بال�رش  حميمة 

ممنوع.  كل  ويع�سق  واملحظورة  مة 
َّ
املحر اللذة 

يعرتف  ل   interdits مات 
َّ
للمحر م  حمطِّ جمال  إنه  ا

باحلدود املر�سومة بني اخلري وال�رش وبني اجلمال 

املوديالت  تعد  مل  ف�ساعدا  ن  الآ من  والقبح. 

من  ول  أر�ستقراطيات  ا ن�ساء  والنحت  الر�سم  يف 

والغانيات ومن  املوم�سات  بل �رشن من  البالط 

ال�ست�سهاد  ميكن  طار  الإ هذا  ويف  ال�سعب.  بنات 

للر�سام   )Olympia( أثارتها لوحة  ا التي  بالف�سيحة 

من  بدل  غانية  ر 
ّ
ت�سو التي  ماين  إدوار  ا الفرن�سي 

أر�ستقراطية. كما ميكن ال�ست�سهاد يلوحة بيكا�سو  ا

 Les Demoiselles(»أفينيون ال�سهرية بعنوان »فتيات ا

فتيات  ت�سور  أنها  ا املرجح  من  التي    )d’Avignon

أن بيكا�سو اقتب�ض   غانيات ول �سك ا
َّ
ُكن

َ
أن ي إىل ا أقرب ا ا

أن  مو�سوعها من ماخور يف بر�سلونة. هذا يعني ا

أنزل امُلثُل من عليائها  الفن ابتداء من ذلك احلني ا

ال�سعب.  إىل عموم  ا ر�ستقراطية  الأ من  واملوديالت 

م�سادة  مبعايري  اجلمال  اقرتان  عن  مثلة  الأ أما  ا

لوحات  يف  القبح  مظاهر  إن  ا فكثرية:  كالقبح 

إىل  ا للعيان وا�ستحالت على يديه  بيكا�سو ظاهرة 

إبداع. يكفي ذكر ما حفلت به لوحته  إلهام وا م�سدر ا

»كرينيكا« )guernica( من مظاهر القبح والب�ساعة 

مل  أة ت�رشخ من الأ والفظاعة: ح�سان جمروح، امرا

ثور  اخللف  يف  يديها،  بني  امليت  طفلها  حاملة 

إىل العنف والق�سوة، اأج�سام متناثرة، روؤو�ض  يرمز ا

هذه  القبح  مظاهر  ورغم  مكان.  كل  يف  مة  مه�سَّ

احلرب  لب�ساعة  إدانة  ا جممله  يف  الفني  فاجلمال 

إىل  ا املعا�رش  الفن  يف  القبح  ل 
َّ
يتحو وفظاعتها. 

أن  ا على  يدل  ما  وهو  احلرب،  قبح  دانة  لإ ذريعة 

ل بالقبح يف �سبيل نفيه.
َّ
الفن يتو�س

يف  جديدة  جماليات  ت�سكُّل  عن  إذن  ا احلديث  ميكن    

عالماتها  من  والتي  الع�رشين  القرن  مطلع  باري�ض 

البارزة التَّجريب والختبار والبحث عن ثقافة ب�رشية 

إىل القب�ض  أيقونغرافيا iconographie جديدة ترمي ا أو عن ا ا

على الالمرئي فيما وراء املرئي.
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باري�س خمترب احلداثة

أول  ا هي  الفن  عا�سمة  باري�ض  تكون  أن  ا قبل 

القرن  مطلع  منذ  احلداثة  خمترب  �سيء  كل  وقبل 

كرث  �سكال املعمارية الأ بت الأ
ِّ
ر

ُ
الع�رشين. ففيها ج

وثورية.  أة  جرا كرث  الأ الفنية  والطرائق  حداثة، 

أول وقبل كل �سيء ف�ساء espace احت�سن  باري�ض ا

منذ الن�سف الثاين من القرن 19 اأحدث التعبريات 

ميدان  ويف  املجال،  وتهيئة  املعمار  جمال  يف 

الر�سم والت�سوير، ويف م�سمار املو�سة واللبا�ض، 

تلك  باري�ض يف  �سكلت  دب.  والأ النقد  �ساحة  ويف 

ونة ول تزال مركز ثقل وحمور جذب ملا يعتمل  الآ

وتيارات  فنية  موجات  من  احلداثة  إطار  ا يف 

لت هند�سية ومعمارية هائلة 
ُّ
جمالية. �سهدت حتو

بنية الو�سيعة  د كوم من الأ
َّ
جعلتها تنتقل من جمر

املتداخلة فيما بينها من جهة وق�سور فاخرة من 

�سوارع  تتخللُّها  كربى  حا�رشة  إىل  ا اأخرى  جهة 

وا�سعة ومنازل رائعة وحدائق غنّاء.

باأي معنى اعتربت باري�ض منذ الن�سف الثاين من 

القرن 20 خمترب احلداثة laboratoire de la modernité؟ 

الذي  بنيامني  والرت  إىل  ا التو�سيف  هذا  ف�سل  يعود    

خ�س�ض لباري�ض كتابا كامال بعنوان »باري�ض عا�سمة 

ينبغي  أول  ا   .)Paris capitale du 19e siècle(  »19 القرن 

ا�ستي�ساح ما معنى احلداثة وما دللة هذا ال�سطالح؟ 

بكونها  احلداثة  تعريف  ال�سدد  هذا  يف  ميكن 

�سريورة �ساملة للمجتمع وال�سيا�سة ونظام احلكم 

واملعمار  والفكر  والتقنية  والعلم  والقت�ساد 

تي: إيرادها كالآ أ�س�ض ميكن ا والفنون وترتكز على ا

ال�ستعارات  ا�ستبدال  ق�سد بها 
ُ
العامل وي - دنيوة 

الدينية بالت�سورات الدنيوية وبالتايل النتقال من 

لْمانية.
َ
إىل الت�سورات الع خروية ا الت�سورات الأ

�سطورية  والأ اخلرافية  الفكرية  نى 
ُ
الب تفكيك   -

عنها  وال�ستعا�سة  والف�ساء  واملادة  للكون 

بالبنيات العقالنية واملادية.

ميان والف�سل بني  - خ�سخ�سة العتقاد وعلِمنة الإ

الف�ساء العمومي واخلا�ض، وتعميم فكر الت�سامح.

ي،  - ال�ستعا�سة عن الزمن الدائري بالزمن اخلطِّ

وعن الف�ساء الالهوتي بالف�ساء الهند�سي. 

إفراز  ا إىل  ا ال�سريورات  هذه  وت�سابك  ت�سافر  أدى  ا

باري�ض  مبدينة  قفزت  ونتائج  ومفعولت  ظواهر 

إىل  ا الثالثة  مرباطورية  لالإ عا�سمة  جمرد  من 

إىل ف�ساء معماري هند�سي يف  حا�رشة حديثة وا

ت�سنيع  يلي:  فيما  إيجازها  ا وميكن  احلداثة  أوج  ا

َل به، وتعمري وعمران بلغ قمة التجريب 
َ
هائل ل ِقب

ر 
ُّ
وتطو واملعماريني،  املهند�سني  إبداع  ا اأطلق 

وبرق  هاتف  من  الت�سال  لو�سائل  تكنولوجي 

الت�سال  و�سائل  ات�ساع  فوتوغرايف،  وت�سوير 

والنقل احل�رشي خا�سة مع اخرتاع القطار.

ملدينة  احل�رشي  الف�ساء  وات�ساع  ر 
ُّ
تطو انعك�ض 

ن�سان احلديث القاطن  إدراك الإ باري�ض على كيفية ا

ميدان  يف  احلركة  و�سيولة  التنقُّل  ف�رشعة  بها. 

على  العامل  إدراك  ا تزايد  إىل  ا أدى  ا الكربى  املدينة 

عنها  قال 
ُ
ي أن  ا ميكن  ما  أقل  ا وبطريقة  مت�سظِّ  نحو 

الزمن  زخم  يف  زاد  مما  وتعاقبية،  ت�سل�سلية  أنها  ا

بالتايل  ر 
َّ
تتطو أن  ا غرابة  ول  وحركيته.  وكثافته 
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أن ُتْخرَتع من ثم  تكنولوجية الت�سوير والت�سال وا

�سا�سي  ال�سورة الفوتوغرافية. وذلك هو املدخل الأ

إمربياليِة  ُ ا
لثقافة الت�سال وللع�رش الب�رشي ع�رش

دورا  باري�ض  حا�رشة  لعبت  وهيمنتها.  ال�سورة 

أ�سا�سيا باعتبارها قطب الرحى يف تبلور احلداثة  ا

إىل  ا أميل  ا جديدة  اجتماعية  عالقات  إفراز  ا ويف 

ن�سانية  ي العالقات الإ
ِّ
إىل تذر أف�ست ا الفردانية التي ا

د، وزاد 
ُّ
وتفكُّكها مما عزَّز ال�سعور بالوحدة والتوح

ن�سان املعا�رش. يف وح�سة وعزلة الإ

د جتليات احلداثة املعمارية والثقافية 
ّ
باري�ض جت�س

وخمتربا  الع�رشين  القرن  مطلع  يف  واجلمالية 

ومل  الطليعية.  الفنية  �سكال  الأ جميع  لتجريب 

إعادة بناء وت�سميم  ا ل 
ْ
أن يتاأّتى لها ذلك لَو ا يكن 

حا�رشة  بو�سفها  املدينة  ملفهوم  جديد  ر 
ُّ
وت�سو

تَِمُل 
ْ
ع

َ
عاملية كربى قادرة على احت�سان كل ما ي

ُِّ كل ما 
أ�سمالية املتطورة، و�سم يف املجتمعات الرا

احلديثة  ال�ستهالكية  املجتمعات  داخل  يتفاعل 

ن. 
ُّ
الت�سكُّل والتكو

باري�س ف�صاُء احلداثة

أ ال�سدارة يف مطلع القرن  ل باري�ض لتتبوا
َّ
أه ا   ما 

أنها  ا هو  الفن  بالتايل عا�سمة  ولت�سري  الع�رشين 

للع�رش.  مالئم  ر 
ُّ
وت�سو بناء  عادة  لإ خ�سعت 

و�ساحة  أ�سمالية،  الرا ر 
ُّ
تطو مرتع  أنها  ا بحكم  أول  ا

من  احلديثة  للثورات  وميدان  الطبقي  لل�رشاع 

 1848 ثورة  إىل  ا الظافرة  الفرن�سية  الثورة 

والثقايف  التاريخي  إرثها  ا ثانيا بف�سل  اخلا�رشة. 

ن  هم، لأ نوار. ثالثا وهذا هو الأ املتمثِّل يف فكر الأ

باري�ض عرفت انفجارا �سكانيا وطفرة تكنولوجية 

ف�سائها  تغيري  �رشورة  جعلت  �سناعية  وثورة 

أمرا مق�سيا.  وهند�ستها ومعمارها كمدينة ا

  ميكن ا�ستخال�ض درو�ض �ستى من مقاربة والرت 

فرانكفورت-  مدر�سة  رواد   
ُ
أحد ا وهو   – بنيامني 

من  انطالقا  حماول،  باري�ض  مدينة  ي�سائل  الذي 

خ�ض من  فك رموزها ومعمارها وهند�ستها وبالأ

الناحية الفنية واجلمالية، تو�سيف ور�سد معامل 

عالمات  من  احلداثة.   signes,symptômes أمارات  وا

الثقايف  مناخها  ر�سد  ميكن  املعمارية  باري�ض 

الع�رشين  القرن  مطلع  ات�سم  واجلمايل.  الفني 

أنه  ا ما  بقدر  �سدفة  نتيجة  هذا  لي�ض  بظهور- 

أ�سياء  وا معامل  واجتماعي-  تاريخي  ر 
ُّ
تطو وليد 

les pasp ر�سية ممعمارية غري م�سبوقة كاملمرات الأ

 les العاملية  واملعار�ض  الكربى  وال�سوارع   sages

لت 
ُّ
أ عليها من حتو expositions universelles. ما طرا

إىل الدور  ل باري�ض ا
َّ
أه معمارية هند�سية هو الذي ا

حا�سنة  وحديثة  كربى  كحا�رشة  �ستلعبه  الذي 

كرب املدار�ض الفنية املعا�رشة. لأ

ل هو 
ُّ
أ على الهند�سة واملعمار من حتو ل ما طرا

ُّ
أو   ا

البناء احلديث  دخول احلديد والزجاج كمادة يف 

مثل  كربى  قطار  حمطات  ميالد  عنه  جنم  مما 

حظيت  التي   gare saintp lazare لزار  �سان  حمطة 

اأدت  وكذلك  ال�سهرية،  موين  كلود  للوحة  مبنظر 

إىل خلق باحات العر�ض الكربى  تقنية البناء هذه ا

ال�سخامة  من  نها  لأ   les grands Hall d’exposition
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بحيث ل ميكن بناوؤها بالطوب واحلجر.

إىل تهيئة   امل�رشوع املعماري اجلديد الرامي ا
َ
ِني

ُ
ب

املجال والف�ساء الباري�سي والذي بلوره البارون 

ي�سغل  آنئذ  ا وكان   –  Baron Haussmann هو�سمان 

على  بباري�ض-  ال�سني  نهر  منطقة  حاكم  من�سب 

الباري�سية  للحا�رشة  جديد  ومفهوم  ر 
ُّ
ت�سو

إن�ساء �سوارع  إىل ا مي من ورائه ا
ُ
ولف�سائها، وقد ر

أن الهدف  ا آفاق مفتوحة ورحبة رغم  ا طويلة ذات 

ال�سوارع  تو�سيع  ى من 
َّ
نه توخ لأ ر خمتلف 

َ
امُل�سم

كل  أثناء  ا املن�ساأة  املتاري�ض  على  الطريق  قطع 

ِروؤية  تندرج  بروليتاري.  أو  ا �سعبي  د 
ُّ
متر أو  ا ثورة 

أ�سمالية  را ر 
ُّ
تطو �سمن  باري�ض  لف�ساء  هو�سمان 

أن يراوده طموح غري حمدود  املال. ول غرابة يف ا

ت�سري  لكي  املعمارية  باري�ض  مالمح  لتغيري 

النتقال بها من مدينة  املال، وبالتايل  عا�سمة 

إىل مدينة حديثة. وات�سم  رثة من القرون الو�سطى ا

الف�ساء  تهيئة  إىل  ا الرامي  هو�سمان  م�رشوع 

الباري�سي بالولع باملحاور الكربى axes  grands و 

 كل 
َ
باخلطوط امل�ستقيمة حتى ولو كلَّف ذلك هدم

ي 
ِّ
أن ي�سم ا بنية التي تعرت�ض طريقها. ل عجب  الأ

ر artiste démolisseur. ف�سال عن 
ِّ
نف�سه بالفنان املدم

ال�سوارع الوا�سعة والعمارة ذات اخلطوط امل�ستقيمة 

إىل ال�ساحات ال�سا�سعة،  واملحاور الكربى املوؤدية ا

املمرات  ع�رشات  ومبيالد  بظهور  باري�ض  ات�سمت 

لها بني مناطق متباينة، تعك�ض 
ْ

التي، بف�سل و�س

إىل  ا لت 
َّ
حتو نف�سها  هي  بل  املدينة،  ل 

ُّ
حتو �رشعة 

مدينة داخل املدينة ت�سطف بني جوانبها متاجر 

إىل  ‘ا ا�ستحالت  باخت�سار  باذخة،  أروقة  وا فاخرة 

لت باري�ض 
َّ
إىل جانب املمرات حتو مدينة م�سغَّرة. ا

يف  لها  جتد  التي  العاملية  للمعار�ض  مدينة  إىل  ا

لالحتفاء  منا�سبة   
ُّ
وُتعد ا 

ّ
م�ستقر الكربى  القاعات 

بالطبقات ال�سغيلة وبنظام ال�سلع.

كبري   
ّ
حد إىل  ا ت�سيء  اجلديد  الف�ساء  هذا  م�ساءلة 

إبراز معامل احلداثة املعمارية  أل وهو ا ما نتوخاه ا

إىل  التي كان لها اأكرب الف�سل يف حتويل باري�ض ا

عا�سمة الفن واملو�سة يف العامل. 

باأ�سيائها  كمدينة  باري�ض  به  توحي  الذي  ما 

املعمارية وبف�سائها احل�رشي؟ 

أن تلهمه  ما الذي مبكن لباري�ض كحا�رشة عاملية ا

واملفكِّر  ل 
ِّ
للمتاأم والفنية  اجلمالية  الناحية  من 

والناقد الفني واجلمايل؟

جتعلها  اأن  لباري�ض  الب�رشية  القراءة  �ساأن  من 

تبوح باأ�رشارها اأكرث من بوحها لل�سائح وللباحث 

عن ال�ستجمام، ذلك ما مت لوالرت بنيامني املفكِّر 

»كل  بنيامني:  يقول  الثقايف.  ِّل  واملحل والناقد 

أن احللم ينطبع  ع�رش يحلم بالذي يليه« ومعناه ا

احلديث  يتداخل  حيث  اجلمعي  الوعي  �سور  يف 

ال�سور �سوى �سور راغبة على  والقدمي، وما هذه 

 Gilles Deleuze لت الراغبة لدى جيل دولوز مقام اٍلآ

ان هذه القراء الب�رشية؟
َ
ب

ْ
�س

ُ
فما هي باري�ض ِبح

أو يف �سور  ا الراغبة  ال�سور  باري�ض يف  وماذا متثل 

جل ذلك  الرغبة؟ images désirantes ou images du désir ولأ

ل بد من ا�ستلهام ال�ساعر الفرن�سي الكبري بودلري

  باري�ض قبل كل �سيء �سورة وروؤية، باري�ض جماز 

وخيالت  أنظار  ا يف   fantasmagorie وا�ستيهامة 
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ملن  ل  باأ�رشارها  باري�ض  ُتْف�سي   .flâneur املت�سكِّع 

يقيم يف مكان. ملاذا؟  يقيم يف مكان بل ملن ل 

إليها طاملا هو  ن املت�سكع هو من ي�ستطيع النظر ا لأ

ل دائمني. املت�سكِّع ل يكون 
ُّ
يف و�سع ترحال وترح

نه نكرة و�سط احل�سود، ولكونه كذلك  إلَّ لأ مت�سكعا ا

د 
ِّ
، فهو غريب دوما ومتوح

ّ
له ول م�ستَقر ل مالذ 

أبدا، قدره العزلة والوحدة والوح�سة. املت�سكِّع كما  ا

اأ�سل  ل  �سلعة  مبثابة  هو  بودلري  أ�سعار  ا يف  جاء 

أ�سمالية  للرا اجتماعي  نْتَج 
ُ
م إنه  ا ف�سل،  ول  لها 

إنه لقيط مثلها. هو  نتَج اقت�سادي، ا
ُ
مثلما ال�سلعة م

ذات مت�سئية يف مقابل مو�سوع مت�سيئ )ال�سلعة(. 

وب�سورة  املوم�ض  ب�سورة  املدينة  �سورة  تقرتن 

ورغبة،  ا�ستهاء  على  ب�رشيا  باري�ض  تدل  املوت. 

ي�ستهيها  من  على  م�ستع�سية  متمنِّعة  لكنها 

ي�ستع�سي  ما  على  ف�سائيا  وتدل  فيها.  ويرغب 

التي  ال�سنم  ال�سلعة  ي�سبه  ما  ثمة  عليه.  القب�ض 

ما  ال�ستعمال،  قيمة  ل  التبادل  قيمة  حتكمها 

مياثل املوم�ض امل�ستع�سية على التملك، ما يوازي 

الوهم وال�رشاب.

1-باري�س واحلداثة الفنية:

�صلوب احلديث  اأ-يف الأ

يف  مالحمه  ت�سكَّلت  الذي  احلديث  �سلوب  الأ   

وعي  ومنط  إدراك  ا  
ُ
نظام هو  الباري�سية  العا�سمة 

بالعامل، ل ي�ستقيم �سوى باجتماع وت�سافر جملة 

يف  جاحمة  رغبة  أولها  ا وال�رشوط:  العنا�رش  من 

والهند�سة،  املعمار  يف  �سيء:  كل  يف  التجديد 

دب  الأ ويف  الب�رشية  والفنون  الت�سكيل  يف 

وال�رشوط  العنا�رش  هذه  ثاين  الفرجة.  وفنون 

الوعي  يف  وتتمثَّل  م�سبوقة  غري  ح�سا�سية  ر 
ُ
لْو

َ
َتب

العميق  دراك  الإ ويف  وال�رشعة  بالزمن  الكثيف 

تبلور   
ِّ
إىل حد ا �سياء وعبورها وتال�سيها  الأ بزوال 

اأح�سائها  يف  حتت�سن  جمالية  ح�سا�سية  وت�سكُّل 

كل ما هو عابر وزائل ومتال�ٍض. مما عزَّز ال�سعور 

باملِيل  احلديث  �سلوب  الأ ز 
َّ
متي والعزلة.  بالوحدة 

أو  ا الفراغ  بهند�سة  عجاب  وبالإ ال�سكالنية  إىل  ا

ل  حجام  الأ فراغ  على  تركِّز  التي  بالهند�سة 

الهاربة  اخلطوط  إىل  ا ت�ستند  والتي  امتالئها  على 

.lignes de fuite واملنفلتة

  ما معنى احلداثة الفنية؟

أو  ا دوما،  اجلديد  على  يدل   le moderne احلديث    

ح�سب تعبري والرت بنيامني: »تعريف احلداثة مثل 

دوما  كان  ما  �سياق  يف  يكون  اجلديد  تعريف 

فكرة  ي�ستدعي  احلداثة  تعريف  إن  ا حا�رشا«)1(. 

آخر احلديث هو اجلديد  ا أو مبعنى  ا الدائم  احل�سور 

أبدا، هو املماثل لنف�سه وامل�سابه  دوما واحلا�رش ا

لذاته. هنا حت�رش فكرة التكرار ولكن لي�ض مبعنى 

إذ  إمنا مبعنى املماثلة التي، وهي ا بدي وا العود الأ

الذي  اخلالَّق  التكرار  إنه  ا املختلف،  تخلق  ر 
َّ
تتكر

يتاأّتى  ول  جديد.  �سيء  رحمه  من  دوما  يخرج 

ل وال�سغري واجلزئي 
َّ

ر�سد اجلدة �سوى يف املف�س

أمام امللمو�ض  ا نه هو الذي ي�سعنا وجها لوجه  لأ

د.
َّ
واملتعنيِّ ويناآى بنا ما اأمكن عن املجر

  كل ع�رش يعترب نف�سه حديثا وله احلق يف ذلك 

حديثا،  نف�سه  اعترب  امل�سيحي  الع�رش  الدعاء. 
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ع�رش  التا�سع  القرن  أما  ا �سالح  الإ ع�رش  وكذلك 

أو  ا اعتقادي  أ�سا�ض  ا بدون  ولكن  حديث  فهو 

الت�سنيع.  إىل  ا احلا�سم  العامل  يرجع  إمنا  ا ديني 

فيما  بنيامني  والرت  د-ح�سب 
َّ
تتج�س احلداثة 

)الف�ساء  املعمار  يف  املعا�رش  �سلوب  بالأ ي�سميه 

مثل  خرى  الأ الف�ساء  فنون  يف  كما  اخلارجي( 

�سمته  تعترب  والذي  الداخلي(  الديكور)الف�ساء 

ز 
َّ
بنية ال�سخمة. يتمي زة الهو�ض والهذيان بالأ

ِّ
املمي

حديثة  مدينة  على  الغالب  املعا�رش  �سلوب  الأ

التالية: ما برز ت�سكيليا حتى  كباري�ض بال�سمات 

م وامللتب�ض 
َ
يف اأ�سغر التفا�سيل هو انت�سار امُلبه

modp سلوب املعا�رش� ب والهجني. مال الأ ببل واملركَّ

مر يتعلُّق  ern style  وجهة الزخرفة والتزيني. فالأ

بالنفالت  لي�ض  احلديث  �سلوب  بالأ رف 
ُ
ع فيما 

د فيه النفالت، فيما 
َّ
أو فيما يتج�س إمنا باملنفلت ا وا

أثر  يرتك �سدى طنني املدن الكربى، وفيما يحمل ا

من  احلديث.  والقت�ساد  لل�سناعة  اجلارفة  القوة 

أنه يعزز وجود الفرد  �سلوب احلديث ا خا�سيات الأ

على  اخلواء  فيه  يهيمن  أ�سلوب  ا أنه  ا كما  املنعزل، 

المتالء. يقول والرت بنيامني: »اأهم �سيء يف كل 

�سلوبية يف البناء باحلديد ويف تقنية  العنا�رش الأ

احلديث  �سلوب  الأ تكوين  يف  تدخل  التي  املعمار 

هي هيمنة الفراغ على المتالء«)2(.

�سلوب احلديث يف الفن مثلما يف املعمار  اتََّبع الأ

أ يف التَّ�سكُّل ابتداء من  دب وال�سعر-و الذي بدا والأ

باري�ض-  القرن 20 يف  القرن 19 ومطلع  نهاية 

خط  واأحيانا  النحراف  خط  اأحيانا  ني:  خطَّ

خر يدفع  ول يروم انتهاك القواعد والآ ال�رشامة. الأ

الظاهرة  أما  ا الق�سوى.  حدودها  إىل  ا بال�رشامة 

ال�سكل  هيمنة  يف  فتتمثَّل  �سلوب  الأ لهذا  زة 
ِّ
املمي

�سلوب  الأ ا�ستلهم  املمتلئ.  ال�سكل  على  الفارغ 

أ�سها  �سكال املنبثقة عن التقنية وعلى را احلديث الأ

ر وهيمنة التقنية 
ُّ
أن لتطو الف�ساء الفارغ. ول �سك ا

إىل  ا ظاهر  مبيل  احلديث  �سلوب  الأ ز 
ُّ
متي يف  دوراً 

ال�سكل اخلال�ض. فاجل�سد �سكل خال�ض قبل كونه 

إعالن عن  ا إنه  ا أو الذكورة،  ا نوثة  حامال لعالمة الأ

اندثار اأي عالمة من هذا القبيل. بل ظهرت بوادر 

ت�سكُّل كل ما هو هجني وملتب�ض، ومن ثم مل تعد 

ر واملوؤنَّث بل اأكرث  توجد حدود فا�سلة بني املذكَّ

دفع  الذي  ال�سيء  وهو  مثلي.  ميل  ظهر  ذلك  من 

ر اجل�سد من قيم الفحولة واخل�سوبة على 
ُّ
إىل حتر ا

�سلوب  لالأ زة 
ِّ
ة املمي

ّ
�سواء. فالفرد هو اخلا�سي  

ّ
حد

الفرد  عزلة  إن  »ا بنيامني:  والرت  يقول  احلديث، 

ت�سكُّل  يوازي  �سلوب احلديث«)3(.  الأ هي خا�سية 

ت�ساعد  الفني  امل�ستوى  على  احلديث  �سلوب  الأ

الفردانية التي ما هي �سوى املقابل الندي لن�سوء 

الجتماعي.  امل�ستوى  على  الهالمية  احل�سود 

قاتلة ل يجد  الفرد وحدة  يعي�ض  الذي  الوقت  يف 

�سوى اجلموع les masses التي ل هوية لها ول ا�سم. 

أ�سلوبها من حيث  فر�ست احلداثة منذ ذاك احلني ا

والتكرار  واملفاجاأة  والعدد  لل�رشعة  متجيدها 

زواله،  �رشعة  حيث  من  قيمته  للجديد  ة. 
َّ
واجلد

تكمن  للفناء.  عر�سة  كونه  بقدر  بهاوؤه  وللجمال 

�سياء يف تال�سيها، ومن الغرابة واملفارقة  قيمة الأ

�سة 
ْ
ر

ُ
ع اأكرث  كانت  إذا  ا إلَّ  ا تها 

َّ
ِجد تكت�سي  ل  أنها  ا
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التعلُّق  الغريب  من  فالريي:«  بول  يقول  للفناء. 

الذي  �سياء  الأ من  الفاين  باجلزء  النحو  هذا  على 

ميثل بالذات �سفة اجلدة فيها«)4(. 

 ب-يف املو�صــــة 

 
ْ
ت

َ
ر

َ
�سلوب احلديث الذي تبلِو أن ذكرت باأن الأ   �سبق ا

واملعمار  الهند�سة  �سمل  باري�ض  يف  مالحمه 

والت�سكيل والفنون الب�رشية مثلما ذاع يف ال�سعر 

هي  �سا�سية  الأ يته 
ِّ

وخا�س ومالرميه  بودلري  مع 

وبامل�سنوع   hybride ن 
َّ
واملهج بالهجني  الولع 

�سيء  يف  الغرابة  من  ولي�ض   .artificiel وامل�سطنع 

الهجني وامل�سطنع،   
ْ
املو�سة خا�سيتي د 

ِّ
اأن جت�س

أن تبدو وكاأنها يف �سباق مع الزمن  ول عجب يف ا

حا�رشا  كانت   
ْ
لو كما  نف�سها  ب 

ِّ
تن�س أن  ا يف  ول 

أن تكون باري�ض عا�سمة الفن  دائما. لهذا ل ميكن ا

واجلمال لول ارتباطها الع�سوي باملو�سة. 

أمارات احلداثة    باري�ض عا�سمة املو�سة تلك من ا

نتطرق  وعندما  عنها.  تنف�سل  ل  التي  الباري�سية 

اأوجه  من  وجه  عن  نك�سف  فلكي  املو�سة  إىل  ا

الباري�سية.  للحا�رشة  والفنية  اجلمالية  احلداثة 

ل  تي:  كالآ هي  إبداوؤها  ا ميكن  مالحظة  أول  وا

املو�سة.  من  والتال�سي  للفناء  عر�سة  اأكرث  �سيء 

ِّيات احلداثة فهي  أبرز جتل وما دامت املو�سة من ا

تعك�ض خا�سية الفناء والتال�سي املالزمة لها، لي�ض 

د، علما باأن 
َّ
إمنا مبعنى ما يتجد باملعني ال�سلبي وا

إمنا الزوال  أن يكون عر�سة للزوال، ا ل جديد بدون ا

إمنا للجديد الذي ل  هنا لي�ض لقدمي تقادم وتاآكل وا

ينبثق حتَّى يكون يف حكم الزائل. تلك هي ظاهرة 

نة. 
ِّ
املو�سة بل وخا�سيتها املكو

ألفون�ض    ويف اأهمية املو�سة يف زمن احلداثة يقول ا

املوقع  حمدد  يكون  �سيء  »ل   :Alphonse Karr كار 

بل املو�سة هي التي حتدد لكل �سيء موقعه«)5(. 

�سياء فت�سفي عليها القيمة  د املو�سة موقع الأ
ِّ
حتد

أو ت�سلبها منها، وتكمن اأهمية املو�سة يف قدرتها  ا

نها على �سلة  على ال�سبق وال�ستباق anticipation لأ

دائمة مع ما يروج يف العامل ومع ما يعتمل يف 

فاإنها  باللحظة  املو�سة  الت�ساق  بحكم  الواقع. 

وؤه 
ِّ
يخب ما  على  الة 

َّ
الد العالمات  على  تنطوي 

ا�ست�سفاف وا�ست�رشاف  امل�ستقبل، وبف�سلها ميكن 

لي�ض  م�سبقا  يعلم  دا 
ِّ
جي املو�سة  أ  يقرا من  تي.  الآ

أي�سا.  اجتاهات الذوق فح�سب بل والنزعات الفنية ا

بف�سل  التي،  أة  املرا هي  وحاملها  املو�سة  فاعل 

وا�ست�رشاف  ا�ستباق  ميكنها  وغريزتها،  ها 
ِّ
ح�س

أن نعرف رو�سيا بحكاياتها ال�سعبية  تي. ميكن ا الآ

جرامية  وال�سويد باأ�ساطريها واجنلرتا بق�س�سها الإ

إىل  ا �سبيل  فال  عموما  وفرن�سا  بل  باري�ض  أما  ا

معرفتها �سوى باملو�سة كما قال Gutzkow. تتمثل 

أنها ت�سكِّل ظاهرة جديدة و�سط  �سمة املو�سة يف ا

�سياء القدمية والعادية. بعبارة اأخرى لي�ست  كل الأ

أو حدثا عبقريا بل يكمن �رشها-  املو�سة �سيئا فذا ا

أنها ا�ستحالت يف �سياق  مر �رشا- يف ا إن كان يف الأ ا

عاما  ذوقا  املو�سة  متلي  جديد.  �سيء  إىل  ا َّد 
حمد

ال�سلوك  على اجلمهور، وتفر�ض نظاما جديدا يف 

هذا  إن  »ا بنيامني:  والرت  يقول  واللبا�ض.  والعي�ض 

امل�سهد-اأي ميالد ما هو جديد، يف ع�رش ما من 

136نزوى العدد 63 / يوليو 2010 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



�سياء العادية- هو الذي يخلق هذا امل�سهد  بني الأ

أو  اجلديل للمو�سة«)6(. املو�سة ظاهرة جماعية ا

إىل  أو ا إىل منطقة ا أ�سبه بحلم جماعي يهاجر ا هي ا

أغواره هو ف�ساء  إىل �سرب ا ف�ساء �سدميي ل �سبيل ا

أة مظهرا معا�رشا. ت�سهم  املو�سة. فهي متنح للمرا

إ�سفاء نوع من ال�رشمدية على العابر  املو�سة يف ا

الفاين.  ِّد  تخل اأخرى  بعبارة  أو  ا والزائل،  واملنفلت 

يف املو�سة يتجلَّى املوؤقت والفاين والعابر ولكنها 

إلَّ وقت  توهم باأنه دائم وخالد. املو�سة ل تدوم ا

ظهورها وزوالها، تلك هي عالقتها بالزمن، عالقة 

نها مدينة  عبور فح�سب. ل متوت املو�سة �سوى لأ

عن  عجزها  د 
َّ
مبجر وتفنى  متوت  وهي  للزمن، 

إيقاعه. بالزمن حتيا وب�سببه متوت. يقول  جماراة ا

رولن بارت يف عالقة املو�سة بالزمن: »مبجرد 

 signifiant signifié بالدال  ما يلتقي مدلول املو�سة 

signe مو�سة العام ولكن  )اللبا�ض( ت�سري العالمة 

التي  املو�سة  �سارم  ب�سكل  ترف�ض  املو�سة  هذه 

�سبقتها، اأي ترف�ض ما�سيها اخلا�ض. كل مو�سة 

على  وانقالب  لال�ستمرارية  رف�ض  هي  جديدة 

هيمنة املو�سة القدمية. ُتعا�ض املو�سة كحق، حق 

طبيعي للحا�رش على املا�سي.«)7(.

�سداد  الأ بني  توتُّر  أنها  ا املو�سة  خ�سائ�ض  من 

أن تلوذ  إىل ا وهي مدفوعة مبجرد تخليها عن �سكل ا

إيقاعات املو�سة ول  بنقي�سه. باري�ض عا�ست على ا

بدون  الباري�سية  احلياة  فهم  إىل  ا �سبيل  ول  تزال، 

املو�سة  بعرو�ض  باري�ض  تعج حا�رشة  املو�سة. 

ما  بقدر  املدينة.  هذه  روح  أ�سا�سا  ا تعك�ض  التي 

خمترب  أي�سا  ا هي  املعمارية  احلداثة  خمترب  هي 

للمو�سة.  وخمترب  �سلوب،  والأ �سكال  الأ لتجريب 

حلت يف باري�ض عا�سمة الفن واجلمال اأمناط من 

و�سباق  الريا�سة  مو�سة  قائمتها  ويف  املو�سة، 

منوذجا  أة  املرا تعد  مل  ف�ساعدا  ن  الآ ومن  اخليل، 

أ�سا�سا  ا أة  املرا �سارت  إمنا  وا التقليدية  ناقة  لالأ

وترتدي  الدراجة  متتطي  وهي  ريا�سيا  تعبريا 

اللبا�ض الريا�سي.

ثارة �سواء  إىل الإ اقرتنت املو�سة دائما باحلاجة ا

أو يف كيفية اللبا�ض  يف ت�رشيحة ال�سعر وت�سفيفه ا

إنها كلها عالمات  أو معطف. ا أو يف ارتداء خمار ا ا

دالة على طور تاريخي وو�سع اجتماعي مي�سمه 

ر 
ِّ
احلداثة يف منط العي�ض ويف كيفية ال�سلوك املتحر

ز باري�ض يف بداية 
َّ
تدريجيا من املا�سي الذي مي

فك  املو�سة  من  انطالقا  ميكن  الع�رشين.  القرن 

إىل  ا �سبيل  فاملو�سة  الباري�سي:  املجتمع  رموز 

أنها تعك�ض روح الع�رش  ز الجتماعي مثلما ا
ُّ
التمي

ِّحاق  إنها-اأي املو�سة- حماولة لل والذوق العام، ا

يف  والوقت  للزمن  جماراة  وهي  حداث،  الأ بركب 

أن ن�ست�سف من  إذن يت�سنَّى ا �رشعته وحركته. كيف ا

املو�سة ما ميكن اعتباره دافعا اجتماعيا للتمايز 

يف الو�سط الباري�سي؟

الذي  الن�ض  يف   Charles Blanc بلون  �سارل  يذهب 

يف  »تاأمالت  بعنوان  وهو  بنيامني  والرت  يورده 

 considérations sur les vêtements des(»الن�ساء لبا�ض 

لبا�ض   
َّ

البورجوازية غري انت�سار  أن  ا إىل  ا   )femmes

أو اأ�رشي،  أة الذي مل يعد يعك�ض اأي قيد عائلي ا املرا

إىل  ا ي�سريان  زينتها  ول  لبا�سها  يعد  مل  وبالتايل 
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إىل لغة بي�ساء كا�سفة. يثبت هذا امل�ستحيل يتحول ا
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عنه  تكتب  الذي  املو�ضوع  بخ�ضو�ضية  بركات  جنوى  الروائية  الكاتبة  تتميز 

أغلب رواياتها.فهي اختارت اللغة الهادئة جدا لتقول من خاللها التفا�ضيل  يف ا

أبعاده  احلياتية الكثرية،وكانت الرواية هي اللحظة املفتوحة على هذا الزمن بكل ا

وتالوينه.وقد اأ�ضدرت العديد من الروايات التي حملت هذا املعنى وتفا�ضيله.

ل ـ جمعت فيها تفا�ضيل البداية ثم انطلقت 
ّ
ـ املحو وىل حملت ا�ضم  روايتها الأ

يف جمموعة روايات ،ولكن يف �ضياق زمني متباعد.فكانت رواية ـ ابن �ضيالنه 

وادم ـ ثم رواية ـ يا �ضالم ـ املميزة بلغتها الهادئة  ـ و اأخرى بعنوان ـ با�ص الأ

�ضياء ال�ضعبة.كما اأ�ضدرت  ونربتها العالية التي قالت من خاللها الكثري من الأ

ال�رس  لغة  بالفعل  ـ وهي  ال�رس  لغة  ـ  خرية  الأ روايتها  بالفرن�ضية وكانت  رواية 

أن  أن تقولها دون ا جوبة التي حاولت ا �ضئلة والأ الذي ما زال يرتدد يف �ضدى الأ

تعرتف بانها تقول؟

�إ�سماعيل فقيه

كاتب و�ضاعر من لبنان

�سا�س الثابت يف تف�سري املعنى النهائي لروايتي m ل ميكنني حتديد الأ

m اأغلب ما اأكتبه واأرويه يكون عرب لغة ماأخوذة

    من عمق اللحظة التي اأجتول يف م�ساحتها املكانية

جنوى بركات

تروي وتكتب جغرافيا الزمن



أ�رسار كتاباتها ورواياتها  فماذا تقول جنوى عن ا

الذي  احلوار  هذا  يف  �ضنعرفه  ما  هذا  أيامها،  وا

اأجريناه معها يف بريوت 

أ ب�سوؤال الرواية التي كتبتها وتكتبها جنوى  v نبدا

الرواية التي تقولني دائماً  بركات،ما هو لون هذه 

أنها ال جتاهر بهدف اأخري او ثابت؟ ا

أعي�ص يف  أكتبها هي م�ضاحة الزمن الذي ا u الرواية التي ا

إن  ظالله وهي اللحظة املفتوحة على تفا�ضيل احلياة وا

كانت هذه التفا�ضيل جتمع الزمن من جوانب خمتلفة.

املعنى  تف�ضري  يف  الثابت  �ضا�ص  الأ حتديد  ميكنني  ل 

النهائي لروايتي ول حاولت ذلك اأ�ضالً.الرواية بالن�ضبة 

أعي�ص يف كنفه وعرفت  يل هي قول وترجمة للفعل الذي ا

اأحواله وكل تفا�ضيله.دور الرواية يف حياتي ذكي يف 

التي ل  القناعة  لكنه يتوخى  التعبري  القول وماهر يف 

الروائية  الكتابة  أن  ا أعتقد  تفي بغر�ص البحث امل�ضني.ا

يثبت  م�ضتحيل،وحني  ورمبا  �ضعب  هو  ما  تدوين  هي 

إىل لغة بي�ضاء كا�ضفة.  هذا امل�ضتحيل يتحول ا

على  مفتوح  عندك  الرواية  مو�سوع  أن  ا نالحظ   v

أفكار متنوعة ويكاد يكون هذا التنوع �سورة وكلمة،  ا

أو الكلمة؟ فاأن ت�سيب كلماتك يف ال�سورة ا

ماأخوذة  عرب لغة  أرويه يكون  وا أكتبه  ا ما  أغلب  ا إن  ا  u

املكانية. م�ضاحتها  يف  اأجتول  التي  اللحظة  عمق  من 

أنا  الزمنية.ا باجلغرافيا  اللحظة  هذه  ت�ضمية  وميكنني 

يختارين  أو  ا اأختاره  الذي  املو�ضع  يف  واأغو�ص  أكتب  ا

أن اأحدد املوقف النهائي من القول الذي يولد داخل  دون ا

إىل  ن�ضي. ل ت�ضتهدف رواياتي املوقف بقدر ما ت�ضعى ا

الواقع  روائية.  روؤية  �ضمن  ومن  أراه  ا الذي  الواقع  نقل 

و�رسطاً  فعالً  لي�ص  هو  وكذلك  خيالً  لي�ص  أرويه  ا الذي 

يف الزمن.انني اكتب بدافع و�ضعور ان�ضاين، وي�ضعى هذا 

كثرية،  متعددة  جوانب  من  الزمن  تف�ضري  إىل  ا ال�ضعور 

الزمن  قوله.  أنوي  ا ما  خ�ضو�ضية  �ضمن  ذلك  ويبقى 

الذي اأغو�ص يف وعيه ومالحمه و�ضوره هو زمن ي�ضور 

الزمن الذي يكمن داخل هذا الزمن؟

v ال�رسد الروائي يف ن�سك ال يلغي ال�سورة واملوقف 

ال�سورة  من  معناها  بغر�ض  تفي  التي  �سياء  واالأ

وىل التي تربز يف الرواية عندك؟ االأ

املعنى  جلهة  فاعال  روايتي  يف  ال�رسد  كان  مهما   u

أن ذلك ل يندرج يف �ضياق التف�ضري الذي  إل ا واملوقف، ا

أكتبه هو زمن  إن ما ا أياً تغيريياً يف احلياة. ا قد يحمل را

حا�رس وان�ضان يعي�ص يف هذا احلا�رس، ولكن اجلغرافيا 

ال�رسدية يف ن�ضي ل ن�ضتعجل ول ت�ضتهدف الراأي القائل 

إن ال�رسد يف روايتي يبحر عميقا يف  باملعرفة ال�ضاملة. ا

يبقى �ضمن  الكثري ولكن ذلك  �ضياء وي�ضتخرج منها  الأ

أنني حني اأحدد لغة الزمن  ال�ضورة غري املحددة. مبعنى ا

أكتبه، تتحدد تلقائياً ال�ضورة التي قد ت�ضاهم يف  الذي ا

مر يف مداره اخلا�ص والذي  بناء املعنى، ولكن يبقى الأ

ينطلق من افرتا�ضية مليئة بال�ضور الناطقة بالتف�ضري

كل  تقدم  وقد  متنوعة  رواياتك  ال�سخ�سيات يف   v

أو يجد  مر جند ا نواع الب�رسية،ولكن يف حم�سلة االأ االأ

أن ما حتاولني قوله يف روايتك ال يحيد عن  القاريء ا

خ�سو�سية الزمن الذي ينبثق يف م�ساحة وطنك؟

أعرفه وكل هذا  أكتب الزمن الذي اعي�ضه وا أنا ا u �ضحيح. ا

أنطلق  أكتب وا الزمن دار ويدور يف م�ضاحة وطني. انني ا

من جغرافيا الزمن وهذا التعبري له مدلولت كثرية يف 

باملعنى  مليء  زمن  هو  ع�ضته  الذي  فالزمن  روايتي. 

ولكن من يقطف املعنى ويقدمه لنف�ضه وللواقع؟ الرواية 

إىل  ا دخلت  هنا.لقد  الراأي  حتدد  التي  هي  يل  بالن�ضبة 

نا�ضه  خالل  من  وبلدي  لوطني  اجلوانية  التفا�ضيل 

ومكانه، وكان هذا الدخول مبثابة التعريف والتعارف 

على تفا�ضيل غري معروفة من زمن نحيا داخله ونرتبع 

املنبثق من وقائع  الزمن اخلا�ص  يف م�ضاحته. كتابة 

ال�ضور  من  الكثري  تعي  ن�ضان  الإ من  القريبة  احلياة 

والكثري من التفا�ضيل التي تعطي اأجوبتها الوافية

ورحيلي  اقامتي  وتفا�ضيل  زمن  تفا�ضيل  أكتب  ا أنا  ا

أنني مرتبطة مبوعد  ا ا�ضعر  زلت  اللحظة ما  وحتى هذه 

منذ  عرفته  الذي  اخلا�ص  الزمن  مع  موعد  ينتهي.  ل 

ن�ضاأتي

ألي�ست  v ثمة �سخ�سيات �سلبية و�سواها يف رواياتك،ا

آة التي تعك�ض  هذه ال�سخ�سيات هي ال�سورة واملرا

أيك؟ را

u لقد عر�ضت يف روايتي �ضخ�ضيات كثرية منها ال�ضلبية 

دخلت  أنني  ا املهم  وبني.  بني  ومنها  يجابية  الإ ومنها 

للعمل  املرجوة  احلالة  تقدم  التي  ال�ضخ�ضيات  كل  إىل  ا

وهدفت  معقدة  �ضخ�ضيات  عر�ضت  انني  كما  الروائي. 

من  يحمل  مبا  قائم  واقع  عن  جليا  التعبري  ذلك  من 

حتولت زمنية مفاجئة. كل هذه ال�ضخ�ضيات لعبت دوراً 
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فق الروائي   فاعال داخل روايتي واأعطتها امتداداً يف الأ

إن  ا والطقو�ص.  والعادات  واملكان  الذات  يف  املتداخل 

تلك  إىل  ا خالله  من  دخلت  الذي  الروائي  التف�ضيل  هذا 

الذي  مر  الأ ال�ضخ�ضيات نف�ضها،  اأ�ضاء تلك  ال�ضخ�ضيات 

الذي  واملعنى  ال�ضورة  داخل  احلركة  حرية  اأعطاين 

أ�ضعى اليه عرب اللغة والكلمة. ا

ثمة �ضخ�ضيات يف رواياتي مغلفة بق�ضور كثرية وكلما 

ق�ضور.هكذا  من  داخلها  يف  ان  كم  اكت�ضفت  ق�رستها 

أنقب  ا زلت  وما  الق�ضور  هذه  بني  تنّقّب  نف�ضي  وجدت 

أفت�ص يف ثنايا هذه ال�ضخ�ضيات. وا

أنت كاتبة تعي�سني يف باري�ض منذ فرتة طويلة  v ا

الزمن  وهو  حياتك  يف  ول  االأ الزمن  عن  وتكتبني 

اللبناين �سوؤايل، كيف تقرئني هذا الزمن من بعيد،من 

اجلغرافيا البعيدة التي قد ال تفي بغر�ض التعبري 

أو املطلوب ال�ستكمال امل�سهد املرجتى؟ الكامل ا

أفادين  u الكتابة من املوقع الذي ت�ضري اليه يف �ضوؤالك، ا

أراقب زمني بامتياز. و�ضعرت وما زلت  كثرياً وجعلني ا

وغري  املرجتى  امل�ضهد  عن  بعيد  من  الكتابة  ان  أ�ضعر  ا

والتعرف  والتعارف  الروؤية  يف  اأكرث  ي�ضاهم  املرئي 

والتعريف. كمن تقف على �رسفة عالية وراقب عن كثب 

النظر. حتت  امل�ضتلقي  املكان  يف  وواردة  �ضاردة  كل 

اذا تعمقت يف دللت ما  ال�ضعور  وميكنك مالم�ضة هذا 

أرويه. ا

مكنة  أو ت�سمية لالأ أغلب روايتك ال ذكر ا v نالحظ يف ا

إ�سارة  يف حني ان كالمك االآن يجاهر باملكان وي�سع ا

ثابتة عليه؟

كتبته،  ما  كل  يف  مكنة  لالأ وحتديد  ذكر  ل  �ضحيح   u

ولكن ذلك ل يخفي ال�ضورة والدللة على املكان الذي 

أ�ضا�ص يقول بعدم  أنطلق يف الكتابة من ا أنا ا أكتب عنه. وا ا

كلف  مهما  الهذف  على  الكاملة  الدللة  وعدم  الت�ضمية 

الناطقة  ال�ضورة  تقدم  روايتي  جعل  ما  وهذا  مر.  الأ

�ضئلة الكثرية واملرتامية واملتالحقة والتي حتمل يف  بالأ

بذور ت�ضكلها اأجوبة من نوع خمفف وبالعك�ص متاماً.

رف�سك  إ�سارات  ا يحمل  مكنة  لالأ ت�سميتك  عدم   v

مكنة؟ لالأ

مكنة،  ن اقامة عالقة مع الأ أ�ضتطع حتى الآ u متاماً. مل ا

زالت  وا�ضح.ما  ب�ضكل  هذا  تقول  احلياة  يف  وجتربتي 

ب�ضعوبة  أ�ضعر  ا زلت  وما  ايامي  على  �ضعبة  مكنة  الأ

كثرياً  حياتي  على  قا�ضية  مكنة  معها.الأ عالقة  اقامة 

وهي دائماً يف امل�ضاحة امل�ضتحيلة بالن�ضبة يل.

v كيف تف�رسين هذا الرف�ض للمكان يف ذاتك؟

�ضورة  املكان  ب�ضهولة.  مر  الأ هذا  تف�ضري  ي�ضعب   u

أي�ضاً م�ضاحة عدم اقامة اأي انني  �ضعبة كما قلت وهو ا

أريده واأحبه. مل اأع�ص يف املكان الذي ا

v ما هو هذا املكان؟

أدري متاماً ما هو،كل ما ميكنني قوله هنا هو  u ل�ضت ا

ع�ضت  التي  مكنة  الأ مع  ناجحة  غري  عالقة  على  انني 

أما  فيها وحتى هذه اللحظة ما زلت داخل هذا ال�ضعور. ا

أي�ضاً يخ�ضع للمعنى ال�ضعب ورمبا  املكان املرجو فهو ا

القا�ضي.املكان املمكن قد ل يوجد بعد ولكنني اأعرتف 

انني ما زلت يف دوامة املكان ول اأرى مالحمه بعد.هل 

أو اأذهب اليه واأحلق يف ف�ضائه؟ �ضياأتي هذا املكان ا

أين تهدفني بالو�سول يف روايتك؟ إىل ا v ا

أ�ضئلة النه�ضة  ن �ضاهم يف �ضوغ ا إن ما كتبته حتى الآ u ا

التي  اللغة  حتويل  وا�ضتطعت  أفكاري،  وا كياين  داخل 

إىل لغة روائية مفعمة باأ�ضئلة الفكر. �ضحيح  أكتب فيها ا ا

الروائي ل يحتمل كثريا الغو�ص يف التحليل  ان العمل 

لهذا  أنا متنبهة جيدا  وا �ضيا�ضياً  لي�ضت خطاباً  والرواية 

أ�ضئلة الثقافة داخل الن�ص  مر،ولكن ثمة �رسورة لطرح ا الأ

�ضئلة النه�ضوية الثقافية  أنا حاولت طرح الأ الروائي. وا

وتالياً حاولت ر�ضم امل�ضهد الثقايف بلغة روائية بحتة.

يف  و�ضاهمت  الثقافة  من  اأكرث  قربتني  �ضئلة  الأ هذه 

تعميق الوعي املعريف وقربتني من ذاتي اأكرث.

أوىل كتاباتك؟ v متى كانت ا

u لقد بداأت الكتابة باكراً يف عمر مبكر، وهذا ما �ضاهم 

يف يف بناء املخيلة والذاكرة واملعنى واللغة يف حياتي.

أ�ضمع  بداأت بخرب�ضات ثم بكتابات واعدة ح�ضب ما كنت ا

أكتبه،ثم وجدت نف�ضي ملزمة بالكتابة  من �ضواي عن ما ا

املتاأنية واأ�ضدرت اأوىل رواياتي ويف عمر مبكر

أة  إىل واقع الرواية التي تكتبها املرا v كيف تنظرين ا

اليوم؟

أة  أو ما تكتبه املرا أة اليوم ا u نظرة ايجابية. رواية املرا

الكثري  ثقافية لفتة وتعك�ص  إبداعية  ا اليوم ميثل حالة 

ن�ضان.    من خ�ضو�ضيات احلياة والإ
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�لكتابة من 

�جلغر�فيا 

�لبعيدة،  �أفادين 

كثري�ً وجعلني

 �أر�قب زمني 

بامتياز.

v v v

�لرو�ية لي�ست 

خطابًا �سيا�سيًا 

و�أنا متنبهة 

جيد� لهذ� 

مر،ولكن ثمة  �لأ

�سرورة لطرح 

�أ�سئلة �لثقافة 

د�خل �لن�ص 

�لرو�ئي
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o تاأّخر التكرمُي علّي ومل اأُعْد قادرًا على احتماله، 

واجلائزة ل ت�سنع الكاتب.

�ضليمـــان فيـــا�ص 
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التي  أورخان وويل«  »ا الكبري  الرتكي  ال�ضاعر   جملة 
ُ
اأعرف ملاذا تذّكرت ل 

أنا اأخطو يف بيت �ضليمان فيا�ص، يجل�ص  أفندي وا يقول فيها :م�ضكني �ضليمان ا

إن  ِّباً ثمانني عاماً بني اأ�ضابعِه، يقول ا الروائي الكبري يف البيت وحيداً، مقل

�ضاألته عن  إذا  وا  ، الدنيا  �ضفل قد �ضقط منه يف معركة طويلة مع  الأ ن�ضَفه 

أن  رام قبل ا
ُ
خرى على ما ي أذَنه التي مل تعد هي الأ  ا

ُّ
احل�ضيلة النهائية �ضيمد

أكون �ضليمان فيا�ص. أن ا إىل �ضباي �ضاأختار ا ُ ا
يقول : لو عدت

حاوره: حممود خري�هلل

 كاتب من م�رس

ن الكاتب الذي  إلّ ما اختربتْه جتاربي، لأ m اأنا ل اأكتب ا

يجل�س لكي يوؤلّف ل يجب اأن ن�سّدقه

m جيل ال�ستينيات اأ�سبح عجوزاً والعرتاف باحلق ف�سيلة،

�سليمان فيا�س 

دفة!! يف العامِل الثالث ُكلنا ُكتَّاٌب بال�سُ



أفندي« فعالً، ل يخجل من  ا »م�ضكني.. �ضليمان 

العرتاف باأنه مل يِع�ْص ق�ضة حب عظيمة، رغم 

أجنب  وا �ضو�ضة،  فاروق  ال�ضاعر  أخت  ا تزوج  أنه  ا

ولداً وبنتاً ل يزال يعرتف بالر�ضا عنهما، ورغم 

الكمبيوتر،  ا�ضتخدام  فتعلم  ثانية  تزوج  أنه  ا

يل  قال  ال�ضن،  به  تقدم  كلما  ن�ضيطاً  أ�ضبح  وا

جماور«  أيام  »ا الأخرية  روايته  كتب  إنه  ا بفخر 

وهو  واحد«  »وب�ضباع  بنف�ضه،  الكمبيوتر  على 

 
َ
م

َّ
الرجل الذي جتاوز الثمانني عاماً، لكنه �ضم

أ�ضبحتَا  ا اللتنْي  بيديه  م�رسوباً  يل   
َ
ي�ضنع أن  ا

 منه،  يحكي ق�ضته مع الدنيا فيما يرتدد 
َ
أقدم ا

�ضوته بني جدران �ضقة ترى النيل، منذ �ضكنها 

جاهد كي ل 
ُ
أنت رجل ي قبل 45 عاما، قلت له: ا

ورثه  �ضبياينّ  ب�ضوت  ف�ضحك  القطار،  يفوته 

أن  ا قبل  ال�ضنبالوين  يف  الفالحني  أجداده  ا من 

انتظار  على  قادراً  يعد  مل  القطار  حتى  يقول: 

ر.
َّ
أن يتذم رجل جتاوز الثمانني عاماً دون ا

أ من »الروائي« �سليمان فيا�ض، كيف كتبَت  أبدا v ا

يف  جتاربك  لتحكي   2009 يف  جماور«  أيام  »ا

ربعينيات حني كنُت �سبياً يف املعهد  منت�سف االأ

أمل تخ�َض من ثقوب الذاكرة؟ زهري، ا االأ

أكتب من اخليال، التجربة عندي  أنا ل ا u ب�ضكٍل عام  ا

تر�ضم  التي  هي  الوقائع  وىل،  الأ اخلطوة  هي  دائماً 

ا�ضتعمال  إىل  ا أكون بحاجة  ا ال�ضخ�ضيات، وبالتايل ل 

ذ احلوا�ص 
ْ
إىل �َضح أنا بحاجة ا ا آة  بقدر ما  �ضيا�ضة املرا

كان  إذا  ا نه  لأ فيه،  والنغما�ص  وفهمه  وقراءة عاملي 

إىل  ا رمبا  بذكرياتها  حتتفظ  فاحلوا�ص  ين�ضى  العقل 

أكتب  أنا ل ا أنها حتتفي بالتجارب، ا �ضنوات بعيدة، كما ا

ن الكاتب الذي يجل�ص لكي  إلّ ما اختربتْه جتاربي، لأ ا

أن  قه، لكنني على اجلانب الآخرا
ّ
أن ن�ضد يوؤلّف ل يجب ا

عادية  ق�ضة  من  أ�ضنع  ا كيف  حمدداً  �ضوؤالً  أ�ضاأل  ا

أن جتيب عليه  مو�ضوعاً روائياً، هذا ال�ضوؤال الذي لبد ا

اً.
َّ
بحكمة ل تتوفر للكثريين لكي تكون روائي

التي  أ�سوات«  »ا روايتك  إن  ا تقوَل  أن  ا تريد  هل   v

�ست 
َّ
أوروبية تزوجت م�رسياً فتعر أة ا حتكي ق�سة امرا

هي  القرية،  يف  ن�ساء  من  مريعة  ختان  لعملية 

 دور؟
َّ
أي ق�سة واقعية مل يلعب فيها اخليال ا

قرية  �ضو�ضة  فاروق  بلد  يف  حدثت  ق�ضة  طبعاً   u

، دي ق�ضة »واعرة«  �ضنة 1948  »ال�ضعراء«، حتديداً 

أقدر على كتابتها، وكل الذين  ع�ضت ع�رس �ضنوات ل ا

أخذوا البطل ال�رسقي  كتبوا عن عالقة ال�رسق بالغرب ا

أفعل مثل كاتب »احلي الالتيني«  ا أنا مل  ا الغرب،  إىل  ا

نني بب�ضاطة  إىل ال�ضمال« لأ أو كاتب »مو�ضم الهجرة ا ا

أ�ضوات« كان ذهني   »ا
ُ
أِع�ْص جتاربهما، حني كتبت مل ا

يف  الدائرة  التم�ضري  عمليات  عن  باحلديث  م�ضغولً 

أيتها عمليات حمتومة  ال�ضيا�ضة وجميع املجالت، را

البريوقراطي  الروتيني  داري  الإ النظام  ن  لأ الف�ضل، 

إخ�ضاء« كل هذه  أن يقوم بعملية »ا امل�رسي ا�ضتطاع ا

أ�ضمالية  الرا تدخل  التم�ضري،  يف  البائدة  املحاولت 

فتف�ضل  اللبريالية  تدخل  ومتوت،  فتف�ضل  بالدنا  إىل  ا

أيت  ومتوت، تدخل املارك�ضية فتلقى امل�ضري نف�ضه، را

أن العقلية اجلاهلة التي فعلت ذلك هي نف�ضها العقلية  ا

ربعني  أة يف الأ أمرت باإجراء عملية ختان لمرا التي ا

أر�ص م�رس.  من عمرها فتموت موتة ب�ضعة على ا

أ�سمالية كاأنها  v تتحدَّث باأ�سى عن اللبريالية والرا

أنظمة خلت من اال�ستبداد؟ ا

يا   ،
ً
بنَّاء ا�ضتبداداً  كان  أ�ضمالية  الرا ا�ضتبداد  ل،   u

عظاماً  بنائني  كانوا  العظام  امل�ضتبدين  كل  �ضيدي 

كان  ذلك  يف  �ضواء  نابليون،  فريدريك..  عند:  وخذ 

أينعم،  أو حزب، كانوا م�ضتبدين ا أو قائد جي�ص ا حاكماً ا

بناة، يف  لكنهم كانوا  أينعم،  ا نّاع حروب جائرة 
ُ

�ض

أ�ضمالية احتوت مبادئها يف القت�ضاد  بالدنا  ل الرا

إلّ  ا ـ  يبني  ل  ا�ضتبداد  لدينا  ال�ضتبداد  يف  حتى  ول 

ال�ضجون ـ وامل�ضتبدون العرب ف�ضلوا يف بناء م�رسوع 

واحد بقامة ال�ضد العايل مثالً.. 

أن امل�رسيني بنوا ال�سد العايل فعالً؟ v رغم ا

أن تدلني على م�رسوع  أريدك ا u هذا �ضحيح، لكنني ا

بناه العرب غري ال�ضد العايل ول يزال موجوداً ومفيداً، 

 »متّ 
ّ
أ�ضح ا أو مبعنى  ا تهدم،  عبدالنا�رس  بناه  ما  كل 

قبل  حكمت  التي  دارية  الإ العقلية  نَّ 
لأ إخ�ضاوؤه«  ا
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يكتب رو�يـًة 
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رغم  بعدها،  حكمت  التي  هي  يوليو1952  ثورة 

العقلية  لكن  رجاله،  على  اعتمد  عبدالنا�رس  أن  ا

املعروفة،  ب�ضماتها  هي  كما  ظلت  البريوقراطية 

الثورة  إجنازات  ا ب 
َّ
خر الذي  هو  داري  الإ اجلهاز 

�ضا�ضية فيه �ضاروا مليونريات يف عهد  عمدة الأ والأ

أنه مل ي�ضتعن بالكثريين منهم، هوؤلء  ال�ضادات، رغم ا

الذين اغتنوا يف »باطن« الثورة.

أمل تعترب نف�سك خائناً  أنت مل حُتب عبدالنا�رس ا v ا

للرجل الوحيد الذي يبني؟

 كتاباً 
ُ
أت نني يف منت�ضف اخلم�ضينيات قرا أبداً، لأ u  ا

ماً ومطبوعاً يف 
َ
أ�ضمالية الدولة« كان مرتج ا�ضمه »را

التحرر  م�ضاريع  أ  يقرا فرن�ضياً  كان  وكاتبه  بريوت، 

يف العامل الثالث  ورغبتها يف تطبيق نظم ا�ضرتاكية 

أ�ضمالية دولة، تاأخد  إن هذه ا�ضمها را منقو�ضة، قال ا

جاء  أوحد  ا حاكم  ويحكمها  لنف�ضها  الفلو�ص  كل 

إىل  ا هني 
َّ
نب الكتاب  هذا  ثورة،  إىل  ا حتول  بانقالب 

عبدالنا�رس  إىل  ا أنظر  ا وجعلني  امل�رسوع  توا�ضع 

فكار حممد جنيب  بحياد، لكنني كرهت ا�ضتبعاده لأ

إىل  الليربالية، ونفيه للرجل الذي طالب بعودة اجلند ا

 املعنى العميق 
ُ
الثكنات الع�ضكرية، و�ضاعتها فهمت

ق�ضى  نه  لأ عبدالنا�رس   
ُ
وكرهت الدولة،  أ�ضمالية  لرا

على احلياة الليربالية يف م�رس.

أمل دنقل: قلُت لكم مرارًا  أنَّك تُردد مع �سديقك ا v كا

الفطر واجلالء  التي ت�سطُف يف عيدِ  الطوابري  إن  ا

 يف النوافذ انبهارا..؟
ُ
فتهتف الن�ساء

أمل دنقل كان �ضديقي   انت�ضاراً« ا
ُ
u طبعاً.. »ل ت�ضنع

�ضكندرية،   به يف الإ
ُ
مل يكن يحب عبد النا�رس، التقيت

كنا من�ضي �ضوياً حتت املطر عراةَ الروؤو�ص ليقول يل 

أمل كان موظفاً  أحمد عبداملعطي حجازي، ا ق�ضائد ا

يف  الذي  أبانا  »ا  
ُ
أت قرا حني  وكنت    ، اجلمارك  يف 

خمرب  أنك  ا تظن  �ضوف  النا�ص  له  أقول  ا املباحث« 

أمل كان رجالً غنياً  نهم لن يفهموا هذه ال�ضخرية، ا لأ

ه وعا�ص 
ِّ
م أر�ضه التي ورثها لأ يف بلده لكنه ترك كل ا

واحلق  لكنه  بثيابه،  يهتم  ل  القاهرة،  يف  �ضعلوكاً 

كان  نه  لأ التجربة  بحكم  حجازي  على  ق 
َّ
تفو قال 

ُ
ي

�ضعيدياً »�ضلباً« لكنه كان على باب اهلل.

رغم  النرث  ق�سيدة  ون 
ّ
يحب الذين  من  أنت  ا هل   v

حجازي  عبداملعطي  أعدائها  ا لدّ  الأ �سديقاً  كونك 

وفاروق �سو�سة؟

أنا مع الق�ضيدة اجلميلة حتى لو كانت مكتوبة  u نعم ا

أرى  أفهمها، ال�ضعر يف حد ذاته مذهب، ول ا بلغة ل ا

إلّ  ا حتتاج  ل  اجلميلة  الق�ضيدة  لتق�ضيمه،  �رسورة 

نعم  التاأثري،  على  وقادرة  قوية  نها  لأ ن�ضاف  لالإ

أ�ضماء كبرية يف م�ضريتها  ق�ضيدة النرث العربية قدمت ا

أنا  ا الق�ضرية، هناك ح�ضني عفيف وحممد املاغوط، 

أي ثوب جاءت وباأية هيئة  مع الق�ضيدة اجلميلة يف ا

الذي  ال�ضعر  مع  بب�ضاطة  نني  لأ لفتة،  أي  ا وحتت 

عداء. يكتبه الأ

 االإ�رسائيلي  بغ�ضِّ النظر عن 
َ
v هل تُنا�رس ال�سعر

�ستقل 
ُ
أم من �ساعر م ُعاٍد ا

كونه �سادراً من �ساعر م

عن امل�رسوع ال�سهيوين؟

مادام  بلدي،  ي�ضتوطن  الذي  حتى   
َ
ال�ضعر أنا�رس  ا  u

ال�ضيا�ضي  باخلط  لو كان مرتبطاً  �ضعراً جميالً، لكن 

أرف�ضه لهذا ال�ضبب، معظم �ضعراء العامل الكبار  فاأنا ا

لبلدانهم  ال�ضيا�ضي  اخلط  عن  م�ضتقلني  يعي�ضون 

هذه  يحمل  عربياً  �ضعراً  �ضادفت  إذا  ا وحكوماتها، 

نه �ضيكون �ضعراً يخاطب  أ�ضتمتع به، لأ املوا�ضفات قد ا

ن�ضانية، وهذا يفتح له باباً جديداً للحكمة.   الإ

على  التكرمي  تاأخر  هذه  آرائك  ا ب�سبب  رمبا   v

ا�ض؟
ّ
�سليمان في

أعد حتّى   منه، ومل ا
ُ
 حتى مللت

ّ
u تاأخر التكرمي على

من   
ٌ
نوع �ضيء  كل  رغم  كاأنَّه  احتماله،  على  قادراً 

 على جائزة الدولة التقديرية بعدما 
ُ
الوطاأة، ح�ضلت

اللغة  يف  أعمايل  وا دبي  الأ م�رسوعي  قدمت   
ُ
كنت

ـ  جائزة   
ّ
كاأي ـ  أنها   ا تن�ضى  ل  ومعاجمها،  العربية 

 كبار مل يح�ضلوا على 
ٌ
 كاتباً كبرياً، كتَّاب

ُ
ل ت�ضنع

التكرمي  تاأخر  قا�ضم،  الدولة مثل عبداحلكيم  جائزة 

يف   
ُ
كنت نني  لأ علي  تتدلل  كانت  اجلائزة  كاأن 

العربية  اللغة  يف  م�رسوعي   
ُ
أجنزت ا الثمانينيات 

أ�ضوات«  و»ا »القرين«  مثل   ق�ض�ضي  أهم  ا وكتبت 
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»خمتارات  �ضل�ضلة  يف  املبدعني  من  كثرياً  وقدمت 

امل�رسية  الهيئة  عن  ت�ضدر  كانت  التي  ف�ضول« 

أ�ضغل النقاد باأعمايل،   ا
ُ
أت العامة للكتاب، كنت قد بدا

النقاد  فئة  انقر�ضت  الآن  نقاد،  عندنا  كان  حني 

قالم الناقدة.  وانك�رست الأ

أن االأدب هو  كادميي وا v يحدِّثونك عن االنهيار االأ

أعرف منك  أن ا أريدُ ا ؤول عن ال�سعف النقدي.. ا امل�سو

ما الذي حدث لهذا »النقد«؟

u النحطاط الذي تعي�ضه م�رس والوطن العربي هو 

الآن عن  الفرد  ال�ضبب، حني ينخف�ص م�ضتوى دخل 

جيداً  أعرفها  ا التي  ربعينيات  الأ يف  دخله  م�ضتوى 

قل فال ت�ضاأل عن النقد، الغالء هو  مبعدل 75% على الأ

ول عن النحطاط يف كل �ضيء، التعليم  امل�ضوؤول الأ

أ�ضبحت  ا التي  املرتجمة  والكتب  والعادات  والطب 

أ..  �ضنة   يقرا
ٌ
أحد أكرث غالء وتوح�ضاً، وبالتايل مل يعد ا ا

ألف ن�ضخة،  1957 كانت  جملة الراديو توزِّع 120 ا

آلف  ا ع�رسة  ذاعة  الإ الراديوـ  جملة  توزع  ل  واليوم 

كانت   امل�رسية  حوال،العملة  الأ أح�ضن  ا يف  ن�ضخة 

وعملة  الذهب،  اجلنيه  قوة  تعادل  ال�رسائية  قوتها 

أن  ا إىل  ا الذهب  باجلنيه  مربوطة  كانت  كله  العامل 

وجعلت   1966 �ضنة  العامل  على  أمريكا  ا �ضحكت 

ذهب  أخذت  ا ثم  بالدولر،  مربوطة  العامل  عمالت 

مور  الأ هذه  كل  عندها،  عليه  وحتفَّظت  كله  العامل 

أ�ضابتنا بانحطاط يف كل �ضيء. امل�ضحكة ا

أنَّه ما�ٍض  إىل املا�سي ، كا أرى يف لهجتِك حنيناً ا v ا

أخطاء؟ بال ا

ال�ضتينيات  خطاء لكن يف  .. كان كثري الأ لأ u طبعاً 

أي  ا ول  أنت  ا ل  عبة، 
ْ
ر
ُ
م ترجمة  حركة  هناك  كانت 

أن ينكرها، بريوت وحدها كان  آخر ي�ضتطيع ا مثقف ا

 فيها ق�ض�ضاً 
ُ
أت فيها 23 دار ن�رس للرتجمة فقط، قرا

أندوني�ضيا ، بعدها ظللنا ع�رسات  من الهند وال�ضني وا

والوطن  م�رس  يف  مرتجماً  أدباً  ا أ  نقرا ل  ال�ضنني 

دب الرتكي الآن  أين املرتجمون عن الأ العربي كله، ا

الكتب  من  ثقافته  على  ح�ضل  كله  جيلنا  يوجد،  ل 

أن كل كاتب  أيي ا املرتجمة يف القاهرة وبريوت، ورا

يعرف كال�ضيكياته  ول  الغربي  دب  الأ أ  يقرا ل  �ضاب 

أديباً  ا �ضيظل  �ضا�ضية  الأ وعنا�رسه  ورومانتيكياته 

حمدوداً للغاية.

إن االأجياَل اجلديدة يف الرواية  أن تقول ا v هل تريد ا

املرتجم..  االأدب  أ  تقرا ال  ـ  قل  االأ على  ـ  امل�رسية 

رام؟
ُ
أنها لذلك ال�سبب لي�ست على ما ي وا

جيال   نف�ضي من ال�ضفقة على الأ
َ
أمنع أن ا أ�ضتطيع ا u ل ا

أراهم ي�ضعون وراء احلداثة ويقلدون ما  اجلديدة هذه، ا

أن يالحظوا �ضعف كثري  يحدُث يف الغرب، دون حتى ا

من هذه التجارب خالل الثالثني عاماً الأخرية على 

ثوا 
ّ
ط، حتد

ّ
إح�ضا�ضهم العام بالتخب ا قل، ف�ضالً عن  الأ

اخلراط  إدوار  وا اجلديدة،  احل�ضا�ضية  عن  البداية  يف 

أن له عباءة، كلما  أعرف ا أعرفه جيداً ا �ضديقي الذي ا

 
َّ
إدوار هم إن رف�ص ا ظهر جيل يفرد »العباية« عليه، وا

نهم ي�ضنعون  أ�ضفق عليهم ثالثاً لأ ي�ضدوا العباية منه ، ا

الذين  ت�ضدق  ول  الغرب،  يف  قائم  هو  ملا  دعاية 

لقاء حما�رسات  أملانيا لإ أو ا إيطاليا ا أدباء ا ياأتون من ا

أو »�ضقُط متاع« ، وحني  أدباء �ضعاف ا عندنا، كلهم ا

أت عدداً خا�ضاً عن الق�ضا�ضني ال�ضبان يف جملة  قرا

أن ع�رسة كتاب  نني اكت�ضفت ا أ�ضفقت عليهم  لأ �ضطور ا

�ضفحات  من  فقط  �ضفحتني  يف  نتاجهم  ين�رسون 

الدكتور  ي�ضميها  نها ق�ض�ص ق�ضرية جداً  لأ املجلة، 

أن  ا أق�ضو�ضة« لكنني اقرتحت عليه  �ضربي حافظ »ا

ي�ضميها ُق�ضي�ضة«.

ألي�ض  ا النجاح  بع�ض  حقق  �سواين  االأ عالء   v

كذلك؟

u نعم »عمارة يعقوبيان«  ق�ضة جيدة، لكنها كان 

ها مل يكن 
َ
أن كاتب أل حتظى باأي �ضهرة لو ا من املمكن ا

أ�ضنانهم  ن ا إليه، لأ أ�ضنان م�ضهور الكل بحاجة ا طبيب ا

أحوال  أنا فقد �ضاءت ا أما ا إىل طبيب، ا جميعاً بحاجة ا

أنَّك  ا أعرف  ا طبيب،  أي  ا معها  ينفع  ل  بحيث  أ�ضناين  ا

لو ن�رست هذا الكالم �ضوف يهجوين عالء وتهجوين 

 من ال�ضحفيني والكتاب ل 
ٌ
 غفري

ٌ
»�ضلته« وهم جمع

 من الدنيا �ضيئا..مثلي. 
ُ
إل رجٌل ل يريد يقدر عليهم ا

اق احلجم املتو�سط، و�سط جيٍل  أنَّك من ُع�سَّ v البدَّ ا
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أن  ا تظن  أال  ا احلجم  مينة«  »ال�سِّ الروايات  يع�سق 

�سلوبي،  االأ أ�سيبوا بالوهن والرتاخي  ا أبناء جيلك  ا

معي يف  تكون �رسيحاً  ،هل  أحياناً  ا ة  فظَّ لدرجة 

هذه النقطة؟

والعجز،  الِكرب  أ�ضابهم  ا ال�ضتينيات  أدباء  ا نعم..   u

الذهبية حينما  بريق جملته  َفقَد  نا يحيى حقي 
ّ
عم

وغالب  طاهر  بهاء  كان  ثقافة  أف�ضلنا  ا لكن  كرب، 

 وعبداحلكيم قا�ضم ، ل تن�ص 
ِّ

ردين املتم�رس هل�ضا الأ

بع�َضهم  دفعت  عليهم،  ة 
َّ
ر
ُ
م كانت  احلياة  أن جتربة  ا

نفقته  على  كتبه  طباعة  إىل  ا ـ   منهم  واحد  أنا  وا ـ 

أكون �رسيحاً  حتى يف دور الن�رس احلكومية، ولكي ا

أن تعرف هذه احلقيقة :«كل كتّاب العامل  معك يجب ا

دفة«.
ُ

أبدعوا مبح�ص ال�ض إىل الدنيا وا الثالث جاءوا ا

ك�ساهد  اور« 
ُ

أيام جم »ا االأخرية  روايتك  كتبَت   v

الذي  زهري  االأ التعليم  عيان على ن�سف قرن من 

كيف  أ�سا�سياته،  ا الو�سطى يف  القرون  إىل  ا ينتمي 

ؤ�س�سات التعليم العربية االآن؟ ترى حال مو

u بوؤر التعليم الديني املنت�رسة يف القرى بعيداً عن 

الإ�رساف القريب واملبا�رس من للدولة يجعلها حتت 

�ضاعتها   ، املت�ضددة  �ضالمية  الإ اجلماعات  وطاأة 

املطب  ، وهو  إرهابي  ا تربية جيل  ال�ضهل  يكون من 

الذي �ضقطت فيه » اململكة العربية ال�ضعودية« التي 

أمريكا مدار�ص دينية يف باك�ضتان  أن�ضاأت باإيعاز من ا ا

ال�ضيوعي  الغزو  أ�ضموه  ا ما  ملواجهة  أفغان�ضتان،  وا

القاعدة  تنظيم  إىل  ا حتولوا  ال�ضوفييت  خرج  وحني 

كاأنه  هناك  إىل  ا يذهب  امل�رسيني  بع�ص  وكان   ،

لبد  العي�ص«،  »لقمة  على  ليح�ضل  أو  ا ليعمل  ذاهب 

امل�ضحك   ، ونراقبه  الديني  التعليم  على  ن�رسف  أن  ا

التعليم  اَقباً من 
َ
ر
ُ
التعليم املدين هو الذي يبدو م أن  ا

أن نطور  ث الدين وا
ِّ
أن نحد ة، لبد ا

ّ
الديني رقابة خفي

زهري  الأ التعليم   
َ
ندمج أن  ا الجتهاد، لبد  باب  فيه 

أقول لرجال  زهر، وا بالتعليم العايل وملاذا ي�ضتقل الأ

إ�ضالمية  ا وقاعدة  فتوى  لديكم  املبتدئني  الدين 

أي ما فيه م�ضلحة  عريقة هي »امل�ضالح املر�ضلة« ا

تفعله  أن  ا الدين فالبد  ويخالف رجال  كافة  النا�ص 

أ�ضوةً لنا فقد  دون تردد، ولكي يكون عمربن اخلطاب ا

�ضالم  منع زكاة »املوؤلفة قلوبهم«، قائالً: لقد عزّ الإ

إىل تاأليف القلوب«. فلم نعد بحاجة ا

ة على كل ل�سان رغم كل 
َّ
v وملاذا انت�رست العامي

ؤر الدينية التي تتحدَّث عنها ؟ هذه البو

تعي�ُص   
ْ
أ�ضبحت وا �ضهل،  الأ البديَل  مت 

َّ
قد نها  لأ  u

وال�ضينما  والراديو  امل�رسح  يف  �ضيء،  كل  يف 

والتليفزيون، �ضارت العامية بديالً مقنعاً ومفهوماً 

كل  فها 
ِّ
تُعر كما  ،واللغة  النا�ص  و�ضط  لً 

َ
ومتداو

لعبت  م�رس  يف  بالتداول«..  ينتقل  »و�ضيط  اللغات 

ال�ضحافة دوراً يف التب�ضيط، حتى لو كانت العامية 

�ضكَّنة الآخر، نحن نعي�ُص على 
ُ
هي مفردات ف�ضيحة م

إرث منق�ضم على نف�ضه بني العامية والف�ضحى، وهذا  ا

تركة  لقد ورثنا   ، كعرب  خ يعي�ص فينا جميعاً  ال�رسَّ

أعتقد  ب�ضط ، ا لغوية فادحة ثم تركناها �ضعياً وراء الأ

أننا نعي�ص بلغتني: لغة التخاطب ولغة الكتابة وتلك  ا

�ضا�ص، فتجد مدر�ص اللغة العربية  كارثة تعليمية بالأ

فهام،  به لالأ
ِّ
ي�رسح در�ضه داخل الف�ضل بالعامية ليقر

الإجنليزية ل ينطق كلمة داخل  اللغة  بينما مدر�ص 

الف�ضل بغري الإجنليزية ال�ضليمة.

v لديك نظرةٌ مت�سائمة حول م�سري درا�سات اللغة 

مل  ملاذا  ب�رساحة  العربية..  اللغة  جممع  ودور 

 �سليمان؟
ّ
تدخل ع�سواً يف جممع اللغة يا عم

أنا رف�ضت، قالوا �ضوف   وا
َّ
u ب�رساحة!! عر�ضوا على

اعتذرت،  لكنني  بها  تتحرك  �ضيارةً  إليك  ا نُر�ضل 

إىل جهود �ضباب املعيدين يف كليات  املجمع بحاجة ا

والوطن  م�رس  جامعات  يف  العربية  اللغة  أق�ضام  وا

إىل دماء جديدة جتري يف  العربي، املجمع بحاجة ا

أننا ل  أنا كما ترى رجٌل عجوز، ناهيك عن ا عروقه، وا

�ص 
َّ
در

ُ
نزال نعي�ص على منهج »�ضيباويه« الذي كان ي

كارثة، حاول  على كل حال  وهذه  �ضنة،  قبل 500 

أن  ا الدكتور حممد كامل ح�ضني،  ا�ضمه  رجل حمرتم 

أ، فقد جمع خطوَط النحو العربي  م منهجاً جديدا
ِّ
يقد

العربية  »اللغة  كتابِه  يف  �ضطراً   12 يف  �ضا�ضية  الأ

ليقَف  كله  املجمع   
َ
قاد لكن طه ح�ضني  املعا�رسة« 

ه.  
َّ
�ضد
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ب�ضــري خلفــــان 

o نحن ل نبحث عن مكان يف اخلارطة بل نبحث عن مكان يف الزمن.. 

ندثار  خا�سة يف بلد يف  املكان بو�سفه حيزا ممتلئا بالعلمات قابل للإ

طور النمو والتغريكُعمان ، هذا التغيري ياأتي على ح�ساب ّذاكرتنا.
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رث  الإ يف  والنب�ص  الواقع  ا�ضت�رساف  الق�ص  خالل  من  خلفان  ب�رسى  حتاول 

املجتمعي العماين بحرفنة وا�ضحة وب�ضكل ي�ضي بقلم عاي�ص ويعاي�ص  ب�ضدق 

تركيبة  يف   كما  املجتمع  يف  الثقافية  الرتكيبة  ويف  جمتمعه  يف  املتغريات 

العادات والتقاليد املتوارثة ويف تركيبة املكان بب�ضماته اجلغرافية والتاريخية  

أة ككائن وخملوق له  يف ق�ض�ص ب�رسى خلفان، هناك حماولت لت�ضوير املرا

إعادة ت�ضكيل احلياة من منظوره  أي�ضا على ا قدرة رهيبة على احلب وله قدرة  ا

مل والرغبة يف ملء الفراغات العاطفية  اخلا�ص الوا�ضع ال�ضفافية واملليء بالأ

للعامل من حولها.. كطفلة وك�ضابة يافعة  النظرة املختلفة حلواء  التي تخلقها 

أة حاملة.. وكزوجة وكامرا

حاورتها: عزيزة �حلب�سي

كاتبة من ُعمان

m هناك كتاب متميزون رغم ق�سر التجربة البداعية يف عمان

m الرواية لي�ست تطوراً حتمياً لكتابة الق�سة وامنا جن�س خمتلف

ب�سرى خلفان 

الكتابة لي�ست جمرد عواطف قهر مكبوتة



اأ�ضيلة  قناعة  له  وقلم  قا�ضة  خلفان   ب�رسى 

ولديه  جمتمعه  يف  الكاتب(  القا�ص)  بر�ضالة 

الق�ضة  إليه  ا و�ضلت  الذي  بالن�ضج  أي�ضا  ا قناعة 

أنثى،  ا أبدعتها  ا أم  ا رجل  أبدعها  ا �ضواء  مان 
ُ
ع يف 

وهي ترى ان تراكم التجربة املعرفية والن�ضانية 

أ�ضا�ضها البداع. م�ضاألة يت�ضكل  على ا

ُعمان...  للمراة يف  االبداعية  التجربة  تقولني عن  ماذا   v

حتوالتها وجتلياتها.. وتطورها.. اّذا جاز لنا التعبري؟

أة العمانية ثرية ومتنوعة،  بداعية للمرا أقول ان التجربة الإ u ا

ذات زخم عال، ر�ضيقة، خطواتها �رسيعة، تتخلى عن حذرها 

عا�ضقة  و�ضابقة،  منت�ضية  وبارعة،  متحدية،  ف�ضيئا،  �ضيئا 

آخر. للغة حينا ومتمردة عليها حني ا

v الرواية يف ُعمان كيف تقيمينها؟.. ومتى �ستنتقل املبدعة 

إىل كتابة الرواية؟ عندنا من كتابة الق�سة ا

أدواته  u الق�ضة والرواية جن�ضان خمتلفان لكل منهما ا

الق�ضة  كتابة  أن  ا إذ  ا تطورا  لي�ضت  فالعملية  اخلا�ضة، 

لي�ضت  والرواية  الرواية،  كتابة  على  تدريبا  لي�ضت 

كاتبات  بالفعل  وهناك  الق�ضة،  لكتابة  حتميا  تطورا 

جوخة  وهناك  ال�ضحي   بدرية  مثل  أ�ضا�ضا  ا روائيات 

هدى  وهناك  والباحثة  الروائية  القا�ضة  احلارثي   

اجلهوري القا�ضة والروائية وال�ضحفية، وهناك ب�رسى 

الرواية من بعيد،  القا�ضة فقط، والتي تراودها  خلفان 

أنف�ضهن قا�ضات ي�ضدرن  إذا الروائيات موجودات وهن ا ا

أو متخ�ض�ضات كبدرية  اأحيانا ق�ض�ضا واأحيانا روايات، ا

ال�ضحي فلم ي�ضدر لها �ضوى روايتني  وهكذا.

v كما يف وردات بنيات.. �رس�سف ازرق.. يبدو الرجل 

التي  احلياة  عن  را�سياً  الوهيبي  ب�رسى  ق�س�ض  يف 

أن يقا�سمها  أة قلقة قلق ال ير�سى هو ا يحياها.. واملرا

للرجل  احلقيقية  ب�رسى  روؤية  اي�سا  هذه  فهل  اياه.. 

أة يف جمتمعنا العماين بعيدا عن الق�ض؟؟ واملرا

أة ميران بنف�ص  u بعيدا عن الق�ص، كالهما الرجل واملرا

القلق، قد يختلف امل�ضدر، قد يختلف الزخم، قد تختلف 

و�ضائل التعاطي مع هذا القلق لكنه موجود ول ميكننا 

جتاهله.

أة ت�سورها ب�رسى يف  v هناك غربة بني الرجل واملرا

أنت متار�سني  اال�سئلة فقط  والقدرة  ق�س�سها .. فهل ا

أن الغربة موجودة كظاهرة يف العالقة  أم ا على البوح ا

بني االثنني؟

u ل ن�ضتطيع ان نحاكم كل العالقات من هذا املنظور. اظن 

يف جمموعة غبار هناك ق�ضة حب �ضامت حب متخيل من 

أة ل متلك �ضجاعة البوح، متار�ص حبها �رسا حتى  إمرا ا قبل 

عن حمبوبها، الذي يبقى عن�رسا �ضالبا يف الن�ص.

كما  وحائرة  معزولة  جمتمعنا  يف  املراة  هل   v

تكتبها ب�رسى الوهيبي؟؟

أة معزولة؟ معزولة عن ماذا حتديدا؟  u هنا �ضوؤالن، هل املرا

ال�ضيا�ضي  القرار  �ضنع  يف  امل�ضاركة   عن  معزولة  هي  هل 

معزولة  مثال؟  م�ضريها  تقرير  عن  معزولة  هي  هل  مثال؟ 

أ�ضكال كثرية من العزل  عن دورها الوجودي اخلالق؟ هناك ا

والجتماعي  ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى  على  أة،  املرا منها  تعاين 

حائرة  كذلك،  هي  فرمبا  حائرة،  هي  هل  أما  ا والت�رسيعي. 

بني ما تريد وما ل تريد، بني ما ترغب فيه وما ل ميكنها 

أن ت�ضت�ضلم له. املجتمع منه وت�ضطر ا

أمها يف جمموعة غبار،) ملحت  v تقول ب�رسى وا�سفة ا

طرف ثوبها االبي�ض  املر�سو�ض بالوردات ال�سغريات 

يختفي يف ال�سكة الغارقة يف الظل ال�سباحي لبيوت 

أة العمانية  أ�سالة املرا م�سقط املرتا�سة (.. هل اختفت ا

مع تفا�سيل احلياة املدنية؟

�ضياء  اليوم هو تطور طبيعي للحياة ولالأ u ما  يحدث 

العمانية  أة  واملرا حاله،  على  يبقى  �ضيء  يوجد  فال 

�ضالة واملحافظة عليها تاأخذ  جزء من هذا املتغري، الأ

أن هذا ال�ضوؤال  أول، ثم ا أن نحددها ا أ�ضكال كثرية علينا ا ا

�ضالة،  الأ عليها  نقي�ص  قيا�ضية  عالمة  وجود  يفرت�ص 

أدعوا لدرا�ضة تطور  وهذا ما ل اأجده، لكنني يف املقابل ا

خالقية لهذا  جتماعية واملنظومات القيمية والأ البنى الإ

أو الرجل. أة ا املجتمع �ضواء بالن�ضبة للمرا

ب�رسى  ق�س�ض  يف  ترددت  ما  كثريا  ثيمة  )م�سقط(   v

أنني املغايبة وق�س�ض اجلن  الوهيبي.. هل فقدت م�سقط ا

أ�سبحت فعال مكاناً بال ذاكرة؟ أنها  ا أم ا فقط ا

ذاكرتي  يف  املوجودة  م�ضقط  هي  أعنيها  ا التي  م�ضقط   u

بل  اخلارطة  يف  مكان  عن  نبحث  ل  نحن  ال�ضخ�ضية.. 

الزمن.. املكان بو�ضفه حيزا ممتلئاً  نبحث عن مكان يف 

النمو  بلد يف طور  بالعالمات قابل لالندثار  خا�ضة يف 

ذاكرتنا..  ح�ضاب  على  ياأتي  التغيري  هذا  كعمان،  والتغري 

أو فلنقل  م�ضقط التي حتدثت عنها هي م�ضقط اخلا�ضة بي  ا

عا�ضمة  كونها  بحكم  وم�ضقط  املكان.  يف  أنا  ا ذاكرتي 

أي�ضا، ومن خالل عمليات  ومركزاً للحكم فهي متثل ال�ضلطة ا
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الرتميم والتحديث يتم الرتكيز على هذا حتديدا يف املقابل 

خرى، كما اأن هناك �ضيئا  �ضكال احلياة الأ هناك اندثار لأ

إىل م�ضقط كما  أن تتم الهجرة ا من الهجرة العك�ضية، فبدل ا

منها  يهاجر  �ضار  عا�ضمة،  بو�ضفها  قدميا  يحدث  كان 

أي�ضا بو�ضفها عا�ضمة  ل حتتمل الزخم ال�ضكاين املطرد  ا

حركة  بفعل  وحمتوم  طبيعي  هذا  كل  اأن  اأظن  منوه،  يف 

أنا فقط عاتبة على عدم احلر�ص  التغيري ومنو املجتمعات، ا

على احلفاظ على بع�ص املعامل املميزة مل�ضقط مثل ال�ضوق 

أ�ضياء كهذه. ر�ضالية، وا القدمي، مبنى الإ

املنا�سب  بداعي  االإ الف�ساء  العمانية  القا�سة  جتد  هل   v

لظروفها كحالة عربية وخليجية واقليمية خا�سة؟

بداع القا�ضة  أنا اأجد الف�ضاء منا�ضبا ومت�ضعا لإ u نعم، ا

يف  مهمة  أ�ضماء  ا وجود  عليه،  يدلل  ومما  العمانية، 

رحمة  احلارثي،  جوخة  مثل  عمان،  يف  الق�ضة  جمال 

نا�ضجة  أ�ضماء  ا وهذه  اجلهوري،  وهدى  املغيزوي 

أن  ا إل  ا الزمني   باملقيا�ص  جتربتها  �ضغر  رغم  وقوية، 

على  جدا  معروفة  وفاعل،واأ�ضبحت  قوي  ح�ضورها 

قليمي والعربي. امل�ضتويني الإ

�ساعات  حتملهم  ب�رس  بي�ساء..هناك  فرا�سات  يف   v

الراتب..  لعبودية  الكامل  واال�ست�سالم  الر�سمي  الدوام 

فهل ترى ب�رسى الوظيفة والراتب عبودية.. وكيف ميكن 

أن يفلت من هكذا عبودية؟ لالن�سان ا

يف  منا  فقلة  خمتارة،  عبودية  عبودية،  هي  طبعا   u

احلقيقة يعمل يف جمال يحبه، يف الغالب نحن نعمل كي 

نوفر م�ضدرا ثابتا للرزق، يف املقابل هناك من يعمل من 

أمور اأخرى، بالن�ضبة يل العمل  باب املتعة وحتقيق الذات وا

قهوتي يف  فنجان  احت�ضاء  أف�ضل  ا لي�ص ممتعا جدا،فاأنا 

�رسيري، وال�ضتمتاع بف�ضل ال�ضتاء من �رسفتي، وتفريغ 

م�ضطرة  لكنني  والك�ضل...  القراءة  ملزاولة  متاما  نف�ضي 

على  ب�ضمتي  لو�ضع  والذهاب  أقنعتي  ا للب�ص  كل �ضباح 

عملي  ممار�ضة  ثم  ن�رساف  والإ احل�ضور  جهاز  �ضا�ضة 

الروتيني،،وهكذا، العمل عبودية نعم.  

ان  لـ»رفرفة«:  نقده  يف  خ�سري  �سياء  د.  يقول   v

أن  ا يعود  ال  الوهيبي  ب�رسى  لبطلة  الرفرفة  فعل 

تكون مو�سعية حتلق يف املكان نف�سه فتقت�رس على 

واملقموعة..  املكبوتة  الداخلية  والعواطف  امل�ساعر 

مباذا تعلق ب�رسى على ذلك؟

أنباء عن �ضاحبه، وهنا ياأتي  u متى ما اكتمل الن�ص ون�رس ا

أيه  را فيكون  بقوة،  النقدية  أدواته  ا ميتلك  الذي  الناقد  دور 

إن�ضانية  ا حول الن�ص من وجهة نظره اخلا�ضة �ضواء كانت 

الناقد  راأي  على  التعقيب  ميكنني  ل  لذا  بحتة،،  نقدية  أو  ا

إن كنت اأختلف معه  أنا اأحرتمه وا أيه وا �ضياء خ�ضري، فهذا را

قليال، فالرفرفة التي جاءت عنوانا للن�ص وللمجموعة ككل 

مل تكن حتليقا مو�ضعيا، فهناك حركة، ومنو لل�ضخ�ضيات، 

ولي�ص جمرد عواطف قهر مكبوتة، قد تكون هناك �ضخ�ضيات 

ينطبق عليها  هذا الو�ضف لكن هناك �ضخ�ضيات يف ن�ضو�ص 

خمتلفة انفلتت من هذا الو�ضف ومتردت عليها.

أة يف  بداعية للمرا v يقول د. �سرّب املو�سوي ان الكتابة االإ

أنها الم�ست  بداعية للرجل وا أكرث تنوعا من الكتابة االإ ُعمان ا

أيك يف ذلك؟ أدب الطفل فما را مناطق ابداعية جديدة مثل ا

أدب الطفل ويف احلقيقة يعترب القا�ص  أي�ضا لم�ص ا u  الرجل ا

بجائزة  وفاز  للطفل  ن�ضا  كتب  من  أول  ا توية  آل  ا �ضامل 

بداعي  الإ النتاج  يف  التف�ضيل  فعل  لأ أميل  ا ل  أنا  وا عنه، 

�ضواء  كاتب  فكل  والن�ضاء،  الرجال  الكتاب   وخا�ضة بني 

أو رجالً يكتب ما يريد بناء على ما يريد، على  أة  ا كان امرا

املفا�ضلة  لذا  آخر،  ا عامل  ألف  وا وميوله  وثقافته،  روؤيته 

أي�ضا  أدواتهم ا �ضعبة، والكتاب الرجال يف عمان يجربون ا

وي�ضتغلون على املناطق التي تنا�ضبهم كذلك.

الُعماين  اننا يف جمتمعنا  د. �سعيدة خاطر  تقول   v

على  كذلك  نحن  هل  اخلربات  يف  الرتاكم  إىل  ا نفتقد 

�سعيد الكتابة واالبداع؟

املو�ضوع  هذا  ن  كذلك،لأ نكون  أن  ا باإمكاننا   u

حيزها  يف  حت�رس  ل  واخلربة  فالتجربة   اختياري، 

داب  والآ خرباته،  يتبادل  ن  الآ العامل  فقط،  املكاين 

نراوح  نظل  أن  ا باإمكاننا  والتفاعل،  للتلقي  مفتوحة 

احلديث  �ضكلها  يف  الكتابة  عهد  أنا  بدا ننا  لأ أماكننا  ا

أن نعترب �ضيوخنا من  قبل عدة عقود فقط، وباإمكاننا ا

ننظر  أن  ا أي�ضا  ا وباإمكاننا  أ�ضاتذة  ا والفقهاء  ال�ضعراء 

خرين،  طار ونبني على خربات الآ إىل ما هو خارج الإ ا

علينا  لي�ص  املدين،  للمجتمع  نتاج  الرواية  فاإذا كانت 

أ  نبدا ثم  املدنية  لرت�ضيخ  اأخرى  عام  مائة  نعي�ص  أن  ا

أننا ككتاب عمانيني ن�ضتفيد من  أيي ا بكتابة الرواية. برا

ال�ضابقة املحلية  كل �ضيء من كل التجارب واخلربات 

دوما  هناك  لذا  إبداعنا،  ا ثراء  لإ والعاملية  والعربية 

املناف�ضة  على  وقادرون  متميزون  عمانيون    كتاب 

بداعية العمانية املعا�رسة  رغم ق�رس عمر التجربة الإ

من حيث هي عدد ال�ضنني. 
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قا�ضــم حــــول

o حني تف�سل ال�سيا�سة ي�سقط النظام وحينما تغيب 

الثقافة ي�سقط الوطن. 
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إجنازها اذ ي�ضكل  اأ�ضبح ا�ضم الفنان قا�ضم حول مرتبطا بتاأريخ ال�ضينما العراقية وا

أمثال الراحلني جعفر علي  و�ضاحب حداد  هو وجمموعة من ال�ضينمائيني الرواد  ا

تيارا جديدا يف  الراوي وغريهم  الهادي  وعبد   ، �ضكري جميل  إىل جانب حممد  ا

إل  أن تعلن عن وجودها  وح�ضورها عربيا ودوليا ا ال�ضينما العراقية التي حاولت ا

ن حالت دون  ان الظروف غري العتيادية التي عا�ضها ويعي�ضها العراق حتى الآ

أق�ضام ال�ضينما يف كلية ومعاهد  ذلك  ، اذ غاب الهتمام بالفن ال�ضابع رغم وجود ا

الفنون اجلميلة  التي رفدت الو�ضط الفني بعديد املواهب ال�ضابة التي لو وجدت 

�ضبح لها ح�ضورا لفتا  يف الو�ضاط ال�ضنمائية العربية او العالنمية ،  الفر�ضة لأ

نتاج والرتكيز على اأفالم احلرب والتعبئة اجلماهريية  لكن �ضعف الهتمام بالإ

إىل غياب ال�ضينما احلقيقية وبالتايل توقف حركة الكامريا  أدى ا والدعاية لل�ضلطة ا

أ م�ضوارها من جديد. إىل خارج الوطن لتبدا وهجرة عديد الطاقات ا

ح�ســني �لن�ســاري

كاتب من العراق

إن�ساء موؤ�س�سات m  منذ فرتة ال�ستينات كان يروادين حلم ا

     فنية كبرية على غرار ا�ستوديوهات م�سر وهوليود

m  يو�سف �ساهني.. ا�ستعار �سكل غربيا ملوا�سيع �سرقية 

      فكان التناق�س وغياب الو�سوح يف امل�سمون وال�سكل.

 قا�سم حول

ال�سينما.. فن الو�سوح ولي�س االيهام واالبهام



اجلنوب  اأ�ضيل  وهو  حول،  قا�ضم  الفنان  ولعل 

العراقي من مدينة الب�رسة 1940 يعد اليوم من 

أبرز الوجوه ال�ضينمائية التي �ضاهمت يف و�ضع  ا

عرافية جادة  من خالل جهوده  ل�ضينما  أ�ض�ص  ا

معهد  من  تخرجه  منذ  ابتداأت  التي  املتنوعة 

بتاأ�ضي�ص  والقيام   1964 عام  اجلميلة  الفنون 

أنتجت فيلما من بواكري  �رسكة اأفالم اليوم التي ا

ال�ضينما العراقية هو فيلم –احلار�ص- الذي كتب 

أدواره اي�ضا  له ال�ضيناريو و�ضارك يف متثيل اأحد ا

وكان من اخراج الفنان خليل �ضوقي، نال الفيلم 

قرطاج  مهرجان  يف  الف�ضي  التانيت  جائزة 

ال�ضينمائي، واأ�ضدرت ال�رسكة جملة متخ�ض�ضة 

بالفن ال�ضابع حملت عنوان– �ضينما اليوم كلف 

ا�ضرتك  عام 1967كما  برئا�ضة حتريرها  حول 

م�رسح  فرقة  بتاأ�ضي�ص  زمالئه  من  وجمموعة 

اليوم التي احت�ضنت مواهب م�رسحية وانتجت 

أن ال�ضلطات  ن ا عرو�ضا مهمة وجتارب جادة ، الآ

اليوم وكذلك  امتياز �رسكة  باإلغاء  آنذاك قامت  ا

مل  حول  قا�ضم  لكن   ، ال�ضينما  جملة  توقف 

أ�ضماها  ا جديدة  �رسكة  فاأن�ضا  حما�ضه  يتوقف 

إىل لبنان عام  –�ضنونوفيلم –بعدها  قرر ال�ضفر ا

الوثائقي  1975، ثم عاد للعراق ليخرج فيلمه 

– بفيلم روائي هو  – وتبعه  –الهوار  الطويل 

بيوت يف ذلك الزقاف.  

لرابطة  رئي�ضا  لبنان   يف  حول  الفنان  انتخب 

الدميقراطيني  والفنانني  وال�ضحفيني  الكتاب 

احتاد  موؤ�ض�ضي  اأحد  انه  كما  العراقيني، 

مانة  ال�ضينمائيني  الت�ضجيليني العرب وع�ضو الأ

وليزال  كان   ، فيه  التنقيذية  واللجنة  العامة 

إىل تقدمي �ضينما جادة  لهذا دعا وا�ض�ص  يتطلع ا

ال�ضينما  تيار  العرب  ال�ضينمائيني  بع�ص  مع 

خلربته  ونتيجة   ،1970 عام  بدم�ضق  البديلة 

عديد  يف  كرم  ال�ضينمائي  وتاأريخه  الكبرية 

حتكيم  جلان  يف  ع�ضوا  واختري  املهرجانات 

 ، روتردام  مهرجانات  يف  كما  ودولية  عربية 

كراكوف، مو�ضكو ، باري�ص ، القاهرة وغريها.

إبداعه ال�ضينمائي يوا�ضل الفنان قا�ضم  إىل جانب ا ا

حول الوان الكتابة يف امل�رسح والق�ضة وجماليات 

إىل  ا بع�ضها  ترجم  كتب  عدة  له  و�ضدرت  ال�ضينما 

املعاهد  بع�ص  يف  جتاربه  وقدمت  عاملية  لغات 

وكتبت عنه درا�ضات اكادميية.

يوا�ضل  حيث  بتون�ص  بو�ضعيد  �ضيدي  �ضاحية  يف 

اأفالمه  خر  لآ املونتاج  مراحل  اجناز  يام  الأ هذه 

التقيناه وكان معه هذا احلوار.

بعد  العراق  يف  جديدا  فيلما  موؤخرا  اأجنزت   v

، ماذا عن فكرة هذا  نتاج  االإ انقطاع ل�سنوات عن 

ال�رسيط وا�سلوب اجنازه ومتويله؟

وقد  املغني  عنوان  حمل  اخرجته  الذي  الفيلم    u

كتبت له ال�ضيناريو اي�ضا وهو بدعم من قناة تلقزيون 

 ،   RTE 8 ET PLUS PRODCTION   - �رسكة  وانتاج  الفرن�ضي 

إل  ا �ضنوات   3 قبل  إنتاجه  ا يتم  أن  ا املفرو�ص  من  كان 

بلزان  ال�ضهري  الفرن�ضي  باملنتج  اأحاطت  ظروفا  اأن 

إىل  إىل وفاته مما ت�ضبب يف تاأجيل النتاج ا التي ادت ا

الن ،  تقوم فكرة ال�رسيط على مزج احلدث ال�ضيا�ضي 

ميثل  الذي  املغني  �ضخ�ضية  خالل  من  بالجتماعي 

ال�ضلطة  قبل  من  امل�ضطهد  ال�ضعب  او  املجموعة  رمز 
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التي تتحكم مب�ضريه  فاملغني الذي يتاأخر عن ح�ضور 

خارج  ولظروف  عنه  رغما  الرئي�ص  ميالد  عيد  حفلة 

ارادته يتم احلكم عليه  بالغناء داخل ال�ضالة الكبرية 

أن  ا ودون  التاأخري،  لذلك  عقابا  احلائط  وهو مبواجهة 

يعرف ماذا يجري يف القاعة من خلفه ، انها الحكام 

الديكتاتورية التي تلعب مب�ضائر الب�رس.

مت ت�ضوير احداث الفيلم يف مدينة الب�رسة ومب�ضاركة 

عدد كبري من املمثلني العراقيني يف الداخل  واملقيمني 

يف اخلارج.

v حاولت منذ بداياتك ان توؤ�س�ض ل�سينما وم�رسح 

العراق  وغادرت  امل�سوار  توا�سل  مل  لكنك  عراقي 

أ�سباب ذلك؟ لتعمل يف بلدان عربية واوربية ما ا

إن�ضاء  ا حلم  يروادين  كان  ال�ضتينات  فرتة  منذ   u

م�رس  ا�ضتوديوهات  غرار  على  كبرية  فنية  موؤ�ض�ضات 

ميكنها  م�رسحية  فرقة  لدي  كانت  ل�ضيما  وهوليود 

متخ�ض�ضة  جملة  وكذلك  باملواهب  املوؤ�ض�ضة  رفد 

تطوير  يف  �ضاهمت  التي  الكواكب  جملة  غرار  على 

ال�ضناعة ال�ضينمائية والفنية يف م�رس وفعال با�رسنا 

فيلم  وكان  اليوم   اأفالم  �رسكة  خالل  من  نتاج  بالإ

ال�رسكة  أغلقت  ا ال�ضلطات  لكن  ذلك،  باكورة  احلار�ص 

 باجتاه توظيف اليديولوجيا كونها 
ُ
رغم انني مل انح

إل انني تعر�ضت  تتحكم بالن�ضان وحتدد اجتاهاته ، ا

اأجربين  الذي  مر  الأ  ، وال�ضجن  والتحقيق  للم�ضايقة 

إىل بريوت وهناك تعرفت على املبدع غ�ضان  للمغادرة ا

كنفاين الذي دعاين للعمل معه يف جملة الهدف التي 

فاق للعمل يف ال�ضينما  كان يديرها ، ثم فتحت يل الآ

من  عددا  أنتجت  وا ال�ضهري   بعلبك  ا�ضتوديو  خالل  من 

الفالم ببريوت واليمن وليبيا.

إىل  ا �ضافرت  اخلربة  واكت�ضاب  لبنان  مرحلة  بعد  ثم   

اليونان لعمل هناك ومن خالل امكانيات متوا�ضعة 

اأفالم مدة كل منها  وغرفة مونتاج �ضغرية اأجنزت 6 

إىل فيلم روائي طويل هو البحث  ن�ضف �ضاعة ا�ضافة ا

عن ليلى العامرية الذي يتناول جمازر �ضربا و�ضاتيال 

وكان بالتعاون مع موؤ�ض�ضة ال�ضينما الليبية ، بعد ع�رس 

مع  وعملت  هولندا  إىل  ا غادرت  اليونان  يف  �ضنوات 

�ضمفونية  ثم  عليكم  ال�ضالم  فيلم  الهولندي  التلفزيون 

العربية  المارات  دولة  يف  ت�ضويره  مت  الذي  اللون 

واأجنزت يف اأملانيا �رسيط بيوتنا ال�ضغرية.

اخلطاب  تفهم  كيف  الفنية  اخلربة  هذه  بعد   v

باملتلقي  وات�ساله  اي�ساله  م�ستوى  يف  الب�رسي 

أ�سلوبكم؟ من خالل روؤيتكم وخ�سو�سية ا

عملية  وخربة  معريف  تراكم  من  لدي  توفر  ما  ان   u

متحركة  �ضورة  انها  على  ال�ضينما  أفهم  ا ن  لأ يوؤهلني 

انها   ، ح�ضب  �ضايكولوجي  ولي�ص  فيزيائي  تاأثري  لها 

بهام، رمبا يف امل�رسح  يهام والإ فن الو�ضوح ولي�ص الإ

الفن  وانية  مكانية  بحكم  التعبريية  ال�ضيغ  تختلف 

أن ال�ضينما  إل ا امل�رسحي وعالقته املبا�رسة مع اجلمهور ا

�ضناعة وروؤية لبد اأن جتد �ضداها لدى امل�ضاهد رغم 

الفنية  �ضكال  والأ التيارات  واختالف  ال�ضاليب  تنوع  

إىل ال�رسيالية وهذا ما يتفق عليه  من الواقعية اجلديدة ا

باولو  الكبري  باملخرج  وا�ضت�ضهد  الفيلم  �ضناع  أغلب  ا

أثناء اجنازه  بازوليني الذي ربطتني به �ضداقة قريبة ا

فيلم الليايل العربية يف ح�رسموت باليمن حيث قدمت 

أثناء الت�ضوير، من خالل معاي�ضتي  له عديد امل�ضاعدات ا

أنه يقدم �ضينما بروؤية وا�ضحة  أدركت ا له نظريا وعمليا ا

ال�ضايكولوجية  املعاجلة  إىل  ا مييل  الذي  أ�ضلوبه  ا رغم 

يغلق  التي  الروحية  احل�ضا�ضية  ال�ضويف حيث  واحل�ص 

وال�ضتغالل  أ�ضمالية  الرا الفكار  نقد  بها مفاهيمه يف 

انطالقا من تاأثره املارك�ضي يف ت�ضكيل موقفه ال�ضامل 

يف  كما  إجنازاته  ا عديد  عرب  جت�ضد  وهذا  العامل  من 

افالمه – اكتوين ، ماما روما ، الف ليلة وليلة ، اوديب 

الفيلم  اأن طبيعة  أعتقد متاما  ا أنا  ا والنظرية 68،  ملكا 

هي التي تخلق ال�ضكل التعبريي له ففي فيلمي بيوت 

مظلة   حتت  ال�ضكل  فر�ضت  الفكرة   ، الزقاق  ذلك  يف 

وو�ضيلتها  العالقة   تتبلور  وهكذا   ، اجلديدة  الواقعية 

باملتلقي الذي يكون املخرج هو الباث وامل�ضتقبل يف 

خرين  الوقت نف�ضه ليقدم روؤيته ومفرتحه اجلمايل لالآ

آخر اللم�ضات ويوقع على ن�ضخة العر�ص. أن ي�ضع ا بعد ا

أفالم املخرج  v يف �سوء هذا احلكم اين ت�سعون ا

االخرية  افالمه  ات�سمت  التي  �ساهني  يو�سف 

بالغمو�ض واملغاالة الرمزية؟

 ، �ضاهني خمرج كبري وموهوب  يو�ضف  أن  ا ينكر  u ل 

مر مبراحل عديدة وكانت اأفالمه التي اأجنزها  �ضمن 

منها  بداعي  الإ بر�ضيده  جدر  الأ هي  الواقعية  أ�ضلوب  ا
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أرى  ا انني  إل  ا ر�ص.  الأ النيل،  ابن   ، احلديد  باب  اأفالم 

تخدم  مل  الغربية  ال�ضينما  يف  احلداثة  مبوجات  تاأثره 

واأ�ضبح  خرية  الأ أعماله  ا يف  املغاير  توجهه  كثريا 

الناجت  غمو�ضه  رغم  �ضطحيا  ال�ضينمائي  ال�رسد  لديه 

الدعاء يف جتريبية غري  وكثري من  فنية  هلو�ضة  من 

متقنة كما يف ا�ضكندرية كمان وكمان وغريها ، كونه 

ا�ضتعار �ضكالً غربياً ملوا�ضيع �رسقية فكان التناق�ص 

ما  وهذا   ، وال�ضكل  امل�ضمون  يف  الو�ضوح  وغياب 

حتى  اعماله  تناولت  التي  النقدية  الراء  عديد  توؤكده 

من جهات التمويل التي كانت ت�ضاعده الفرن�ضية منها 

او اليونانية.

الفكري  ر�سيدك  �سكلت  التي  امل�سادر  هي  ما   v

ومرجعياتك الفنية؟

تتلمذنا  الكادميية  والدرا�ضة  املوهبة  بواكري  منذ   u

يف  جتاربهم  لهم  وفنانني  كبار  أ�ضاتذة  ا أيدي  ا على 

العبودي  جا�ضم   ، جالل  ابراهيم  أمثال  ا العراقي  الفن 

ممن  وغريهم  العبيدي  �ضعدون   ، اخلطيب  ابراهيم   ،

العاملية ورجعوا للعراق  الفن من منابعه  ا�ض�ص  نهلوا 

خطط  عرب  طالبهم  متناول  يف  خربتهم  لي�ضعوا 

من  التخرج  وبعد   ، وتطبيقية  نظرية  علمية  أ�ضاليب  وا

معهد الفنون اجلميلة حيث در�ضت امل�رسح   ومار�ضت 

ال�ضينما هواية واحرتافا واطلعت على جتارب ال�ضينما 

بعد  ل�ضيما  ال�ضينما  �ضغلتني  حيث  والعربية  العاملية 

ال�ضينما  موجات  تابعت  ثم  المريكية  فالم  لأ �ضيوع 

ذلك  كل    ، أ�ضلوبية  ا حداثة  من  جاءت  وما  وروبية  الأ

وال�ضينمائية  الفنية  �ضخ�ضيتنا  يف  مرجعيات  �ضكل 

البديلة  ال�ضينما  تيار  تاأ�ضي�ص  إىل  ا بنا  الذي دفع  المر 

من  جمموعة  التقينا  ان  بعد   1970 عام  دم�ضق  يف 

املخرجني العرب منهم قي�ص الزبيدي ، علي عبداخلالق 

، �ضادي عبد ال�ضالم، كري�ضتيان غازي ، عمر اأمريلي ، 

أنا. عبدالعزيز طلبي وا

تتوا�سل  أن  ا ت�ستطع  مل  املجموعة  هذه  لكن   v

وحتقق اهدافها املر�سومة؟

u نعم لقد ف�ضلت حماولتنا نتيجة التباعد بني اأع�ضائها 

أولً وثانياً لعدم توفر الوعي لدى املنتج العربي الذي  ا

الميان  مقابل  الفيلم  جماليات  معنى  ي�ضتوعب  مل 

ال�ضائدة يف  النظرة هي  تزل هذه  التذاكر، ومل  ب�ضباك 

فنا  كونها  بالذات  وال�ضينما  العربية  الثقافة  بنية 

وفن  ومتويل  �ضناعة  فهو  كبرية  مليزانيات  يحتاج 

واعالن وجمهور.

v بعد هذا الغياب الق�رسي و�سنوات املهجر رجعت 

للعراق كيف وجدت الواقع الثقايف وال�سينما ب�سكل 

خا�ض؟

مر  وعلى  العراقية  الثقافة  عانت  ال�ضديد  �ضف  لالأ  u

الع�ضور من حما�رسة و�ضغوط مار�ضتها ال�ضلطة التي 

أفقد  ا مما  وتوجهاتها  باأهدافها  الثقافة  ربط  حاولت 

فقد  ومبدعيها  ابداعها  من  الكثري  العراقية  الثقافة 

و�ضعراء  أدباء  ا احلر  الفكر  اأ�ضحاب  من  الكثري  هاجر 

واليوم يف ظل   ، للوطن  وهذا خ�ضارة كبرية  وفنانني 

الثقافة  ان  وجدت  العراق  يعي�ضها  التي  املتغريات 

تعاين من ذات ال�ضباب وهناك حالة اعالمية منفلتة 

أق�ضد و�ضع  أنا ل ا اذ لميكن تاأ�ضي�ص اعالم بال قانون ، ا

م�ضاحات  توفري  بقدر  التعبري  حرية  من  حتد  �رسوط 

من احلرية والدميقراطية  حتت �ضوابط فنية ووطنية 

العراق  التلفازية يف  القنوات  ا�ضتحدثت ع�رسات  لقد   ،

باأجندات  وارتباطاتها  متويلها  مب�ضادر  وامل�ضكوك 

خارجية ، من جانب اخر جند ان العديد ممن يجهلون 

ثقافية  مراكز  احتلوا  قد  والفن  الثقافة  م�ضطلح 

وت�ضميم  ال�ضعب  ذائقة  توجيه  يف  تتحكم  إعالمية  وا
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هابطة  فنية  لعمال  والرتويج  الرداءة  بن�رس  أفكاره  ا

ت�ضاهم يف التجهيل وتراكم التخلف  والرتويج للموت 

والظالم ،مقابل غياب للموؤ�ض�ضات الثقافية وح�ضورها 

للم�ضارح  �ضا�ضية  الأ للبنى  واهمال  الواقع  ار�ص  يف 

ودور العر�ص وللطاقات واملواهب واخلربات احلقيقية 

أن ت�ضتثمر فكريا وجماليا يف بناء العراق  التي ينبغي ا

ي�ضقط  ال�ضيا�ضة  تف�ضل  حني  أقول  ا وباخت�ضار  اجلديد. 

النظام وحني تغيب الثقافة ي�ضقط الوطن.

مالمح  ر�ضم  يف  الكبري  دوره  مريكي  الأ ولالحتالل 

المر  قرب  عن  عاي�ضته  الذي  املاأ�ضاوي  امل�ضهد  هذا 

ر�ضالة   اوباما  المريكي  للرئي�ص  اكتب  جعلني  الذي 

اخت�رست فيها معاناة الثقافة العراقية حني قلت له

ودمرمت  هوليود  يف  لل�ضينما  مدينة  ان�ضاأمت  )انكم 

ما  بناء  عادة   لإ أدعوكم  ا  ، بلدي  يف  ال�ضينما  قاعات 

احلياة  خيط  من�ضك  ودعونا  غادرونا   ، بتدمريه  قمتم 

من جديد(.

العقول  ن تعود ثقافتنا بوجود  مل قائما لأ الأ ما زال 

فوق  العراق  ت�ضع  التي  احلقيقية  واملواطنة  فكار  والأ

كل اعتبار.

خربات  تطوير  يف  كبري  دور  النقدي  للخطاب   v

الفنان من جانب وكذلك االرتقاء بكفاءة املتلقي ، 

كيف جتدون واقع النقد ال�سينمائي العربي ؟

مل  ما  التطور  لها  ليكتب  إبداعية  ا حركة  أية  ا ان   u

جتد �ضداها قي خطاب النقد الذي يكامل �ضريورتها 

خلل  من  تعاين  مازالت  العربية  وال�ضينما  وتوا�ضلها، 

دون  زالت  ما  ال�ضنمائي  النقد  فحركة  املعادلة  هذه 

م�ضتوى الطموح ومل ت�ضتطع معاهد ال�ضينما من تاأهيل 

خمرجني  اأو  ممثلني  لتخريج   اخلال  هو  مثلما  نقاد 

إىل م�ضتويني من اخلربة  ن عملية النقد حتتاج ا رمبا لأ

ما  أن  ا إل  ا  ، واحلرفية  التطبيقية  واملعرفة  النظرية 

أغلب نقاد ال�ضينما هم من اأ�ضحاب امل�ضتوى  نلم�ضه ان ا

انطباعية تفتقر  الكتابات   النظري ولهذا تاأتي معظم 

دراك احلريف لبنية امل�ضهد ال�ضينمائي ولكن هذا ل  الإ

�ضامي  أمثال  ا متميزين  نقاد  وجود  نغفل  أن  ا يدعونا 

�ضعدون  �ضادي،  أبو  ا علي  حمرم،  م�ضطفى  ال�ضالموين، 

، �ضمري ن�رسي ، �ضفاء �ضنكور،  فا�ضل، على �ضفوت 

آخرين. الهادي خليل وا

بداعية  عمال وامل�ساريع االإ v ما هو اجلديد من االأ

القادمة؟

إجناز �رسيط عن مدينة غدام�ص  أوا�ضل العمل على ا u ا

التاأريخية  بني  متزج  روؤية  �ضمن  التاأريخية  الليبية 

اهتمامات  �ضمن  ياأتي  الفيلم  وهذا  واملعا�رسة 

يف  ثرية  الأ املدينة  هذه  ترميم  اعادة  يف  اليون�ضكو 

له  اتخذت  جديد   لقيلم  الكتابة  أوا�ضل  ا كما   ، ليبيا 

عنوانا موؤقتا هو الربحية – �ضيكون با�ضلوب خمتلف 

عما �ضبق ، كما انتهيت من �ضيناريو فيلم احل�ضني الذي 

درامية  �ضياغة  يف  اأبحث  أنا  وا �ضنوات  ل�ضبع  �ضغلني 

تركز على اجلانب الفني اكرث من اجلانب اليديولوجي 

أ�ضلوب ال�ضينما ال�ضعرية من ناخية ا�ضتخدام  واعتمدت ا

مبا  امل�ضهدي  البناء  و�ضفافية  الت�ضوير  ووقت  اللون 

يحقق يل الروؤية احللمية للعمل.

يل  �ضدر  والنقدية  دبية  الأ الكتابة  م�ضتوى  وعلى 

دار  عن  منامات  بعنوان  ق�ض�ضية  جمموعة  موؤخرا 

يل  �ضدر  الدرا�ضات  جمال  ويف  بتون�ص  عربية  نقو�ص 

كتاب تاأمالت يف ال�ضينما والتلفزيون عن دار كنعان 

للطباعة والن�رس ب�ضوريا و�ضدر يل ببغداد كتاب ب�ضتان 

ال�ضينما الذي �ضيكون هديتي لطلبة ال�ضينما وع�ضاقها 

يف الوطن العربي.
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م�رسحم�رسح

من اأعمال الفنان يحيى ال�شيخ  - العراق

ن�سيم-  حممود  منري-  وليد  املحدثني:  امل�سرحيني  ال�سعراء  جيل 

حممد �سليمان وغريهم، يقدمون لنا م�سرحا �سعريا ميثـل اجليل 

الثالث من كتاب امل�سرح ال�سعري.
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ال�سعر يف الدراما.. من املو�سوع اإىل احلالة،

يحاء  ومن املعنى اإىل الإ

وليـد منري وم�شرحه ال�شعري

هناء عبد الفتاح

كاتب وخمرج م�رصحي من م�رص 

زمة احلقيقية التي يعاين  ل يزال ع�شب الق�شية امل�رصحية هو الكلمة، ول تزال الأ

منها امل�رصح امل�رصي عامة، والعربي خا�شة، هي الن�ص امل�رصحي. ويف ظني 

اأن طريق امل�رصح لي�ص ممهدا بالزهور. ففي الوقت الذي يحاول فيه امل�رصحيون 

امل�رصيون اجلادون اأن يتحرروا من احل�شار الذي يلتف حولهم جميعا، ح�شار 

ال�شطحية والفجاجة، والرثثرة، التي َت�ِشُم الن�شو�َص امل�رصحية من ناحية، والكم 

ال�شخم من م�رصحيات القطاع اخلا�ص ب�شلبياته كافة من ناحية ثانية، ن�شاهد 

امل�رصحية  يتهم  وهو  اآخرين؛ �شوتهم خافت؛  متوا�شعة مل�رصحيني  حماولٍت 

لي�شت وا�شحة املعامل، م�شتتني، �شائعني يف مواجهة القيم الرديئة التي �شارت 

اخلربات  واإ�شافة  النفو�ص،  وا�شتفزاز  الرخي�ص،  با�شتجداء  اجلاد  الفن  تهدد 

املري�شة اإىل ذوق املتفرج. واإذا كان ثمة م�رصح يحاول البتعاد عن تراكمات 

التاأرجح بني نكات فاح�شة، واأفكار برجوازية رخي�شة، فهو ي�شع يف اعتباره 

كذلك »الو�شفة التجارية« التي ي�شتجيب لها املتلقي امل�رصحي.

تتمكن  الذي  ال�سيء  هو  ال�سعر  إن  ا بورتور:  مي�شيل 

َها 
َ
نف�س لتنتقَد  ذاتَها   

َ
تعي اأن  من  بوا�سطته  احلقيقة 

بنف�ِسها وتتبدل.

m



اليوم  حتى  نزال  ل  أننا  ا هي  املطروحة  والق�شية 

م�رصح  هو  الوحيد  امل�رصحي  مرياثنا  باأن  واهمني 

وموؤرخي  والنقاد  املحللني  يدفع  مما  ال�شتينيات 

امل�رصح  أن  ا ترى  نقدية  نظرية  إقامة  ا إىل  ا امل�رصح 

امل�رصي رهن اجنازاِت م�رصح ال�شتينيات، وا�شتمرارية 

أهدافه. قوالبه وا

ول من رواد املخرجني والكتاب  أبناء اجليل الأ ول يزال ا

امل�رصحيني ي�رصون – اأحيانا - على اأحادية الروؤية، 

ولي�ص مفرتقه.  الطريق،  نهاية  إجنازاتهم  ا ويرون يف 

ذهبية  فرتة  تعرْف  مل  م�رص  اأن  دوما  يوؤكدون  بل 

ووفقا  ال�شتينيات،  يف   
ْ
عرفت كما  امل�رصي  للم�رصح 

ملا مت تاأ�شي�شه يف هذه الفرتة من قواعد ومنطلقات.

وال�شوؤال  إطالقها؟  ا على  �شحيحة  املقولة  هذه  فهل 

 على م�شتوى 
َ
آخر ا ا

ً
 م�رصح

ُ
خلف هذا امل�رصح

ُ
أمل ي هو: ا

طار امل�شهدي امل�رصحي، يعرب عن  الن�ص الدرامي، والإ

ر�شالة  العام، ومبا حتمله من  ب�شكلها  نية  الآ الدراما 

معا�رصة؟

لـ«  ال�شتينيات  مقارنة  يف  امل�رصحية  عمال  الأ كانت 

ر�شوان  وفتحي  باكثري  اأحمد  كعلي  دراما«  كتاب 

وهبة  الدين  و�شعد  عا�شور  ونعمان  احلكيم  وتوفيق 

اخلوىل  ولطفي  رومان  وميخائيل  ر�شدي  ور�شاد 

ال�رصقاوي وجنيب �رصور  الرحمن  ألفريد فرج وعبد  وا

)�شاعرا  ال�شبور  عبد  و�شالح  م�رصحيا(  )�شاعرا 

يف  الن�شية  القاعدة  هي  دياب..  وحممود  م�رصحيا( 

خراجية  آنذاك، وكانت الروؤى الإ خلق الدراما امل�رصية ا

أرد�ص وعبد الرحيم الزرقاين  عند فتوح ن�شاطي و�شعد ا

وحمدي غيث وكرم مطاوع وجالل ال�رصقاوي وجنيب 

�رصور )خمرجا( واأحمد زكي واأحمد عبد احلليم وكمال 

عيد وحممد عبد العزيز وحممد مرجان وغريهم.. هي 

 
َ
البناء �شكل 

ُ
ي كان  الذي  خراجي  الإ التقني/  طار  الإ

املو�شوَع فوق القاعدة الن�شية وي�شيده.

الرواد  هوؤلء  لعمل  والفني  التاريخي  تقديرنا  كان 

كبريا ول يزال، �شواء كان على م�شتوى الفكر الدرامي 

م�رصحيٍة  لن�شو�ٍص  اجلديدِة  التاأويالِت  أو  ا امل�رصحي 

وتربط  املبدعة،  باكت�شافاتها  تت�شم  تف�شرياٍت   
ُ َ
ـَف�رص

ُ
تـ

عينيها  ن�شب  وت�شع  مة،  بالأ قومي  برباط  امل�رصح 

وهموم  والقت�شادية؛  الجتماعية  الق�شايا  خمتلف 

فوق  وتطرحها  فئاته  بتنوع  امل�رصي  املجتمع 

أن للم�رصح   بال�شيا�شة، موؤكدًة ا
َ
اخل�شبة، وتربط امل�رصح

إىل ال�شعار ال�شيا�شي، الباعِث على التفكري  أقرب ا ر�شالة ا

وال�شتفزاز، ورمبا التاأمل ثم التغيري.

املبدعني  على  طرح  قد  ذاته  امل�رصح  هذا  أن  ا بيد 

امل�رصحيني يف ال�شاحة الثقافية نفوذا �شاغطا، وقيدا 

بداع امل�رصحي امل�رصي  من القيود التي حا�رصت الإ

خالقية  الفكرية والأ دوار  أوثقته - عن وعي - بالأ وا

الذي  املقد�ص  برباطها  امل�رصح  تربط  التي  والوطنية 

الفعل  عن  تنوب  التي  الكلمة  رباط  راه: 
ُ
ع  

ُ
تنف�شم ل 

جوهرية  مفردة  بو�شفها  وو�شعتها  احلي،  الدرامي 

أ من عندها العر�ص امل�رصحي لينتهي يف دائرتها،  يبدا

خرى من ف�شاء  وذلك على ح�شاب مفردات العر�ص الأ

�شاءة  )فراغ م�رصحي(، وت�شكيل هذا الفراغ باللون والإ

إيقاع الت�شكيل للوحة امل�رصحية. وا

وال�سوؤال اجلوهري املطروح :

�شوؤايل  طرح  ولأ جيال؟  الأ هذه  بني  توا�شل  أئمة  ا  -

جيلي  به  أفاد  ا الذي  الدور  حجم  ما  اأخرى:  ب�شيغة 

جيال التالية من هوؤلء الرواد؟ والأ

أن اخلطاأ اجل�شيم الذي وقعنا �شحية له يكمن  يف ظني ا

م�رصحا  �شبقنا  عمن  ورثناه  الذي  امل�رصح  كون  يف 

 
ُ
ا. فالن�شو�ص تتكلم اأكرث مما تفعل - كما قلت

ً
ثرثار

خر يتحول هذا  �شالفا - هذا من جانب، ومن اجلانب الآ

إىل تذييل للعمل امل�رصحي، ويغدو  ا خالقي  ال�شعار الأ

ا، 
ً
ـ مدر�شي العمل امل�رصحي برمته وعرب هذا املفهوم 

املحتوى  من  النابعة  الفنية  قيمته  ا 
ً
مفتقد ا، 

ً
تعليمي

الدرامية،  م�شارها وحركتها  الكلمة  فتفقد  امل�شهدي؛ 

 يف حمدودية حمتواه 
ُ
أو ينح�رص  ا

ً
ويذهب املعنى �شدى

عن  امل�رصحي  العمل  يتوقف  بل  الت�شميني،  اللفظي 

اأن مينح املتفرج فر�شة التعامل والتوا�شل احلى مع 

املادة املطروحة فوق اخل�شبة.

يف هذه الدرا�شة نتوقف عند هذه اللحظة، حلظة لقاء 

كونه  منطلق  من  الدرامي  بالن�ص  امل�رصحي  العر�ص 
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اجلوهر، ونقطة البداية. و�شوؤال امل�رصح املطروح: ملاذا 

 العر�ص 
َ
أن كان م�شدر  الكلمة، بعد ا

َ
افتقد امل�رصح �شحر

خر: ما دور ال�شعر يف  ه؟! وال�شوؤال الآ
َ
إلهام امل�رصحي وا

هذه  يف  م�رصحنا  عن  ا 
ً
غائب جعله  مالذي  امل�رصح؟ 

ال�شعرية  امل�رصحيات  كانت  وقد  التاريخية؟  املرحلة 

ا لي�ص بال�شئيل من ن�شبة العرو�ص 
ً
متثل فيما م�شى قدر

امل�رصحية؟!

أ�شتعيد، هنا، مقولة �شهرية لـ«مي�شيل بورتور«:  لعلنى ا

إن ال�شعر هو ال�شيء الذي تتمكن احلقيقة بوا�شطته من  ا

ا بنف�ِشها وتتبدل. تدل هذه 
َ
ه

َ
 نف�ش

َ
 ذاَتها لتنتقد

َ
أن تعي ا

املقولة على كون ال�شعر �رصورة يف كل الع�شور. لقد 

إجنازاتهم  ا تقدمي  يف  يت�شابقون  امل�رصح  �شعراء  كان 

اأحمد  مثل:  الكال�شيكيني  من  كانوا  �شواء  ال�شعرية، 

أو من املحدثني مثل عبد الرحمن  أباظة، ا �شوقي، وعزيز ا

أبو  ا إبراهيم  ا ال�رصقاوي، و�شالح عبد ال�شبور وحممد 

�شنة. والظاهرة املتفردُة يف تاريخ امل�رصح امل�رصي 

 من 
ْ
ال�رصقاوي قد حذفت اأن م�رصحيات عبد الرحمن 

�شحناٍت  بنيتها  يف  لتدخل  ثرثرتها،  بع�ص  الكلمة 

درامية، ت�شيف املعنى للكلمة، وتك�شف توهج اللحظة 

نية التي كانت تعبـر عن م�رص  التاريخية، واللحظة الآ

بداية  وال�شبعينيات:  وال�شتينيات  اخلم�شينيات  يف 

آنذاك  ا ال�رصقاوي  بعدها. كان  بثورة 52 ومرورا مبا 

يقدم )ماأ�شاة جميلة(، )والفتى مهران(، و)ثاأر اهلل()1( 

امل�رصحي  الن�ص  كان  وغريها.  حمر(  الأ و)الن�رص 

ال�شعري يرتقي، ويحدث يف املتفرج حالة من اليقظة 

اليومى،  زاده  إىل  ا ي�شاف  بحيث  والوهج،  والت�شاوؤل 

إعادة  ا يف  والرغبة  والده�شة  الرغبة  فيه  وي�شعل 

�شياء. اكت�شاف الأ

إىل ال�شعر؟  ن: هل كان م�رصحنا يف حاجة ا وال�شوؤال الآ

املتفرج  به  يتزود  زادا  ال�شعري  امل�رصح  كان  هل 

روؤيته  وي�شكل  وقدره،  م�شريه  ليلقي  امل�رصي 

م�شتوى«  بذلك   
ُ
ويكت�شب ال�شمويل،  بطابعها  املت�شمة 

كان  بينا  بالنف�ص؟  وارتباطا  عمقا  اأكرث  معنويا 

ن�شان فوق اخل�شبة؛ ويعرب  امل�رصح النرثي يعر�ص الإ

على  اليومية  احلياة  وواقعية  �شياء  الأ طبيعية  عن 

امل�شتوى اخلارجي فقط؟!

للم�رصح  إنقاذا  ا كان  ال�شعري  امل�رصح  أن  ا ظني  يف 

ال�رصقاوي  عند  ال�شعري  امل�رصح  كان  لقد  النرثي. 

م�رصح  لنا  فه 
َّ
خلـ ما  لكل  الواعي  اجل�رص  مبثابة 

لت�شعنا  ال�شيا�شي،  اخلطاب  مبا�رصة  من  ال�شتينيات 

أتون عامل �شاٍف  التجربة ال�شعرية يف امل�رصح داخل ا

امل�شاعر  تنطوي على  أدبيات جديدة  ا القيم؛ ويف  من 

للحظة  والرا�شدة  الوطنية،  للنزعة  املوؤ�شلة  القومية 

ونه�شة  القومي  بالبعث  املو�شومة  التاريخية 

امل�رصوع التنويري.

لهذه  النقدي  اخلطاأ  كان  فقد  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

النقدى  اعتمدت يف حتليلها  أنها  ا ال�شعرية،  العرو�ص 

خطابها  احلاويِة  احلرفية؛  الن�شيِة  الر�شالِة  أ  مبدا

الكلماِت  حداُث  الأ  
ْ
أنابت وا املبا�رص؛  »ال�شعاري« 

يف  أو  ا الدرامي  احلدث  يف  تطور  دون  عنها  للتعبري 

ت�شوير  إىل  ا حقيقي  �شعي  دون  الدرامية،  حركتها 

العر�ص  لغة  مفردات  إىل  ا امل�شتندِة  امل�شهدية  الروؤية 

لغة  وهي  الكلمات،  على  املعتمدة  غري  امل�رصحي، 

ال�شعرية  واللغة  امل�رصحية  م�شريتها  يف  تتوازى 

التي  الكلمات  إيقاع  وا إيقاعها  ا ويتزامن  الدرامية؛ 

كلماته.  خبايا  داخل  اجلديد  ال�شعر  أوزاُن  ا تفر�شها 

 هذه �شقطتَها الدرامية اجلوهرية!
ْ
وكانت

مل  أنه  ا ال�شعري  ال�رصقاوي  م�رصح  قيمة  أن  ا ظني  يف 

ا اأكرب من دوره الذي متثل يف 
ً
يكْن يدعي لنف�شه دور

ارتفاع م�شتوى اخلطاب ال�شعري يف امل�رصح امل�رصي 

التاريخية  املو�شوعاِت  م�رصحه  واعتماد  والعربي، 

ال�شيا�شية  حداث  الأ وا�شتلهامه  العربي،  تراثنا  يف 

إن جاز  اجلارية، واعتبارها خبزنا الفكري اليومي - ا

امل�رصحيات  هذه  اأدت  لقد  التعبري.  هذا  ا�شتخدام  يل 

الثقايف  اجلماهري  ذوق  درجة  ارتفاع  إىل  ا ال�شعرية 

 اكت�شاَف لغتنا اجلميلة وطواعيتها 
ْ
أعادت والفكري، وا

أن تكون لغة م�رصح. هذا هو الدور اجلوهري الذي  يف ا

آنذاك. أتى به امل�رصح ال�شعري ا ا

املنتظر؛  املنقذ  ال�شبور  عبد  �شالح  كان  لذلك، 

ال�شعرية  دراماته  كانت  امل�رصحية  حماولته  ففي 
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ومفردات  الكلمة،  دراما  بني  ما  التزاوج  على  تعتمد 

العر�ص امل�رصحي، بني خمتلف املو�شوعات الرتاثية 

مرية تنتظر( و�شولً  والتاريخية )ماأ�شاة احلالج( و)الأ

و)ليلى  ليل(  )م�شافر  اليومى  الواقع  اأحداث  إىل  ا

واملجنون(، وغريها. كان �شالح عبد ال�شبور البذرة 

املتلقي  وعي  داخل  بجذوره  امل�رصح  لربط  احلقيقية 

غدا  امل�رصحي.  ا�شتقباله  وح 
ُ

�رص وتثـبيت  امل�رصحي، 

هذا امل�رصح بف�شله تكثيفا للتجربة ال�شعرية؛ وتوظيًفا 

الدرامية  اللغة  داخل  وولوجها  ال�شعرية،  للكلمة 

احلالة  عن  للبحث  تالية  حماولة  بل  وامل�رصحية؛ 

وظروفه  املنا�شب،  املو�شوع  تختار  التي  امل�رصحية 

املالئمة، وحتاول ب�شعر الكلمة ولي�ص بالكلمة ال�شعرية 

أن تخلق وتعلي من مكانة ال�شخو�ص امل�رصحية، التي  ا

ا 
ً
حلم تك�شبها  بعينها؛  درامية  بعاد  لأ وفًقا  تت�شكل 

ا وحياة؛ فال تغدو جمرد كلمات جميلة متقنعة. 
ً
ودم

أن عبد ال�شبور كان البداية النا�شجة  وعلى الرغم من ا

للم�رصح ال�شعري املعا�رص املعتمِد على دراما احلدث؛ 

وحبكته؛  وال�رصاع  امل�رصحية؛  ال�شخ�شية  وتكوين 

ال�شاعر  كاتبنا  فاإن  املعلنة؛  املطروحة  والر�شالة 

ر�شطية«)2(،  يتخطى حدود هذه القوانني و«اللوائح الأ

وينتزعنا منها انتزاعا؛ لي�شعنا يف قلب عامل �شعرى 

ومناخ  »ميرتلنك«)3(،  عامل  إىل  ا يكون  ما  أقرب  ا

إليوتية«)4(  »ا وجروت�شكية  فاجع،  »�شيك�شبريي« 

�شاخرة.

له  ا 
ً
م�رصحي ا 

ً
موقع يحتل  عبدال�شبور  فم�رصح  لذلك، 

ال�شعري امل�رصي  خ�شو�شيته داخل خريطة امل�رصح 

حتتفي  متاأنية،  درا�شة  درا�شته  ينبغي  والعربي؛ 

ا 
ً
تقدمي تقدميه  من  ينبع   ، وتقييما  ونقدا  حتليالً  به 

أداء ممثلني موهوبني،  ا ا فوق اخل�شبة، بف�شل 
ً
�شحيح

إطار م�شهدي متاألق. لقد حفر  وتاأويل م�رصحي جديد، وا

املعا�رصة  ال�شعرية  مب�رصحياته  ال�شبور  عبد  �شالح 

اللغة  تراث  إىل  ا الكثري  ت�شيف  م�رصحية  حفرياٍت 

خراجية،  الإ امل�شهديِة  والروؤيِة  احلديثة،  امل�رصحية 

م�رصحنا؛  على  للحفاظ  دفعا  يدفعنا  ا 
ً
زاد ومتنحنا 

وا�شتعادِة وجوِده الفاعل!

ال�شعراء  من  جيل  لنا  يبدو  ال�شعري  املناخ  هذا  يف 

ن�شيم -  امل�رصحيني املحدثني: وليد منري - حممود 

�شعريا  م�رصحا  لنا  يقدمون  وغريهم،  �شليمان  حممد 

ميثـل اجليل الثالث من كتاب امل�رصح ال�شعري.

الكاتب  أعمال  ا على  �سوءا  الدرا�سة  هذه  تلقي 

روؤية  منظور  من  منري،  وليد  ال�ساعر  امل�رسحي 

عرو�سه  مبفردات   
ُ
االهتمام كرب  االأ همها  نقدية 

امل�رسحية على امل�ستوى امل�سهدي. ي�سغلنى فيها 

 - م�رسحًيا  وباحثا  وناقًدا  خمرًجا  بو�سفي   -

الن�سية،  القاعدة  م�ستوى  على  به  تخاطبني  ما 

وما ت�ستلهمه على م�ستوى �سياغتها لف�ساءاتها 

امل�رسحية.

�شا�ص ولذلك،  إن م�رصح وليد منري م�رصح رمزي يف الأ ا

تكون  لن  هنا  والعر�ص  الن�ص  بني  العالقة  فاإن 

أو العر�ص  إ�شتاتيكية جامدة؛ فالعر�ص الواقعي ا عالقة ا

إيالم«)5(   - كما يقول »كري ا
ُّ
حد

ٌ
يهام ي املعتمد على الإ

- من مرونة ال�شلة املتبادلة بني العالمات)4(. بيد 

ن  مر لي�ص كذلك يف الدراما ال�شعرية الرمزية، لأ أن الأ ا

فق  اخرتاق جداري الزمان واملكان املاألوفيـن يتيح لأ

�شتى  ويجرب  وميور  د 
ّ
يتمد أن  ا املفتوح  العالمات 

التفاعالت املمكنة. وهذا هو ما نراه عند »ميرتلنك« 

مثال.

أنني  واهتمامى بـ»م�رصح وليد منري« كذلك ينبع من ا

اأعترب وجوده ال�شعري – خا�شة بعد موته املفاجئ - 

مرحلة تالية مل�رصح �شالح عبد ال�شبور، رغم تاأثرات 

الكاتب الناقد وليد منري مب�رصح هذا الرائد، وقد كتب 

منري  روؤية  نكت�شف  حيث  م�رصحه،  عن  مهمة  درا�شة 

مل�رصح عبد ال�شبور القائمة على الفر�شية القائلة باأن 

اخل�شي�شة اجلوهرية يف �شعر عبد ال�شبور خ�شي�شة 

هي  الدرامية  الوظيفة  أن  »ا اأي  �شا�ص،  الأ يف  درامية 

بروز  تكفل  التي   )La dominate( املهيمنة 

ن�شاق  الأ بقية  على  وهيمنتها  الرتكيب،  أن�شاق  ا اأحد 

دبي للفنان«)6(. ثر الأ خرى يف الأ الأ

أن يجيب عن  ا الناقد وليد منري عرب درا�شته  ويحاول 

ال�شوؤال التايل:
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ا 
ً
إىل اأي مدى يكون الن�ص ال�شعري )الدرامي( مو�شوم  ا

بال�شعرية Poetics مادامت ال�شعرية هي متايز الفن 

خرى، فيما  اللغوي واختالفه عن غريه من الفنون الأ

يقول »ياكوب�شون«؟.

أن ن�شم الن�ص ال�شعري )الغنائى(  إىل اأي مدى يجوز لنا ا  وا

بالدرامية Dramatic، مادام ال�شتثناء والتكثيف 

هما جوهر الدراما - فيما يقول داو�ص؟)7(.

يرى  فيما   - كله  ال�شبور  عبد  �شالح  �شعر  إن  ا

أنه  ا أي  ا الكاآبة«)9(  مل�رصحة  »مكان   - أدوني�ص)8(  ا

والتوتر  واحلركة  باملوقف  زاخر  درامي  م�شطح 

حلقات  آخر  ا ميثل  فهو  اللغة.  خالل  من  �شخا�ص  والأ

ذلك  ن.  الآ حتى  ال�شعري  امل�رصح  يف  الفني  الن�شج 

ن عبد ال�شبور كان ميلك روؤية نقدية على قدر من  لأ

الو�شوح والتكامل للم�رصح وال�شعر معا. كان �شاحب 

خر.  وجهة نظر يف كليهما، ويف ارتباط كل منهما بالآ

ومل يكتِف عبد ال�شبور باإعالن وجهة نظره تلك حديثا 

ا 
ً
إبداع إىل تطبيقها ا ًا ا

أو كتابة، ولكنه �شعى �شعيا دائب ا

إثباِت �شحِتها و�شوابها. ، وجمالً، وا

ِّها  ل ُ
ج يف  ال�شبور  عبد  م�رصحيات  اأن  إىل  ا ونخل�ص 

 
ْ
- متفقني يف هذا مع الناقد وليد منري - قد وجدت

وروؤية  ت�شكيال،  وتردداِتها  وىل،  الأ اجلنينية  ها 
َ
ذور

ُ
ب

لنا  يتيح  مما  �شعره،  من  عديدة  غنائية  ق�شائد  يف 

أ�شا�ص القيم اخلالفية بني ال�شكلني التعبرييني،  ر�شد ا

 
ْ
نظامي بني  الفارقة  املحددات  أبرز  ا إىل  ا والو�شول 

ا�شتقراء  طريق  عن  فيهما،  اللغويني  الت�شكيل 

رجاعية فيما بني الق�شيدة  التجاوبات والتبادلت الإ

كان  لذا،  وحتليلها.  ب�رصحها  والقيام  وامل�رصحية؛ 

اكت�شافات  من  متفوقة  مرحلة  ال�شبور  عبد  �شالح 

ال�شعرية  اللغة  أدوات  ا على  املعتمد  ال�شعري  امل�رصح 

لكتاب  التايل  اجليل  يف  بدوره  أثر  ا ولقد  احلديثة، 

امل�رصحي  �شاعرنا  أ�شهم  را وعلى  ال�شعري،  امل�رصح 

وليد منري.

اأخرى،  عوامل  يقتحم  امل�رصحي  الكاتب  هذا  أن  ا بيد 

ويبحث عن مو�شوعات تهمه، وت�شتثريه. يف م�رصحه 

الفعل  تفجر  التي  الكلمات  دراما  منري  وليد  يخلق 

وتخلق  امل�رصحية،  الف�شاءات  تر�شم  بل  امل�رصحي، 

الكلمة،  �شعر  مع  تتوافق  التي  امل�شهدية  ال�شورة 

أبيات ال�شعر يف م�رصحه  لت�شوغ �شعر امل�شهد. وكاأن ا

لي�شت جمرد عوامل من الكلمات املغلقة على ذاتها، بل 

كيانات منفتحة على الروؤية الب�رصية، ت�شكلها ال�شخو�ص 

أ�رصارها عندما  إىل اكت�شاف ا عندما تتحاور، وت�شعى ا

اأهمية م�رصح وليد  تبدو  لذا،  حداث.  الأ دائرة  تقع يف 

�شعيا  ت�شعى  جيدة  حماولة  كونه  يف  ال�شعري  منري 

إ�شكال  إىل ربط الكلمة ال�شعرية بدراما احلدث وا حثيثا ا

الروؤية امل�شهدية.

على  تقع  الرثاء،  �شديدة  منري  وليد  م�رصح  عوامل  إن  ا

حافة العامل الواقعى املمتزج بطابعه امليتافيزيقي/ 

اخليايل، الباحث عن احلقيقة من منطوقها الفل�شفي، 

. تقف  عرب منظومة من املفارقة والتجريد والعبثية 

ن »دراماته«  تلك اخل�شائ�ص فوق اأر�ص م�رصحية، لأ

 فيها احلياَة فقط، بل تكون 
ُ
ال�شعرية ل تبعث الكلمات

حتت�شن  وهي  امل�رصح  ف�شاءاِت  الرئي�شية  ها 
ُ
حماور

جدلية  عالقة  يف  ِخله 
ْ
وُتد احلديث   

َّ
امل�رصحي  

ُ
ه
َ
�شعر

مركبة.

1- بيت النجوم

وىل لوليد منري ن�شاهد عاملا  يف امل�رصحية ال�شعرية الأ

اأحداُث   
ُ
تدور حيث  الرتاثية،  خ�شو�شيته  له  ا 

ً
خمتار

أواخر القرن احلادي ع�رص. م�رصحيِتنا يف ا

والطبيعة،  أبطاله،  ا بني  د 
ِّ
وح

ُ
ي أن  ا منري  وليد  يحاول 

�شيء:  كل  يحتوى  ا 
ً
م�رصحي  

ً
ف�شاء له  متثُل  كاأنها 

ن�شاين. ن�شاين، احلب، ال�شعف الإ الب�رص، الهم الإ

ذلك  �شاه«؛  »مالك  وا�شفا  اخليام  عمر  بطله  يقول 

امللك الذي مت اغتياله يف بدايات القرن احلادي ع�رص، 

 »اخليام«:
َ
د

َ
�ش

ْ
ر

َ
أعواُن امللِك اجلديد م واأحرق ا

 عمر: مالك �شاه

 مثَل ال�شم�ص
ُ
كم كان جميال هذا املَـلُِك الغارب

كم كان يرى

كم كان يحب

إىل امللكوِت ليفهم َ ا
�شغاء كم كان يطيل الإ
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أبوه �شديقي كان ا

أبيه  فيه جبنَي ا
ُ

أيت كاأين اأمل�ص ورا

 حلاِء ال�شجرة
َ
 مباِء احلكمِة حتت

ُ
واأح�ص

للت�شكيل  قابلة  تكون  ما  �شوره  من  ال�شاعر  وينتقي 

�شِقط ال�شورَة ال�شاعرية على 
ُ
يف خيال املتلقي، حيث ي

من  وموقَفه  النفعاىلَّ  ها 
َ
�شعور لب�شها 

ُ
وي الطبيعة، 

إن ال�شاعر ي�شعى  مل. بل ا درامية اللحظة امل�شحونِة بالأ

وا�شتعارات  وت�شبيهات  �شور  خلق  إىل  ا حثيثا  �شعيا 

أثرها. يقول  أ�شى اللحظة، وعظمِة ا ب املتلقي من ا
ِّ
تقـر

ثري: عمر اخليام وا�شًفا ما حدث ل�شديقه الأ

»مالك �شاه«:

عمر.........................

 به
ُ
ملَّا حدقت

عريانا

مقتولً

كالطائر يف التيه

لكنى ملا اأمعنت

 من الطعنة
ُ
تاأكدت

اك مفتوح
َّ
أعمَق من �ُشب كانت ا

»رحيم«  النجوم«:  بيت   « م�رصحية  �شخو�ص  إن   ا

يف  واقعية   
ٌ
�شخ�شيات �شاه«؛  و«مالك  و«يا�شمني« 

حياة عمر اخليام، لكنَّ تناولها ال�شعري يجعلنا ن�شعر 

أفكار ال�شاعر عمر   �شخ�شياٍت من بناِت ا
ْ
كما لو كانت

بواق،  الأ إىل  ا  ما تكون 
ُ
أقرب ا اخليام؛ فهي �شخ�شيات 

 
ُ
أو حتى رجع ال�شدى، ل�شوٍت متفرٍد يعرب أو الظالل، ا ا

 يقوم يف هذا 
ُ
باأمِله وحزِنه عن ما بداخله . فال�شوت

العمل بدور اجلوقة التي تعلّق اأحيانا، وتروى اأحيانا 

حداث يف مكان تاٍل. اأخرى، وتربط ما بني اأطراف الأ

 - الثانية  ال�شخ�شية  وهو   - ال�شبيل«  »عابر  أما  ا

يربط  بها،  ر  مذكِّ حداث،  لالأ عابر   
ُ
جمرد كا�شمه،  فهو 

املا�شي باحلا�رص، ويره�ص بامل�شتقبل عرب احلا�رص؛ 

املوت،  كارثة  حدثت:  التي  الكارثة  إىل  ا وي�شري  بل 

تية ل حمالة .. فال يبقى  والدمار، وال�شياع، ولتلك الآ

إل الرحيل، الكل يرحل، وهو الوحيد املحا�رص الباقي.  ا

إمنا تقوم بتاأكيد فاجعة  فال�شخو�ص العابرة املعلقة، ا

يختارها  التي  بالوحدة  ال�شعور  وت�شاند  املاأ�شاة، 

لذا، ي�شبح اخليام �شخ�شية  اخليام عن وعي وق�شد. 

طبيعة  على  جوهري  ب�شكل  أداوؤها  ا يعتمد  درامية 

كاأنه  الواحد.  ال�شوت  أو  ا »املونودرامي«  امل�رصح 

تتقاطع  رئي�شية  نغمة  يف  دوما،  نف�شه  إىل  ا يتحدث 

اللحظة  عمق  من  فتزيد  الفرعية،  النغمات  معها 

امل�شحونة/ الدرامية.

 وتنه�ص رواية ال�شاعر امل�رصحي يف اختياره حلظة 

»الوحدة« التي ي�شيع فيها بطله اخليام، بحيث يبدو 

ب�شيغة  تطالب  »الوحدة«  فبنية  �رصاكها؛  يف  ا 
ً
واقع

 هذه 
ْ
أتاحت ا إىل �شيغة املناجاة. لقد  ا أقرب ما تكون  ا

 ال�شعرية، عاك�شة للمد 
ُ
ه

َ
ر

َ
و

ُ
 �ش

ُ
�شكل الكاتب

ُ
أن ي ال�شيغة ا

التعبري  الطابع اخل�شو�شي يف جمال   
ْ
أي ا الدرامي - 

عن الذات.

طويلٍة   
َ
ق�شائد أو  ا غناٍء  جمرد  هنا  ال�شعر  يعد  مل 

تـغنى، بقدر ما هو حماولة لتلبي�ص احلالة امل�رصحية 

ثمة  لي�ص  الدرامي.  ال�شعري  ثوبها  املوؤثرة  املختارة 

مكان تقليدي يف هذه امل�رصحية ال�شعرية؛ الكل يلتقي 

أو يلتف املريدون/ ال�شباب حول  عند »عمر اخليام«، ا

الفرا�شة حول ال�شوء. ميثل اخليام  عامله، كما تلتف 

يت�شابق  التي  احلقيقة  عن  بحثا  املعرفة،   
َ
�شوء هنا 

الفرا�شات/  تقرتب  لذلك،  عليها.  للعثور  ال�شباب 

للبحث  )اخليام(. فال معنى  )ال�شباب( حول �شوئها/ 

عن املكان/ املنطقي، بقدر ما هو بحث عن اجلوهر 

داخل اأطالل املر�شد. وهذا هو املنطق الفني الوحيد 

داخل  ميثل  فاخليام  املختارة؛  اخليام  وحدة  لتربير 

ال�شباب/  ويدخل  اأطالله.  معامل  من  إطاللة  ا املر�شد 

حداث، وعلى كل ما عاناه  الأ املريدون معلقني على 

أ�شتاذهم، ويعانيه ال�شعب من مليكهم: ا

- وبحب�ص ال�شم�ص التي ت�شىء  

يف قف�ص 

لكى يكون املجد للظالم

الطلبة  يكت�شف  املر�شد،  بقايا  من  الركام  هذا  يف 

أ�شتاذهم اخليام. ويت�شاءلون: مكان ا

أ�شتاذنا عمر! التالميذ : ا
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أنت هنا ؟   ا

ال�شمولية،  بالروؤية  املادية  الروؤية  ال�شاعر  ويربط 

وهنا  دللت.  من  حتمله  ما  بكل  املعرفة  �شمولية 

يخدم ال�شعر درامية اللحظة املختارة، فت�شاعد بدورها 

إنتاج معان رمزية  يف كثافة ال�شعر املطروح، وعلى ا

يحاء. ي�شاأل التلميذ الثاين: �شديدة الدللة والإ

الثانى: فكيف مل نرك؟

ويجيب اخليام:

 وما لزوم الروؤية ؟

 ال�شم�ص �شوف تدخل القف�ص

 والليل �شيد على القلوب

أن ال�شعر يف م�رصح وليد منري ل يهتم بالتفا�شيل،  بيد ا

حداث مبنطقها الفني الدرامي املتعارف  آلية الأ ويغفل ا

اللحظة  درامية  تكون  أن  ا اهتمامه  ويكون جل  عليه، 

وال�شورة، وتراكيب اجلمل  �شعرية احلدث،  نابعة من 

نابعة من املوقف ذاته. وعندما ت�شمل الظلمة خلفية 

فاإن  كبري؛   
ٌ
مدور  

ٌ
قمر ف�شيئا  �شيئا  ليبزغ  امل�رصح 

إىل  أعلى.. ا إىل ا إىل يديه، ويرفعهما ا لقي بكتابه ا
ُ
عمر ي

إىل القمر: ول.. ا تقوميه الأ

أنذا اأهرب من داخلي   اخليام: هاا

إليك أعود �شارعا ا لكي ا

يا قمر املدينة املغلوبة

 تقوميك من جديد
ُ
أر�شد ا

زل واأح�شب الأ

هذا

أواُن امللك ا

كل الريا�شيات

�شعار والفلك والأ

علم بال جدوى

بال جدوى

املتهالك  املر�شد  جلنة  اخليام  عمر  يدخل  عندما 

ال�شائع و�شط البقايا املتناثرة، يقول �شيد اجلند:

يا عمر اخليام

 احلانه
َ
ادخْل ما �شئت

 ال�شعر
َ
 ما �شئت

ْ
واكتب

وتاأمْل

َك تورق باخلمر
َ
أيام واجعْل ا

وباحلوريات

لكْن ل تتفل�شف

 نظرياِتَك للفتيان
ْ
ل ت�رصح

ول متكْث بينهمو كي ي�شتفتوك

�شفار أغوتَك الأ إذا ا وا

ْ
ف�شافـر

...............

إىل قف�ص واحد  ال�شم�ص ا
ُ

 وقر�ص
َ
أنت أو تدخْل ا ا

...............

ِده املادي، ليكت�شب 
ْ
ع

ُ
 ال�شم�ص من ب

ُ
وهكذا، يخرج قر�ص

ا دراميا، يتاأكد رويدا رويدا عند كاتبنا ال�شاعر/ 
ً
بعد

امل�رصحي على مدار اأحداث العمل امل�رصحي. ونقتحم 

ونتناول  اخليام،  تقومي   - أي�شا  ا متلقني  بو�شفنا 

أداة  كلماته عرب لغة تتعامل مع هذا التقومي، مبا هو ا

لذلك  بدية،  بالأ لل�شعور  �رصار،  لالأ للوجود،  للزمن، 

يقتحم »التقومي« عاملًا متميزًا ببعده الدرامي اجلديد، 

جوهر  يف  ي�شعنا  إنه  ا رحابة.  اأكرثَ  معنى  ويتخذ 

ن�شاين،  الإ مل  بالأ ال�شعور  اأعماق  يف  يدخلنا  الزمن، 

الذي ن�شت�شعر �شعريته يف بالغة ورقة عند وليد منري، 

بعد  املتبقني  مريديه   
َ
أحد ا عمر  بطلنا  يحاور  حيث 

خرين: حادِث اعتقال الآ

أن تختار  عمر: لك ا

أ�شتاذي َك يا ا
ُ
الثالث: اأختار

عمر: ل...

  اأعني بني املا�شي 

  ل تخرتنى

آخر   فاأنا �شيء ا

أفهم  الثالث: ل ا

أن تخرج من تقومي ال�شم�ص عمر : ما ا

   اأي تخرج من تقوميي

أو تدخل يف تقومي الدم    ا

   اأي تدخل يف تقوميك

جديدة  مرحلة  إىل  ا ال�شاعر  امل�رصحي  كاتبنا  وينتقل 
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اأطلق عليها »مرحلة النك�شاف«، وهي حلظة درامية 

الداخل،  وتعرية  احلدث،  بانك�شاف  تعني  تنويرية، 

نادرة  درامية  حلظة  وتتخلَّق  الذات.  عن  والبحث 

بتلغرافيته  احلديث:  ال�شعر  إل  ا مبهمتها  يقوم  ل 

إجابات  وا تك�شف،  ت�شاوؤلت  عن  وباإجاباته  اأحيانا، 

اأخرى. ل يحدث  اأحيانا  ت�شتجيب ملا تكت�شفه النف�ص 

املواقف  يف  إل  ا الت�شاوؤلت  على  القائم  التحاور  هذا 

أو املواقف النرثية التي تخلق  الدرامية املكثفة �شعرا، ا

املوقف  ترثى  �شعرية  ا 
ً
أبعاد ا إفرازاتها  وا بتوا�شلها 

الدرامي وتغنيه.

وىل  يف حوار لبطلنا عمر اخليام - يف م�رصحيتنا الأ

)بيت النجوم( التي نعر�ص لها يف هذه الدرا�شة - مع 

اأحد مريديه، وهو مو�شع �شكوكه وريبته الدائمني يف 

قدرته على قول ال�شدق. ن�شعر كاأننا يف حلظة درامية 

ين  انك�شافية، تربط ا�شتب�شار اخليام ووعيه بالزمن الآ

إرها�شه مبا �شياأتي، با�شتب�شار داخلي  واملا�شي، وا

حداث، ويحفر يف نفو�ص ذويه: كاأننا مع  يعى باطن الأ

امل�شيح الذي يك�شف من داخله بواطن حوارييه. فريى 

»يهوذا« اخلائن ي�شحذ خمالبه ا�شتعدادا للخيانة. لي�ص 

باإمكان لغة اأخرى غري لغة ال�شعر التعبري عن مواقف 

درامية كتلك: 

أ�شتاذي الثالث : ا

أفهم ل ا

   عمر: يف احلالني 

أنت بعيد عنى   ا

 اأحدا
ُ
الثالث : ما خنت

 حياة العامل
َ
 عمر : بل خنت

   الثالث : اأرجوك

�شكنُي �شكوكك

توجعني

 اأح�ص
ُ
   عمر : كنت

وهنا ن�شت�شعر الت�شاوؤلِت املرتابة على ل�شان �شخ�شية 

»الثالث«: 

 الثالث : مباذا؟

   عمر : بك

ا: 
ً
إجابات اخليام طابعا تلغرافيا ق�شري وتتخذ ا

الثالث : بعيونى؟

إىل م�شاألة تقومي النف�ص  ي�شري املوؤلف يف هذا املكان ا

باملعرفة بها: 

  عمر: مبدى �شوِف عيونك

   الثالث : �شدقنى.

 يفَّ اجلند
ْ
َتب

ْ
ر
َ
أدرى مل مل ي    ل ا

   لعلهمو مل يكرثثوا بى

إجابته القاطعة: ويجيبه عمر ا

جابة القاطعة أو مل يب�رصك �شواي الإ عمر: ا

  الثالث: نعم 

اِك الكلمات املت�شائلة:
َ
لحظ الوقوع يف �ِشب

  الثالث: حمتمل

 نف�شك يف نف�شك؟!
ْ
أو مل تب�رص عمر: ا

زمة الدرامية ا�شتباكا: هنا تتزايد الأ

  الثالث : اأرجوك 

الدرامي  ال�شقوط  حلظة   - التنوير  حلظة  ت�شل  هنا 

امل�رصحي  الكاتب  ويتمكن  ذروتها.  إىل  ا ت�شل  التي 

بعد  احلدث  ذروة  على  القب�ص  من   - إذن  – ا ال�شاعر 

عملية احل�شار الدائمة لل�شحية )الثالث(، حتى ي�شقط 

�شقوطا كامال:

 عمر: ا�شمعني

إين لن اأرحل    قل لهمو ا

فهنا حزين

وطريقي

و�شماواتي

وهنا قرب »رحيم«

هنا ذاكرتي

وبقاياي

هنا » بيت جنومي«

.................

 »مالك �شاه«
ْ
هنا ال�شم�ص املقتولة بني يدي

وهنا احلانة

�شطورة والأ

ر�ص. آخر اأحجار الأ إىل ا يام ا أنت مع الأ اذهب ا
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إىل ذروتها، عندما ير�شم اخليام   وت�شل هذه اللحظة ا

�شحيته؛ ويتنباأ بامل�شري الفاجع قبل وقوعه:

عمر: يا جا�شو�ص القمر اخلادع

لكنك لن تذهب

�شتموت هنا

لن يثقوا فيك كثريا

.................

ُخْل يف تقوميك
ْ
أد ا

 املا�شي
َ
د
َ
يا َزب

أ�شياٌن بروحك يا ا

ادخل يف تقوميك

يف تقومي الدم

إىل م�شاهد متعددة؛  أن امل�رصحية ميكن تق�شيمها ا ومع ا

فاإن الكاتب يرف�ص تق�شيما كهذا، بل ي�شع م�شاهدها 

متتالية، غري منف�شلة. كاأنها متثل مبجموعها ق�شيدة 

إن كل وحدة يف امل�رصحية متثل م�شهدا  طويلة واحدة. ا

ا 
ً
من امل�شاهد؛ يطرح �شخ�شية من ال�شخ�شيات؛ �شوء

ي�شطع فيك�شف لنا الكثري من تقومي »اخليام«، وي�شعنا 

اأكرث اقرتابا منه، كاأن هذه امل�شاهد جميعها ترددات 

يف  بنا  منري  وليد  ال�شاعر  وينتقل  �شخ�شيته.  ل�شدى 

آخر، يعرب عن  إىل جانب ا أرجاء م�رصحيته من جانب ا ا

أدق تفا�شيل حياته  بطله، ويقرتب بنا اأكرث فاأكرث من ا

ياأتى  تندمل.  ل  بجراح  املثخنة  وروحه  وم�شاعره، 

امل�شهد التاىل فريينا فيه يا�شمني/ مع�شوقة اخليام، 

تكوين  لتعيد  وتتخطاه،  الزمن   
َ
حدود  

ُ
ـر

ُ
تعب وكاأنها 

تقوميه وفقا لزمنها الدرامي اخلا�ص:

عمر: يا�شمني

أم ل    اأكذب عيني ا

طفولة روحي

وخيمة ذاكرتي

و�رصاع ال�شفينة

أ�شطورتي؟ يف بحر ا

ويف تاأويل جديد لل�شعور بدرامية الزمن - وهو البعد 

ـ  النجوم(  )بيت  م�رصحية  عليه  تقوم  الذي  اجلوهري 

إحداث رابطة ع�شوية  إىل ا ي�شعى وليد منري من جانب ا

حتاورا  آخر  ا جانب  من  ويقيم  �شخو�شه،  أزمان  ا بني 

املكثفة،  ال�شعرية  الكلمة  على  يعتمد  ل  بينها  فيما 

�شخو�شه  بني  ما  ت�شل  درامية  روابط  إىل  ا ي�شتند  بل 

وتوجه م�شاراتها نحو »الفعل« امل�رصحي:

إيابك!    عمر :  كم اأح�شت مواقيت قلبي ا

إىل     يا�شمني:  كما قد اأح�شت عبور الفتى حني خان ا

�شفة املوت

 له
ُ
 عمر:   قلت

إنه ميت حني خان  ا

   وحذرُته

   مل ي�شدق

وها هو مات

يا�شمني : نعم...............

مات.....................

 �رصخته تتدحرج نحوى
ُ
�شاهدت

أي�ًشا ولكننى مت ا

الذاكرة،  بطن  من  تولد  الذاكرة  فاإن  ذكرياتنا،  نها  ولأ

باحلا�رص.  املا�شي  يره�ص  الليل،  من  النهار  وين�شلخ 

وتاأ�شي�شا على ذلك، فاإن وليد منري ي�شيد عامل �شخو�شه، 

ال�شرتجاعية  والروؤية  الذكرى،  معمار  من  ومعماره 

)روؤية املا�شي(، ورجع ال�شدى املردد اأ�شداء ال�شوت، 

وم�شاهد  فعال  والأ ال�شخو�ص  من  يلج  مبا  والنف�ص، 

احلياة واملوت. لذلك، ت�شيد هذه ال�شخو�ص من �شجايا 

ى يف مقربته. ويعود وليد منري عرب هذا 
َّ
الزمن، وتت�شج

كثريا،  ي�شغله  الذي  الزمن  عن�رص  إىل  ا الدرامي  التاأويل 

الوجوديون،  يقول  كما   - بعر�شيته  ممزق  زمن  نه  لأ

خرى: يا�شمني،  إىل خلق �شخو�شه الواحدة تلو الأ يعود ا

املتناق�ص:  الفعل  وقيمة  حالم،  الأ وبراءة  ورحيم، 

احلياة/ املوت، الظلمة/ النور، ال�شم�ص/ الليل: 

�شيد اجُلند:

 ال�شم�ص من قف�شي؟
ْ
بتُم

َّ
ر

َ
كيف ه

أين خباأمت الليل ا

................

آخر: ويف مكان ا

�شيد اجُلند:
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 ليَل امللك
َ
أين خباأت ا

اأعطنا ليلنا

ُ
 وحدك وال�شم�ص

َ
أنت ولتقم ا

يف بلٍد

غري هذا 

عمر:

أقيم �شوى هاهنا أنا لن ا ا

أكذب أنا ل�شت ا وا

 ليَل املَلِك
َ
أر ومل ا

 �شوى زمني
ْ
مل اأخبىء

ونبيذى

فماذا يريدون من زمني

ونبيذي

وفقا  امل�شتعملة-  للكلمة  القيا�شي  املدلول  إن  ا

دال  كاأنه  عادة  يعمل   - لوجورن«)10(  لـ»مي�شيل 

ملدلول ثان. وي�شبح هذا املدلول الثاين لحقا ل�شيء 

�شيلة  رمزي. هنا، ميار�ص التمثيل الرمزي فاعليته الأ

ا للعالقات ال�شعرية املتنوعة.
ً
ِحم

َ
بو�شفه ر

عند   - النجوم«  »بيت  امل�رصحي  العمل  نهاية  وتغدو 

وليد منري -  للقارىء غري املتاأمل، واملخرج امل�رصحي 

املق�شد،  وبداهة  املبا�رصة،  من  ا 
ً
نوع املتب�رص؛  غري 

فالكاتب  احلرفية.  وىل/  الأ قرائنها  ماأخذ  اأخذها  لو 

وقيمته  بدللته،  زاخرا  ا، 
ً
رمزي حوارا  يقيم  امل�رصحي 

املعنويني )باملعنى ال�شعوري(:

أتركها )ال�شم�ص( بني عينيك مقتولة  �شيد اجلند: �شوف ا

كالغزال 

 من دفء اأع�شائها
ُ
�شينفجر الدم

قانيا

لزجا

و�شت�رصب حتى الثمالة

أيها اجلند يا ا

فلتقتلوها

اغرزوا يف مفاتنها

كل ما حتملونه لها من حراب املودة

هيا..

الكاتب  ي�شري   ، خراجية  الإ الهوام�ص  من  هام�ص  ويف 

عليهم  الذين  ربعة  الأ اجلنود  إىل  ا ال�شاعر  امل�رصحي/ 

أيديهم حرابا  أرجاء الف�شاء، حاملني يف ا النت�شار يف ا

اللون  »فلينفجر«   - ال�شم�ص  قر�ص  ليطعنوا  طويلة، 

 يف خلفية امل�شهد. ومع ما 
ُ
حمر من القر�ص، ويتناثر الأ

يبدو على هذه املالحظة الهام�شية من قدر من الدللة 

حمر/  الأ اللون  يتناثر  ال�شم�ص/  )يطعنون  دبية  الأ

ي�شهل  مادة  للمخرج  متثل  فاإنها  اللون()11(،  ينفجر 

أن يخلق منها لوحة �شوئية ت�شيء �شينوغرافية  عليه، ا

املتعددة  باألوانها  وترثيها  امل�رصحية،  خ�شبته 

التي  وتكويناتها،  بانك�شارتها  املتباينة،  ودرجاتها 

مع  جماله  يف  يتوازى  �شعريا؛  عاملا  بدورها  تخلق 

عامل كلمات ال�شاعر امل�رصحي. 

2 ـ  »الفاأر« ـ م�سيدة لل�سعر والنرث معا

املوؤلف/  يحاول  )الفاأر(  ال�شعري  الدرامي  عمله  يف 

يف  تناوله  يقع  ملو�شوع  جديد  خيط  التقاط  ال�شاعر 

يقيم  النرثى.  واحلوار  ال�شعرية  الروح  بني  ما  �رصاع 

ي�شع  أن  ا بعد  امل�رصحي  عر�شه  �شينوغرافية  املوؤلف 

كمتلقني/  ن�شاهدها  التي  اأحداثه  ملكان  حدودا  لنا 

بها  ثاث  الأ متفرجني. ففي �شالة منزل قدمي متوا�شع 

م�شباح  حائط  و�شاعة  ومذياع  دائرية  وم�شاند  نافذة 

بني  من  ورفيع.  طويل  �شلك  بوا�شطة  ال�شقف  يف  معلق 

هذه التفا�شيل الواقعية يف تكوين »الديكورات« والروؤية 

املوؤلف؛  يخلقه  ميتافيزيقيا،  عاملا  ن�شاهد  امل�شهدية 

يبدو  أر�شية اخل�شبة »زجاجة كوكا كول«  ا في�شع فوق 

الزجاجة  بداخل  اأ�شعاف.  عدة  يف  م�رصوبا  حجمها 

بني  يثب  طويل  ذيل  وله   ، فاأر  قناع  يلب�ص  قزم  رجل 

حلظة واأخرى يف حماولة يائ�شة للخروج من الفوهة.

وراق  و«الفاأر« القابع داخل الزجاجة، ي�شيد - مع الأ

ر�ص، وبقايا  أعقاب ال�شجائر امللقاة فوق الأ املهملة وا

حياة  يحيا  الذي  »الرجل«،  بطلنا  عامل   - �شياء  الأ

أو ال�شياق اليومي املرتب.  فو�شوية ل تعرف النتظام ا

ويوؤكد وجوده داخل هذا املكان الوحدة القاتلة الفاتكة 

خرى خواء  بروح بطلنا من جهة؛ وتوؤكد من اجلهة الأ

املكان من كل حياة.
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ثرة املونودراما الآ

أل وهو  ثري، ا إىل مو�شوعه الأ يعود ال�شاعر امل�رصحي ا

احلدث،  يف  له  �رصيكة  فيجعلها  الذاكرة«،  »ا�شتعادة 

والتج�شيد،  اخل�شبة،  فوق  الت�شكل  على  ويجربها 

وامل�رصحية  و�شياغتها.  حداث  الأ مدار  يف  والتاأثري 

تكون  أن  ا تكاد   - الواحد  الف�شل  ذات    - باأكملها 

مونودراما تعرب عن �رصيط ذكريات بطلنا وطموحاته 

إحباطاته، ما�شيه وحا�رصه. واأحالمه وا

الكتابة  تقنية«   « يف  أقرب  ا املونودراما  �شيغة  إن  ا

وليد  ال�شاعر  عند  الكتابة  لغة  ومفردات  بجديات  لأ

اقرتابا وتوا�شال مع  منري. فهي - يف ظني - متثل 

الروح ال�شعرية الذي يتفرد به �شوته الغالب امل�شيطر، 

التجربة  داخل  اخلو�ص  يف  ال�شاعر  تنقذ  كذلك  وهي 

�شوت  عرب  بطلها  عن  التعبري  إىل  ا ال�شاعية  الدرامية 

»منفرد مونودرامي«. هذا ال�شوت مينح ال�شاعر رحابة 

يف التعبري وف�شحة يف التاأويل، يدخله يف ت�شاديات 

أزمانها، وي�شعه اأخريا  حداث، ول معقولية ت�شل�شل ا الأ

ماكن املاألوفة منها وغري املاألوفة. يف قلب الأ

لذلك، يغدو البطل احلقيقي يف هذا العمل - كما ذكرت 

أثرته؛  ا بكل  املا�شي  إىل  ا العودة  الذاكرة،  هو   - آنفا  ا

ين،  الآ حا�رصه  لت�شكيل  ن�شان،  الإ وقهره  ونفوذه، 

وت�شييد عامله امل�شتقبلي. و«الفاأر« يف هذه امل�رصحية 

ا من التنوع، كتنويعات 
ً
الق�شرية يعطي بوجوده قدر

هي  »الفاأر«  ووظيفة  رئي�شية.  لنغمة  ثانوية  نغمات 

حداث اقتحاما، يعلق  إنه يقتحم الأ التعليق املتداخل، ا

ميكن  ل  ما  لف�شح  ال�شاعي  املتكلم،  ب�شمري  عليها 

ف�شاح عنه عند بطلنا »الرجل« ـ اأي رجل! وتتلب�ص  الإ

ن�شاين، فيغدو يف بع�ص  « حالة من التقم�ص الإ
َ
»الفاأر

إن�شانة  ا من  إن�شانية  ا اأكرث  امل�رصحي  العمل  مناطق 

ويكون  دوار،  الأ معه  خري  الأ يتبادل  حيث  البطل، 

من  اأكرث  وال�شعف  ال�شغائر  يف  �شالعا  آبقا  ا حيوانا 

»الفاأر« ذاته. و«الفاأر« برمزه اخلارجي هو حالة من 

ن�شان  الإ بها حتقري   
ُّ
املعنى والرتهل،  وال�شعة  اجلنب 

الدرامي؛  التبادل  إحداث  وا املقارنة،  عند  الب�رصى 

ال�شجُن  هو  ال�شخ�شيتني  من  لكل  الداخلي  والرمز 

فالفاأر  الثنائي.  والتواجد  الرتباط  رمُز  امل�شرتك، 

يف زجاجة، والبطل )الرجل( يف ف�شاء مغلق، ويبدو 

أن الثنني را�شيان عن �شجنهما ،  لنا - كمتلقني - ا

خر.   الآ
َ
 منهما حترير

ٍّ
أي أنه لي�ص مبقدور ا ويبدو كذلك ا

 
ٌ
توحد يحدث  عبثي،  »يوني�شكوي«)12(  �شياق  ويف 

من نوع فريد لل�شخ�شيتني: الرجل والفاأر، بل عندما 

ه - اأعنى عندما يتحرر من قيوده 
َ
 »الرجُل« فاأر

ُ
يحرر

ينطلق  ق�شد؛  غري  من  زجاجته  من  الفاأر  باإطالق 

م�شاك  الفاأر من القمقم، ويلهُث »الرجل« بحثا عنه لالإ

من  حالة  تلب�شته  وقد  نف�شه  ويجد  يجده،  فال  به، 

نف�شه  أنه  ا ويكت�شف  وجهه،  فيتلم�ص  »الفاأرية«)13( 

قد ا�شتحال »فاأرا«، ك�شاحبه ، فيلقي »الرجل« بنف�شه 

من النافذة بحثا عن الفاأر الهارب ليعرث على وجهه 

امل�رصوق.

ثري - عند وليد منري - يتكرر وهو  إذن فاملو�شوع الأ ا

إن �شئنا الدقة  خرين، وا  ذوات الآ
َ
البحُث عن الذات عرب

واكت�شاف  الذات،  هذه  خرين  الآ روؤية  عرب   - النقدية 

خر، وتاأويل الذكريات بعد ا�شتعادتها  النف�ص بتلم�ص الآ

إعادة ك�شف ح�شاب النف�ص، نوع من  إنه ا وا�شتجالبها. ا

املواجهة؛ والتقابل؛ ثم التوغُل يف البحث عن احلقيقة 

ن�شانية. داخل النف�ص الإ

ُه 
ُ
قدرتـ ؛  اأهمية  العمل  هذا  على  ي�شفي  ما  اأهم  ومن 

على �شياغة الواقع املادي داخل ن�شيج واقع فانتازي 

اجلميل  العمل  »فقيمة  الفني.  الواقع  بدوره  ي�شكل 

يقول  كما   - قبلها  و�شكله  �شياغته  من  حقا  يخرج 

عن  ينف�شل  ل  هنا  وال�شكل  فالريى«.  »بول  ال�شاعر 

ال�شعرية،  حداث، ول عن حمتوى امل�رصحية  الأ �شياق 

« جزءا جوهريا يف تكوين   »التلغرايفُّ
ُ
بل ميثُل احلوار

تِنه. يتميز اأحيانا بال�رصعة 
َ
ا يف م

ً
ا مهم

ً
أ�شا�ش بنائها، وا

ا من 
ً
إيقاعه، وبال�شدمة يف �شياقه؛ وميثل �رصب ا يف 

العبثية يف حمتواه:

الرجل : عجبا

هل تتكلم؟

أتكلم الفاأر:   ا

أنت؟ الرجل: من ا
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)يتبع بقية املو�سوع مبوقع املجلة على النرتنت( 
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العوملة الثقافية 

يف امل�سرح اخلليجي

ح�ســن ر�سيـــد

قا�ص وكاتب م�رصحي من قطر

الذين نخلق  العرب  إ�شكايل وبخا�شة لدينا نحن  ا العوملة م�شطلح  إن م�شطلح  ا

التوج�ص  من  إطاراً  ا لذواتنا   م�شطلح وقد نخلق 
ّ
اي لتف�شري  متعدداً  اطاراً  دائماً 

الت�شاوؤل  هذا  طرحنا  فلو  امل�شطلح  إ�شكالية  ا أمام  وا وال�شك  والريبة  واخلوف 

حول هذا امل�شطلح على جمموعة من النا�ص ذات امل�شتويات الثقافية املختلفة 

يقول  وقد  العوملة،  م�شطلح  ملعنى  الآخر  روؤية  ح�شب  التفا�شري  تعدد  نكت�شف 

أو املعنى ال�شمويل  معنى العوملة ب�شيط و�شهل وي�شري، العوملة تعني العوملة!! ا

أح�شان الآخر..  مر باأنه الرمتاء يف ا أما املت�شائم فيذهب اىل حتديد الأ )العامل( ا

أن تغو�ص معه اىل ابعد مدى قال )الرمتاء  إذا حاولت ا من هو الآخر؟ ل يهم وا

أن العوملة موؤ�رص �شيء.. عودة الرجعية وال�شتعمار  أمريكا والغرب وا أح�شان ا يف ا

أن الآخر يريد حتويل ال�شعوب اىل جمموعة من الب�رص ل  مة، وا ونهب ثروات الأ

أكرب حيث يحدد م�شار الكلمة  آخر يطرحه مت�شائم ا أي ا أمر نف�شها �شيئاً( را متلك من ا

مريكا والغرب( وهكذا  أن تقول نعم لأ أن توافق على كل ما يطلبه الآخر منك.. ا )ا

نا والآخر. ين�شاأ �رصاع الأ

هناك حماولت من قبل اجليل اجلديد من امل�سرحيني 

اخلليجيني لت�سكيل جتاه مغاير عما هو �سائد. 

تاأثر امل�سرح اخلليجي بالعوملة، ومن ثقافة الآخر، فالعالقة 

معرفية وتكاملية.

m

m



أن تكون جزءاً  راء مع ان مفردة العوملة ا هكذا تتعدد الآ

إليه هذا ل يعني ان م�شطلح  ا من العامل الذي ننتمي 

نظرية  ان  ذلك  والعطاء  اخلري  من  إطار  ا )العوملة( 

قائمة  نظرية  الكربى  الدول  لها  تعمل  التي  العوملة 

على انتقال الب�رصية من التاريخ اخلا�ص اىل التاريخ 

الواحد ذي الثقافة الواحدة والنمط النتاجي الواحد.. 

)بالتجارة(  ع�شوي  ارتباط  ذات  العوملة  هل  إذاً  ا

مرتبطة  العوملة  مفردة  أن  ا أم  ا و�شيطرة  املال  أ�ص  را

طر.. هل جنحت يف اطار الثقافة مع اختالف  بكل الأ

مع  وغريها(  العقيدة،  التقاليد،  العادات،  )الدين، 

خر!! خ�شو�شية كل جمتمع عن الآ

اىل  ياأخذنا  امل�شطلح  غمو�ص  واأعني  مر  الأ هذا 

ال�شيا�شيني  اأحد  ذلك  عن  عرب  كما  أو  ا عدة  اجتاهات 

نتوقف كثرياً  )نحن ل  قال  يوم عندما  ذات  القدامى 

تطربنا  وامنا  امل�شطلحات  و�شبط  املفاهيم  عند 

ال�شعارات فرنددها دون التوقف كثرياً عند معناها.. 

عمري  من  ال�شاد�شة  يف  كنت  ان  منذ  قائالً  أردف  وا

اخلالد  ال�شعار  أردد  وا املظاهرات  يف  ا�شارك  وكنت 

انني  واملوؤ�شف  الزوؤام«  املوت  أو  ا التام  »ال�شتقالل 

مفردة  معنى  بال�شبط  اعرف  ل  اللحظة  هذه  حتى 

املوت الزوؤام( وكان ذلك ال�شيا�شي قد بلغ من العمر 

عتيا..

خريين قد �شهدا حتولت جذرية هامة  إن العقدين الأ ا

العربية  الثقافة  جممل  على  وايجاباً  �شلباً  أثرا  ا وقد 

أو �شدها ولكن هذا جزء  �شواء كنا مع هذه التحولت ا

ننف�شل عما  ان  املعا�ص ونحن ل ميكننا  الواقع  من 

يدور حولنا..

مثال  نربط  هل  ولكن  رهيب  تكنولوجي  تطور  هناك 

التكنولوجيا  بتاأثري  البع�ص  لدى  الهوية  �شياع  بني 

او العوملة؟ وهل التفكري اجلمعي لبع�ص املجتمعات 

ثار ال�شلبية بدءاً بال�شياع  إر�شاء بع�ص الآ �شاهم يف ا

إطاراً مهم�شاً للثقافة املجتمعية  الروحي الذي خلف ا

أو كما ذهب احد الباحثني ان تاأثري العوملة على بع�ص  ا

والهامربجر  اأكرب بكثري من اجلنز  املجتمعات كانت 

والكول واأغاين مايكل جاك�شون!!

ألقى بظالله على املجتمعات   هل حقاً هذا الطار قد ا

طار  الإ العوملة  هل  ذواتها؟  على  املنغلقة  حتى 

�شا�شي لل�شياع الروحي وتال�شي الثقافة املحلية؟  الأ

من  للعديد  اخلا�شة  الثقافة  بنية  اأ�شاب  ثم  ومن 

ذات  املجتمعات  كل  اأن  يعني  ل  هذا  املجتمعات.. 

ان  يرى  قد  املنطلق  هذا  من  والبع�ص  واحد..  تفكري 

يف  وبخا�شة  للعوملة  �شحية  جمرد  العربي  الوطن 

والطار  ن،  الآ احلياة  ع�شب  القت�شادي  الطار 

خر  الآ اىل  امللحة  باحلاجة  املرتبط  القت�شادي 

ال�شيا�شي،  طار  الإ فيها  مبا  طر  الأ كل  خلفه  يجرف 

الجتماعي، الثقايف.

إل  ا مربراته  له  كان  وان  العوملة  من  اخلوف  هذا 

عرب  خر  بالآ عالقة  خلقنا  تاريخنا  وعرب  كاأمة  اننا 

غريق وال�شني، الفر�ص، الهند،  احل�شارات املختلفة )الإ

عن  مبعزل  تعي�ص  ل  ال�شعوب  ان  ذلك  الخ(  الروم... 

احل�شارات  كافة  خر، وهناك عالقات وطيدة بني  الآ

ال�شني،  الفراعنة،  غريق،  )الإ القدم  يف  املوغلة  حتى 

الرافدين والفينيقيني يف بالد  الفر�ص، ح�شارة بالد 

اأوجدت نوعاً  الدرا�شات  الخ( حتى ان بع�ص  ال�شام... 

الدليل  وكان  قدم،  الأ احل�شارات  بني  العالقات  من 

�شكل  م�رص  يف  اجليزة  اهرامات  ان  البع�ص  لدى 

هند�شي ابداعي، ولكن هذا ال�شكل الهند�شي له عالقة 

مر  ببع�ص احل�شارات يف امريكا اجلنوبية وان كان الأ
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ل يوازي البداع الفرعوين. ولكن كل احل�شارات التي 

اطاراً  لذاتها  خلفت  وال�شعوب  مم  الأ تاريخ  يف  مرت 

إل  خر وان ارتبطت بواقعها املعا�ص ا من املعرفة بالآ

خر كانت جزءاً من اهتماماتها. ان معرفة الآ

العرب عرب تاريخهم خلقوا مناذج من هذه العالقات 

أن  ا دون  خر  الآ وثقافة  فكر  مع  تالحم  هناك  وكان 

الكلمة  هذه  )العوملة(  هي  ما  العتبار  يف  ي�شعوا 

اأخذ العرب  إ�شكالية يف واقعنا املعا�ص..  ا التي خلقت 

الزدهار  ع�رص  يف  الغريقية  احل�شارة  من  مثالً 

أيام الر�شيد واملاأمون كل  ال�شالمي.. الع�رص العبا�شي ا

داب  بجانب الطب  ما هو مرتبط بالفكر والفل�شفة والآ

التمازج  من  نوع  هناك  كان  والريا�شيات..  والفلك 

اليونانية اعتربت قمة يف  الثقافة  خر ذلك ان  مع الآ

ثقافات العامل كما ان العرب تعرفوا على ثقافة الهند 

أو  ا الت�شوير  مثل  والروحي  املادي  املجالني  عرب 

أثروا احلياة الثقافية  أما الفر�ص فقد ا الفل�شفة الدينية.. ا

مبا ميلكون من فنون ال�شعر والنرث والق�شة والتاريخ 

مثال وغريها.. والأ

املتعددة  الثقافات  تاريخهم  عرب  العرب  ات�شل  إذاً  ا

الذي حتول اىل جامعة  وبخا�شة عرب )بيت احلكمة( 

خر.. مل يكن هناك  عاملية ملعرفة فنون وابداعات الآ

خر، فقد مت  خر او الن�شهار بفكر الآ خوف من غزو الآ

خر، فالكاتب ابن املقفع قد لعب دوراً  ترجمة كتب الآ

هاماً يف ترجمة الكتب الفار�شية مثل )تاريخ الفر�ص 

والتقاليد  العادات  عن  تتحدث  التي  نامه(  آيني  وا

والعراف وال�رصائع نظراً حلاجة اخللفاء اليها للتعرف 

على كيفية ادارة ملوك الفر�ص لدولتهم، ولعب كل من 

هارون الر�شيد واملاأمون دوراً مهماً يف تلك احلقبة.. 

أول من فكر يف هذا الطار  ان املن�شور العبا�شي كان ا

لحقاً،  املاأمون  اىل  ن�شبت  والتي  احلكمة  بيت  عرب 

ومعهد  كبرية  مكتبة  اىل  واحلاجة  التفكري  كان  فقد 

فيما  ا�شحق  بن  حنني  ولعب  �رصورياً  أمراً  ا للرتجمة 

قد  املاأمون  ان  حتى  الطار  هذا  يف  هاماً  دوراً  بعد 

القدمية  الكتب  عن  والتنقيب  البحث  أمر  ا اليه  أوكل  ا

إذاً كانت عملية التاأثري والتاأثر  ا اأجزاء املعمورة..  يف 

وا�شحة ويف كافة فروع البداع الن�شاين.

أن  ا نريد  ول  العلماء  يرى  فكما  الثقافة  مفردة  أما  ا

نذهب اىل معاجم اللغة كاملنجد ول�شان العرب، فهي 

الفكري  واملرياث  والتقاليد  والعادات  الفنون  ت�شمل 

والتاريخي والتقدم العلمي والتقني.

أ�شلوب املعي�شة والقيم والخالق، وكل  إذاً الثقافة هي ا ا

ما يتم انتاجه من قبل الن�شان يف اطار البداع ويف 

مثالً  املوؤرخني  أن  ا مع  والعلوم  داب  والآ الفنون  كل 

يعتقدون ان الثقافة تعني الرتاث الجتماعي، وعلماء 

 ، الفكري  اجلانب  تعني  الثقافة  ان  يرون  الجتماع 

مر فان الثقافة الوعاء الذي ي�شم  ولكن مهما كان الأ

خالق والقانون والعرف  أي�شاً املعتقدات والفنون والأ ا

والعادات، وكل ما ت�شنعه يد الن�شان وعقله بجانب 

عرب  الن�شان  إليه  ا تو�شل  ما  وكل  فكار  والأ اللغة 

ومهارات  ونظم  أفكار  ا من  القدم  املوغل يف  تاريخه 

والفنون  بالبداع  عالقة  له  ما  وكل  حياة،  أ�شلوب  وا

الرواية،  دب،  الأ ال�شعبي،  الرق�ص  ت�شوير،  )نحت، 

�شاطري(. الأ

عن  إن�شانية  ا ميزة  ال�شمويل  إطارها  ا يف  الثقافة  إن  ا

ر�ص  أنها تختلف بني �شعوب الأ هم ا بقية الكائنات والأ

قاطبة، بل ان بع�ص الدار�شني ذهبوا اىل ابعد من هذا، 

املدينة  يف  يحدث  قد  الختالف  هذا  ان  وجدوا  فقد 

الواحدة، وقد تختلف من قرية اىل اأخرى ول�شنا هنا 

يف  الثقافة  ان  ذلك  مر  الأ هذا  �رصد  أو  ا �رصح  ب�شدد 

خر، لن الثقافة نتاج عقلي  جمملها تختلف من فرد لآ

ونتاج جمتمع زراعي، �شناعي... الخ.

لقد وهب اهلل الن�شان القدرة على اكت�شاب هذه امليزة 

الفانية.؟.  الدنيا  عن  رحيله  اىل  ولدته  حلظة  منذ 

ففي  خر  الآ عن  مبعزل  يعي�ص  أن  ا ميكنه  ل  ان�شان 

حميطهم  يف  يعي�ص  ممن  يكت�شب  خر  بالآ احتكاكه 

أ  مر اىل الف�شل او ال�شوا ال�شيء الكثري وقد يتطور الأ

ومن الكبري اىل ال�شغري يف بع�ص احلالت.

خر وهذا  أن يعي�ص مبعزل عن الآ إذا فالن�شان ل ميكن ا ا

خر عرب الثقافة مبعناها  أمر بديهي.. هذا التالحم مع الآ ا

القت�شادي،  الجتماعي،  طر  الأ كل  وعرب  ال�شمويل 

الفا�شلة  امل�شافة  يوؤدي اىل ت�شييق  ال�شيا�شي، وهذا 

مم.. بني الأ

الغرب منذ ع�رص التنوير وقد �شاهم يف الثورة العلمية 

دون  للمعرفة  قيمة  واعطى  احلداثة  م�رصوع  وحمل 
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�شلطة حتد من اي اطار بل حتول الن�شان اىل نقطة 

ميز  ارتكاز عرب ا�شتقالليته وحريته لذا كان الدور الأ

خر قد اتخذ من العلم طريقاً للحياة  للثقافة، ذلك ان الآ

ومن املعرفة منهجاً خللق عامل اأكرث متدناً وحت�رصاً 

ومالءمة ومواءمة للحياة..

نقلب يف �شفحات امل�رصح وتاثري العوملة يف اطاره 

ان هذا  ندعي  نكون مو�شوعيني فال  أن  وا العام لبد 

ذلك  القدم  منذ  البداعي  م�شارنا  يف  تغلغل  قد  الفن 

ومتاأخرا  متاأخراً..  تغلغل ح�شوراً  قد  امل�رصح  فن  ان 

عام  يف  بريوتي  م�شاء  ذات  نقا�ص  مارون  مع  جداً 

1848 وكان قد �شاهد عمالً يف احدى القن�شليات يف 

ن )162( عاماً تقريباً، منذ  بريوت ان عمر امل�رصح الآ

ال�شام  بالد  يف  اأخرى  حماولت  ظهرت  اللحظة  تلك 

وانتقلت اللعبة اىل م�رص، ومع اننا ل�شنا ب�شدد تاريخ 

املحاولت فان امل�رصح اخلليجي قد ظهر يف الكويت 

الق�شرية  املدر�شية  التمثيليات  تلك  عرب  والبحرين 

�شواء يف مدر�شة الر�شيد يف الكويت على �شبيل املثال 

او عرب مدر�شة العري�ص واملعاودة يف البحرين.

أول ن�ص خليجي طبع ففي القاهرة يف الفرتة من  أما ا ا

1930- 1931م لل�شاعر البحريني ابراهيم العري�ص 

العربية  امل�شارح  )وامعت�شماه( ولكن  وحتمل عنوان 

أو بالد املغرب العربي  �شواء يف م�رص او بالد ال�شام ا

كان  العاملية،  عمال  الأ من  كينونتها  ا�شتمدت  قد 

�شك�شبري وكورنيه ورا�شني وموليري حا�رصين، كما ان 

أ�شه  الفودفيل والفار�ص والكوميديا دي لرتي يطل برا

عمال الكوميدية الرجتالية وبخا�شة يف فرتة  يف الأ

للرتفيه  والثانية(  وىل،  الأ العاملية  )احلرب  الزمات 

أثرياء احلرب وغريهم(. ثرياء )ا عن الأ

معرفة  يف  خر  الآ على  الرتكاز  اطار  يف  العالقة  إذا  ا

الفن  بهذا  املتلقي  تعرف  أن  ا منذ  ارتبط  اجلديد  الفن 

ذاكرة  يغزو  جديد  فن  مع  جديدة  عالقة  ون�شاأت 

فنونه  اىل  ي�شاف  كي  بعد  فيما  العربي  املتلقي 

راجوز، ال�شامر، احلكواتي..  الفرجوية )خيال الظل، الأ

البعثات  عرب  بعد  فيما  جتذرت  العالقة  هذه  الخ( 

أو مغاربنا او حتى  لدرا�شة امل�رصح �شواء يف م�شارقنا ا

يف دول منظومة جمل�ص التعاون.

كان  خر،  الآ عن  القتبا�ص  الفرجة،  الحتكاك..  كان 

م�رصحية،  فرجوية  أ�شكال  وا اأمناط  ومعرفة  التاأثري 

وا�شهامات  برخت  نتاج  عرب  امللحمي،  امل�رصح 

اأعمال  مع  اليهام  ك�رص  فكان  أرد�ص،  ا �شعد  املرحوم 

مثل  أعماله  ا من  الر�شود يف جمموعة  املرحوم �شقر 

بحمدون املحطة وغريها.

اخلطوة الخرى اخلروج بامل�رصح اخلليجي من اطار 

الطرح الواقعي الجتماعي اىل تغليف الطرح بكل ما 

م�رصحنا  أ  بدا ثم  املبدع،  فكر  عرب  و�شمويل  كوين  هو 

�شاهد  خر،  الآ جماراة  يف  ا�شتحياء  على  كان  وان 

املكاين  انتقاله  عرب  آخر  ا م�رصحاً  اخلليجي  املبدع 

الفعاليات  بع�ص  عرب  او  امريكا  او  أوروبا  ا يف  �شواء 

القاهرة حيث  العربية كالتجريبي يف  واملهرجانات 

الخراج  جائزة  ال�شعداوي  عبداهلل  البحريني  ح�شد 

واعترب  )عاملي(  خمرج  كاأف�شل  الدورات  احدى  يف 

عد فتحاً يف م�شار م�رصحنا اخلليجي. 
ُ
النقاد ان هذا ي

هاماً  حافزاً  خلقت  قد  ل�شك  امللتقيات  تلك  مثل 

بتجارب  واحتك  �شاهد  اخلليجي،  امل�رصحي  لذاكرة 

يف  فالعوملة  احلياة،  مثل  امل�رصح  ان  واكت�شف  عدة 

خر علينا  أبواب الآ هذا الطار امل�رصحي الهام فتحت ا

جتارب  عن  مبعزل  يكن  مل  اخلليجي  وامل�رصحي 

خر. الآ
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1 – التجربة على الن�ص امل�رسحي: وهنا لبد وان 

�شمات  حملت  قد  الوىل  البدايات  ان  لنوؤكد  نتوقف 

تاأثر  قد  ال�شعرية  أعماله  ا يف  �شوقي  اأحمد  خر،  الآ

عمال كورنيه ورا�شني،  ول�شك مب�شاهداته يف فرن�شا لأ

اأعمال  بع�ص  ترجم  البحث  رحلة  يف  مطران  وخليل 

�شدقي  اأمني  ال�شاد،  لغة  اىل  الفرن�شية  من  �شك�شبري 

الفودنيل  من  القتبا�ص  يف  ين�شب  ل  معيناً  وجد 

�شالح  وغريهم..  الكوميدية  والعمال  والفار�ص 

على  ارتكز  احلالج(  )ماأ�شاة  رائعته  يف  عبدال�شبور 

)اليوت( يف جرمية قتل يف الكاتدرائية، املفت�ص العام 

جلوجول كان حا�رصاً يف )اجلرمية( عند عبدالرحمن 

املناعي )القطري( على �شبيل املثال وبودرياه، حمد 

وديب )�شوفيكل�ص(، ومع  الرميحي كان ا�شتح�شارا لأ

خر  ان جتارب يف اطار امل�رصح ل تقا�ص بتجارب الآ

يف  م�شوؤوليته  م�شار  حول  قد  املحلي  الكاتب  ان  إل  ا

اعادة ت�شكيل الثقافة يف اطار امل�رصح عرب املتخيل 

ال�شيا�شي، الجتماعي، القت�شادي لنه جزء من هذا 

العامل.

أمام  ا و�رسعتها  بواب  االأ كل  فتحت  العوملة  إذاً  ا  –  2

واأ�شبح  الن�شاين  البداع  العامل وبخا�شة يف جمال 

واثرت  ومي�رصاً  �شهالً  أمراً  ا خر  الآ بثقافة  الحتكاك 

طرق  او  ال�شكل  اطار  يف  �شواء  امل�رصحية  التجارب 

امل�رصحيني  بع�ص  جتارب  حفز  ما  وهذا  املعاجلة، 

يف بالد املغرب العربي، على �شبيل املثال )الفا�شل 

عوين  العراقي  املرحوم  جتارب  وكذلك  اجلعايبي( 

وحمد  امل�رصي،  عبدالفتاح  وانت�شار  كرومي 

البحريني  متيز  اىل  بال�شافة  )القطري(  الرميحي 

عبداهلل ال�شعداوي يف جل جتاربه ناهيك عن جتارب 

م�رصحية متميزة يف بالد ال�شام وبخا�شة يف بريوت 

وتون�ص )توفيق اجلبايل، وعزالدين فنون وغريهم(.

)لوتاج(  الكندي  امل�رسحي  كلمة  يف  املتاأمل   –  3

عالقته  تكاملية  يف  امل�رسح  تاأثري  مدى  يكت�سف 

على  بقدرته  يرتهن  امل�رصح  بقاء  ان  يقول:  باالآخر. 

أدوات جديدة ولغات  اعادة ابداع ذاته عرب ا�شتيعاب ا

إل كيف �شيكون مبقدور امل�رصح ان ي�شتمر  جديدة، وا

ي�شجع  وان  لع�رصه  الكربى  الق�شايا  على  �شاهداً 

بروح  نف�شه  هو  يتحل  مل  إذا  ا ال�شعوب  بني  التفاهم 

مل�شاكل  حلول  بتقدمي  يتباه  ان  له  وكيف  النفتاح! 

أعماله  ا يف  كان  إذا  ا والعن�رصية  والق�شاء  التع�شب 

ميج التمازج ويرف�ص التكامل! من اأجل متثل العامل 

بكل تعقيداته.

خر  لو تاأملنا م�شار امل�رصح وتاأملنا ملياً وما اأخذه الآ

وما  ال�رصق  اقتب�ص من م�رصح  قد  برخت  أن  ا نكت�شف 

إل �شورة اأحادية، وحتى بيرت بروك  اطاره امللحمي ا

واملهابراتا  الفار�شي  ال�شاهنامه  يف  بغيته  وجد 

إذاً متازج وتالحم الفنون يف اطار احل�شارة  الهندي. ا

الن�شانية جزء من احلراك الن�شاين، لذا فلماذا اخلوف 

احل�شارة  يغلف  مارد  كاأنه  وت�شكيله  العوملة  من 

نية بكل ما هو غري ان�شان؟! الآ

4– ولكن هذا ال يعني اننا مل نندفع دون روية اىل 

تقليد االآخر، ويف هذا الطار اأ�شبح البع�ص يقلد يف 

ومعتقداتنا  وميولنا  أهدافنا  ا مع  يتوافق  ل  ما  طرح 

احلياتية فاذا كان الغرب قد خلق توا�شله مع الواقع 

انتظار  )يف  وقدم  احلربني،  بعد  وبخا�شة  املعا�ص 

جودوو والكرا�شي واخلرتيت وغريها( فاننا ا�شتوردنا 

�شف بع�شاً مما ل ينا�شب ثقافة املجتمع قبل  مع الأ

ان نكت�شف اننا قد و�شعنا معوقات حتول دون امتزاج 

اجلمهور بالطرح، كما ان امل�رصح يف الغرب وامريكا 

حولت  التي  العوملة  منظور  عرب  �شلعة  اىل  حتول  قد 

كثرياً من فنون البداع من منطق القيمة اىل املنفعة 

وهكذا يتحول امل�رصح اىل �شلعة ا�شتهالكية.

العوملة..  واقع..  هو  ما  عن  نناأي  ان  ميكننا  ال   –5

الثورة املعلوماتية وحتويل العامل اىل قرية �شغرية، 

وحتى  خر؟  الآ عن  مبعزل  نكون  ان  مبقدورنا  فهل 

ألي�شت العوملة الركن الهام  نبتعد ان الطار ال�شيا�شي، ا

اطار و�شائط  �شواء يف  انتاج حراك فني، ثقايف،  يف 

أو حتى الرواية وامل�رصحية. العالم وال�شينما ا

أن يحدد مالمح املرحلة  6 – هناك اأكرث من تيار يريد ا

امل�رصح  وان  القدمي،  الطار  يف  يعي�ص  مازال  تيار 

نية ويدغدغ حوا�ص  جمرد �شكل يهتم بطرح الق�شايا الآ

املتلقي، وهناك من يندفع اىل خو�ص غمار التجارب 

املختلفة، تيار قدمي يدرج املحاولت احلداثية باأنها 

أمريكا والغرب وفريق يرى  الدفاع لالرمتاء يف ح�شن ا

أن املحاولت  أمر مبالغ فيه، هذا ل يعني ا أن التعميم ا ا
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من اجلانبني فا�شلة ذلك اننا لو حددنا �شلفاً املحور 

الذي نرتكز عليه فاننا �شنقع يف املحظور، علينا اأن 

أفكارنا وروؤانا. ناأخذ ما يتما�شى مع ا

موؤثراً يف خلق حالة  لقد لعبت الرتجمة دوراً   – 7

أكد ان امل�رصح كائن حر يلقي  ثقافية وهذا الطار قد ا

بظالله على كافة امل�شارح.. كان ا�شخيلو�ص و�شوفكلي�ص 

وكان  الغريقي،  الع�رص  من  وار�شتوفان  ويوربيد�ص 

يف  وح�شوره  امل�رصح  رحلة  ثم  ويالوت�ص  ميناندر 

دب العربي من �شك�شبري وكورنيه ورا�شني وموليري  الأ

مروراً باأعمال فولتري وفيكتور هوجو و�شمويل بيكت 

حالة  خلق  التنوع  هذا  وغريهم،  وطاغور  وبرخت 

مر مل يتوقف على  م�رصحية عربية ذات يوم.. بل ان الأ

ثقافته  اخلليج  يف  العربي  ا�شتمد  بل  اأحادي  م�رصح 

خر م�رصحياً عرب املعامل املختلفة والتجارب  من الآ

املتعددة.

8 – ذات يوم بحثت عن ن�ص للكاتب الرو�سي العظيم 

انطون ت�سيخوف بعدها بفرتة وجيزة تف�شل اأحدهم 

ألي�ص  م�شكوراً با�شتح�شار ن�شخة من املوقع اللكرتوين، ا

إذا ايجابيات العوملة مل  هذا جزء من ثقافة العوملة!! ا

تعد حكراً على �شكل حياتي موؤطر، ولكن العوملة لعبت 

العوملة  من  إذاً  ا نخاف  فلماذا  طر،  الأ كافة  يف  دوراً 

مة؟! ونعتقد انها كيان ملحو ثقافة وهوية الأ

الثقافية يف امل�رسح  العوملة  كيف نتعامل مع   –9

أقول الوعي وهذه الكلمة تعني كل  بكلمة خمت�رسة.. ا

مع  يتالءم  ما  م�شارحنا  يف  ت�شتخدم  كيف  �شيء.. 

الرخي�ص  ال�شتعمال  مثالً  هناك  خر؟  الآ من  املنتج 

من قبل البع�ص:

خر. أ – الليزر: والذي ي�شتخدم بال مربر تقليداً لالآ ا

حالت  ازدياد  يف  �شاهم  الذي  الدخان:  جهاز   – ب 

طفال. الربو وبخا�شة لفلذات اكبادنا يف م�شارح الأ

ج – املمثل واجل�شد.

د – تقنية امل�رصح: ولبد من توظيفها ل�شالح امل�رصح، 

ن عرب تقنيات متعددة �شواء  خر يعمل الآ فذلك ان الآ

يف اطار الكهرباء، ال�شاءة، ديجتل، و�شوبر ديجتل.. 

ونظام  والكولج  باك  الفال�ص  يف  ال�شينما  حتى  إلخ  ا

امل�شهد.

وعي  على  خر  الآ كان  الكتابة  م�شتوى  على   - هـ 

خلق  ان  فكان  فنية  روؤية  ومن  أدوات  ا من  ميلك  مبا 

ت�شاعده  و�شائط  من  ميلك  مبا  واأحداثه  �شخو�شه 

املبدع  لدى  مفقود  مر  الأ وهذا  ر�شالته  اي�شال  على 

العربي.

يف  ن�شع  أن  ا فالبد  هذا  كل  من  ن�شتفيد  كنا  – اذا  و 

حالة  خلق  اأجل  من  الو�شائط  هذه  كل  ان  العتبار 

اأخرى ت�شهم يف اي�شال ر�شالة املبدع اىل املتلقي يف 

ن املالحظ ان البع�ص يبحث عن اطار  اأجمل �شورة لأ

مغاير للماألوف فيندفع بال روؤية اىل عامل جمهول.

اخلال�سة:

العوملة وبخا�شة  هناك عالقة تكاملية يف اطار 

وجه  على  العربي  امل�رصح  ثقافة  يخ�ص  فيما 

ننا جزء من املنظومة فاإننا جزء من  العموم، ولأ

ال�شهام العام ولكن هل ا�شتفدنا خليجياً من كل 

العنا�رص التي �شكلت وت�شكل يف نهاية املطاف ما 

يتمناه امل�رصحي!!

مبا  تام  وعي  على  اخلليجي  امل�رصح  هل   –  1

أم  يطرحه فوق اخل�شبة يف اطار الرق�ص التعبريي ا

خر دون وعي؟ إنها جزء من التقليد لالآ ا

طرحت  التي  عمال  الأ كل  من  ا�شتفدنا  هل   –  2

عرب م�شارح العامل وخرجنا مب�رصحنا املحلي من 

الطار املتعارف عليه؟ من حيث طرح املوا�شيع 

أم كنا �رصكاء  ا الواقع اخلليجي  التي تالم�ص فقط 

وبحق طرح ق�شايا الن�شان يف هذا الكون!!

املنطقة  دول  يف  حثيثة  حماولت  هناك   –  3

جدي  ب�شكل  والباحث  اجلديد  اجليل  قبل  من 

طرحه  يتم  ملا  مغايراً  اجتاهاً  ت�شكل  اأعمال  عن 

العربية  الفعاليات  يف  بغيتهم  يجدون  وهوؤلء 

تال�شي  بعد  وبخا�شة  فقط  املهرجانات  وعرب 

للم�رصح  احلقيقي  الرافد  وغياب  امل�رصح  تاأثري 

دور  غياب  الثابتة،  امل�رصحية  )املوا�شم  أعني  وا

من  الكايف  الدعم  وجود  عدم  املدر�شي،  امل�رصح 

قبل املوؤ�ش�شات ل�شالح امل�رصح(.

امل�رصح  يف  متاح  هو  مبا  تاأثرنا  نعم..   –  4

خر ذلك اننا  اخلليجي من العوملة، ومن ثقافة الآ

خر �رصكاء  يف كل  أنا والآ ننا.. ا خر لأ ل نرف�ص الآ

�شيء.. 
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أعمال الفنان جمال عبدالرحيم - البحرين من ا

بيرت �ستيت:

ي�شّد  انه  خِطر...  عدواين،  غام�ض،  خميف،  »�سيميك«  عامل 

نظمة ال�سيا�سية عن طريق تكري�ض و�سرعنة نور الفن. ظالمية الأ
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ُتْخرج  أن  ا ينتهي،  ال  )بلوز  �سيميك  اأعمال  نالت     

رق( جوائز عديدة، من بينها  القطة ال�سوداء، وفندق االأ

ينتهي(  ال  )العامل  عن   1990 لعام  بوليتزر  جائزة 

املرموقة،  آرثر  ا ماك  موؤ�س�سة  جائزة  إىل  ا �سافة  باالإ

أنه  ا أمريكا لعام 2007. ورغم  واختياره اأمري �سعراء ا

إنه يعتمد على جتربته الذاتية  إال ا نكليزية، ا يكتب باالإ

ق�سائد  �سياغة  يف  احلرب  مزقتها  التي  بلغراد  يف 

هذا  للحياة يف  والروحي  املادي  اخلراب  تدور حول 

 اليام ِركتور عن اأعمال �سيميك باأنها 
رِّ

الع�رص. كما يعب

من  اأحد  يدركها  مل  التي  �سالة  واالأ فاء، 
ّ

ال�س »ت�سل 

إجناز  ا مالمح  كونتو�سكي  فيكتور  يحدد  معا�رصيه.« 

لة يف 
ّ

أهم التجارب ال�سعرية املتاأ�س �سيميك باأنه »اأحد ا

حي، �ِسعرية خارقة 
ّ
ع�رصنا والتي ترتك انطباعاً ال مي

أفكار، وتخييل، ولغة.« تهزَّك مبا حتويه من ا

 
ْ
وُن�رِصت بال�سعر.  خا�ساً  اهتماماً  �سيميك  اأوىل   

الواحدة  يف  كان  عندما   ،1959 عام  ق�سائده  اأوىل 

حينما   ،1961 وبني  العام،  ذلك  بني  والع�رصين. 

 قريحته عن عدد 
ْ
�ست

ّ
التحق باخلدمة الع�سكرية، متخ

أتلف معظمها. نال �سيميك اأخرياً درجة  من الق�سائد، ا

البكالوريو�س يف عام 1960 وكانت اأوىل جمموعاته 

 
ْ
ُن�رصت قد  الع�سب،  يقول  ماذا  املكتملة،  ال�سعرية 

بداأت  للغاية،  وجيزة  فرتة  وخالل  التايل.  العام  يف 

جنليزية  باالإ اأ�سالً  مكتوب  �سعر  من  �سيميك،  اأعمال 

حتظى  مهمني،  يوغ�سالفيني  ل�سعراء  ترجمات  ومن 

الت�سنيف،  عن  ع�سيةٌ  أعماله  ا  
ّ
إن ا النقدي.  باالهتمام 

فبع�س الق�سائد تعك�س نزعة �سوريالية، وميتافيزيقية 

خر لوحات واقعية كاحلة من  فيما يعر�س بع�سها االآ

»الذاكرَة-  أن  ا يونغ  فرينون  ي�رص  والياأ�س.  العنف 

وروبي-   عميقاً يف الفلكلور االأ
َ
 الذاهب

َ
 الرئي�س

َ
اجلذر

�سا�سي لكل �سعر �سيميك. �سيميك، خريج  هي املنبع االأ

أمريكا الباغماتية،   يف ا
ٌ
أب جامعة نيويورك، متزوج وا

اأحوا�س  إىل  وا إىل الوعيه  ا ، حني ينظم ق�سائده، 
ُّ
يرتد

ال�سعرية  العوامل  ت�ساعيف  يف  وىل....  االأ الذاكرة 

امل�سّغرة التي قد تكون �سارية، تهكمية، �سبه واقعية 

باإحكام  يعر�س  فاإنه  احلدود،  أق�سى  ا إىل  ا خمزية  أو  ا

يوغو�سالفه  إن  »ا يونغ:  ي�ستطرد  تاريخياً.«  مونتاجاً 

باحلكاية  ينطق  إنه  ا الذاكرة....  جزيرة  �سبه  هي 

إىل رمٍز  ه اأن يرتجم الواقعة التاريخية ا
ُ
الرمزية؛ ونهج

أوروبا  إن �سيميك ي�سعر مبا�سي ا  �سوريايّل.... ا
ّ
مفتاحي

ينب�س يف عروقه.«

الفقر، واجلوع  الطفولة،     جتارب احلرب يف مرحلة 

التي  ال�سهرية  �سيميك  ق�سائد  من  عدد  خلف  تكمن 

تتحدى اخلّط الفا�سل بني املاألوف والالماألوف.. يوؤكد 

نظمة  أثر االأ ا أن الهم ال�ساغل لل�ساعر »هو  ا بيرت �ستيت 

ن�سان العادية.... عامل  ال�سيا�سية القمعية على حياة االإ

اأكرث  �سيميك خميف، غام�س، عدواين، خِطر..... حتى 

�سلوب  االأ يف  حيوية  عن  ُتبدي  �سوداوية....  الق�سائد 

أعيننا، خلق  ا أمام  ا واخليال الذي يبدو وكاأنه �سيعيد، 

طريقة  أف�سل  ا ولعّل  ر�س.  االأ فوق  ال�سوء  احتمال 

 
ّ
ي�سد �سيميك   

ّ
إن ا بالقول  �ستكون  ذلك  عن  للتعبري 

نظمة ال�سيا�سية عن طريق تكري�س و�رصعنة  ظالمية االأ

نور الفن«.

ترجمة: �أحمد م. �أحمد

 مرتجم من �سورية يقيم يف اأمريكا 

ت�سارلز �سيميك

ً مريكية واملنفى معا �سعر.. ب�سوت مزدوج ينطق بالأ



ل حول �سعر �سيميك 
ّ
إنغلمان ب�سكل مطو  دايانا ا

ْ
   علّقت

مريكية وباملنفى على  باأنه �سوت مزدوج ينطق باالأ

 �سواء: »�سحيح اأن جتربة ت�سارلز �سيميك، ال�ساعر 
ٍّ
حد

�سعريته بهذا املفعول املتما�سك على   
ُّ
مريكي، متد االأ

إن ال�سوتني: �سوت   القول ا
ّ
أي�ساً ي�سح أنه ا إال ا نحو فذّ، ا

يرتدد  اليزال   
ّ
م االأ الل�سان  ذاكرة  و�سوت  جنبي  االأ

إن  »ا إنغلمان:  ا ت�سيف  عديدة.«  ق�سائد  يف  �سداهما 

يف  املنفى  ثنائية  بتو�سيل  تقوم  �سيميك  ق�سائد 

عن  اأ�سيل  بيان  الوقت  ذات  يف  إنها  ا خ�سو�سيتها: 

أوعيةٌ من الرتجمة  مريكية املعا�رصة وا احل�سا�سية االأ

.»
ّ
الداخلية، تقرتح جمازاً نحو ما هو �سامت واأجنبي

موظف ليلّي يف فندق �ل�صر��صري

روقة ال�سحيحة ال�سوء،  لالأ
ّ
ي

ّ ّ
أنا املفتّ�س ال�رص ا

امل�سابيِح التّالفة و�سارات اخلروِج،

آثار بواب التي حتمل ا االأ

مراٍت عديدة من الدخول العنيف،

عند  ال�رصير  ي 
ّ
ت�سو الغرف  خادمة  �سوت  اأهو 

منت�سف الليل؟

وراق النقدية املزيفة أو حفيف االأ ا

ها يف ثوب الزفاف؟
رِّ
أثناء عد ا

أ�سيب؟ أ�س ا  فوق را
ّ
أم م�سٌط ناعم مير ا

آةٌ و�سبكة عنكبوت، بديُة مرا االأ

كتبها اأحدهم باأحمر ال�سفاه يف امل�سعد.

أتفقد  آخذ املفتاح العمومي وا أن ا ف�سل يل ا من االأ

املكان بنف�سي.

علبة  أي�ساً  ا معي  اأح�رص  أن  ا يل  ف�سل  االأ من 

ثقاب.

تذكار�ت �جلحيم

طراز  من  ب�سيارة  معلّقة  فارغةٌ  بريٍة   
ُ
علب

قدمي.

آب. خيمة �سريك �سغرية يف مرا

أ�سجاٍر  يزقزق على �سفرِّ ا
ٌّ
دوري

أبداً. وراق ا مل تعرف االأ

ال�سارع الرئي�سي  كانت واجهات املتاجر على 

 باألواح اخل�سب،
ْ
ت

َ
قد ُغّطي

�ساءة. عدا ردهة حملرِّ الو�سم الباهرة االإ

بنات بري�سيفون يف اال�ستعرا�س

رة.
ّ
بال�سعر البتقايل والياقات امل�سم

أن تعلم �سيئاً عن النريان؟  ا
ّ
هل تود

أينا طواحيناً بلون الدم املتخرثرِّ را

بال�سم�س  م�ساءة  ن�سف  معتمة،  ن�سف 

الغاربة،

.
ْ
معظم نوافذها العديدة قد حتّطمت

كرِّري الذي طلب بع�س »الَفّكة«،
رِّ
أراد ال�س ا

يف  ق�ساه  الذي  الوقت  عن  لنا  يحكي  اأن 

ال�سجن،

لكن بوجود ق�رص ال�سيطان يف مرمى النظر،

تركناه هناك بفمه املفتوح.

�أم�صيات در�ماتيكية

أن تكون ذاَتك،  ا
َ
أدوار متثرُِّل ا

،
َ
آخر أن تكون اأحداً ا ا

خماطباً املرايا، باّثاً �سكواك

إىل �سمكة ذهبية يف احلو�س. ا

أوفيليا مليكتك ِغرترود وا

ي�سخرن بعيداً على اأطراف البلدة.

ام
ّ
أبيك يف احلم �سبح ا

ة للراهبات،
ّ
ي

ّ
يطالع احلياة ال�رص

أنت تذرع املكان جيئة وذهاباً بينما ا

 قب�ستيك وترخيهما،
ّ
ت�سد

كاأنك تخطط جلرمية،

لِْبَك.
َ

 ل�س
ّ
�سح أو على االأ ا

ً أو تقف �ساكناً جامدا ا

كاأن فكرة م�رصقًة، عظيمة

 لك
ْ
خطرت

وتركتَْك، لوهلٍة، يف حالة من اخلر�س.

يف اخلارج، كما تالحُظ، بداأت تثلج.

ت�سغط جبينك املحموم

على زجاج النافذة
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وترقب ُنتََف الثلج تت�ساقط

واهنًة، دفعة واحدة

فوق �سحن قوت الع�سفور املك�سور وقب الكلب 

العجوز.

ق�صم �ل�صكاوي

َ
أنت يف طريقك لت�سهد وا

 قامت
ّ
�سطراً من نهار �ستائي

كة
ّ
ت�سعد وتنـزل ال�سالمل املتحر

أحٍد ت�ساأله باحثاً عن ا

ّ
يف هذا املتجر العتيق املغب

بد. أبوابه لالأ الذي �سيغلق ا

وقد  املكان،   
َ
و�سلت حني  انتظار،  طول  بعد 

ْ
�ست

ّ
تكد

إي�ساالت البيع فوق طاولة املكتب، ا

حاجبًة وجه

إليه  ترفع �سكواك ا
َ
ْن جئت

َ
م

ب�ساأن املعطف الذي على ظهرك،

ياقِته املن�سولة، والثقوب يف جيوبه.

املالب�س  قيا�س  غرفَة  ذهنك  يف  ت�ستعيد 

الفخمَة،

م
ّ
اط املتجه

ّ
 الذي يجامل بابتذال، اخلي

َ
البائع

الذي غرز الدبابي�س يف كتفيك

َك
ْ
ي
َّ
وخطَّ عالمات على ُكم

آة، بينما تزهو بنف�سك يف جهة املرا

من  جانبك  من  ب�رصاوة  قب�ستيك   
َ
ا�ستجمعت

آة. املرا

�إىل �ل�صاأم

آحادك املاطرة. أنا طفُل ا ا

ُّ
 يدب

َ
 الوقت

ُ
أيت را

على ال�سقف

كذبابة جريحة.

بد، يوم قد يدوم لالأ

أنا اأ�سنع ُكراٍت من اخلبز، وا

أن يهتزَّ منتظراً ا

 على �سجرة عارية.
ٌ
غ�سن

ُ
ق ال�سمت

ّ
قد يتعم

قد ُتْظلم ال�سماء،

و اجلدة حتيُك

من كرِة غزٍْل �سوداء.

هكذا هي ال�سماء.

بدية، يف �سفوف االأ

 املالئكة كاأوالد �سئمني
ُ

جتل�س

وروؤو�سهم مطاأطاأة.

ذكريات عِكرة

م حتيُك االأ

كنـزًة يل يف الظالم.

أربٍع  على ا
ُ
ب االأ

يبحث عن قطة �سوداء.

بيـٌت من �أور�ق �للعب

أم�سيات ال�ستاء إليِك يا ا ُّ ا
اأحن

باأ�سوائك ال�سحيحة.

�سفتا اأمي مطبقتان

أنفا�سنا حمبو�سة ا

إىل مائدة الطعام. ونحن جنل�س ا

أناملها الطويلة، الرقيقة ا

أوراق اللعب، ت�سّف ا

أن تقع. ثم تنتظرها ا

 النرِّعال يف ال�سارع
ُ
وقع

يجعلنا �ساكننَي لبهة.

أقوله. المزيد مما ا

الباب مو�سد،

حمر، هة باالأ
ّ
ويف نافذة ممو

ثمة �سجرة وحيدة يف احلديقة،

عارية ومم�سوخة.

�لعّمة دينا �أبحرْت �إىل �ل�صني

�سالف امُللْتحون؟ ها االأ
ّ
أي ماذا حلَّ بكم ا
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أنف�سكم اأمت ا
ّ
هل ذهبتم وخب

يف ما ي�سبه مق�سورة يف الغابات

تنمو  �سوالفكم  �سعريات  إىل  ا ت�سغوا  لكي 

باطمئنان؟

دون ال�ستائر بذقونهم،
رِّ
رجال الدين مي�س

بواب،  االأ
ّ
اجلنود مع قارعي

ال�سباب ال�سقيم بلحية التي�س،

هم. �سكارى البلدة مزهوون باأذيال بطرِّ

أكان ذلك �سارباً حقيقياً  كيت، ا
ّ
ابنة العم

الذي و�سعِته عندما وقفِت يف الكني�سة

تنتظرين عري�سك

دراج؟ يوماً ما لكي ي�سبقك على االأ

 يف اهلل
َ
، يا جدي، حني �رصخت

َ
أنت وا

َك �ساكناً حيال العامَل.
رِّ
أن يحر ا

بقي �ساكناً وترك الليل ين�سدل،

كرث بيا�ساً من حليته. إىل حليتَك االأ وهو ينظر ا

فعل �لغياب �لعظيم

 عن املدر�سة
ُ
بت

ّ
ذات ظهرية، تغي

أ�سبح يف النهر. لكي ا

كان هناك بع�س فتية يكبونني �سنّاً

يرتا�سقون باملاء وهم عراة،

أنيقة على ال�ّسّفة. أكوام ا كانت مالب�سهم يف ا

�سبيل  على  ثيابك  اأحدهم  اأ 
ّ
خب احلني  ذلك  يف 

عابة.
ّ
الد

 يف املياه ال�ّسحلة
َ
قرف�ست

عاً، بينما اأخذوا وقتهم الكايف
ّ
مت�رص

طوا �سعورهم، ويرتدوا مالب�سهم، ليم�سرِّ

ون ال يلوون على �سيء.
ّ
ثم يفر

رويداً رويداً حّل الظالم والبد.

أنوار املدينة.  ا
ْ
واأ�سيئت

أن تنتظر اأكرث رغم ذلك، كان عليك ا

قبل اأن تخطو خارج النّهر

خور،
ّ

لتبحَث بني ال�س

،
َ
اِتر

َّ
إذا مل يحاِلْفَك احلظ، ارتِق ال�س أو، ا ا

انطلْق عارياً على خّطي �ِسّكة القطار،

ال�ّسوئية  ال�ّساخ�سة  عب  عثٍّ  مثل  تقاَفزْ 

وىل، االأ

إىل   الظالل القابعة يف االنتظار تاأخذك ا
ْ
ثم دع

البيت

�سجار.  حتفُّ بها االأ
َ
يف �سوارع

فجُر �صيٍف

ُ
 النّهار، يحني الوقت

ُ
متاماً حني ينبلج

قدام لكي تن�سلَّ على االأ

 متاع،
ّ
أي  ا

َ
أن ت�سطحب دون ا

تاركاً حتى حذاءك

 ما،
ً
يف ماأوى

 بعيداً،
َ
 تواريت

َ
أو حيث كنت ا

آخر، لتبحَث عن مالٍذ ا

الً هذه اللحظة مف�سرِّ

العابرة  يعة 
ّ

ال�رص الّطرَق  املك�سوَف،  يَف 
ّ
الر

للواليات

اعة،
ّ
اخلالية يف هذه ال�س

أو مقابر البلدات ال�سغرية، حيث الّطيور ا

،
ْ
 لل�سمت

ْ
ت

َ
أن�س �سجار قد ا على االأ

 باب الكني�سة.
ُّ

مل يو�سد الق�س

أن تدخل وت�سرتيح على مقاعدها، ميكنك ا

ة،
َ
أو ميكنك اأن تخو�س يف حقل ُذر ا

تتبادُل املالب�س مع الفزّاعة،

أ حديثاً طويالً  على الع�سب وتبدا
ُ
د
ّ
تتمد

ل غيمة يف اليوم اجلديد.
ّ
أو مع ا

يوم �أحد

آخٍذ بالظلمة. حو�ٌس على مرٍج ا

املوت يلعب لعبة املطاردة

غري.
ّ

أحِدِهم ال�س مع طفِل ا

غ م�ساكب الزهر.
ّ
ومير

ْوع رق�صة فئر�ن �لرَّ

الديك  طق�س  يف  الرومية  الديكة  اأر�س  »يف 
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الرومي«

و. �ستيفنـز

َ
 احلرب

ّ
ه؛ فهو يحب

ّ
ئي�س يف �رص

ّ
يبت�سم الر

 يف الّطريق.
ٌ
وثمة حرب

 بالبهجة تت�ساعد كل يوم
ّ

أن يح�س ميكنه ا

يف مكاتب احلكومة وا�ستديوهات التلفزيون

بينما قاذفاتنا حتلّق باجتاه بلدان بعيدة.

ُك لتغدو نظيفة.
َ
م�ستودعات جثثنا ُتْفر

وقد  ال�ّساحبني  بال�سباب  قريباً  �ستمتلئ  التي 

وا يف �سفوف.
ّ

�س
ُ
ر

ً  يلغُط م�رصورا
ُ
ها هو احل�سد

�سوت  أكاذيِب  ا احللو،  الطائر  خمادعة  من 

احلنجرة العميق

عن معاركنا القادمة وانت�ساراتنا.

�سطحة ردية ال�سوداء فوق االأ القنّا�سون يف االأ

بحثاً  باأب�سارهم   
ّ
التجاري ع 

ّ
املجم مي�سحون 

اماٍت م�سبوهة،
َ
م

َ
عن ح

هم يف الهواء،
رِّ
حون بع�سي

رِّ
عمياٍن يلو

 ق�سريٍة و�سدوٍر عامرة
َ
فتياٍت بتنانري

ينقرِّْبَ يف اأعماق حقائبهن عن والعة.

يف متجر �خلردة

، �سغرية �سلة َق�سٍّ

و�سمة ى باالأ مالأ

من احلروب العادلة القدمية

التي ال يتذّكرها اأحد.

إحداها ُ ا
قلبت

و�س الذي
ّ
 الدب

َ
�س

ّ
لكي اأحت�س

نفذَ ذات يوم

إىل �سدر البطل املنتِفج. ا

درد�صة �آخر �لليل

ن�سان.  التَِّع�س لالإ
ُ
عن الذّاكرة، البيت

إ�سغائنا  اعة من الليل عب ا
ّ
كيف نعرُف كم ال�س

إىل دّقات قلوبنا. ا

أنفنا. ملاذا ال ن�ستطيع روؤية نهاية ا

�سياء. إبهام الكلمات وو�سوح االأ عن ا

أثناء تغريدها. دة ا
رِّ
ُق الطيور املغر

ُ
ملاذا تزر

حقيقة العط�س يف الكني�سة.

النبيذ  حتويل  كيفية  حول  الن�سائح  بع�س 

د.
ّ
إىل جي ال�سيء املذاق ا

 
ّ
منر ونحن  بها  �سن�سفر  التي  حلان  االأ ماهي 

بجوار مقبة يف الليل.

اعة الرابعة فجراً.
ّ
آة يف ال�س ماذا تقول للمرا

مى التي 
ُّ
فكار حول الد إىل بع�س االأ �سافة ا باالإ

تْها والتي تبدو جميعها مثلي.
َ
نَع

َ
�س

على  وعلّقتها  بالدبابي�س  تْها 
َ
ع

َ
جم كيف 

ال�ّسجرة.

يف �لّظهرية

 الدجاج.
َّ
 ال�ّسيطان قن

ّ
يحب

ي�ستلقي على فرا�ٍس من الَق�ّس

يرقب ت�ساقط الثّلج.

ثم  يثقبه  لكي  ي�ِس 
َ
بالب  

ُ
جاجات

ّ
الد له  تاأتي 

ير�سَفه،

لكن مزاجه لي�س كما يجب.

 الليلة،
ٌ
)1( قادم

ْ
كوتن ماَثر

ة.
ّ
ب�سحبته �ساحرة �ساب

أل�سنة اللهب، رداوؤها قد حل�سته ا

ّ
إىل القرنفلي قدماها العاريتان انقلب لونهما ا

إىل كومة احلطب، بينما تخطو ا

تردد �سالًة؛ يداها

مثل فرا�ستني تتزاوجان،

ُف ثلج؟
َ
أو هما ُند ا

خان،
ّ
بينما يت�ساعد الد

مادية
ّ
 �سوء الظهرية الر

ُ
ويعود

ّ
ب�سجرة تّفاحه البي

و�ساحنته الزرقاء،

تلك التي بعجلِتها املثقوبة،
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ِدئ
ّ

وموقد املطبخ ال�س

 النفايات.
ّ
رميا يف مكب

ُ
أن ي على و�سك ا

نبــوءة

خري خارج الباب. �سيرتّنح الزّبون االأ

عاتهم البي�ساء.
ّ
�سيعلّق الّطهاة قب

�ستتت�سلّق الكرا�سي الّطاوالِت.

إىل اخلزانة. نٍة ا
ّ
�ستقوم املكن�سة بجولٍة هي

ُل اأحذيتهم.
ُ
 النُّد

ُ
�سيخلع

�سمك  من  كاملة  ب�رصيحة  القّطة  �ستحظى 

ال�سلمون من اأجل الع�ساء.

ي�ساالت،  االإ
رِّ
�ستتوّقف امُلحا�ِسبة عن عد

د.
ّ
�سا�س وتتنه

ّ
وحتّك موؤخرتها بقلم الر

آخر من الباندي.  املالُك لنف�سه كاأ�ساً ا
ُّ
�سي�سب

يف  النخالت  من  تعباً  اأكرث  املرايا  �ستغدو 

�س�س االأ

 �سيئاً ف�سيئاً كحاِلها دائماً
ُ
وُتْظلِم

 اأحدهم وقد �رصق دجاجة.
ّ
عندما يفر

�إىل �لقارئ

أال ت�سمعني ا

اأخبُط حائَطك

أ�سي؟ برا

طبعاً، ت�سمعني،

ً إذا فكيف ا

؟
َّ
 علي

ُّ
ال ترد

ِتَك
َ
اخبْط احلائَط من ِجه

ولنبَق خالّناً.

�لعمل ور�أ�س �ملال

نعومُة الفرا�س يف هذا النّـزل

 عليه
َّ
نا احُلب

ْ
الذي مار�س

 يل مبا ال يقبل اجلدال
ُ
ُتثِْبت

أ�سمالية. َق الرا
َّ
تفو

َتبات
ْ
 املوّظفني يف م�سنع املَر

ّ
أن أعتقد، ا ا

.
َ
�سعداء اليوم

حد وهم يعملون إّنه االأ ا

ًة، مثلنا، دون مقابل.
ّ
إ�سافي �ساعاٍت ا

بها  تفتحني  التي  الطريقة   
ّ
فاإن ذلك،  رغم 

�ساقيِك

إيّل ين بها يدك ا
ّ
ومتد

ل الثورة،
ّ
أتخي جتعلني ا

الفتات حمراء، وح�سد يتهافت.

اأحدهم يعتلي املنب

،
َ
ُق الق�رص

رِّ
والنّار تطو

 على مراأى من اجلميع
ُ
مري العجوز يظهر واالأ

فة.
ْ
إىل حتفه من على �رُص يخطو ا

بدّية �أيتام �لأ

أنا، نتم�ّسى معاً. أنِت وا ذات ليلٍة كنّا، ا

ً
اء كان القمر و�سّ

�سجار.  حتت االأ
َ
ب

ْ
ر
ّ
أن نرى الد كان بو�سعنا ا

 وحجبتْه
ُ
 الغيوم

ْ
أقبلت ثم ا

 طريَقنا
َ

�س
ّ
أن نتلم فكان علينا ا

أقدامنا، مِل حتت ا
ّ
حتى �سعرنا بالر

مواج.  االأ
َ
و�سمعنا تالطم

هل تتذّكرين حني قلِت يل،

» هذه اللحظة كّل �سيء يف اخلارج كذبةٌ«؟

ى يف الّظالم
ّ
كنّا نتعر

 حاّفة املاء
َ
قرب

 �ساعتي عن مع�سمي
ُ
حني خلعت

َ
أنب�س أو ا أن يراين اأحد ا ودون ا

إىل  ا بها   
ُ
قذفت اجلواب،  �سبيل  على  �سفٍة  ببنت 

البحر.

هام�س

1- كوتن ماثر: 1663-1728، در�س يف هارفارد، دكتوراه فخرية 

من جامعة غال�سكو: مربي �سيا�سي واجتماعي، كاهن، اقرتن ا�سمه 

مبحاكمات �ساحرات �سامل.
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ول �للوح �لأ

�ملقدمة �لتاريخية

أ�سطر مفقودة حوايل 8 ا

)ثم( االآلهة العظيمة، االآنونا، مقررو »القدر«،

ر�س. عقدوا جمل�سا واتخذوا قرارا يتعلق باالأ

أقاليم العامل كانوا ال....من .... أربعة( خالقو ا الـ)ا

أقام االيَكيَكي مهرجانا للنا�س. وبدون تعيني، ا

أو ال�سعوب، أي من القبائل ا لكن ملكا مل يعينوا على ا

أ�س و»التاج«؛ وحينذاك كان غري ملبو�س غطاء الرا

ال �سوجلان كان مزخرفا بالالزورد »امللكي«،

أي مكان. ال عر�س �سيد يف ا

أمام أغلقت بوابات )العامل ال�سفلي( ال�سبع ا حني ا

ال.....

أ�س )امللكي( و... ما زال ال�سوجلان والتاج وغطاء الرا

آنو. أمام ا ملقاة يف ال�سماء ا

مل يكن هناك ....من النا�س.

)حني( نزل �سوجلان امللك من ال�سماء،

)....( بحثت ع�ستار عن ملك.

ك�صر

بد�ية �مل�صكلة

)....(

إيتانا ....(  زوجة )ا

أ�سابها بغتة مر�س الـ البوم ... قد ا

)....(

لكن)....( 

�لعقاب و�لثعبان يق�صمان �ليمني

»ليختف �سبيله فال يجد الطريق«.

أر�س اجلبال مدخلها عنه« »لتخف ا

أق�سما معا اليمني، بعد ان ا

الذي تتزاوج فيه كل احليوانات، حيث  الوقت  )كان( 

ت�سع اجلميع )�سغارها(.

أجنب الثعبان فراخا، يف ظل �سجرة احلور ا

أعالها. وولد للعقاب فراخ يف ا

)بعدئذ( ثورا وخنزيرا بريا ا�سطاد الثعبان،

أكلوا. أوالده ال�سغار ا فاأكل العقاب وا

ببا ومنرا ا�سطاد الثعبان،

أكلوا. أوالده ال�سغار ا فاأكل الن�رص وا

)لكن( بعد ان امتالأ �سغاره وكبوا،

إىل نهايتها بالن�سبة  فو�سلت رحالت �سيد الثعبان )ا

لهم(.

أ�سمر يف قلبه خطة خيانة )قائال(: العقاب ا

أطفايل » يا ا

)...(

قارب(؛ »باإمكانهم الذهاب لزيارة )االأ

كل معهم«. قارب »واالأ »باإمكانهم زيارة االأ

آكل فراخ الثعبان! أنا �سا »لكن ا

قيم دائما يف ال�سماوات. »بعدها �ساأ�سعد الأ

أبدا من قمة ال�سجرة[ أهبط ا حيث لن ]ا

أن ينقذين[!« » من ن�سب امللك ]ميكن ا

أحد ال�سغار والذي كان ميتاز بفهم كبري ا

بيه، الن�رص، )قائال(: فاه بكلمة الأ

إال طوقتك �سبكة ال�سم�س[، أبي، ] وا » ال تاأكل، يا ا

أ�سعة ماميت �سم�سي �ست�سيق اخلناق  »])بلى(، �سبكة ا

حولك[!«   

] لكنه لن يوافق...
] لن ي�سغي...

�سفل... إىل االأ ا ] طار 
و�سغار الثعبان ] افرت�سهم الواحد تلو االآخر[.
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حترير: ج. ف. كينيري ول�صون  ترجمة: ف�صل خلف جرب

 مرتجم  من العراق يقيم يف اأمريكا 

اأ�سطورة 

إيتـــانا ا



حني حل امل�ساء ]..............[

إىل ]بيته[. عاد الثعبان ا

أمام اللحم الذي ]كان يحمله[ و�سعه الثعبان ا

]مدخل ع�سه[.
أوالده هناك! تطلع حوله؛ مل يكن ا

ر�س، )لكن( الن�رص مبخالبه ] قد نب�س[ االأ

مغطاة  تزال  ال�سماوات]ما  عايل،  االأ يف  وفوق 

بالغبار[.

أعول الثعبان؛ مدمى القلب ا

أمام �سم�س [ جرت روافد دموعه. ] ا
» فيك و�سعت ثقتي، يا �سم�س كورادو؛

لهي. أ�سك االأ أبجل را أحرتم وا » انني ا

أعطيت �سماناتي، » للن�رص ا

أ�سمر �رصا �سد �سديقي. » مل ا

» )واحلال( ان ع�سه حمفوظ بينما ع�سي مت تدمريه؛

»)بلى(، ع�س الثعبان �سار مدعاة للنواح.

عادوا  ما  أوالدي  ا بينما  �سغاره،  هم  أمان  ا يف   «

أحياء! ا

�سفل والتهم ن�سلي! إىل االأ » هبط ا

أحلقه بي. » يا �سم�س، انك العارف بال�رص الذي ا

ر�س الوا�سعة، �سبكتك هي االأ

فخك هو ال�سماء البعيدة.

أوتار( �سبكتك ال تدع الن�رص يفلت، »من ) ا

» فاعل ال�رص واملنكر،

أ�سمر ال�رص ل�سديقه.« » من ا

ك�صــــر

�لن�صر يرمى به يف �لنقرة

أكن ] طليقا، و... » دعني ا

... ]...«

الثعبان فتح فمه، قائال للن�رص:

يف  �سم�س  �ساأجيب  كيف  ]طليقا،  جعلتك  لو   «

العلى[؟«

أنا[.« أ�سي ا »عقوبتك ] �ستحل على را

جزّ جناحيه ]...

ألقاه يف النقرة[، �سحبه ] وا

يف مكان حيث املاء ] والطعام ال وجود لهما [.

ر�س يعلو الغبار. العقاب ]..........[ االأ

أ�سه[. وغبارا من جدار )النقرة( ]حثا على را

أجل �سم�س )قائال(: يوميا ] �سلّى من ا

» يا �سم�س، خذ بيدي! ] ارفعني خارج النقرة[!

أعي�س[!« أن ا أعني ] على ا ا

�سم�س فتح فمه قائال للعقاب:

أحزنت قلبي[؛ » بعملك ] ال�رصير ا

أمرا منكرا من االآلهة، ] �سيئا حمرما قد ارتكبت[!« » ا

ك�صــــر

�لعقاب ي�صتعيد قوته

أ�سهر كان ] الثعبان [ ’يحكم قب�سته عليه؛‘ ل�سبعة ا

إىل نقرته. ألقى به ا يف ال�سهر الثامن ا

أر،  يزا أ�سد  ا مثل  الطعام  ملتهما  العقاب  فان  )لذلك( 

ا�ستعاد قوته ثانية.

إيتانا: العقاب فتح فمه وخاطب ا

أنت وانا. إيتبارو، ا أ�سدقاء- ا » يا �سديقي، نحن ا

إياه.« أخبين ما الذي ترغبه مني و�ساأعطيك ا » ا

إيتانا فتح فمه وخاطب العقاب: ا

أراه لي�س )�سوى( الظل، اك�سف يل ما هو خاف!« »ما ا

�للوح �لثاين

إيتانا ي�سقطان من ال�سماء العقاب ي�سلّي لع�ستار بينما هو وا

لهة ]�ساح العقاب[، » ع�ستار ملكة!« ]كـ[ ت�رصع من)ه( لالآ
�سفل  إىل االأ ] االآن، حيث[ توجد هناك فوهة ينبوع ) ا

منهم(، كانت �ستكون قاتلته)م(،

أن تقتلهم  أنقذتهم يف القمة، كانت ميكن ا نها، وان ا  ]الأ

أعماقها[. يف ا

أو ينبوع. ا ])اذا ( الن�رص مل ي�سقط[  يف )مياه( م�ستنقع 
غ�سان  االأ من  بكد�س  مطمورين  �سارا  ]جناحاه[ 

املت�ساقطة من �سجر احلور.

]...[ من الغابة.
�صطر و�حد مت�صظي

�جلزء �لثالث

عقاب وثعبان يق�صمان �ليمني

» لتنزل �سبكة �سم�س فوقه،

أ�سعة �سبكة ال ماميت �سم�سي يف ال�رصك. » لتوقعه ا
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أر�س اجلبال مدخلها عنه، لتمنع ا

ليتجه »ال�سالح اجلوال« م�ستقيما نحوه.

ليدفعه �سم�س م�رصعا باجتاه الـ» ال�سفّاح«،

إىل يد » املعذرِّب«، لي�سلمه �سم�س ك�رصير ا

ليدفع العفريت ال�رصير َكالو ليعلو فوقه )ليقتله(.«

أجنب العقاب �سغارا؛ أعلى ال�سجرة ا يف ا

أجنب الثعبان �سغارا. أ�سفل �سجرة احلور ا عند ا

يف ظل �سجرة احلور تلك

العقاب والثعبان �سارا �سديقني،

أديا ق�سم ال�سداقة، أحدهما االآخر، ا �سلّى ا

أحدهما االآخر عن م�ساكله. وحدث ا

الثعبان خرج لل�سيد.

خنزيرا بريدا وثورا وح�سيا ا�سطاد الثعبان،

أكلوا. أكل وان�سحب، و�سغاره ا العقاب ا

معزى اجلبل وغزالنا ا�سطاد الثعبان،

أكلوا. أكل وان�سحب، و�سغاره ا العقاب ا

أخرى من الطرائد ا�سطاد الثعبان، أنواعا ا ا

أكلوا. أكل وان�سحب، و�سغاره ا العقاب ا

)لكن( حني ترعرع �سغار العقاب وكبوا )متاما(

إىل نهاية بالن�سبة لهم. ا ]حمالت ) الثعبان ( و�سلت[ 
غدر �لعقاب

كونها جائعة، .........

]حولها[ ]طيور ال�سماء[ جتمعت 
لكن �سغريا ذا فهم كبري 

بيه، العقاب، ) قائال (: قال كلمة الأ

داخل  أن يف  ]ا املوؤكد  أبي(، حيث من  ا )يا  تنزل،  » ال 

الثور

يقبع الثعبان[! 

ر�س، »] رياح ثعبانية[ فوق االأ

» لكن عودة الثعبان ...

» باجلناح املن�سور ) يف الطريان( ] كانت ال�سماء ....

ر�س ] ..............................................[«. » االأ

لكنه ما كان ليوافق ...

أوالده [. ما كان لي�سغي ] لن�سيحة ا

�سفل ] وحط مبحاذاة الثور[. إىل االأ طار ا

] ياأكل اللحم [ مع  )بقية( الطيور ؟ أال[  ] ا

أول مرة ] تفح�س اللحم [؛ يف ا

مام واخللف[ العقاب نظر بحذر ] من االأ

يف ثاين مرة ] تفح�س اللحم [؛

العقاب نظر بحذر، الخ.

يف ثالث مرة تف]ح�س اللحم [

العقاب نظر بحذر، الخ.

أح�ساء الثور، باحثا عن اللحم الطري. فتح �سقا نحو ا

إىل بطن الثور. ] ا�ستمر حتى و�سل[ ا
إىل الداخل، حاملا دلف ا

أم�سك الثعبان به ] من جناحيه[. ا

............................... هو   [ )؟(  اخلارج  إىل  ا إياه  ا جارا 

قائال([:

أنت من دخل ) الع�س ([!« أنت كنت الداخل!  كنت ا »]ا

أمام �سم�س ]... ا

 قدير هو امللك! . ...

قا�سي  الق�سية ....

.......

أيها العقاب، ... أنت، ا ا

 .....................

ك�صر

إيتانا ي�صلي ل�صم�س �

أيها الرب، هب يل[ ع�سبة الوالدة! » ] ا

أمامي ما هو خاف! أك�سف ا » ا

أرفع عني الهم، وطدين بولد ووريث!« » ا

أن يرى )حلما(؛ أمال( يف ا أيتانا ي�سطجع ) ا ا

أى حلما. ويف تلك الليلة يف الفرا�س، ح�سل وان را

أر�س اجلبل. ا ]قال �سم�س [: » اتبع الطريق، عبورا باجتاه 
» حني تعب التالل

» ابحث عن نقرة، درعلى مقربة منها.

» يف داخلها رمي عقاب.

» هو �سيعطيك ع�سبة الوالدة!«

ك�صر

�لعقاب ينقذ من » �ملوت جوعا وعط�صا«

 ]........[
مام ملحت )الغيمة ( النقرة[ إىل االأ ا ]منحدرة 
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]طوفان [. ]و[ انهمر املطر[ كعا�سفة 
العقاب �رصب املطر مثل جمل.

أح�س [ العقاب  أكل و�رصب و�سعر باالكتفاء، ] ا أن ا بعد ا

مب�ساعر 

إيتانا [. اجنذ ] اب [ ] نحو ا

إله. العقاب تطلع نحوه كا

قال اليتانا:

إيتانا، ملك احليوانات!« أنت ا » ا

إيتانا، رب الطيور!« أنت ا » ا

» ارفعني من النقرة،

» امنحني، ولو كانت هذه هي املرة الوحيدة، ]قدرتك[ 

)واهبة( احلياة،

أن غريك قد يحل حملك » وعلى الرغم من ا

بد!« إىل االأ » )�ساأن�سد( مديحك ا

إيتانا توجه اليه، قال خماطبا الن�رص: ا

» �ساأ�ساعدك على العي�س ]...

» من النقرة �ساأرفعك عاليا.

 »]..............[ «

ك�صر

�صعود �لعقاب من �لنقرة

أقول هو ] احلقيقة [. »]...................[، وما ا

أتبعك [، » منذ طلوع �سم�س �س ] ا

» منذ طلوعه، حيثما قد ]تذهب [.

»ان كان )اخليط( مثلث البم، فان القما�س لن يتمزق[.

» )كما هو موؤكد( انني �ساأعطيك ] ع�سبة [ الوالدة!«

إيتانا هذا ) فكر (: حني �سمع ا

» مقدمة النقرةة مغطاة بخ]�سب العر[عر.

�سفل، إىل االأ ألقاه ا �سنع له ]درجا[ من ]�ست درجات[ وا

هكذا، جمتازا درجاته، 

أن ي�سعد[  حيا من النقرة. العقاب] ميكنه ا

هو الذي كان معتادا على ن�رص جناحيه،

أوىل[ و]ثانية ت�سلق[. )درجة( ]ا

العقاب ]ي�سعد[ حيا من النقرة!

أن ين�رص جناحيه، هو الذي اعتاد ا

)درجة( ]ثالثة[ ورابعة ] ت�سلق[.

العقاب]ي�سعد[  حيا من النقرة!

هو الذي كان معتادا على ن�رص جناحيه،

]ت�سلق[. ])درجة( خام�سة و�ساد�سة[ مثل قاتل 
............].........[

ك�صر

�جلناحان �جلديد�ن يكتمالن

ثالثة �أ�صطر خمرومة

...] ........[
على ] ... ــك[ ... ...« إىل االأ » ارفع ا

ين[«
َ
يت] الد

ّ
أك�رص ]اللوح[، لقد �سو أن ا » بامكاين ا

» احلا�رص ي�ستقر يف اليد، ] املا�سي..........[«

أذنك ت�سمعه بعد  » ال تدع عينك تره بعد االآن، ال تدع ا

االآن، ال تدع«

عقلك يت]ذكره[.

».]...[..................«

ك�صر

إيتانا من �أحالم �

...]............[«

]ي�ستلقي[ على  أعايل )ال�سماوات( املقد�س  ا »]عمود 

امتداد طريقي.«

إيتانا[ ليتقبل ]احللم[. العقاب حث ]ا

إله )احللم( هو الذي جابهه. ا  ]........................[
»! »يا �سديقي، ان حلمك مب�رصرِّ

إىل حقيقة ان........( بيلتو كان حمموال،« »)بالن�سبة ا

»])تعني( ان............[   �سيدفع لك ]جزية[«.

كافة[  ]على  احلكم  تتقلد   ].....................[«

ال�سعوب،«

»حتمل �سوجلاناتهم بيدك؛«

املقد�س  )ال�سماوات(  أعايل  ا عمود  ي�ستلقي  »)حتى( 

على امتداد طريقك«.

إيتانا خاطبه، خاطب العقاب، )قائال(: ا

أيت حلما ثانيا. »يا �سديقي، لقد را

أر�سي. »يف احللم كان قد مت عمران ]كامل[ ا

» ق�سب-البيتو �سار غري ذي جدوى يف البيوت،    

ر�س، و�سعوا كد�سا  » ويف كل ]بيت[ على امتداد االأ

فوق الكد�س االآخر،
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أكدا�سا. لقد كد�سوا البايالت ا

أفاع �رصيرة، »])بعدها( ..........[...ــــــ كانوا ا

»]....................[ جاءوا نحوي،

أمامي«. »]مثل رع[ايا ]خدم[ ركعوا ا

إيتانا[ لقبول ]احللم[.  ]العقاب[ حث ]ا

ـ الـ)حلم( هو الذي حتداه. إله  ].............ا
»]يا �سديقي، حلمك[ ذو ب�سارة!

ك�صر

ول من ق�صة �لطري�ن �لأ

إيتانا خاطبه وقال للعقاب[: ] ا
ر�س[ �سارت ت]ال[، »]االأ

إىل جدول جبلي.« »]والبحر[حتول ا

على[. إىل االأ ]ا ]دفعة ثالثة[ حمله 
إتانا[، )قائال(: إىل ]ا ]العقاب تكلم اليه[، ا

]تبدو[  كيف  �سديقي،  يا  �سفل[،  االأ إىل  ا »]انظر 

ر�س؟ االأ

إىل[ البحر، ]واعمل مقارنة مع حجمه.« أنظر ا »]ا

إىل العقاب، )قائال(: ا إيتانا[ تكلم اليه،  ]ا

أ�سبحت ك[ ب�ستان متعهد نخيل، ر�س ا »]االأ

»]والبحر[ مثل مياه قناة ري«.

ألخ.  آ[نو، ا )مروا( ]من خالل بوابات ا

ألخ. ا إيتانا[ والعقاب،  ]ا
ألخ. ا ]العقاب[ الإي]تانا[، 

بقية �صظايا

�للوح �لثاين

يتانا �لعقاب يندب فقد�ن �صد�قته لإ

»]االحرت[ام ل �رصاكت)نا(.....

»]كل[ من جانبه.].....[

أى احللم[ الذي وفقا له أنا من را »]كنت ا

توحد ]هدفنا[.

وتاد... أجنحة النحا�س واالأ »]هو �سنع[ ا

�سلحة[ ... .... »] هو..... االأ

عايل فوق ]الـ....[  إىل االأ أنا حملته ا »ا

أعطت ])االآلهة( ع�ستار[هو.... »)و( ال�سرتحامي ا

أبعدين .... »)االآن( هو ا

...[.].......[................«

)يتبع البقية مبوقع املجلة على االنرتنت( 

من اأعمال علي املر�سودي - ُعمان



-1-

يتُه يذهب يف درٍب ق�سرٍي للهالْك
َ
ب

ل العمِر
ّ
أو يتُه �سورُته ِمن ا

َ
ب

اك وباٍب يف احلياْة
ّ
آخر �ُسب إىل ا ا

 -2-

 تنّقل 
ٌ
لم

ُ
�سورُة البيِت ح

 
ُ
ما بني طفٍل يطري

�ساءِة   االإ
َ
وكهٍل يقاوم �سمت

يف غرفة النوم،

ُه 
ُ
لم

ُ
 يطري به ح

ٌ
لم

ُ
ح

ج النار يوما
َ
ه

َ
كالفرا�سة يف و

لمه 
ُ
رى يرتجل عن ح

ُ
ويوما ي

ْ
�سائرا يف طريق املوات

 م�سى 
ٌ
هم

َ
�سورُة البيت و

أيامه يف حروب النهايِة أوِل ا منذ ا

منذ الطفولة كانت له 

آَنه خري وقرا  النبي االأ
َ
ُغرٌف تتنف�س روح

 نوافذُ مفتوحةٌ لل�سبايا 
ُ
واجلدار

ْ
عةٌ للهواء الف�سيح

َ
�رْص

ُ
وم

 -3-

 من ال�سوِء 
ٌ
يتُه �سوت

َ
ب

ْ
طع بني الذكريات

ْ
�س

َ
الذي ي

 -4-

 ع�رصين عاماً
َّ
يتُه �سب

َ
ب

م�سى يف متاهتِه

ِته اله�سُّ
َ
نام

َ
 م

ُ
 فيه زجاج

ّ
وتك�رص

ُ
ت عليه الرياح

ّ
هب

لمه امل�ستحيْل
ُ
إىل ح وخا�س حروبا ا

 -5-

 عن الطوِق
َّ
يتُه �سب

َ
ب

ْ
 ال�سهوات

ُ
ت فيه نار

َّ
و�سب

 الطفولة
َ
 نرياُنه �سمت

ْ
اأحرقت

ه قلبا وروحاً 
ُ
 اأوجاع

ْ
اأحرقت

تْها بالكهولْة
َ
م

َ
من عذاباٍت ر

-6-

أزهاِرِه  ِر ا
ْ
م

ُ
يف الثالثنَي من ع

 الفتى ج�سدا حائراً 
ُ
 بيت

َ
بات

زائنُه
َ
م جدراُنه وخ َتتَه�سَّ

م يف احَلو�ِس 
َّ
واين التي تتكو واالأ

ْ
حتى ت�سيخ

 الذي يت�سقَُّق 
ُ
اجلدار

إىل حتِفِه ُ ا
كهٌل ي�سري

ه
ُ
أوراُقه ودفاتر يتُه هو ا

َ
ب

كِل  أو فوَق طاولِة االأ يف اخلزانِة ا

أو يف ال�رصيِر ا

أ�سله      إىل ا  يعود ا
ٌ
وبني الكرا�سي هناك كتاب

ورقاً.. �سجراً مائال ال�سفرار الكهوِل

 ما بني م�سٍخ وع�سٍق
ُ
أوفيد  الهوى حيث ا

ُ
كتاب

إىل وطٍن  احلنني ا
ُ
كتاب

 فنوٍن مهي�ُس احلروِف بعزلِتِه والغباِر
ُ
وكتاب

ِتها
َ
 املنازِل بني املنايف وُغرب

ُ
كتاب

 ع�رصين عاما 
َّ
 الذي ظلَّ يحت�سن احلب

ُ
وال�رصير

 مالذا لبع�س ق�سائد لوركا 
َ
و�سار

أيامه  ا
َ
آخر أ�سعار دروي�َس ا وا

للرواياِت بع�ُس الزوايا
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عمـــر �صبانة

 �ساعر من فل�سطني 

عن نهايات بيت



�ُس يف روحها  وبع�س الزوايا ُتع�سرِّ

مٍة ه�سَّ ُ
 لوجوٍه م

ٌ
ر

َ
و

ُ
�س

ألوانها من دٍم وعيوْن ُق ا تتدفَّ

 
ٌ
يتُه قمر

َ
ب

 مناِزِلِه �سامتاً
َ
ل ِوْزر

َّ
تَحم

َ
ي

ومنازلُُه من جنوٍم ُطَفيليٍة 

 من دمه
َ
 ال�سوء

ُ
تر�سع

 
ْ
 منازله انترثت

ُ
وجنوم

ْ
يف ف�ساء العوا�سم

-7-

آةٌ �سرتوي وُل مرا بيتُه االأ

 يوٍم - 
َ
- ذات

أ�رصاِرِه،    من ا
ُ
�سود كلَّ ما يحفظه �سندوُقُه االأ

 
ُ
 مزَّقتْها احلرب

ٌ
 روح

ُ
�رصار االأ

ن�ساِن  بني اهلل وال�سيطاِن واالإ

ْ
 من كالٍم ور�سا�ٍس و�سجر

ٌ
حرب

-8-

آلًة اأ�سبح من ع�رصين عاما ا

 
ُ
آلةٌ يدخلها املكتب ا

آخر الليِل منذ الفجِر حتى ا

:
ُ
أدراَك ما املكتب وما ا

ْ
 ورمٌل ورماد

ٌ
 وحيتان

ٌ
آالت ا

ِر البكاِن 
َ
ج

َ
آلةٌ من ح ا

ه يف ريحها
ُ
 روح

ْ
ذابت

ع�رصيَن عاماً وخريفاً من ربيِع العمِر 

ْ
 يف بيا�ٍس و�سواد

ْ
ت

َّ
مر

 
َ
آليًة �سار آلًة ا ا

ٍّ
بال جنٍم �سماوي

ّ
ب

ُ
بال ع�سفورٍة للح

أغنيةٌ  ال خيٌل وال ليٌل وال ا

ْ
غنيات وىّل زمان االأ

آخرِة الليِل  آلةٌ ترجع يف ا ا

ْ
إىل املنزِل كي تنب�َس ليَل الذكريات ا

-9-

آُنه يف حقيبتِه كان قرا

..
ٌ
ه اخلالدات

ُ
أنا�سيد وا

ِته: 
َّ
د

َ
 ج

ُ
دعاءات

يف الرحيِل بعودته

يف ال�سجوِن �سطوعاً لثورته

يف امل�ساجِد جنما ل�ِسلَّته

يف ُطفولِتِه

قمراً فاتناً كان..

 له جنمةٌ لل�سهوِل
ْ
كانت

زلتِه
ُ
واأخرى لع

جنمُة الطفِل 

 تقاتل يف ال�سهِل حينا
ْ
كانت

أنثى  وحينا على حافِة الورِد يف عني ا

 خيَط ُطفولِتِه 
ُ
فيخ�رص

 الفتى 
ُ
وي�سيع

 بني اخلنادِق 
ُ
د
َّ
يت�رص

واملنزِل املتدثر باملوت يف ال�سلوات

ويغرُق يف �سوِء �سورِتِه

 الفتى بني �سم�ِس املجاهد )ذاك الذي ال 
ُ
�سيع

َ
وي

يجاهد( يوما

 يوماً
رِّ
وجنِم الفدائي

فَِّة النهِر  يف �سِ
رِّ
 الفدائي

ُ
طع �سوء

ْ
�س

َ
وي

أيلوُل باملوِت والليِل  ا
ُ
طع

ْ
�س

َ
ي

إخوِتِه  الفتى بني ا
ُ
ي�سطع موت

-10-

يف الثالثنَي عاد الفتى �ساحراً 

�سحرْتُه ليايل ق�سيدِتِه

إىل التيِه يف الثالثنَي عاد ا
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 ما بني �رصٍق وغرٍب
ُّ
 متتد

ُ
والتيُه �سحراء

إىل روِحِه يف اخلفاء ويف �سمتِه ُ ا
ي�سري

إىل �سوتِه ُ ا
وي�سري

 
ُ
 خطاه

ُ
 �سوٍت يقود

ُّ
أي ا

إىل ليِل حريِتِه فيم�سي ا

ليلُُه الذئبُة الهمجيُة 

ه �ساعًة.. �ساعًة
َ
ام

ّ
أي  ا

ُ
م تق�سِ

 يف بيِتِه
ُ
ع

ّ
ليلُه ملٌِك يرتب

ليلُه ملٌِك قاتٌل 

يرتبع يف عر�ِس غربِتِه

ُ
وم�سى العمر

 
ُ
ربعنَي غدا العمر يف االأ

ثرثرًة عن بداياتِه 

وانق�سى زمُن من هباٍء وثرثرٍة 

اِمِه
ّ
أي عن برودِة ا

وثقوباِت جعبتِه

لما 
ُ
وق�سى يف البداياِت خم�سنَي ح

بال رع�سِة احُللِم

 احُللم عند والدتِه
ُ
ينك�رص

ه يف حماجِر غيمِتِه
ُ
 اأمطار

ّ
مثلما تتك�رص

�سى �ساهدا يف عناويِن رحلِتِه ويظلُّ االأ

 ذا 
َ
و

ُ
ه

منذ خم�سنَي تاأكلُُه ذئبُة الوهِم

ُه 
َ
ت�رصُق اأحالم

 الفتى الكهَل 
َّ
أن غري ا

إىل حربِه مي�سي ا

 �سورَتُه
َ
د
رِّ
ليجد

   .
ْ
م

رِّ
إىل بيته املتهد َ ا

ويعود
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أحيانا ا

أتلهى عن نف�سي ا

لكنني يف حلظة ت�سبه االآن متاما

إىل حد يقرب من اليقني أعرف- ا ا

أي�سا أعرفه هو ا الذي ال ا

أن العامل قد خلق من ماء  ا أنني لو فكرت يف  ا  

فعال

أو الياأ�س أو الغ�سب ا فلن يكون احلزن ا

�سوى موجات عارمة

أدرك ا

أن ثمة ب�رصا كال�سالالت مثال ا

ين�رصبون باندفاعة خجول بني ال�سخور

أخجل و ا

أدرك هذا من قبل نني مل ا الأ

و ت�سورتهم

مزارات �سياحية

بو�سعي االآن

أتخيل نف�سي أن ا ا

�سل موجة – موجة – مل تكن يف االأ

حني مر » الن�س« �رصيع

داخله فتيات وفتيان

مبالب�س بحرية

و كوؤو�س بها �رصاب

معلق على حواف زجاجها

ثمرات من الفاكهة

أحد إذا انك�رص كاأ�س ولن يعباأ  ا �ستنفرط ا

أنا ل�ست �سوى ابنة هذه ال�سحكات ا

إىل حد ال�سياح املتداخلة ا

كانت  إذا  وا امل�سهد  يف  دموع  هناك  لي�ست   

حتما  �ستختلط  عنها...  أكتب  ا فلن  موجودة 

برذاذ املوج 

هكذا

أزجمر قليال أن ا كان بو�سعي ا

أم�سي ثم ا

حيث �ساطئ

مل يكن بعيدا

آنها أن تختار �سطا أحيانا ا مواج ا يكون بو�سع االأ

فاأ�سبح

آن موجة �سغرية تالم�س ال�سطا

تدو�سها

قدم �سخ�س ما

أثرا يف الرمال و ترتك ا

ي�ستغرق فيه ال�سخ�س

ألوذ بالفرار أغافله وا أن ا فاأ�ستطيع ا

ن ال�سخ�س يف واقع  مر متاما هكذا الأ مل يكن االأ

أثر  ا إىل  ا إمنا  وا املوجة  إىل  ا يلتفت  يكن  مر مل  االأ

أو  ثر كان مبتال بيد ا أن االأ إىل ا قدميه باالإ�سافة ا

آخر من ج�سد املوجة  أي جزء ا أو ا قدم ا

غالبا

كان هذا ال�سخ�س

أو رفعت بنطالها قد رفع ا

     فاطمة قنديل

�ساعرة من م�رص

فاكهة البحر



حتى اليبتل

بينما باطن القدم يغو�س بكامله يف النداوة

ذرات  ويتناثر  ال�سم�س  يف  ليتن�سف  يخرج  و 

دافئة من الرمال

أة - وال الوقت بالتاأكيد – مل تكن لدي اجلرا

رى الأ

أو  بحر...ا قبعة  يرتدي   – كانت  أو  ا  – كان  إن  ا

إلخ نظارة �سم�س ..ا

أو كان – كانت – وحدها ا

أ�ستغرق فيه بالفعل ما كنت ا

أنتظر ذلك الالن�س أخرى ا أنني �ساأعود مرة ا ا

عماق أن�ست بتوتر خلريره وهو يلوب يف االأ ا

أنا هذه املوجة حتديدا ا

و هذا امللح الذي يرت�سب على ال�ساطئ

خمتلطا بالرمل

عن  بعيدا  ال�سجرة  قدام  االأ أحد  ا جترفني  حني 

أخرى  أكون موجة مرة ا أن ا أ�ستطيع ا املاء فال ا

ال قبمة له يف احلقيقة

و �ساأ�سخر من نف�سي حتما

أنني �ساأكون جزءا من منزل بحري  إذا تخيلت ا ا

أو عا�سقان  يبنيه طفل ا

أحلم به  أن ا أ�سمح لنف�سي ا هذا ما لن ا

ال ل�سئ

أقبل أنني لن ا �سوى ا

أي ماء – حتى لو كان ماء  أن ين�رصب املاء – ا ا

البحر

عب ممراتي

أنا ل�ست » زحليقة » ا

أقبل  و لن ا

بعد كل هذا

أكون أن ا �سوى ا

بلورة �سافية من امللح

ملقاة على �ساطئ

أحد  إليها ا ال يلتفت ا

تختبئ يف الليل من القمر

نه رومانتيكي لللغاية الأ

و �سيف�سد حلمها

بكل تاريخه اال�ستعرا�سي

أن حياتها قد كانت باأن يوهمها  مثال ا

ملا�س ف�سا من االأ

يف خامت خطوبة

لزيجة موؤجلة

أن تعك�س �سوء ال�سم�س إىل ا لكنها م�سطرة ا

آخر وبني حني وا

 �ستلملمه كبوق

تر�سق بها البحر. 
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)1(

ال�سجرة املنت�سية اأمام باب البناية

ال تعلم اأن الغريب جاء لتوه

من اأح�سان وا�سعة اليبا�س

ن�ساغ واأن حلمه مكتنز باخل�رصة واالأ

�سياء يجر عربة من بوؤ�س االأ

وال يحمل فيها من احلنني

�سوى لعبة ورق تتالعبها الذاكرة.

لق �ساحبة بذرة االأ

والعيون باجتاه ال�سماء تر�سل

اأدعية للرحيل

وهي ت�سلي اأمام امل�سانق  ال�سوداء.

للغريب ق�س�سه ...

مطار  مع الغيم واالأ

مل. وخطوات بلورها االأ

يف ال�سباح الباكر

من على �رصفة ال�سكون

غ�سان احلانية  ل�سق االأ

اأخذ يلّح عليها بهم�س 

وفنجان القهوة تخفت حرارته 

ح�سا�س واجل�سد  لي�رصي الدفء يف االإ

كيف هي الف�سول معك؟

واإىل اأي زمن اأنت تنتمني؟

ومتى تخا�سمني وتفرحني؟

�رّصح قليال يف ذاكرته 

مبطرقة �سّماء 

ماذا لو حب�سنا قليال من لغة طفولتنا جميعا؟

�سبحنا اأقدر على حنو بع�سنا لبع�س. الأ

)2(

م�سيا �سويا

نه ال يعلمها لغتها كانت �سهلة والأ

مل يفهمها

ك اأقدامها اأثناء امل�سي 
ّ
كانت حتر

وكان هو اأي�سا

كانت تبت�سم عندما تنظر يف اأنحاء الغابة

وكان هو اأي�سا

كانت ت�سّحك وتقذف الكرة اإليه

وكان هو اأي�سا

مّد يده لها فتقبلتها يدها فتعانقتا

تدثرت نظراتهما بحنان بعيد

وحب عميق ميتافيزيقي

وخلف جذع �سجرة عمالقة

قّبلته يف وجنتيه

بداأت اللغة تبدو ب�سيطة 

وبداأت املعاين والدالالت اأكرث �سهولة

�سادفهما مطعم اأمام بحرية

طلبا كاأ�سا نبيذ 

برام عقد احلب. الإ

)3(

رمبا الكاآبة اأر�سعتنا حليبها

حيث الطفولة اجلافة

دون اخل�رصة واملاء واحلنان

يحيى �لناعبي

�ساعر من ُعمان

ق�شائد 



لكن مناديل العمر 

�سباح عن اأيامنا م�سحت غبار االأ

فكانت قلوبنا كلمعة الف�سة

ومع كل اأ�سعة �سباح 

كّنا نغت�سل بال�سحك يف مروج البهجة

والقرية يف هوائها املغرم

امراأة عذراء كل يوم 

مل تكن جداول نهرية هناك 

وال غابات ظليلة

ولكن خليق بنا احللم

 يف اأن ير�سم غابات

 واأنهار طفولتنا

النخيل بجدائلها

قباب الوجد حيث 

تطوف حولها

طيور باهتة اللون

كّنا نفتعل الفرحة 

يف غرف من طني

 كما يفتعلون القبح 

يف �سهاريج ا�سمنتية

مل نربي االأ

وهم يعي�سون على االحتماالت

يف امل�ساء 

نراوح اأعيننا بالنجوم 

ون�سيع اأنف�سنا بالطريان مثل 

�سغار الع�سافري

ومنكر قليال 

كي نداعب رغبات اأفكارنا

لئال تبخ�سنا

 لذة الوقت 

واأخيلة

 قادمة .  
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من اأعمال نادية البلو�سي - ُعمان 



الليلة 

 �سمعته ال�سيئة
ُ
هذب البد

ُ
�سي

أو مطرا  لن يدخر ريحا ا

كي يتو�سل برق اجل�سد.

الليلة 

إىل بيتي وغرفتي  مباغت ا
ٌ
يدعوين برد

 الكون
ُ
وداخلي خمت�رص

وكل املمنوعات املحمومة.

 حتت �سوء ال�سمعة الوردية املعطرة
ٌ
ع�ساء

ات 
ّ
�رصدي  

ُ
أبرع ا دقيقة«  ع�رص  إحدى  »ا روايةُ 

اجل�سد

 الرذاذ ذات امللم�س الذكوري لزجاج 
ُ
مداعبات

نافذتي

أةٌ خرجت للتو من حمام �ساخن  امرا

معطرا باليا�سمني واخُلزامى

�سياء أنثوي ي�سبه فجر االأ هياأته ب�سخاء ا

و�سباحات وجوه نامت كما يجب. 

الليلة 

�ساأُدخُل على ابن حزم بهجة

يحتاجها يف قبه

 من حمامته حمل البيد املرتاكم
ُ
أطلب وا

حمامةٌ من جمازفة

أة تُطلق ال�سحكات الطويالت تُ�ساهي امرا

أربع  ا من  �سيارات  يف  املتنكرة  قبيلتها  على 

خيول.

الليلة

أجنحة  ج�سدي ا
ُ
 هياأت

�ساأ�ستدين ما يكفي من ف�سول 

 بكاأ�س ليلى
ُ
أهم وا

كما يفعُل الي�ساريون القدامى وحبيباتهم

أ�سبح موؤهلة للحديث عن  أ�رصب الرحيق حتى ا ا

احلرية.

الليلة

 منذ عقدين
ُ
درك جدي امليت

ُ
ي

خطايا  حاجبيه املعقودين

أنه كان يتقن �سنع اخلوف وتوزيعه وا

متاما كما جتيد جدتي �سنع حلويات اللوز

أثري غ�سبك  كيف ا
ُ
�ساأعرف 

إىل ليلة البوح أ�ستدرجك ا وا

أذيال حياة بال مطر أنت جتر ا وا

من ال�رصوري ا�ستئذاُن حار�س املقبة

للقيام بنزهة ال موت دونها.

غادر قبك ال�سيق

أجنحة مل تطر أطلب ال�سفح من ا وا

ومن �سماء �سريتها �سقف القف�س

قفرة :
ُ
جرابك تتدىل  م

أة ال مغامرة تليق مبخا�س امرا

زقة ال عناق للمعنى يف االأ

بهيج  حفل  يف  بالنار  املاء  زيجة  علن 
ُ
ي

العنا�رص

ال قبلة متخيلة ل�سيء ي�سمى احلب

طراف من الذاكرة  حُترر االأ

ومن �ساللة يقظة تنام يف ترابنا القلق.

ال �سداقة عابرة مع املجاز

وتنا�س حيوات الب�رص

ال ن�سوة طويلة الزمن
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�آمــال مو�صـــى

�ساعرة من تون�س

حياكة ٌ للخريف



موؤجلة الندم.

ثقيلة عاهة اخلر�س

وحزين ج�سد مل ينعم بفاكهة.

م�سى العمر

يف الطم�س املتعمد

إحياء املوتى اجلال�سني  يف ا

أريكة احلا�رص   على ا

احلياة  إك�سري  ا جيبون 
ُ
ي وهم  حياء  االأ وقتل   

خل�سة

فاحتةُ كالمك ال تتغري:

أن  حكى ا
ُ
ي

عن فالن عن فالن

ك
ُ
 عمر

ٌ
هباء

دون حكاية تُ�سبهك

أنت الراوي فيها  ورواية ا

والهام�سي البطل.

أبعد نقطة  إىل ا هل طرت حلظة ا

يف خالء ذاتك؟

وهل تكبدت عناء حوار 

موح�سةٌ مداراته؟

إىل  ٌ ا
 انتحاري

ٌ
هروب

حيث العدم

حيث ال �سيء 

وحيث كل �سيء يلب�س الفاجعة. 

روايتُك الرديئة تراود 

فحولتك اخلام

تي  وتُخيط اخلريف لالآ

نفا�س  وو�سط ت�سابك االأ

واختالء املاء باملاء

 والنار بالنار

 والرتاب بالرتاب

 والهواء بالهوى

 وجه املاء امل�ستحيل
ُ
يبلُغ احلوار

بي�س  �سك بالفرو االأ
ُ

ومي

املبعرث ما بني الزرقة وال�سماء.

الليلة

�سارت الروايةُ الرديئة 

جديرةً بالقراءة

خطاء.   ومليئةً مبا يكفي من االأ

196نزوى العدد 63 / يوليو 2010 

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s

مان 
ُ
من اأعمال نائلة املعمري - ع



 الوقت 
ُ
أك�رص ا

ب�ساعة واقفةْ

 �سفناً 
ُ
أنتظر ا

عذراء

ذهبة 
ُ
و�سنابل م

من حقول ال�سم�س

أنتظر �سائعة  ا

ت�سبح يف الثلوج 

العاريةْ ..

بحلق عن قرب الأ

أع�ساء الكلمات . يف ا

أجهُل العامل ا

أعي�سهُ  لكنني ا

أ�سيْل كمنافق ا

أُطيل يف زمني  ولكي ا

أه�ُس بع�سا االأحالم  ا

ْ
الك�سيحة 

أرق�س كال�سوء  ا

يف قفا العامل 

ر�سم يف الظلمة  الأ

�سو�ساء ِحب

 عتيق

أحزاين .  ا
ُ

تلب�س

أمام املمحاة  ا
ُ
أ�سري ا

وبعد جفاف مميت

 الغيمة غباراً  ، �ساحكاً
ُ
تلد

أ�ستاأ�سل جذري  ا

بحث عن ثمرة الأ

يف الظل

أعدو حول الدائرة ا

أن�سى  كي ا

أوجاع امل�ساطر  ا

الغليظة

أفهم ! وال ا

ملاذا يقف العامل

يف وجهي

كجدار عاٍل ؟ 

�ل�ُصّباك

) 1 (

أطُل على القلوب منهُ ا

املعلقة ..

جتاه احلنان والرحمات

غاين  جتاه االأ

ال�سغرية

والزمردات املت�ساقطة

من خيط الغيب .

) 2 (

أك�رص عناق اجلدران منهُ ا

ال�ساغطة 

وردة البي�ساء على االأ

أ�سم رائحة الع�سق  وا

القدمي

ع�ساب من وراء �سم�س االأ

امل�سدودة

إىل التيه . ا

) 3 (

أرى املقابر منهُ ا

تبت�سم 

فياأخذين 

لعالقة �رصيعة .
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عــلي �ملخمــــري

�ساعر من ُعمان

ال�شاعـــة



يقذفني 

 بزجاجة عطر

وثدي بريء 

أعبث به  ا

كالكرة .

أحياناً .. ا

اغراءاته ال تكفي

لكنها 

طماأنينة لذيذة 

موؤقتة .

) 4 (

عا�سري أعرف  موعد ال�ستاء واالأ منهُ ا

 املطر والورق .

  موعد ال�سعال والبلغم

�سياء التي تلوح واالأ

يف الهواء

مع الهواج�س الغزيرة .

) 5 (

أرى ال�سور  منهُ ا

ثالثية ال�سهوات

آة فتغار املرا

القبيحة

الدافئةْ

دُِق !
َ
فاأُح

هل ذابت الثلوج ، 

عن وجهي اجلبلي ؟

) 6 (

أطُل منهُ ا

عنيفاً ..

كالرمح املر�سل

كالوردة

أخطاأت التي ا

�سدر الفتاة

إىل الر�سيف  ا

اخلائن .

) 7 (

أتهاطل منهُ ا

لطيفاً ..

كفرا�سة

أذن الرذاذ  ، ا�سمها .  يف ا
ُ

 تهم�س

) 8 (

ُ
أنظر منهُ ا

إىل اخلطوات  ا

املت�سادة

مي الطرقات .
ُ
يف ع

 
ُ
أن�ست ا

لبكاء ال�سماء

رواح ال�ستغاثات االأ

إىل �سارع من �سارع ا

إىل طلل ومن طلل ا

إىل ح�سن اجلدران ُ ا
فاأهجره

كعجوز وحيد .

) 9 (

منهُ ت�رصُق مالحمي

عندما يكون ال�ساطيء املقابل

مليئاً ..

حفاد  باالأ

بدية  بالكنوز االأ

يف ابت�ساماتهم 

املعفرة بالرمل 

�سداف وم�سك االأ

مرفرفني يف الزرقة 

دون وثاق

عائدين بالريح

ً
ِجلَة 

َ
خ

كفتاة عذراء

ناة اليدين
ُ

حم

حينها ..

أيها الوجود �سالماً  ا

أيتها احلياة . �سالماً  ا
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1-  ما قبل �ل�صـدمي

 
َ
ألف جنم عرفتك    منذ ا

ومنذ خطيئة اجلنة 

أ�سابَك تيهي  ا

 ما �سال من ال�سعلة ؟ 
ُ
أ  أَقرا           هل ا

 
َ

َن اله�سي�س
ّ
أٌلو                        لن ا

 
َ
                       فعندما انهمرت 

ول  قبل الثلج االأ

 
ُ
تَ�سّكَل البيا�س 

قََط بيا�سي 
َ
وعندما �س

 
َ
بني يديك 

 
َ
ويف عينيك 

 
َ
وحلمك 

تََكنّى ال�سواد 

 وردةً .. والنيزكاً 
َ
ل�ست

 �سحابةً .. وال خرافة ..
َ
ل�ست

 ما قبل ال�سد مي .. متاماً 
َ
أنت ا

   ويف برهة التّجلي .. 

ورغم جنون القراءة ِ ، 

أعرفك بعد       لـم ا

 
َ
أنت  فلماذا غام�ٌس ا

لة ِ التي 
ْ
ه

َ
   كالو

 اخَللَْق ؟ 
ُ
ت�سبق 

 
ُ
وملاذا ُكلّما الغيمة 

 تاأويلي 
َ
 ت�سرتق 

 يا�سمينَُك 
ُ
ينت�سب 

أ قلبي ؟   وال يهدا

 م�سيمة النّب�س ِ 
َ
نك  أاَلأ         ا

 ارتطام الف�سول ؟ 
َ
نك  أم الأ ا

 �سوؤال اجلاهل كالعامل 

م�ساك ِ بالغيب ِ  بحجم ِ االإ

وباملياِه اجلارية ِ .. حتت الظالل ..

2-  �حللم �ملتهدم

خريةُ  الوردةُ االأ

 الوردة التي  

 
َ
 على كاأ�س نافذتك 

ْ
وقفت

   يف زمان ما 

 ومكان ٍ مهجور 

مقتني 
َ
وكانت قد ر

    باحلب واحلرية .. 

 
َ
الوردةُ التي فيك 

خري قبل الغروب االأ

 باالقرتاب 
َّ
 على 

ْ
أ�سارت  ا

 
ً
لة 

ّ
وؤه

ُ
أكن م   مل ا

 للزواج باللحظة

  .. 
ْ
 املذهلة 

َ
وال .. با�ستدارتك 

  كنت فقط ، 

أَ�سقُُط قبل قلبي ..  ا

 .. 
ْ
م 

ّ
 يف احللم املتهد

ُ
أغيب  وا

3-  �لزهرة �ملحرمة 

 
َ
أراك  كثرياً ا

عند لوعة ال�سم�س الثانية 

كاحلديقة ِ .. 

يف احلديقة ِ ..  

ِظلَّك ، 
َ
 .. و

ُ
                          تَبحث 

رى .. 
ُ
عن مقعد ٍ ال ي

أراك ،    كثرياً ا

أمام ركن الرتاتيل ..  ا

ْن تنتظر
َ
أَعرُف م  ا

أن تُب�رصق�سيدتي  أمتنى ا وا

 ، 
َ
أراك   ملاذا ؟ .. عندما ا
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ع�صام تر�صحاين

�ساعر من �سورية  

نثى ن�سو�ض الأ
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 ، 
َ
ُل حبك 

ّ
  تُوؤو

 ، 
َ
 نور�سك 

ُّ
 ال يحط 

    على لغتي 

لهفتي يف الذهاب ِ ..  

 بـي 
ْ
أم�سكت كثرياً .. ما ا

أَليق باملوت  أْن .. ال ا  ا
ُ
 ِخفت

 كالزهرة املحرمة .. 
َ
فاأنت 

بد ..  فرا�سة االأ
َ
 ا�سطدت 

َ
بقنديلك 

      طوبـى لها .. 

 
َ
 التي َكِظلك 

َ
تُك 

َ
واِحد

 ال�سماء على اللواتي 
ُ
 ولعنة 

 .. 
َ
 نارك 

َ
زيفْن 

ُ
ي

 .. 
َ
     ووقتك 

  وطيوري .. 

خرية 4- �جلملة �لأ

منذ متى

والعتمة تلتهب يف امل�سـافة 

        منذ متـى 

وال�ستاء يحرق املكان ؟ 

 
َ
    �ساأُواجهُ املبهم 

أر�ساً  الذي فاجاأين ا

      ونام على

  جملتي االأخرية 

 
َ
 �ساأُواجههُ اليوم 

أن  بعد ا

 بال�سم�س .. 
ْ
أتَك يدي وتبلّلت را

5-ماء �لقطيعة

 .. حيث نفرتق .. 
َ
هناك 

أغ�ساين  دين من ا
ّ
جر

ُ
واملاء ي

 .. 
َ
 كنت 

 
َ
تت�سلق النعا�س 

ومتحو .. ما يكتبني 

 .. حيث جثة العطر ِ .. 
َ
هناك 

ت�سـحبني 

 من متاهتـي .. 

 ... 
َ
 بطيورك 

َ
        كنت 

م�ستلقياً على ق�سيدتي 

 .. 
َ
أُطارد لهاثك  مل ا

 
َ
 امل�سـاء 

ُ
     بل تركت

من جهة الظلرِّ .. 

أطرايف ...  يبحث عن ا

أحرق ح�سائ�س الهواء ...  هل ا

أجنحتي .. ؟  بني ا

 .. 
َ
أنفا�سـك  ا

 ، 
َّ
بني كفَي

وحريتي 

بال فرا�سات ٍ 

تُخفي رجفتها 

 ... 
ُ
كنت 

 
ً
 لذة 

ُ
ر
َّ
أتك�سـ ا

أ�سمع رنيني ...  وا

 فوق النهر ... 
َّ
يرف 

 ... 
َ
أما زلت  ا

 غيابك يف امتالئي .. ؟ 
ُ
ئ 

ّ
تُخب

 .. 
َ
�ساأر�سم بالقطيعة ِ ح�سورك 

أن�سى ... هناك ...  وا

ى 
ّ
حيث احُلم

ال تغادر املكاَن ، 

بعيداً ... 

 
َ
�ساأن�سـى هناك 

       تفا�سيل ج�سـدي 

*      *      *

 
ُ
أيها الغام�س                    ا

كاإيقاع ال�سـعوذة .. 

أعلى الوح�سـة ..   على ا
ُ
الواقف 

أبداً بالده�سـة ..   وامل�سرتيب ا

 تاأويلك لهبوبي 
ّ
إن ا

 .. �سّكاك .. 
ٌ
مطر

 .. 
ٌ
وفتنة 

ال منتهى 

خل�سوبة يبابها ... 
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أنا �صديقي �لوحيد �  [

أنا  هكذا ا

ورة
ُّ
مك�سوٌف ك�سب

لي..
ُ
لْ�س

َ
وغام�ٌس كقاتٍل تَ�س

أفعله  أجد ما ا حني ال ا

أ�سي   على را
ُ
أم�سح ا

،
ْ
يتام كما يفعل املح�سنوَن يف داِر االأ

 قلمي ال�سائَل 
ُ

أنُك�س ا

 فيه من احِلب..
َ
رى كم بقي الأ

أكرثْ  ال ا
ٌ
اعتياد

متاماً كاعتياِد خطيِب اجلمعِة 

حني يدقُّ املايكرفون باأ�سبعه

تعمُل  التي  انفعاالته  �سدى  من  ليتاأكد 

..
ْ
بالكهرباء

�س النَّحِو
رِّ
در

ُ
كاعتياد م

اِن الرفيعةَ يف الهواء
َّ
م

ُّ
وهو يهزُّ ع�سا الر

ً  �سوتاً حارا
َ
لتُ�سدِر

 الريح 
َ
ي�سبه �سوت

حني تدخُل من �سقوِق النافذة 

أمرها .. لٍة من ا
َ
ج

َ
وهي يف ع

ً  حداثياً جدا
ُ
ل�ست

آكُل بال�سوكة وال�سكني ال ا

 ب�سدد دخول معركة
ُ
فاأنا ل�ست

آكل بامللعقة  وال ا

رغم كلمة الرتحيب املحفورة عليها

أقول لنف�سي : ا

أهالً و�سهالً  ا

أ�سع امللعقة جانباً  وا

أراها م�سابة بالتهابات اللثة.. حني ا

أ�سئلةَ العابرين  اأُ ا
َّ
أتقي ا

�رص ه�سم
ُ
 بع

َ
أ�ساب كي ال ا

 كاٍف 
ٌ
 خمزون

َّ
مل يعد لدي

�سئلة ملقاومة بكترييا االأ

أن حيويتي م�سادة للحياة.. أ�سعر ا ا

أةُ الب�سعةُ حترك قلبي يف فنجانها  املرا

ْ
كَّر

ُ
ُك قطعة �س

رِّ
أنها حتر كما لو ا

تقول يل قارئة الفنجان :

اليوم لي�س يوم حظرِّك

قد يكون اجلهاز مغلقاً 

أو خارج نطاق التغطية .. ا

أنا �سديقي الوحيد ا

ة
َّ
أ�سي على املخد أ�سع را حني ا

أحكي لنف�سي حكاية  ا

أتذكر البقَّال  كي ال ا

واجلزار

ا�سة وزارة الكهرباء
َّ
وكم

أتذكَّر من رواية مائة عام من العزلة  أعد ا مل ا

يام بداخل الكوخ �سوى الثالثة االأ

وع�سري امل�سم�س املدهون على ج�سٍد 

ة حرارته..
َّ
 ل�ِسد

ُ
 حتته اخل�سب

ُ
د
َّ
يتمد

]  ثالثة جدر�ن تكفي

ثالثة جدران تكفي 

 بالوحدة..
َ
أ�سعر كي ال ا

أ�سرتخي كحبِل غ�سيٍل ا

ثْقٍل بهموم ال�سابوْن،
ُ
 م

 كلَّ �سيٍء على ما يرام
َّ
أن اجلريدةُ تقول ا

قر�ٍس  البتالِع   
َّ
أَ�سطر ا لئالَّ  موؤقتاً  قها 

رِّ
أُ�سد ا

م.. 
رِّ
منو

 املباراة 
ُ
أتابع ا
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عبد�ملجيد �لرتكي

�ساعر من اليمن

ق�سيدتان
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 بذلك
ُ
أن مفا�سلي ال ت�سمح رغم ا

أحداً.. ع ا
رِّ
أ�سج أنني ال ا فاأكت�سُف ا

أ�ستيقُظ على �سوِت خطيِب اجلمعة، ا

ث عن ال�سيا�سة
َّ
مل يعد يتحد

 منذ احرتق منزلُه 

ب�سبب ما�ٍس كهربائي..

ث عن نعمة ال�سوارع امل�سفلتة
َّ
�سار يتحد

وي�سيد باملناهج املدر�سية

 النا�س 
َ
وال ين�سى تذكري

فر اخلم�س..
َّ
بفوائد ال�س

ي..
رِّ
ج لبا�سات النقل الب

رِّ
 كاأنه يرو

أن ينتهي  قبل ا

 
َ
ي�ستُم اجلبناء

هم يف الرتاب 
َ
الذين يدفنون روؤو�س

ه 
َ
أ�س وهو يدفُن را

ة بري�س النعام..
َّ
ة كبرية حم�سو

َّ
يف خمد

 يفعل هذا كلَّ م�ساٍء

أن يالحظ ذلك..   دون ا

 ال�سمعة يغري بالتاأمل..
ُ
\  لهب

َّهب  أ�سابعي على الل  ا
ُ
ر
رِّ
أُمر ا

َ
 ذلك الزاهد

ُ
ر فاأتذكَّ

 الذي وجد نف�سه ذات ليلٍة 

غلقٍة 
ُ
يف غرفٍة م

أٍة كلُّ ما فيها يقول له: ب�سحبة امرا

 لَْك..
َ
 هيت

أ�سابعه  رائحةُ �سواِء ا

كانت تُذكرِّره بجهنَّم 

معة بقلٍب بارد!! رِّبها على نار ال�سَّ وهو يقل

�ستَّان بني ما يعتبه م�سادفةً �سيئةً

.. أنا �رصبة حّظْ أعتبه ا  وا

وكرانية.. ين بطبيبة اجِللْدِ االأ
ُ
\ يدي الي�رصى تذكرِّر

أحد يدري حتى اللحظة  ال ا

ً �سيد عمدا أنني غم�ستُها يف االأ  ا

إرادية من الطبيبة  الأحظى بلم�ساٍت ال ا

ماد على يدي  وهي تلفُّ ال�سُّ

 بحذٍر �سديٍد كي ال تلم�سها.. 
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من اأعمال جمعة العامري - ُعمان 
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»مقاربة نثـرية.........!«

ه�سة 
ّ
هذي الذّائبة يف الد

ّ
أي  ا

احلانية كغيمة...!

ال�ّسديدة، كمحارب عنيد

ة �سحكة هي �سحكتك..!؟
ّ
أي ا

كي تت�سادي يف كّل جهة

على هذا النّحو ..!

ة خطا خطاك؟
ّ
أي ا

ة
ّ
أجنحتك الباقي أجنحة  ا ة ا

ّ
أي ا

�سبحان اجلميل ..

اك...!
ّ
 ياجلمال حمي

أجرا�سك يخ�سور  ا

ويداك �سل�سال

 ت�سلني

أنّى �سئت   ا

قطيع ال�سفوح

الذّراري العالية

ة
ّ
مي أعماق  االأ ا

وو�سط اندالع الباكني يف املحابر

 والدم 

ال جوازات �سفر حتتاجني

أنّى �سئت ت�سلني ا

أو راحة  أة ا ال تعرفني هدا

أهوائك مكنة  طوع ا كّل االأ

وال مقاعد لك قّط

عارمة كعا�سفة 

ة كاأنثى منحدرة
ّ
بهي

�ساطري    من زهو االأ

عرو�سك عالية 

عالية .....!

أجمل امللكات  أنت ا وا

أمام حكمتك ال قلعة  ت�ستع�سي ا

أغانيك أمام  ا ابتها  ا
ّ
ال جهة  تغلق بو

�ستار واحلجب  تتوغلني خلف االأ

لهبة  وجبال االأ

بواب املغلقة يف وجه الهواء  واالأ

 الدياجري حتت  خطاك امللكية  
ّ

تتك�رص

ال تردعك مهابة 

ك جبوت 
ّ
وال يرد

ا�س  غري مهذبني 
ّ
أو جالفة  حر ا

ك
ّ
هلل در

يا جميلة 

ة
ّ
يا �سهي

يا طيبة كمالك �ساهقة

يا ملحاحة ك�سوء  �سماوي

أ�سالك أو ا أ�سوار  ا ال ت�سدنّك ا

أو جحافل التفزعنّك فزّاعات ا

.... دائماً
ً
مام دائما  إىل االأ مت�سني  ا

ت�سيئني  املنايف  باأ�سابع النيازك

كي تكوين ر�سولتي

نثى  إىل االأ ا

التي ال  تطال �سماءها يدي

إليك �سحابة للرتاب املبتهل ا

وح 
ّ
أ�سجارك يف الر توقظني ا

أ�رصاب الطيور تتبعك ا

أحمر  باقة قرنفل ا

أنثاي بني يدي ا

قو�س قزح يزنّر خا�رصتها
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�إبر�هيم �ليو�صف

�ساعر من �سورية 

يا ق�سيدة...!
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حديقة تتبع خطواتها ال�سغرية 

أطايب  اق وا
ّ
قبلة من �سهد ودر

دها يف رجل بعيد .. بعيد
ّ
أغنية ترد ا

كم ترى يلزمني 

ألغازك  أفّك بع�س ا كي ا

و�س 
ّ
مالحم �سحرك القد

أعرفك كما يجب  كي ا

أقروؤك كما يجب   ا

�سهقةً ..... �سهقةً 

طعنةً ...... طعنةً 

أن تذوبي يف خريطة النعوت  قبل ا

ّ
أنت تواظبني على عادتك ..... علي وا

إليه ت�سلني ما ال ميكننا الو�سول ا

تولدين

ين 
ّ
وتدو

وتذوبني

فجاءات

 ومواعد

 وغبطة

ً  و�سدوا

ك يا �سديقة 
ّ
 هلل در

ك يا ق�سيدة ! 
ّ
هلل در
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من اأعمال عايدة احل�سني - ُعمان 
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نحُن البالوناِت،

�سقِف والعوار�ِس، إىل االأ معلقوَن ا

ا بخيوِط �سعادِتُكم،
ً
م�سنوقوَن دائم

 �ساخٍن،
َ
أ�سود ا بهواٍء ا

ً
منتفخوَن جميع

وِرُكم املُحرتقِة.
ُ
من زفريِ �سد

اِء،
َ
ُطِحنَا املل�س

ْ
أ�س �سواِء فوَق ا عند انعكا�ِس االأ

 كائناٍت باأنوٍف
ُ
تبدو لنا مالمح

وذقوٍن

وجباٍه م�سقوقٍة..

ا قابلوَن للخياِل،
ً
نحُن دائم

والو�سِف..

ا.
ً
ونَنا طبع

ُّ
 يحب

ُ
ال�سغار

 طفولَتِهم فينَا.
َ
زْم

َ
أحيانًا ع بوَن ا

ّ
 يجر

ُ
والكبار

نحُن البالوناِت..

نَا ق�سريةٌ فعالً،
ُ
أعمار ا

لكننا حنَي نرتُك احلياةَ؛

 يخِطُف
ٍّ
ِوي

َ
إال ِبد َا ا

ال نرتُُكه

،
َ
ار

َ
�س

ْ
ب  واالأ

َ
القلُوب

فاجئ
ُ
 م

ّ
ِوي

َ
د

ةُ..
ْ

هُ احَل�رص
ُ
تعقُب

ّةً
من منُكم مل يبِك مر

أجلنِا، ِمن ا

نا
َ
أ�سالء أو مل ي�ستعمْل ا ا

ةَ،
َ
املنثور

 البهجةَ املفقُودةَ
َ
ِعيد

ُ
لي

بانفِثَاِئنا؟

نحُن البالوناِت

إخوِتنا  متميزوَن بنَي ا

َِّة ِهل االأَ

وجنوِم الكرنفَاالِت،

والكوري�ساِت املنفو�سِة

املُزَرك�َسة..

 احلفَل 
ُ

وِننَا ينق�س
ُ
بد

.
ٌ
�سيء

تُنا الرطوبةُ؛
ّ
و
ُ
عد

نَا
َ
و

ْ
 زَه

ُ
د
رِّ
فهي تبد

ألوانُنا،  ا
ُ
ِهت

ْ
وتُب

 كثرييَن بيننَا
َ
وحترم

تعِة
ُ
من م

ة.
َ
الفَرقع

نحُن البالوناِت

،
ُ
نفرح

ياِدي  حنَي تطلقُنَا االأ

للهواِء

فنعلُو

ونعلُو

ى
َ
اد

َ
ُفر

وُزرافاٍت

َّةُ
نَا العيوُن املُِحب

ُ
ع
رِّ
تُ�َسي

َ
 م�سائر

َ
نحو

ا،
َ
ال نعرُفه

.
ُ
لكننا نفرح

ننا  رمبا الأ

�سنكوُن هناَك

ا
ً
أخري ا

نَا.
َ
وحد
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 ح�صـــن خ�صـــر

�ساعر من م�رص 

 ن�سيد البالونات



1

�صقوقه 

تندرها   ، الطريق  طوال  يرفرف  كان  تندرها 

حور متاما ، ياله من �رصير، مل تكن اأمامه  االأ

وب�سماته  اللثغاء  �سابعه  الأ اأخرى   ترجمة 

الظماأى، 

ع�ساء : بع�سها فت�س فى �سواحله عن  احتدت االأ

اأقمار باكية وذكريات تخفى عورتها – متعللة 

نبياء  ب�رصفها واحلاح االأ

ع�ساء ، بع�سها مار�س حنينا جديدا  احتدت االأ

 ، هتفت  التى  ال�سحابات  جميع  تردعه   مل 

 ، ذلك  مع   ، والد  االأ  – ارادي  الال  والالتبول 

�ساروا اأذكياء ..

مل  تكن اأمامه ترجمة اأخرى .

2

غابت عنه �أ�صياء 

لديه قدرة  ، مل تعد  القدمية  اآالمه  ن يكحل   االآ

على طهى الوهم ، الذين اأدركوا ذلك : نبهوه - 

من قبل – اىل فتنة ال�سيف ، انه يع�رص النهود 

مكاتيبه  كورتها  التى  النهود   ، ال�ستاء  فى 

وىل . االأ

�سدقاء ؟  اأين ذهب حليبها الذى اأحرق االأ

ن  ، جميعا ، يفرون من �رصاعاته ، مل تعد  االآ

ال�ستاء،  اأحالم  ماكرة    ، بالبيد  �سلة  لهم 

�رّصة  تتواطاأ ، االأ

وهو يعلم ،

 رهانه الوحيد اأن يدهن الهواء بابت�سامه ، واأن 

تكف الفزاعات عن غناء اليعرتف به .

3

�بت�صامه 

ال ي�سدقونه فى الهاتف مهما لطخهم بتنهداته 

، ح�سدوه - من قبل – على املواهب املنزلية 

دمه  وزعت  التى  ال�ستائم  عن   يحدثهم  ومل   ،

خر ،  معطرا ) انه يقتل االيقاعات واحدا وراء االآ

فقط يفلت من ين�سط ليال ( 

اأتفعل احلمامات كل هذا ، جتعل احلدائق بدون 

اأو  راأ�س ذئب ، وتطم�س حكمة الغبار  اذ يثور 

دخنة متاما ، وظل  يحمل ر�سالة ، ت�سابهت االأ

يطرد عواء خمل�سا من حظرية  ت�ست�سلم .

ن فى ابت�سامه ،  يدهم االآ

وهو يتقلب 

على 

�سواء الغبطة .

4

��صم غري عادي 

باركوا  وهم   ، حركيا  ا�سما  خذ   : لنف�سه  قال 

الذبابة التي ورثها فى عينيه ، اأ�سكرهم عبريها 

كمه ، وبهمة  ، حلف بباعة جدته اأن يبىء االأ

غ�سان ، فاأن�ست  انهمك فى م�ساوير : دللته االأ

للهديل ، ف�رصه طبعا بجمرة ، واأمامه بال�سبط 

يدور  ظل   ، مرتع�س  نيزك  من  رق�سة  �سقطت 

وهو يقول لنف�سه : 

    العاديون 
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�أحمــــد زرزور

�ساعر  من م�رص 

 الر�سائل 



   مهما تفقهوا

�ساغرون

5 

 هـــروب 

املياه املقطوعة 

طوال  اليوم 

�سددت و�ساياها، 

، كتب  النظيفني  الغرباء  وهو اليزال يحن اىل 

معجون  اأجل  من  وت�ساجر  املتاأملة   ق�سيدته 

حالقة  

خر ؟(  )من الذي هرب من االآ  

مكتبته مل تعد تت�سع لزجمرة الهوام ، اليعرقله 

�سيء عن البحريات ووحو�سها ، وكلما �سادف 

عن  �ساألها  القناديل  من  نثوية  االأ الطبعة 

اخليول..

و�ساحكا 

يدعو الفرا�سات 

للعق همومه 

ثم ير�سدها 

اىل 

�سجريات  اجلفاف 

التي 

يف البال 

تزهر  . 
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من اأعمال ح�سني عبيد - ُعمان 



208

حياء  االرجنتينية من االأ

ن�صو�صن�صو�ص
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رجنتني الأ

ّمهاُت.. الطغاة  عندما تَهزُم الأ

عبد الرحمن بكار  ترجمة وتقدمي حممد املزديوي

كاتب ومرتجم من املغرب يقيم يف فرن�سا 

�س 
ّ
ُيدر �ساب،  واأكادميي مغربي  باحث  اأمام  نحن 

اأمريكا  دول  يعرف  ولكنه  كندية،  جامعة  يف 

املغرب  ومدن  قرى  يف  يتحول  وكـاأمنا  الالتينية 

والثقافة  دب  االأ يف  تخ�س�سه  ولعل  ق�سى.  االأ

اأمريكا  جمهول  اقتحام  على  �ساعداه  �سبانية  االإ

بني  وت�سابهات  قرابات  ثمة  اإن  يقول  الالتينية. 

عاملنا العربي واأمريكا الالتينية، ال يعرفها اإال من 

مر عن كثب. وهو من اأجل هذا قام بزيارات  خرب االأ

بالكاد،  بداأت،  التي  القارة  هذه  لبلدان  حت�سى  ال 

تتحرر من هيمنة العم �سام. 

ال�ساب، ولعل من  �سئلة حترك باحثنا  االأ كثري من 

الذي  العربي  ال�سائع،  العربي  عن  البحث  بينها 

�ساهم يف بناء ما اأ�سبحت عليه اأمريكا الالتينية، 

وهو بحث يحتاج، بالفعل، اإىل كتيبة من الباحثني 

رهيب،  متويل  واإىل  باأكملها  املوؤ�س�سات  اإىل  اأي 

مل.  ولكنه ال يفقد االأ

بعني  ينظر  بكار،  الرحمن  عبد  الباحث،  اأن  كما 

ال�سيا�سية  و�ساع  االأ ملقارنة  املتفح�س  املراقب 

واالقت�سادية، ويرى كيف اأن دوال من هذه القارة 

اأوجاع  من  تخل�ست  وقد  موؤثرة  بالفعل  اأ�سبحت 

رجنتني. واآالم املا�سي، كالربازيل واالأ

اأن طريقته  �سيكت�سف  يقراأ ن�سو�س باحثنا  واإن من 

يف كتابة الرحلة تختلف عن جمرد االنطباعات، التي 

القارئ  لتمنح  اأخرى،  مت�رسعة  ن�سو�س  يف  نقراأها 

العربي ثقافة كبرية وكثريا من املعرفة... فهو ي�ستغل 

�سبانية  االإ لغته  اأن  كما  كثريا،  يقراأ  مو�سوعه  على 

ي�سبق  مل  عميقة،  مواقع  اإىل  يت�سلل  جتعله  اجليدة 

َور«..    ارتيادها، وال ي�سلها »�سائح يع�سق جمع ال�سُّ

الن�ص:

برد  يعم  يونيو،  �سهر  خالل  اإيري�س،  بوين�س  يف   

قار�س. كنت مقيما يف فندق متوا�سع جدا، الوحيد 

غرفتي،  جامعي؛  كطالب  ميزانيتي  اأتاحته  الذي 

ظهر  ي�سبه  ب�رسير  موؤثثة  كانت  لثالجة،  املماثلة 

عليها  خط  �سغرية  وطاولة  كر�سي  اآيل،  قنفذ 

زوار غري م�رسورين عمال جماعيا يعرب عن بوؤ�س 

باألوان  حائطي  ورق  متهالك،  م�سباح  املكان، 

باهتة، رائحة عفونة، اأ�سداء بعيدة لنف�س القر�س 

الذي ال ميل موظف اال�ستقبال من �سماعه، متكئا 

على  تطل  نافذة �سغرية  الي�رسى،  يده  على  بخده 

فناء ت�ستبك فيه قطط املزاريب على قمامة املطعم 

املقابل حيث يجل�س عجوز �سامر، بهيئة ع�سفور، 

اإىل  اللون،  بنف�س  ومعطفا  �سوداء  قبعة  مرتديا 

مائدة �سغرية يف املدخل، ويظل عاكفا على قراءة 

مارك�س،  لكارل  »الراأ�سمال«  من  اإ�سبانية  ن�سخة 

بف�سل  م�سمون  مبكر  وا�ستيقاظ  طفال  االأ �رساخ 

�سياح الباعة الذين يعر�سون كل �سيء، من اخلبز 

اإىل ال�سامبو.

 وجدت املدينة اأغلى من باري�س) ثمن القهوة اأكرث 

جور كانت زهيدة  االأ اأن  اأمريكي(، رغم  من دوالر 

جدا. كانت اأرجنتني كارلو�س منعم. مع ذلك، فقد 

هناك،  كانت  يتغري.  ال  �سحر  اأير�س  لبوين�س  كان 

ال�سينمائية، مطاعمها  رائعة مبقاهيها، �ساالتها 

ال�سغرية، مراكزها الثقافية، متاحفها ومكتباتها... 

مرفوق  ي�ساهى،  ال  بجمال  كانت  اأير�س  بوين�س 

نعمة،  حمدث  مثل  ازدهارها  يكن  مل  بال�سكينة. 

روح.  واأ�سلوبها  ج�سد  جمالها  جلد،  كانت  زينتها 



�سكانها مرهفو ح�س، اأ�سخياء ومنفتحون، دائما يف 

انتظار الدخول يف نقا�س ذكي. يف بوين�س اأير�س، 

ال�سيا�سة،  تذكي  حيث  حقيقية  منتديات  املقاهي 

)بعد  النف�سي  التحليل  الريا�سة،  الفنون،  داب،  االآ

املمار�سني  من  عدد  اأكرب  املدينة  ت�سم  نيويورك، 

وجودي  اأ�سباب  تنتهي.  ال  نقا�سات  العامل(  يف 

كل  اأدخر  اأن  اإىل  دفعتني  التي  تلك  رجنتني،  باالأ

اأنتظر بنف�س �سوق طفل  اأن  اأراكم احلرمان،  فل�س، 

�سغري ليلة العيد، تنح�رس فيما يلي: ال�سفر من اأجل 

تو�سيع ال�سيء الذي يعطي اأ�سا�سا ويقوي، التحقق 

مما اإذا كان العامل بال�سكل الذي يظهر به يل، اإجالء 

نظرة  واحد،  بكنز  والرجوع  معتقداتي  عن  الغبار 

جمردة من �سباب احلماقة امل�سرتكة.

ين كنت قد ح�رست لرحلتي بالقراءات واللقاءات،   والأ

متاما.  عني  غريبة  تكن  مل  جئت  حيث  رجنتني  فاالأ

كورتثار،  �ساباتو،  كارديل،  بورخي�س،  بوجه  كانت 

توطدت  �سداقات،  وخ�سو�سا  امليلونغا،  التانغو، 

اأرجنتينيني،  مع  ربطتها  القرابة،  اإىل  اأ�سبه  واأ�سحت 

وا  اإىل  �سحايا الدكتاتورية الع�سكرية يف معظمهم، جاوؤ

باري�س بحثا عن جو قريب من جو اأحد بلدان اأمريكا 

وروبي.  كرث �سبها بالطابع االأ الالتينية ذات الطابع االأ

ليلى،  مار�سيال،  اأونتونيو،  كارلو�س،  هم  اأ�سماوؤ كانت 

نغمة  ذات  لطيفة  نربة  لهم  كانت  عمر...  رينالدو، 

رجال  واجلمال،  للعدالة  تواقني  كلهم  كانوا  اإيطالية. 

حتولت جذورهم �سوكا على التاج املو�سوع على من 

مل  عندما  حتى  بد،  لالأ يجره  �سليبا  املنفى  اأ�سحى 

البقاء يف باري�س،  الوطن �سجنا. كثريون ف�سلوا  يعد 

خر،  لي�سبح املنفى قدرا، ويحتفظوا ب�سورة الوطن االآ

اأول  تولت  عندما  الطوفان.  قبل  ما  وطن  النقي، 

حكومة دميقراطية احلكم، �سنة 1983، حكومة راوول 

األفون�سو، ت�سور كثري من املنفيني اأن احللم قد حتقق 

لكن  املاأمول.  املنحى  اأخذت  قد  مور  االأ واأن  اأخريا، 

اإمكانية  رجنتينيني  االأ يعط  مل  الدميقراطي  االنتقال 

ية العدالة تواجه  الق�ساء على �رسور الديكتاتورية وروؤ

على  املنفى  اأف�سل  دميقراطية؟  م�س.«اأية  االأ جالدي 

كان  اجلديدة«  احلكومات  حماية  يف  الطغاة  ية  روؤ

كارلو�س، املهند�س الزراعي، ي�رسخ بحنق.

اأ�سدقائي  تعذب  كانت  املخنوقة  الثورة  هذه   

اأرجنتينيا-�سيليا.  زوجا  خا�سة  رجنتينيني،  االأ

و�سط  اآذان،  للحيطان  كان  لو  كما  هام�س،  ب�سوت 

�سيجارة  الدموع،  تقاومان  بعينني  دخان،  �سحابة 

دودة  املائدة  على  ي�سطحان  �سابع،  االأ بني  ترتع�س 

عن  حتدثا  كلما  تنخرهما  التي  تلك  نف�سها  خيالية، 

االثنان يذكران املنزل  اأو فيديال، كانا هما  بينو�سي 

العجوز،  الكلب  ال�سغرية، نيك�سون،  املهجور، احلديقة 

خلف  م  االأ القيثارة،  على  يعزف  خ  االأ ومعزفه،  اجلد 

لة القدمية حتت اأ�سابع باولينا  اآلة احلياكة، �سوت االآ

تتبع اأبجديات الرف�س وهي حترر نف�س ر�سائل الهجاء 

بد، على  التي ت�سببت يف » ا�ستجوابها« اأو اختفائها لالأ

يد �سابني ب�سارب، ذوا م�سية مت�سلبة، يقودان �سيارة 

فيات بي�ساء.

رجنتني يف زمن الع�سكر للذاكرة العظم الذي   اأعطت االأ

ي�ستطيع  ال  بد. حفرت هوة عميقة  لالأ الن�سيان  يقاوم 

ليندثر.  يولد  ال  املاآ�سي  من  النوع  هذا  ها.  مالأ الوقت 

اأ�سدقاء  رفقة  بباري�س،  يوم،  ذات  �سدفة،  تعرفت 

الدميقراطي،  االنتقال  فاعلي  اأحد  على  اأرجنتينيني، 

االقت�ساد،  يف  حتدثنا  وا�سعة.  �سيا�سية  بثقافة  �سيد 

الدفاع، االنتخابات، ال�سيا�سة اخلارجية، رغم هذا ظل 

هناك �سوؤال م�سترت فر�س نف�سه اأخريا بعد حديث دام 

رجنتينيون،  اأكرث من �ساعتني: »متى ن�ستطيع، نحن االأ

جراءات �سد جمموعة  االإ باأخذ  احلرة  للعدالة  ال�سماح 

ذى؟«  املجرمني الذين �سببوا لنا كل هذا القدر من االأ

نطالب  اأن  امل�ستحيل  من   «  : خمت�رسا  جوابه  كان 

ت�سمرت  اخلا�س.«  جي�سها  مبواجهة  ما  حكومة 

م�سية فجاأة. وجوهنا، وانتهت االأ

اأمريكا  يف  املعنى.  عدمي  يكن  مل  ال�سيد  قاله  ما   

رهينة  ظلت  احلديثة  الدميقراطيات  الالتينية، 

جمموعات �سغط، خا�سة الع�سكريني وجزء من ذوي 

ترّبئ  التي  القوانني  هذه  كل  اأنتج  مما  االمتيازات، 

ال�سفح  قررت  بدورها  رجنتني  االأ م�س.  االأ جالدي 

بت�سويتها على القوانني امل�سماة نقطة النهاية وواجب 

الطاعة )1986ـ 1987(، وظل اجلناة يف مالذهم، يف 

ال�سعب،  اأما  احلكم.  خيوط  يتجاذبون  تام،  تعجرف 

فهو حاقد على احلكومات املتتالية: اجلرح ال يريد اأن 
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ح�سا�س باجلور. يندمل وال �سيء يطفئ االإ

رجنتينيون عنيدون، وكذلك عنيدٌة معاناتهم.  االأ

كون  هو  الت�سي  بلد  حالة  خ�سو�سية  ي�سنع  ما   

�سببتها ال ترتبط بحقبة  التي  الديكتاتورية واملاآ�سي 

تاريخية، ببداية ونهاية ؛ هذه التجربة حلم، عظم، دم، 

�سخرة  من  اأكرث  هوية.  بحث،  انتظار،  يومي،  معي�س 

اأ�سا�سية تغذي العقد، هي وجود، حركية، تطور مرفوق 

عن  للبحث  منتهي  ال  تنقيب  املوت،  باأركيولوجيا 

»املفقودين«، املقدرين بـ 30000 )فقدوا بني 1975 

و 1983(، خطاب اإعالمي ي�ستهدف جم�سات اإخطبوط 

بد. ذي فظاعة نادرة يريد اال�ستيالء على التاريخ لالأ

اأير�س كانت ال تزال تتحدث عن فيلم لوي�س   بوين�س 

الذي  الر�سمي«،  »التاريخ   » La historia oficial « بوينزو  

طريقة  هذا،  ليومنا  معا�رسا  وظل   1985 �سنة  خرج 

لتحية االنتقال الدميقراطي و خا�سة اإعالم احلكومة 

�سا�سي الذي يعانيه ال�سعب  اجلديدة بطبيعة امل�سكل االأ

الذي اختارها. البطلة الرئي�سية، األي�سيا مارين دو اإبانث، 

رجنتيني،  كانت تعطي در�سا حول  اأ�ستاذة التاريخ االأ

�سنة  من  لبلدها،  وال�سيا�سية  االجتماعية  املوؤ�س�سات 

1810 اإىل احلقبة املعا�رسة. حتول الدر�س الذي كان 

اإىل قاعدة للمقاومة لدى تالميذ مل ي�ست�سيغوا  عاديا 

والراغبني يف تخطي  بلدهم  لتاريخ  الر�سمية  الرواية 

املنومة.  كادميية  االأ امل�سكنات  من  نوعا  اعتربوه  ما 

�ستاذة والتالميذ، ثم  ن�ساأت يف البداية، مواجهة بني االأ

حتولت املواجهة اإىل حوار حتول بدوره اإىل طريق نحو 

يف  الديكتاتوري  النظام  جنح  التي  الكريهة  احلقائق 

رجنتيني،  فر�سها والتي ي�ستند عليها كل املجتمع االأ

بْدًء مبحيط البطلة. تك�سف اعرتافات �سديقتها، حنة، 

�سحية جالد فوق ال�سبهات، رب عائلة ورجل اأعمال 

األي�سيا،  اآخر غري زوج  الذي مل يكن �سخ�سا  حمرتم و 

ح�سا�س بالوقت... كما  ثقل اجلرح اجلماعي: »فقدت االإ

اإن كان  اأعرف  انك�رس وال  �سيئا ما بداخلي  قد  اأن  لو 

ال  اأنا  اأختنق .  واأنا  اأ�ستيقظ  الزلت  ما...  يوما  �سريمم 

اأزال دائما يف مكاين، ي�سعون راأ�سي يف حو�س مليء 

اأ�سعر  واأنا  اأ�ستيقظ  الزلت  �سنوات،  �سبع  بعد  باملاء... 

ليعرب  اال�سم  )اختري  األي�سيا  عامل  يبداأ  باالختناق...« 

عن بعدها من الواقع، مثل »األي�س يف بالد العجائب«( 

الرائع مبعتقداته التي كانت تعميها يف التهاوي مثل 

التي  ابنتها،  اإجرامي،  مبا�س  زوج  ورق:  من  ق�رس 

كانت تظن اأنها متبناة، اْنُتِزعت من اأمها، وهي معتقلة 

�سيا�سية، و»ُمِنَحت« للجالد...

هو  رجنتني  االأ يف  الدولة  اإرهاب  مييز  الذي  ال�سيء   

�سكال  ياأخذ  العقول،  يف  يتجذر  لكي  اخل�سب.  خياله 

منطيا وي�سبح اأ�سا�سا يف املجتمع، تزود ال�رس بقدرات 

لتزويده  املخ�س�سة  تلك  اأفظعها،  بارعة.  ا�ستك�سافية 

حق  م�سادرة  يف  تتمثل  التاريخ،  اأمام  حتى  مبناعة 

بوة. كان هناك نوع من »تربية الب�رس«،  ال�سحية يف االأ

كانت الن�ساء احلوامل املعتقالت يعدمن بعد اأن يلدن، 

ثم يعهد باأبنائهن اإىل امل�سطهدين. ازداد جيل، باآباء 

باء املتبنني. تخت�س جمعيات  بيولوجيني �سحايا االآ

تعر�س  ما  وغالبا  طفال،  االأ هوؤالء  م�سري  حتديد  يف 

علم،  طفلة  اأو  طفل  عن  مده�سة  حكايات  ال�سحف 

بطريقة  �ساهم  اأمه  اأو  اأباه  اأن  متوقعة،  غري  بطريقة 

بوين  االأ وقتل  تعذيب  يف  مبا�رسة  غري  اأو  مبا�رسة 

احلقيقيني...

وكان  اأبناءها،  ترعى  هناك،  كانت  اإيري�س  بوين�س   

من  خطوة  كل  اخلمي�س.  كان  التهويدة.  هو  التانغو 

امل�سنة  ال�سيدة  هذه  قدمي  على  قبلة  كانت  خطواتي 

التي مل تتو�سل اإىل اإعادة توحيد ن�سلها. �سم�س خجول 

، يتمطى، ميدد اأجنحته  كانت تدعو �رسب طيور ليتدفاأ

ويطلق  ينقر  بالرتاب،  ي�ستحم  خرى،  االأ تلو  الواحدة 

غناء بدون حما�س. ذهبت اإىل �ساحة مايو، وفيا لوعد 

ية  روؤ اأريد  كنت  قبل.  من  �سنوات  نف�سي  على  قطعته 

اأبنائهن.  لذكرى  الوفيات  واجلدات،  مهات  االأ هوؤالء 

مثل  يدوي  اأ�سدقائي  اأ�سوات  و�سدى  اأتقدم  كنت 

اأكرث فاأكرث نحو �سخور احلداد  اأمواج عاتية تدفعني 

اجلماعي ال�سوداء.

 كنت حزينا واأ�سعر بالربد.

 كن هناك، اأمامي، مباآزرهن، اأيديهن املليئة بالعقد، 

�سود  واالأ بي�س  باالأ و�سور  بالفتات  بقوة  مي�سكن 

اأنواع  اأ�سواأ  ارتكبوا  الذين  املجتمع،  زهرة  لل�سباب، 

مهات  االأ كانت  »ال«.  قول   : لل�سمولية  بالن�سبة  ثام  االآ

يدرن، ويدرن يف احللقة املفرغة للحزن غري امل�سبع. 

بد ب�سورة  كانت حركاتهن تعرب عن اأرواح معذبة لالأ
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اإحياء ذكراه  حياء على  الغائب الذي يجعل اإ�رسار االأ

كانت  التي  رجنتني  االأ حا�رسة.  باإن�سافه  واملطالبة 

ن�ساف الذي كان ميالأ هذه العيون  مهات، االإ تبكيها االأ

هذه  ال�سنني،  بثقل  الالمبالية  قدام  االأ هذه  املتعبة، 

حنان  من  جتريدها  الدموع  ت�ستطع  مل  التي  العيون 

�سبه اأر�سي، هذه العيون التي تذكر بجغرافية فريدة، 

جغرافية برك احلنان الالم�رسوط، هذه التجاعيد التي 

اأمهات  كانت  وعاقلة.  هادئة  ثورة  بيان  اإىل  حتولت 

ويوا�سلن  �سنوات،  منذ  يتظاهرن  هناك  مايو  �ساحة 

التظاهر حتى تتحقق العدالة.

التوتر.  من  مرتع�سا  حراك،  بدون  اإليهن،  اأنظر  ظللت   

لغة  يتكلمن  ولكن  بعيد،  بلد  يكن من  بالن�سبة يل، مل 

اأنظر  وكنت  اأمهات،  كن  ؛  اأجانب  يبكني  وال  غريبة، 

االحرتام  نف�س  مي،  الأ اأكنه  الذي  االحرتام  بكل  اإليهن 

اإىل  ال�رسطي  من  احل�سور،  عيون  يف  اأراه  كنت  الذي 

ال�سحفي امل�سور، حتى الطفل وكلبه ال�سغري...

م�سبع  خمجل،  حزن  ي�سحقني  مايو  �ساحة  غادرت   

يف  �سيء  اأفظع  هي  الديكتاتورية   : واحدة  بقناعة 

الوجود، هي تفال لزج وننت يف وجه التاريخ.

رجنتني، كنت   مرت �سنوات، واأنا اأتر�سد اأخبارا من االأ

كل  يف  واأت�سور  الكاذبة،  االنتخابية  الوعود  يف  اأثق 

مرة ن�ساء �ساحة مايو يدخلن بيوتهن، وهن ي�سحقن 

ال�سياطني التي ي�سمنها الت�سامح. مي�سي الوقت، وبدل 

قوة  ومتتلك  ق�سيتهن،  تتجذر  الن�سيان،  يطالها  اأن 

ت�ستمدها من قوة ال�سنني. ومبا اأن » من �سار يف الدرب 

مهات، الالئي اأ�سبحن يف  و�سل«، انت�رست هوؤالء االأ

معظمهن جدات، ومعهن البلد برمته.

مل  االأ خيبات  املا�سية  ال�سنوات  خالل  البلد  راكم   

يف  الدوالرات،  من  مليار   145( ا�ستدانة  انكما�س،   :

ا�سطرابات  اجلديد(،  الرئي�س  فيه  انتخب  الذي  الوقت 

يكفي  كان  ذلك،  ومع  عابرة.  حكومات  اجتماعية، 

مل. مل يكن  االأ ال�سعوبات لكي يتجدد  اأحد  اأن يجابه 

و�سط  كري�سرن،  ن�ستور  احلايل  الرئي�س  انتخاب  ممكنا 

يف  وال�سيا�سية  االقت�سادية  زمات  االأ اأحلك  اإحدى 

الوفاء  مت  التي  الوعود  بف�سل  اإال  رجنتني،  االأ تاريخ 

هو  ال�سيء  هذا  الديكتاتورية.  مبلف  باالهتمام  بها 

بـ %80  ) يتمتع حاليا  ال�سعبي  الدعم  له  الذي �سمن 

مايو   25 يف  انتخابه،  منذ   ) امل�ساندة  راء  االآ من 

على  الت�سويت  مت  اجلديدة  احلكومة  بف�سل   .2003

التي  الت�سامح  قوانني  يلغي  الذي   25.779 القانون 

ذكرت اآنفا.

م�ستحيل  يعترب  قريب،  م�ستقبل  حدود  اإىل  كان،  ما   

ن �ساري املفعول ؛ حتقيق، اإيقاف،  التحقيق، اأ�سبح االآ

جنتني م�سهد العدالة ال�سارية. اأمام  اعتقال...، تقدر االأ

فيديال  رافائيل  خورخي  الديكتاتورين  ا�ستجواب 

واإمييلو ما�سريا، ظننت اأين اأحلم.

يام،  االأ هذه  رجنتينية،  االأ عالم  االإ و�سائل  تقوم   

بالتطهري. تهتم بت�سوير الوح�س الذي �سقط يف ال�سباك. 

اإنه هناك، �سغري، وعاجز، يتقياأ بقايا ال�سحية التي 

ا�ستع�ست على اله�سم، ذلك العظم ال�سلب الذي ي�سنع 

الق�ساء  اجلالد  ا�ستطاع  مل.  االأ  : الب�رسية  الو�سعية 

هناك،  الزال  خري  االأ هذا  مل.  االأ ولي�س  ن�سان،  االإ على 

مثل طائر الفينيق الذي ينبعث من رماده.

الديكتاتوريات  يفعل،  اأن  يجب  الكثري  هناك  مازال   

ذوات طبيعية عنكبوتية. واإم�ساك عنكبوت اأو اأكرث غري 

كاف لطي ال�سفحة. يجب الت�سدي لكل ال�سبكة. بدون 

وديكتاتوريات  روغوانيني،  االأ ال�سيليني،  مع  التعاون 

هي  ما  على  لتكون  تكن  مل  التينية  اأمريكوـ  اأخرى 

عليه. اأ�سهر حتالف هو ما ي�سمى » العملية كوندور«، 

و�س  ها من روؤ منظمة �سيا�سية اإجرامية يت�سكل اأع�ساوؤ

وروغواي وال�سيلي.  رجنتني، االأ القوة الع�سكرية يف االأ

من الوطني )وا�سنطن  دهى من ذلك هو اأن اأر�سيف االأ االأ

اأن كاتب الدولة ال�سابق، ال�سيد  ( ...وثائق تظهر كيف 

كي�سنجر، كان يبارك الع�سكريني �ساربا عر�س احلائط 

بكل مبادئ احلقوق الدولية...

 العدالة تثري ال�سفقة. �سيفها ق�سري املدى، لي�س هناك 

�سى، من اأبو  مكان للحيتان يف ميزانها. تتخبط يف االأ

غريب اإىل مدر�سة امليكانيكا للجي�س ) مكان التعذيب 

رجنتينية(، ومل  خالل حقبة الديكتاتورية الع�سكرية االأ

تعد زينتها �سوى حديد عتيق �سدئ.  
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»عند نافذة معلقة

وجدت نف�سك 

اأكرث و�سوحا

حتت ال�سم�س

ال�سم�س التي 

جلدت 

ب�سياطها البي�س

�سطح البيت

أنت تدور  وا

من بيت

اىل بيت

اىل بيت

تذكرت 

و�سالت روحك :

- ياه...

منذ متى

مل تعد

اىل البيت ؟«

كنت قد كتبت هذا الن�س عام1994 بعد �سهور قليلة على 

مغادرتي بيتنا ببغداد واذكر انني كتبته وكنت ب�سيافة 

بيته  �سطح  على  م�سطجعا  طملية  حممد  الراحل  الكاتب 

احلنني  مو�سوعة  كانت  حينها  »احل�سني«،  منطقة  يف 

»البيت«  ان غيابي عن  أعلم  ا أكن  ا ت�سغلني ومل  البيت  اىل 

بيوت  عدة  بني  خاللها  انتقلت  عاما،  ع�رس  ل�ستة  �سيمتد 

لكن حنيني ظل مت�سمرا عند عتبة ذلك البيت الكائن يف 

مدينة احلرية ببغداد.

vvv

تدعوين  املربد  مهرجان  ادارة  من  ر�سالة  تلقيت  حني 

تقرر  قد  كان  الذي  ال�ساد�س  املهرجان  يف  للم�ساركة 

آذار«  الفرتة 23ولغاية26 مار�س»ا الب�رسة من  عقده يف 

النار  �ستطلق  الر�سالة  هذه  اأن  أت�سور،  ا أكن  ا مل  2010م 

نني  على كل تلك ال�سنوات التي وقفت بطابور طويل، والأ

كنت م�ستبعدا جدا العودة للبيت لذا اأجبت باملوافقة على 

يام  لقي الكرة يف ملعب االأ الدعوة، بال تفكري وال تردد، الأ

أهلي الذين فوجئوا باخلرب، و�سفقوا  أريح �سمريي جتاه ا وا

وترتيب  البيت  كطالء  للزيارة،  اال�ستعدادات  أوا  وبدا يل 

أ�سمع تلك التفا�سيل اأ�سحك  جدول و..و..و..و، وكنت حني ا

حقا  كاأنني  يت�رسفون  انهم  أقول:  وا نف�سي  وبني  بيني 

�ساأزور البيت !!!

أفتح بريدي اأ�سع يدي على قلبي خوفا من  و�رست كلما ا

و�سول ر�سالة من ادارة املهرجان تخ�س الدعوة، وا�ستمر 

أن املهرجان اأجل فطرت  أياما حتى تناهى ل�سمعي ا احلال ا

فرحا !!

ملواجهة  كامل  نف�سي  ا�ستعداد  على  اأكن  مل  نني  الأ ذلك   

الدكتور  ن  الأ طويال  ت�ستمر  مل  فرحتي  لكن  كهذا،  حدث 

أن وزير  أبلغني ا �سعيد الزبيدي الذي �سريافقني يف الرحلة ا

أعلن عن اقامة املهرجان مبوعده املقرر نقال عن  الثقافة ا

قناة »العراقية« الف�سائية .

نقطة  اىل  �ستعيدين  التي  ال�سعبة  الرحلة  اذن ال مفر من 

والدي  ودعت  حني  يوم1-2-1994م  �سباح  و�سعتها 

اىل  واأخوتي وحملت حقيبتي وم�سيت  ووالدتي وجدتي 

ودعني  الذي  حممد  اأخي  ب�سحبة  احللة  عالوي  كراج 

هناك مع ال�سديقني وديع نادر وجبار امل�سهداين وكانت 

أمل اجلبوري وابنتها  معي يف الرحلة ال�سديقة ال�ساعرة ا

بعد  واليوم  جرار،  حكمية  وال�سديقة  »مالك«  الر�سيعة 

يف  ودعتهم  الذين  الثالثة  رحل  الطوال،  ال�سنوات  هذه 

»مالك«  الر�سيعة  أما  ا  « وجدتي  ووالدتي  »والدي  بيتنا 

وحكمية  العمر  من  ع�رس  ال�سابعة  يف  �سابة  �سارت  فقد 

جرار رحلت قبل عامني وتغري وجه بغداد بالتاأكيد، لكنها 

ظلت تتنف�س يف خميلتي! 

»عندما تعود اىل الوطن

ال توجه وجهك

 �سوب البيوت

واملدن

 واحلدائق

اعط وجهك املقربة

هناك
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يف الطريق اىل البيت ...

عبد الرزاق الربيعي 

كاتب و�ساعر عراقي يقيم يف ُعمان



هناك 

 �ستجد الكثريين

أن ترى ممن تود ا

أن يروك ويودون ا

ولو من حتت

 تراب الذكريات«

بالعمل،  باالنغما�س  أ�سي  را من  فكار  االأ هذه  اأطرد  كنت 

يام التي تف�سلني عن موعد الدعوة كانت  أن االأ بخا�سة ا

أبرزها اال�ستغال  ن�سطة والفعاليات كان ا مليئة بالعمل واالأ

مهرجان  فعاليات  يغطي  جريدتنا  عن  يومي  مبلحق 

م�سقط ال�سينمائي،وقبل ذلك امل�ساركة مبهرجان م�رسحي 

يف  كثريا  التفكري  اأطل  مل  لذا  بالر�ستاق،  أقيم  ا جامعي 

الرحلة، حتى و�سلتني التذكرة،وكانت اىل بغداد، ف�رست 

أمام احلدث املنتظر، وجها لوجه ا

 واأي حدث ! 

لل�سفر،  املقرر  املوعد  اقرتب  كلما  يخفق  قلبي  كان 

الثالثة  يام  االأ يف  لكنني  بال�سلل،  تفكريي  وي�ساب 

لذا  �سياأتي،  للفكرة، مقتنعا مبا  خرية بدوت م�ست�سلما  االأ

مالب�سي  اأمللم  و�رست  متاما،  مر  االأ بهذا  التفكري  أوقفت  ا

الليلة  ويف  ميكانيكية،  بحركة  حقيبتي  يف  واأ�سعها 

يف  ر�سفة  آخر  ا امت�سا�س  على  م�سمما  كنت  خرية  االأ

رحيق م�سقط ومهرجانها ال�سينمائي حيث ح�رست حفل 

واذا  هاتفي  فتحت  القاعة  من  خرجت  وحني  اخلتام، 

ب�سيل من االت�ساالت من اأهلي يخربونني انهم �سيكونون 

بانتظاري يف �ساحة عبا�س بن فرنا�س! وحني ا�ستف�رست 

آخر نقطة ي�سمح بها توديع  عن تلك ال�ساحة قيل يل انها ا

باب  من  الدويل  بغداد  مطار  يف  امل�سافرين  وا�ستقبال 

عن  كيلومرتات  عدة  بعد  على  وتقع  منية  االأ التحوطات 

انتظاري يف فندق املن�سور ميليا  املطار، فطلبت منهم 

الطائرة  أن  ا حيث  ظهرا،  املهرجان  �سيوف  اقامة  مقر 

وبعد  للمنامة،  متجهة  �سباحا  الثامنة  يف  �ستنطلق 

لبغداد،  الطائرة  �ستتجه  �ساعات  من  قل  الأ  « »ترانزيت 

تلك  يف  حاولت  باقرتاحي،  اقتنعوا  حماوالت  عدة  وبعد 

أن اأحافظ على هدوئي حماوال النوم ولو ل�ساعات  الليلة ا

قليلة حيث ان بانتظاري رحلة �ساقة، وبالفعل متكنت من 

ال�سباح  لطقو�س  أدائي  ا وبعد  فجرا،  نه�ست  قليال،  النوم 

املعتادة حملت حقيبتي وغادرت البيت ب�سحبة زوجتي 

التي طفرت من عينيها عدة دمعات، فلم تكن موافقة على 

يوميا �سورة  لنا  تنقل  االعالم  و�سائل  أن  ا ال�سفر ال�سيما 

زريق  أبا  ا ا�ستح�رست  مني،  االأ الو�سع  تدهور  عن  موؤملة 

البغدادي:

التعذليه فان العذل يوجعه

قد قلت حقا ولكن لي�س ي�سمعه 

قالها  الذي  البغدادي  مع  متعاك�سا  كان  اجتاهي  لكن 

زرار مطلعه« بينما  مودعا بغداد والقمر الذي »من فلك االأ

الطائرة م�رسعة جدا وهي  التي بدت  أنا اىل بغداد  ا اأجته 

أفراد طاقم  أعلن اأحد ا تتجه �سوبها، مل اأ�سدق اأذين حني ا

العراقية،ثم  جواء  االأ دخولنا  ال�سوت  مكرب  عرب  الطائرة 

أردف » راجني البقاء يف مقاعدكم نظرا لوجود مطبات  ا

هوائية غري متوقعة« 

قلت : اذن دخلنا فعلنا االجواء العراقية ! 

ابت�سم الدكتور �سعيد، ثم اأغم�س عينيه،م�ست�سلما لنعا�س 

أف�سده مطبات خفيفة داعبت ج�سم الطائرة التي ظلت  لذيذ ا

ت�سري ب�رسعة خلتها جنونية !

أية طائرة  ا بداأت الطائرة تهبط �سيئا ف�سيئا، مثلما تهبط 

على وجه الب�سيطة !

الطماأنينة، �ساهدت  �سفل عادت اىل روحي  االأ نظرت اىل 

املربعات وامل�ستطيالت اخل�رساء تذكرت اننا يف مو�سم 

مطرزا  ثوبا  العراق  اأر�س  خالله  ترتدي  الذي  الربيع 

أو عيد  أن ذلك اليوم هو يوم عيد الربيع ا باالخ�رسار، بل ا

نوروز وبه تبلغ الطبيعة هناك ذروة عنفوانها !

يام والدخان أيتها الطفولة الغارقة حتت ركام االأ �سالما ا

أيتها الريح احلنونة �سالما ا

مهات  أيتها املاآذن ودعوات االأ �سالما ا

�سالما....�سالما 

بداأت البيوت بالظهور،مثل حبات قمح �سغرية ثم �سارت 

�ساخ�سا  نظري  ظل  و�ساحات،  ماآذن  نرى  �رسنا  تكرب 

يبحث عن البيت و�سط مئات اأطنان حبات القمح !

أوقفت  وا الطائرة  هبطت  حني  االبت�سامات  تبادلنا 

و مل  ب�سالم،  �سار  �سيء  كل  اذن  الدوران،  حمركاتها عن 

يبق يل �سوى دخول عتبة البيت !ولكن دون ذلك طرقات 

على  ونقاط تفتي�س وحواجز كونكريتية كانت تبدو من االأ

أ�سوار رفيعة تف�سل مناطق بغداد عن بع�سها ! مثل ا

وعذوبته،  الهواء  بربودة  �سعرنا  ال�سلّم  من  نزلنا  حني 

أن احلرائق مل تف�سد علينا الهواء الذي مل يزل  حل�سن احلظ ا

واأحث  خريا  أتفاءل  ا جعلتني  طيبة،  بداية  تركته،  مثلما 

ر�س التي فارقت، لكن ا�سفلت  �سع قدمي على االأ ال�سري الأ

أر�سية املطار حرمني من مالم�سة الرتاب  ا
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اىل  تقلنا  التي  احلافلة  كانت  التفكري  اأطيل  أن  ا وقبل 

بناية املطار، قاطعة امتارا قليلة، ال تعرف ماذا يجري 

دقائق  وبعد  �سعدنا،  وعوا�سف،  اأعا�سري  من  أ�سي  را يف 

رجال  �ساهدت  للقاعة،  اخللفي  الباب  يف  أنف�سنا  ا وجدنا 

من ادارة املهرجان يتقدم الينا ويرحب بنا بلطف �سديد 

:الدكتور  الرحلة  أنا ومن كان معي يف  ا وياأخذ جوازاتنا 

وال�ساعر  املو�سوي  ها�سمية  وال�ساعرة  الزبيدي  �سعيد 

ات�سلت  اأخالقي  كمال  املغربي  النجم،وال�ساعر  حيدر 

أنا يف بغدااااد. �سغر عدنان قلت له: ا باأخي االأ

اأخي من خالل ارتعا�سة �سوته غري م�سدق، ف�ساح:  بدا 

»هال، الف احلمد هلل على ال�سالمة، اأهال، نورت، �سننطلق 

ن من البيت لنلتقيك يف فندق املن�سور ميليا«  االآ

مل  وعودي  كل  رغم  اأخوتي  ان  أدرك  ا أنا  وا اخلط  أغلقت  ا  

ملكان  وجئت  فعلتها  انني  وها  �ساأفعلها  انني  ي�سدقوا 

م�س  االأ ذكريات  به  اأجال�س  مكانا  به  يل  اأجد  مل  رمبا 

ف نف�سه على اال�ستغناء عن وجودي ! رمبا 
ّ
البعيد، رمبا كي

هذه  له:  قلت  ي�ستف�رس  أن  ا » �سمتي حاول  »النجم  الحظ 

على  فبدا  متوا�سلة،  16�سنة  بعد  لبغداد  وىل  االأ عودتي 

ن ولنلتقط �سورة  وجهه التاأثر، قلت له: دعك من هذا االآ

و�سلمتها  اأخرجت كامريتي،  أن يجيب  ا وقبل  باملنا�سبة، 

حد الذين كانوا معنا على منت الطائرة، ولكن على الفور  الأ

أمن �ساب وقال: عذرا، الت�سوير ممنوع، فاأعدت  جاء رجل ا

منية، قلنا  غطاء الكامريا، علق: انها تعليمات ال�رسكات االأ

اعتذاره،  فكرر  اللحظة،  نوثق  أن  ا أردنا  ا عليك،فقط  له:ال 

بعد دقائق عاد وقال: انها جمرد �سورة، لكن ماذا نفعل 

منية وتعليماتها، قلنا له: نقدر ذلك، ال تهتم،  لل�رسكات االأ

ما  وليحدث  ال�سورة،  قائال:التقطوا  الينا  عاد  قليل  بعد 

أثبتت عراقيتك! يحدث ف�سحكنا وقلنا:بهذه ا

وجدنا  وهناك  احلاجز  فعربنا  جوازاتنا  الينا  أعادوا  ا

منعم  ال�ساعر  يتقدمهم  نيقني  االأ الرجال  من  جمموعة 

والرحلة  احلال  عن  وال�سوؤال  التحيات  تبادلنا  الفقري 

واملدعوين.

يف  معي  كان  بنا  انطلقت  التي  ال�سيارات  على  توزعنا 

اأخالقي،  وكمال  النجم  وحيدر  الزبيدي  د.�سعيد  ال�سيارة 

واقفة  �سجار  االأ يل  بدت  اجلانبني  على  الب�رس  مددت 

ع�سكرية  لدوريات  أثرا  ا أ�ساهد  ا مل  كانت،  يف مكانها كما 

»عبا�س  متثال  يل  الح  بعيد  يل،ومن  خيل  كما  حمطمة 

يف  بال�سمع  املثبتني  جناحيه  يفر�س  وهو  فرنا�س«  بن 

أ�سعة ال�سم�س  الهواء يف حماولة يائ�سة للطريان اأجه�ستها ا

�سبعينيات  منذ  املكان  هذا  احتل  بتمثال  ليظفر  ف�سقط 

ما  لكنه  مكانه  يف  كان  مثلما  وهاهو  املا�سي،  القرن 

يزال حمافظا على حلم الطريان. 

لك  قال  الذي  املكان  هو  هذا  الزبيدي:  د.�سعيد  يل  قال 

أهلك انه يريدون انتظارك به. ا

نظرت اليه �ساهدت العديد من ال�سيارات الواقفة يف العراء 

وع�رسات امل�ستقبلني واملودعني، فجاأة حتركت �سيارتان 

مبوكب  اجلميع  وا�سطف  لال�سعاف  وثالثة  ع�سكريتان 

طويل، ا�ستف�رست من ال�سائق عن ذلك؟ اأجاب : ال�سيارات 

أمن ال�سيوف، كان من املفرت�س اأن جملة  معنا من اأجل ا

عك�سيا،  أثرا  ا اأحدثت  لكنها  بالطماأنينة  ت�سعرين  كهذه 

فوجودها دليل وجود خطر، وهو ما نحاول التغلب على 

االح�سا�س به باالنغما�س باأحاديث �ستى !

وكان  التفتي�س  نقاط  من  العديد  �ساهدنا  الطريق  يف 

رجال النقاط يلقون نظرة علينا ثم يف�سحون لنا الطريق 

حتى و�سلنا فندق املن�سور ميليا و�سدمت بروؤية اخلراب 

أروع  الذي حل مب�رسح الر�سيد، امل�رسح الذي �ساهدنا به ا

املو�سيقية،  واحلفالت  وال�سينمائية  امل�رسحية  العرو�س 

أنقا�س: هاهو يتحول اىل ا

اذا �سادفتم موتا �ساال 

يف اأحد �سوارع بغداد

ال تاأخذوا بيده

فهو ال يحتاج اىل ادالء

ً
انه يعرف طريقه جيدا 

وىل  انه يذهب اىل ال�سمو�س االأ

عناق       واالأ

انه يذهب اىل املكتبات

وامل�ساء العريق

انه يذهب اىل احلدائق املعلقة 

يف القلوب         

 خرائط الغزاة
ً
حامال 

أ�سالفه من ا

انه يذهب اىل الطفولة

أثداء دجلة التي تفي�س من ا

لتغرقنا مبحبتها 

انه يذهب 

حيث ت�ساء النهايات املفتوحة

وعليه ...

 
ً
اذا �سادفتم موتاً �ساال 
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يف اأحد �سوارع بغداد

ال تاأخذوا بيده 

بل قولوا له :

ـ تف�سل 

أنت يف بيتك   ا

أيها اخلراب«  ا

من املزروعون عند باب فندق »املن�سور  اأوقف رجال االأ

ميليا«  ال�سيارة التي تقلنا،

فاأجبنا  �سالحا  معنا  نحمل  كنا  ان  من  االأ رجال  �ساألنا   

بالنفي. 

نظري  رفعت  ذلك  خالل  لل�سيارة،  دقيقا  تفتي�سا  أوا  وبدا

�سادر  قرار  رقم  عليها  كتب  الفتة  ف�ساهدت  على  االأ اىل 

باأمر من رئي�س الوزراء نوري املالكي يفر�س به تفتي�س 

أ�سار  ا وفجاأة  الدولة  يف  امل�سوؤولني  كبار  حتى  اجلميع 

يف  كيمياوية  مادة  وجود  املتفجرات  عن  الك�سف  جهاز 

ال�سيارة !!

�سالحا،  معنا  نحمل  كنا  ان  �سوؤالنا  من  االأ رجال  كرر 

فاأجبنا بالنفي،

أو اأحد باأ�سنانه ح�سوة ؟ قال اأحدهم : هل معكم عطر ا

قلت :ميعود، كلي ح�سوات !

 ف�سحك من كان معي.

طلب مني باأدب جم النزول من ال�سيارة.

أعاد فح�سها من دوين فلم يوؤ�رس اجلهاز . نزلت، ا

عندها طلب مني العودة لل�سيارة مع اعتذار �سديد وال�سماح 

بالدخول، ف�سحك كل من كان معي قال كمال اخالقي :

أنت رجل ملغوم باحل�سوات! لن نركب معك ثانية، ا

حتول املوقف الذي وّتر اأع�سابنا اىل طرفة نتبادلها، كما 

ال�سخرية  كانت  الثمانينيات،  يف  احلرب  أيام  ا نفعل  كنا 

الحقا  التقيت  حني  ولذا  العلل،  من  للكثري  ناجعا  دواء 

بعدد من ال�سعراء من بينهم :جا�سم بديوي وعمر ال�رساي 

وعارف  املالكي  وعلياء  وجيه  وعلي  القا�سد  وح�سني 

أبطالها رجال  ال�ساعدي رووا يل عددا من الطرائف التي ا

عن  طرائف  ن�سمع  أن  ا :نريد  �ساألتهم  ال�سابق،  النظام 

اأحدهم طرفة حول جالل  �سكتوا، ذكر  امل�سوؤولني اجلدد، 

الطالباين،علق بديوي: الطرائف حتتاج اىل مناخات كبت 

لكي تزدهر !

vvv

الكرتونية  فح�س  بوابة  الداخلي  الباب  يف  وجدنا 

املف�سل  املكان  كان  الذي  الفندق  فدخلنا  اجتزناها 

وجواد  جرب  خلف  وف�سل  ال�سائغ  وعدنان  أنا  ا للقاءاتنا 

الزاملي  أياد  وا ميخائيل  ودنيا  اجلبوري  أمل  وا احلطاب 

و�سلوى كوين وغادة حبيب واميان حممد واأحمد الدو�رسي 

وطارق  اخلفاجي  وحيدر  كبه  قي�س  ورمي  عبداهلل  وجناة 

زياد و�سيوفنا يف مرابد الثمانينيات. 

حتركت عدة خطوات بحثا عن بقايا الذكريات عبثا، كان 

�سماوات  جنوم  من  جنمة  حتت  منا  واحد  كل  اأ�سبح  قد 

املنايف : 

»عندما تعود اىل الوطن

وت�ستاق اىل رفاق ال�سبا

زقة احلام�سة فال تبحث عنهم يف االأ

وال يف حانات الذنوب

آثارهم بل تتبع ا

يف خارطة املنايف املعلقة

 على طاولة القيامة«

ال�ساعر  ال�سعرية اجلديدة كان  الوجوه  أيت من  را أول من  ا

ال�ساعدي  عارف  عن  و�ساألته  �سافحته  لو�سي  االأ م�رس 

يف  بهم  :�ستلتقي  فقال  بديوي  وجا�سم  ال�رساي  وعمر 

الب�رسة فكلهم م�ساركون يف املربد .

حتى  دقائق  إال  ا وماهي  الطاوالت  احدى  على  جل�ست 

على  رمت  التي  وزوجته  وطفلته  مع  عدنان  اأخي  دخل 

أ�سار اىل  أ�سي احللوى، تبادلت مع اأخي عناقا حارا ثم ا را

الزاوية الق�سوى من الفندق ظننت انه يطلب مني الذهاب 

كانوا  عائلتي  أفراد  ا من  عددا  أرى  ا بي  واذا  الداخل  اىل 

أمتار  ا بعد  على  جال�سا  كنت  انني  يعلموا  ومل  بانتظاري 

والتحيات  والقبل  العناق  تبادلنا  جمل�سهم،  من  قليلة 

آثار  ا مغناطي�سيا،�ساهدت  باملنوم  أ�سبه  ا والدموع،كنت 

ا�ستقبايل  على  اأ�رست  التي  عمتي  وجه  على  ال�سنني 

كما قال ولدها الدكتور خالد عجمي لتعو�س عن غياب 

والدتي، �ساألتها عن �سحتها؟ اأجابت: احلمد هلل، ثم اأطرقت 

وقالت: »هذه هي احلياة ياولدي م�سوا ونحن �سنم�سي 

آخرون« نظرت يف الوجوه اجلديدة  أنا�س ا خلفهم و�سياأتي ا

أ�سمائهم التي كنت قد �سمعت  أ�ستف�رس عن ا أت ا بعائلتنا وبدا

بها، وكانوا يعرفونني من �سوري!

حقيبتي مل تزل ملقاة يف اال�ستقبال ومفتاح غرفتي يف 

اأخوتي:علي  بقية  و�سل  قليل  بقلبي،بعد  والدموع  يدي 

تتمالك  مل  التي  ن�سال  الكربى  واأختي  وحممد  وعادل 

يبدو  الذين  اجلال�سني  انتباه  أثار  ا ب�سوت  فبكت  نف�سها 
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اأخي  امل�ساهد،قال يل  اعتادوا كثريا على مثل هذه  أنهم  ا

عدنان: هناك جزء من العائلة يتهياأ للقدوم فهل تف�سل 

أم نذهب اىل بيتنا لتقابله هناك. أن ننتظره ا ا

فلم اأحر جوابا.

�ستاأذن  كنت يف حالة ذهول وهيجان عاطفي، نه�ست الأ

أرقام هواتف اأخوتي بعد  من ادارة املهرجان التي طلبت ا

التاأكد من �سلة الن�سب بي.

أنا اأم�سي باجتاه البيت، ولكن كيف �ساأراه من دون  اذن ا

عام1994م  ب  االأ الغياب  خالل  رحال  اللذين  عموديه 

الثالث  العمود  تهاوى  ذلك  وخالل  عام2006م  م  واالأ

كجدتي التي خ�س�ستها بن�س ن�رس يف جمموعتي »�سمال 

مدار ال�رسطان« حمل ا�سم »م�سية مريخ«:

�ساحبة هذا اال�سم

الفالحة التي ال تعرف القراءة والكتابة

مثل نبي

الب�سيطة مثل جنمة

اخلجولة مثل هالل

ق لو قلت لها
ّ
هل كانت ت�سد

أنني �ساأدون ا�سمها يف كتاب يل ي�سدر يف عام  2001   ا

لي�س من باب املباهاة

نها جدتي وال الأ

وال ... وال ...

بل نكاية بالعامل

الذي مل يذع نباأ موتها

خبار« يف ن�رسات االأ

انني  توؤكد  ببطاقة  زودين  الذي  الفندق  من  خرجنا 

حميط  يف  الدخول  عند  مروري  لت�سهيل  املقيمني  من 

الفندق،يف اخلارج مررتنا باأكرث من نقطة تفتي�س �سفعت 

الفندق، ربطت حزام  التي زودين بها  البطاقة  يل عندها 

مان، قال يل اأخي: ماذا تفعل هنا ال حتتاج اىل حزام  االأ

أمان ؟ و�سحك، وحني �ساهدين م�رسا على احكام اغالق  ا

تفتي�س  أول نقطة  ا أي�سا، وعند  ا مان ربط حزامه  االأ حزام 

يربط  كالكما  وقال:  بده�سة  من  االأ رجال  اأحد  الينا  نظر 

مان، مابكما ؟ هل تخافا رجال ال�رسطة اىل هذا  حزام االأ

اأغري  أن  ا يجب  أنني  ا فعلمت  عالية،  �سحكة  واأطلق  احلد؟ 

أو القدمي !! أندمج يف الواقع اجلديد ا بع�س عاداتي لكي ا

جتنيد  بناية  �ساهدت  احللة  عالوي  منطقة  و�سلنا  حني 

الكرخ التي كانت متثل لنا نقطة تكدير مزاج فمنها كان 

ثالثة  بعد  تعدهم  التي  التدريب  ي�ساقون ملراكز  ال�سباب 

أقل ح�سب ال�سنف للذهاب اىل جبهات  ا اأكرث او  أو  ا �سهور 

أيتها قد حتولت اىل مركز ملنظمة ن�سائية !!! القتال را

�ساألت عن اأ�سدقاء طفولتي، اأجاب اأخي علي مذكرا اياي 

بن�س يل:

»عندما تعود اىل الوطن 

ويقودك احلنني

وىل اىل مدر�ستك االأ

ال تبحث عن رحلتك املدر�سية

تلك التي تاآكل عليها الوقت

وجدول ال�رسب والقمع 

و�رسوالك املو�سى بخرائط الفقر

بل اأذهب اىل اأي ثكنة ع�سكرية

�ستجد دم طفولتك

م�سفوحا حتت املجنزرات

بالقلم العري�س«

منهم  بعدد  ات�سلت  �سماء،  االأ عددا من  ا�ستعر�ست  �سكت، 

�سكله  من  يبق  مل  الذي  عبدالوهاب  وبهجت  جرب  :قا�سم 

دباء  االأ باحتاد  ال�سعر  نادي  يف  التقينا  حني  القدمي 

�سوى �سوته ! وحني �ساألت عن �سديقي هادي الذي كان 

قبل ثالثة  قتل  انه  قيل يل  ال�سكن يف �سنعاء  يقا�سمني 

يراد قتله فاحتمى  دافع عن �سخ�س مطارد  �سهور حني 

مليئا  كان  الذي  �سدره  اىل  حتولت  الر�سا�سة  لكن  به 

باملحبة واجلمال.

»انهم يرحلون

ن ن النعرف االآ واالآ

كيف ن�سيء؟«

vvv

أ�سده  أن االزدحام كان على ا أن امل�ساء كان قد حل اال ا رغم ا

ا�ستف�رست من اأخوتي! قالوا :انها حديقة الزوراء ت�ستقبل 

املحتفلني بعيد النوروز.

أو عبوة  ا �سيارة مفخخة  أال يخافون من تفجري  لهم:ا قلت 

نا�سفة ؟

مور مل تعد تخيف النا�س،وحتى لو ماتوا  اأجابوا: هذه االأ

�سيموتون �سعداء !

يف  املوت  وعبثية  كامو  اللبري  ال�سعيد«  »املوت  تذكرت 

املدن املكتظة بالفجائع!

كتب  كبرية  بالفتة  مررنا  احلرية  مدينة  اىل  الطريق  يف 

عليها »مقر حزب الدعوة اال�سالمي« قلت: �سبحان مغري 
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حوال !حني غادرت العراق كان جمرد الهم�س با�سم هذا  االأ

ن ... أما االآ احلزب يعني الدخول يف غيابة اجلب ! ا
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املر�سحني النتخابات  تنت�رس �سور  على احليطان كانت 

بعمائم  دين  ورجال  ل�سهداء  �سور  جانب  اىل  الربملان، 

�سود وبي�س !

بع�س تفا�سيل امل�سهد العراقي الراهن 

حني بلغنا �ساحة عدن انحرفت �سيارة اأخي عدنان باجتاه 

اجلهة اليمنى باجتاه الكاظمية، قلت له:ملاذا ال ن�ستمر؟ 

قال: كما ترى ال�سارع قطع خالل �سنوات العنف الطائفي 

بلوائح كونكريتية عالية للتحكم يف عملية دخول وخروج 

ال�سيارات، وبذلك كرثت االزدحامات !

ماكن فبدوت مثل  أ�ستعيد االأ أت ا مالت ال�سيارة ي�سارا وبدا

ا�ستح�سان  و�سط  رقام  واالأ احلروف  يتهجى  �سغري  طفل 

كان  من  جميع  ف�سهق  ال�ساي  معمل  قلت:هذا  معلميه، 

الدبا�س  منطقة  وهذه  اهلل!  �ساء  ما  :�سحيح  ال�سيارة  يف 

أين نتجه؟  ن اىل ا ووووواأخريا توقف اأخي وقال: واالآ

اىل  قلت  بالدموع،  عيناي  واغرورقت  ذاكرتي  ع�رست 

أنت �ساطر! اليمني بيتنا، ف�ساح:ممتاز! ا

بيتنا  اىل  الو�سول  حاولت  انني  الغريب  من  لهم:  قلت 

عن طريق ت�سغيل حمرك البحث يف »كوكل ارث« فتهت، 

لكنني عند ت�سغيل ذاكرتي على الرتاب جنحت!

ن الرتاب ين�سط الذاكرة ويدل على نف�سه  رمبا الأ

كبرية  قبة  �ساهدت  اليمني  اىل  ال�سيارة  تنحرف  أن  ا قبل 

الطائفي،  العنف  على  �ساهد  انها  اأخي:  يل  قال  حمطمة 

اجلامع  هذا  قبة  االرهابيني  اأحد  �سعد  يام  االأ اأحد  ففي 

ومتركز يف املنارة، وظل يطلق النار على كل من مير بهذا 

ال�سارع، فقتل الكثري حتى جاءت جماعة م�سلحة ففجرت 

القبة، وقتلت القنا�س !

» عندما تعود اىل الوطن

ال حتمل ورودا ملن ينتظرك

و�سط دخان احلرائق

أنقا�س الغد حتت ا

فالورود معر�سة للرياح املفخخة

وقد جتد ماأوى جلثامينها

فوق قطرة دم ت�سلق

ال�سبابيك البال�ستيكية

أقرب لغم« عند انفجار ا

vvv

 
ّ
خي والدموع متالأ حدقتي ظلت ال�سيارة مت�سي حتى قلت الأ

: قف، نزلت مل اأطرق الباب 

أنت تدور  »وا

من بيت

اىل بيت

اىل بيت

تذكرت 

و�سالت روحك :

- ياه...

منذ متى

مل تعد

اىل البيت ؟«

ن�ساء  و�رسن  �سغريات  تركتهن  اللواتي  اأختي  بنات 

أ�سي،  را على  احللوى  نرثن  اطفالهن  مع  يقفن  متزوجات 

�سغر يف الفندق. عالمة ابتهاج كما فعلت زوجة اأخي االأ

جدا،  عالية  �سارت  �سغرية  تركتها  التي  النخلة  كانت   

تطاول قامتها الطابق الثاين من بيتنا، نظرت اىل ح�سائ�س 

واأ�سيب جزء منها بال�سلع  حديقتنا وجدتها قد �ساخت 

يام  أقدام االأ ا حيث ظهر طني احلديقة الذي �سحقت ظهره 

وا�سحا للعيان !

حتركت باجتاه غرفة ال�سيوف وجدتها غا�سة بال�سيوف 

تني 
ّ
زيتي لوحتني  �ساهدت  املكان  ا�ستعدت  هل  االأ من 

وقد  يل  ن�سو�س  من  ا�ستقاهما  جرب  برهان  للدكتور 

جزءا  �ساهدت  ن�سيتهما،  قد  وكنت  مكانهما،  يف  ا�ستقرا 

خي  الأ معلقة  �سورة  �ساهدت  املكتبة،  يف  كتبي  من 

ن  االآ بينما  عني،  االأ عن  نخفيها  كنا  عبدال�ستار  ال�سهيد 

كربت ال�سورة واحتلت مكانا بارزا يف الغرفة، وجوه يف 

البيت اختفت وظهرت وجوه اأخرى جديدة موؤكدة حركية 

الزمن. 

باملاأكوالت  حافلة  كانت  ع�ساء  وجبة  تناولنا  أن  ا بعد 

فغدا  الفندق  اىل  أعود  ا أن  ا
ّ
علي  خوتي:  الأ قلت  العراقية 

مغادرة  ا�ستطعت  وب�سعوبة  للب�رسة،  آخر  ا �سفر  ينتظرين 

البيت. 
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الكلب   2005 أبريل  ا من  ع�رس  اخلام�س  اليوم  تويف 

ناهز  عمر  عن  الهولندية،  الهاي  مدينة  يف  رم�سان 

أما ن�سف  الرابعة ع�رس. عا�س ن�سف حياته يف هولندا، ا

ول فعا�سه يف ليبيا حيث ولد يف قرية ماري�س  حياته االأ

اليوم  اأحد يذكر  الغربي عام 1991، ولكن ال  باجلبل 

وال�سهر الذي ولد فيه حيث ال يعرف الكثري من النا�س 

كل  بالكالب.  بالك  فما  به  ولدوا  الذي  وال�سهر  اليوم 

أنهم اح�رسوه وهو ال  ا ال�سبع  ما تذكره عائلة جمعة 

أمه وهي كلبة من  يزال جروا من عائلة اأخرى، كانت ا

يف  و�سعته  قد  بي�س،  االأ بلونه  املميز  املحلي  النوع 

اأخرى، ومنذ و�سوله ربطوه  ال�سيف مع خم�سة جراء 

وو�سعوا  البيت،  أمام  ا ال�سغرية  الزيتون  �سجرة  حتت 

أمامه �سندوقا خ�سبيا كان يلوذ به من حرارة �سم�س  ا

ال�سيف، ومن برد ال�ستاء واأمطاره الغزيرة.

يف اخلام�سة من عمره اأ�سبح كلبا كبريا وقويا، ومن 

نباحه  ينبح  وهو  الزيتون  �سجرة  حتت  دار  ما  كرثة 

مياه  فيها  ت�ستقر  حفرة  حتتها  �سنع  املميز،  ج�س  االأ

إال عندما  أن يدا ب�رسية الم�ست ج�سده ا مطار، وال يذكر ا االأ

أن احلبل اأ�سبح م�سدودا حول عنقه،  تالحظ ربة البيت ا

فرتخيه قليال كي يتمكن الكلب من التنف�س، ومل يجروؤ 

اأحد من الغرباء من االقرتاب من الزيتونة، مبا يف ذلك 

با�ستمرار،  زيارتها  تعودوا على  الذين  العائلة  أقارب  ا

ولكن الكلب مل يتوقف عن النباح والقفز وع�س احلبل 

كلما �ساهد اأحد الغرباء يقرتب من البيت.

متحا�سيا  اخل�سبي  ال�سندوق  يلهث يف  وهو  يوم  ذات 

اأخذ بكل حما�س مي�سغ احلبل، وقبل  القيلولة،  �سم�س 

أن يوؤذن املوؤذن ل�سالة الع�رس جنح يف قطع احلبل.  ا

أنه اأ�سبح اأخريا حرا.  غادر ال�سندوق وهو غري م�سدق ا

أن�ست  وا �سنعها،  التي  احلفرة  خارج  مرة  ول  الأ تقدم 

أن العائلة ال تزال نائمة  إىل ا بكل انتباه وعندما اأطمئن ا

انطلق بكل قوة باجتاه احلقول. رك�س كما مل يرك�س 

أن  ا التالل دون  الوديان، و�سعد  أبدا يف حياته. هبط  ا

والطرق  البيوت  اختفت  وعندما  الوراء،  إىل  ا يلتفت 

عالية  رابية  على  توقف  الكهرباء  واأعمدة  املعبدة 

أ�سجار التني  ا إال  ا وهو يلهث ب�سدة، ونظر خلفه فلم ير 

والزيتون، وب�ساتني اللوز والعنب، فانبطح على بطنه 

مام، بينما رفع  إىل االأ أذنيه م�سدلة ا إحدى ا ونام. ترك ا

أعلى. إىل ا الثانية ا

وىل  إىل القرية بحذر �سديد. يف املرة االأ يف الليل عاد ا

القرية  بيوت  يف  القمامة  براميل  مبداهمة  اكتفى 

وجد  كما  دجاج،  وعظام  أرز  ا بقايا  وجد  الطرفية. 

ياأكل  مل  كما  أكل  ا ذلك  ومع  حلم،  دون  مكرونة  بقايا 

يف حياته، ولكنه يف املرات التالية ت�سجع اأكرث حتى 

االقرتاب  فقط حتا�سى  القرية،  إىل عمق  ا يدخل  اأ�سبح 

الزيتون املغرو�سة  الذي عا�س حتت �سجرة  البيت  من 

أمامه خم�س �سنوات مريرة. ا
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كلبة  عليه  فنبحت  البيوت  اأحد  من  اقرتب  ليلة  ذات 

دون  نحوها  ونظر  وقف  البيت.  ركن  يف  مربوطة 

يف  اجلن�س  ميار�س  مل  أنه  ا وتذكر  باخلوف،  �سعور  اأي 

الوراء.  إىل  ا وتراجعت  فانكم�ست  منها  اقرتب  حياته. 

ر�س. ركب فوقها ولعق  �سم موؤخرتها فاقعت على االأ

بي�س  وجهها بل�سانه اخل�سن، فلعقت بدورها وجهه االأ

حمر  االأ ذكره  على  بفرجها  واأطبقت  �سود،  االأ أنفه  وا

جهة  من  ب�سدة  ببع�س  الت�سقا  بحيث  دارا  الدبق. 

خري من الليل. املوؤخرة حتى الهزيع االأ

يف زياراته الالحقة اأخذ يق�سم احلبل حول عنقها حتى 

خلفه  فانطلقت  مقمرة،  ليلة  ذات  حتريرها  من  متكن 

حوايل  القرية  عن  تبعد  مغارة  يف  معه  عا�ست  حيث 

خم�سة كيلو مرتات، و�ساركته كل مغامراته الليلية، لي�س 

إمنا يف كل القرى التي حولها،  فقط يف قرية ماري�س، وا

وارت�سوه  كلبا،  الوقت متكن من حترير ع�رسين  ومع 
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عمـــر الكـــــدي

كاتب وقا�س من ليبيا يقيم يف هولندا 



اأن عددهم  إال  ا أمر،  ا جميعا زعيمهم الذي ال يع�سى له 

ناث ولدن املزيد  أن االإ تناق�س مع الوقت بالرغم من ا

غريان  طريق  على  ال�سيارات  ن  الأ وذلك  اجلراء،  من 

جادو املزدوج تكفلت بده�س العديد منها.

إحدى الليايل اقرتب من مع�سكر ال�رسكة الهولندية  يف ا

الواقع خارج القرية، حيث كانت ال�رسكة تنفذ م�رسوعا 

للري. عرب من بني ق�سبان البوابة الرئي�سية ب�سهولة، 

واأخذ يجوب املكان الهادي بحذر. مل تقده حا�سة �سمه 

م�سكلته  هو  الطعام  يكن  مل  طعام.  رائحة  إىل  ا القوية 

براميل  من  يح�سل  ب�سهولة  املاء.  إمنا  وا الكربى 

م�سكلة  املاء  ولكن  الطعام،  من  كفايته  على  القمامة 

إال عندما متطر في�رسب من مياه الغدران. خالل  كبرية ا

مليئا  إناء  ا اكت�سف  ال�رسكة  مع�سكر  يف  احلذر  طوافه 

باملاء، كانت ال�سيدة ايفيت دي فريز �سكرترية ال�رسكة 

حتر�س على ملئه كل يوم لت�رسب منه الطيور الربية، 

اليوم واظب على احل�سور كل ليلة لي�رسب  ومنذ ذلك 

من هناك.

غرفتها،  نافذة  من  فريز  دي  ال�سيدة  ليلة ملحته  ذات 

يف  ترافقه  أن  ا قررت  الذي  املهند�س  لزوجها  فقالت 

كلب  أنه  ا يبدو  أنظر  ا تعاىل  إيرك  »ا ليبيا  إىل  ا رحلته 

ي�رسب  وهو  النافذة  زجاج  خلف  من  تاأماله  �سارد«. 

بحذر.

إىل  وا باملاء،  مملوء  اأكرب  إناء  ا وجد  التايل  اليوم  يف 

أكله يف حياته.  أ�سهى طعام ا آخر به ا إناء ا جانبه وجد ا

قررت ال�سيدة دي فريز تروي�سه وتبنيه ولكنها مل تكن 

أن تروي�سه ي�ستغرق كل هذا الوقت. تتوقع ا
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أ�سها من النافذة املفتوحة وخاطبته  يف البداية اأطلت برا

حتى  يجري  وظل  الفور،  على  هاربا  فانطلق  بحنان 

ولكن  التالية،  الليلة  يف  عاد  ولكنه  أنفا�سه،  ا تقطعت 

من  ب�رسعة  و�رسب  بحذر  تقدم  يهرب.  مل  املرة  هذه 

ال�سهي، وغادر  كل  االأ التهم على عجل ذلك  ثم  ناء،  االإ

إطاللتها  وا الوقت تعود على �سوتها  الفور، ومع  على 

أمام الباب  من النافذة، وعندما وجدها واقفة ذات مرة ا

أنيابه، ثم تقدم نحو املاء والطعام  تراجع مك�رسا عن ا

أكل مثل ذئب مل ير يف حياته ب�رسا. بحذر، ف�رسب وا

أنه كان   مع مرور الوقت اأ�سبح يطمئن لها اأكرث، حتى ا

أن ياأكل وي�رسب، وي�ستمع لكلماتها الغريبة  يجل�س بعد ا

وهي تخطب وده. ذات يوم مل يجد املاء والطعام حيث 

اخل�سبي  الكر�سي  على  جتل�س  كانت  حيث  بل  تعود، 

أمام مقر �سكنها. قالت له بالهولندية: العري�س ا

Kom om te eten

تعاىل لتاأكل

بقائمتيه  كل ويحفر  لالأ ب�سغف  ينظر  لكنه ظل مكانه 

بحذر،  وتقدم  غامر  اأخريا  أمامه.  ا ر�س  االأ ماميتني  االأ

ينظر  وهو  منه  ولغ  حتى  املاء  إىل  ا و�سل  اأن  وما 

نحوها. وا�سلت حديثها بحنو بالغ.

Oh arme hondje

يالك من كليب بائ�س

ذات يوم وهو ياأكل متخليا عن حذره، غامرت وو�سعت 

أنيابه،  يدها على ظهره، فارتع�س على الفور وك�رس عن ا

م�سدرا زجمرة �رس�سة. يف املرة الثانية عندما الم�ست 

ذلك  ومنذ  كل،  االأ ووا�سل  ج�سده  ارتع�س  ظهره  يدها 

وهو  وجنتيه،  ومت�سد  �سعره  على  مت�سح  اأخذت  اليوم 

كل داخل  يهز ذيله بحبور. يف الليلة التالية و�سعت االأ

أ�سه  البيت وتركت الباب مفتوحا، وعندما و�سل اأطل برا

أن يدخل، لكنها مل تياأ�س ظلت تناديه وت�سجعه  دون ا

كل وال�رسب فقط بل نام  حتى دخل اأخريا. مل يحظ باالأ

زوجها،  بوجود  حتى  وقبل  ال�رسير،  بجوار  البيت  يف 

اأطلقت  رم�سان  �سهر  منت�سف  يف  البيت  دخل  نه  والأ

عليه ا�سم رم�سان.

بال�سابون  وغ�سلته  احلمام  إىل  ا اأخذته  ال�سباح  يف 

حياته  يف  دافئ  حمام  أول  ا ذلك  وكان  وال�سامبو، 

وهو  عليه  تهطل  كانت  التي  مطار  االأ مياه  با�ستثناء 

حتت �سجرة الزيتون. كما ا�ستئ�سلت بامللقاط كل القراد 

الذي الت�سق بجلده، وعاجلت الطفح الذي كان يجربه 

ي�رس، ومع ذلك فاأول ما فعله عندما  على حك جانبه االأ

إىل خارج املبنى مترغ يف الرتاب ليتخل�س من  خرج ا

هذه النظافة املفرطة، ومبرور الوقت والعناية الفائقة 

تعود على حياته اجلديدة، خا�سة واأن جميع العاملني 

بامل�رسوع يرحب به ومي�سد �سعره، وبع�سهم يرمي له 

أن ي�سحب  إليهم. تعود ا الكرة فيطاردها بقوة ليعيدها ا

إىل املكتب، فينام حتت املكتب بينما  ال�سيدة دي فريز ا

هي تطبع الر�سائل على الكمبيوتر، كما ي�سحبها مع 

زوجها عندما يخرجان يف �سيارة الغولف فيجل�س يف 
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أ�سه من النافذة. ال�سيء الوحيد  املقعد اخللفي، ويطل برا

أو �سل�سلة.  ا الذي مل تفعله معه هو تطويق عنقه بحبل 

أن ت�سع  وىل ب�سدة، ولكنه قبل ا رف�س منذ املحاولة االأ

حول عنقه �ساال ناعما كان لونه يتغري يف كل مرة.
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ق�سة  نقل  بامل�رسوع  يعمل  الذي  ال�سوداين  املرتجم 

اليوم  ذلك  ومنذ  يقيم،  حيث  القرية  اأهل  إىل  ا رم�سان 

طفال ينادونه با�سمه كلما  تعرف النا�س عليه، واأخذ االأ

مرت �سيارة دي فريز وهو يطل من نافذتها اخللفية، 

ج�س املميز. فينبح نباحه االأ

إىل العودة  وذات يوم انتهى امل�رسوع وا�ستعد اجلميع ا

لن  أنها  ا ال�سيدة دي فريز  اكت�سفت  إىل هولندا، عندها  ا

ت�ستطيع ا�سطحاب رم�سان معها. ات�سلت بال�سلطات، 

يف  الهولندية  ال�سفارة  يف  العاملني  مع  وحتدثت 

اخلارجية  وزارة  مع  حتدثوا  بدورهم  الذين  طرابل�س، 

�سا�س ي�سمح  نه ال يوجد نظام يف االأ دون جدوى، وذلك الأ

املوظفني  اأحد  لها  قال  �سفر.  جوازات  الكالب  مبنح 

الليبيني ذات مرة »هنا يف هذه البالد العديد من النا�س 

لي�س لهم جوازات �سفر، وثمة من �سحب منهم جوازاتهم 

إن بع�س  ومنعوا من مغادرة البالد«. وعندما قالت له ا

إىل  ا ياأتوا  عندما  كالبهم  معهم  ي�سطحبون  جانب  االأ

باأن ذلك �سحيح، ولكنهم يح�رسون  رد عليها  ليبيا. 

معهم جوازات �سفر خا�سة بالكالب، ونحن فقط نختم 

فلم  الوطنية  الكالب  أما  ا والدخول،  عليها يف اخلروج 

إليها م�سفقا وقال  ا ت�سل بعد لهذا الرتف. واأخريا نظر 

ن  االآ ولكننا  مق�سدك  نبل  اأعرف  أنا  ا �سيدتي  »يا  لها 

ن�سان،  يف مرحلة من تاريخنا انتبهنا فيها حلقوق االإ

أما حقوق احليوانات فمن  والتي ال تزال بعيدة املنال، ا

ن«. امل�ستحيل التفكري فيها االآ

ال�سعاب،  كانت  مهما  رم�سان  ترتك  ال  اأن  قررت 

أوال  واأخذت تبحث عن طريقة لتهريب رم�سان. فكرت ا

إىل ليبيا. ميكن ب�سهولة  وروبية القادمة ا يف ال�سفن االأ

ال�سفن  إحدى  ا امليناء، وو�سعه على  إىل  ا الكلب  إدخال  ا

اكت�سفت  وروبية، ولكنها  االأ اأحد املوانئ  وتنتظره يف 

إىل امليناء، وعندما  إدخال رم�سان ا فيما بعد �سعوبة ا

تهريب  عليها  اقرتح  مبحنتها  ال�سوداين  املرتجم  علم 

رم�سان على منت القوارب التي يهرب عليها الالجئون 

إىل مدينة زوارة ال�ساحلية  فارقة والعرب. ا�سطحبها ا االأ

إىل اأحد املهربني  أق�سى غرب ليبيا، حيث قدمها ا يف ا

ألف  ا املهرب  منها  طلب  من.  االأ بجهاز  يعمل  والذي 

املوعد املحدد عادت  الفور، ويف  دوالر فوافقت على 

ومعها رم�سان، والكثري من الطعام وال�رساب. و�سعته 

احتاطت  فارقة.  باالأ املزدحم  املركب  يف  بنف�سها 

لغرق املركب فو�سعته يف �سندوق بال�ستيكي فر�سته 

فارقة  االأ اأحد  الغطاء، ومنحت  ببطانية كما وفرت له 

برم�سان،  العناية  يتوىل  أن  ا على  دوالر  خم�سمائة 

مل يف  واالأ الغزيرة  بالدموع  ودعته  أن  ا بعد  وغادرت 

أن تراه عما قريب. ا

)5(

أول طائرة نحو روما، ومن هناك ركبت طائرة  ا�ستقلت ا

اأخرى نحو بالريمو، ومنها ا�ستقلت مركبا نحو جزيرة 

البومات  تت�سفح  كانت  الوقت  وطوال  المبيدوزا، 

ال�سور اخلا�سة برم�سان وتبكي ب�سمت.

ال�ساطئ تنتظر و�سول  أيام وهي جال�سة على  ا خم�سة 

كل وال�رسب. كانت فقط ترد  القارب. ن�سيت خاللها االأ

على مكاملات زوجها اليومية لتخربه باآخر التطورات. 

ال�سواحل،  خفر  يقوده  مركب  و�سل  الثالث  اليوم  يف 

وعندما  تنتظر.  الذي  املركب  لي�س  أنه  ا ات�سح  ولكن 

معه  من  وجميع  رم�سان  أن  ا أيقنت  وا الياأ�س  أدركها  ا

رم�سان  وراأت  املركب  و�سل  واأخريا  البحر،  قاع  يف 

ج�س املميز، خفت بكل قوة  يف مقدمته ينبح نباحه االأ

ال�رسطة  و�سعتها  التي  احلواجز  وتخطت  ملالقاته، 

إىل  ا ال�سواحل، بينما قفز رم�سان من املركب  وحر�س 

أنها �رسخت خوفا  ر�سيف امليناء قفزة وا�سعة، حتى ا

أن يقع يف املاء، وانطلق م�رسعا نحوها. مل يهتم  من ا

دون  به  وخرجت  وامل�سعفون،  ال�رسطة  رجال  باأمره 

أوراقه. يف الفندق ا�ستدعت طبيبا  أن ي�ساألها اأحد عن ا ا

بيطريا ففح�سه وحقنه بالتغذية اال�سطناعية عندما 

أنه يعاين من اجلفاف. يف اليوم التايل غادرا  اكت�سف ا

أول مركب، ومن بالريمو ا�ستقلت طائرة  اجلزيرة على ا

نحو ميالنو، ومن هناك ركبا عدة قطارات قطعت بهما 

إيطاليا، �سوي�رسا، فرن�سا، وبلجيكيا، قبل  ما تبقى من ا
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آخر قطار يف الهاي. كان رم�سان طوال  ا يتوقف  أن  ا

العامل  هذا  نحو  القطار  نافذة  خالل  من  ينظر  الوقت 

حالم.  أمامه كما تنبثق االأ خ�رس الذي انبثق فجاأة ا االأ

�سبور.  هولند  حمطة  يف  ينتظرهما  زوجها  وجدت 

قائمتيه  على  وقفز  الفور،  على   عليه  رم�سان  تعرف 

اخللفيتني ليعانقه ومي�سح وجهه بل�سانه، بينما اريك 

يقول له مرحبا بك يف هولندا يا رم�سان.

يام الالحقة خا�ست ايفيت معركة �سغرية مع  يف االأ

ال�سلطات املحلية يف الهاي، حيث تقدمت بطلب جلوء 

إىل وزارة العدل، وكلفت حماميا مبتابعة  با�سم رم�سان ا

الق�سية، ثم طلبت امل�ساندة من حزب �سغري مل يدخل 

احليوانات.  اأجل  من  احلزب  ا�سمه  بعد،  الربملان  إىل  ا

�سيدة  وهي  رئي�سته  إىل  ا وحتدثت  احلزب  مقر  زارت 

التي  وحقوقها،  باحليوانات  مهوو�سة  الثالثينات  يف 

تدفق  اليوم  ذلك  ومنذ  رم�سان  عن  بالدفاع  رحبت 

لة باآالف التواقيع على 
ّ
�سيل هائل من اخلطابات املذي

ن  وزارة العدل، ووجد الوزير نف�سه يف م�سكلة وذلك الأ

نف�سه  ت�سليم  اللجوء  طالب  على  حتتم  اللجوء  قوانني 

إىل ال�سلطات، حيث  إىل البالد ا أول يوم ي�سل فيه ا منذ ا

إذا  يحجز يف مركز خا�س با�ستجواب طالبي اللجوء، وا

آخر، حيث  إىل مركز ا قبلت الوزارة النظر يف طلبه ينقل ا

أن  ا �رسيطة  التنقل  وي�ستطيع  حريته،  بع�س  ي�ستعيد 

اللجوء،  طالبي  مركز  يف  ال�رسطة  عند  يوم  كل  يوقع 

أن يعي�س يف  آخر حيث ميكنه ا إىل مركز ا واأخريا ينقل ا

إعداد  ا آخر، وحيث ميكنه  ا أو مع �سخ�س  ا غرفة لوحده، 

يثبت  أن  ا عليه  ولكنه  م�سرتك،  مطبخ  يف  طعامه 

أ�سبوع. طلب الوزير امل�ساعدة  ح�سوره مرة واحدة كل ا

وىل  من امل�ست�سار القانوين للوزارة، فهذه هي املرة االأ

إن�سانا.  التي يكون الالجئ فيها كلبا ولي�س ا
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أن ترد الوزارة  آخرا قبل ا أ�سبوعا ا جراءات ا ا�ستغرقت االإ

أنه  وا رم�سان،  طلب  يف  النظر  فيها  تقبل  بر�سالة 

ولظروفه اخلا�سة قررت الوزارة بقاءه مع ال�سيدة دي 

جراءات. فريز حتى نهاية االإ

�سابيع التالية اأجرت �سحيفة دي تلخراف وهي  يف االأ

و�سع انت�سارا يف البالد، مقابلة مع ال�سيدة  ال�سحيفة االأ

إىل  وىل وا دي فريز، ون�رست �سورتها على ال�سفحة االأ

جوارها رم�سان وهو جال�س على قائمتيه اخللفيتني، 

أول  ا »رم�سان  حتته  وكتب  امل�سور،  باجتاه  وينظر 

كلب يطلب اللجوء يف هولندا«. كما اأجرت معها القناة 

رم�سان  النا�س  و�ساهد  مقابلة،  وىل  االأ التلفزيونية 

من  احلزب  ا�ستمر  بينما  عنقه،  حول  برتقايل  ب�سال 

إذكاء حملته من اأجل منح رم�سان  اأجل احليوانات يف ا

إذا  أنه ا أدركت رئي�سة احلزب ا حق اللجوء يف البالد، فقد ا

فاإنه  لرم�سان  اللجوء  حق  على  احل�سول  من  متكنوا 

القادمة.  االنتخابات  يف  الربملان  �سيدخلون  حتما 

ووزعها  لرم�سان،  ال�سور  آالف  ا ع�رسات  احلزب  طبع 

هايل،  اأع�ساء احلزب يف ال�سوارع طالبني الدعم من االأ

على  فقط  لي�س  الطلبات  من  �سيل جديد  انهال  وهكذا 

وامللكة،  الوزراء  رئي�س  على  أي�سا  ا بل  العدل  وزير 

العدل  وزارة  إىل  ا رم�سان  ا�ستدعي  واحد  �سهر  وبعد 

قامة  حيث منحه وزير العدل �سخ�سيا حق اللجوء واالإ

الدائمة يف البالد.

لفتت  فريز  دي  ال�سيدة  مع  اأجريت  التي  املقابالت 

انتباه اجلمعيات املدافعة عن حقوق احليوانات، ومنذ 

أ�سبوع واحد مل تكن ال�سيدة دي فريز  ذلك اليوم مل مير ا

على  حما�رسة  لتقدم  اجلمعيات  إحدى  ا على  �سيفة 

احليوانات يف بلدان العامل الثالث، كانت ت�رسد عليهم 

الظروف التي وجدت فيها رم�سان قرب قرية �سغرية 

لرتوي�سه،  بذلتها  التي  واملحاوالت  ليبيا،  غرب  يف 

فارقة عرب البحر  وظروف هجرته يف قارب مليء باالأ

أ�سه من  أمامها يرفع را املتو�سط، بينما رم�سان م�ستلق ا

إحداهن تن�سج باكية، فريى  آخر عندما ي�سمع ا إىل ا حني ا

الدموع تنحدر من ماآقي النا�س الذين يواجهونه.

واأخريا اأ�سبح رم�سان يظهر كل يوم على �سا�سات عدة 

امل�ساهدين  تدعو  دعاية  يف  ودولية،  حملية  قنوات 

إنقاذ احليوانات. للتربع من اأجل ا

يف عام 2003، وعندما �سلمت ليبيا برناجمها النووي 

امنيل  دا  قناة  اقرتحت  الغرب،  مع  عالقاتها  وطبعت 

ليبيا  إىل  ا رحلة  تنظيم  فريز  دي  ال�سيدة  على  بالنت 

لت�سوير �رسيط عن حياة رم�سان هناك. رحبت ال�سيدة 

دي فريز على الفور بالفكرة، وطارت مع رم�سان وفريق 

الت�سوير باجتاه تلك البالد الغام�سة. كان رم�سان قد 
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حت�سل على جواز �سفر، و�سع عليه القن�سل الليبي يف 

يف  و�سع  لكنه  الدخول،  تاأ�سرية  متاأفف  وهو  الهاي 

أ�سفل الطائرة، ويف مطار  مكان خم�س�س للحيوانات ا

إىل جوار �سيدته دون م�ساكل  ا طرابل�س خرج رم�سان 

عالم اخلارجي.  تذكر �سوى احل�سور الثقيل ملوظفي االإ

الذي  الهدف  با�ستثناء  �سيء  اأي  ت�سوير  من  منعوهم 

إبعاد �سكان  جاءوا من اأجله، وكانت اأكرب امل�ساكل هي ا

قرية ماري�س من مكان الت�سوير، خا�سة عندما تعاقد 

الفريق مع جمعة ال�سبع على ت�سوير رم�سان عندما 

مر  االأ وا�ستغرق  الزيتون،  �سجرة  حتت  مربوطا  كان 

أيام حتى متكنوا من ت�سوير رم�سان يف حمنته  ثالثة ا

التي  التعليمات  كل  نفذ  رم�سان  أن  ا والغريب  وىل،  االأ

طلبتها منه ال�سيدة دي فريز، بل اأظهر مواهب متثيلية 

خارقة، وهو مربوط حتت �سجرة الزيتون ينبح نباحه 

أنيابه، كما تفوق على نف�سه وهو  ال�رس�س مك�رسا عن ا

اجلزء  أما  ا ه�ستريية،  بحركات  احلبل  قطع  يحاول 

أنهم  وا خا�سة  �سهل،  ااٍلأ فكان  ت�رسده  برحلة  اخلا�س 

اختاروا الرباري مكانا للت�سوير، وكاأن رم�سان فهم 

فانطلق  الذاتية،  �سريته  عن  ال�رسيط  أن  وا يريدونه  ما 

أمامهم نحو املغارة التي كان يختفي بها يف النهار،  ا

ومتكن من العثور على بقية قطيعه الذي كان يتزعمه، 

وترك الفريق فقط ي�سوره وهو ي�ستعيد ذكرياته. بعد 

ال�رسيط  عر�س  وبعد  هولندا  إىل  ا عادوا  أيام  ا ع�رسة 

ماليني  الثمانية  بني  كلب  أ�سهر  ا إىل  ا رم�سان  حتول 

كلب التي تعي�س يف البالد.
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تعاقدت ال�سيدة دي فريز مع �رسكة انرت تويز ل�سناعة 

متخ�س�سة  �رسكة  مع  تعاقدت  كما  لرم�سان،  دمى 

�سدار �سل�سلة من  إنتاج اأفالم الر�سوم املتحركة الإ ا يف 

فالم عن رم�سان، وهو ما فعلته دار ن�رس متخ�س�سة  االأ

أما احلزب من اأجل احليوانات  طفال، ا إ�سدار كتب لالأ يف ا

الذي  ال�سهرة  هذه  م�ستغال  الدعائية  حمالته  فوا�سل 

أن يطوفوا  اأ�سبح يحظى بها رم�سان، وكانوا ينوون ا

أنه  به البالد يف احلملة االنتخابية لعام 2006، لوال ا

قرر الرحيل قبل ذلك بعام واحد، عندما وافته املنية 

يف  وهو   ،2005 عام  أبريل  ا من  ع�رس  اخلام�س  يوم 

دي  إيرك  ا ال�سيد  مي�سد  بينما  فريز،  دي  ال�سيدة  ح�سن 

فريز على ج�سده الواهن. كان رم�سان يغيب عن وعيه 

ال�سيدة  ليلعق وجه  أ�سه يف وهن  را ي�ستيقظ فريفع  ثم 

إىل ال�سهرة الوا�سعة، يف الوقت  التي نقلته من الت�رسد ا

اللحظات  ينقل  امنيل بالنت  دا  قناة  الذي كان فريق 

خرية من حياة الكلب. االأ

البالد،  أنحاء  ا كل  إىل  ا فورا  رم�سان  وفاة  خرب  نقل 

والراديو،  التلفزيون  حمطات  على  ول  االأ اخلرب  وكان 

تلخراف،  دي  �سحيفة  �سدرت  التايل  اليوم  ويف 

وفاة  تنعي  بال�سواد،  جمللة  وهي  و�سبيت�س  ميرتو، 

خا�س  موقع  إن�ساء  ا االنرتنت  وعلى  رم�سان،  الكلب 

ول اأكرث من �ستة مليون  �سبوع االأ برم�سان زاره يف االأ

مبا�رسة  الهواء  على  ف�ساهدها  جنازته  أما  ا �سخ�س، 

مائة  قرابة  نع�سه  و�سار خلف  م�ساهد،  أربعة ماليني  ا

ألف �سخ�س، ووقف النا�س على جانبي الطريق بينما  ا

خري، كما  ال�سيارات ال�سوداء ت�سري ببطء نحو مثواه االأ

طفال املدار�س ليتاح لهم توديع الكلب الذي  غادر االأ

ما  كل  الزهور  حمالت  باع  اليوم  ذلك  ويف  اأحبوه، 

ب�سخاء  ألقيت  ا التي  الزهور  تلك  املحالت،  يف  لديها 

على ال�سيارة التي حتمل نع�س رم�سان. 

يف العام التايل وبعد احلملة االنتخابية التي ا�ستخدم 

اأجل احليوانات �سور رم�سان، جنح  فيها احلزب من 

وىل من دخول الربملان، وفاز مبقعدين  احلزب للمرة االأ

ال�سيوخ،   جمل�س  يف  واحد  مقعد  الثانية،  الغرفة  يف 

أمام مقره متثاال لرم�سان وهو  أن ن�سب ا وخا�سة بعد ا

إىل هذه الدنيا  ي�سع حول عنقه �ساال برتقاليا وينظر ا

أربعة  الفانية با�سرتخاء وثقة وكاأنه حقق ما يريد يف ا

أعوام  ع�رس عاما، بينما عا�ست ال�سيدة دي فريز خم�سة ا

أبريل  بعده، لتتوفى يف نف�س اليوم اخلام�س ع�رس من ا

أن تويف زوجها بعامني، ودفنت يف  عام 2010، بعد ا

إيرك  ا جوار  إىل  ا الهاي  يف  الربوت�ستانتينية   املقربة 

ورم�سان. 



 منبئًا عن اقرتاب اإحدى 
ً
اأبطاأ القطار �سريه قليال،

اآخرين.  و�سعود  الركاب  بع�س  لنزول  املحطات 

غريُت و�سعي على الكر�سي بعد اأن اأنهكْت ظهري 

بني  الذي  الكتاب  واأغلقُت  الطويلة،  الرحلة  هذه 

على  املطبوعة  ال�سغرية  اخلريطة  وتاأملُت   ، يديَّ

خلف تذكرة القطار. »�سيتوقف القطار يف اأماكن 

 قلٌق مبهم من اأن تكون هذه 
َّ
كثرية«. ا�ستحوذ علي

الرحلة مملَّة ك�سابقاتها من الرحالت؛ اإذ اأن الرجل 

ال�سابقة وجل�س بجواري،  الذي �سعد يف املحطة 

مل يلتفت اإيلَّ مطلقًا، بل اإنني ال اأتذكر اأننا تبادلنا 

التحية كما ينبغي. تاأملته ... كان اليزال م�ستغرقًا 

بزجاجها  جبينه  مل�سقًا  النافذة،  عرب  النظر  يف 

البارد.

j j j

ف�سل  قد  متكررة،  بعد حماوالت  اأنه،  اإذ  فائدة!  ال 

يف اإبرام اأي اتفاقية �سلح مع هذا الطق�س. كانت 

املكتظة  ال�سفراء  وراق  واالأ وقوية،  باردة  الرياح 

واملبتلة بزخات املطر اليومي تلتف حول قدميه 

كاأمواج البحر اجلنوبي البعيد. كانت برودٌة قار�سة 

مياه  ت�رسبت  عندما  قدميه  اأطراف  اإىل  �رست  قد 

وبللت  اجللدي  حذائه  ثقب  من  الباردة  الر�سيف 

جواربه ال�سميكة.

�سجار العمالقة التي  ن، فكل االأ انتهى اخلريف االآ

ال�سفراء  اأوراقها  عنها  نف�ست  قد  الطرقات  تزين 

واأهدتها اإىل اأر�سفة املدينة ال�سغرية. اأحكم اإغالق 

منذ  احلنون  �سديقه  اأ�سبح  الذي  معطفه،  اأزرار 

الو�ساح  يعيد و�سع  البلدة. كان  اإىل هذه  قدم  اأن 

اأوتوماتيكية  الركيكة بحركة  امللتف حول رقبته 

اإىل  راأ�سه  مطاأطئًا  بعيداً،  الرياح  تقاذفته  كلما 

ت�سفع  كانت  التي  الباردة  للرياح  جتنبًا  �سفل  االأ

وجهه وتكاد اأن »تطفئ عليه �سمعة تنف�سه«، كما 

�سياء اإميانًا منه  كان يحلو له ت�سور مثل هذه االأ

باأن ذلك ي�ساعده، اإىل حٍد ما، يف اخت�سار م�سافة 

ال�سري الطويلة.

j j j

كان القطار قد بداأ يتحرك من جديد بعد اأن �سعد 

جميع الركاب من املحطة واأخذوا اأماكنهم ولزموا 

والوح�سة.  بال�سيق  �سعوري  فازداد  ال�سمت، 

اأطالعه، وبداأت  فتحت الكتاب امل�سور الذي كنت 

من  اأغلقته  ما  و�رسعان  امللونة،  �سفحاته  اأقلب 

املقابلة.  ال�سغرية  الطاولة  اإىل  به  جديد، وقذفت 

بجواري.  الذي  الرجل  اإىل  والتفتُّ  القراءة.  مللت 

نظري  و�رسَّحت  تاأمالته.  غارقًا يف  يزال  ال  كان 

عرب النافذة. كانت اهتزازات القطار تثقل جفوين 

لكنها مل تكن  رويداً.  اأغفو رويداً  وبداأت  املرهقة، 

�سوت  ال�سمت  هذا  بعرث  حتى  ثواٍن  ب�سع  �سوى 

غليظ:

- تذاكركم اأيها ال�سادة..!!

j j j

قدام«،  االأ على  م�سيًا  البلدة  هذه  اأهلكتني  »لقد 

امل�سري  يف  قدماه  ا�ستمرت  بينما  بتاأفف،  دمدم 

بعجلة وبوتريٍة منتظمة. مل يكن يعي، يف مثل هذا 

الطق�س، ما حوله. وجوٌه كثرية تظهر ثم تختفي يف 

عتمة هذا اليوم ال�سبابي. وبداأت اأذناه توؤملانه من 

اأنه ن�سي قبعته ال�سوفية  اإذ  ل�سع الرياح الباردة، 

زرار«. لكنه ورغم ذلك مل يبطئ  املف�سلة »ذات االأ

من �سريه. كان كمن فقد ال�سيطرة على ج�سده الذي 

بداأ يتحرك دون اإرادة.

- �سيكون يومًا حافاًل دون �سك! 

قالها يف نف�سه، وارتعدت مفا�سله املتجمدة كاأنه 

تذكر �سيئًا كان قد ن�سيه متامًا.
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امل�ضافــــر

همـــدان دمـــاج

 قا�س واأكادميي من اليمن



j j j

اأمعنُت النظر يف وجه الراكب بجواري، ال�سامت، 

تلك  كانت  التذاكر.  ملفت�س  تذكرته  يعر�س  وهو 

ية وجهه  وىل التي ت�سنى يل فيها روؤ هي املرة االأ

وممزوجًا  حممراً،  عري�سًا،  وجهه  كان  بو�سوح. 

على جلده  اأخ�رس  لون  ارت�سم  وقد  فاترة،  ب�سمرة 

احلليق، ذا اأنٍف بارز وعيون �سابة يك�سوهما بريٌق 

خافت. كان اأكرث ما �سدين هو رقبته الركيكة، التي 

ال تنا�سب حجم راأ�سه الكبري، و�سفتاه امل�سقوقتان 

فتطلع  اإليه،  نظراتي  الحظ  دمًا.  ت�سيالن  تكادان 

اإيلَّ مبت�سمًا وهز راأ�سه بلطف. انتهزُت هذه الفر�سة 

فبادرته باحلديث:

- جميٌل هو هذا اليوم! ال�سم�س م�رسقٌة منذ ال�سباح 

على غري العادة!

ابت�سم يل موؤيداً، واأ�ساح بوجهه نحو النافذة، وبداأ 

ينظر اإىل البعيد، ومتتم قائاًل: 

- نعم، اإنه جميل على غري العادة!

قالها بلكنة �رسقية وا�سحة.

j j j

البناية  باب  وفتح  معطفه،  جيب  من  يده  اأخرج 

الذي  املكان  بدفء  وجهه  فا�سطدم  ب�رسعة، 

ح�سا�س.  لالإ الفاقد  ج�سمه  برودة  من  يخفف  مل 

املقهى.  يقع  حيث  الرابع  الدور  اإىل  ال�سلم  ارتقى 

مل ي�ستخدم امل�سعد كعادته يف اأيام ال�ستاء، »اآماًل 

يف نيل قليال من الدفء الناجت عن جهد ال�سعود«، 

»املقهى  داخل  اإىل  دلف   . دائمًا  يزعم  كان  كما 

الب�رس  من  باأجنا�س  كعادته  املزدحم  العاملي« 

اأ�سواٌت  والطبائع.  لوان  واالأ حجام  االأ خمتلفي 

متفرقٌة بلغاٍت متعددة تعلو من كل اأركان املقهى 

فيه  العاملون  حتى  �رسدين«...  »كعلبة  املكتظ 

كانوا من جن�سياٍت خمتلفة. 

وكر�سيني  بطاولة  يظفر  اأن  جهد  بعد  ا�ستطاع 

الكثيف  الدخان  خالل  من  ب�سعوبة  ملحهما 

ال�سياح  من  ملجموعة  الطاولة  كانت  املت�ساعد. 

ال�سور  تقليب  من  انتهوا  الذين  اليابانيني 

ملعامل  التقطوها  التي  الكثرية  الفوتوغرافية 

تخاطفت  حتى  بالرحيل  هّموا  اإن  وما  املدينة، 

يدي الكرا�سي لتن�سم اإىل طاوالت اأخرى. جل�س  االأ

ب�رسعة على اأحد الكر�سيني وو�سع و�ساحه ال�سويف 

املقهى.  اأرجاء  يف  ب�رسه  مد  خر.  االآ املقعد  على 

كان دخان كثيف يت�ساعد من كل مكان حاجبًا 

�سوء قناديل املقهى الف�سية اخلافتة. بينما كانت 

اأ�سواٌت �ساخبة و�سحكاٌت عالية تدوي يف اأرجاء 

املقهى �سادرة من طاولة اليونانيني املجاورة.

ترتيبها  حاول  عديدة،   
ٌ
اأفكار راأ�سه  يف  جالت 

ذاكرته ك�رسيط  ت�سرت�سل يف  فبداأت  دون جدوى، 

كان  توقف.  دون  عينيه  اأمام  يدور  �سينمائي 

هو  وبينما  اأطرافه.  يغزو  اأخرياً  بداأ  قد  الدفء 

م�ست�سلم لتخيالته، كانت عيناه تراقبان املدخل.

- لقد تاأخرْت! هل �ستاأتي يا ترى!؟

حدث نف�سه بقلق.

j j j

، فبادرته �سارحًا: تاأمل الكتاب الذي بني يديَّ

لي�س  للت�سلية  الطريق،  اأت�سلى به يف  اإنه كتاب   -

اأكرث.

خباره باأنني  قلُت ذلك ممهداً الطريق، كعادتي، الإ

وال  خفت،  اأنني  اإذ  عادي«،  »غري  اأكادميي  طالب 

اأدري ملاذا، اأن يعتقد باأنني جمرد قارئ �سطحي 

هممت  طفال«.  االأ كتب  ت�سبه  م�سورة  »لكتٍب 

باحلديث، لكنه قاطعني �سائاًل:

- هل هو عن البحار؟

- نعم! اإنه كتاٌب ممتع للغاية، ا�سرتيته من �سوق 

»احلراج« بثمن بخ�س.

بداأت اأحتدث وقد غريت من لكنة حديثي، ممار�سًا 

ا اأقراأه من معلومات،  هوايتي املف�سلة باحلديث عمَّ

كاأنني الوحيد يف هذا العامل الذي يعرفها:

يفق�س  �سماك  االأ نوعًا من  اأن هناك  - هل تعرف 

نهار، وعندما ت�سبح قادرًة  االأ بي�سها يف منابع 

اإىل عر�س البحر تنت�رس يف رحالٍت  على اخلروج 

اأعداد كبرية  بحرية طويلة ومهلكة تتعر�س فيها 

منها للموت، ثم ما تلبث اأن تعود اإىل النهر الذي 
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امل�سافة بعيدة، كي تعيد  ولدت فيه، مهما كانت 

دورة حياتها من جديد؟! 

- »ال�سلمون« كما اأعتقد!

قالها بثقٍة فاجاأتني، فندمت على طريقة حديثي 

معه، وتوقفت عن احلديث، وابت�سمت له باإحراج، 

فبادرين قائاًل:

اأن  النادر  من  حقًا!  مده�سة  خملوقات  اإنها   -

عن  بحثًا  الطرق  كل  ت�سلك  اأوطانها.  يف  ت�ستقر 

الدفء والغذاء. واأحيانًا متوت قبل اأن ت�سل. لكنها 

ال بد اأن تعود.

كنت اأهز راأ�سي موؤيداً، فنظر اإيلَّ وارت�سمت ابت�سامة 

بوجهه  واأ�ساح  امل�سقوقتني،  �سفتيه  على  عميقة 

البعيد،  نحو  ينظر  وبداأ  اأخرى،  مرة  النافذة  نحو 

ومتتم قائاًل:

- اإنها مثلنا متامًا!

j j j

عندما  حمببة  ارجتافٌة  املنهك  ج�سده  يف  �رست 

ال�ساخن،  ال�ساي  فنجان  من  جرعٍة  اأول  احت�سى 

دائمًا  ي�سعرها  كان  التي  كتلك  حمببة  ارجتافة 

اأثناء نوبة  البال�ستيكي  ال�ساي  عند احت�سائه كوب 

حرا�سته الليلية منذ زمن بعيد وهو يراقب، من مكانه 

املرتفع يف برج املع�سكر ال�سدئ، دوريات ال�رسطة 

ال�سيارات  باإزعاج  املعتاد  عملها  با�رست  التي 

القادمة من �سارع املطار الف�سيح. طارت به الذكرى 

بعيداً، واأ�سعل �سيجارته املف�سلة بالطقو�س نف�سها 

اكت�سفه  التي تعود عليها منذ ثالثني عامًا عندما 

املغلقة.  حماماتها  اأحد  يف  يدخن  املدر�سة  مدير 

نفث من �سدره دخانًا ت�ساعد ليختلط مع الدخان 

املت�ساعد من الطاوالت املجاورة.

j j j

يخرتق  �سخم،  حديدي  ج�رس  عرب  القطار،  كان 

جميع  من  �سجار  االأ بها  اأحاطت  �سغرية  بحرية 

اجلهات. وبداأت ال�سهول اخل�رساء املتنا�سقة تت�سع 

لوحة غاية  النافذة،  وتعك�س على زجاج  اأمامنا، 

يف اجلمال. بادرين �سائاًل:

- وهل تدر�س هنا؟

- نعم. اإنني اأدر�س الطب.

- الطب! �سنوات طويلة و...

- نعم، و�ساقة اأي�سًا. ومل اأزل يف بداية امل�سوار.

ندمت على مقاطعتي له.

الكثري  �سابًا، وهناك  تزل  فلم  بني!  يا  تقلق  - ال 

الذي �ستتعلمه.

التي  »بني«  كلمة  متجاهاًل  حديثي  تابعت 

اأغاظتني كثرياً:

�سهر واحد  اإجازة ملدة  على  اأخرياً  لقد ح�سلت   -

فقط. لقد اأخربوين اأن اأمي مري�سة، اإنها ت�سكو القلب 

منذ �سنوات. من اأجلها اأردت اأن اأكون طبيبًا... بعد 

ن �ساأكون هنا مرة اأخرى... فكما تعلم  �سهر من االآ

ال ي�ستطيع اأحد اأن ي�ستغني عن طق�س هذه البلدة 

»الرائع« الذي �ساأفتقده كثرياً. 

 مل تعجبه �سبه النكتة التي قلتها والتي حاولت بها 

اأن اأ�سده اإىل حديثي، بدون جدوى. �سعرت بالذنب 

اأ�سند راأ�سه  واأح�س�ست اأنني قد جعلته ميل. كان قد 

�ساعة  على  نظره  وثبت  با�سرتخاء،  اخللف  اإىل 

على، ثم ما لبث اأن األ�سق  القطار االلكرتونية يف االأ

جبينه بزجاج النافذة ولزم ال�سمت من جديد.

j j j

ومتلكه  املخيفة،  االنتظار  حلظات  اأرهقته  لقد 

�سعور مقلق كذلك الذي يعرتيه يف �سالة انتظار 

�سنان. طبيب االأ

- ترى ماذا �ستقول...؟

كان قد بكى لها البارحة بكل دموعه الرجولية اأن 

توافق. وها هو ينتظر ردها النهائي الذي �سترتتب 

عليه اأ�سياء كثرية، بل رمبا حياته كلها. 

- ليكن!

 قالها م�سجعًا نف�سه. 

- لقد فعلت كل ما اأ�ستطيع!

�سيجارته  عنق  على  النحيلتني  باإ�سبعيه  �سغط   

بتوتر. 
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مرًة  �سمته  اإىل  �سديقي  عودة  من  خائفًا  كنُت 

اأخرى، فبادرته �سائاًل:

- واأنت، متى �ستعود؟

انتف�س فجاأة كمن اأوقظ من نومه بعنف، والتفت 

يتوالد يف  اأن  وقبل  لكنه،  حاجبيه،  عاقداً  نحوي 

داخلي الندم، ما لبث اأن اأرخاهما بهدوء، وابت�سم 

مرة  النافذة  نحو  بوجهه  واأ�ساح  مطمئنًا،  اإيّل 

مل  بكلماٍت  ومتتم  البعيد،  اإىل  ينظر  وبداأ  اأخرى، 

اأفهمها.

j j j

ال يزال ال�سكون يخيم عليه، رغم �سجيج �ساحبة 

زبائن  مع  بال�سجار  بداأت  التي  ال�سينية  املقهى 

جدد رف�سوا دفع احل�ساب مقدمًا. كان الوقت مير 

ببطء. لكن هدوءاً غريبًا بداأ يغزو فكره امللتهب، 

توتره يختفي، وتوقف عن هز رجليه حتت  وبداأ 

الطاولة، واأزاح كر�سيه قلياًل نحو نافذة املقهى، 

وبداأ  البارد،  بزجاجها  وجهه  األ�سق  وكعادته 

الب�رسية  الكتل  وتلك  التجاري  ال�سارع  يتاأمل 

ينمو  والغبطة  بال�سعادة   
ٌ
�سعور كان  املتحركة. 

قب�ستها  ترخي  النحيلة  اأ�سابعه  وبداأت  بداخله، 

على عنق �سيجارته املحرتقة. وتناهى اإىل �سمعه 

اأقداٍم يعرفها جيداً بداأت  �سوت باٍب يفتح ووقع 

امل�سقوقتني  �سفتيه  على  فارت�سمت  منه،  تقرتب 

قد  كان  اإليها  يلتفت  اأن  وقبل  كبرية،  ابت�سامة 

اتخذ قراره.

j j j

عاد القطار للتحرك، بعد اأن كان قد توقف لفرتة 

وبداأت  الرئي�سية،  املحطات  اإحدى  يف  طويلة 

بجواري،  الراكب  مزاج  كان  بقوة.  تدور  عجالته 

فغدا  مدة،  منذ  متامًا  تغري  قد  �سابقًا،  ال�سامت 

عن  با�ستمرار  يتحدث  كان  الكالم.  كثري  ب�سو�سًا، 

من  ن�ساهدها  التي  املناظر  على  يعلق  �سيء،  كل 

اأو  واخلارجني  الداخلني  الركاب  وعلى  النافذة، 

اأولئك الذين كانوا ميرون مبحاذاة طاولتنا، يروي 

يل ب�سغف عن �سنوات حياته التي ق�ساها يف هذه 

اإىل بالده...  العودة  اأخرياً  اأنه قرر  البلدة... وكيف 

و... و...

خر،  واالآ احلني  بني  كان،  اأنه  من  الرغم  وعلى 

ي�سدي يل ن�سائح مل تكن تروق يل، اإال اأنني كنت 

اأ�سغي له �سعيداً بهذا التحول يف مزاجه، خا�سة 

واأنه مل ي�سح بوجهه نحو النافذة ومل يل�سق جبينه 

بزجاجها البارد مثل كل مرة.

j j j

 قطار �رسيع يف االجتاه 
َّ
ا�ستيقظ مذعوراً عندما مر

بزجاجها  األ�سق  التي  النافذة  مبحاذاة  املعاك�س 

اأيقن  قلق.  لنعا�س  وا�ست�سلم  الواجم  البارد وجهه 

وتاأمل  بعمق،  د  تنهَّ ن.  االآ انتهى  قد  �سيء  كل  اأن 

اأنفا�سه املتكثفة على زجاج النافذة وهي تتال�سى 

يف  مترح  طيور  اخلارج  يف  كانت  رويدا.  رويداً 

�سخمة  �سجريات  اأغ�سان  بع�س  وتخرتق  الهواء 

يوم  �سم�س  �سعة  الأ الذهبي  اللون  اأوراقها  عك�ست 

املحاذية،  ال�سجريات  اأغ�سان  وراحت  �سحو. 

اأمام   
ّ
متر امل�سافرة،  القطارات  بكربون  واملثقلة 

فجاأة  �سمعه  اإىل  وتناهى  كبرية.  ب�رسعة  عينيه 

�سوت مفت�س التذاكر الغليظ:

- تذاكركم اأيها ال�سادة!

j j j

احلديدية  الق�سبان  تداهم  القطار  عجالت  كانت 

امتداد  اأ�سواتًا متناغمًة على  بنهم �سديد، حمدثًة 

كان  املطار.  نحو  بعيداً  املتجه  القطار  �رسيط 

الظالم قد خيم فلم يعد با�ستطاعتنا �سوى م�ساهدة 

النافذة.  زجاج  على  املتعبة  وجوهنا  انعكا�س 

وعلى طول ما تبقى من الرحلة التي اأو�سكت على 

االنتهاء، كان ال�سمت قد لزم »�سديقي ال�رسقي«، 

من  جميع  مثل  النعا�س  وغالبني  التعب.  واأنهكه 

خر كنت اأره،  كانوا يف املق�سورة. وبني احلني واالآ

�سفل   املثقلني، مطاأطئًا راأ�سه اإىل االأ
ّ
من بني جفني

تعلو  كبرية  وابت�سامة  عميق،  نوم  يف  غطَّ  وقد 

الذي  ال�ستاء  ال�ستاء،  برد  من  امل�سقوقتني  �سفتيه 

بد.   وىل بعيداً، بالن�سبة له، واإىل االأ
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أوالد حارتنا  ي�سمونني املجنون . كل من يعرفني من ا

الت�سق   ! : جاء املجنون  أن يرى وجهي  ا يقول مبجرد 

أن  ا أتذكر  ا  . ا�سمي احلقيقي  أن�سى  ا بي اال�سم حتى كدت 

من  القريب  املخبز  من  أرغفة  ا �ستة  ب�رساء  كلفني  أبي  ا

مل   . الع�رس  عند  وعدت  الظهرية،  يف  خرجت   . بيتنا 

احلد  هذا  إىل  ا أتاأخر  ا لكي  اللعب  يحب  ك�سوال  ولدا  أكن  ا

ياأتي دوري يف  أن  ا انتظرت  اأين  . كل ما فعلته يومها 

بعدي  ياأتون  غريي  كثريين  اأن  الحظت  لكني  ال�رساء، 

 . يريدون  ما  على  يح�سلوا  اأن  بعد  قبلي،  وين�رسفون 

أنت  ا  : العجوز  البائع  الزحام قليال، قال يل  حني خف 

أتنبه  ا ومل  مكانك  يف  واقفا  ظللت  نك  الأ جمنون،  ولد 

ن . ملاذا مل ت�رسخ لتناديني ؟ ملاذا مل  إال االآ لوجودك ا

أراك كما يفعل �سواك ؟ قلت :  متد يدك وتلوح بها لكي ا

أنتظر دوري . قال باإ�سفاق : �ستظل متاأخرا دائما  كنت ا

ال  و  طابور  هناك  لي�س   . دورك  ياأتي  أن  ا انتظرت  لو 

ن النظام مفقود وال�سرب له حدود، والزحام  يحزنون، الأ

على  ح�سلوا  الذين  كل   . جديد  من  أ  ليبدا إال  ا ينتهي  ال 

 .. باأيديهم  لوحوا  أو  ا ف�سمعتهم،  �رسخوا..  قبلك  اخلبز 

مر يا جمنون ! وحني عدت  أيتهم . هذا كل ما يف االأ فرا

أبي توبيخا قا�سيا على تاأخري ال�سديد،  للبيت وبخني ا

أن  ا النا�س  حق  من   : يقول  وهو  �سحك  اأن  لبث  ما  ثم 

ي�سموك املجنون، ما دمت حتب الوقوف يف طابور لي�س 

له وجود !

أبي يقتطع مما يح�سل عليه من  حني كربت قليال، اأخذ ا

كرب  االأ ابنه  باعتباري  تعليمي  على  ينفق  لكي  عمله 

أتعلم، الحظ الذين  أت ا أن يفرح به . منذ بدا الذي يتمنى ا

ين كنت  يعلمونني اأين ولد عفريت مناكف وم�ساك�س، الأ

إجابة على  أتلقى ا أن ا اأمطرهم باأ�سئلة فجائية، مرتقبا ا

يفرح  من  منهم  أن  ا الحظت  ناحيتي  ومن   . �سوؤال  كل 

املقرر  خارج  أ�سئلة  ا إنها  ا يقول  من  ومنهم  باأ�سئلتي، 

منهم  الكثريون  أما  ا وحده،  به  نلتزم  أن  ا بد  ال  الذي 

إين مل  ا أ�سئلتي، قائلني  ا فلم يكونوا يهتمون بالرد على 

أن يكرب عقلي  ا إىل  ا أنتظر  ا أن  ا اأكرب كما ينبغي، ويتحتم 

أن ي�ستوعب ما هو �سعب . وي�ستطيع ا

إىل حكايات حارتنا . يا  أ�ستمع ا أن ا ع�سقت منذ �سغري ا

إىل ما يقوله  أ�ستمع ا إىل مقهى، لكي ا ما تنقلت من مقهى ا

ال�سعراء املتجولون على وقع اأ�سوات الرباب اجلميلة . 

�سياء  االأ أ�سمعه عن  ا ما  أندمج مع  ا أن  ا تدريجيا  تعودت 

أيام  ا أبطال احلارة  ا لكل بطل من  التي حدثت  العجيبة 

وال  بوجودي،  أ�سعر  ا أكن  ا مل  كثرية،  مرات  يف   . زمان 

أو ذاك .  باأين جمرد واحد ممن يجل�سون يف هذا املقهى ا

بطال رغم ما يف�سلني عن كل  أتوحد مع هوؤالء االأ كنت ا

أبي، وال حتى  بطل منهم من زمان �سحيق، مل يعا�رسه ا

�سمعته  ما  نف�س  �سمع  قد  منهما  كل  كان  إن  وا جدي، 

أ�سه وهو يتمايل ويتعجب،  أبي را ا أنا من بعدهما، فهز  ا

ومتتم جدي بخ�سوع : �سبحان اهلل .

قنعت يف البداية بالتنقل بني مقاهي حي قا�سم الذي 

يقوله  ما  اأعرف  ن  الأ الف�سول  دفعني  ثم  فيه،  ولدت 

 . حلينا  املجاور  رفاعة  حي  يف  املتجولون  ال�سعراء 

لتقي مع اأ�سدقائي  أتردد على حي رفاعة الأ أت ا هكذا بدا

 . جل�س معهم على مقاهي حيهم  الذين ولدوا فيه، والأ

حي  يف  ال�سعراء  لكن  احلكايات،  نف�س  هي  احلكايات 

رفاعة يروونها بطرق خمتلفة عما يرويه �سعراء احلي 

الذي ولدت فيه . يف حي رفاعة ال يهتمون كثريا مبا 

فعله قا�سم، ويف حي قا�سم يتحدثون قليال عن رفاعة، 

وتقديرهم  تعظيمهم  فهو  اجلميع،  فيه  يتفق  ما  أما  ا

إنه  ا  . با�سمه  كلها  حارتنا  �سميت  الذي  كرب  االأ للجد 

أبي ومن جدي  ا اجلبالوي الذي �سمعت عنه الكثري من 

وممن علموين، وكنت يف نظر بع�سهم عفريتا مناكفا 

هذا  طبيعة  عن  اأحيانا  أ�ساألهم  ا كنت  ين  الأ وم�ساك�سا، 

كرب الذي تخ�سع اأ�سواتهم، وقد تدمى عيونهم،  اجلد االأ

جالل  وهم يتحدثون عنه باال�سم، م�سفوعا بكلمات االإ

الالئقة به كما يقولون .
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عرفة ينه�ض من قربه

ح�ســـن توفيـــق

 كاتب و�ساعر من م�رس



�ساق  م�ساء  وذات  اأكرث،  أ  اأجترا ن  الأ حريتي  دفعتني 

اأعرف  أن  ا حاولت  كلما  تنتابني  التي  باحلرية  �سدري 

أنهم  ا رغم  كرب  االأ اجلد  هذا  حارتنا  أوالد  ا يقد�س  ملاذا 

إن كان منهم  أوه بعيونهم، وا أنهم قد را جميعا مل يزعموا ا

أوه وهم نائمون . وبالطبع فاإين انده�ست  أنهم را أكدوا ا من ا

أثناء نومهم،  أوه ا إنهم را بيني وبني نف�سي ممن يقولون ا

نهم يف احلقيقة ال يعرفون اأي �سيء عن مالمح وجهه  الأ

عند  منهما  ي�سع  قد  وما  عينيه  لون  أو  ا قامته  طول  أو  ا

أن يوؤكدوا  أو عند الغ�سب، فكيف ا�ستطاع هوؤالء ا الفرح ا

أثناء نومهم ؟! أوه هو بذاته ولي�س �سواه ا أنهم را ا

إن  ا ؟  احل�سد  يعذبني كثريا هو ملاذا خلق  الذي  ال�سوؤال 

احل�سد ظل مال�سق لكل ج�سد . منا من ي�سادقه، ومنا 

أن يتنا�ساه . واحل�سد  أو ا أن ين�ساه ا من يتجنبه ويحاول ا

إنه موجود منذ بداأت احلياة  لي�س جديدا علينا جميعا بل ا

أبناء،  ا اأجنب اجلبالوي خم�سة  لقد   . نف�سها يف حارتنا 

أربعة من  أدهم . ا إدري�س وعبا�س ور�سوان وجليل وا هم ا

أو خمريات،  هوؤالء ولدوا من اأمهات جميالت بي�ساوات ا

أدهم من جارية �سوداء . وبني  بينما ولد اخلام�س وهو ا

إال  ا نف�سه  عن  يعلن  مل  لكنه  احل�سد،  ولد  ومعهم  هوؤالء 

�سوؤون  باإدارة  يقوم  لكي  أدهم  ا اجلبالوي  اختار  حني 

إدري�س بالع�سيان  ا . يومها جاهر  إ�رسافه  ا الوقف حتت 

فهو  الوقف،  باإدارة هذا  أدهم  ا حق من  االأ أنه  ا أى  را نه  الأ

ناحية  من  بي�ساء  أمه  ا أن  ا كما  ناحية  من  كرب  االأ خ  االأ

أن يقوم  ثانية، وحفاظا على جربوته وهيبته كان ال بد ا

طردة،  �رس  الكبري  البيت  من  إدري�س  ا بطرد  اجلبالوي 

ومنذ ذلك اليوم البعيد ظل احل�سد يالزم كل ج�سد كالظل 

الذي ال فكاك منه .

فوقه  جثم  مبا  امل�ساء  ذلك  يف  �سدري  �ساق  حني 

الذي  الرجل  أزور  ا أن  ا قررت  أ�سئلة،  ا ومن  خواطر  من 

باأن يدون ما عرفه من حكايات  �سديدا  اهتماما  اهتم 

أندفع  ا أن  ا بد  ال  كان  الرجل  هذا  اأحب  ين  والأ حارتنا، 

ظلت  حارتنا  حكايات  اأن  خ�سو�سا  لزيارته،  م�ستاقا 

وحتزباتهم،  الرواة  هواء  الأ وتخ�سع  نظام،  بغري  تروى 

باأمانة يف وحدة متكاملة  ت�سجل  أن  ا املفيد  وكان من 

ليح�سن االنتفاع بها، وهو ما فعله لبيب حرفو�س ابن 

أو اعتدى عليه  ا اأحبه، ولو كره الكارهون  حارتنا الذي 

املعتدون اجلاهلون .
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أن  إىل بيت لبيب حرفو�س، �ساء ا أن يتوجه املجنون ا قبل ا

نه يعرف  أن يقرتب املوعد املحدد، الأ إىل ا يت�سكع قليال ا

اأن �سديقه الكبري الذي �سجل حكايات حارتنا و�سواها 

من احلكايات هو من القليلني الذين يع�سقون الدقة يف 

أمور حياتهم . جل�س املجنون لي�رسب ال�ساي  أمر من ا كل ا

خ�رس يف اأحد املقاهي القريبة من بيت عجيب، وجاء  االأ

كوب  والثاين  باملاء  مملوء  اأحدهما  بكوبني  اجلر�سون 

ال�ساي، وكما هي العادة رفع املجنون كوب املاء لريوي 

أعاد  أوال، لكنه مل يرت�سف �سوى ب�سع قطرات، وا عط�سه ا

إىل املائدة النحا�سية ال�سغرية وهو ينظر متاأففا  الكوب ا

إىل لون املاء املائل لل�سفرة، بينما تتعلق بني قطراته  ا

اأج�سام دقيقة �سوداء و�سفراء . �سحك وهو يقول لنف�سه: 

يقد�سونه  القدماء  جداد  االأ يكن  اأمل  للنيل؟  جرى  ماذا 

لي�س  فالذنب  حال  كل  على  حابي؟  املعبود  وي�سمونه 

ذنب حابي، بل ذنب الذين مل يعودوا يحرتمونه !

إىل بيت عجيب �سم املجنون رائحة العطن  يف الطريق ا

منبعثة من تل مملوء بالزبالة . قفزت من التل مبجرد 

أما  ا  . و�سفراء  وبي�ساء  �سوداء  قطط  عدة  منه  اقرتابه 

أزمنة بعيدة حني كان اأجداده القدماء  إىل ا عقله فقد قفز ا

أنها رمز جميل للجمال . كانوا  يع�سقون القطط، ويرون ا

ب�سنع  وقاموا  املعبودة،  اجلميلة  با�ست  ي�سمونها 

ن تقفز من  متاثيل، تعرب عن مدى حبهم لها . ها هي االآ

تل الزبالة !

تهلل وجه لبيب حرفو�س وهو ي�سافح املجنون، قائال:

اأ�سدقائي  من  جمموعة  عنك  �ساألت   . غيبتك  طالت   -

عن  بعيدا  اخلروج  أدمنت  ا إنك  ا يل  وقيل  احلرافي�س، 

حارتنا .

أن ا�ستقت حلارتنا  - عدت بالفعل منذ فرتة ق�سرية بعد ا

أ�سعد بلقائي معك . ولكي ا

كلما  إليها  ا ت�ستاق  دمت  ما  احلارة  تهجر  وملاذا   -

ابتعدت عنها ؟

�سحك املجنون باأدب �سديد، قائال :

احلواري  على  اأجت�س�س  لكي  اخلروج  اأحب  دائما   -

اأعرف ما يدور  أن  ا أريد  ا  . القريبة والبعيدة عن حارتنا 

أزقتها .  يف �سوارعها وا

أ�سعر باللوعة التي  أن ا أنا فال اأطيق البعد . ال اأحب ا أما ا - ا
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تنتاب قلوب الذين يخرجون ويذهبون بعيدا . يف نف�س 

أكتفي باأن اأعرف كل ما يدور هنا .  الوقت فاإين ا

- وهل هذا يكفي ؟

قل . قد تختلف البيوت  أنا على االأ أنه يكفي يل ا أعتقد ا - ا

احلواري  ومقاهي  بيوت  عن  حارتنا  يف  واملقاهي 

ن�سان يف كل حارة  أو البعيدة عنا، لكن االإ القريبة منا ا

ن�سان . ال يهمني لونه وال �سكله وال طريقة كالمه  هو االإ

ن�سان، والغرائز  . ما يهمني هو العقل الذي يهتدي به االإ

أو للخطاأ . هل لديك اعرتا�س ؟ التي تدفعه لل�سواب ا

- ال ي�ستطيع ال�سغري اأن يعرت�س على ما يقوله الكبري 

. هكذا تعلمت منذ �سغري !

- هذه تربية قدمية، وبحكم اأين اأكرب منك فاإين تعلمتها 

كانت  إن  وا حتى  ناق�سة  تربية  أنها  ا أرى  ا لكني  قبلك، 

ن لكي  أنك تزورين االآ ا اأظن  اأي حال فاإين  جميلة . على 

ألي�س  تناق�سني فيما قمت بت�سجيله من حكايات حارتنا . ا

ظني يف حمله ؟

�سوؤال  ذهني  يف   . ناق�س  الأ ولي�س  �ستف�رس،  الأ جئت   -

أن يتزحزح .. ملاذا قمت بقتل عرفة �ساحر  حائر ال يريد ا

أنك حتبه ؟ حارتنا الرائع رغم ا

�سحك لبيب حرفو�س، وقال وهو ما يزال ي�سحك :

إن�سان حتى  وىل التي يتهمني فيها ا - هذه هي املرة االأ

أنت نف�سك تعرف اأين من  لو كان جمنونا باأين قاتل ! وا

 . القتل  �سد  والعقل  العقل،  فيهم  يتحكم  الذين  النا�س 

إن�سان طيلة  أي ا أقتل عرفة وال ا إين مل ا إذا قلت لك ا �سدقني ا

تعر�ست  قد  �سخ�سيا  فاأنا  هذا  ورغم  حياتي،  �سنوات 

ملحاولة قتل !

يف  ينجح  مل  اجلاهل  القاتل  ن  الأ فرحنا  وكلنا   -

حماولته.

إىل عرفة .. - احلمد هلل . ولنعد ا

�سحك لبيب مرة ثانية وهو يكمل كالمه :

بت�سجيل  قمت  اأين  مر  االأ يف  ما  كل   . أقتله  ا مل  أنا  ا  -

إىل  ا للحارة،  عائدا  وىل  االأ للمرة  ظهر  اأن  منذ  حكايته 

أن يتخل�س منه، فاندفع  أن �ساء الناظر املفرتي قدري ا ا

أعوانه لي�سعوه يف جوال وفعلوا نف�س ال�سيء مع زوجته  ا

عواطف، وقاموا باإلقاء كل منهما يف حفرة واحدة، ثم 

أهالوا الرتاب عليهما، وهما على قيد احلياة . ا

- ولكن .. هل �سبع عرفة وزوجته موتا بعد ذلك ؟

�سجلت  لكني  طبعا،  بعيني  جرى  ما  أ�سهد  ا مل  أنا  ا  -

إذ قال يل  حكايات حارتنا، بف�سل اأحد اأ�سحاب عرفة، ا

إنك من القلة التي تعرف الكتابة، فلماذا ال تكتب  يوما : ا

إىل تنفيذ  حكايات حارتنا ؟.. واأعرتف باأين قد ن�سطت ا

فيمن  وحبا  ناحية،  من  بوجاهتها  اقتناعا  الفكرة، 

اقرتحها من ناحية اأخرى .

ومرة اأخرى �سحك لبيب وهو يقول :

ولن  الكفاية،  فيه  مبا  نف�سي  عن  دافعت  اأين  اأظن   -

أن تعلن براءتي ! إال ا ت�ستطيع بعد ذلك ا

أ�ستف�رس ال اأكرث . أنا كنت ا - ا

- وملاذا خطر بذهنك اأين قاتل عرفة ؟!

حكايات  أنت  ا �سجلتها  كما  حارتنا  حكايات  ن  الأ  -

اأن  أت�سور  ا اأحيانا  اأين  لدرجة  وبالقتلة،  بالقتلى  مليئة 

�سجار ال ترتوي من املاء بل من الدم ! جذور االأ

- معك حق فيما تقول، فهذا ما جرى يف حارتنا، منذ 

أبيه ب�سبب الغرية احلمقاء  أمه وا أن قتل قدري اأخاه وابن ا ا

أن تفح�سه  إىل ا أنه قتل اأخاه همام، ا أنكر القاتل ا . وقتها ا

أم�سك بطرف كمه  أبو القاتل واملقتول، وا أدهم امل�سكني، ا ا

وقال يف فزع : دم ! ما هذا ؟ دم اأخيك ؟! فحملق قدري 

أ�سه  إرادية، وحنى را يف كم جلبابه ثم انكم�س بحركة ال ا

أبوه  أنه قتله، فجذبه ا يف ياأ�س واعرتف بحركته اليائ�سة ا

إىل حيث مكان اجلثة، وهناك �رسخ  أدهم، ليخرجا معا ا ا

أ�رسة الظالم . لن يطلع علينا نهار  ب متفجعا : نحن ا االأ

إدري�س، فاإذا  ا اأح�سب ال�رس مقيما يف كوخ اأخي  ! وكنت 

أما  إدري�س يقهقه وي�سكر ويعربد، ا إن ا به يف دمنا نحن . ا

نحن فيقتل بع�سنا بع�سا .

قال املجنون معلقا :

وجه  على  ورمبا  حارتنا،  يف  قتل  حادثة  أول  ا هذه   -

كرث  واالأ اأخاه،  يقتل  خ  االأ أن  ا ب�ساعتها  لكن  ر�س،  االأ

 . مرات  تلو  مرات  تكررت  قد  احلادثة  هذه  اأن  ب�ساعة 

أوزوري�س يف زمان اأجدادنا  اأمل يقتل �ست اأخاه الطيب ا

أن القتل ال العقل هو الذي  أمل .. ؟ يبدو ا أمل .. ؟ ا القدماء ؟ ا

حداث التي �سجلتها لنا ! ي�سطر االأ

ر�س  إن االأ إىل هذا احلد . ا أال تكون حمبطا وحزينا ا أرجو ا - ا

للعقل على  انت�سارات كثرية  �سهدت  قد  بنا  تدور  التي 

إنها حرب ال  القتل، متاما كما �سهدت انت�سارات للقتل، ا

أ! إال لتبدا تكاد تنتهي ا
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- لكن الذين يقتلون اأكرث ممن يعقلون ! 

يزال  وما  جرى  ما  لكن  �سحيحا،  هذا  يكون  رمبا   -

يجري يف حارتنا يكاد يكون هو نف�س ما جرى ويجري 

بعيدة  أو  ا منا  قريبة  أكانت  ا �سواء  خرى  االأ احلواري  يف 

عنا .

لالن�رساف،  ليتهياأ  وحمييا  �ساكرا  املجنون  نه�س 

وقال :

أثقلت عليك فاأنا اأخذت من وقتك  أكون قد ا أال ا أرجو ا - ا

الزيارة كلما  أن ت�سمح يل بتكرار  ا أرجو  ا الكثري، ولكني 

أو زلزلني �سوؤال . خطر يل خاطر ا

قال لبيب وهو يربت على كتف املجنون :

يف  اأخرى  لقاءات  لنا  فلتكن   . وال�سعة  الرحب  على   -

القريب . 

) 3 (

أن ينام . داهمته خواطر مزعجة بعد عودته من  مل ي�ستطع ا

إليه كلما انق�س عليه خاطر  زيارة لبيب حرفو�س . خيل ا

أ�سه .  اأن طائرا من الطيور اجلارحة ال�سوداء يحوم فوق را

ن النوم مل يهبط ومل يرتفق  رق ما عاناه، الأ عانى من االأ

أن يتنا�سى  . جرب - كما يفعل عادة يف كل لياليه - ا

العناء باال�ستماع للغناء . ت�ساعف العناء عندما ف�سلت 

أن ينادي  التجربة . نه�س مغتاظا من ال�رسير . حاول ا

لعمل  بادر   . مت�رسعا  يناجيها  أن  ا بل  الروح،  �سكينة 

أنه  كوب من ال�ساي املمزوج بالنعناع . جل�س متظاهرا ا

يعي�س حالة ا�سرتخاء . �رسعت يداه يف تقليب �سفحات 

 . أ  يقرا أن  ا يحاول  وهو  عيناه  زاغت   . حارتنا  حكايات 

ال�ساخرة من  ال�سمت  �سباح  الأ يقول  �رسخ فجاأة، وهو 

ت�ساوؤالته ومن �رسخته :

هي فو�سى .

موا�سري  من  ما�سورة  كاأنها  تتمدد،  فو�سى  هي 

�سارع  و�سط  إنذار  ا �سابق  دون  انك�رست  وقد  املجاري، 

دقائق  خالل  حتوله  لكي  وبالزبالة،  بالرتاب  مملوء 

إىل م�ستنقع من الطني والوحل، ينزلق فيه املنزلقون،  ا

وي�سخر منهم من مل ينزلقوا بعد، وفجاأة يتحول ال�سارع 

ركان، تتعاىل فيه ال�ستائم التي  إىل م�رسح م�سوه االأ كله ا

تواجهها - على الفور- �ستائم م�سادة، ي�ستمتع اجلميع 

باأن يتقاذفوها ويتبادلوها فيما بينهم ب�رسعة الربق .

إال حني  أتبني مالحمها املقززة ا هي فو�سى .. لكني مل ا

ي�ستعيد كل ما  اأخذ خيايل   . ول مرة  الأ هجرت حارتنا 

أفهم ملاذا  أن ا أت اأحاول ا أنا عنها بعيد . بدا جرى فيها وا

وحني  ؟!  الوحل  يف  نحن  نغو�س  وملاذا  �سوانا  يتقدم 

إن�سان منا مبا يحيط  أن ير�سى كل ا رجعت عرفت معنى ا

به من فو�سى . كلنا ن�ست�سلم للفو�سى، وكلنا نقنع بها، 

فو�سوية  كتل  إىل  ا أنف�سنا  ا نحن  نتحول  ف�سيئا  و�سيئا 

أو رابط . نفتح عيوننا  ر�س دون �سابط ا تتحرك على االأ

إذا  أعمالنا ا إىل ا أوالدنا . نغادر البيوت ا كل �سباح لن�ستم ا

العدائية  نظراتنا  الطريق  يف  ترتا�سق   . نعمل  حقا  كنا 

املتبادلة بيننا . نغتاب الغائبني، والغائبون يغتابوننا 

أماكن اأخرى . يف ا

الكلمات فقدت معانيها . احلرية التي اأحلم بها مل يعد 

تعد كلمة جميلة مكونة من عدة  . مل  لها معنى حمدد 

 . العجني  من  رخوة  قطعة  إىل  ا حتولت  احلرية   . اأحرف 

أن  ا ي�ستطيع   . أمامه  ا أن يفردها  ا ي�ستطيع  كل واحد منا 

أن يكورها،  ا ميطها فت�سبح قطعة م�ستطيلة، وباإمكانه 

أن يجعلها قطعة مربعة ال�سكل فال باأ�س .  إذا ا�ستهى ا وا

على  املتجرب  القوي  يدو�س  أن  ا  . �سوانا  نذل  أن  ا احلرية 

أن ي�ستهزئ ال�سعيف مبن  ا  . اأي �سعيف ي�سادفه  رقبة 

أة اأن تخطط للزواج  هو اأ�سعف منه . واحلرية عند املرا

أن يكون اأحدهما غنيا  من رجلني يف وقت واحد، ب�رسط ا

أن يكون الثاين مفتول  حتى لو كان عجوزا متهالكا، وا

الع�سالت حتى لو كان فقريا معدما . ومل ال ؟ مل ال طاملا 

أو  أتني ا أن يتزوج امرا أن الرجل يف حي قا�سم ي�ستطيع ا ا

لنف�سه حرية  الرجل  ؟ ملاذا يعطي  اأكرث يف وقت واحد 

تت�ساوى  أن  ا من  أة  املرا مينع  بينما  ي�ساء،  ما  يفعل  أن  ا

ي�رسق  ؟ وملاذا  نانية  االأ الرجال عن  يكف  ؟ متى  معه 

حتى  ي�رسقون  ملاذا  ؟  ي�رسقون  ما  الكبار  الل�سو�س 

إنهم ال يرتكبون اخلطايا،  ا أفواه اجلائعني ؟  ا اللقمة من 

فهم ميار�سون احلرية !

من يلتهم احلمل اجلائع

غري الذئب ال�سبعان ؟

ارتاح الرب اخلالق يف اليوم ال�سابع    

ن�سان ! لكن مل ي�سرتح االإ

أمامي قطعة العجني  أفرد ا أن ا أي�سا ا أنا ا ألي�س من حقي ا ا

أمار�س حريتي يف الفرجة على ما يجري  إين ا الرخوة ؟ ا

الذين  على  أتفرج  ا  . النهار  و�سح  ويف  الليل  طيلة 
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أتفرج  خرين . ا أو حرية ابتزاز االآ ميار�سون حرية الت�سول ا

التحر�س بالبنات،  ال�سبان املت�سعلكني يف  على حرية 

 . اجلميع  أنظار  ا أمام  ا لبع�سهن  بع�سهم  اغت�ساب  ويف 

مثايل  الأ يرتكون  وهم  عمال  االأ اأ�سحاب  على  أتفرج  ا

قوال : إطالق االأ حرية ا

ونطة أوان االأ  هذا ا

 والفهلوة وال�سنطة

good night تعرف تقول 

 وتفتح ال�سم�سونيت

 تقفل بيبان احلارة

 وتقول بتفتحها 

أما احلواري...  ا

أبوها ... احلواري  فملعون ا

أن يقرتب، لكن النوم مل يهبط ومل يرتفق  يو�سك الفجر ا

حارتنا  على  وحدي  أتفرج  ا أن  ا يف  حريتي  مار�س  فالأ  .

أن يكون  ا الثالثة يو�سك  اأحيائها  أول حي من  ا . ها هو 

مهجورا . مل يعد ي�سكن فيه غري العجوز املرابي كوهني 

أن النا�س تكرههم،  آخرون . هم يعرفون ا ومعه قليلون ا

إن حيهم هو حي  نهم على �سواهم يتباهون . يقولون ا الأ

ن هذا اجلد اجلبار قد كلم جبل يف  اجلبالوي املختار، الأ

أن اجلد اجلبار الذي  ا اخلالء ذات م�ساء، وهم يتنا�سون 

أو اأحفاده قد كلم رفاعة بعد ذلك،  أبنائه ا مل يره اأحد من ا

إىل قا�سم ليبلغه ر�سالة من  أر�سل خادمه قنديل ا أنه ا كما ا

عنده .

هنا   . الثالثة  حارتنا  اأحياء  يف  البيوت  تتجاور  هكذا 

رفاعة،  حي  جواره  إىل  وا تقريبا،  املهجور  جبل  حي 

وهذا حي قا�سم الذي ولدت ون�ساأت فيه،وكانوا ي�سمونه 

ر�سالة من  تلقى  أنه  ا أن يعلن قا�سم  ا حي اجلرابيع قبل 

أما  ا البيوت،  تتجاور  هنا   . كلها  احلارة  جد  اجلبالوي 

لغة   . بينها  فيما  تتحاور  ال  فاإنها  والعقول  القلوب 

احلوار هي ال�ستيمة وال�رسب والركل، بل هي لغة القتل، 

ن العقل يف حالة نوم عميق ! الأ

ن�سان ! ما اأجمل االإ

أقبحه ! بل ما ا

دري�س !  بي�س الذي ينت�سب الإ ن�سان االأ ما اأجمل االإ

دهم ! �سود الذي ينت�سب الأ �سمر واالأ بل ما اأجمل االأ

ن�سان الذي ي�سكن يف حي رفاعة ! ما اأجمل االإ

جمل منه هو الذي ي�سكن يف حي قا�سم ! بل االأ

تزال  ما  التي  القلة  اأجمل  وما  معا،  ثنني  االإ أقبح  ا ما 

نه حي اجلبالوي املختار ! ت�سكن يف حي جبل، الأ

نهاية،  له  لي�س  إىل ما  ا البداية  ذاك من  ويظل هذا �سد 

يل  لكن  قا�سم،  حي  يف  ولدت  الذي  أنا  ا  .. أنا  ا واأظل 

أ�سمر  اأ�سدقاء كثريين ممن ولدوا يف حي رفاعة .. لوين ا

أكره كراهيتهم  ا إن كنت  وا الوجوه،  بي�س  أكره  ا ال  لكني 

حارتنا  اأهجر  حني  الغربة  ويف   . ولل�سود  لل�سمر  هم 

إليها ينغرز يف  أعود ا يداهمني ال�سوق، ويف احلارة حني ا

املارة  تتحدى  الظهرية  �سم�س  ! وهاهي  ال�سوك  روحي 

مار�س  اأجمعني . كل هذا والنوم مل يهبط ومل يرتفق . فالأ

نطلق خارج البيت، كي اأجتول  حريتي برغم ال�سم�س والأ

أفعل عادة  ا على راحتي وحدي قرب جبل املقطم، كما 

حني ي�سيق ال�سدر. رمبا يرق قلب النوم يل فاأنام يف 

أية �سخرة هناك  اخلالء حتت ظل ا

) 4 (

كاأن  املقطم،  قرب  ال�سحراء  يف  فجاأة  الرياح  هبت   

أنوفها رذاذ  خيوالً قد عط�ست يف وقت واحد، فتناثر من ا

�ساحبة  تبدو  أوراق،  ا جمموعة   .. جواء  االأ عرب  يتطاير 

تتناثر  اأخذت  احلجم،  متنا�سقة  لكنها  اللون  وم�سفرة 

متفرقة يف كل اجتاه .. حاول رجل يبدو ق�سري القامة 

ظل   .. واحدة  ورقة  منها  ت�سيع  أن  ا دون  يجمعها  اأن 

إىل اخللف،  أو يرجع ا يجري مييناً وي�سارا، يتقدم اأحياناً ا

ي�رسع على  وراق،  االأ تلك  اقرتبت منه ورقة من  وكلما 

أن تفلت مع حركة الهواء الذي  الفور يف التقاطها قبل ا

يحملها ويتالعب بها دون هوادة .

وراق،  االأ يطارد  وهو  بالتوتر،  الرجل  مالمح  اكت�ست   

يحمل  فيها  ما  وكاأن  احلياة،  يف  الوحيد  أمله  ا وكاأنها 

أن يعرفها اأحد �سواه . مل  أ�رسار حياته التي ال يجوز ا أدق ا ا

وراق  أن ا�ستطاع جمع معظم االأ إال بعد ا أ للرجل بال ا يهدا

أن  أوراق كرا�سة ال يربطها رابط، منذ ا التي بدت كاأنها ا

أو انك�رست الدبابي�س التي جتمع بينها .  تاآكلت ا

جتول بعينيه، متلفتا حوله، وهو يجري ب�رسعة، كاأمنا 

القلوب يطاردونه دون  فالت من فتوات غالظ  يريد االإ

إنه يتذكر جيداً ما قاله �سديقه ومعلمه له، قبل  رحمة . ا

واملعلم  ال�سديق  هذا  قال  ليلتها   . وقع  ما  له  يقع  أن  ا

�رسار،  لالأ كنز  فهي   .. الكرا�سة  إال  ا �سيء  كل  �سنتلف   (  :
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كما  ع�سرياً  الهرب  جند  ولن  �سدري،  فوق  و�ساأجعلها 

تتوهم ..(

الرجل وهو ال يكف عن اجلري وجوها  بعيد ملح   من 

ومت�سولون  �سحاذون  إنهم  ا  .. املعرفة  حق  يعرفها 

روائحهم  أنفه  ا إىل  ا حتمل  الرياح   .. كثريون  ومعاقون 

أال تفارق اأج�سادهم، وظل هو  املقززة التي تعودوا على ا

م�ست�سلماً لها طيلة ال�سنوات التي ق�ساها بينهم . 

أ�سه كاأمنا  أنفا�سه، وهز را ا توقف الرجل حلظات ليلتقط 

 .. ومعاقون  ومت�سولون  �سحاذون  هوؤالء   : نف�سه  يكلم 

أن  أنهم ال يحبون ا أ�سماء كثريين منهم .. واأعرف ا اأعرف ا

فلكي  باليد من حيلة،  ما  ولكن  النظافة،  ي�سوموا عن 

الذي  القليل  من  يقتطعوا  أن  ا عليهم  نظيفني،  يكونوا 

يتعر�سوا  أن  ا بعد  واال�ستجداء،  الت�سول  من  يجمعونه 

أو ال�ستائم التي تنهمر عليهم كال�سيل .. لكن  هانات ا لالإ

من يدريني باأولئك الذين يند�سون بينهم؟ .. رمبا كانوا 

 ( أن  ا منذ  عني،  يبحثون  أنهم  ا بد  ال   .. �رسيني  خمربين 

إىل غرزة باأين �ساأقوم باإمتام  خبار من غرزة ا انت�رست االأ

أن احتاط  أه �سديقي ومعلمي ..( ومن ال�رسوري ا ما بدا

أمامه،  آين ا إذا را إال ا أ ا .. احلذر مطلوب .. فالطاغية لن يهدا

أو ميتاً مبكافاأة كبرية . وقد وعد من يجيء بي حياً ا

إن�سان،  أمان، طاملا اأين اأملح �سبح ا  ال .. ال .. لي�س يل من ا

واملت�سولني  ال�سحاذين  من  اأعرفهم  الذين  با�ستثناء 

أنف�سهم رمبا يحاول  إن واحداً من هوؤالء ا واملعاقني، بل ا

أو كمني ..  ا إىل مكان  أن ي�ستدرجني ا أو ا ا  
ّ
أن يقب�س علي ا

أما املوتى، فاإن  حياء من النا�س .. ا أ�سباح االأ مرعبة هي ا

ألفة عجيبة،  ا أ�سباحهم ال تعني يل �سيئاً، بيني وبينها  ا

أقمت بني املقابر، متخفياً عن عيون من  ا من طول ما 

إذا  ا ال�سخية  باملكافاأة  يحلمون  ومن  عني،  يبحثون 

وجدوين و�سلموين لناظر الوقف،لعنة اهلل عليه.

يديه  باإحدى  م�سح   .. نف�سه  من  باخلجل  الرجل  اأح�س 

أما  ا اجلبني،  على  وتتدحرج  ترتنح  التي  العرق  قطرات 

أن  اليد اليمنى، فقد ظلت مت�سبثة مبا ا�ستطاع �ساحبها ا

خرين  ألقى على االآ أوراق الكرا�سة العتيقة .. ا يجمعه من ا

نظرة خاطفة، لكنها مك�سوة بالعنفوان والفرح .. اأح�س 

.. وها  .. اخلوف خفا�س كئيب  الراحة  بقدر من  بعدها 

من  مبزيج   - تذكر   .. ف�سيئاً  �سيئاً  يبتعد  اخلفا�س  هو 

املباهاة واحل�رسة - ما �سمعه باأذنيه من كثريين، كان 

أو بامل�سادفة ..  يلتقي معهم �رساً ا

قد  ومعلمه  �سديقه  اأن  عرفوه  مما  اأجمعوا  هوؤالء   

أ�سجع  ا بها  يتحلى  ال  ب�سجاعة،  املحتوم  واجه م�سريه 

ال�سجعان يف هذا الزمان .. مل يكن �سديقه ومعلمه فاأراً 

هذا  كان  ما  فلواله  الوقف،  ناظر  يواجه  وهو  مرتعداً، 

ن يتحكم  الطاغية قد �ساد وطغى على العباد .. ها هو االآ

أن  ا على  طفال  االأ ويدرب  والن�ساء،  الرجال  م�سائر  يف 

هو  ها   .. الزمن  مع  كربوا  مهما  منه  خائفني  يظهروا 

تاوات من اجلميع. يتلقى االأ

 )البيت الكبري الذي �سيده اجلبالوي كاأمنا ليتحدى به 

اخلوف والوح�سة وقطاع الطريق ( قد اأ�سبح بيتاً يتحكم 

�سحراء  امتداد  على  أقيم  ا الذي  البيت  هذا  كاأن   .. فيه 

عوان  االأ هم  وها   .. له  خال�سا  ملكا  اأ�سبح  قد  املقطم 

طاغية  ي  الأ التطبيل  يجيدون  والذين  واملنافقون 

أو خوفاً من عقاب، قد  يلتفون حوله، طمعاً يف حظوة ا

�سباب .  تفه االأ يجيء الأ

يزيح  أن  ا ومعلمه  �سديقه  حاول  كم   .. اخلوف  من  آه  ا

وكم  أة،  امرا أو  ا كان  رجالً  إن�سان،  ا كل  قلب  من  اخلوف 

أن يخافوا من اخلوف ..  طفال، دون ا متنى اأن يرتبى االأ

أبداً ما قاله ال�سديق واملعلم .. ) اخلوف ال  إنه ال ين�سى ا ا

مينع من املوت ولكنه مينع من احلياة .. ول�ستم يا اأهل 

حارتنا اأحياء، ولن تتاح لكم احلياة ما دمتم تخافون 

املوت ..(. 

 ما بني غم�سة عني وانتباهتها .. اختفى الرجل، مت�سبثاً 

ر�س  أوراق .. اختفى متاماً كاأن االأ مبا حتمله ميناه من ا

أن املجنون قد  قد ان�سقت فجاأة وابتلعته، لكنه مل يعرف ا

آه وهو يختفي .  را

) 5 (   

راأى املجنون ما راأى، وهو متمدد فوق �سخرة منب�سطة 

ق�سد  دون  بكثري،وتتكفل  منها  اأ�سخم  �سخرة  تعلوها 

فقد  الرياح  أما  ا  . حتتها  عما  ال�سم�س  أ�سعة  ا باإبعاد 

خر مبرور  ا�ستكانت �سيئا ف�سيئا، لينعم املجنون هو االآ

ن�سمات لطيفة متجاوبة مع الظالل الناعمة التي اأوحت 

لكنه  ينام،  أن  ا يو�سك  أنه  ا اأح�س  �رسير.  مالءة  أنها  ا له 

أوراقا متناثرة  �رسعان ما تذكر الرجل الذي ظل يجمع ا

مر �رسا لكني لن  ثم اختفى . قال لنف�سه يبدو اأن يف االأ

كنت  ما  يام  االأ لك  �ستبدي  وعموما  وراءه،  ن  االآ اأجري 

يتبع بقية املو�سوع مبوقع املجلة على االنرتنت 
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حبل  من  واأجلبها  ال�سم�س،  فم  من  اأّمي  عباءَة  اأنتزَع  اأن   
ّ
علي

الغ�سيل امل�سدود. اأطّل براأ�سي من ال�سطح، اأرقب منازل جرياننا 

)اأّم  ابن  بابنا  يطرق  فقط  رم�سان  يف  جيداً،  نعرفهم  ال  الذين 

عيد(، يف يده طبق اجلري�س، ي�سّلمه للخادمة ويفّر م�رسعًا للعب 

مددُت  لو  وددُت  الغروب.  قبل  اأقرانه  مع  الرتابية  ال�ساحة  يف 

 
ّ
يدي التي تلّفها خطوط الَعرق و�سافحت البنَت ذاَت ال�سعر البني

يف منزل )بو�سند(، ودعوتها اإىل زيارتنا لنبدد �سيئًا من ال�ساأم 

ابن اجلريان،  العطلة. �رسب حمام يطرّيه  ال�سيفي املمتد طوال 

يحّلق عابراً اأمنياتي ال�سغرية.

نا�رس«،  اأم  »بيت  واأحيانًا  احلرمي«،  »بيت  ي�سّمونه  اجلريان 

لكونهم مل ي�ساهدوا بونا�رس منذ اأكرث من خم�سة اأعوام، بع�سهم 

نيقَة بزّي موظفي اجلمارك وطوله  يتذكر اإطاللته ال�سباحيَة االأ

الفارع ونظارته ال�سوداء، التي غالبًا ما تخفي َنَظَرات كالزجاج 

امله�ّسم. كان يتجنب اإلقاء التحية على املارة وهو ينطلق للعمل 

غري  اأ�رسة  من  فهو  املربر،  غري  التعايل  من  قْدر  فيه  متاأخراً، 

يبدو  كما  حوله،  عّمن  خمتلف  غري  املادي  وو�سعه  معروفة، 

لهم.

�ساعات املتناثرة حول �سور »بيت احلرمي«،  ال اأحَد يعلم حقيقة االإ

مالية،  ق�سايا  ذمة  على  م�سجون  بونا�رس  اأن  منها  والتي 

قل تداواًل اأنه طّلق اأم نا�رس، وتزوج ب�سيدة معروفة  �ساعة االأ واالإ

اإحدى  افتتاحها املعار�س، وي�سكن معها  ال�سحف �سور  تن�رس 

نا�رس  اأم  اأن  مر  االأ غمو�س  يف  زاد  ومما  النموذجية.  املناطق 

املتحفظة واملنغلقة مل تكن لتف�سح للجارات املتباعدات جمااًل 

للزيارة اأو املحادثات اجلانبية، كانت حتافظ على امل�سافات كي 

ال تخون �رّسها، بابها مو�سد، و�سورها بعلّو اإ�سايف، ونوافذها 

اأقاربها، بحيث  الكالَم حتى مع  ترّتب وتطوي  لل�سوء،  عاك�سة 

تتجّنب ذكر زوجها حل�سا�سية املو�سوع وتفا�سيله املحرجة.

نهار كل جمعة نخرج اأنا و�سقيقاتي مع اأمي قبل �سالة اجلمعة 

لنعود بعد �سالة الع�رس، يف تتابع اأ�سبوعي مل يطراأ عليه تبديل 

منذ خم�س �سنوات، اأي منذ كنت يف ال�سف الثاين.

ن ال�سوارع �سبه خالية  الطريق ي�ستغرق اأقل من ن�سف �ساعة، الأ

واحلركة هادئة نهار اجلمعة، جنتاز ثالث اإ�سارات مرورية يف 

طريقنا قبل اأن ن�سل لدوار العظام.

الطريق  جانَبي  على  املباين  يف  حمّدقة  النافذة  قرب  اأجل�س 

ويدي اليمنى على �سدغي، اأحاول زّج راأ�سي يف املنت�سف كي 

ي�سلني هواء التكييف.

قلٌق  اأمي  ينتاَب  حتى  م�سوارنا  موعد  يقرتب  اإن  ما  جمعة  كل 

خفيٌف، الرحلة متعبة لها جتعلها اأقرب لل�سمت. اأملحها تتفّر�س 

�سئلة  االأ بع�س  علينا  تطرح  مامية،  االأ املراآة  عرْب  وجوهنا  يف 

املقت�سبة، اإن مل تكن ت�ستمع ل�رسيط مطربها املف�سل.

رغم  مامي،  االأ النافذة  زجاج  على  يرتطم  باأملها  وا�ٍس  �سوؤال 

كلمات املطرب املن�سابة بعذوبة عن »املعازمي« واللقاء القَدري 

املبهج.

مَّ نا�رس اأكرث 
تنظر اإليهن.. من اأكرُثهّن �سبهًا بوالدها؟ ما يقلق اأ

من احلا�رِس املعتاِد التفكرُي يف م�ستقبل البنات، ماذا لو طرق 

الباب خاطٌب، كيف �ستتعامل مع املوقف الفجائعي حينها؟ من 

يوؤكد اأو ينفي �سطوة الوراثة عليهن؟

ن�سف �ساعة من ال�سقوط يف فخ الظنون ال�سوداء كل جمعة، ويف 

خرية توا�سي نف�سها باأّي حكمة  �سارة ال�سوئية االأ النهاية عند االإ

ت�سعفها بها الذاكرة املرهقة، ولو كان حّظها طيبًا و�سقط املطر 

اأثناء رحلة ن�سف ال�ساعة تنتع�س روحها املكّبلة بالقلق. تتاأكد 

من لّف غطاء راأ�سها، وهي تردد »يوم اأقبلت �سّوْت لها جرحي 

القدمي«، وهي واثقة من اأنه لي�س هناك من يطري نحوها ب�سحبة 

�سوقه والن�سيم.

�سفر و�سمته البارد، لكني  هو اأبي بعينيه الذابلتني ووجهه االأ

ال اأعرفه جيداً! نلتقي اأ�سبوعيًا كعائلة يف مكان ال يتغرّي، اأحيانًا 

ن�سادف عّمتي عنده.

يغمرنا �سمٌت غريٌب، وتتبادل اأمي مع اجلميع عبارات ال حتمل 

اأي جديد. اأحّدق يف زوايا الغرفة، بينما يتخلل الهواَء املحبو�َس 

بيننا �سوُت الراديو الذي مي�سك به اأبي طوال الوقت، اأذرع املمر 

اأن  دون  الكئيب،  املكان  هذا  يف  معها  األعب  فتاة  اأملح  رمبا 

تنهرين اأمي.

خرين، اأبي عاجز  غري م�سموح لنا احلديث عن م�سوار اجلمعة لالآ

املدر�سة،  اجتماعات  ح�سور  ي�ستطيع  ال  الهدايا،  �رساء  عن 

لو  بوّدي  منزلنا،  يف  �رسيراً  ميلك  وال  اأخطاأنا،  اإن  يوبخنا  ال 

ا�ستطعت م�ساعدته باأي طريقة ليخرج ويعود معنا، اأمي دائمًا 

تردد اأن تفّوقنا �سي�سعده حتى لو كان بعيداً!

القدمي  املكان  ب�سيارتها،  احلديدية  البوابة  نا�رس  اأم  جتتاز 

مي�سني  ال�سيارة،  من  يرتّجلن  بفتور،  الزوار  ي�ستقبل  املحايد 

يف  ب  لالأ ليقدمنها  احلنان  مناديل  يحملن  �سغري،  �رسب  يف 

اأقدامهن بالط املمرات  اإن تالم�س  �سبوع، ما  لقائهن به هذا االأ

م�ست�سفى  يف   )37( الغرفة  جدران  بيا�س  ي�سع  حتى  الطويلة 

الطب النف�سي، يطرقن الباب برّقة، تهتز علب الليثيوم يف غرف 

من  مع  يتوا�سل  وال  ي�سعل،  رجل  ثمة  الداخل  يف  املمر�سات، 

حوله، ونظراته كالزجاج امله�سم.  
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»رايحني م�شوار«

با�سمة العنزي

 قا�سة من الكويت
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اخلزانة  يف  ترتيب  وبدون  البطاقات  جميع  أدخل  ا

أم�سك كاأ�س املاء املت�سقق وارت�سف منه، نف�س  املك�سورة، ا

قلبه  كان  الفرا�س،  على  ج�سده  ألقى  وا ال�رسير،  حلاف 

أ�سه،  أكد على ذلك وهز را يخفق، اعترب نف�سه ال �سيء، وا

أن  أن ينام لكنه مل ي�ستطع. نه�س منتزقا وقرر ا حاول ا

والع�رسين يف  ال�ساد�سة  الغد وحماولته  يتنا�سى موعد 

مل االآن؟ تاأمل  البحث عن وظيفة، ت�ساءل: ملاذا كل هذا االأ

يف حياته املعجونة بالقلق .. راجع نف�سه وقال باأنه ال 

.. ال جدوى يف  أو م�سدره  ا مل  جدوى من التفكري يف االأ

أن يتجاهله .. ويف نف�س  إذن .. حاول فعال ا التفكري فيه ا

 .. أنها مت�سي وهو يذوب فيها  الوقت فكر يف احلياة وا

أن يتاأمل؟ انفجر حزنا وفرحا .. ما جدوى ا

j j j

التي  فهي  الثمني،  كنزه  أوراقه،  ا حمل  مبكرا.  ا�ستيقظ 

إىل الوظيفة املنا�سبة. تذكر باأن وقت املقابلة  �ستقوده ا

أن  ا قبل  ال�ساطىء  على  مي�سي  أن  ا قرر  بعيدا.  يزال  ما 

يركب »املايكروبا�س« بب�سع �ساعات، م�سى على حجر 

�سف بعناية، على ميينه �سجادة ف�سية مر�سعة ب�سمك 

أج�ساد ووجوه مت�سي  ال�رسدين الياب�س، رائحتها جميلة، ا

�سحكة  أو  ا تذمر  أو  ا كلمة  التقط  وتتجاوزه،  باجتاهه 

الوجوه  تعابري  عقله  يف  �سجل  وهناك،  هنا  من  حلوة 

أفكاره وهمومه،  املختلفة، كل �سخ�س يحمل هذيانه وا

ليته يعرف ما يدور بخلد كل واحد منهم، لكنه يت�ساءل: 

إىل ناحية جبال  ))ما الفائدة التي �ساأك�سبها؟(( التفت ا

أطلق �سوؤاال له رائحة الربودة: ماذا لو  م�سقط ال�ساخمة، وا

إىل لون احلليب؟ و�سع  حتول فجاأة اللون البني للجبال ا

أوراقه التي كان يحملها على مقعد يواجه البحر واجته  ا

مل�ساعدة بع�س الرجال يف �سحب قارب من عمق البحر 

اىل ال�ساطىء، وكان القارب مليئا ب�سمك ال�رسدين الذي 

أن �ساعدهم اكت�سفوا باأنه  يتقلب يف �سبكة خ�رساء. وبعد ا

البحر، وهو  إم�ساكه ورميه يف  ا غريب عليهم، فحاولوا 

ال�سباحة  يعرف  ال  أباه  ا ن  الأ بال�سباحة،  دراية  له  لي�س 

وال الرماية. وتعجب ملاذا حاولوا رميه يف البحر رغم 

أخذ يقاوم حتى جنح يف الهرب.  أنه قدم لهم امل�ساعدة؟ ا ا

عال  ب�سوت  ي�سحكون  �سمعهم  يرك�س  كان  وبينما 

توقف  بقليلة  لي�ست  م�سافة  وبعد  اجلنة.  دخلوا  كاأنهم 

�ساهدهم  يقتله،  يكاد  ولهاثه  ناحيتهم  أ�سه  برا واجته 

يف  وي�سجدون  ويركعون  بع�سهم  بجانب  ي�سطفون 

�سباح له رائحة اخلبث وال�سمك. 

j j j

دوار  إىل البناية ذات االأ ا خرج من املايكروبا�س ونظر 

�سمن  �سغرية  ورقة  يف  العنوان  من  وتاأكد  الع�رسة، 

الدور  إىل  ا امل�سعد  حمله  يحملها.  كان  التي  أوراقه  ا

ال�رسكة �ساحبة  فيه  الذي توجد  الطابق  الرابع ودخل 

ال�رسكة،  تدل على  الوظيفة. مل يجد الفتة  االإعالن عن 

أبواب مغلقة ومتجاورة، توقف قليال  كل ما هناك ثالثة ا

الباب  طرق  ال�رسكة؟  يخ�س  غرفة  باب  أي  ا وت�ساءل: 

ول فلم يجد ا�ستجابة، مد يده وفتحه بهدوء وتفاجاأ  االأ

فيه.  حتدق  امللونة  القطط  من  كبرية  جمموعة  بوجود 

أن  ا ميكن  آخر  ا إن�سان  ا أي  ا وال   – يتوقع  أن  ا بدون  هكذا 

معني  �سيء  عن  للبحث  غرفة  باب  بفتح  يهم  يتوقع- 

آخر.. هكذا بدون مقدمات �ساهد غرفة  وي�سعق مب�سهد ا

مملوءة بقطط �سامتة وواجمة، مل ي�سمع �سوتا، كاأنها 

مل  لكنها  يتحرك،  االآخر  والبع�س  جامد  بع�سها  دمى، 

انتابته رع�سة �رسعان ما  الباب،  أن تهرب من  ا حتاول 

أغلق الباب بقوة ورك�س  إىل خوف، وبدون تفكري ا حتولت ا

أة جميلة  إىل ناحية ال�سلم و�سادف امرا متجاهال امل�سعد ا

ت�سعد ال�سلم، مل يعباأ بها رغم جمالها، ثم وجد نف�سه يف 

ر�سي وبعدها خارج البناية، ثم ابتعد قليال  الطابق االأ

إىل مقهى يقع مقابلها، جل�س على طاولة  عنها ودخل ا

أحد ليهدىء من خفقان قلبه ولرييح  كمن ي�ستنجد باأي ا

قدميه املرتع�ستني، مل يتمكن من �سماع �سوت النادل 

وهو ي�ساأله عن طلبه، فقد جتمد للحظات. وحينما الحظ 

أ  أخرى. بدا إىل ا النادل �رسوده ان�سحب من طاولته وذهب ا

إىل  ا وتنبه  القطط،  م�سهد  م�ستح�رسا  البناية  يف  يحدق 

اجلامعية  �سهادته  باأن  وتذكر  هناك،  أوراقه  ا ن�سي  أنه  ا
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إن كان ذلك امل�سهد  وراق، ت�ساءل ا �سلية من �سمن االأ االأ

أخرى، حينها �ساأله  جمرد خيال فقط، جاءه النادل مرة ا

ألي�ست �رسكة املبادرات العاملية هناك يف  على الفور : )ا

الطابق الرابع يف هذه البناية( جاوبه النادل على الفور 

أح�س  أ�سه وا أعرف..رمبا..ماذا تطلب؟( نك�س را وقال: )ال ا

بخيبة كبرية.

j j j

بدخوله  يفرح  أن  ا قبل  أبوه  ا مات  اجلامعة  دخوله  قبل 

أن  ا قبل  أمه  ا ماتت  اجلامعة  من  تخرج  وعندما  إليها،  ا

أحب فتاة جميلة، لكن  ا الدرا�سة  أثناء  وا تفرح بتخرجه. 

من  فاختفت  عمها  ابن  من  الزواج  على  أرغمها  ا أباها  ا

أيامها اجلميلة حينما كان يلتقي  أمامه فجاأة واختفت ا ا

حيث  املحا�رسات  بعد  الدرا�سية  الف�سول  أحد  ا يف  بها 

وال�سوت  والغنج  واالبت�سامات  احلنان  يقتات  كان 

الناعم ونظرات دافئة من عينني �ساحرتني، تال�سى احلب 

وانفجرت  فاأجه�سته  باملطر  مملوءة  كانت  غيمة  مثل 

بيده  ي�رسب  الفتاة  تلك  يتذكر  كلما  كان  كالبالونة. 

أن يلم�س �سدرها  نه مل يحاول يوما ا على جبينه ندما الأ

من  هو  وتخرج  اختفت  هي  وها  يديها  بلم�س  واكتفى 

أ�سبح وحيدا.  أمه وا اجلامعة وماتت ا

اجته اىل خزانة مالب�س مك�سورة الباب حيث فت�س بني 

أوراق وكتب مغربة، فانت�سل بطاقات عديدة كتب  أكوام ا ا

�سهر  فيها جميع مواعيد املقابالت ب�ساأن الوظيفة يف االأ

ر�س كمن يريد  أمامه مرتبة على االأ املا�سية، وو�سعها ا

وع�رسين  خم�سا  عددها  كان  بالورق،  للعب  يتهياأ  أن  ا

بطاقة جمعت خالل عام كامل وتوزعت معلوماتها بني 

إليها و�سحك بتعب،  ا قطاعات حكومية وخا�سة، حدق 

تلك  كل  نفعا،  جتد  مل  واال�ستعدادات  الهرولة  تلك  كل 

مير  �رسيطا  يتخيلها  كاأنه  الف�سل،  أ�سابها  ا املحاوالت 

أمامه يف فيلم �سينمائي، وي�سعر بالتعب من التحديق  ا

أن يحلل وي�ستنتج لكن التعب غرز  امل�ستمر فيها، حاول ا

أ�سه، م�ساهد بعيدة  أ�سه، م�ساهد طفولته متر فجاأة يف را را

أ�سه وبالطريقة  يف بطن تاريخ مغرب، لكنه يبعدها عن را

أو م�سهد من  إبعاد فكرة ا التي اعتاد عليها حينما يريد ا

أ�سه باأن ي�رسب بيده على جبينه بقوة العتقاده باأن  را

أن ته�سم كل �سيء. قام و�ساهد  ا مل تلك كافية  االأ ل�سعة 

آة .. �سحك وغمز و�سفر، ثم اكتئب، اكت�سف  نف�سه يف املرا

�سعيف..  باأنه  اكت�سف  التمثيل،  عملية  يتقن  مل  باأنه 

 .. ب�سهولة  تغلبه  البغي�سة  �سياء  االأ أن  ا لدرجة  �سعيف 

.. نفحة  اكت�سف باأن له طبيعة ه�سة مثل رقة القوارير 

أن ت�سقطها وتنك�رس. هواء ت�ستطيع ا

j j j

قل  االأ على  البناية  تلك  إىل  ا أخرى  ا مرة  ي�سعد  أن  ا قرر 

من  �سيتاأكد  ورمبا  هناك  ن�سيها  التي  أوراقه  ا ليجلب 

إال حم�س تهيوؤات.  أن ذلك امل�سهد لي�س ا وجود ال�رسكة وا

الحظ  وقد  ده�سته  يف  النادل  وترك  املقهى  من  خرج 

وحيد  وامل�سعد  البناية  مدخل  يف  أحد  ا يوجد  ال  باأنه 

الطابق  إىل  ا و�سعد  امل�سعد  إىل  ا هناك، دخل من جديد 

لكن  مغلقة  زالت  ما  الثالثة  بواب  االأ أن  ا ليجد  الرابع 

أوراقه مل تكن هناك، حدق يف املمر لكنه مل يجد �سيئا.  ا

نف�سه  يكلم  أخذ  ا خميف،  هدوء  يف  غارقا  املمر  كان 

و�ستدخل  أوراقي  ا أخذ  ا أحدهم  ا رمبا  هنا؟  أحد  ا ألي�س  )ا

الثاين،  الباب  يفتح  أن  ا قرر  املقابالت(  �سمن  تلقائيا 

إليه بعيون  ومد يده وفتحه فوجد قططا زجاجية حتدق ا

كري�ستالية ملونة، كان عددها كبريا، لكنها هذه املرة 

ال تتحرك، ظل ما�سكا مقب�س الباب، كان واجما يحدق 

ما  غري  يجد  ومل  البي�ساء،  اجلدران  ذات  الغرفة  أ  ويقرا

أقل  ا املرة  هذه  خوفه  كان  وقد  الباب  أغلق  ا �ساهده، 

أوراقه يف املمر  بكثري من ال�سابق، بحث من جديد عن ا

تردد  الثالث.  الباب  يفتح  أن  ا قرر  �سيئا.  يجد  مل  لكنه 

جديد  من  يعود  ال  أن  وا يرحل  أن  ا فكر  مر،  االأ بداية  يف 

مع  �سايا  ويطلب  املقهى  يف  ويجل�س  �سينزل  هنا،  إىل  ا

احلليب وميحو من ذاكرته هذا اليوم. لكنه تذكر �سهادته 

أنها هي منقذه من حالة البطالة هذه، ماذا  �سلية وا االأ

يفعل؟ �سيفتح الباب الثالث. ورمبا �سيجد جلنة املقابلة 

يجد  فلم  الباب  وفتح  يده  مد  ال�سادر.  االإعالن  ح�سب 

معتمة.  زجاجية  أبوابا  ا وجد  إمنا  وا القطط،  املرة  هذه 

أنه مل  خفق قلبه من جديد وتذكر باأن الوقت مي�سي وا

بواب تتكاثر والقطط يف الغرفتني  يعمل حتى االآن واالأ

إىل  ا يعود  ال  أن  ا وقرر  �رسهما.  يعرف  ال  املجاورتني 

يبحث  و�سيظل  الغرف  هذه  يه�سم  �سوف  أنه  وا بطاقاته 

أوراقه مهما كلفه ذلك من ثمن.   عن ا
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خطيئة

 �سفق بيديه ال�سغريتني وهو يعدو، كانت ال�سم�س 

أقدامه  ا حتت  من  ال�سبخة  تطايرت  اأوجها،  يف 

ب�ستان  على  املطلة  التلة  على  وقف  املغربتني، 

النخيل والليمون ؛ راح يزن املنظر يف عقله، كاأن 

تغريت  النحيل  ج�سده  على  حلت  جديدة  روحاً 

ول مره.  �سياء وهو ي�ساهدها وكاأنه يراها الأ االأ

ال�سغري  لبيتهم  املتاخمة  ال�ساقية  حلافة  و�سل   

وراح  الق�سري  �رسواله  أنزل  ا غرفتني،  من  املكون 

، ابت�سم وهو ي�سمع طرط�سة 
ّ

ول على املاء املغرب
ّ
يتب

واأخذت  ق�سرية  ع�ساَ  تناولت  أمه؛  ا أته  را بوله، 

تالحقه بني النخيل، تعرث و�سقط على وجهه، تلطخ 

أمه  أن ت�سل ع�سا ا وجهه بالطني، اأخذ يبكي قبل ا

وتل�سعه على موؤخرته وظهره. 

جذع  على  ربطته  البيت،  إىل  ا أذنه  ا من  اقتادته   

الزريبة الذي يتو�سطها، اأخذ ين�سج ويداه مقيدتان 

إىل فمه . إىل اخللف في�سل خماطه ا ا

 بكى حتى نام واقفاً، ظل على حاله حتى قررت 

الرباط  أمه  ا حلّت  والتواري،  االن�سحاب  ال�سم�س 

�سقط  ينتف�س،  اأن �سلّت املغرب، كان ج�سده  بعد 

ر�س، حملته ومددته على الب�ساط وعيناه  على االأ

جامدتان ي�ساهدان ما حواليها ببالهة.

أقرب للبكاء - م�سعود . نادته ب�سوت متهدج ا

 ... -

- م�سعود حبيبي .. مالك ما تتكلم ؟

ج�سده  ازداد  أن  ا جوابه  كان  بل  جواباً،  يحر  مل 

انتفا�ساَ.

الليل،  انت�سف  حتى  ؛  أ�سه  را على  �ساهرة  ظلت   

اأخذ م�سعود يهذي، ومن بعدها اأخذته نوبة بكاء، 

دموع  نزلت  حتى  به�سترييا  ي�سحك  اأخذ  بعدها 

أمه، همد ج�سده ال�سغري قليالً، ومن ثم اأخذ ينتف�س  ا

ج�سده  �سار  ال�سابقة،  املرة  من  اأكرث  ينتف�س   ...

نحيب  بينما  احت�ساري  طق�س  يف  وينزل  يرتفع 

أمه يزداد ارتفاعاَ. ا

 كان فجراً جنائزياَ يهم بالدخول .

ر�سا�سة رخي�سة

أ�سند بندقيته من نوع ) الكند ( على ال�سخرة التي   ا

بعدما  ؛  ال�رسقية  اجلهة  من  اجلبل  أعلى  ا على  تقف 

أن ياأخذ و�سعية  د�س ر�سا�سة يف بيت النار، حاول ا

الذي مير يف  ال�سخ�س  ؛ وهو ي�سدد باجتاه  مالئمة 

أ�سفل اجلبل ؛ مهروالً يقود حماره حتى  وادي ال�سن ا

ي�سل بلدة العوابي قبل حلول الظالم الدام�س .

 دوت طلقة الر�سا�سة ؛ �ساقة برزخ املكان .

مكانه،  من  �ساهد  قال   . اأخطئه  مل  اأين  اأمتنى   -

ر�س ومن ثم همد ج�سده  الرجل وهو يتخبط على االأ

وكاأنه اأ�سابه يف مقتل، تناول بندقيته واأخذ ينزل 

و�سل  عندما   . الوادي  إىل  ا اجلبل  أعلى  ا من  م�رسعاً 

كباً على وجهه، َقلَبه ؛ ليجد الر�سا�سة 
ُ
كان الرجل م

نه�ست جبهته والدم يخ�سب وجهه وحليته املعفرة 

بالرتاب، �سل ن�سل خنجره وقطع احلزام الذي يلف 

اأملانية  �سكني  و�سطه  يف  املعلق  ؛  الرجل  خ�رس 

ال�سنع من نوع خري�سان .

 تناول عمامة الرجل، ومن ثم �سحب ) اخلرج ( من 

على ظهر احلمار ولكزه على ردفه ليغيب مع نهيقه 

يف غياهب الوادي .

جانباً  و�سعها  اجلبل،  أعلى  ا إىل  ا غنيمته  حمل   

أوقد النار، نف�س ) اخلرج ( على ) ال�سباعية ( التي  وا

اأدخل  بعدها  جيداً  نف�سه  ى، 
َّ
نو فاأن�سكب  يفرت�سها 

به  لي�س  أن  ا تاأكد  بعدما  م، 
ّ
قي �سيء  عن  يبحث  يده 

ى، الح به جانباً . 
َّ
آخر غري النو �سيئاً ا

ينك�س  اأخذ  لت�ستعر،  النار  يف  حطبات  عدت  رمى 

�سياع  على  يتح�رس  وهو  �سغرية  بحطبة  النار 

ر�سا�سته .  
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ذلك  من  اخلام�سة  يف  ينه�س  عمله:  كان  هكذا 

ال�سباح البارد املعتم، يغ�سل وجهه مباء دايفء -  

اذا كان ال�سّخان يعمل -  او مباء بارد اذا مل يكن 

يعمل . يحلق ذقنه بعناية وهو يتحدث اىل زوجته 

اخلنزير  بدهن  البي�س  تعد  هي  بينما  املطبخ  يف 

 . ال�سباح  ذلك  تي�رّس يف  ما  او  املحاّلة  الفطائر  او 

ال�ساد�سة يقود �سيارته اىل عمله وحيداً، يوقف  يف 

�سيارته يف الفناء الكبري حيث يفعل ذلك كل الرجال 

اثناء بزوغ ال�سم�س، الوان ال�سماء يف ال�سباح تكون 

او  حمراء  واحيانًا  بنف�سجية  او  وزرقاء  برتقالية 

فوق �سخرة  املاء  مثل  لون �ساف  ذات  او  �سفراء 

بي�ساء .

الفجر  هواء  يف  يتجمد  انه  االيام  بع�س  يف  يح�س 

البارد، وايام اخرى ال يح�س بذلك ي�رسب بقب�سته 

بزوغ  اثناء  اخل�رساء  ال�ساحنة  جوانب  احد  على 

ال�سم�س فيبت�سم ال�سائق وهو يحييه ) هالو ( بينما 

يقودا   . ال�ساحنة  من  االخر  اجلانب  هو  يت�سلق 

ويهبطان  الكبرية  املدينة  اىل  خارجني  ال�ساحنة 

كل ال�سوارع حتى ي�سال اىل املكان الذي يبداأن منه 

العمل . يتوقفان يف بع�س االحيان للتزود بالقهوة 

ال�سادة في�سيع الدفء يف ج�سديهما ثم يبداأن العمل، 

منزل  كل  امام  يقفز  ان  له  بالن�سبة  العمل  يعني 

ال�سيارة  اىل  ويح�رسها  القمامة  �سفائح  ليليتقط 

حلافة  معاك�س  ب�سكل  ويفرغها  اغطيتها  ينزع  ثم 

ال�سندوق مما يجعل ق�سور الربتقال وحلاء ال�سمام 

 . الفارغة  ال�ساحنة  لتمالأ  ت�سقط  القهوة  وروا�سب 

و�س �سمك وقطع من الب�سل  هنالك دائما عظام وروؤ

االخ�رس والكرف�س الذابل، اذا كانت القمامة جديدة 

فانها �ستكون ال باأ�س بها اما اذا كانت قدمية فانها 

�ستكون �سيئة . 

ال،  ام  العمل  هذا  يحب  كان  اذا  ما  متاأكداً  يكن  مل 

ويتحدث عنه  بل  باتقان  به  يقوم  لكنه عمله وهو 

يف  نهائيًا  به  يفكر  وال  االحيان،  بع�س  يف  كثرياً 

. يكون العمل يف بع�س االيام رائعًا  اأخرى  اأحيان 

النه يخرج منذ ال�سباح الباكر والهواء بارد ومنع�س 

ويعمل لفرتة طويلة حتى ترتفع درجة حرارة ال�سم�س 

العمل  يكون  ما  وغالبا  مبكراً،  القمامة  وتتبخر 

ينظر  وهادئًا،  م�سغواًل  جلعله  كافية  لدرجة  هامًا 

اىل املنازل، يقطع االع�ساب التي مير بها وي�ساهد 

كيف يعي�س اجلميع ويده�س مرة او مرتني يف ال�سهر 

عندما يجد نف�سه يحب عمله بل ويعتربه اأف�سل عمل 

يف العامل . 

�سارت االمور على هذا املنوال ل�سنوات وفجاأة تغري 

انه  حتى  واحد  يوم  يف  تغري  له،  بالن�سبه  االعمل 

يتغري  ان  لعمل  ميكن  كيف  بعد  فيما  يتعجب  كان 

كثرياً يف مثل هذه ال�ساعات القليلة �سار يف ال�سقة 

ومل يكن يرى زوجته او ي�سمع �سوتها، لكنها كانت 

بعيداً  واقفة  وتركها  املقاعد  احد  اىل  �سار  هناك، 

عنه تراقبه وهو يلم�س الكر�سي ويجل�س عليه دون 

ان ينب�س ببنت �سفه، جل�س هناك ملدة طويلة . 

- ما اخلطب ؟ جاء �سوتها اخرياً اليه، البد انها قد 

قالت ذلك ثالثا او اربع مرات . 

- خطب ؟ نظر اىل تلك املراأه، نعم انها زوجتك، او 

على االقل �سخ�س يعرفه وهذه هي �سقتهم ب�سقفها 

الطويل و�سجادها املهرتئ . 

- قال لها : حدث �سىء يف العمل اليوم ...... انتظرته 

كي يكمل حديثة . 

اأعمل بها،  التى  القمامة  �ساحنة  - حدث �سىء يف 

ك ل�سانه بجفاف فوق �سفتيه .
ّ
حتر

واأطبق جفنيه حتى غ�ساه الظالم الدام�س، بدا االمر 

مثل الوقوف وحيداً يف منت�سف غرفة مظلمة عندما 

تنه�س من �رسيرك يف منت�سف الليل . 

ان  حاويل  عملي،  �ساأترك  انني  اظن   : لها  قال 

تتفهمي ذلك 

- �ساحت به : ال افهم 

- ال ميكن تغيري ذلك، فهذا اغرب �سىء لعني ح�سل 
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يل يف حياتي، فتح عينيه وجل�س بعيداً هناك، بدت 

وهو  بابهامه  �سبابته  فرك  عندما  باردتان  يداه 

يقول » غريب ما حدث » 

- ح�سنًا، ال جتل�س هناك فقط . 

قائاًل  �سحيفته  من  جزءاً  �سرتته  جيب  من  تناول 

اول  كانون  �سهر  العا�رس من  اليوم   « هذه �سحيفة 

لو�س اجنيلو�س تاميز  انها �سحيفة   ،« عام 1951 

ن�رسة الدفاع املدين وهي تقول انهم �سوف ي�سرتون 

اجهزة راديو ل�ساحنات القمامة التى نعمل بها .

من  القليل  �سماع  يف  ال�سىء  هو  ما  ح�سنًا،   -

املو�سيقى ؟ 

لي�س  تفهمينني،  ال  انت  مو�سيقى،  هناك  لي�س     -

حركة  ور�سم  اخل�سنة  يده  وفتح  مو�سيقى،  هنالك 

النظيفة، ر�سمها ببطء حماواًل و�سع  اظافره  باأحد 

رئي�س  ...يقول  يته  روؤ ي�ستطيعان  بحيث  �سيء  كل 

اجهزة  ي�سعون  �سوف  انهم  املقال  هذا  يف  البلدية 

البلدة،  ار�سال وا�ستقبال يف كل �ساحنة قمامة يف 

القنبلة  ت�رسب  ان  بعد  يده،  اىل  ونظر  ذلك  قال 

الذرية مدينتنا �سوف تتحدث الينا هذه االجهزة ثم 

تتحرك �ساحناتنا جلمع اجلثث . 

- ح�سنًا، يبدو ذلك عمليًا ... متى ....

قال مقلداً �سوت اجهزة االر�سال : �ساحنات القمامة 

اجلثث  ترك  ميكنك  ال  طبعًا   . اجلثث  جلمع  كي 
ّ
حتر

جمعها  بجب  ؟  كذلك  الي�س   ... وهناك  هنا  ملقاة 

ثم....

بطيئة  نظرة  واختل�ست  ببطء  فمها  زوجته  اأغلقت 

ف�ساهد اختال�سة النظر تلك ثم ا�ستدارت بحركة من 

واجتهت  لها  اداره  ما  �سخ�سًا  وكاأن  بدت  ج�سمها 

جل�ست  ثم  ذلك  �ستفعل  كيف  فكرت  كر�سي،  نحو 

هو  ا�سغى   . �سيئًا  تقل  ومل  مت�سنج  م�ستقيم  ب�سكل 

...تك...تك، مل يعر االمر جّل  اىل �ساعة مع�سمه تك 

انتباهه اأخرياً �سحكت زوجته »لقد كانوا ميزحون«. 

هّز را�سه ف�سعر به يتحرك من الي�سار اىل اليمني ومن 

حدث  اآخر   �سىء  اأي  مثل  ببطء  الي�سار  اىل  اليمني 

اليوم، كال لقد و�سعوا جهاز ا�ستقبال يف �ساحنتي 

التى بنفاياتك  اليوم وقالوا يل عند �سماع اجلر�س 

يف اأي مكان اذا كنت تعمل، وعندما نناديك بوا�سطة 

جهاز االر�سال اأح�رس واأنقل املوتى . ارتفع �سوت 

ماء يغلي يف املطبخ، تركته يغلي ملدة خم�س ثوان 

لتجد  ونه�ست  الكر�سي  بذراع  اأم�سكت  ثم  اخرى 

ثم  بالباب  وقفت  الغليان.  �سوت  توقف  الباب، 

فيه  يجل�س  يزال  ال  الذي  املكان  اىل  عائدة  �سارت 

دون حراك ورا�سه مت�سّمر يف اجتاه واحد فقط 

- لقد مت التخطيط لكل �سيء، لديهم رقباء و�سباط 

اننا  �سىء بل حتى  ن�سيج خا�سه، كل  نظام وقطع 

نعرف اىل اين �سنح�رس اجلثث . 

-  اذن فقد كنت تفكر باالمر طوال اليوم .

. خطر ببايل اال اكون جامع  ال�سباح  -  اجل منذ 

قمامة بعد االن .

االلعاب،  من  بلعبة  نلهو  ان  وتوم  انا  اعتدت  فقد 

يجب ان جّتربي ذلك �سحيح ان القمامة �سيئة لكنك 

ان عملت بها ميكنك ان ت�سنعي منها لعبه، وقدت 

النا�س وعرفنا  . راقبنا قمامة  انا وتوم ذلك  فعلت 

ما لديهم، عظام وقطع ) �ستيك ( يف بيوت االغنياء 

وخ�س وق�سور برتقال يف بيوت الفقراء، من املوؤكد 

انه امر �سخيف لكن على املرء ان يجعل من عمله 

�سيئًا جيداً وامرا ذو �ساأن ما ا�ستطاع اىل ذلك �سبيال 

نف�سك  �سيد  انت  ؟  به بحق اجلحيم  يقوم  واال ملاذا 

وال�ساحنة تخرج مبكراً يف  الطريق  العمل ويف  يف 

ال�سباح فهو عمل خارجي على اأي حال، ميكنك ان 

ترى ال�سم�س تبزغ واأن ترى املدينة ت�سحو وهذا لي�س 

يعد  اليوم، فجاأة مل  االن،  لكن  االطالق،  �سيئًا على 

ن . هذا نوع العمل الذي ينا�سبني بعد االأ

- بداأت زوجته تتحدث بهدوء، ذكرت ا�سياء كثرية 

ان ت�رسح كثريا  اأ�سياء اكرث، لكن قبل  وحتدثت عن 

اعرف   .... اعرف   : قائاًل  بلطف  قاطعها  بحديثها 

الفواتري  ذلك،  اعلم   ... و�سيارتنا  واملدر�سة  االوالد 

والديون . لكن ماذا عن تلك املزرعة التى تركها لنا 

والدي ؟ ملاذا ال ننتقل اىل هناك بعيداً عن املدن، 

اأعرف القليل عن الزراعة ون�ستطيع تخزين ما يكفي 

�سهر اذا حدث �سىء ما. الأ

مل تتفوه هي ب�سىء .

طبعا كل ا�سدقائنا هنا يف املدينه، ا�ستمر يتحدث 

بعقالنيه، دور ال�سينما والعرو�س الفنية وا�سدقاء 
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اأال   : وقالت  عميقًا  نف�سًا  اأخذت   ،........ و  االوالد 

ن�ستطيع التفكري باالمر لعدة ايام اخرى ؟ 

ال ادري .. اأخ�سى من ذلك، اأخ�سى اذا ما فكرت بهذا 

يا   . عليه  اعتاد  ان  اجلديد  وعملي  �ساحنتي  اعني 

ما  -   ي�سمح رجل  ان  ذلك �سحيحًا،  يبدو  الهي ال 

مثل  فكرة  على  تعتاد  باأن  لنف�سه  ب�رسي-   كائن 

تلك  

هّزت راأ�سها ببطىء وهي تنظر اىل النوافذ واجلدران 

يدها  �سّدت  عليها  التى  القامتة  وال�سور  الرمادية 

وبداأت بفتح فمها . قال : �ساأفكر الليلة �ساأبقى يقظًا 

افعل، فقط اعنت  �ساأعرف ماذا  ال�سباح  لفرتة ويف 

تكون  لن  االمور  بكل هذه  باالطفال الن معرفتهم 

امراً جيداً . اجابته : �ساأتدبر امر ذلك . 

دعينا نتوقف عن احلديث، �ساأكمل ع�سائي . 

نظرت  ثم  وجهها  على  يديها  ت�سع  وهي  نه�ست 

 : . قال لها  النوافذ  ال�سم�س يف  اليهما ثم اىل �سوء 

ملاذا ال تاأت �سيعود االوالد يف اأي حلظة . اجابته : 

ل�ست جائعة .

يجب ان تاأكلي، يجب ان ت�ستمري باحلياة . خرجت 

فيها  حراك  ال  غرفة  و�سط  وحيداً  وتركته  م�رسعة 

حتى الن�سائم ال حترك ال�ستائر ولي�س بها اال ال�سقف 

قمر  مثل  زجاجي  م�سباح  منت�سفه  ويف  الرمادي 

بكلتا  وجهة  فّدلك  هادئًا  كان   . ال�سماء  يف  عجوز 

يديه، نه�س ووقف وحيداً يف مدخل غرفة الطعام، 

�سار اىل االمام و�سعر بنف�سه يحل�س ويبقى جال�سًا 

يف احد مقاعد غرفة الطعام . �ساهد يديه تنت�رسان 

فوق غطاء املائدة االبي�س خاليتني ومنفرجتني .

ية  حتركت هي يف املطبخ وهي حترك االواين الف�سّ

على  املطبق  ال�سمت  مواجهة  يف  قرقعة  فتحدث 

املكان.

- قال : اأتعجب كيف �ساأ�سع اجلثث يف ال�ساحنة ؟ 

هل ا�سعها ب�سكل طويل ام ب�سكل يظهر فيه اآخر ها 

و�س اىل اليمني ام االرجل ؟ الرجال والن�ساء  ؟ الروؤ

معًا ام منف�سلون، االطفال يف �ساحنة منف�سلة ام 

مع الكبار ؟ الكالب يف �ساحنات خا�سة ام نرتكها 

القمامة  �ساحنة  ت�ستطيع  اأ�ستغرب كم جثة   . ملقاة 

ان ت�ستوعب، واأ�ستغرب اذا كان باالمكان تكدي�سها 

فوق بع�سها البع�س . اذا عرفت ان المنا�س يل من 

ذلك ال ا�ستطيع ان امتثل ذلك او ان اتو�سل اىل حل . 

احاول لكن الجمال للتخمني . ال ميكن تخمني العدد 

الذي ميكنك تكدي�سه يف �ساحنة واحدة .

جل�س يفكر كيف كان الوقت متاأخراً يف عمله نهاراً 

�سندوق  غطاء  وفوقها  بالقمامة  مليئة  وال�ساحنة 

الكبرية  القمامة  كمية  جعل  الذي  االمر  ال�سيارة 

االمر  يكون  كيف   . م�ستو  غري  �سكال  الغطاء  تعطى 

الداخل  اىل  ونظرت  فجاأة  الغطاء  �سحبت  انك  لو 

التى  فقط  البي�ساء  اال�سياء  ثوان  لعدة  و�ساهدت 

�سكل  على  التى  اال�سياء  وتلك  املعكرونة،  ت�سبه 

�رسائط، اال�سياء البي�ساء فقط كانت حًية ومهتاجة 

وهناك املاليني منها، عندما ت�سعر بحرارة ال�سم�س 

و�س  القهوة وروؤ تهداأ وتختبىء يف اخل�س وروا�سب 

تختفي  ال�سم�س  ا�سعة  من  ثوان  ع�رس  بعد  ال�سمك، 

امل�ستديرة  املعكرونة  ت�سبه  التى  البي�ساء  اال�سياء 

وال�رسيطية وتهداأ كمية القمامة الكبرية وال تتحرك 

طي  كيفية  اىل  وتنظر  الكومة  فوق  الغطاء  تعيد   .

اخلفية  املجموعة  فوق  م�ستو  غري  ب�سكل  الغطاء 

اال�سفل وان  �ستظلم مرة اخرى يف  انها  وانت تعلم 

تتحرك  دائمًا،  يجب  كما  باحلركة  �ستبداأ  اال�سياء 

عندما يعود الظالم .

كان ال يزال يجل�س هناك يف الغرفة الفارغة عندما 

الباب االمامي لل�سقة على م�رساعيه ودخل  انفتح 

ابنه وابنته وهما ي�سحكان . �ساهداه يجل�س هناك 

ولزمت  املطبخ  باب  اىل  امهما  رك�ست  فتوقفا. 

حافته ب�رسعة وحّدقت بعائلتها . ف�ساهدوا وجهها 

و�سمعوا �سوتها يقول : » اجل�سوا يا اوالد ... اجل�سوا 

.« رفعت احدى يديها ودفعتها نحوهم وهي تقول ) 

جئتم يف الوقت املنا�سب ( . 
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أنا ال اأعرف الكثري  أعرفه، وا مل ي�سدقني اأحد حني قلت ما ا

مركز  يف  ق�سيتها  يوماً  ع�رس  خم�سة  بعد  ال�سيدة..  عن 

م�سريي  تقرر  هناك  ومن  املحكمة،  اىل  اأخذت  ال�رسطة 

فجيء بي اىل �سجن الن�ساء، دفعتني ال�سجانة بعنف اىل 

إحدى القاعات فهرعت ال�سجينات مثل اجلراد والت�سقن  ا

إحداهن  بي، وجوههن بال لون وعيونهن من دون بريق.. ا

ال�سن ت�سع  واأخرى كبرية يف  أدري ملاذا-  ا زغردت- ال 

التي  اىل  غمزت  مني،  اقرتبت  عينيها  حول  ثقيالً  كحالً 

زغردت، و�ساألتني : ما هي حكايتك ؟ 

j j j

�ستمتد  مت�سابهة  أيام  ا من  طويلة  �سل�سلة  بانتظاري 

بعمر  اأخرج  ف�سوف  حية  بقيت  إذا  وا عاما،  ع�رسين  اىل 

اأن رجالً على �ساكلة حممود  ن  االآ أنا متاأكدة  ا ربعني..  االأ

رانب« التي خلفتها ورائي  أن » االأ يا�سني لن يتزوجني، وا

�ستموت جوعاً . 

j j j

لف ولي�س من الياء،  ال�سجينات ي�سمعن احلكايات من االأ

هو  فها  وىل  االأ يام  االأ يف  ال�سمت  التزمت  قد  كنت  إذا  وا

والليايل  يام  االأ ن 
ّ
نلو كيف  إذ  ا إحلاحهن،  ا أمام  ا يتداعى 

التي  لن�ستوعب احلياة  ال�سمت  أن نك�رس  ا املت�سابهة دون 

�رسنا عليها؟ هذا ما قالته التي ت�سع كحالً ثقيالً حول 

عينيها. 

أول  ا إن  ا  : التي زغردت  دائرة، وقالت  �سبه   و�سعنني يف 

ورحت  نهايتها..  اىل  يقود  الذي  وهو  املهم  هو  احلكاية 

طعنت  التي  ال�سيدة  مع  حكايتي  احلكاية،  بخيط  أم�سك  ا

يف �رسير نومها ب�سكني املطبخ.. غابت وجوه الن�ساء من 

حويل وات�سح وجه ال�سيدة. 

أنظف الف�سيات  أنا ا إنها تاأخذ قيلولتها كما يف كل يوم.. ا ا

ال�سجادة  فوق  �سود  االأ القط  والليمون،  بي�س  االأ باخلل 

البالط �سقيل مثل  اأخرى،  ويغم�س  يفتح عيناً  العجمية 

املكتبة  رفوف  مرتبة يف  الكتب  نظيفة،  والزوايا  آة،  املرا

ال رائحة للغبار تنبعث منها، م�سفوفة بح�سب اأحجامها 

أ هذه الكتب لكنها ت�سرتي املزيد  أنواعها) ال�سيدة ال تقرا وا

ت�ستيقظ  وعندما  للديكور(  ل 
ّ
مكم ك�سيء  خر  الآ حني  من 

من  و�سقفه  وا�سع  حمامها  ام.. 
ّ
احلم طق�س  أ  يبدا ال�سيدة 

أن ترى  الزجاج ال�سفاف، يتيح لها حني تتمدد يف البانيو ا

أو �سطوع �سم�سها نهاراً، وبنجومها عند  ال�سماء، بغيومها ا

نهاراً  البانيو  يف  تغط�س  أن  ا تف�سل  ال�سيدة  لكن  امل�ساء، 

وتهاجر  تعرب  التي  احلمام  أ�رساب  ا مب�ساهدة  لتت�سلى 

أنتظر  ا احلمام  باب  قريبة من  أنا  ا أكون  ا بعيدة..  اىل مدن 

أن�سى  ا أنني ال  ا أوامرها، فقد تكون بحاجة اىل �سيء، مع  ا

أوراق  ع�ساب الربية، وا �سيئاً، ال�سابون املطعم برائحة االأ

الليمون املعطرة، ومرطب ال�سعر، وغ�سول الفم، واملن�سفة 

ومنا�سف  والربن�س،  القما�سي،  القدم  وخف  الوردية، 

ملحقة  خزانات  داخل  مكانه،  يف  �سيء  كل  الوجه.. 

أو على الرفوف.  باحلمام ا

عندما تنتهي ال�سيدة، بعد �ساعتني من حمامها اليومي، 

مع  بالنعناع،  أو  ا بالهيل  م 
ّ
املطع ال�ساي  لها  عد  الأ اأ�رسع 

أثناء ذلك قد  الب�سكويت املعجون بالزعرت، وتكون ال�سيدة ا

انتهت من جتفيف �سعرها وترطيب ج�سدها باأنواع فاخرة 

من الكرميات، وحينما تدخل ال�سالة،بثوبها الف�سفا�س، 

بتذلل  يتبعها  باأذيالها،  ح 
ّ
ويتم�س �سود  االأ القط  يقفز 

ويتمدد عند قدميها حني جتل�س.. القط ال يتم�سح باأطراف 

با�سرتخاء  اأجل�س  ال  أنا  وا الفقر،  رائحة  ي�سم  كاأنه  ثوبي، 

مثل ال�سيدة. 

j j j

ج، 
ّ
تترب خروجها  قبل  ال�سيدة،  تخرج  م�ساء  التا�سعة  يف 

يتغري  �سمع،  من  كاأنها  املاكياج  حتت  ب�رستها  فتبدو 

�سكلها متاماً، عيناها تغرقان بالكحل وجفناها يثقالن 

ال  اللماع..  القرمزي  باللون  �سفتاها  وت�سطبغ  بال�سدو، 

أكون  ا أنني  ا اأعرف  لكنني  ال�سيدة،  مت�سي  أين  ا اىل  اأعرف 

اأحمل  الباب،  لها  أفتح  ا الوقت..  امتد  مهما  بانتظارها 

إذ  طمئن عليها، ا حقيبتها، واأ�سعد معها اىل غرفة النوم الأ

املتاأخر مرهقة متاماً،  الوقت  تعود يف هذا  تبدو عندما 

ويف اأحيان اأخرى تكون مرتنحة فاأ�سندها.. روائح غريبة 

ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص 
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تفوح من ال�سيدة عندما تعود. 

j j j

لتتدبر  راتبي  وت�ستلم  عمتي  تاأتي  �سهر  كل  نهاية  يف 

تعمل  عمتي  ال�سغار..  إخوتي  وا املري�سة  اأمي  رعاية 

إن  ن الزواج لل�سبان وال�سابات، لكنها تقول يل ا
ّ
خاطبة، تزي

إذا كان  ا أنا اأحلم بالزواج حتى  حالم.. وا الزواج مقربة االأ

إذا تزوجت ف�ساأحكم على اأمي  إنني ا أي�ساً ا مقربة.. تقول يل ا

آخر توؤكد  باملوت وعلى اخوتي بالت�رسد، لكنها يف وقت ا

مور، وتكرر  أنها �ستزوجني يوماً ما عندما ت�ستقيم االأ يل ا

أة مرغوبة يف اأي مرحلة من عمرها..  أن املرا على م�سمعي ا

أنني اأ�سدقها. عي ا
ّ
أد أنها تكذب وا اأعرف ا

j j j

بكل   
ْ
وتابعت كرزات(  �سحن)  ال�سيدة  طلبت  نهار  ذات 

خر وتاأخذ  أرانب(، متد يدها من حني الآ أفواه وا �سغف فيلم) ا

ال�سا�سة،  اىل  م�سدودتان  وعيناها  لوز  أو  ا حم�س  كم�سة 

أن ترفع عينيها عن  أ�سارت يل دون ا وعندما رّن الهاتف ا

ورفعت  إ�سارتها  ا فهمت  حمامة،  وفاتن  يا�سني  حممود 

أرد : ال�سيدة نائمة.  أنا ا ال�سماعة وا

أرانب( ويف  أفواه وا أي�ساً) ا أتابع ا أقعد على م�سافة منها وا ا

يا�سني،  حممود  ي�سبه  برجل  اأحلم  غطية،  االأ حتت  الليل، 

رانب » اجلائعة يف بيت عمتي.. عمتي  يحبني وينقذ » االأ

قد  كانت  ولعلها  علينا،  رانب  االأ ت�سمية  اأطلقت  التي  هي 

الرغيف  قطع  تناولنا  حني  املا�سي،  يف  الفيلم  �ساهدت 

أرانب ال ت�سبعون. املدهونة بالزبدة تردد : ا

ن) ال�سيد( تزوج اخلادمة،   بال�سعادة لنهاية الفيلم الأ
ُ
�سعرت

لكن ال�سيدة وقتها التفتت نحوي ومل تكن �سعيدة، تقل�ست 

فالم..  االأ ت�سدقي  ال  حتذيرية:  بنربة  ورمتني  مالحمها 

غرفتها  اىل  وم�ست  عبداً..  واخلادم  �سيداً  يبقى  ال�سيد 

منزعجة. 

 j j j

حتت  تت�سلل  عقاربها  طويلة،  ال�سجن  يف  الليل  �ساعات 

يف  خيوطها  تزال  ال  واحلكاية  دمنا،  ومتت�س  جلودنا 

القاعة،وكذلك  داخل  خافت  ال�سوء  ال�سجر..  �سنارة 

اأ�سواتنا لئال تاأتي ال�سجانة وتطفئ ال�سوء فيعم الظالم 

وتفقد احلكاية ت�سل�سلها. 

كبحت  ما  وكثرياً  ال�سيدة،  مت�سي  أين  ا ت�ساءلت  ما  كثرياً 

جماح ال�سوؤال بالرد على نف�سي: اخر�سي يابنت هذا لي�س 

أ�سمع �سوتي املكبوح  أكاد ا من �ساأنك، ل�ست �سوى خادمة.. ا

ال�سيدة..  أوامر  ا اأن نربته ت�سبه نربة  ل يل 
ّ
أرد، ويخي ا حني 

العامرة  أت�سلل اىل خزانة مالب�سها  ا أن  ا اأحياناً  ويحلو يل 

بالف�ساتني واملعاطف والبلوزات وعباءات احلرير اخلال�س 

لب�سة الداخلية املخرمة، والكثري  وال�ساالت والقبعات واالأ

حمر  �سقر واالأ ك�س�سوارات والباروكات ذات ال�سعر االأ من االأ

يف  نف�سي  اىل  أنظر  وا أ�ساء  ا ما  أرتدي  ا الفاحم..  �سود  واالأ

أنني  ا �سوى  ال�سيدة،  وبني  بيني  فرق  اأي  أرى  ا ال  آة،  املرا

أين ياأتيها املال  أملك.. من ا اأ�سغر منها، لكنها متلك ما ال ا

؟ اأظنها ورثت من زوجها امليت. 

 j j j

غري   
ّ
علي ترد  ؟  عمتي  يا  أتزوج  وا مور  االأ ت�ستقيم  متى 

مبالية مب�ساعري: ا�سربي يا ابنة اأخي، اأمك بحاجة اىل 

أزوجك حتى  رانب جياع، �سوف ا إخوتك االأ أدوية كثرية وا ا

ت�سمت  ؟  أربعني  ا أ�سهق:  ا ربعني..  باالأ عمرك  اأ�سبح  لو 

وترتكني اأغ�س بال�سهقة. 

�ساألت عمتي ذات يوم : ما هي مهنة ال�سيدة ؟

حدجتني بغيظ وهي ترد: مهنتها ال تعنينا. 

املحقق،  يدي  بني  أنا  وا احلرجة،  اللحظات  يف  �ساأعرف 

أنها متلك ن�سبة من  أن ال�سيدة تعمل يف كازينو للقمار، وا ا

أرباح تلك الكازينو. ا

j j j

عندما عاينوا اجلثة، وفت�سوا كل زاوية يف البيت، مل يجدوا 

�سبقت  التي  الليلة  عن  �ساألوين  اأ�سابعي..  ب�سمات  �سوى 

و�سلت،  حاملا  النوم  اىل  خلدت  أنها  ا اأخربتهم  مقتلها، 

ا�ستيقظت  ثم  باملطبخ،  امللحقة  اىل غرفتي  أنا  ا وم�سيت 

أريد  ا ال  وت�رسخ:  الباب  ت�سفق  وهي  ال�سيدة  �سوت  على 

أراك يا غراب البني، كان الوقت قد اقرتب من الفجر،  أن ا ا

كت�سف يف  الأ عميقاً  نوماً  بعد ذلك، منت  �سيئاً  أ�سمع  ا ومل 

ال�سباح مقتل ال�سيدة.. مل ي�سدقوا ما قلت. 

j j j

 حني انتهيت من حكايتي انف�ست ال�سجينات من حويل، 

اىل  ال�سجانة  دفعتها  جديدة..  ب�سجينة  اأحطن  أيام  ا وبعد 

أة  املرا وغمزتها  إحداهن  ا زغردت  دفعتني،  مثلما  القاعة 

من  أول  ا وكنت  عينيها..  حول  ثقيالً  كحالً  ت�سع  التي 

�ساألها : ما هي حكايتك ؟  
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رجل اأربعيني العمر، يحيا مع روتني احلياة.وجهه ي�سبه 

وجه مدينة مهجورة من�سية، تلّون وجهه بال�ُسمرة نبتت 

حليته ب�سكل ع�سوائي واختلط بها قليل من بيا�س ال�سنوات 

.م�سامل مع اجلميع و املجتمع. لي�ست لديه اأي م�سكلة مع 

احلياة وال املجتمع وال العمل.يحيا حياة عادية جدا. كل 

نهاية  ويرجع  م�سقط،  يف  عمله  اإىل  يذهب  اأ�سبوع  بداية 

�سبوع يحمل اأ�سواقه اإىل اأ�رسته وقريته، اأب ل�ست بنات.  االأ

يعمل فّرا�سا يف وحدة ع�سكرية. براتب زهيد . ما مُييز هذا 

الرجل ان�سباطه وابت�سامته. طوال الوقت يف العمل يتحرك 

ال يجل�س يحمل اأوراقا، ين�سخ قرارات ع�سكرية،يجهز قهوة 

لل�سباط واأ�سحاب النجوم املتعددة. ي�سكن غرفة �سغرية 

 . الكل  قبل  ي�ستيقظ  يوم.  كل  مبكرا  ينام  املع�سكر.  داخل 

خم�سة  ي�رسبوها.  اأن  ال�سباط  كل  يحبُّ  التي  القهوة  يعدُّ 

الروتني. ونف�س  العمل  نف�س  يف  وهو  مّرت  عاما  ع�رس 

الرجل  وهذا  تنطفئ.  وجنوم  ترتفع  جنوم  وجوه،  تتغري 

اإىل  �سافة  باالإ  . الكل  بعد  ويخرج  الكل  قبل  العمل  ي�سل 

يعتني  وراق،  واالأ القرارات  ون�سخ  وال�ساي  القهوة  جتهيز 

املحيطة  واملاجنو  الليمون  واأ�سجار  بالنخيل  الرجل  هذا 

�سجار يهّذبها كل فرتة. باملع�سكر.. يحبُّ كثريا االأ

تعلق  وجنوم  هنا.  واأنتي  واأنا  مي�سي  وعمر  ميّر  »عمر 

وهو  اجلملة  بهذه  ».متتم  هنا  واأنتي  واأنا  حتلق  وجنوم 

يتاأمل اأطراف النخيل وهي �ساعدة اإىل ال�سماء ..

والعجيب  املرحلة  هذه  يف  الرجل  هذا  حياة  مّرت  هكذا 

اأطراف  وله  اللون  بّني  م�رَساً  يلب�س  طويلة  ل�سنوات  اأنه 

بنف�س  جديدا  ي�سرتي  م�رّساًَ  متّزق  متدلية.وكلما  بي�ساء 

ناداه  اأ�سبوع  نهاية  من  يوم  ذات   . اللون  ونف�س  القيمة 

فرحًا  ففرَح  اللون.  اأحمر  م�رس  واأهداه  بالعمل  له  م�سووؤ

هذه  اأن  نف�سه  يف  ظنَّ  اأنه  فقط.بل  بامل�رس  لي�س  �سديدا 

الهدية بداية اخلري القادم وفّكر كثرياً بالرتقية يف العمل 

والتي انتظرها كثريا ويئ�س من اأن تاأتي وتيّقن اأن الزمَن 

والع�سكر قد ن�سوه.

لدي  لكن  وا�سطة  وال  �سهادة  عندي  ما  اأنني  »�سحيح   _

خربة يف العمل، خربة عمر« . 

يف نهاية الدوام كّوَم مالب�سه يف كي�س اأ�سود ولب�س م�رسه 

اجلديد بكل عفوية طواه على راأ�سه لفه لفتني ويف الثالثة 

ول مرة منذ  الهدية الأ اكتمل كل �سيء.كم �سعيد هو بهذه 

خم�س ع�رسة عاما يح�سل على هدية.

» اإذا هذه بداية املطر... اأكيد اخلري قادم.

ال�ساعة  بعد  يخرج  ربعاء  االأ يوم  الروتينية  كعادته 

ُيعبئ  الوقود  حمطة  عند  يتوقف  �سباحا  ع�رسة  احلادية 

والده ب�سكويتا وبطاط�س  �سيارته القدمية بنزينا ي�سرتي الأ

وع�سائر وينطلق. هذه املرة لي�ست ككل املرات ال�سابقة 

هديه  لزوجته  ياأخذ  اجلديد،  بامل�رس  �سعيد  املرة  هذه 

يدندن ب�سوت مرتفع   . ب�سيارته  ينطلق  بالهدية.  احتفاء 

اأحالم  يف  وي�رسح   . وجنونا  وفرحا  طربا  راأ�سه  يهز 

كبرية.

»�ساأبني بيتًا وا�سعًا �ساأُغري �سيارتي ورمبا اأتزوج الثانية 

.ويرزقنا اهلل بولد.وووو الرتقية قااااااااااااااادمة.

حالم قطع ن�سف امل�سافة مل ي�سعر بطول الطريق .  مع االأ

اأخذت ال�سيارة كذلك متيل يف ال�سارع . ي�سمع �سوت زمرة 

مامية بلمحة �رسيعة  االأ راأ�سه للمراآة  �سيارة خلفه فريفع 

فرامل  في�سغط  فريتعب  املراآة  يف  يظهر  �سخ�سا  يلمح 

يقف  ي�رسع  ال  كعادته  اأنه  لوال  ينقلب  اأن  وكاد  ال�سيارة 

من  ويحوقل.ينزل  يب�سمل  الطريق.  جانب  على  ال�سيارة 

راآه  الذي  الرجل  عن  يبحث  اخللفي.  الباب  يفتح  ال�سيارة 

غرا�س فلم يجد  يف املراآة.فّت�س ال�سيارة . قّلب مالب�سه واالأ

�سيئًا. يرجع ل�سيارته يتمتم:

__اأكيد هذا ال�سيطان ما يريدين اأفرح .

املغني  �سوت  مع  يددن  .اأخذ  ال�سورة  مو�سوع  تنا�سى   

ذاعة.لكن بداأت فكرة الرجل الذي راآه تقلقه  املنبعث من االإ

جدا .

_ماذا يريد مني هذا الرجل؟

ح�سا�س بقرب  بداأ يرجع اإىل اأحالمه التي بداأت تكرب مع االإ

و�سول الرتقية واأن هذه الهدية رمبا ذّكرت الزمن والع�سكر 

تق�رس  وامل�سافة  تكرب  حالم  الرتقية.االأ اأ�ستحق  اأنني 

للو�سول اإىل قريته التـي رماهه اهلل بني جبال احلجر.بداأ 

يقلق يفّكر يف �سورة الرجل الذي يتج�س�س عليه.

رمبا اختفى يف �سندوق اخللفي ل�سيارة.

اأوقف ال�سيارة على الر�سيف. رفع عينيه بحذر اإىل املراآة. 

يرتفع  الرجل.الرعب  نف�س  �ساهد  �رسيعة  ب�رس  وبلمحة 
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اخللفي  ال�سندوق  اإىل  يتجه   . ال�سيارة  من  ينزل  ويكرب. 

ال�سندوق  اأن يفتح  لل�سيارة ويف يده ع�سى غليظة.وقبل 

خاف اأن يكون اأكرث من رجل يف ال�سيارة ويقتلوه .ويخ�رس 

البيت  ويف  ب�رسعة  يذهب  اأن  احُللمية.قرر  م�ساريعه  كل 

�سيعالج املو�سوع بطريقته اخلا�سة . و�سل البيت ادخل 

�سيارته كعادته يف حو�س البيت. مل يذهب مبا�رسة لزوجته. 

متاأكد اأنها يف املطبخ كعادتها يف هذا الوقت . ماذا �ساأفعل 

بهذا الرجل املختبئ بداخل ال�سيارة اأو رمبا الرجال.ذهب 

لبيت جاره كي ي�ساعده يف م�سكلة الرجل الذي يتج�س�س 

عليه.اأخرب جاره بالق�سة . فتحّم�س اجلار للم�ساعدة. اأخذ 

البندقية من حائط )املجل�س(واألقمها عدة طلقات نارية.

اقرتبا من �سندوق ال�سيارة . طرق الرجل �سندوق ال�سيارة 

بقوة ويف ظّنه اأن الرجل �سيخاف ويهرب اأو يطلب العفو.

اأدخل  اال�ستعداد.  و�سعية  يف  خطوات  بعد  على  وجاره 

الرجل مفتاح �سيارته يف �سندوق ال�سيارة اخللفي.فتحه 

وهو يرتعب . انفتح ال�سندوق اخللفي لل�سيارة . ومل يجدا 

حباط واخليبة.حاول ان يتهرب ويتعلل  �سيئًا.اأُ�سيب باالإ

من جاره قال متلعثمًا :

: ميكن هرب يوم �رست عندك اأخربك.

بالرجل  .فّكر  . خلع م�رسه اجلديد ود�سدا�سته  بيته  دخل 

الذي يراقبه.

رمبا يكون �سِحرا.

 ميكن �سخ�س يريد يقتلنا.

 ميكن ان �سخ�س اأر�سله ال�سابط يراقبني .

مل  ولكن  فرتا�سيات  واالأ الفر�سيات  هذه  كل  يقلب  اأخذ   

ي �سبب . فهو ي�سلي لذا ال�سحر ال يقربه.  يجد اأي مربرات الأ

له يف العمل يحرتمه  وهو م�سامل فلي�س لديه اأعداء . وم�سووؤ

وميزح معه فلذا ملاذا يراقبه.

الحظت زوجته التغريات على زوجها.مل يرد على اأ�سئلتها 

بندقيته  يراقبه.اأخذ  الذي  الرجل  يف  ويفكر  يهذي  اأخذ  ؟ 

الكرا�سي  من  ال�سيارة  يفت�س  اأخذ  وم�سباح؟  القدمية 

اأن ينام هذه  اأ�سفل ال�سيارة. قرر  مامية ومن  اخللفية واالأ

�سبوعية مع زوجته.  الليلة يف ال�سيارة. ويخ�رس متعته االأ

قال يف نف�سه رمبا �سريجع هذا الكلب الغبي. يف الليل.

نام نوما متقطعا قلقا.راأى كوابي�س.�سورة الرجل �ساهدها 

عدة مرات.طلع الفجر ومل يطلع هذا الرجل.

اأخذ قهوته ال�سباحية. ذهب اإىل ال�سوق كعادته �سباح كل 

يوم خمي�س.كل اأ�سحاب ال�سوق الحظوا يف وجهه تعابري 

خمتلفة كالمه اأ�سبح اأقل. نكاته التي كان يطلقها ماتْت.

�سبوع مع  �سيخ�رس كذلك الليلة االخرى من متعة نهاية االأ

هذه  لل�سيارة.ويف  اخللفية  الكرا�سي  يف  و�سينام  زوجته 

الليلة وهو ينظر اإىل النجوم �ساهد كل �رسيط حياته ميرُّ 

راأى نف�سه طفال معذبا يف بيت اأبيه بعد موت اأمه مبر�س 

يدرك  ال  وهو  يبكي  اأمه  جنازة  يف  نف�سه  �ساهد  مزمن، 

معنى املوت . تذكر جيدا زواج اأبيه بعد �سهور قليلة؛ ويف 

العر�س �سبَّ فناجني القهوة وفرح لفرح اأبيه . تذّكر جيداً 

�سنوات العذاب مع زوجة اأبيه. ف�سله يف الدرا�سة . وخروجه 

املتعب  .بحثه  مل�سقط  وذهابه  القرية،  ومن  املدر�سة  من 

عن لقمة العي�س.تذّكر جيداً وجه بنت خاله فاطمة، واأول 

ليلة معها �سكا لها حزنه وعذابه وليايل الدموع واجلوع 

. بنت خاله �سارت زوجته واأم لبناته ال�ست.مع ال�سنوات 

يف م�سقط وحبه لبناته وعائلته ن�سى طفولته هذه الليلة 

مراحل  كل  يراجع  جعله  الرجل  من  اخلوف   . نف�سه  راأى 

حياته . فلم يجد اأي عداوة مع اأحد.

الذي  الرجل  �سورة  من  قلق  يف  اجلمعة  �سباحية  مّرت 

�ساهده يف املراآة.القلق الذي يعي�سه منذ يومني يتحول اإىل 

كاآبة.يف ظهر ذلك اليوم ذهب اإىل املعلم ليعمل له » حرز«. 

اأخربه بالق�سة كاملة.كتب له �سيئًا يف ورقة وخاطها يف 

قطع قما�س بي�ساء وقال له:

 خّبئها اأ�سفل الكر�سي اخللفي.

و�سع قطعة القما�س البي�ساء اأ�سفل الكر�سي اخللفي . كّوم 

حمر يف كي�س . قذف بها يف �سندوق  مالب�سه وم�رّسه االأ

.وّدع  مل�سقط  الرجوع  وقت  حان  ل�سيارته.عندما  اخللفي 

الطريق  ال�سيارة.يف  حمرك  اأدار  ال�ست.  وبناته  زوجته 

العودة مل  بالهدية.ويف طريق  اإخبار زوجته  لعدم  حت�رّس 

لياًل.ويف  م�سقط  و�سل  وقلقًا.  خوفًا  للمراآة  راأ�سه  يرفع 

يف  ج�سده  .كد�س  الرجل  �سورة  لن�سيان  منه  حماولة 

اأرق وكاآبة هذه الق�سة التي  �رسيره.راجع وهو يف حالة 

يراقبه هذا  مر ملاذا  باالأ فكر  كلما  قلقا  يزيده  بها.ما  مّر 

الرجل �ساحب العمامة احلمراء؟ما بني القلق والكوابي�س 

يف  املا�سيتان.  الليلتان  مّرت  كما  الليلة  هذه  اأنق�ست 

حمر.جّهز دلتني �ساي ودّلة قهوة.  ال�سباح لب�س م�رسه االأ

له ليخربه بق�سته. كان ي�رسد ق�سته  ذهب مبا�رسة مل�سووؤ

ويف وجه ال�سابط �سحكات مكبوتة.

رّد ال�سابط : �ساأفكر بهذا الرجل واأقب�س عليه.

املراآة  اإىل  .نظر  املياه  دورة  دخل   . مكتبه  من  خرج 

الكبرية، �سمعوه ي�رسخ، عندما دخلوا عليه وجدوه مغميا 

يف  �ساقطة  احلمراء  والعمامة  ر�س  االأ على  �ساقطًا  عليه 

املرحا�س. 
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 وجهك �سامت اليوم يا �سم�سة .... تعابري غام�سة تزحف 

منزوع  عادته،  غري  على  اأم�سى  اأي�سا  وجهك  اأرى  نحوه 

جديد  من  ر�س  االأ األتقمتها  ت�ساري�س  جمرد   . امل�ساعر 

�سفوف  بني  العبور  اأحاول   . فا�سلة  انك�سار  عملية  بعد 

ج�ساد املتال�سقة..... اأن�ست لوقع خطوات كثرية وا�سمع  االأ

اإال  ت�سنيفها  اأ�ستطيع  ال  وكعادتي  مبللة....  ل�سحكات 

للخطوط الفارغة....

= اأراك يا �سم�سة قابعة فوق كر�سي �سيحمل نف�س زخارف 

هو  اأحالم  ج�سد  كان  واأج�ساد......  اأج�ساد  وحولك  وجهك 

ي�سحق  اأن  كعادته  يحاول  منت�سبًا  اأراه  بينها....  على  االأ

يعيدين  الذي  �سود  االأ بثوبها  ....اأب�رسها  املوجودات  كل 

�سود  االأ الليل  خطوطه  يف  .....اأرى  خطوات  عدة  للوراء 

لهاث  احلارقة،حتت  اأنفا�سه  حتت  ج�سدي  الفاحم؛انطواء 

الليل املتوا�سل.............

  تبداأ م�ساحنات اأمي و اأبي بعد الغروب دائما ... ال ادري 

ملاذا تنمو تلك ال�سخور البارزة بعد دماء ال�سم�س ال�سارخ 

بلوعة، وكاأنهما يحاوالن تعزيز اإرادة ال�سم�س املحت�رسة 

جنومي  الثوب  ف�سو�س  يف  ال�سفق......واأرى  نقاب  حتت 

ال  غروب  كل  بعد  روحي  اأ�ساطرها  كنت  التي  احلاملة 

يف  البارز  بنجمي  يذكرين  كم  البارز  الف�س  ذلك  �سيما 

اأ�سالء ال�سماء...... بعد كل غروب ا�سمعه يناديني و ير�سل 

ر�س الن�سم  حباله الف�سية ؛ عر�س علي مرة اأن اأترك االأ

العر�س  هذا  رف�ست  توا�سع  بكل  و  النجوم  �سفوف  اإىل 

�سوات  مامية، مازالت االأ اخليايل........... اأعود للخطوات االأ

متداخلة ت�سدر هديرا حادا موؤملا تنخر يف ذرات ج�سدي 

وتعيدين للوراء بجاذبية قا�سية حلوح ....... اأحاول اإغما�س 

األوان  ذات  ترمقني  العيون  باآالف  عندها  اأح�س�ست  عيني 

ي�سعل  رفيع  ذئب  بعواء  ممزوجة  طوليا  م�سقوقة  �سفراء 

اخل�سبية.  ذاكرتي  املدفونة حتت كثبان  ال�رسخات  كافة 

افتح عيني مرة اأخرى اأب�رس اأحالم..... هاهي تقف اأمامي 

اأراها اأكرث ارتفاعا و اأرى يف ثوبها �سوادا ال يذكرين بالليل 

فقط بل بكافة ما ي�سعر املرء باالختناق باملوت..... بالياأ�س 

بارجتافة  اأح�س  اأمامها  من  العبور  اأحاول  بالذل.   ...

م�سموعة ت�رسي يف اأو�سايل، ودماء حارقة حتاول حجز 

اأمد   . البطيء  انهيارها  توا�سل  اأح�س�ستها  التي  �رساييني 

يدي م�سافحة يدها اأح�س بيد باردة حتاول �رسب احلرارة 

من يدي . ثلجية الوجه هي و�سخرية املالمح وهنالك بني 

رموز �سفتيها اأملح خيال ا�ستهزاء يجعل ذبذبات غام�سة 

تهجم على ج�سدي لتجعل االرجتاف يعود ب�سورة اأو�سح 

ن  نها تعرف ما يحدث بعد الغروب تدرك االآ واأقوى. رمبا الأ

ارجتاف ج�سدي تدرك اأكرث مما ينبغي لها اأن تعرف . 

 اأوا�سل امل�سري ووجه اأحالم اأملحه يحمل اأكرث من عالمة 

ا�ستهزاء ويعلو �سوتها جملجال كاأفعى تزحف نحو جحرها 

لعابها  بني  وحتمل  القا�سية  واأنيابها  الرفيع  بج�سدها 

الننت ج�سد فاأر �سغري األتقمته بعد الغروب وهو يحدق بكل 

ك�سل نحو النجوم .اأخريا اأ�سل اإىل �سم�سة اأرى اآثارا وعرة 

ول مرة اأ�سنف  ترت�سم على خديها من جديد وتبت�سم يل والأ

ابت�سامتها للخطوط الفارغة ال�رسابية املالمح .

تعبث  اأفعى  األف  عميق،  بئر  �سم�سة  يا  اليوم  عيناك   =

مبياهه واألف �رساخ ميتزج بخريره اخلافت .عيناك اليوم 

يا �سم�سة ؛ ظالل مبهمة املفهوم واقراأ بني �سفتيك عبارات 

ن تك�رسين  ال اأفهم اأي جزء من اأجزائها .اأراك يا �سم�سة االآ

حجار يف كل ربع من ربوع طريقنا.ثوبك  كل حجر من االأ

يا �سم�سة اأبي�س اللون اأتذكرين يا �سم�سة كالمك عن اللون 

بي�س كنِت كما كنُت اأنا؛ ت�سعينه مع اخلطوط الفارغة  االأ

الذي يثري يف  الليل ولونه  وترين اجلمال كل اجلمال يف 

ذهان روائح ال ميكن و�سفها . االأ

يا  ومازلِت  وتعلو  تعلو  هازيج  واالأ ال�سحكات  اأ�سمع   =

بها  توارين  امل�سطنعة  االبت�سامة  بتلك  حتتفظني  �سم�سة 

بني  يحمل  قلبي  زال  ما  وهنالك  املتوا�سل  انك�سارك 

.اأمد  فاأكرث  اأكرث  يتخبط  الذي  املخيف  العواء  ذلك  ثناياه 

يدي للمرة الثانية يف هذا املوكب »مربوك »األفظها بدون 

�سعور بربود ثلجي اأكرث من تقا�سيم اأحالم .اأحمل �ساقاي 

املنهكتني واأرحل وكافة الوجوه حتمل تعابري ثلجية كاأن 

اأحالم بهياأتها الرخامية اأ�سابت اجلميع من نوع خا�س 

واأردد نغمات هالمية امللم�س عن الليل وال�سطور الفارغة 

بعد  حياتي  �سطر  كمل  الأ حجراً  واأحمل  البليدة  واملالمح 

اأفكُر  تركتني   . الطويل  العواء  نحو  انقادت  روح  رحيل 

بعر�س جنمي ال�سخي مرة اأخرى . 
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املمار�سة  تلك  تربير  العجالة  هذه  يف  �ساأحاول 

أزيد  ا أبت عليها منذ  دا التي  ال�سيء،  الوقحة بع�ض 

من عقدين، والتي متثل يف نوع من االبتعاد عن 

جتميع  اىل  وامليل  الر�سينة،  الفل�سفية  الكتابة 

التاأليف  لعبة  لقواعد  تخ�سع  ال  فكرية  وم�سات 

املعهودة، وخ�سو�سا الفل�سفي منه. بل انها تتخذ 

و�سائل ن�رس منابر ما كانت الفل�سفة لرت�سى بها 

حتى وقت غري بعيد. 

مر بطبيعة احلال، بعر�ض نظري حول  لن يتعلق االأ

الذين  املفكرين  عند  والتوقف  ال�سذرية،  الكتابة 

الرومان�سيني  من  ابتداء  الفل�سفية  أ�س�سها  ا أر�سوا  ا

يكفي  لن  ذلك  أن  ا اذ  بارط،  روالن  حتى  ملان  االأ

ن�سب  لتربير ما اذا كان هذا ال�سكل هو الطريق االأ

يظهر  الذي  العربي  عاملنا  يف  الفل�سفية  للكتابة 

أنه يف حاجة ما�سة اىل كتابات متهيدية تعليمية  ا

حترتم قواعد التاأليف والن�رس املعهودين. 

ا�ستح�رسنا خ�سو�سية  اذا  مر تربيره  االأ يجد هذا 

املمار�سة الفل�سفية عندنا وما تعرفه من �سعوبات 

أ�سا�سا يف غياب الدر�ض الفل�سفي يف كثري  تتمثل ا

براجمنا  مواكبة  وعدم  التعليمية،  معاهدنا  من 

التوفر  عدم  عن  ف�سال  الدر�ض،  ذلك  مل�ستجدات 

مر  االأ متي�رسة،  بلغة  الن�سو�ض  مهات  الأ الكايف 

الذي يحول دون ممار�سة الفل�سفة تفكريا وتدري�سا 

ورمبا كتابة وتاأليفا. 

من  النوع  هذا  النتهاج  إذن  ا أول  ا مربرا  يبدو  قد 

والتاأليف  الدر�ض  لقواعد  تخ�سع  ال  التي  الكتابة 

إيجاد منفذ يجعل كل هذه العوائق  التقليديني هو ا

أمام �سكل  إال ا أ�رسنا اليها ال تقف حجر عرثة ا التي ا

أ�سكال املمار�سة الفل�سفية، اأي ما يدعى عادة  من ا

حتر�ض  التي  الكتابة  تلك  اأعني  ر�سينة،  كتابة 

وتن�سب  د�سمة،  فل�سفية  معرفة  توظيف  على 

لكننا  ن�سو�سه.  يف  وتنقب  الفل�سفة  تاريخ  على 

قد  ه، 
َّ
وعربي ه 

َّ
غربي ذاته،  الفل�سفة  تاريخ  أن  ا نعلم 

أ�سكاال للكتابة على هام�ض ما  عرف ممار�سات وا

أن ندعوه تاريخا ر�سميا. وحتى التفكيكية  ميكن ا

يف  احلفر  فل�سفة  أنها  ا عنها  يعرف  التي  ذاتها، 

ح�سن  يف  ترعرعت  والتي  وتاريخها،  الن�سو�ض 

�ساتذة بفرن�سا، اأي داخل ف�ساء  املدر�سة العليا لالأ

والتنقيب  للن�سو�ض  اأهمية ق�سوى  تعليمي يوىل 

ف�ساءات  يف  تن�سغل  مل  التفكيكية  حتى  فيها، 

مل  رمبا  انها  بل  التاأريخي،  الهو�ض  بهذا  اأخرى 

إال  أقول، ا أكاد ا جتد امتداداتها بعيدا عن موطنها، وا

اللغوية  الدرا�سات  أق�سام  ا بعيدا عن موطنها ويف 

دبية. ولعل يف هذا املثال ما يفتح للفل�سفة يف  واالأ

عاملنا العربي منافذ اأخرى غري املنافذ التقليدية، 

اليومية  للحياة  �سيميولوجيا  من  نوعا  ويجعلها 

التي تزخر بالدالالت والعالمات. 

 للنهج الذي ميكن للفكر، 
ً
إر�ساء �سبق جليل دولوز، ا

نهجه  للفكر  يتبقى  الذى  �سح،  االأ على  لنقل  أو  ا

أ�سكال  ا ز بني 
ّ
أن مي ا يف عاملنا املعا�رس، �سبق له 
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متعددة من الالفكر، وبالتايل من املقاومات التي 

الالفكر  اتخذ  وقت  ففي  يتخذها:  أن  ا للفكر  ميكن 

ا�سم اخلطاأ، وكانت مهمة الفكر هي احليلولة دون 

الهو�ض  كان  ذلك  اأجل  من  خطاء.  االأ يف  الوقوع 

ابي�ستيمولوجيا،  معرفيا  هو�سا  للفكر  �سا�ض  االأ

أن ي�ستخل�ض القواعد التي متكنه  وكان على الفكر ا

أن  أبو الفل�سفة احلديثة: »اأن ميتنع من ا كما يقول ا

يح�سب �سوابا ما لي�ض كذلك«. 

أن هذا التح�سني املنهجي لن  ا عندما انتبه الفكر 

وهام التي تعمل خفية، والتي  ميّكنه من تفادي االأ

تتمتع بقدرة على الت�سرت واملقاومة، ت�سلح بالنقد 

ال�سالحية،  �رسوط  وحتديد  وهام،  االأ هذه  لف�سح 

امل�رسوع  اال�ستخدام  »جمال  حتديد  قيل  كما  أو  ا

للعقل«. 

الفكر  يكتفي  لن  ع�رس  التا�سع  القرن  من  ابتداء 

حدود  بتبني  وال  العقل،  لتوجيه  قواعد  بو�سع  ال 

ومقاومة  مقاومة،  �سيغدو  إمنا  وا ال�سالحية، 

قوة  وال  خطاء،  االأ �سالبة  ال  عنادها  يف  تكافئ 

وهام ومكرها، وامنا ما يدعوه دولوز الرتهات  االأ

 .La bêtise واحلماقات والالمعقول

تكفيها  ال  رمبا  والالمعقول  الرتهات  مقاومة 

ر�سانة العقل الديكارتي، وال حتى �رسامة النقد 

إمنا هي حتتاج، ولنقل  االيديولوجي و�رسا�سته، وا

�ساخرة  لعقالنية  رمبا  حتتاج  ذلك،  عن  ف�سال 

تقف عند وم�سات احلياة املعا�رسة، ال لترت�سد 

أوهام  ا بف�سح  لتكتفي  وال  املعارف،  اأخطاء 

اخللل«  »منطق  لرت�سد  إمنا  وا االيديولوجيات، 

أن ذلك  إال ا الذي يهيمن على تلك احلياة ويطبعها. ا

فلي�ست  وتاريخها.  للفل�سفة  اهماال  البتة  يعني  ال 

ال�سخرية املق�سودة هنا ا�ستهتارا، ولي�ست حماولُة 

مر  ر�سد منطق اخللل خلال منطقيا. كل ما يف االأ

رمبا  و�سكال  م�سمونا  الكال�سيكي،  الن�ض  أن  ا هو 

مل يعد كافيا ملتابعة نب�سات احلياة املعا�رسة، 

أن الوقوف عند تلك النب�سات يقت�سي كتابة لي�ض  وا

املرح  اىل  أقرب  وا رزانة،  أقل  ا وامنا  ر�سانة،  أقل  ا

الديونيزي�سي. انها كتابة فل�سفية قادرة على حد 

وال�سمت،  الكالم  بني  جتمع  »اأن  بالن�سو:  تعبري 

 والهزل، بني احلاجة اىل التعبري وتردد 
ّ
بني اجلد

فكر موزع ال يقر له قرار، بني رغبة الفكر يف اأن 

يعمل وفق منهج ونظام، وبني نفوره من املنظومة 

والن�سق«. 

أن ن�سيفه اىل  ما ينبغي االإحلاح عليه، وما ينبغي ا

هاته اخل�سائ�ض التي كثفها املفكر الفرن�سي يف 

هذا الن�ض، هو اأن هذه الكتابة لي�ست جمرد �سكل، 

أي�سا حمتوى وم�سمون فل�سفي ومنهج  وامنا هي ا

الكتابة.  أ�سلوبا يف  ا التفكري ف�سال عن كونها  يف 

ويجمع  املفارقة،  على  أ�سا�سا  ا يقوم  منهج  انها 

اليقني  بني  والرتدد،  االثبات  بني  نف�سه  ن  االآ يف 

االف�ساح  بني  والوحدة،  التنوع  بني  واالرتياب، 

النظام  بني  وال�سخرية،  اجلد  بني  واال�سمار، 

ن  واخللل، بني االنفتاح واالنغالق. انها ت�سعى الأ

ترتك جماال لالحتديد يف ف�ساء حمدود. 

أن تكون كتابة  ا أنها لي�ست، وال ميكن  ا معنى ذلك 

تنمو  حلظات  اىل  هنا  ينحل  ال  فالن�ض  حتليلية. 

وتتعاقب بحيث تطرح اأطروحة كي تنفيها اأخرى 

وهكذا  نقي�سه  يطرح  تركيب  عنهما  ليتمخ�ض 

دواليك. ان املعاين هنا ال تتوالد عن حتليل ومنو، 

وهي ال تتعاقب بحيث يحدد ال�سابق الالحق. فل�سنا 

هنا ازاء كتابة تراكمية. اخلطاب هنا يتنافى مع 

هو  لي�ض  املفارقات  فمنطق  -الذاكرة.  اخلطاب 

منطق التناق�ض، لي�ض هو املنطق اجلديل. 

أ�سار  ا وكما  هنا،  تعود  جزاء  االأ بني  الرابطة  ان 

إ�رسارها.  وا تكرارها  إىل  ا تعود  مرة،  ذات  بارط 

إحالة بع�سها اىل بع�ض، ورمبا  املعاين تتوالد من ا
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حالة.  أن نتحدث هنا عن ال�سدى بدل االإ ف�سل ا االأ

أو  أنه قد يرد اىل/ ا املعنى قد يحدد ما تقدمه، اال ا

عن  إذن  ا أبعدنا  ا ما  منه.  أبعد  ا هو  ما  �سدى  يردد 

بل  املعهودة،  والتق�سيمات  والتبويبات  الف�سول 

املاألوف،  املنطقي  االنتظام  عن  حتى  أبعدنا  ا ما 

ال  الكتابة  هذه  ان  نقول  أن  ا ن�ستطيع  بحيث 

يريد  التي  ديكارت،  حجج  �سال�سل  مثل  تت�سل�سل 

حلقة  كاأنها  تغدو  أن  »ا العقالنية  أبي  ا منهج  لها 

بي الفل�سفة  إن  يف اال�سارات املتواترة الأ واحدة«. ا

أ�سا�سا  ا احلديثة ا�سارات مق�سودة، ولعل وظيفتها 

اأي  أمام كتابة الديكارتية،  ا أننا  ا لنا  تبني  أن  ا هو 

الفل�سفة  أبو  ا عليه  اأ�رس  ما  تراعي  ال  كتابة  أمام  ا

إحدى ر�سائله، ال تراعي التمييز بني  احلديثة يف ا

كتابة  انها  االكت�ساف.  ومنطق  العر�ض،  منطق 

ما  بني  توحد  انها  تكت�سف.  وهي  نف�سها  تعر�ض 

أمام  أننا ا ندعوه م�سودة وما ندعوه مبي�سة. لنقل ا

إذن  ا هي  حلظة،  أية  ا يف  للت�سويد  قابلة  مبي�سات 

الفكر وهو  ال�سذرة ت�سبط  خمتربات فكرية. فكاأن 

يعمل. 

يعني ذلك من بني ما يعنيه اأن هذه الكتابة تر�سم 

التي  النتائج  لي�ض  يهمها  ما  الفكر.  طرق  أ�سا�سا  ا

إمنا ال�سبل التي تقطعها. ال�سذرات  إليها، وا تو�سلت ا

أو حكما  ا أو حقائق قارة  ا لي�ست خال�سات فكرية 

بني  جتمع  الكتابة  هذه  إن  ا قلنا  أن  ا �سبق  خالدة. 

ال�سذرة ال تغني عن  أن  ا الرتدد واليقني، ما يعني 

هي  بل  وت�ستحثه،  إليه  ا تدعو  إنها  ا الفكر.  إعمال  ا

الكتابة  من  نوع  فهي  بهذا  وت�ستفزه.  تزعجه 

فهي  ماعداها،  تزعج  أن  ا قبل  أنها،  ا إال  ا امل�ساغبة. 

املق�سودة،  احلركية  تلك  هنا  من  ذاتها.  ت�ستفز 

ما  الذي  الفكر  خطى  يتابع  الذي  الغليان  وذلك 

يفتاأ يرجع القهقرى كي يعيد النظر يف م�سلماته. 

هذه  زمان  أن  ا على  يدل  القهقرى  الرجوع  هذا 

فيها  يف�سل  �سريورة  عن  عبارة  لي�ض  الكتابة 

حا�رس متحرك املا�سي عن امل�ستقبل، وامنا هو 

وحتول  ذاته،  احلا�رس  تنخر  التي  التباعد  حركة 

احلركة  هذه  ويتطابق.  يح�رس  اأن  وبني  بينه 

املف�سولة تف�سح املجال لظهور ذات تفتت نف�سها 

حيث  من  الكائن  مالحقة  وحتاول  الكتابة،  عرب 

أن ير�سخ ل�سفافية  هو حقل متنوع مفتوح ياأبى ا

أو كلية.  أو يح�رس �سمن اأي توحيد ا املفهوم، ا

ال يعني ذلك مطلقا اأن مرمى هذه الكتابة االرمتاء 

يف ت�ستت مبعرث ينفي كل معقولية. فهي ال تتوخى 

فح�سب  مرماها  إن  ا الهوية.  وتفتيت  احلد  إلغاء  ا

هو اأن جتعلهما حركة ولي�ض �سكونا، خطا ولي�ض 

وحدة،  ولي�ض  تعددا  عمارة،  ولي�ض  هجرة  نقطة، 

اختالفا ولي�ض تطابقا، ن�سيانا ولي�ض ذاكرة. 
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بداية ماذا لو ت�ساءلنا عن هذا الذي يجعل الكتابة 

يف  كحركة  ؟وي�سعها  بال�سمت  مقرونة  دوما 

أو هدر الكالم  تنافر تام �سواء مع �سخب ال�سجيج ا

أ�سا�سا،  ا االقرتان  هذا  أيكون  ا القول؟  متاهات  أو  ا

الوحدة  إىل  ا كاتب،  كاتب  بكل  يف�سي  ما  هو 

يق�سده  ما  لرمبا  ذلك  العامة؟  عن  واالبتعاد 

يلح  ال�سهري همنغواي، عندما  مريكي  االأ الروائي 

أنه »لكي يكتب الكاتب بكل ما  إحدى �سذراته ا يف ا

أن يحكم على نف�سه بالعزلة  أوتي من قوة، عليه ا ا

ال�ساعر  ر�سائل  إحدى  ا يف  نلفيه  ما  أي�سا  ا »وهو 

يوؤكد  1954حيث  �سنة  إىل  ا تعود  �سار«  »روين 

فلو  قوله،  ن�ستطيع  ماال  نكتبه هو  ما  أن  »ا على: 

وعليه  كتبناه«)1(.  ما  قوله  با�ستطاعتنا  كان 

أن الكتابة بطبيعتها، لي�ست تتطلب العزلة  يت�سح ا

نها ما يقوم �سد ال�سجيج  إال الأ وت�سرتط الوحدة ا

أوىل،  و�سخب التوا�سل. فالكتابة من وجهة نظر ا

إنها  ا انقطاع �سد ات�سال وتوقف بدل ا�ستئناف. 

ما نفتقده كلما �رسعنا يف الكالم وبا�رسنا بوؤ�ض 

التي  تلك  منها  �سيما  االجتماعية،  العالقات 

تف�سلك عن ذاتك وجتعل قواك تخار وتنهار)كاد 

أن يتوقف عن الكتابة  ا ملاين كانط  الفيل�سوف االأ

أحد  ا ديك  �سياح  من  انزعاجه  جراء  مرة  ذات 

أن ينتهي  أنه قبل ا جريانه، والطريف يف احلكاية ا

كان  امل�سكن  وتغيري  الرحيل  عزم  إىل  ا مر  االأ به 

يف  يفلح  وع�سى  لعل  جهده،  ق�سارى  بذل  قد 

إن  إقناع اجلار بذبح الديك، لكن دومنا جدوى(. وا ا

إ�سغال للذهن  نها عملية ا كانت الكتابة كذلك فالأ

�سا�سي هو ال�سوؤال ال اجلواب.  مريرة، حمركها االأ

ون�سك  جنيب  مما  أكرث  ا نت�ساءل  نكتب  فعندما 

ئِن. لذلك 
َ
أكرث مما نَْطم أكرث مما نوؤمن ونتخلخل ا ا

ينزاح عن الكالم كل من راوده القلم، ويزيغ عن 

ال�سوؤال. وبخالفه  اللغط كل من �ساك�سه �رسطان 

إليه عنكبوت التوا�سل  ا َّه 
متاما يكون كل من �سد

أفق  ا يرت�سم  هكذا  اللغو.  تالبيب  منه  ومتكنت 

للكتابة مبقت�ساه تغدو مبثابة ما ينق�ض الكالم، 

ويتعار�ض مع القول. فالكتابة وفق هذا الت�سور 

البوح به؛ وما ال طاقة  هي ما ال قدرة لنا على 

أن كل ما  إذن ا لل�ساننا على اال�سطالع به. بديهي ا

إن كان يدل على �سيء فاإمنا يدل  نكتبه بالتايل ا

أنه ما نعجز على النطق به وي�ستحيل علينا  على ا

إال  الت�رسيح به. فنحن متاما كما لو كنا ال نكتب ا

أي من فرط هذا الفراغ  من فرط هذا العجز بالذات. ا

الذي  ال�سدمي  وهذا  كينونتنا  د 
ِّ
يهد يفتاأ  ال  الذي 

أن الفاقد للمعنى هو  فْقِدنا كل معنى. ذلك ا
ُ
يكاد ي

إتيان فعل الكتابة جراء فح�سب  وحده القادر على ا

نقي�سه،  أما  ا الكالم.  على  عجز  من  عنه  ينم  ما 

املتخم بالداللة، فهو من فرط قدرته على القول، 

والغو�ض عميقا  ال�سوؤال  ثنايا  عاجز عن تق�سي 

ال�سمت  وهو  الداخلي.  ال�سمت  ل�سدى  ا�ستجابة 

ال�سطح  إىل  ا ويظهر  ينبج�ض  يفتاأ  ال  الذي  عينه 

م�سوارهم  آخر  ا يف  �سيما  املبدعني  كبار  عند 

الكتابة  تاريخ  يعرف  أن  ا عجب  فال  الكتابة.  يف 

مناذج كتاب توقفوا فجاأة عن الكتابة، فلم يتبق 

إال هذا ال�سدى الداخلي:وهو لعمري  ينبعث منهم ا

�سدى �سمت مذهل، و�سعب الفهم واال�ستيعاب. 

إذ ما الذي نفهمه من �سمت را�سني ورامبو وهم�ض  ا

هولدرلني وانتحار نريفال، و�سكوت نيت�سه؟ يعلق 

البورت«  »روجي  مذكرة  عن  بالن�سو  موري�ض 

العنوان  هذا  إن  »ا قائال:  أحد  ا لال  ر�سالة  بعنوان: 

ذاته هو ما يزج بي يف نوع من احلرية. هل هي 

إىل هذا  أم كتاب يتوجه ا إليه؟ ا ل ا
َ
�س

ْ
ر
ُ
ر�سالة دومنا م

أحدا، هذا املجهول  الذي بداخلي وبداخلكم لي�ض ا
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الكتابة وال�صمت

ح�سن اأوزال

باحث ومرتجم من املغرب
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الدوام.)2(  على  املنال  بعيد  ال�رس،  إن  :ا املنفلت 

الكاتب  هذا  على  إن  »ا آخر:  ا مو�سع  يف  وي�سيف 

ئِنا على 
َ
ْطم

ُ
م قل  االأ أو على  ا �سعيدا  يكون  أن  ا إذن  ا

مر  االأ لكن  العبارة.  بذات  هيغل  يق�سده  ما  نحو 

لي�ض كذلك. فهو من مل يعد قادرا على الكتابة )مل 

يعد لديه ما يقوله( وبالرغم من ذلك يرى بنوع 

من الرعب والهلع باأن الرغبة يف الكتابة قابعة 

إن الرجل بح�سب تاأويل بالن�سو يعي�ض  بداخله«)3( ا

أ�سا�سه التفاوت القائم مابني الرغبة يف  ارتباكا ا

الكتابة التي هي رغبة ذاتية و�رسط الكتابة الذي 

إن كان بتلميح  إن هذا ال�رسط بنظري ا هو ال ذاتي. ا

بالن�سو �رسطا مو�سوعيا ولي�ض ذاتيا، فهو �رسط 

الكتابة حية  على  قِي 
ْ
ب
ُ
ي ما  إنه  ا املفتقد.  ال�سمت 

وممكنة وبدونه يبقى الكاتب لكن دومنا كتابة. 

ِّق بالن�سو على هذه احلالة الرتاجيدية قائال:  َل
ع

ُ
ي

حيا،  يبقى  بينما  متوت،  وهي  الكتابة  »تَنَْكتِب 

الكاتب الذي مل يعد يكتب قط«.)4( ذلك هو �ساأن 

عن  نهائيا  التوقف  قرر  بعدما  البورت  روجي 

أمثال نيكوال  الكتابة، وهو �ساأن كبار املبدعني، ا

من  لكن  كرث...  وغريهم  رامبو  آرطو،  ا دو�ستايل، 

وجهة نظر ثانية، بو�سعنا التوكيد باأن هذا الفعل 

امللتب�ض، الذي هو فعل الكتابة، لي�ض اختيارا وال 

جماال للتفا�سل. فالكتابة هو�ض قا�ض، كل كاتب 

أنك  ا أي�سا  ا يفيد  تكتب،  أن  »ا به:  ملزم  نف�سه  يجد 

فالكتابة   »écrire,il le faut« الكتابة  على  جمرب 

جتربة  غمار  خو�ض  إىل  ا يدعو  أمر  وا واجب  هنا 

التبا�سا.  أكرث  العواقب وا م�ستقبلية، غري حممودة 

فق  أخذ ملبادرة، وتوجه نحو، وفتح الأ ا إذن  ا إنها  ا

يكون  ما  أ�سبه  ا م�سلك  وهو  م�سلك،  على  وعثور 

البداية.  منذ  حم�سوم  فيه  �سيء  ال  إذ  ا باملتاهة 

من ثمة خطورة املجازفة و�سعوبة املهمة. يعرب 

ال  فعل  »الكتابة  قائال:  القلق  هذا  عن  بالن�سو 

َقَّف. والكاتب هو من يتخلى عن 
تَو

َ
ي يكتمل، وال 

أنا«. يالحظ كافكا بنوع من الغرابة واللذة  قول »ا

دب، مبا�رسة بعدما ا�ستطاع  الفاتنة باأنه دخل االأ

بـ�سمري  أنا«  »ا املتكلم  �سمري  عن  ي�ستعي�ض  أن  ا

ذلك  من  أعمق  ا التحول  لكن  أكيد،  ا »هو«.  الغائب 

أحد،  ا يتكلمها  لغة ال  إىل  ا ينتمي  بكثري. فالكاتب 

توحي  وال  لها  مركز  وال  أحد،  ا إىل  ا تتوجه  وال 

التي  الوحدة  باأن  نفهم  �سيء».)5( من هنا  باأي 

الوحدة  تلك  �سيء  يف  لي�ست  بالن�سو  يق�سدها 

هي  مما  أكرث  ا بعمله،  للقيام  للمبدع،  ال�رسورية 

»و  أناه  »ا عن  بتخليه  يحياها  التي  الوحدة  تلك 

العمل  غو�سه يف م�رسوع ال يكتمل هو م�رسوع 

 l’œuvre أن »هذا االأخري وحيد بداعي ذاته. ذلك ا االإ

غري  يبقى  أنه  ا يعني  لي�ض  وهذا   :  est solitaire

بل  قارئ.  إىل  ا حاجة  يف  وباأنه  للتوا�سل  قابل 

التوكيد  أه يندرج �سمن هذا  الذي يقرا يعني باأن 

ينتمي  مثلما  بداعي،  االإ العمل  بوحدة  اخلا�ض 

إىل خطورة هذه الوحدة«)6( ال �سك  ا الذي يكتبه 

أن خطورة هذه الوحدة هي ما دفع بروجي  إذن ا ا

أنا  إىل القول : »ا البورت بعد كتابته لـ»مورياندو« ا

اخلطورة  وهي   » قط  أكتب  ا لن  باأين  االآن،  موقن 

عنها  التعبري  يف  ماالرمي  أجاد  ا التي  نف�سها 

أجرى عملية جراحية،  أنه ا عندما قال عن رامبو: »ا

il s’est opéré viv حي«  وهو  دب  االأ من  خخل�سته 

ألي�ض ذلك ما يعرب عن  vant de la littérature. لكن ا

ثمن العظمة ؟و ثمن ال�سهرة حد اجلنون والتلف، 

ونريفال  آرطو  وا نت�سه  مع  حدث  مثلما  متاما 

وكافكا ؛باعتبارهم علمونا باأن الكتابة، اختبار 

عدة  فماتوا  إال،  ا لي�ض  للحدود  ومتاخمة  للموت 

أفكارا ما تزال تدفع  إبان حياتهم وكتبوا ا مرات ا

إىل الهاوية، هاوية ال�سمت املالزم  مبن راودها ا

حلركة الكتابة على الدوام. 

الهوام�ش:

 Roger Laporte ,Lettre à personne ,Plon ,P. 66     )1(

)2( نف�سه، �ض. 91

)3( نف�سه، �ض. 92

)4( نف�سه، �ض. 95 

Maurice Blanchot ,L’espace littéraire ,éd. Galv )5(

limard  ,1955,P. 21
)6( نف�سه، �ض. 15 . 
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جيال  احلياتية  دورتها  يف  الب�رسية  جيال  االأ تتعاقب 

رث ثقافته التي ورثها من 
ّ
آخر، وكل �سلف يرحل يو بعد ا

قد  فنحن  دواليك،  وهكذا  بعده،  من  جيل  إىل  ا قبله  جيٍل 

الثقافة التي نتعاي�ض من خاللها  ورثنا عن جيلنا هذه 

مع حميطنا االجتماعي فنوؤثر فيه ونتاأثر بقدر فعاليتنا 

دوات التي منتلكها.  واالأ

تطورها  ح�سب  ثقافتها  يف  وتلغي  ت�سيف  جيال  االأ إن  ا

مع  تتعامل  ال  فهي  والبدنية،  الذهنية  قدراتها  ووفق 

كل  �سبح  الأ إال  وا �ض، 
ُ

مي ال  إرثا  ا اعتباره  على  املوروث 

�سيء  أن كل  ا إذ  ا للكلمة،  الديني  باملعنى  موروث مقد�ض 

أننا  حي قابل للحراك والتغري والتطور، ومن هنا ندرك ا

معنيون مبا ورثناه من تراث معنوي من جيلنا ال�سابق، 

بل م�سوؤولني عن التعامل مع هذا االإرث يف توظيفه يف 

أن يفقد روحه  جيال القادمة دون ا إىل االأ حا�رسنا ونقله ا

أ�سالته.  وا

أطرح يف هذه الورقة قراءة ثقافية للموروث ال�سعبي كونه  ا

ومالحمها  آثارها  ا فيها  تركت  ال�سابقة،  جيال  لالأ ذاكرة 

تتحول  الذاكرة  هذه  ذلك،  تتعمد  أن  ا دون  وب�سماتها 

أبوابها لكل الب�رسية.  إن�سانية تفتح ا إىل ذاكرة ا الحقا ا

اخرتناها  التي  النماذج  عن  احلديث  إىل  ا التطرق  قبل 

على  نعرج  أن  ا نود  ال�سعبي،  موروثنا  من  للتحليل 

أ  �سا�سية لهذه الورقة ونتعرف عليها و�سنبدا املكونات االأ

بتعريف املوروث ال�سعبي. 

 املوروث ال�سعبي.. معنى وداللة:

إرثا   كلمة املوروث م�ستقة من م�سدر للفعل )ورث( يرث ا

وراثنا ومرياثنا، ويعني املرياث يف اللغة انتقال ال�سيء 

وياأخذ  قوم،  إىل  ا قوم  من  أو  ا �سخ�ض  إىل  ا �سخ�ض  من 

ق�سد 
ُ
املوروث ال�سعبي معناه من الرتاث الثقايف الذي ي

ال�سخ�ض  يتلقاها  التي  الثقافية  النماذج  »جمموعة  به 

من اجلماعات املختلفة التي يعي�ض معها«، هذا املوروث 

ن�سان،  ثل عن�رسا هاما من عنا�رس التطور بالن�سبة لالإ
ُ

مي

أخالقه وطرق  إذا فكر كل منا يف ثقافته، ويف عاداته وا وا

ال�سابقة،  جيال  لالأ مدين  أنه  ا لوجد  وعقائده،  معي�سته 

أي�سا لها  أورثته عاداتها االجتماعية وعقائدها، وا التي ا

جديدة،  واكت�سافات  اخرتاعات  من  ياأتي  فيما  الف�سل 

ما  على  تعتمد  إمنا  ا واالكت�سافات  االخرتاعات  ن هذه  الأ

إليه العقل الب�رسي من م�ستوى ثقايف وح�ساري،  و�سل ا

ويبدو  فراد،  االأ �سخ�سية  على  ال�سعبي  املوروث  ويوؤثر 

إىل  ا ثقايف  و�سط  من  �سخ�ض  ينتقل  عندما  وا�سحا  ذلك 

نف�سي  �رساع  ن�سان  االإ لدى  فيحدث  خمتلف،  آخر  ا و�سط 

أ�سيلة  أمناط ثقافية ا حاد داخلي، نتيجة ل�رساعات بني ا

أمناط ثقافية جديدة طارئة من البيئة  ن�ساأ فيها الفرد وا

إىل  ا رياف  واالأ القرى  من  القادمني  كحالة  اجلديدة، 

احلوا�رس والعوا�سم والعك�ض �سحيح. 

ن�سان عن غريه من املخلوقات بظاهرة املوروث  يتميز االإ

ن املوروث عبارة عن تراث ينتقل من ال�سلف  ال�سعبي، الأ

إىل جيل، ولكي نو�سح ما نق�سده  أو من جيل ا إىل اخللف، ا ا

�سفوي  تراث  هو  ال�سعبي  املورث  أن  ا نقول  أدق  ا ب�سورة 

تتناقله ال�سفاه وحتفظه الذاكرة ال�سفاهية التي �سنتحدُث 

عنها الحقاـ

أال وهو الرتاث  آخر ا أي�سا مبعنى ا عرف الرتاث ال�سفوي ا
ُ
 ي

�ساطري  واالأ »املعتقدات  به  ق�سد 
ُ
ي الذي  املادي،  غري 

التي  واملهارات  واملعارف  اللفظي  التعبري  أ�سكال  وا

الثقايف،  تراثها  من  جزءاً  فراد،  واالأ اجلماعة  تعتربها 

جيال جيال  وهذا الرتاث الثقايف غري املادي تتوارثه االأ

آخر، معتمدة على الذاكرة التي تقوم بتلك العملية.  بعد ا

غري  الرتاث  أو  ا ال�سعبي  املوروث  على  الذاكرة  حافظت 

أ املا�سي ونتعرف على  أن نقرا املادي، ومن خاللها ميكن ا

إما عن طريق  حداث التي جرى توثيقها وحفظها ا أهم االأ ا

أو املعتقدات، فكانت  مثال ا أو االأ �سعار والفنون املغناة ا االأ

هذه العنا�رس و�سائل حفظ للثقافة الرائجة حينئذ. 

أن نقوله يف تعريف املوروث ال�سعبي.  إذن هذا ما نود ا ا
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والذاكرة  ال�سفاهي  التناقل  عن  نتحدث  أننا  ا ومبا 

ف الذاكرة وكذلك 
ّ
أن نعر أنه من املنا�سب ا ال�سفاهية جند ا

نتحدث  ما  أن  ا اعتبار  والتوا�سل على  ال�سفاهية  تعريف 

جداد،  واالأ االآباء  ورثناه عن  �سفوي  قول  إال  ا هو  ما  عنه 

إحيائه  إعادة ا أنف�سنا معنيني بحفظ هذا املوروث وا وجند ا

أكادميية بحثية  إما عن طريق درا�سته درا�سة ا من جديد، ا

ومكوناته،  الرتاث  هذا  مكنونات  كل  على  نتعرف  حتى 

أو عن طريق توثيقه بكل الو�سائل املتاحة، لكي تتعرف  ا

إال مبا  جيال القادمة على تراثها ال�سفوي، وهذا لن يتم ا االأ

نقوم به نحن االآن جتاه هذا الكنز الثقايف. 

الذاكرة متحف الثقافة املنطوقة:

املوا�سيع  أهم  ا من  احلا�رس  الوقت  يف  الذاكرة  أ�سبحت  ا

العلوم  من  جمموعة  قبل  من  كبريا  اهتماما  تلقى  التي 

والفيزيولوجيا،  احليوِية،  والكيمياء  احليوية،  كالفيزياء 

دب  أكرث تداوال يف حقول االأ وعلم النف�ض، وكانت الذاكرة ا

الذاكرة بهذا  والفل�سفة والتاريخ والفنون، وقد ظهر لفظ 

اللغوية،  املعاجم  قبل  النف�ض  علم  ُكتب  يف  املفهوم 

ولكننا �سنعرف الذاكرة بداية يف معاجم اللغة، فقد ورد 

لفظ »الذاكرة« يف املعاجم اللغوية العربية يف عدة معان 

 والذكرى، 
ُ
، والذكر

ُ
: احلفُِظ لل�سيء تذُكره

ُ
منها، ذكر: الذِكر

بل�سانك  ذكرته  »ما  والذّكر  الن�سيان،  نقي�ض  بالك�رس، 

أن�سيته،  ا ما  تذكر   :
ُّ
والتّذكر بالقلب،   

ُ
والذُّكر أظهرته،  وا

وبقلبي  بل�ساين  وذكرته  الن�سيان،  بعد  ال�سيء   
ُ
وذكرت

وتذكرته مبعنى، كما ذكرها ابن منظور يف )معجم ل�سان 

واملتعارف  احلديث  مبعناها  الذاكرة  لفظ  لكن  العرب(، 

عليه حاليا مل جنده يف العديد من معاجم اللغة العربية 

أن بع�ض الكتب العربية القدمية ورد  القدميـة، مع العلم ا

أبو احل�سن علي ابن م�سكويه   ا
ّ
إذ يرد فيها لفظ »الذاكرة«، ا

ان التوحيدي يف كتاب »الهوامل وال�سوامل«: 
ّ
أبي حي على ا

لها يف �سبيه باخلزانة 
ّ
أما املعارف والعلوم فهو يح�س »ا

أعني  ا أراد،  ا ما  منه  وي�ستخرج  �ساء،  متى  إليه  ا يرجع  له 

مور« يذكر ابن النفي�ض يف  القوة الذاكرة التي تُ�ستودع االأ

أنه »توجد يف املخ قوى  ا كتابه )�رسح ت�رسيح القانون( 

ي�سمونها  وقوى  الوهم،  وقوى  اخليال،  قوى  ي�سمونها 

حافظة  ي�سمونها  وقوى  متخيلة،  وتارة  مفكرة  تارة 

وذاكـرة«. 

أي�سا  ا نذكر  أن  ا البد  الذاكرة  مفهوم  على  تعرفنا  بعدما 

كثريا  اعتمد  ال�سعبي  املوروث  كون  ال�سفاهية،  الذاكرة 

ما  ندرك  مان 
ُ
ع يف  هنا  ونحن  ال�سفاهية،  الذاكرة  على 

ال�سعبي  املوروث  معظم  ن  الأ ال�سفاهية  الذاكرة  معنى 

النا�ض  فتداول  الذاكرة  هذه  على  كثريا  اعتمد  مان 
ُ
ع يف 

مثال واحلكم بداية بوا�سطة ال�سفاهية.  االأ

اأهمية الذاكرة ال�سفاهية لدى ال�سعوب:

حفظت  التي  الذاكرات  أول  ا من  ال�سفاهية  الذاكرة  تعترب 

تدون  مل  التي  ال�سعوب  كانت  فقد  املا�سي،  ذلك  لنا 

وِحكم  أ�سعار  ا يف  ثقافتها  حتفظ  بالكتابة،  تاريخها 

أ�ساطري، ونتيجة لقوة التذكر لدى تلك ال�سعوب  أمثال وا وا

فقد �سهد لها العامل باحلكمة، وقد ذكر املوؤرخون وعلماء 

أكرث  أن ال�سعوب التي ال تعرف الكتابة حتفظ ا نرثبولوجيا ا االأ

إذ »كان �سعراء اليونان امللحميون  من تلك التي تعرفها، ا

الذين �سبقوا هومريو�ض، يلقون كامل ق�سائدهم اعتمادا 

لياذة  أ�سل االإ ا على احلفظ والذاكرة، ورمبا كان ذلك هو 

الدينية  كتبهم  يتلون  الهندو�ض  كان  كذلك  ودي�سة،  واالأ

التوراة  من  حجما  أكرب  ا وكانت  غيبا،   )Vedas( ربعة  االأ

باأربع مـرات«، كما ذكر )جون ماكلي�ض يف كتابه، العديد 

من احل�سارات القدمية حتى 

هكذا  الكمبيوتر(،  ع�رس 

مم القدمية عن  ا�ستعا�ست االأ

التدوين بالذاكرة عن طريق 

الذهن  يف  ال�سور  متثيل 

التذكر،  عند  ال�سرتجاعها 

حيويا  أمرا  ا الذاكرة  لت�سبح 

فيه  تندر  عامل  يف  مهما 

القراءة والكتابة. 

تلك الذاكرة ال�سفهية حفظت 

العرب  أخبار  ا العديد من  لنا 

لنا  و�رسدت  وبطوالتهم، 

من  العديد  و�سري  أ�ساطري  ا

يف  الرتاثية  ال�سخ�سيات 

ما  والتي  العربية  الثقافة 

املدونني  إيل  ا لت�سل  كانت 

ذاكرة  هناك  تكن  مل  ما 

�سفهية جيدة. 

الذاكرة  هي  إذن  ا هكذا 
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بالن�سبة  الذاكرة  هذه  أهمية  ا ما  ولكن  ال�سفاهية، 

لل�سعوب؟

أن ي�ستغني عن ذاكرته  ا ال�سعوب  ي �سعب من  ال ميكن الأ

لل�سعوب  الذاكرة متثل  ن  الأ الن�سيان،  زوايا  إىل  ا ويركنها 

بها  وحتقق  ذاتها  خاللها  من  متتلك  الوجود  يف  حقا 

م�ستعينة  املا�سي  »كتابة  فـي  إليها  ا وت�ستند  هويتها، 

الزمن  يف  جذورها  عن  البحث  يف  احلا�رس  باأدوات 

كما  والتاريـخ«،  واحلنني  �سطورة  االأ خالل  من  الغابر 

يقول ذلك ) كاقني رايلي، يف كتابه الغرب والعامل(، وقد 

اجلذور، ع�رسا حتاول  البحث عن  أ�سبح ع�رسنا ع�رس  ا

لعرقها  اجلماعية  الذاكرة  يف  تك�سف  أن  ا ال�سعوب  فيه 

أ�رسها عن ما�ض هو ما�سيهم بكل  وديانتها وطائفتها وا

ما فيه، ما�ض يف ماأمن عن نهب التاريخ ويف ماأمن عن 

عوا�سف التزوير والتلفيـق. 

ن�سان بذاته ت�سهم يف �سنع ذاكرته، فاإن  أن عالقة االإ ومبا ا

أي�سا يف ت�سكيل هذه الذاكرة،  خر ت�سهم هي ا �سالته باالأ

الثقافية  الذاكرة  وهي  اجلماعية  بالذاكرة  تعرف  التي 

�سعب  لكل  الذاكرة  هذه  حفظت  جماعة،  بكل  اخلا�سة 

أفراده  ت التما�سك بني ا
ّ
هويته وحافظت على كيانه وقو

لتلك  املنتمني  لكل  االنتماء  وجددت  الت�سامن  وبعثت 

والنواهي  املحرمات  �ساغتها  الذاكرة  تلك  املجتمعات، 

تها املثل واملعتقدات  �ساطري، ومالأ ون�سجتها الرموز واالأ

البطوالت  وعمرتها  والتقاليد  الطقو�ض  وج�سدتها 

واخلربات  التجارب  وكتبت  االأحالم  وغذتها  واملالحم 

اجلماعة وتاريخها »فالتاريخ متحف الذكريات واالإرث 

الذي تبني به، واملخزون الذي تغرف منه«، ح�سبما يقول 

إذا  أي�سا » ا علي حرب يف كتابه ) لعبة املعنى(، الذي يقول ا

كانت ذاكرة الفرد تعادل هويته ال�سخ�سية فاإن الذاكرة 

الفرد  أن  ا اعتبار  على  الثقافية«  هويته  تعادل  اجلمعية 

أنه م�سارك يف خلق ذاكرة  أي ا �ساهم يف كتابة التاريخ، ا

جمعية حتفظ لكل جماعة كيانها وهويتها كون اجلماعة 

حتت�سن الفرد تربيه وتوؤدبه وتهذب �سلوكه فينطق بلغة 

من  تعلمها  التي  باللغة  ويعرب  باألفاظهم  ويتلفظ  أهله،  ا

أحا�سي�سه وانفعاالته بها يفكر ويحلم ويتاأمل  ا أهله عن  ا

أن  ا لقائل  بعـده،  تاأتي  التي  جيال  لالأ بالتايل  فينقلها 

يقول ملاذا هذا االهتمام بالذاكرة؟. 

إن�سانية تفخر مبا�سيها  ن كل جماعة ا اجلواب ياأتي هنا الأ

وت�ستنجد  مبا�سيها  وتعت�سم  باأجمادها  وتتغنى 

ومكت�سبات  ومعارف  خربات  من  وت�ستفيد  بذاكرتها، 

ذاته  ي�ستجمع  ما�سيه  ن�سان  االإ يتذكر  وعندما  ولني.  االأ

إذن  ويخت�رس زمنه، لذلك يعتز بتاريخه ويفخر باأ�سالته، ا

يوجد لكل جماعة ب�رسية تاريخ وزمان مهما كان �سكل 

والزمان  تفكريها،  وطريقة  عي�سها  أ�سلوب  وا اجتماعها 

يتذكـر، وهنا  ن�سان كائن  فاالإ بالذاكرة،  �ستعاد 
ُ
وي يدرك 

أما  ا لل�سعوب،  بالن�سبة  مهمة  الذاكرة  هي  كم  ندرك 

الثقافة التي نحافظ عليها عن طريق التذكر واالهتمام 

أ�سلوب  أي الثقافة- التي نبني عليها ا إنها – ا بالذاكرة فا

أنه  ا فنجد  واالآخر،  نا  االأ مع  تعاي�سنا  وطريقة  حياتنا 

الورقة، من خالل  إليها يف هذه  ا التطرق  ال�رسوري  من 

تُعنى  الثقافة  أن  »ا يقول:  الذي  البو�سني  املفكر  تعريف 

ن�سان بتلك ال�سماء التي هبط منها، وكل �سيء  بعالقة االإ

أو تاأمل يف  أو �سك ا أو رف�ض ا إما تاأكيد ا إطار الثقافة، ا يف ا

ن�سان، فالثقافة تتميز  �سل ال�سماوي لالإ ذكريات ذلك االأ

بهذا اللغز، وت�ستمر هكذا خالل الزمن يف ن�سال م�ستمر، 

ن�سان  أو تاأثري االإ ن�سان، ا والثقافة هي تاأثري الدين على االإ

ن�سان  على نف�سه، والثقافة معناها الفن الذي يكون به االإ

إن�سانـا«.  ا

إطار  ا يف  للثقافة  طرحه  يف  التعريف  هذا  أهمية  ا تكمن 

ن�سان يف اجلنة،  فل�سفي من املرحلة التمهيدية لوجود االإ

طوار  واالأ منها،  هبط  التي  بال�سماء  ن�سان  االإ عالقة  إىل  ا

إىل  ن�سان نف�سه ا إىل االإ ن�سان من الدين ا التي توؤثر على االإ

من  غريه  عن  بالفن  ن�سان  االإ متيز  إىل  ا الداخلي،  عامله 

املخلوقـات. 

إىل ذكر بع�ض النماذج  ا إذن من هذا التعريف نعرب منه  ا

من موروثنا ال�سعبي، وهي متعددة ومتنوعة نظرا لغنى 

بالرتاث  يتعلق  فيما  وخا�سة  ماين، 
ُ
الع الثقايف  املكون 

على  واللهجات  اللغات  من  العديد  توجد  إذ  ا ال�سفوي، 

العربية  مانية 
ُ
الع اللهجة  مانية فمن 

ُ
الع اخلارطة  امتداد 

إىل اللغات  إىل لهجة ال�سحوح ولهجات البلو�ض واللواتيا ا ا

العربية القدمية يف ظفار اللغة ال�سحرية واللغة املهرية، 

من  ال�سفوية  الثقافة  من  كنوزا  خرى  االأ هي  ت�سم  التي 

احلكم  إىل  ا �سعبية  وحكايات  وق�س�ض  أ�سعار  وا أمثال  ا

أقر باأن العمل الفردي ال ميكن  أن ا واملعتقدات، هنا ال بد ا

إحاطة �ساملة بهذا املوروث ال�سفوي يف عمان  أن يحيط ا ا

إنقاذه من  إنقاذ ما ميكن ا بل ال بد من فرق عمل تعمل على ا

إن�ساين  ماين ونكون بذلك قد حافظنا على تراث ا
ُ
تراثنا الع
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باأنني  أعرتف  ا أن  ا بد  أي�سا ال  ا القادمة،  جيال  االأ �ستقدره 

أدر�ض كل مكونات موروثنا ال�سعبي، وما  أن ا أ�ستطيع ا ال ا

الرتاث  قطرات من حميط  إال  ا هو  ما  هنا  عليكم  أعر�سه  ا

الرتاث  بدرا�سة  للمهتمني  دعوة  وهذه  ماين، 
ُ
الع ال�سفوي 

مل  إن  ا الذي  املعريف  النهر  هذا  من  ينهلوا  لكي  ال�سفوي 

نغرف منه االآن لن جند ما نغرفه م�ستقبال. 

اأمثلة من الرتاث ال�سفوي الُعماين:

من  هائال  كما  ماين 
ُ
الع ال�سفوي  تراثنا  يف  ننظر  حينما 

أته، فعلى �سبيل املثال  أ قرا أين نبدا هذا الرتاث ال ندري من ا

مثال العمانية وندقق يف مفرداتها، �سنجد  أ االأ حينما نقرا

رائجة  التي كانت  واملفردات  حداث  االأ �سجال هائال من 

أو حل حملها  أنها تغريت ا إما ا آنذاك ومل تعد موجودة االآن ا ا

آخر، و�سن�ست�سهد هنا ببع�ض النماذج من تراثنا  ا عن�رس 

مثال جند مايلي:  ال�سعبي، ففي االأ

أبو فتيلة(  - )رجل بال حيلة كما تفق بال فتيلة(، )التفق ا

رفت يف 
ُ
أبو فتيلة نوع من البنادق التي ع هي البندقية وا

�ستظل  وبالتايل  مانية 
ُ
الع الثقافة  إىل  ا عمان وقد دخلت 

آخر  أي�سا يف مثل ا مانية، وجنده ا
ُ
حمفورة يف الذاكرة الع

هو )كما تفق الربزة(. 

- )راح يقن�ض وخلى طريه(، هنا جند عادة القن�ض التي 

أنحاء الوطن،  رفت يف كل ا
ُ
ع

- )�رسبي العمقات وامللينة ترابي(، والعمقات وامللينة 

هما بلدتان يف والية بدبد. 

- )كل هواء وله �رساع( هنا جند ثقافة البحر حيث ال�سفن 

أو املثل الذي يقول  قالع، ا �رسعة وانتظار الهبوب لالإ واالأ

)�سنّان  يقول  آخر  ا ب�رساع وجمداف(، كذلك مثل  )ماخذه 

�سنان ويق�سد  إىل  ا أنت ذاهب  ا لي؟( ومعناها هل 
ّ
أال مع وا

إىل املعلى ويق�سد به اخلليج العربي.  أم ذاهب ا بها الهند ا

الذاكرة  إىل  ا بال�سنوات ودخلت  ارتبطت  التي  حداث  االأ  -

للوفيات،  وكذلك  للمواليد  كتاريخ  أُرخت  ا وقد  ال�سعبية، 

و�سنة  احليمر،  و�سنة  اجليذر،  و�سنة  الغريقة،  )�سنة  مثل 

اجلراد، و�سنة الكنعد(. 

باملنطقة  ازكي  والية  بلدتان يف  مقزح(  )�سيما خت   -

أن  ا قبل  الذاكرة  يف  فظتا 
ُ
ح البلدتان  هاتان  الداخلية، 

مثال  االأ وهذه  اجلغرافية،  والكتب  طال�ض  االأ يف  توجدا 

أ�سماء املناطق جندها بكرثة  ماكن وا التي حفظت لنا االأ

)كما  املهن مثل  أي�سا جند بع�ض  ا العمانية  مثال  االأ يف 

أو )ال تزرع النارجيل  أو كما ق�ساب نزوى( ا دالل �سحار، ا

إللي من �سنك جاي ما  يف �سحار وال الفر�ض يف ظفار، ا

أو )ما ي�ستوي  ا الباطنة،(  إال �سيح  ا يزداد ماي(، )ما دامي 

احلب يف احليل واملحبوب يف الغربة(، )ما كل �سدر عربي( 

تنبت يف  النارجيل ال  أو  ا الكزاب  مثال  االأ نفهم من هذه 

أجزاء من ظفار، كما  الباطنة وال النخل يثمر يف بع�ض ا

عطى املاء وذلك 
ُ
أن القادم من �سنك ال ي أي�سا على ا نفهم ا

أي�سا كان �سيح الباطنة  ا لكرثة املياه يف منطقة �سنك، 

امل�سافة  هذه  يقطعون  الذي  جداد  واالأ االآباء  أمام  ا يقف 

أو ركوبا على ظهور الدواب، فيتعبهم  قدام، ا �سريا على االأ

أن �سيح الباطنة  أطلقوا هذا املثل، مقتنعني ا امل�سري لذلك ا

وا�سع و�سا�سع وطوله ال يتغري، ولكن �سيح الباطنة االآن 

تغري بعد النه�سة العمرانية التي �سهدتها ال�سلطنة وبعد 

جميء و�سائل النقل احلديثة، وغري بعيد ذلك املثل الذي 

الغربة،  يف  واملحبوب  احليل  يف  حب  ماي�ستوي  يقول 

غري  املثل  هذا  االآن  املا�سي،  يف  امل�سافة  لبعد  وذلك 

ن امل�سافة بني الغربة واحليل  مقبول لدى اجليل احلايل الأ

االآن ال تتعدى ب�سع دقائق، ومثل ماأكل �سدر عربي دليل 

على �سهرة هذه املنطقة باأ�سجار ال�سدر. 

هذه  والده(،  الأ وال  له  ال  غريه،  بالد  يف  يزرع  )اللي   -

ال�سعوب،  أنه حكمة  ا ف )الفولكلور( على 
ّ
عر

ُ
إذا ي حكمة، فا

بناء على التم�سك  فهذه احلكمة توؤكد ذلك، والتي حتث االأ

ر�ض والوطن.  باالأ

هذه  قعود(،  العود  بعد  )ما  يقول  الذي  املثل  أي�سا  ا  -

إعالن عن  ا ليكون  جداد،  واالأ االآباء  أوجده  ا حكمة وعرف 

أو عطر العود  ا ختام مرا�سم الزيارة، فتقدمي بخور العود 

آنذاك اختتام الزيارة.  يعني يف الثقافة ال�سائدة ا

- كذلك املثل الذي يقول )حبة يف مكوك( واملكوك هو 

تُعرف  أن  ا قبل  مان 
ُ
ع أ�سواق  ا يف  املنت�رسة  املوازين  من 

ويف  احَلب،  لوزن  املكوك  وي�ستخدم  احلديثة،  وزان  االأ

أي�سا جند املثل الذي يقول )من كال بر بربوعه  وزان ا االأ

التي  املكاييل  من  أي�سا  ا والربع  غريه(  ربوع  من  خري 

مان. 
ُ
عرفت يف ع

ال�سعبي  املوروث  آخر من جوانب  ا إىل جانب  ا انتقلنا  إذا  ا

غاين  والذي عرف انت�سارا كبريا بني اجلماهري وهي )االأ

الثقافة  مكونات  من  بكنوز  زاخرة  جندها  ال�سعبية( 

غنية  العمانية ال تعد وال حت�سى، فمثال حينما ن�ستمع الأ

أر�سلت  )ا كلماتها  تقول  التي  املقيمي  �سلطان  بن  حممد 
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مان( 
ُ
مكتوب بحرين املنامة على املحبوب يف �سمائل ع

إىل اخلليج بحثا  مانيني ا
ُ
إىل هجرة الع غنية حتيلنا ا هذه االأ

التي  العمانية  ال�سفن  ظهور  على  االإبحار  أو  ا العمل  عن 

أغاين الفنان �سامل بن را�سد  أي�سا ا جتوب البحار للتجارة، ا

ال�سوري، وحمدان الوطني وغريهم، 

أغنية من كلمات وغناء  غاين التي نذكرها هنا ا  ومن االأ

ال�ساعر جمعان ديوان التي تقول كلماتها:

 خم�سني روبية معانا باقية 

ل خ�سب
ّ
باأ�سحن بها مركب وبنو  

وبا�سرتي يل من الزوايل الغالية 

وباأخذ بها موتر والتاير ذهب   

أقلب بها املرة تقع يل حالية  وا

إذا قلتوا كذب وكذا يفعل الدرهم ا  

أهل الرقاب العا�سية  أقطع بها ا وا

أنهب بها ال�سجعان يل ماتنتهب وا  

غنية:  حتى يقول يف نهاية االأ

أ�سلها خم�سني ما و�سلت مئة هي ا

  يتعجبون النا�ض هلل العجب. 

موتر،  الزوايل،  خ�سب،  ل 
ّ
أنو ا )روبية،  كلمات  جند  هنا 

يف  م�ستعملة  تعد  مل  كلمات  هذه  معظم  حالية(  التاير، 

الوقت احلا�رس، بل خرجت من القامو�ض اللفظي للنا�ض، 

أحيانا  ا عمان،  يف  كثريا  متداولة  كانت  عملة  فالروبية 

تطلق على النقود ب�رسف النظر عن ت�سميتها �سواء ريال 

التي  خ�ساب  االأ جتارة  هي  خ�سب  ل 
ّ
أنو ا أي�سا  ا غريه،  أو  ا

أما املوتر، فهي ت�سمية  ا أي�سا يف عمان،  ا كانت معروفة 

كثريا  منت�رسة  �سعبية  لعبة  فهي  احلالية  أما  ا لل�سيارات، 

يف ظفار. 

أثناء كتابة هذا البحث عرثنا على ت�سجيل ل�سلة من مدينة  ا

الكثريي،  �سامل  بن  حممد  ي�سمى  رجل  يوؤديها  �ساللة 

مدينة  أغ�سط�ض 1904، يف  ا  3 الت�سجيل يف  هذا  وقد مت 

ي�سمى  يوناين  أ�سل  ا من  أملاين  ا باحث  �سجلها  �ساللة 

ا�سمها  جميلة  بنتا  أن  ا الق�سيدة  م�سمون  روتوكونك�ض، 

ابن  ولكن  خالها،  ابن  خطبها  �ساللة  مدينة  من  طلحة 

وىل بالزواج بها، ولكي  أنه هو االأ عم البنت اعرت�ض على ا

أ�سهاره،  أبو الفتاة ماء وجهه ويحافظ على ر�سا ا يحفظ ا

مهر  يكون  أن  ا ا�سرتط  إخوته،  ا أبناء  وا أهله  ا ر�سا  وكذلك 

أح�رس ابن عمها املهر وتزوجها  ابنته 2000 ريال، وقد ا

الق�ساد هذه  ود 
ّ
ي�سمى عب �ساعر  ويف هذه احلادثة نظم 

أربعة قرو�ض كما جاء يف الوثيقة التي  الق�سيدة مقابل ا

ال�ساعر  أ  يبدا الق�سيدة  هذه  يف  ملاين،  االأ الباحث  كتبها 

املرتفع  بذكر  أ  يبدا ال�ساعر  قائال:  عزوجل  املوىل  بذكر 

أنا بالزين غايل  راع الكرام واجلود غايل درجته باأ�سيل ا

ن�سبته. 

واجلوخة  بال�سيل  زهي  ب�سبوعيه  تخطر  واللي  يقول  ثم 

يحمله  الذي  الرداء  هي  وال�سبوعية  ظلته،  أحلى  ا وما 

أكتافهم يف املنا�سبات االجتماعية والدينية  الرجال على ا

أي�سا  وما زالت هذه العادة منت�رسة يف حمافظة ظفار، ا

العمانية  زياء  االأ من  أنه  ا معروف  ال�سال  وطبعا  ال�سال 

أما اجلوخة التي ذكرها ال�ساعر  املهمة يف حياة الرجل، ا

فهو نوع من القما�ض الفاخر الذي كان م�ستعمال يف تلك 

الذي  املقطع  ال�ساعر عدة مقاطع منها  يردد  ثم  الفرتة، 

ماين رائع ال�سياغة، ثم يقول 
ُ
ي�سف البنت وكاأنها عقد ع

ي�رسب  مدفعني  له  زجنبار  من  خرج  مركب  وركها  إن  ا

وت�سمع �رسبته. 

من خالل هذه الق�سيدة امل�سجلة قبل قرن و�ست �سنوات، 

مان 
ُ
ع يف  املوجودة  الثقافية  احلياة  من  �سورة  جند 

زياء  أمثلة ذلك االأ ب�سفة عامة وظفار ب�سفة خا�سة، ومن ا

مان، 
ُ
ع يف  الذهب  �سياغة  �سناعة  ووجود  العمانية، 

وافتخارهم  بزجنبار  مانيني 
ُ
الع تعلق  إىل  ا باالإ�سافة 

باأ�سطولهم احلربي. 

كن 
ُ

مي الذي  اللحن  لهذا  �سماعنا  هو  ذلك  من  هم  واالأ

أي�سا توجد ثالثة ت�سجيالت مع الت�سجيل  ا تطويره االآن، 

الذي عرثنا عليه. 

ال�سعبي  املوروث  من  النماذج  هذه  ا�ستعر�سنا  أن  ا بعد 

أن نوؤكد  والتي هي غي�ض من في�ض الثقافة العمانية، نود ا

أنه كنز  إىل املوروث ال�سعبي على ا باأنه حان الوقت للنظر ا

ألفاظ  إما بالتنقيب عن ا البد من اال�ستفادة منه ودرا�سته ا

أو بالك�سف عن  أثر يف الوقت احلا�رس، ا عمانية مل يعد لها ا

درا�سة  العمانية،  الثقافة  واملتاأثرة يف  املوؤثرة  العوامل 

هذا املوروث وتوثيقه ي�سبح معينا ال ين�سب للعديد من 

دبية والفنية مثل ال�سينما وامل�رسح  املجاالت الثقافية االأ

غاين وغريها.  والدراما واالأ

إن  ا  – الرحالة  ت�سجيالت  عن  البحث  إىل  ا باالإ�سافة 

مان وطرحها للمهتمني، ومعظم 
ُ
الذين زاروا ع وجدت- 

البحث  مراكز  من  العديد  يف  توجد  الت�سجيالت  هذه 

وروبية.   واجلامعات االأ
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عن  للتعبري  نا�رس«  »اأجمد  ال�ساعر  أمام  ا يكن  مل 

ال�سعري«- »ترحاله  أثناء  ا وعواطفه،  أفكاره  ا

وعذرا لهذه الت�سمية، التي اأطلقتها على م�ساركات 

أم�سيات �سعرية دولية عرب العامل- غري  ال�ساعر يف ا

ذلك  حم�سلة  لتجيء  به،  ليوثقها  ال�رسدي،،  نرثه 

أبي عبد اهلل ال�سغري«،  التوثيق كتابه، »البحث عن ا

الذي ن�رس يف من�سورات »كتاب يف جريدة« العدد 

أكتوبر( 2009.  ول)ا 134 يف 7ت�رسين االأ

 تطل علينا نو�ستاجليا املا�سي من العنوان الرئي�ض 

القارئ  بيد  ياأخذ  أن  ا كاتبه  حاول  الذي  للكتاب، 

العربي ليتعرف على كوالي�ض امللتقيات ال�سعرية 

ال  عرب،  �سعراء  فيها  ي�سارك  التي  جنبية،  االأ

بداعي املعروف،  أو بو�سعهم االإ ب�سفتهم القومية ا

خر« على قامة املبدع  »وك�سهادة اعرتاف من االآ

منظمي  عادة  من  �سف  لالأ بل  بداعية،  االإ العربي 

إحلاق املبدع العربي يف ف�سيف�ساء  هذه امللتقيات ا

خر، ومن  هكذا ملتقيات كتابع لغوي، وفكري لالآ

اأن  التع�سفي غري  تباع  االأ لهذا  �سبب حقيقي  دون 

أوربا، لظروف  أو يعي�ض يف ا املبدع العربي عا�ض ا

�سباب  الأ أو  ا العربي،  وطنه  يف  �سيئة  �سيا�سية 

أولئك  ا دائما  ولي�ض  غري،  ال  معي�سية،  أو  ا درا�سية 

أوربا من املبدعني العرب من  الذين يعي�سون يف ا

مع  املتماهني  من  أو  ا وربيني  االأ حلياة  املحبني 

هذه  اأ�سحاب  حماولة  من  وبالرغم  ثقافاتهم، 

فرانكفونية،  أو  ا �سك�سونية  كانت  ان  امللتقيات 

أو نهلوا  أر�سهم، ا ادراج مثقفينا الذين عا�سوا على ا

من معارفهم، لي�ساركوا يف حا�سية كل ملتقى من 

أو على �سفاف و�سعهم ال�سعري،  هذه امللتقيات، ا

»التغريب  م�ساعر  أزعم  ا كما  جاءت  هنا  ومن 

أ�سبغها �ساعرنا اأجمد  إىل املا�سي«، التي ا واحلنني ا

وهو  الكتاب،  هذا  يف  ال�رسدي  ن�سه  على  نا�رس 

أندل�ض  يحلم مبا م�سى من ربيع اأجداده العرب يف ا

-يبدو  ب�سكل  يوؤكد  وهو  أو  ا الداخل،  الرحمن  عبد 

العربي- م�ساك�سا وهو يرد على منظمي  للقارئ 

الناطقة  الكندية  »كويبك  يف  ال�سعري  املهرجان 

أن  أنه ال يجيد الفرن�سية، وال ي�ستطيع ا بالفرن�سية« ا

أ ق�سائده بالفرن�سية على رواد املطاعم، التي  يقرا

أقيمت فيها بع�ض فقرات املهرجان، مت�سائال يف  ا

أ �ساعر ق�سيدة يف  أن يقرا كل منا�سبة عن »غرابة ا

أنواع  مطعم لي�سمعه رواد ياأكلون ال�سمك املقلي وا

غري  منها  يفهم  ال  التي  اللغة  وبهذه  ال�سلطات، 

آخر لها«.  �سجة لغوية ال ا

مفارقات الرحلة

أربعة اأجزاء، وعنونها:  إىل ا  وقد ق�سم املوؤلف كتابه ا

أبي عبد اهلل  إىل ار�ض القيقب، البحث عن ا »زيارة ا

أمالفي املدينة املعلقة«،  ال�سغري، كتاب احلمراء، وا

أق�ساما رقمية تنقل من خاللها  وو�سع لكل جزء ا

يروي  وهو  الرئي�سي،  الف�سل  أق�سام  ا بني  بر�ساقة 

أو بحكاية تاريخية  ويحلل وي�ست�سهد بن�ض �سعري ا

أو مبجرد نقل تعليق ما عن حالته النف�سية يف  ما، ا

و�سع ما قابله يف تلك امللتقيات، ويف كوالي�سها، 

ر�ض القيقب والقيقب هي ال�سجرة  أثناء زيارته الأ ا

كندا  دولة  اتخذت  التي  ال�سكل،  الغريبة  الكندية 

�سعارا لها وظهرت يف علمها كرمز وطني،  منها 

العام  من  أكتوبر  ا يف  جاءت  ال�سعرية  وامل�ساركة 

 .1999

يف  �رسبه  الذي  املقلب  نا�رس  اأجمد  علينا  ي�رسد   

»عندما  القيقب:  اأر�ض  إىل  ا نقلته  التي  الطائرة 

إىل الطائرة. فاإىل جانب �سف املقاعد الذي  دلفت ا

اثنني  املكون من مقعدين  فيه،  اأجل�ض  أن  ا يفرت�ض 

فقط، كانت �سابة نحيلة بق�سة �سعر ق�سرية فرن�سية 
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تكوير  تربز  قطنية  بلوزة  ترتدي  »كاريه«  الطابع 

أغرا�سها  ا على لت�سع  إىل االأ ا خ�رسها، متط ج�سمها 

يف  وقلت  خريا!!  ا�ستب�رست  العلوية.  اخلزانة  يف 

نف�سي لعلها تكون رفقة طيبة!! ولكن ما ان انتهت 

قد  وكنت  لتجل�ض،  وا�ستدارت  أغرا�سها  ا و�سع  من 

أمل كبرية  �رست وراءها متاما، حتى اأ�سبت بخيبة ا

من  انتقل  الذي  وجهي،  على  الحظتها  أنها  ا بد  ال 

وجه  )كان  واالمتقاع!!  �سف  االأ إىل  ا والرجاء  الب�رس 

ال�سغرية!!  خاديد  واالأ التجاعيد  من  خريطة  أة  املرا

وكان عنقها املطوق ب�سل�سلة ذهبية، و�سدرها الذي 

ابت�سمت  جمعدين!!.  على  االأ ق�سمه  البلوزة  تك�سف 

ال�سابة-العجوز جلارها الذي مل يتمكن من التعاي�ض 

أة ووجهها الطاعن  مع الهندام والوقفة الفتية للمرا

مفتعلة  ابت�سامة  فانتزع  وقت،  بعد  إال  ا بالغ�سون 

منت�سف  يف  أة  املرا كانت  مل!!  االأ خيبة  وهده  من 

وق�سة  لب�سها،  وطراز  نحافتها،  لكن  �ستيناتها 

التي  ال�سيدة،  كانت  الثالثني  يف  تظهرها  �سعرها 

�سيق  حيز  يف  �ساعات  �سبع  جانبها  إىل  ا جل�ست 

ألف قدم عن �سطح البحر..  أربعني ا وعلى ارتفاع نحو ا

ح�سا�ض باملرارة، واالنك�سار، وافتعال  �ض5( هذا االإ

أوربا  االبت�سامة، والر�سا مبا ق�سمه حال العي�ض يف ا

فوق  م�سوؤومة  كغربان  ترفرف  التي  امل�ساعر،  هي 

الذي كان  العربي،  م�ساعر  الكتاب، وهي  �سفحات 

خر، ولكنه مل  يحلم باأ�سياء كثرية من معاي�سته لالآ

إال اخليبة واملرارة!  يجد عنده ا

غرائب احلقائب

إىل خيبة   ومن خيبة الرفقة الطيبة ينقلنا الكاتب ا

العربي  ديب  االأ خيبة  هي  آخر،  ا نوع  من  اأخرى 

الطائرات،  بوا�سطة  القارات  عرب  �سفرياته  يف 

ومن خالل حكي مفارقات حدثت حلقائب بع�ض 

ال�سعراء من العامل الثالث يف �سفرياتهم، يقول عن 

حقيبة  إال  ا أمرها  ا �سهل  »احلقائب   :7 �سفحة  ذلك 

ال�ساعر الرتكي طغرل تانيول. كانت كبرية احلجم 

و�سعها  منا  ثالثة  حاول  ال�ساأن.  وغريبة  وثقيلة 

أنزلوها  ا وملا  يتمكنوا  فلم  اخللفي  ال�سندوق  يف 

آخر. ذكرتني حقيبة  انطلقت من تلقائها يف اجتاه ا

فخري  ردين  االأ الناقد  بحقيبة  الرتكي  ال�ساعر 

أثناء مهرجان »بواتييه« لل�سعر عام 1991  �سالح ا

حيث اتخذت لنف�سها، مذ خرجنا من حمطة »غارد 

حمطة  إىل  ا و�سلنا  وحتى  باري�ض  يف  نور«  دي 

عن  بها  ا�ستقلت  خا�سة  واأطوارا  »بواتييه«حياة 

م�رسب  �سالح  فخري  حقيبة  �سارت  �ساحبها. 

املهرجان  يف  املهرجان  يف  للم�ساركني  مثل 

خ�سو�سا »غ�سان زقطان« واملرحوم جميل حتمل 

كانت  أنا  وا وفخري  غ�سان  التقينا  وحيثما  أنا،  وا

امل�ستقل،  والقرار  اخلا�ض  املزاج  ذات  احلقيبة، 

مو�سع تندر اأ�سبح مع مرور الوقت كال�سيكيا. 

تانغو و�سل�سا

تلك  هموم  من  آخر  ا هم  إىل  ا ال�ساعر  بنا  وينتقل   

�سعري  غر�ض  كل  من  اأكرب  هم  وهو  امللتقيات، 

وكيف  نثوية،  االأ املالحة  عن  البحث  هم  هو  آخر  ا

أنهم يف هام�ض امللتقى  ا الذين ي�سعرون  لل�سعراء، 

آخر  أن يجتمعوا يف جتمع كر�ستايل ا من هذا النوع ا

ملا  رف�سهم  عن  عالن  لالإ �سلي  االأ التجمع  �سمن 

يدور حولهم حتى لو ا�سطرهم ذلك للجلو�ض يف 

الكاتب  لنا  يروي  املليحات!  من  مليحة  اأح�سان 

�ض11 عن ليال مو�سيقية ال تن�سى تت�سمن تانغو 

مزيدا  بعث  الذي  مر  االأ اأخرى،  مرة  و�سل�سا  مرة 

اأ�سال،  الن�سط  باتينو،  رفائيل  يف  الن�ساط  من 

دون  من  ولكن  مراق�سة  عن  بحثا  يحجل  فطفق 

اأي جناح يذكر. كنا نراقب انطالقته الذئبية التي 

البار  اأي �سيد من طاولة ق�سية يف  مل ت�سفر عن 

ولكن  أن عاد ووقف معنا  ا إىل  ا بال�سحك  مكتفني 

أق�ساه  إىل ا أق�ساه ا عينيه ظلتا مت�سحان البار من ا

تراخ  أو  ا �سعف  نقطة  أو  ا �سغور  حلظة  عن  بحثا 

يف  �سقوطه  لنا  ينقل  ثم  الن�سائية!!  اجلبهة  على 

هركولة:  عبالء،  اجلمال،  متو�سطة  أة  امرا اأح�سان 

أن  ا إىل  ا كلل،  بال  هذه  حملته  باتينو  »�سيوا�سل 

ينتهي يف اأح�سان �سيدة على طرف من املالحة، 

أق�سد ذلك حرفيا.  أقول يف »اأح�سان« فانا ا عندما ا

فقبل ليلتني من نهاية املهرجان ويف بار زينوب 

البار مكتظا على  وبعد فا�سل من �سل�سا وكان 
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أنا  وا أيت  را فيه  التحرك  املرء  على  ي�سعب  نحو 

إىل احلمام رافييل باتينو يجل�ض يف ح�سن  ذاهب ا

أة  �سيدة عبالء هركولة على حد و�سف العرب للمرا

املمتلئة. كان رفائيل باتينو ال�سئيل اجلرم يجل�ض 

مت�سد  كانت  �سخمة  �سيدة  ح�سن  يف  باطمئنان 

إىل  أ�سه اخلفيف، كاأنه طفل ي�ستعد للذهاب ا �سعر را

النوم!!«.

ق�سائد بالفرن�سية

 يقول ال�ساعر اأجمد نا�رس يف جتل �سعري عن نف�سه 

و�سط ذلك امللتقى الفرنكفوين �ض13: »هكذا كنت 

اال�ستثناء الوحيد، لي�ض يف دورة هذا العام فح�سب 

املهرجان.  تاريخ  كل  يف  إمنا  وا يل،  قيل  كما 

وىل التي يدعون فيها �ساعرا عربيا  أنها املرة االأ ا

أ  أو له �سلة بالفرانكفونية، ويقرا لي�ض فرانكفونيا ا

وان  حتى  العرب  ال�سعراء  جد  ألقي�ض  ا امرئ  بلغة 

من  متت  »القراءة  النرث!  ق�سيدة  يكتبون  كانوا 

أ  خالل ديوان مرتجم لل�ساعر للفرن�سية، حيث يقرا

الفرن�سية بينما يتلو  �ساعر يجيد  الفرن�سي  الن�ض 

معنى  في�سري  العربية،  باللغة  ق�سيدته  �ساعرنا 

هو  ومو�سيقاه  ال�سعر  و�سدى  بالفرن�سية  ال�سعر 

التوتر  ذلك  عن  يقول  بالعربية.  املنطوق  ذلك 

عموما:  ال�سعري  لقاء  واالإ الفرن�سية  اللغة  ب�سبب 

»لي�ض التوتر، الذي اأ�سابني منذ وجلت مطعم »ال 

لوبان«ب�سبب القراءة نف�سها. فلما تزل قراءة ال�سعر 

أمام  أو ا أمام اثنني ا بالن�سبة يل، يف اأي مكان كان، ا

بـ»رهاب  م�ساب  كاأنني  ع�سرية.  مهمة  مائة، 

غالبا  اجلمهور.  رهاب  اأكرث:  بو�سوح  أو  ا القراءة« 

أب�سط مما اأظن ولكن هذا ال�سعور ال  مر ا ما يكون االأ

إال بعد انتهاء اال�ستحقاق. هنا يف اللوبان  يتحقق ا

جوان  وقفت  أن  ا فما  ظننت  مما  أب�سط  ا مر  االأ كان 

القراءات  اأجل  أعد خ�سي�سا من  ا على منرب �سغري 

وقالت  املطعم،  أركان  ا احد  يف  و�سع  ال�سعرية 

أعناق  ا إىل  ا أبت  ا�رسا الفرن�سية حتى  اأعرف  إنني ال  ا

الرواد!«. 

ال�ساعر البدوي

آخر ينقل لنا الكاتب م�سكلة اختالف   ويف مو�سع ا

يف  ت�سعنا  التي  اللغوية،  التو�سيفات  معاين 

إ�سكالية حقيقية مع ما تعنيه بع�ض امل�سطلحات  ا

وروبيني، فهو  والت�سميات العربية للم�ست�رسقني االأ

جوري�ض،  بيري  ال�ساعر  نا�رس  اأجمد  و�سف  مثال 

الت�سمية،  باأنه �ساعر بدوي!! ففرح جوري�ض بهذه 

الت�سمية  بهذه  وو�سف  عربيا  �ساعرا  كان  ولو 

ال�ساعر  بح�رسية  اال�ستهانة  دليل  نها  الأ لغ�سب، 

ومدنيته!! ف�سبب ذلك ا�ستغرابا ملوؤلف الكتاب مما 

دفعه ل�سوؤال بيري جوري�ض عما تعنيه لديه ت�سمية 

»بدوي« ؟!

اأجمد  كتاب  أثارها  ا التي  �سئلة  االأ اأخطر  ورمبا   

إىل  نا�رس هو ما ورد يف ال�سفحة14: »مل اأح�رس ا

عر�ض  ن�سب مرايا كبرية لذاتي، بل الأ تروا-ريفريا الأ

أبعد  كون ا خرين، الأ إىل �سم�ض وهواء االآ هذه الذات ا

آالم العربية التي تعي�ض  ما يكون عن �سغوطات وا

أ وتكتب ثم تنام يف  أهلها. فهي تقرا ا اغرتابا بني 

إال  ا بها  الكاتب  حتى  بتكلمها  ال  والكتب.  الدفاتر 

أن يكون مثلما يكتبها.  إن تكلمها فنادرا ا ملاما وا

لغة تقف اليوم عند مفرتق م�سريي فاإما التجدد 

جملدات  إىل  ا الذهاب  أو  ا الع�رس  �سنن  ومواكبة 

العرب  »وو�سف  الالتينية.  ذهبت  مثلما  التاأريخ 

باأنهم يحملون ما�سيهم على ظهورهم كما حمل 

يفعل  ماذا  يدر  ومل  ظهره  على  اأخيه  جثة  قابيل 

بها، وت�ساءل مبرارة: هل من غراب؟!! 

البحث عن عبد اهلل ال�سغري

 ويف اجلزء الذي عنونه الكاتب: حياة متو�سطية، 

يف  غرناطة  ال�سغري،  عبداهلل  أبي  ا عن  البحث 

ق�سيدة  من  مقطعا  الكاتب  اأختار   1991 متوز 

ألي�سا«، يقول فيها راثيا امللك  ا أرارغون »جمنون  ا

التاأريخ  قدام  املقهور  امللك  أيها  ا تقدم  املهزوم: 

على  عظمتك  اقت�رست  من  يا  أنت  �سطورة/ا واالأ

حمر  االأ الزمن  �سجف  والقرب/ولين�سدل  الفاجعة 

العظيم على دموعك!!«.�ض21 

زيارته  قبل  أفكاره  ا عن  الكاتب  ويحدثنا   

�سبانيا، فيقول: »قبل هذه الزيارة ب�سنني �سممت  الأ

ندل�ض، احللم والواقع، يف ق�سائد ثالثة  االأ رائحة 
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أندل�سه: لوركا، حممود دروي�ض،  �سعراء لكل منهم ا

أبعد، كنت على مقاعد  ا واراغون. قبل ذلك ب�سنني 

ملكني  أيدي  ا بني  أ�سرية  ا ندل�ض  االأ عرفت  الدر�ض، 

جوهرة  غرناطة  وكانت  قا�سيني،  كاثوليكيني 

غرناطات،  �سقوط  ولفرط  ال�سليب!  العربي  التاج 

وطامعني  غزاة  أيدي  ا بني  خرى،  االأ تلو  واحدة 

وىل  وعابري تاأريخ، جفت دموعنا على غرناطة االأ

�سقطت  غرناطة  فكم  الالحقات.  اأخواتها  وبكينا 

الطوائف  أمراء  ا ظالل  يف  تنتظر  غرناطة  وكم 

اجلدد؟!!«�ض22 

ندل�ض  آخر ملوك العرب يف االأ  ويتماهى ال�ساعر مع ا

فيقول: وفيما نحن نعود اأحلت على ذهني �سورة 

أنه حممد  أ�سقى امللوك طرا. ا أ�سقى ملك عربي، بل ا ا

�سنة 1476م  املتوج  اهلل  بن عبد  احل�سن  أبي  ا بن 

على قاد�ض با�سم حممد احلادي ع�رس واملعروف 

كنقود  الذاكرة  يف  يرن  الذي  ال�سائن،  باال�سم 

ال�ساعر  ويختتم  ال�سغري.  عبداهلل  أبو  ا اخليانة: 

حا�سية  على  كتب  مبا  لغرناطة  املدوية  رحلته 

نافورة »�ساحة ال�سباع« املتبقية من زمن العرب 

غرناطة  مع  رحلتي  »واأختم  �ض26:  فيقول 

بن زمرك  و»ق�رس احلمراء« باأبيات من ق�سيدة الأ

خطت على حا�سية نافورة »�ساحة ال�سباع«:

 بذوب جلني �سال بني جواهر

أبي�ض �سافيا  غدا مثله يف احل�سن ا

 ت�سابه جار للعيون بجامد

أيا منهما كان جاريا  فلم ندر ا

أن البكاء يجري ب�سفحها أمل تر ا  ا

 ولكنها �سدت عليه املجاريا

 كمثل حمب فا�ض بالدمع جفنه

إذ خاف وا�سيا«   وغي�ض ذاك الدمع ا

مدينة فوق �سخرة

إىل ايطاليا وبال�سبط  خرية ا ويف رحلة ال�ساعر االأ

إىل مدينة »امالفي« املقامة على �سخرة عظيمة  ا

التي  الفرتة  م�ستذكرا  يت�ساءل  حينها  جبل،  فوق 

ردن وفل�سطني يف عهود روما  مرت على بلديه االأ

القدمية، و�سيطرتها على هذه البالد العربية التي 

�سبابه وطفولته،  ال�ساعر وعا�ض معظم  رتع فيها 

بعد  عائلته  مع  ردن  االأ يف  عا�ض  فل�سطيني  فهو 

بريطانيا  إىل  ا أن يهاجر  ا قبل  النكبة عام 1948، 

إىل  �رسائيلية ا يف الثمانينات، بعد دخول القوات االإ

لبنان و�رسبها املقاومة الفل�سطينية هناك، وكان 

املقاومة  الفل�سطينية  ال�سحافة  يف  يعمل  وقتها 

�رسائيلي، يقول عن تلك املدينة الغريبة  للمحتل االإ

أن يت�ساءل، بنزق، وهو يرى  �ض28: »يخطر للمرء ا

�ساقت  هل  ب�سدة،  امل�سغوطة  املدينة  هذه  إىل  ا

يقيموا  حتى  وائل  االأ »امالفي«  ب�سكان  ر�ض  االأ

جبل  �سدر  يف  ال�سخرة  ي�سبه  ما  على  مدينتهم 

�ساطئ  إىل  ا و�سوال  ر�ض  االأ من  منب�سط  فيه  لي�ض 

إن هذا، تفكر، تدبري ال يليق  ا ذي �سخور وح�سى 

اأر�ض ال  املنقطعني عن  الرهبان  أو  ا بالفارين  إال  ا

وعندها  ب�سهولة.  آالتهم  وا الب�رس  أقدام  ا تدركها 

ردن بلده ليقارن بني ما  إىل االأ يعود بنا ال�ساعر ا

آثار وما  ردن من ا آه وما عا�سه يف وطنه الثاين االأ را

تذكرت   « ومدارج:  قالع  من  فيها  الرومان  ترك 

أيتهم  را الذين  ال�سياح  من  كثريا  اأن  أت�ساءل،  ا أنا  وا

ايطاليني  كانوا  ردنية،  االأ ال�سياحية  املواقع  يف 

آثار  كرب من ا أن الق�سم االأ يف �سن متقدمة، معروف ا

�سالم يف بالدنا هي رومانية �سواء ما  ما قبل االإ

جناحها  ببيزنطة  أم  ا نف�سها  بروما  مر  االأ تعلق 

ال�رسقي«. 

جمد  الأ ال�سغري«  عبداهلل  أبي  ا عن  »البحث  كتاب   

أهم الكتب، التي كتبت لتقول لنا  ا اأحد  نا�رس يعد 

خر، وقد و�سعنا الكاتب  �سيئا عما يقع يف �سفة االآ

يف موازاة عامل ثقايف مواز نحتاج دائما لفهمه، 

هذه  يعطينا  من  أف�سل  وا مفاتيحه،  عن  والبحث 

يف  يعي�سون  الذين  أولئك  ا ألغازه،  ا لفك  املفاتيح 

ومثقفيه،  ثقافته  مع  مبا�رس  متا�ض  يف  أو  ا كنفه 

الفريقني  كال  من  واحد  نا�رس  اأجمد  والكاتب 

املذكورين.  



مدخل

من  تفكريه  ن�سان  االإ ي�سنع  كثرية  اأحايني  يف 

أو  أن يعرف م�سدرها، ا إليه من دون ا معارف قادمة ا

�سالمي  أن يتاأكد من اأ�سولها، واخلطاب االإ يحاول ا

انبنى  الفكرية  اأطروحاته  من  كثري  يف  املعا�رس 

عد التاأريخي، يقرتب يف جوانب ويبتعد يف 
ُ
على الب

أثر كبري عليه.  أنه يف احلالني للتاأريخ ا إال ا اأخرى، ا

على  أثرها  ا تركت  التي  املدار�ض  واأكرب  اأهم  من 

االعتزالية  املدر�سة  املعا�رس  �سالمي  االإ خطابنا 

ما  كثرياً  مدر�ستان  وهما  �سعرية،  االأ واملدر�سة 

مر  قراأت على اعتبار »اخل�سومة الفكرية«، وهو االأ

احل�سور  أن  ا فلرمبا  نظر،  إعادة  ا إىل  ا يحتاج  الذي 

هو  فكار  واالأ الطرح  يف  املدر�ستني  بني  املتاآخي 

قرب، بعك�ض ما هو رائج يف قراءاتنا املدر�سية.  االأ

يكاد يجمع كتّاب املقاالت على خمتلف مراحلهم 

�سعري خرج من رحم  أن التفكري االأ التاأريخية على ا

أن االعتزال قبل ذلك خرج من رحم  االعتزال، كما ا

مدر�سة اأهل ال�سنة، بيد اأن هذه الروؤية التاأريخية 

املراجعات  ظل  يف  النق�ض  أو  ا للتاأكيد  قابلة 

املعا�رسة التي ي�سهدها تفكرينا الديني. 

واالعتزايل،  �سعري  االأ العقلني،  من  كل  لكون 

روؤيتنا،  �سّكلت  التي  العتيدة  املعارف  من  جزءاً 

أن نفككها ونعيد قراءتها  ا والتي من حقها علينا 

على  ال�سوء  لت�سلط  القراءة  هذه  تاأتي  وتركيبها، 

التفكريين،  هذين  بني  وىل  االأ االحتكاك  حلظة 

�سعري عن  أق�سد بذلك حلظة انف�سال التفكري االأ وا

�سعري  االأ التفكري  االعتزال، هل حدث فعالً؟ وهل 

يف  اأ�سيل  أنه  ا أو  ا االعتزال؟  على  فعل  ردة  جمرد 

امل�سري  يف  م�ستقل  أنه  ا كما  واالنطالق؟  الن�ساأة 

الذي  اال�ستقالل  هنا  أق�سد  وا الزمني؟  والتحرك 

إكراه ردات الفعل،  ينظر يف حمدداته اخلا�سة دون ا

ولي�ض اال�ستقالل البعيد عن التثاقف املعريف الذي 

ي�ستحيل وجوده يف اأي منظومة فكرية. 

اللحظات  اأجمل  من  االحتكاك  حلظة  يف  القراءة 

ن�سان فيها �سرب احلقيقة  املعرفية التي يتوخى االإ

أن  واختبار امل�سلمات، وهذا ما حاول املقال هنا ا

طراف.  ي طرف من االأ ي�سلكه بعيداً عن احلكم الأ

�سعري حياة الأ

�سعري  إ�سماعيل االأ أبو احل�سن علي بن احل�سن بن ا ا

من  كبرية  جماهري  عقدياً  إليه  ا ينت�سب  الذي 

حياته  عن  بالكثري  امل�سادر  نا 
ّ
متد ال  امل�سلمني 

ال�سخ�سية والعلمية، وكل ما يوجد فيها هو نتف 

ح�سب على 
ُ
متناثرة يف كتب من جاء بعده ممن ي

تي: فكره، وميكن تلخي�ض ذلك يف االآ

- ا�سمه:

ِب�رس  أبـي  ا بن  إ�سماعيـل  ا بن  علـي  الـح�سن  أبو  )ا

بن  عبداهلل  بن  إ�سماعيـل  ا بن  �سالـِم  بن  إ�سحاق  ا

بن  ة 
َ
د
ْ
ر
ُ
ب أبـي  ا بن  بالل  الب�رسة  اأمري  بن  مو�سى 

�ض بن 
ْ
أبـي مو�سى عبداهلل بن َقـي �ساحب ر�سول اهلل ا

ومهما  الب�رسي()1(،  الـيـمانـي  �سعري  االأ ار  �سَّ َ
ح

أبي  ا بال�سحابي  ن�سبه  ات�سال  حقيقة  يف  قيل 

فالرجل  كثرياً،  يهمنا  ال  فذلك  �سعري،  االأ مو�سى 

أن تقبل الرواية  أنه ال ميكن ا بنف�سه ال باأبيه، على ا

أبي  إىل النبي حممد املب�رسة مبجيء ا التي تن�سب ا

احل�سن، فالنبي حاله كغريه ال يعلم الغيب. 

- ولدته:

الب�رسة()2(،  يف  ولد  أنه  ا على  امل�سادر  )جتمع 

احل�سن  أبو  ا ولد  الب�رسيني:  )بع�ض  وب�سهادة 

للهجرة()3(،  ومائتني  �ستني  �سنة  يف  �سعري  االأ

 �سنة �سبعني ومائتني()4(. 
َ
لد

ُ
)وقـيـل: بل و
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قـراءة فــي حتّولـه الفكـري
خمي�س بن را�سد العدوي

  باحث وكاتب من ُعمان



- ن�ساأته:

أبي احل�سن يف كونه  ترتكز املعلومات ال�سخ�سية عن ا

ائي 
ّ
بي علي حممد بن عبدالوهاب اجلب قد ن�ساأ ربيباً الأ

متتلمذاً  أنه الزمه طويالً  وا زمانه،  املعتزلة يف  أ�ض  را

أربعني  ا إىل  ا باأنها قد ت�سل  البع�ض  يراها  يديه،  على 

أبي علي يف  أبي احل�سن وا عاماً)5(، وهذه العالقة بني ا

يوؤيدها  مبا  اأظفر  مل  حيث  بال�سكوك،  مكتنفة  نظري 

ائي، ابن 
ّ
أبي ها�سم اجلب أي اأحد منهما، وال عند ا عند ا

أبيه،  ا بعد  املعتزلة  أ�ض  ورا ز، 
ّ
املتمي وتلميذه  أبي علي  ا

أنه زميل  ا ومن املفرت�ض على ح�سب هذه املعلومات 

العائلة،  يف  و»اأخوه«  �سعري،  االأ احل�سن  بي  الأ درا�سة 

إمنا الرواية بذلك ظهرت متاأخرة.  وا

أن  ا أبو بكر بن فورك  ومما يزيد يف ال�سكوك ما ذكره )ا

أنه كان �سنياً  إ�سحاق، وا إ�سماعيل بن ا أبو ب�رس ا أباه هو ا ا

هل ال�سنة واجلماعة[ حديثياً، اأو�سى  جماعياً ]= ن�سبة الأ

إىل زكريا بن يحيى ال�ساجي رحمه اهلل، وهو  عند وفاته ا

إمام يف الفقه واحلديث، وله كتب منها كتاب اختالف  ا

ال�سافعي، وقد روى عنه  الفقهاء، وكان يذهب مذهب 

�سعري يف كتاب التف�سري اأحاديث  أبو احل�سن االأ ال�سيخ ا

أة  أن تكون امرا كثرية، يعني ال�ساجي()6(، وبذلك يبعد ا

التّقاليد  –ح�سب  ال�سني احلديثي  عت بفكر زوجها 
ّ
ت�سب

رجالً  بعده  من  تتزوج  أن  ا حينذاك–  ال�سائدة  العربية 

أي�ساً الو�سية  على الطرف النقي�ض منه يف املذهب، وا

 
ّ
احلديثي  

ّ
ال�سني  

ّ
لل�ساجي احل�سن  أبي  ا والدُ  وّكلها  التي 

إليه  ا أذهب  ت�سمل و�سايته على ابنه علي، قد توؤكد ما ا

أبا  ا أن  ا العائلية، وخا�سة  العالقة  من عدم وجود هذه 

احل�سن يروي عن ال�ساجي )اأحاديث كثرية( يف مقابل 

فمما  ائي، 
ّ
اجلب علي  أبي  ا على  �سعواء  حملة  ي�سّن  أنه  ا

ا على ما و�سو�ض به �سدره  إمنَّ ائي: )وا
ّ
قاله يف حق اجلب

�ستح�رس يف كل ذلك 
ُ
ي أن  ا أي�ساً  ا و�سيطانه()7(، ويجب 

ظن يف 
ُ
ال�رساع الفكري بني احلنابلة واملعتزلة، فال ي

أنَّهم يرتكون  ا ة 
ّ
آنذاك من حد ا احلنابلة مبا عرف عنهم 

طوا 
ّ
أن يفر ا زوجة »�سني حديثي« تتزوج معتزلياً، وال 

يف ابن هذا الرجل ل�سالح »خ�سومهم«. 

أبي احل�سن بتحليل هذا املوقف،  أكتفي هنا من ن�ساأة ا ا

فهو ما يتعلق باملقام. 

ؤلفاته: - مو

�سعري الع�رسات من الكتب، بل هناك  أبو احل�سن االأ ترك ا

ق 
َ
 يف الِفر

ّ
أغلبها ت�سب إىل الثاّلثمائة، وا أو�سلها ا من ا

إال  ا العقيدة«، ولكن مل يبق منها  والرد على »خ�سوم 

اجلدل  يف  تاأتي  جميعها  �سبعة،  وقيل:  خم�سة،  كتب 

العقدي ومذاهبه، وهي:

�سالميني، مطبوع.  1. مقاالت االإ

بانة عن اأ�سول الديانة، مطبوع.  2. االإ

3. ا�ستح�سان اخلو�ض يف الكالم، مطبوع. 

ع يف الرد على اأهل الزيغ والبدع، مطبوع. 
َ
4. اللُّم

ميان، خمطوط)8(.  5. ر�سالة يف االإ

كتبه،  الكثري من  الفيومي يف  إبراهيم  ا وي�سّكك حممد 

علوا من 
ُ
أتباعه، لي ل ا

َ
أ�سماءها اخرتعت من ِقب أن ا ويرى ا

�ساأنه يف مقابل خ�سومه العقديني املعتزلة)9(. 

- ع�سره:

بكر  أبو  )ا قاله  مبا  ع�رسه  طبيعة  تلخي�ض  ميكن 

فـي: كانت الـمعتزلة قد رفعوا روؤو�سهم، حتـى 
َ ْ
ري

َّ
ال�س

�ِسم()10(، 
ْ
م

ِّ
ال�س أقماع  ا فـي  فحجرهم  �سعري  االأ ن�ساأ 

زمن  اأوجه  بلغ  فكري  �رساع  ع�رس  فهو  هذا  وعلى 

أن تطيح باأهل  �سعري، كادت املعتزلة ا أبي احل�سن االأ ا

»عقيدة  عن  للدفاع  انربى  �سعري  االأ أن  ا لوال  ال�سنة، 

ميان ال�سني.  ال�سلف« �سلب االإ

- وفاته:

من  اأكرث  على  �سعري  االأ وفاة  حتديد  يف  اختلف 

ببغداد  مات  أنه  ا �سدي  االأ القا�سم  أبو  ا وذكر  وجه، 

ثالثني  �سنة  وقبل:  وثالثمائة  ع�رسين  �سنة  بعد 

وثالثمائة)11(. 

�سعري العقدية آراء الأ ا

عقائد  تبنّيه  يف  �سعري  االأ احل�سن  أبي  ا آراء  ا تتلّخ�ض 

ذلك،   
َ
غري ه 

ُ
ن�سو�س حتفظ  ومل  احلنبلية«،  »ال�سلفية 

بانة«  »االإ كتابيه  من  كٍل  يف  وا�سحاً  ذلك  جاء  وقد 

كتابه  ما  نوعاً  واختلف  �سالميني«،  االإ و»ومقاالت 

يعدو  ال  اختالف  راأيي–  –ح�سب  ولكنه  ع«، 
َ
»اللُّم

أن يكون يف الّطرح ال يف امل�سمون، فهو مل يتعر�ض  ا

كالعني  للتج�سيم  املوهمة  ال�سفات  عن  اهلل  لتنزيه 
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فيه  جادل  إمنا  وا ونحوها،  والقدم  واليد  والوجه 

املعتزلة الذين ينكرون كون ال�سفات �سيئاً زائداً على 

بعلم هو غريه، و�سميع  اهلل عليم  أن  ا فاأثبت  اهلل،  ذات 

يف  وهكذا  غريه،  هو  بب�رس  وب�سري  غريه،  هو  ب�سمع 

أ�سلوب  ا من  اال�ستفادة  عن  يزد  فلم  ال�سفات،  بقية 

املعتزلة اجلديل. 

�سعري النتقاله من  االأ أثر يف كتب  ا أي  ا اأجد  ال  ولذلك 

يف  القدم  را�سخ  اأجده  العك�ض  على  بل  آخر،  ا إىل  ا أي  را

ثني، واأخرى 
ِّ
معتقده، فهو تارة يدلل عليه مبنهج املحد

بطريقة املتكلمني، ومل يكن يوماً داجماً بني معتقدين 

خ�سومه  بذلك  فرياه  وال�سلف،  االعتزال  مت�سادين، 

منق�سة فيه، بينما يراه حمبوه ميزة له. 

حمد بن حنبل  أنه تبع يف عقيدته الأ ا فهو ين�ض على 

أبو عبداهلل اأحمد بن حممد  فيقول: )ومبا كان يقول به ا

بن حنبل ن�رّس اهلل وجهه ورفع درجته واأجزل مثوبته 

قائلون، وملن خالف قوله جمانبون()12(. 

آرائه العقدية التي تك�سف توجهه »ال�سلفي   ا
ّ
أهم وهذه ا

احلنبلي« كما طرحها يف كتابه �سالف الذّكر:

أن له وجهاً بال كيف..  أن اهلل ا�ستوى على عر�سه.. وا )وا

أن له عيناً بال كيف.. ونثبت  أن له يدين بال كيف.. وا وا

املعتزلة  نفته  كما  ذلك  ننفي  وال  والب�رس  ال�سمع  هلل 

ة.. واأن كالم اهلل 
ّ
واجلهمية واخلوارج.. ونثبت اأن هلل قو

أن اأعمال العباد  إال اهلل، وا غري خملوق.. واأن ال خالق ا

وقدره..  اهلل  بق�ساء  وال�رس  اخلري  أن  وا هلل..  خملوقة 

آن كالم اهلل غري خملوق، واأن من قال بخلق  أن القرا وا

خرة  االآ يف  رى 
ُ
ي اهلل  باأن  وندين  كافر..  فهو  آن  القرا

ق بجميع 
ّ
رى القمر ليلة القدر.. ون�سد

ُ
ب�سار كما ي باالأ

إىل ال�سماء  الروايات التي يثبتها اأهل النقل من النزول ا

أن الرب عزَّ وجلَّ يقول: هل من �سائل، هل من  الدنيا، وا

إن اهلل يجيء يوم القيامة()13(.  م�ستغفر.. ونقول: ا

�سعري وهي عني   االأ
َ
ز فكر

ّ
راء التي مُتي أهم االآ هذه هي ا

مياَن »ال�سلفي احلنبلي«، ومل  ز االإ
ّ
املعتقدات التي مُتي

أنه مل يتحول عنها.   من كتبه، كما ا
ٍّ
أي ينق�سها يف ا

�سعري و�سلته باملعتزلة الأ

ه من 
ّ

 تغري
َ
�سعري فكرياً، وعدم أرى ثبات االأ ا  

ُ
إذا كنت ا

أنه كان معتزلياً؟.  إىل اأخرى، فما حقيقة ا مدر�سة ا

أبا احل�سن كان معتزلياً  أن ا �ساعرة على ا يكاد يجمع االأ

ما  هذا  ولكن  ائي، 
ّ
اجلب علي  بي  الأ ربيباً  كونه  بحكم 

مل اأجد له �سنداً معترباً من التاأريخ الكا�سف عن قرٍب 

أال   على عك�ض ذلك، ولكن ا
ُ
أبي احل�سن، وقد دللت حلياة ا

ائي، 
ّ
للجب ربيباً  يكن  ولو مل  اً 

ّ
معتزلي يكون  أن  ا ميكن 

�سالمية   باملذاهب االإ
ّ
أن بغداد كانت تعج وذلك بحكم ا

القا�سي  بني  ا�ستهر  أنه  ا وخا�سة  املعتزلة،  ومنها 

والداين باأنه كان من املعتزلة ثم رجع عنهم، ترجع 

إىل خم�ض روايات، ومفادها: هذه ال�سهرة يف اأ�سلها ا

وفاة  عن  جداً  متاأخرة  ظهرت  الروايات  هذه  اأن   .1

�سعري، فاأقدم راوتها هم: االأ

بفارق  )ت:571هـ(،  ع�ساكر   ابن  احل�سن  بن  علي   -

أبي  زمني مقداره 241 �سنة تقريباً بني وفاته ووفاة ا

�سعري.  احل�سن االأ

بفارق  )ت:681هـ(،  خلّكان  ابن  حممد  بن  اأحمد   -

مقداره 351 �سنة تقريباً بني وفاتيهما. 

بفارق  )ت:771هـ(،  ال�سبكي  علي  بن  عبدالوهاب   -

مقداره 441 �سنة تقريباً بني وفاتي الرجلني)14(. 

أن ي�سكت التاريخ طوال قرنني ون�سف ال  فمن الغريب ا

يذكر �سيئاً عن هذه الروايات. 

�سعري )قد  دلة عند االأ إن االأ إحدى الروايات: ا 2. تقول ا

إىل  أنه مل يتو�سل ا أي ا ح لديه �سيء، ا
ّ
تكافاأت ومل يرتج

إعادة نظره يف تلك امل�سائل، بل  إليه نتيجة ا ما تو�سل ا

إىل  إذ قال: فا�ستهديت اهلل فهداين ا ا قام بعمل عرفاين 

أودعته كتبي هذه وانخلعت من جميع ما  اعتقاد ما ا

إ�سناد  إن ا كنت اعتقده، كما انخلع من ثوبي هذا()15(، ا

 
ً
–يف نظري– ازدراء �سعري متثل  إىل االأ ا هذه الرواية 

يف  مهمة  كتباً  أّثل  ا الذي  الكبري  مام  االإ هذا  بتفكري 

أن يعتمد عليها.   ا
ّ
اجلدل العقلي، ال تليق بالبحث اجلاد

بني  وقعت  مناظرتني  على  تن�سان  روايتان   .3

أبو احل�سن  أثرهما ترك ا ائي على ا
ّ
�سعري و�سيخه اجلب االأ

عدم  من  �سابقاً  قيل  ما  فيهما  ويقال  االعتزال)16(، 

واملعتزلية،  �سعرية  االأ وىل،  االأ امل�سادر  يف  ذكرهما 

 ب�سبب مناظرة 
ّ
ل املذهبي

ّ
 التحو

ّ
أن يتم قبل ا

ُ
أي�ساً ال ي وا

عابرة، وكذلك هذه ال�سهادة ال تقبل حتى يعرتف بها 

أو ي�سجلها طرف ثالث حمايد، وهذا  الطرف املقابل، ا

إليه �سبيالً.  ما مل اأجد ا
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وؤى 
ُّ
الر  على 

ّ
�سعري ل االأ

ّ
4. تبني بع�ض الروايات حتو

جاءه يف  النبي حممداً  أن  ا على   
ّ

تن�ض التي  املنامية 

�ض 
ّ
نها تهم ل، وهذه ال ميكن قبولها الأ

ّ
أمره بالتحو املنام وا

 
ّ
عقلي جدل  ذي  رجل  مع  يتنا�سب  وال  جانباً،  العقل 

املثيولوجيا  هذه  اأن  والظاهر  �سعري)17(،  االأ بحجم 

الكبرية  تباع يف تربير حتول رموزهم  االأ إليها  ا يلجاأ 

عندما  ح�سل  كما  عليهم  القد�سية  من  نوع  �سفاء  الإ

حتول اأكرب رمز يف الن�رسانية –بعد امل�سيح عي�سى– 

إىل روؤيا  إىل الن�رسانية، عزي ذلك ا بول�ض من اليهودية ا

ل)18(. 
ّ
أمرته بالتحو �سماوية للم�سيح ا

غريه  إىل  ا االعتزال  من  كبار  لون 
ّ
متحو هناك   .5

و�رسار  الراوندي  كابن  وغريهم  املعتزلة  ذكرهم 

املعتزيل  التاريخان  ي�سكت  فلماذا  عمرو)19(،  بن 

أبو احل�سن نف�سه،  ا �سعري املتقدمان، مبا يف ذلك  واالأ

ل ال�سخم. 
ّ
عن ذكر هذا التحو

�سعري اأدلة فكرية على عدم التحول الأ

إبي  دلة التاأريخية على ا�ستبعاد حتول ا آنفاً االأ  ا
ُ
ذكرت

�سعري من املذهب املعتزيل  إ�سماعيل االأ احل�سن علي بن ا

الفكرية  الدالالت  اأقف عند  ال�سني، وهنا  املذهب  إىل  ا

ل املفرت�ض. 
ّ
التي توؤكد عدم ح�سول هذا التحو

املعتزلة  إىل  ا �رساحة  �سعري  االأ احل�سن  أبو  ا ن�سب   .1

باأنهم قد )جحدوا عذاب القرب()20(، بينما هم يثبتونه، 

الهمذاين  عبداجلبار  القا�سي  ذلك  يف  حكى  حتى 

إال �سيء يحكى عن  مة ا أنه ال خالف بني االأ املعتزيل )ا

إنه  ا �رسار بن عمرو()21(، فكيف ي�سوغ لرجل يقال: 

عليه  ودر�ض  ائي، 
ّ
اجلب املعتزلة  أ�ض  را بيت  يف  تربى 

يثبتون  أنهم  ا املعتزلة  عن  يعرف  ال  أن  ا طويلة،  ة 
ّ
مد

عذاب القرب وال ينكرونه. 

أنكرت املعتزلة احلو�ض()22(  أي�ساً: )وا 2. وقال عنهم ا

أن الزخم�رسي يف »ك�ّسافه« ي�ستدل برواية تثبت  مع ا

عرت�ض على ذلك باأن الزخم�رسي 
ُ
احلو�ض)23(، وال ي

ن العقائد يتواىل �سداها  �سعري، الأ جاء متاأخراً عن االأ

أقل تقدير مل يحفظ عنهم  تباع، وعلى ا عرب حلقات االأ

دلة  إىل االأ آخر ي�ساف ا إنكارهم احلو�ض، وهذا دليل ا ا

ال�سابقة. 

أن املعتزلة تنكر �سفات ال�سمع  �سعري كذلك ا 3. ذكر االأ

�سالة ناطقة به  إثباتها باالأ والب�رس ونحوها)24(، وا

كتبهم قاطبة. 

ومل  اً 
ّ
معتزلي يوماً  يكن  �سعري مل  االأ أن  ا أرى  ا لكِل هذا 

ائي. 
ّ
بي علي اجلب أي�ساً ربيباً الأ يكن ا

أورده ابن ع�ساكر  ا اً 
ّ
اً مهم

ّ
أن ال اأتخطى ن�س  ا

ّ
بقي علي

–املتوفى بعد ما يقرب من قرنني ون�سف بعد وفاة 
�سعري– يف  ل االأ

ّ
ول بنظرية حتو �سعري، القائل االأ االأ

�سعري  أبي احل�سن االأ »تبيني كذب املفرتي« نقالً عن ا

�سافة  وباالإ إلينا،  ا ي�سل  مل  الذي  د« 
َ
م

ُ
»الع كتابه  من 

إىل  ا الكتب  بع�ض  ن�سبة  يف  ومي 
ّ
الفي ت�سكيك  إىل  ا

ل هذه، 
ّ
التحو �سعري، وخا�سة فيما يتعلق بق�سية  االأ

ابن  –بعد  أتباعه  ا جعل  الذي  هو   
ّ

الن�ض هذا  أن  ا أرى  ا

يقول  امل�سلّمة،  غري  ل 
ّ
التحو نظرية  ع�ساكر– يتبنّون 

كبرياً  كتاباً  ألّفنا  )وا �سعري:  االأ إىل  ا املن�سوب   
ّ

الن�ض

ال�سفات  يف  »اجلوابات  كتاب  يناه 
ّ
�سم ال�سفات  يف 

عن م�سائل اأهل الزيغ وال�سبهات«، نق�سنا فيه كتاباً 

يوؤلّف  املعتزلة مل  على ت�سحيح مذهب  ألّفناه قدمياً  ا

لنا احلق فرجعنا عنه،  اهلل  أبان  ا ثم  لهم كتاب مثله، 

فنق�سناه واأو�سحنا بطالنه()25(. 

إىل  إىل علّة ال�سك يف ن�سبته ا �سافة ا  –باالإ
ّ

وهذا الن�ض

كان  �سعري  االأ أن  ا على  قراءته  ميكن  ال  �سعري–  االأ

»ت�سحيح«  وكلمة  �سابقاً،  إي�ساحه  ا مت  ملا  معتزلياً 

أبا  ا أن  ا واملق�سود  أو منهجاً،  ا إال طريقة  ا هنا  تعني  ال 

�سلوب الذي  ألّف كتاباً يف ال�سفات على االأ احل�سن قد ا

أو  إىل قوته ا أنف�سهم ا �سار عليه املعتزلة مل ي�سلوا هم ا

 تعبريه )مل يوؤلّف لهم كتاب مثله(. 
ِّ
حجمه، وعلى حد

�سعري وبعده �سعرية قبل الأ الأ

�سعري  إىل االأ إن الطرح الذي تبناه بعد ذلك املنت�سبون ا ا

إليه مل يكن جديداً فهو مذهب كان رائجاً يف  ون�سبوه ا

�سالم  �سوق اجلدل من قبل، فقد تبنّته كافة مذاهب اأهل االإ

أي�ساً، فهو منهج جديل، يختلف  وتبنّاه غري امل�سلمني ا

يف الن�سبة وال�سبغة بح�سب توجه اأهل املذاهب، وحتى 

�ساعرة الذين جاءوا  ه االأ
ّ
إىل اخلالف الذي يعد لو نظرنا ا

أنه مفارق »لل�سلفية احلنبلية« وهو  أبي احل�سن ا من بعد ا

لونها 
ِّ
ياأو بل  ال�سفات ال يحملونها على حقيقتها،  أن  ا

إىل مدلوالتها، كالعني باحلفظ واليد بالقدرة والرجل  ا
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أبي  بالبط�ض، وهذا ما مل يثبت –بح�سب اطالعي– عن ا

ة 
ّ
�سعري يف �سيء من كتبه، حتى هذه الق�سي احل�سن االأ

�ساعرة« مل تكن جديدة على �ساحة اجلدل،  بـ»طريقة االأ

اأهل  غري  من  املتقدمني  بع�ض  بعينها  �سلكها  فقد 

�سالم ف�سالً عن امل�سلمني كعمار الب�رسي الن�رساين  االإ

القد�ض،  والروح  واالبن  ب  االأ �سفة  إثباته  ا يف  )ق3هـ( 

أبي  ا �سابق على  الذات، وهو  زائدة عن  ال�سفات  بجعل 

احل�سن بحوايل قرن من الزمن)26(. 

�سعري«  ومهما قيل من جدل حول ن�سبة »املذهب االأ

ُتبنّي من بعده،  أو عدم ن�سبته فاإنه قد  ا �سعري  االأ إىل  ا

أبو حامد الغزايل، وفتحت ال�سيا�سة  وفتق ِقربتَه علمياً ا

اجلماهري  فاأ�سبحت  امللك،  نظام  يد  على  أبوابها  ا له 

أتباع  ا دخل  بل  إليه،  ا تنت�سب  امل�سلمني  من  العظمى 

�سعري« يف جدال مع »ال�سلفية احلنبلية«  »املذهب االأ

�سعري نف�سه.  مذهب االأ

دوار التاأريخية  إليه ال يقلل من االأ وكل هذا الذي ذهبت ا

�سعرية، �سواء على امل�ستوى ال�سيا�سي،  التي لعبتها االأ

القرن  منذ  لها  ر�سمياً  مذهباً  عديدة  دول  تبنّته  فقد 

أو على امل�ستوى  ن، ا ال�ساد�ض الهجري تقريباً وحتى االآ

العلمي، فقد اعتمدته املعاهد واجلامعات يف كثري من 

وخا�سة  الفكري  امل�ستوى  على  أو  ا �سالمية،  االإ الدول 

�سالمية.  يف معرتك اجلدل بني املذاهب االإ

امل�سادر واملراجع

تبيني كذب  الدم�سقي،  اهلل  احل�سن بن هبة  ابن ع�ساكر، علي بن   .1

�سعري، الطبعة الثالثة،  أبي احل�سن االأ مام ا إىل االإ املفرتي فيما ن�سب ا

بريوت، دار الكتاب العربي، 1984-1404. 

2. ابن املرت�سى، اأحمد بن يحيى، كتاب طبقات املعتزلة، ال طبعة، 

بريوت، من�سورات دار مكتبة احلياة، ال تاأريخ. 

إ�سماعيل: أبو احل�سن علي بن ا �سعري، ا 3. االأ

اجلامعة  املنورة،  املدينة  طبعة،  ال  الديانة،  اأ�سول  عن  بانة  االإ  -  

�سالمية باملدينة املنورة، مركز �سوؤون الدعوة، 1409.  االإ

ع يف الرد على اأهل الزيغ والبدع، ال طبعة، بريوت، دار 
َ
 - كتاب اللُّم

لبنان للطباعة والن�رس، ال تاأريخ. 

�سالميني واختالف امل�سلني، الطبعة الثالثة، في�سبادن،   - مقاالت االإ

دار الن�رس فرانز �ستايز، 1980-1400. 

وىل، بريوت،  �سالميني، الطبعة االأ 4. بدوي، عبد الرحمن، مذاهب االإ

دار العلم للماليني، 1997. 

�سدار الثّاين، املكتبة ال�ساملة،  5. البغدادي، اخلطيب، تاأريخ بغداد، االإ

نرتنت: اق على �سبكة االإ
ّ
موقع الور

 .http://www. alwarraq. com
وىل، لندن، دار  ون، ر�سيد، معتزلة الب�رسة وبغداد، الّطبعة االأ

ّ
6. اخلي

احلكمة، 1997. 

 اأعالم النبالء، 
َ

7. الذّهبي، حممد بن اأحمد بن عثمان بن قامياز، �ِسري

�سالمي، �رسكة العري�ض  كرب للرتاث االإ دار الفكر، مو�سوعة اجلامع االأ

للكمبيوتر وقناة املجد الف�سائية. 

حقائق  عن  الك�ساف  اخلوارزمي،  عمر  بن  حممود  الزخم�رسي،   .8

دار  بريوت،  طبعة،  ال  التاأويل،  وجوه  يف  قاويل  االأ وعيون  التنزيل 

املعرفة، ال تاأريخ. 

ال�سيا�سي  �سالمية  االإ الفرق  تاأريخ  إبراهيم،  ا حممد  الفيومي،   .9

-1423 العربي،  الفكر  دار  القاهرة،  وىل،  االأ الطبعة  والديني، 

 .2002

الف�سالء  نزهة  عقيل،  بن  ح�سن  بن  حممد  ال�رسيف،  مو�سى   .10

ندل�ض   اأعالم النبالء للذهبي، الّطبعة اخلام�سة، جدة، دار االأ
َ

تهذيب �ِسري

اخل�رساء، 1421- 2000. 

نرتنت: فكار، موقع املعتزلة على �سبكة االإ 11. نايف، اأمني، جدل االأ

 .www. mutazela. cjb. net
�سول  االأ �رسح  آبادي،  �سدا االأ اأحمد  بن  عبداجلبار  الهمذاين،   .12

إحياء الرتاث العربي، 1422- وىل، بريوت، دار ا اخلم�سة، الّطبعة االأ

 .2001

 Onlin Bible Edetion 2. الر�سل،  اأعمال  اجلديد،  العهد   .13

 .00
1( الذهبي، اأعالم النبالء، ج12 �ض503، ال�رسيف، نزهة الف�سالء، 

ج2 �ض1184. 

�سالميني، �ض490.  2( بدوي، مذاهب االإ

3( البغدادي، تاريخ بغداد، ج5، �ض178. 

4( الذّهبي، اأعالم النبالء، ج12 �ض490، ال�رسيف، نزهة الف�سالء، 

ج2 �ض1184. 

ببلوغرافيا  يوجد   ،114 ج5،  الفرق،  تاريخ  ومي، 
ّ
الفي انظر،   )5

�سعري.  بامل�سادر التي حتدثت عن االأ

6( ابن ع�ساكر، تبيني كذب املفرتي، �ض35. 

7( ابن ع�ساكر، تبيني كذب املفرتي، �ض139-138. 

فكار، بدون �سفحة.  8( نايف، جدل االأ

أو�سع  ا جتد  �ض163-123،  ج5،  الفرق،  تاأريخ  ومي، 
ّ
الفي انظر،   )9

�سعري.  درا�سة قدمت ملوؤلفات االأ

نزهة  ال�رسيف،  �ض503،  ج12،  النبالء،  اأعالم  الذهبي،   )10

الف�سالء، ج2 �ض1184. 

11( البغدادي، تاأريخ بغداد، ج5، �ض178. 

بانة، �ض52.  �سعري، االإ 12( االأ

13( م ن، �ض64-52. 

فكار، بدون �سفحة.  14( نايف، جدل االأ
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16( م ن، بدون �سفحة. 
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طبقات  املرت�سى،  ابن  �ض328-302،  معتزلة،  ون، 
ّ
اخلي  )19

املعتزلة، �ض92. 

بانة، �ض46.  �سعري، االإ 20( االأ

طبقات  املرت�سى،  ابن  �ض493،  �سول،  االأ �رسح  الهمذاين،   )21

املعتزلة، �ض72. 

بانة، �ض213.  �سعري، االإ 22( االأ

23( الزخم�رسي، الك�ساف، ج3، �ض295. 

�سالميني، �ض483.  �سعري، مقاالت االإ 24( االأ

25( ابن ع�ساكر، تبيني كذب املفرتي، �ض131. 

كتاب عمار  بدون �سفحة، عن خمطوط  فكار،  االأ نايف، جدل   )26

الب�رسي الن�رساين.  
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ال يبدو اأي من الكتّاب اأكرث �سعادة من هيالري مانتل �ستاء 

هذا العام، انها تتحامل على مر�سها وحتتفي جذىل بفوزها 

�سعادتها  فيما  ال�سالة«  »ذئب  روايتها  عن  بوكر  بجائزة 

تت�ساعد بعد تر�سيح الرواية نف�سها جلائزة )كو�ستا(. 

عيد  تق�سي  هي  فيما  وجعهاً  أقل  وا مرحاَ  اأكرث  ن  االآ انها 

أ�ض ال�سنة بهدوء مفرط، مع ان ال�سهرة واالموال  امليالد ورا

»ذئب  روايتها  لت�سبح  ا�سطوري  بحلم  أ�سبه  ا عليها  نزلت 

عام  من  االخرية  اال�سهر  خالل  مبيعا  االكرث  ال�سالة« 

 .2009

هذه الرواية التي دفعت النقاد اىل اطالق الت�ساوؤل التاريخي، 

عما اذا كان الروائي قادراً على �رسد موؤامرات التاريخ بذات 

احل�ض املو�سوعي الذي ميتلكه املوؤرخ؟

جذابة  بخيالية  التاريخ  �سياغة  اأعادت  مانتل  هيالري 

وحرفية و�سرب، يجعل القارئ يف ورطة تاريخية ال تغادر 

اجلغرافيا. 

تتناول رواية »ذئب ال�سالة« عرب 650 �سفحة من القطع 

بالعذاب  املفعمة  التاريخية  ال�سرية  ي�سبه  ما  الكبري، 

والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  واالهانات  والد�سائ�ض  والتعذيب 

البدائية يف حياة ال�سيا�سي االجنليزي توما�ض كرومويل. 

ت�رسد  ثم  العنيف  لوالده  ك�سحية  بكرومويل  الرواية  أ  تبدا

ويتقلد  وول�سي،  الكردينال  خدمة  يتوىل  عندما  ق�سته 

هرني  امللك  م�ساعدي  أبرز  ا ي�سبح  حتى  خمتلفة  منا�سب 

الثامن، وي�ساعد امللك يف حماوالته لالنف�سال عن البابوية 

ارادة  �سد  اخلا�سة  اجندته  لتنفيذ  ي�سعى  كما  روما.  يف 

ملكة. 

عندما  ا�رسته  من  هرب  الذي  كرومويل  الرواية  وت�سف 

كان عمره 15 عاماً، لكنه يف الوقت نف�سه اليعرف تاريخ 

الرحمة،  ك�سخ�ض عدمي  فا�سدة  ا�ستالينية  بطريقة  ميالده، 

يف  هو  كما  العامة  ال�سيا�سية  حياته  يف  وطموح  ومناور، 

حياته اخلا�سة. 

انكلرتا يف عمر االربعني رجل موثوق  إىل  ا ي�سل كرومويل 

فرن�سا  يف  اخلربات  من  حزمة  من  ت�سكلت  حياته  به، 

)فال�ض  ذلك بطريقة  ت�رسد هيالري كل  وايطاليا وهولندا، 

تاجر  وهو  جنديا،  كان  عليه:  لنتعرف  وهناك  هنا  باك( 

اللوحات  ثمن  يقدر  كيف  تعلم  فلورن�سا،  لبنك  وحما�سب 

على  ومقاتل  ذكي  اللغات،  من  العديد  يتقن  االيطالية، 

نحو العب �سريك، لكن النهو�ض الذاتي لي�ض الدافع الوحيد 

عند كرومويل. ي�سمئز من اخلرافات التي يواجهها، وياأخذ 

وجهة نظر مادية باالنغما�ض يف احلياة. يت�رسف بعقلية 

قطاعي من النبالء، يف الوقت الذي ي�سخر فيه من اأ�سله  االإ

املتوا�سع. 

حتكيم  جلنة  رئي�ض  نوتي  جيم�ض  ال�سحفي  دفع  ذلك  كل 

إىل  ا ا�ستنادا  القول »اختريت رواية مانتل  إىل  ا جائزة بوكر 

إنها رواية حديثة  أة ال�رسد... ا عظمة الكتاب يف حد ذاته وجرا

لكن اأحداثها تدور يف القرن ال�ساد�ض ع�رس«. 

ياأت  مل  مانتل  اختيار  قرار  ان  اللجنة  رئي�ض  وا�ساف 

ن.  إن كان اجلميع را�سني عنه االآ باالجماع، وا

رواية  إن  ا بوكر  جلوائز  دبي  االأ املدير  تريوين  ايون  وقال 

يف  ن�سخة  ألف  ا خم�سني  نحو  منها  بيع  ال�سالة«  »ذئب 

من  ا�سهر  بعد   2009 )�سبتمرب(  نهاية  بحلول  بريطانيا 

�سدورها، وهو عدد مرتفع للن�سخة املجلدة بغالف �سميك 

التي تكون عادة غالية الثمن. 

العامل،  االدبية يف  اجلوائز  اعرق  احدى  بوكر  وتعد جائزة 

ملوؤلف  تخيلياً  �سنويا منذ عام 1969عمال كتابياً  تكافئ 

من دول الكومونولث او جمهورية ايرلندا. 

االدباء.  من  نخبة   2009 عام  اجلائزة  على  وتناف�ض 

إىل القائمة النهائية الروائي اجلنوب افريقي جيم�ض  وو�سل ا

وكان  ال�سيف«  »وقت  كتاب  خالل  من  كوتزي  ماك�سويل 

اول روائي يتناف�ض للفوز باجلائزة للمرة الثالثة، والروائية 

الربيطانية انتونيا �سوزان بيات بكتابها »كتاب االطفال«. 

ورواية »املتاهة املت�سارعة« للكاتب الربيطاين ادام بولدز 

الذي يعترب ا�سغر املر�سحني للفوز باجلائزة )34 عاما(. 

أة! هيالري  أية امرا أة، لكنها لي�ست ا فمنحت جائزة بوكر المرا

مانتل راأت ال�سيطان عندما كان عمرها �سبع �سنوات، نعم 

ا�رستها،  منزل  ويتوجه مبحاذاة  الريح  ي�سارع  أته كيف  را

وترددت ع�رسين عاما قبل ان تكتب روايتها »ذئب ال�سالة« 
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هيالري مانتل..  

»ذئب ال�شالة« رواية مفعمة بالد�شائ�س ال�شيا�شية

كـــرم نعمـــة

كاتب و�سحفي عراقي مقيم يف لندن



االفرتا�سي  عمرها  منت�سف  يف  االدبي  املجد  بها  لتنال 

واالدبي. 

ارفع  جلنة  ا�ستقبال  قاعة  يف  مظهرها  و�سف  وميكن 

اجلوائز الربيطانية االدبية قبل ليلة من حفل التتويج الذي 

اأغدق عليها باملال »لي�ض فقط ثمن اجلائزة 80 الف دوالر 

اموال  من  الكتاب  مبيعات  عليها  �ستدر  مبا  بل  امريكي، 

و�سهرة مقبلة«. 

لوان  االأ تاريخ  من  قادمة  أة  بامرا ا�سبه  مظهرها  و�سف 

حتتفظ  جريالد،  اجليولوجي  زوجها  مع  جتل�ض  والعطر، 

بفرحها لل�ساعات املقبلة. 

الفوز  و�سفت  هكذا  تطري،  جعلتها  بطريقة  �سعيدة  انها 

بجائزة بوكر مثل ت�سادم قطارين، فيما هي حتلق جذىل 

يف الهواء!

�سنوات يف اخلليج العربي

ولدت هيالري مانتل يف ديربي�سري االجنليزية يف ال�ساد�ض 

من يوليو عام 1952، ودر�ست القانون قبل ان تنتقل للعي�ض 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ثم  بوت�سوانا  يف  زوجها  مع 

كتبت  �سنوات  اربع  ق�ست  حيث  جدة،  مدينة  يف  وحتديدا 

فيها حتقيقاً �سحفياً مطوال عن احلياة يف ال�سعودية ونالت 

عنه احدى اجلوائز املحلية، ثم عادت للعي�ض يف بريطانيا 

يف منت�سف عام 1980 من القرن املا�سي. 

عيد  هو  يوم  »كل  بعنوان  وىل  االأ روايتها  هيالري  ن�رست 

م« عام 1985.  االأ

 1989 عام  هولتبي«  »وينفرد  جائزة  على  وح�سلت 

اك�سرب�ض  �سنداي  �سحيفة  واختارت  »فلود«،  روايتها  عن 

ويف   ،1993 العام  ككتاب  أمنا«  ا اأكرث  »مكان  روايتها 

ال�سنة التي تلتها فازت روايتها »جتربة يف احلب« بجائزة 

هوثورندن. 

ترى هيالري ان جائزة بوكر مل تفقد جودتها االدبية وت�سقط 

يف املراهنات غري االدبية، »مل اأكن متاأكدة من الفوز، لكنني 

قبل  منطقياً  ذهني  كان  به،  ب�سعادتي  افرط  ان  ميكن  ال 

مرين،  االأ أتقبل  ا وكنت  وفائز،  خا�رس  فثمة  النتائج،  اعالن 

أما م�ساعر اخل�سارة فهي  أفرط بفرحي بالفوز، ا أن ا من دون ا

يف  لكن  فزت!  ان  بعد  و�سفه  ميكن  ال  غيبياً  أمراً  ا اأ�سحت 

النهاية اجلائزة لن تغري حياتي املهنية«. 

تعتقد هيالري ان من فاز باجلائزة هو امللك هرني الثامن، 

ولي�ض كرومويل ال�سيء!

إىل الوراء عندما  إىل ثالثني عاما ا وتعود هيالري بذاكرتها ا

الثورة  عن  م«  االأ عيد  هو  يوم  »كل  االوىل  روايتها  كتبت 

الفرن�سية واعيد طبعها عام 1992، وترى ان ثمة م�ساحة 

املحتدمة  املعاجلة  لكن  اجلوائز،  عن  ذهنها  يف  خافتة 

آن واحد حلياة كرومويل جعلت هذه امل�ساحة  واحلميمية يف ا

م�ساءة جداً. 

االمرية  عن  التقليدية  باحلكاية  مانتل  هيالري  توؤمن  ال 

إىل البالد البعيدة، فكل االنكليز مر�سى  التي تتزوج وت�سافر ا

إىل ال�رسق اتخذت خطوة  بداء ال�سفر، لكنها عندما �سافرت ا

إىل االمام على االقل يف ذهنها.  بالتحرك ا

ال�سائع يف كتابة »ذئب  التوراتي  ال�رسد  إىل  ا مل تعد مانتل 

الوثائقية وامل�رسحيات  ال�سالة« ومل تود ان تكرر االفالم 

وكتب ال�سري التاريخية، كانت تبحث يف تالبيب ال�سيخوخة 

ال  التي  طفولتها  من  انطالقا  الطفولة،  حتاور  كانت  كما 

تنق�سها الوح�سة و�سمات العذاب. 

كان  ان  منذ  ا�رستها  داخل  القهر  على  هيالري  تعرفت 

ومل  برمتها،  �رسة  باالأ االب  اطاح  عندما  عاما   11 عمرها 

أبدا، حيث اأخذت ا�سم عائلة زوج امها، وعانت  تره بعد ذلك ا

بعدها من �سوء الت�سخي�ض الطبي حول ا�سابتها مبر�ض يف 

اي  واحد،  وقت  يف  مري�سة  وغري  مري�سة  »كانت  الرحم 

تعذيب هذا؟«

إىل بوت�سوانا  ثم تزوجت جريالد اجليولوجي الذي ا�سطحبها ا

إىل جدة يف اململكة العربية ال�سعودية.  ثم ا

إىل انكلرتا من ال�سعودية منت�سف عام 1980  عندما عادت ا

كان عليها ان تعرف حقيقة مر�سها، وهو ما دفع االطباء 

لكنها  بت�سخي�سهم،  تثق  ال  متعجرفة  أة  امرا اعتبارها  إىل  ا

مل تكن تدرك طبيعة مر�سها هل ثمة ورم يف الرحم، وهل 

ينمو خارجه، هل �ستنجب ام ال؟

لكن الكتابة كانت حافزا لال�ستمرار يف احلياة »�رس املثابرة، 

كما تقول، هو االحتفاظ بدفرت مالحظات يف ال�رسير«. 

أول �سيء تفعله هيالري مانتل عندما ت�ستيقظ هو الكتابة،  ا

أياماً من دون ان تكتب، حالتها ال�سحية  لكنها احيانا تبقى ا

باخليال.  املر�ض  تقاوم  كاتبة، كانت  ال�سيئة جعلت منها 

إىل الذهن قبل ان يطلق عليها  لكنها جتيب عن �سوؤال يتبادر ا

»بالطبع اف�سل �سحتي على الكتابة«. 

اال�سالم  عالقة  عن  مانتل  هيالري  لدى  اال�سئلة  تفاقمت 

بالغرب عندما ق�ست �سنوات يف مدينة جدة ال�سعودية مع 

يت�ساعد  لديها  االحباط  كان  جريالد،  اجليولوجي  زوجها 

مع  تت�ساءل  وكانت  آنذاك،  ا ال�سيا�سية  االحداث  تطور  مع 

كل هذه  ال�سحية يف  فكان  الكتاب  أما  ا أنا؟«.  ا »من  نف�سها 

تكتب  ان  قادرة  كانت  اذا  عما  بقلق  تفكر  كانت  االحداث، 

إليها االتهامات.  �سيئاً عن ال�سيا�سة من دون ان تكال ا
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أ�سهر يف  ا كتبت عن جترتها يف مدينة جدة رواية »ثمانية 

جدة«  يف  الريح  »اجتاه  ثم   ،1988 عام  الغازية«  �سارع 

آمناً« 1992، »مناخ  واأ�سدرت »فلود« 1989، »مكان اأكرث ا

»العمالق   ،1995 احلب«،  يف  »جتربة   ،1994 متغري« 

 ،2002 اوروبا«  يف  املنزلية  »الكتابة   ،1998 اوبراين« 

»التخلي عن ال�سبح« 2003، »تعلم الكالم« ق�س�ض ق�سرية 

2003، »بيوند بالك« 2005. 

أوبراين  ا ت�سارلز  ق�سة  اوبراين«  »العمالق  رواية  وتتناول 

عمل  يف  أمواله  ا ال�ستثمار  ايرلندا  يف  منزله  يغادر  الذي 

ثانوي يف لندن، فنكت�سف عالقة امل�ساعر باملكان، املالمح 

الطبية،  االو�ساط  يف  واملجازفة  والرتدد  لل�سجر  احل�سية 

انها رواية مكان ال مكان فيه للمال اال بقدر كونه هام�سياً. 

كما تك�سف عن اخالقيات مهنة الطب عندما ترتدى. 

واقعية  ذاتية  ب�سرية  ا�سبه  فهي  ال�سبح«  عن  »التخلي  أما  ا

املبكرة  الكاتبة  طفولة  إىل  ا القارئ  تقود  باخليال  مفعمة 

إىل الكتابة.  وا�ستك�ساف �سنوات املراهقة التي دفعتها ا

»ثمانية  رواية  يف  اال�سالمية  اال�سولية  مو�سوع  وتعالج 

أ�سهر يف �سارع الغازية« م�ستثمرة اقامتها مبدينة جدة.  ا

غري  الت�ساوؤالت  يثري  العراق  يف  احلرب  ايحاء  ان  يبدو 

احلديث  تود  ال  لكنها  مانتل،  هيالري  روؤى  يف  املبا�رسة 

مبا�رسة عن العراق، وتكتفي بالت�ساوؤل عما اذا كان احتالل 

هذا البلد نوعاً من الغزو التب�سريي امل�سلح؟!

ال�سمت يورق يف الكتابة

الفعلي  ا�ستثمروا غياب االب  الذين  الروائيني  اأحد  هيالري 

حياة  يف  الهوية  داللة  لتثري  الكتابة،  يف  حياتهم  عن 

ب،  االن�سان، وكيف جاء املر�ض ا�سبه بنتيجة عن غياب االأ

تعاطي  ب�سبب  نف�سها  تعرف  ال  االحيان  بع�ض  يف  كانت 

العقاقري منذ ان كان عمرها 19 عاماً. 

عن  تغيب  ما  غالبا  هيالري  كانت  درا�ستها  �سنوات  يف 

من  نوعا  لها  �سبب  الذي  االمر  املر�ض،  ب�سبب  املدر�سة 

»البكم«  الكتابة عندما حتول  ا�ستثمرته الحقا يف  ال�سمت 

إىل كالم على الورق.  ا

م�سنع  يف  للعمل  تذهب  والدتها  أ�سقاء،  ا ثالثة  بني  كانت 

اجلامعية،  الدرا�سة  يف  التفوق  هيالري  البنتها  وتطمح 

انها مل حت�سل  اوالدها عند م�ستاأجر مع  م مع  االأ وعا�ست 

زالت  ما  انها  وتتظاهر  الزوج،  غياب  بعد  الطالق  على 

متزوجة. 

املنزل حتى  التهمي�ض يف  من  نوعاً  انذاك  عا�ست هيالري 

مغادرة والدها من دون عودة، لكنها عندما تتذكر ذلك ال 

اأخرى، وتف�رس  انها مل تره مرة  أبداً على غيابه، مع  ا حتزن 

من  منخف�ض  مب�ستوى  يتعلق  عندما  احلزن  بنوع  ذلك 

امل�ساعر الداخلية للمرء، اذ مل تكن هي �سبب غياب االب عن 

حياتها وحياة ا�رستها. 

اجلامعة،  يدخل  العائلة  يف  �سخ�ض  اول  هيالري  كانت 

مثل  درا�ستها  امتام  اجل  من  الت�سول  إىل  ا احيانا  ا�سطرت 

آنذاك، بعد ان رف�ض زوج امها ان  العديد من فتيات بالدها ا

ذلك  وتقول عن  زواجها.  درا�ستها حتى  يتكفل مب�ساريف 

انها لو مل تتزوج ملا ا�ستطاعت اكمال درا�ستها. 

وفر لها زوجها اجليولوجي فر�سة اكت�ساف احلياة املريرة 

الذي  االفريقي  البلد  بوت�سوانا  يف  عمله  أثناء  ا افريقيا  يف 

ا�ستقل عن االحتالل الربيطاين عام 1966. 

خطاأ  اثر  ال�سحية  حالتها  تدهور  مع  تزامن  ذلك  كل 

عقاقري  وتعاطيها  الرحم،  بطانة  يف  مر�سها  بت�سخي�ض 

م�سادة لالكتئاب. 

من  النا�رسين  حد  الأ خمطوطة  قدمت  االدبية  بدايتها  يف 

اأكن  »مل  هيالري  تقول  رف�ست،  لكنها  كلمة  الف   350

واثقة انه قراأها يف اال�سل!«. لكنني اأعدت ن�رس الرواية عام 

1992 وجنحت. 

مل حتاول هيالري مانتل رثاء ذاتها يف كل ما تكتب، كونها 

�ساخرة  تكون  ان  تكتب مذكراتها  وتاأمل عندما  مل تنجب، 

اأكرث مما هي مغالية. 

بالرتكيز  الكتابة  عند  اخلجل  من  التخل�ض  الكاتب  على 

على فعل احلوا�ض، هكذا ترى »عندما يعمل الدماغ ال يهم 

ان كان اجل�سم عاطالً!«، ميكن للكاتب ان يخطط يف ذهنه، 

إىل لوحة مفاتيح الكمبيوتر يتال�سى  لكنه مبجرد اجللو�ض ا

نهاية  يف  ويت�ساءل  وحده.  العمل  ل�سالح  للتفكري  الوقت 

أواه.. ماذا فعلت؟«.  االمر »ا

مر�ست هيالري مانتل يف غدتها الدرقية وزاد وزنها اأكرث 

ا�سبوع  الذي جعلها تفقد مالب�سها خالل  االمر  مما ينبغي 

ج�سدها  وا�سبح  حياتها،  يف  مل  االأ تفقد  مل  لكنها  واحد! 

أثاث من الدهون »الكاثوليك يرون  أ�سبه بقطعة ا كما ت�سفه ا

يف  نعمة  لتكون  اخلارج  من  تاأتي  املقد�سة  اال�رسار  ان 

الداخل«. 

إىل ج�سدها مثل كتاب فكاهي وت�سحك، وهي عازمة  تنظر ا

على رواية ذلك يف ق�سة عن اجل�سد وتف�سلها على كتابة 

املذكرات. 

إىل فهم  تقول »�سواء كنت كاتبة رواية ام مذكرات، و�سلت ا

ألقي بع�ض ال�سوء على خلفيتي وما  معني يف النهاية، انني ا

زال هناك الكثري الذي ال يو�سف«.  
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اللغة  الدرا�سي لق�سمي  الرواية �سمن املنهج  هذه 

بجامعات  داب  االآ كلية  يف  والرتجمة  نكليزية  االإ

العراق، وكذلك يف الكثري من جامعات العامل. 

إذا كان العنوان »مرتفعات وويذرنغ« هو املكان  ا

»انتقام   
َّ
فاإن الرواية،  اأحداث  فيه  تدور  الذي 

تقليدية،  وهي  الرئي�سة،  الثيمة  هو  هيثكليف« 

مرتفعات  فيزيائية:  مبوا�سفات  ميتاز  واملكان 

وهبوب  اجلرداء،  ال�سخور  فيها  تكرث  �سخرية، 

املكان  مينح  م�ستمر،  ب�سكل  والعوا�سف  الرياح 

يحاول  هيثكليف  جتعل  خا�سة،  روحانية 

وىل، ويقول  االندماج مع الطبيعة، يف املرحلة االأ

لكاثرين ا�ستمعي للريح، ا�ستمعي لل�سجرة. وهناك 

اأهم ثنائية،  الفقر والغنى،  ثنائيات كثرية، ولكن 

تبنَّى دخيل بني عائلتي)لينتون 
ُ
 م

ٌ
�رساع يثريه ابن

الق�رسي  زواجها  بني  البنت  وكاثرين  إيرن�سو(،  وا

تها الذي يتوفى، وزواجها ال�سعيد يف 
َّ
من ابن عم

إيرن�سو  ا ابن خالها هاريتون هينديل  النهاية من 

وىل،  االأ من  ت 
َّ
تولد التي  والكراهية  احلب  ثنائية 

الرحمة  والغ�سب،  احُللُم  والت�سامح،  االنتقام  وال 

والق�سوة، املرح الربيء يف البداية واحلزن الثقيل 

أنَّها حتب هيثكليف،  حتى النهاية، قالت كاثرين ا

أنَُّه  ا أعقبت  ا ولكنَّها  هيثكليف«  أنا  ا  « قالت:  بل 

الرثَّة،  ج منه وهو بحالته 
َّ
تتزو أْن  ا ي�سينها  �سوف 

غ�سب  وجهه،  يغ�سل  ال  الذي  اال�سطبل،  عامل 

فيختفي،  ال�سمع،  ي�سرتقُّ  وهو  الكالم،  هذا  من 

ابن  من  كاثرين  وتتزوج  وتندم،  كاثرين  وتبكيه 

إدغار، ليعود عامل اال�سطبل  �سيد املنزل الريفي، ا

أ�سياده  ا و�سار  املنزل  وا�سرتى  غنيا  �سار  وقد 

ولكنَّه  االنتقام،  يف  أ  ويبدا لديه،  خدماً  ال�سابقني 

أوالً، حيث فقدت روحه الطماأنينة  ينتقم من نف�سه ا

وهو  مبقدوره  لي�ض  احلالة  هذه  يف  وهو  من،  واالأ

لعذاب  رئي�ساً  �سببا  يكون  أن  ا إال  ا نف�سه  يعذِّب 

التي  إدغار  ا اأخت  فيخطف  حولِه،  من  خرين  االآ

حتى  بق�سوة  ويعاملها  ويتزوجها،  حبِه،  يف  تقع 

جها من ابنه 
ِّ
 يخطف ابنته كاثرين ويزو

َّ
متوت، ثم

ال�سيد  ابن  هنديل  ل 
ِّ
ويحو ثروتها،  على  لي�ستويل 

إىل خادم يف اال�سطبل، ثم ي�ستمر يف  الذي تبنَّاه ا

برونتي)1818-  إميلي  ا ابن هنديل.  االنتقام من 

وكتبت  فقط،  واحدة  رواية  غري  تكتب  مل   )1848

وانتهت من كتابة  النقاد،  إليها  ا يلتفت  مل  أ�سعاراً  ا

واحد،  بعاٍم  وفاتها  قبل  وويذرنغ«  »مرتفعات 

 
ُّ
آن و�سارلوت(. وهي تعد مبر�ض ال�سل ك�سقيقتيها)ا

أنَّها ال  ي الطبقة الربجوازية، وكيف ا
ِّ
أول رواية ُتعر ا

إيرن�سو  ب ا أعمالها، االأ  من ا
ٍّ
أي تخرج عن الرياء يف ا

يعود ذات ليلة، جالباً معه غالماً �سغرياً، ليتبنَّاه، 

البنت  اجلديد،  اأخاكم  هذا  وابنه  البنته  ويقول 

نَّه هو حمل  ة، الأ
َّ
ل الفكرة، االبن يرف�سها ب�سد

َّ
تتقب

لهيثكليف  قال 
ُ
ي إيرن�سو،  ا ميوت  وحني  املناف�سة، 

ال�سخ�سيات  من  وهيثكليف  اال�سطبل،  مكانك 

العاملي،  دب  االأ تاريخ  يف  وال�سهرية  النادرة 

 انتقامه من العائلة 
َّ
لطريقة ع�سقه كاثرين، ومن ثم

�سوات،  االأ لتعدد  خجول  بتوظيف  ميتاز  كلها، 

حيث  من  جديدة  آنذاك  ا كانت  التي  التقنية  هذه 

الرواية  أ  تبدا حيث  اأخرى  وتقنية  ال�رسد،  أ�سلوب  ا

من نهايتها، وكانت بذلك فتحاً يف تاريخ الرواية 

�سلوب  واالأ املعقدة،  البنية  من  ب�سبب  نكليزية  االإ

م�ساعر  ت�سوير  دقة  وب�سبب  اجلديد،  الواقعي 

العديد من  اعتقد  االنتقام،  هيثكليف وق�سوته يف 
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البنية الروائية يف »مرتفعات وويذرنغ«

        عبدالكرمي يحيى الزيباري

ناقد من العراق



رجٌل  كتبها  قد  الرواية  أن  ا للرواية  وائل  االأ النقاد 

حبكة  وتتحرك  جاحمة.  نف�سية  حالة  ذي  قا�ٍض 

أ  تبدا دائرية،  �سك�سبريية  دراما  ب�سكل  الرواية 

إىل  ب�سالم وطماأنينة، ثم ق�سوة وانتقام، ثم تعود ا

 ق�سة 
َّ
إن ال�سالم واالن�سجام بعد موت هيثكليف. وا

إيرن�سو،  ا وكاثرين  هيثكليف  عا�سه  الذي  ال�رساع 

الذي  الطبقي،  االجتماعي  لل�رساع  عائلي  �سهد 
َ
م

كان دائراً يف ع�رس الكاتبة. 

من  كان  بل  فردياً،  يكن  مل  هيثكليف  انتقام 

إىل الفقري باحتقار، وال�سيدة   ا
ُ
املجتمع الذي ينظر

 خادمها، ق�سة ما زالت 
ِّ
ـة التي تقع يف حب

َّ
الغني

اأحد  ابنة  فرار  اليوم  إىل  ا ن�سمع  زلنا  فال  ر، 
َّ
تتكر

نَّها ترى فيه من الرجولة  غنياء مع خادمها، الأ االأ

العطف  ومن  و�سقيقها،  أبيها  ا عند  افتقدته  ما 

اأ�سحاب  ينتبه  مل  كيف  أدري  ا وال  واالهتمام. 

ال�سلوك  دوافع  حتليل  إىل  ا النف�سي  التحليل  منهج 

ال�سخ�سيات  هذه  الرواية؟  بطال  الأ ال�سخ�سي 

الغريبة ب�سحب اأهميتها:

الذي  الفقري  املنتقم،  احلاقد  العا�سق  هيثكليف: 

إيزابيال لينتون لينتقم من  ج من ا
َّ
�سار غنياً، ييتزو

إيرن�سو  ا كاثرين  لينتون،  إدغار  ا وزوجها  كاثرين 

إدغار ب�سبب ثروته  ا بريئة حد اجلنون تتزوج من 

إدغار لينتون �سديق  ويبقى قلبها معلقا بهيثكليف، ا

نكليزي  االإ ال�سيد  بهدوء  يتعذب  كاثرين  طفولة 

ب�سبب غريته على  املهذب،  الهادئ  االر�ستقراطي 

إيزابيال لينتون  زوجته التي يعلم حبها لهيثكليف. ا

إدغار تقع يف غرام هيثكليف، منبهرًة  �سقيقة اأخت ا

بعد  اجلديدة،  وب�سخ�سيته  كونها  التي  بالرثوة 

كاثرين  �سقيق  إيرن�سو  ا هينديل  الغام�سة،  عودته 

 الكره يف قلبه منذ 
ُّ
و�سقيق هيثكليف بالتبني، يدب

والده   
ِّ
حب على  غريًة  بيته،  إىل  ا هيثكليف  دخول 

طفالً،  هيثكليف  ا�سطهاد  يف  ي�ستمر  لهيثكليف، 

من  يتزوج  والده،  موت  بعد  اال�سطهاد  ويزداد 

وينجب  الرواية،  يف  مهم�سة  �سخ�سية  فارن�سي�ض 

ويخ�رس  اخلمر،  إدمانه  ا يف  ِعُن 
ُ

مي هارتون،  منها 

وي�ستويل  ديونه  د 
ِّ
ي�سد هيثكليف  ليظهر  ثروته، 

لالنتقام  خادماً،  بالبقاء  له  وي�سمح  البيت،  على 

حداث  منه. نيلي اخلادمة هي الراوية الرئي�سة لالأ

مرت  التي  الفواجع  بكل  ملمة  وهي  الن�ض،  يف 

هيثكليف  لينتون  إيرن�سو(  وا )لينتون  بالعائلتني 

إيزابيال لينتون ولدته بعد هروبها  ابن هيثكليف وا

أمه،  ا وفاة  بعد  عائلته  إىل  ا يعود  زوجها،  من 

على  يجربه  الذي  هيثكليف  ق�سوة  ظل  يف  يعي�ض 

ينال  لكي  لينتون  كاثرين  ته 
َّ
عم ابنة  من  الزواج 

إيرن�سو  ثروتها، كاثرين لينتون هي ابنة كاثرين ا

إدغار لينتون، تتوفى والدتها عند الوالدة، تعي�ض  وا

تعرف  أن  ا دون  والدها  مع  ن�سبيا  �سعيدة  طفولة 

أ�رستها املظلم، وي�سدق حد�ض  اأي �سيء عن تاريخ ا

إىل  أ�سعد ال�سعوب هي التي بال تاريخ(ا مونتي�سيكيو)ا

حمر الذي ر�سمه لها  أْن تقرر يوما جتاوز اخلط االأ ا

إدغار، فتاأكل التفاحة وتتعرف على عائلة  والدها ا

أ ماأ�ساتها. بعدو وفاة زوجها وابن  هيثكليف وتبدا

هاريتون  غرام  يف  تقع  هيثكليف  لينتون  عمتها 

إيرن�سو ابن خالها.  هينديل ا

والدها  عليها  فر�سها  التي  احلدود  تتجاوز  أن  ا

أنها تقع يف حب  ا أيرن�ساو. تظن  ا باأ�رسة  وتتعرف 

أنه  ا تكت�سف  ما  �رسعان  لكنها  هيثكليف،  لينتون 

كان يخادعها باأمر من والده. تتزوج منه مرغمة 

بعد حب�سها وتهديدها. بعد وفاة زوجها تقع يف 

إيرن�ساو.  حب هارتون ا

عام  يف  مرة  أول  ا ال�سينما  أنتجتها  ا الرواية  هذه 

فيلم  أف�سل  ا بجائزة  نيويورك  يف  وفاز   ،1939

من النقاد ال�سينمائيني ور�سح لعام 1939 جائزة 

املخرج  اأخرجها   
َّ
ثم �سورة.  ف�سل  الأ و�سكار  االأ

يف  ثم   ،1954 عام  يف  بونويل  لوي�ض  �سباين  االإ

 1993، ثم يف 
َّ
 يف عام 1988، ثم

َّ
عام 1970، ثم

فيلم غنائي 2003 ومتت معاجلة ال�سيناريو. 

كو�سمني�سكي  بيرت  الربيطاين  للمخرج  وبالن�سبة 

أوك�سفورد، فقد  ولد 1956، واملتخرج من جامعة ا

اأخرجها لل�سينما عام 1992 بطولة جوليت بوني�ض 
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بدور  فيني�ض  ورالف  والبنت،  م  االأ كاثرين  بدور 

إيرن�سو،  ا هنديل  بدور  نورثام  جريمي  هيثكليف، 

إدغار لينتون  �سقيق كاثرين، �سيمون �سيفرد بدور ا

 املخرج بالن�ض الروائي 
َ
زوج كاثرين، ولقد التزم

بدور  أوكنور  ا �سينيد  أدخَل  ا ولكنَّه  ما،   
ٍّ
حد إىل  ا

املرتفعات  تزور  والتي  برونتي  إمييلي  ا الروائية 

طالل، وتتدخل  م وكاأنَّها تقف على االأ
َّ
والبيت املهد

البداية  لرتوي  ب�سوتها  والنهاية  البداية  يف 

بزيارة  الن�ض  أ  يبدا الرواية  يف  بينما  والنهاية، 

الكبري،  الريفي  للبيت  لوكوود  اجلديد  امل�ستاأجر 

ا�ستوىل عليه هيثكليف،  الذي  لينتون  بيت عائلة 

يف  حداث  االأ �رسد  يتناوبان  واخلادمة  ولوكوود 

 
َ
اثني ع�رس اأكرث من  الرواية، كما واأجرى املخرج 

تغيرياً عن الن�ض الروائي، يف الرواية حني يجلب 

عمره  يكون  ال�سغري  الغجري  هيثكليف،  إيرن�سو  ا

ع�رسة  اثنتا  عمره  يظهر  الفيلم  يف  �سنوات،  �ست 

�سنة، يف الرواية كاثرين لينتون ال ت�سبه والدتها 

إدغار  كاثرين ايرن�سو، بل هي اأكرث �سبهاً بوالدها ا

لنف�ض  الدور  هذا  املخرج  مينح  بينما  لينتون، 

�سافة  املمثلة اقت�ساداً يف النفقات واملمثلني، والإ

فقرة ال�سبح الزائدة، يف الرواية ال ت�ستطيع كاثرين 

ب�سبب  لينتون  من  حامل  أنَّها  ا من  التاأكد  إيرن�سو  ا

كاملة  الفيلم  يف  تظهر  بينما  العقلي،  مر�سها 

الرواية  خرية، يف  االأ اللحظة  العقلية حتى  القوى 

بيت  إىل  ا عديدة  بزيارات  لينتون  كاثرين  تقوم 

هيثكليف يف املرتفعات، ويف الفيلم زيارة واحدة، 

يحب�سها بعد ذلك هيثكليف، حتى يزوجها من ابنه 

لينتون هيثكليف املري�ض بال�سل والذي قام بدوره 

بعد  كاثرين  متوت  الرواية  يف  فري�ض،  جوناثان 

الفيلم  قليلة، ويف  ب�ساعات  ابنتها كاثرين  والدة 

بهيثكليف ومتوت  أ�سطورياً  ا لقاء  ي�سيف املخرج 

بني يديه، يف الرواية للخادمة نيلي والتي قامت 

جميع  يف  رئي�سي  بدور  ماكتري  جانيت  بدورها 

الفيلم دور ثانوي غري موؤثِّر،  حداث، بينما يف  االأ

إدغار لينتون باأنها  إيزابيال �سقيقة ا ت�سف برونتي ا

ويف  داكن،  �سعر  ذات  الفيلم  يف  وتظهر  �سقراء، 

إىل  الرواية تهرب من هيثكليف وتعي�ض مع ابنها ا

أول اجتماع بني كاثرين وهيثكليف  اأن متوت. يف ا

الفيلم  يف  بينما  وجهه،  يف  تب�سُق  عودته،  بعد 

يظهر  الرواية  يف  عنه.  وتدافع  عينيه،  يف  تنظر 

اخلمر  �سقيق كاثرين مدمنا على  إيرن�سو  ا هينديل 

يف  جتاهله  يتم  وبينما  ب�سعة،  ب�سورة  والقمار، 

الفيلم، كانت العالقة بني هيثكليف وكاثرين اأكرث 

جن�سي،  ات�سال   
ِّ
أي ا عن  بعيدة  الرواية  يف  براءة 

إْن كانا يدركان  أنَّهما �سقيقان، وا ا فقد تربيا على 

هيثكليف  يقوم  حني  اأعمارهما،  ب�سبب  ذلك  غري 

نب�َض قرب  قد  باأنَُّه  نيلي  باإخبار  الفيلم  نهاية  يف 

هيثكليف، يف الكتاب ال يوجد تفا�سيل عن ال�سبب 

إال من خالل و�سف نيلي.   وعن م�ساعره ا
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بني�ض  الزهراء  فاطمة  ال�ساعرة  دواوين  عناوين 

من  تاأخذ  ورومان�سية  �سفافة  لغنائية  تلمح 

على  املفتوح  الواقع  كتاب  يقراأ  ما  القلب  وجع 

نحو  عبورها  يف  اللغة  الكائنات،وم�ساحبة 

واالفتتان.فلوعة  والغبطة  املجهول  مهاوي 

قراءة  لتعيد  الذاكرة  امتحان  هو  الهروب،الهروب 

الذات،يف حني بني ذراعي قمر يحيل رمزيا ودالليا 

اأن ال�ساعرة �ساقت مبا هو اأر�سي،واقعي،لتهاجر 

جتد  ُحرية  ن�سدان  ُحلمي.اإنها  �سماوي  ماهو  اإىل 

خال�سها  بع�ض  متاما  الذات  كما  الق�سيدة  فيها 

وهي املنذورة لهواء املخيلة وحنني الطفولة.

الهروب  اإىل  والذاكرة  العني  بو�سلة  توحي       

كفعل احتمائي ولي�ض انهزامي،وهذا الهروب ي�ستد 

الديوان)بني  عنوان  لياأتي  وقلقه  مبراراته  لوعة 

علوي  ماهو  اإىل  االنت�ساب  قمر(ليعمق  ذراعي 

اأر�سي. �سفلي  هو  ماهو  عن  �سماوي،مبتعدة 

�سهوتها  على  الق�سيدة  كما  الذات  تعرث  العلو  يف 

العلو  بانف�سالها.يف  مبتهجة  وفتنتها  وغبطتها 

ال�سعري  زمنها  لتاأ�سي�ض  والذات  الق�سيدة  معراج 

والوجودي يف اآن معا.

     مل�ساحبة الق�سيدة يف �سفرها الالنهائي تعلن 

اللغة عن

     اإن دال العنوان ال ميكن اأن يقراأ كعتبة اإال يف 

�سياق جتربة الذات مع الق�سيدة

     معمدة بانت�ساء الطفولة،واإقامة الق�سيدة يف 

ال�ساعرة،جتعل  الذات  الداخل،وجوانية  جغرافية 

توؤ�س�ض  وغنية  متوثبة،م�ستعلة،مكثفة  اللغة 

تعالقها مع الكائنات والعامل.

اإينِّ �سقُت ذرعًا بح�ساري  

دي....
َّ
متر

تابة
َّ
واحذيف بعيائي ف�سل الر

هذا الربيع...

اأنفا�سي يداعبها وتر الكتابة

ْ
األهذا اأهيم بال قرار

َ اإىل غمو�ض احلا�رس
اأقذُف مبا�سي

ْ
اأهوى الفرار

ة ال�سعر وراء املجهول اأرك�ض بحجَّ

اأ�سيُء رمادَي بناٍر

تبدو يل البداية

ا تكون نهاية ورمبَّ

هذا الربيع...

يغريني بحر الكتابة

اإينِّ اأعرتف بغرقي

و�ساأعرتف بكلِّ متوُّجاتي

وما اقرتف القلب من الفراغ

لي�ض من حق النائمني حماكمتي

مادام النور رفيقي

بالتجدد  معروف  ودالليا  رمزيا  فالربيع 

يف  والدميومة  امل�ستمرة  والوالدة  واخل�سوبة 

العطاء،لكن الكتابة بدورها لها خريفها،وال تنفع 

ربيعها  ياأتي  حتى  امل�ستوردة  �سمدة  االأ معها 

بلذتها  الذات  لت�سعر  طريا،نقيا،نيئا،طازجا 

هي  الكتابة،مبا  ممار�سة  يف  العارمة  ون�سوتها 

الروح والقلب  الداخل،و�سحراء  فعل يروي عط�ض 

يف اآٍن مًعا مباء اللغة ومطر املعنى.

بهذا الكتابة يف عمق كينونتها مقاومة للجفاف 

خ�سوبة  عن  بديال  لي�ست  نفا�ض.هي  االأ وت�سحر 

حمتملة فقط،بل دليال لال�ستمرار يف ع�سق احلياة.

األ�سنة  على  املتداول  مبفهومه  لي�ض  والدليل 

العامة،ولكنه الدليل الذي ت�ستهدي به اليد لتاأوي 

جلنة البيا�ض كي تخذه بيتا وخيمة،وملا ال غيمة 
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فاطمة �لزهر�ء بني�س

فـي »لوعة الهروب« و»بني ذراعي قمر« 

اأحمــد الدمنــاتي

�ساعر وناقد من املغرب
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و�سخو�سها  وخملوقاتها  كائناتها  حياة  جتدد 

التي تتحرك يف منجزها الن�سي.

�سعري  �سوؤال  يف  بق�سيدتها  تنخرط  وكاأنها 

ميتافيزيقي وجودي يحيل على متثالت الوعي مبا 

الكائنات. احت�سان  يف  الن�سية  املمار�سة  تفعله 

واأنفا�سها  وروحها  نف�سها  تهب  اأن  ال�ساعرة  قدر 

وفي�ساناتها  بحرائقها  الق�سيدة  حلدو�سات 

ال�ساعرة  الذات  في�ض  اأي�سا،األي�ض  وفيو�ساتها 

ومطر الذكريات هو ما يوؤ�س�ض احلوارية. 

هذا الربيع...

حتوم حويل ع�سافري الكتابة

ها اللَّذٌة تنبعُث لرتوَي هذا اجلفاف اإنَّ

ق�سي قليال
ْ
فار

وغّنْي كثريا

واعربيني ِبُلطٍف

ِلرنتِّل معًا ن�سيَد املالمة

هذا الربيع...

ُترهقني اأ�سئلُة الكتابة

من اأين ُت�رْسق هذي الكلمات

عب واملحال ؟ املعتَّقُة بال�سَّ

فكار كيف تقن�سني هذي االأ

املهرِولة بي نحو اجلنون ؟

... ُ ملاذا اأخريَّ

مابني الغو�ض يف التَّفا�سيل اململَّة

والوعي بجمر املتاهة ؟

لثقافة  مايوؤ�س�ض  هو  للق�سيدة  واالنت�ساب 

يف  املبدعة  كينونة  بداعية،اإذ  االإ للغة  االنت�سار 

نطولوجي ال�رسف تعي�ض باللغة،وتكتب  عمقها االأ

بها وتتنف�سها اأي�سا.

فاتركوا يل �سيئا من امل�ساحة

كي ال يهجرين هذا احلنني

عر �ُض ال�سِّ دعوين اأتنفَّ

و اأقدِّ�ُض رائحة الَورد

و اأحيي هذا احللم

رغم اأنني امل�سافة

هذا الربيع

تاأ�رسين عيون الكتابة .

للخطاب  املنتجة  الذات  بني  احلدود  تنمحي  هنا 

ال�سعري،وبني الن�ض الذي تخلقه اليد بارتعا�ساتها 

امل�ستمرة مع البيا�ض،البيا�ض مبا هو دخول يف 

عتبات املحو والن�سيان،قبل اأن تغربله الذاكرة يف 

بني  املحتملة  التخوم  تختفي  املخيلة.هكذا  بهو 

الق�سيدة واجل�سد،وت�سبح اللغة مراآة الروح،والروح 

بوابة اللغة.

ُط الورُد حرويف َن ُينقِّ اأنا التي االآ

اأنا املفتونة 

داتي عر اأك�سف عن توقُّ بال�سِّ

التي مُّ
اأنا التائهة يف تاأ

با�سم احلب 

اأبايُع لوعة الهروب

وخالفا جلالدي

اأمنُح ج�سدي

وطنا لكل الطيور.

اإن الكتابة يف ديوان)لوعة الهروب( تاأثيث لطفولة 

تعاين  التي  احل�سار  مواجهة  يف  ال�سعري  الفرح 

منه الذات ال�ساعرة وهي ت�ستهدي بالكتابة مالذا 

اإبداعية  جتربة  هي  مبا  رحيما.الكتابة  ودفئا 

للعبور  هاما  ج�رسا  ال�سعرية  اللغة  من  تتخذ 

لالنخراط  ال�ساعرة  تهدف  املتلقي،حيث  لذاكرة 

لتخلخل  م�ساك�سة،مقاومة،�رس�سة،  ق�سيدة  يف 

منظور  وفق  �سياء  االأ ترتيب  وتعيد  الكائنات 

امتالك  يف  الغارقة  يتها  نيقة،وروؤ االأ فو�ساها 

التي  �سرتجاعية  االإ الذاكرة  عرب  الكتابة  ع�سق 

�سعريته  يقول  اإبداعي  بوعي  املخيلة  ت�سحذها 

ملقولة  وفية  وكاأنها  اخلا�ض  و�سوته  وجماليته 

املعنى  بهذا  ال�سالة(  من  �رسب  كافكا)الكتابة 

،ال ت�سبح الكتابة متعة وخلوة بقدر ما هي طقو�ض 

�سفيف  بح�ض  وا�ستك�ساف  وانك�ساف  وك�سف 

قامة جنوب القلب اأو �سمال  وحدو�سات مهياأة لالإ

الروح الفرق.

الهروب(  )لوعة  ديوان  من  مقتطفة  الق�سائد 

لل�ساعرة فاطمة الزهراء بني�ض. 
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ال�سيطرة  فقدان  النف�سي،  الثوران  التوتر،  االنزعاج، 

مزلق،  إىل  ا الهاوي  املعقول  رباط  يف  التحكم  على 

ردود فعــل.. 

ننزعج،  وال  نغ�سب  ال  يومان  أو  ا يوم  بنا  متر  ال  قد 

فاأحــوال مـعــيـ�ستـنا تـرغـمـنا عـلى ذلـك، وتـجـبـرنا 

فكرية  م�ستويات  ذوي  أفراد  ا مع  الـتـعامل  عـلى 

خمتلفة واأمزجة متباينة ورغبات متعددة واعتقادات 

يح�سى  ماال  ي�سم  جمتمع  و�سط  ونعي�ض  متنوعة، 

�سائر  من  ال�سادرة  وال�سلوكيات  املمار�سات  من 

املخلوقات احلية. 

إن الت�سادم الفكري الذي يحدث بني النا�ض هو مبعـث  ا

أو نـقـا�ض  االنـزعـاج والـغـ�سـب، فحيـن نـقـع فـي حـوار ا

عنا  ويختلف  فكرياً  تـوجها  يعار�سـنا  �سـخـ�ض  مـع 

ـحـدث �سداً مانعاً 
ُ
أو فهماً، فـاإن هــذا ي  علمياً ا

ً
م�ستوى

وكنتيجة  بها.  املقتنعني  أفكارنا  ا مرور  دون  يحول 

تتبدد  النف�ض  داخل  غا�سباً  انفجاراً  حدث 
ُ
ي طبيعية 

أو  ا غرينا  أراده  ا مبا  القبول  خ�سوع  يف  أفكارنا  ا فيه 

الثاين فنجتازه  الطرف  الذي و�سعه   
َّ
ال�سد يفجر معه 

أفكارنا وقناعاتنا.  مثبتني ا

مـع  نتـعـامـل  بـل  فقــط  ن�سان  االإ مع  نتعامل  ال  إننا  ا

أ�س�ض،  وا وقوانني  وبرامج  آالت  وا حـيـوانات وح�رسات 

حتدها  احليوية  املجاالت  من  كبرية  ومنظومة 

اجلرب  كان  لذلك  واملكان،  الزمان  أ�سوار  ا وتطوقها 

الذي  الك�رس  ناجت  هو  به  نقتنع  مل  ما  قبول  على 

أفـكارنا، ف�ساع بيننا م�سمى  اأحـدثه غيـرنا فـي مـ�سار ا

م�رسوعاً  أو  ا أمراً  ا ننفذ  حني  نردده  الذي  »جمبور« 

ل�سنا مقـتـنـعـني بـه للداللة على حالة الك�رس يف خط 

»جبرية«  لو�سع  ا�سطرنا  والذي  الفكرية  الرغبات 

هذا  فمن  وقناعاتنا،  أفكارنا  ا من  املقطوع  تو�سل 

الك�رس ي�سدر اأمل االنزعاج والتوتر.. 

إن احلياة متداخلة الرتاكيب مت�سابكة التفرعـات وفـي  ا

قدراتنا  تـطوير  إال  ا حـياله  ميكنـنا  ال  دقـيـق  تـعـقـيد 

معطيات  مع  يتنا�سب  مبا  عقولنا  وتطويع  الفكرية 

ى 
َ
ـطـ

ْ
ع

ُ
م مدرك  فمعظمنا  �سريها.  وقواعد  احلياة 

أ�سا�سية من نظام هـذا  »اال�ستحالة« الذي ي�سكل قاعدة ا

الـكـون. فالـكـون العـظـيم هذا يف و�سع منظم دقيق 

واختالَط  ـه 
َ
املانعة تخلخلـ باحلماية  نظامه  يت�سف 

يف  النظر  ودققنا  حولنا  يف  نظرنا  ولو  معطياته. 

دركنا  �سياء واملعطيات الأ إيجاد االأ الكيف الذي مت به ا

اأهمية قانون اال�ستحالة الذي ينظم هذا الوجود.. 

إن ت�سور احلياة دون وجود ا�ستحالة يف كل معطياتها  ا

ياأخذنا يف عامل فو�سوي خمتلط الرتاكيب ينتج عنه 

ا�ستحالة اأخرى وهي عدم املقدرة على ال�سيطرة عليه. 

أن يدخل  ن�سان ا فهل ميكننا تقبل احلياة لو ا�ستطاع االإ

ويخرج من اجلدران واملوانع بحرية مطلقة ؟

ن�سان  االإ لبني  آمناً  ا نظاماً  اال�ستحالة  أمر  ا وفر  لقد 

ول�سائر املخلوقات ومكنه من مبا�رسة حياته بطريقة 

منظمة و�سليمة. 

مكان املطلق يف املعطيات  أن نت�سور االإ وهل ميكن ا

ورهن  التطويع  رهَن  �سيء  كل  كان  لو  يحدث  ماذا 

اال�ستخدام ؟

إن احلياة بهذا الت�سور �ستختلف كلياً عن هذه احلياة  ا

 : رادته  باإله يقول الإ أ�سبه  ا التي نعي�سها ونكون فيها 

»كن... فيكون«. 

التي  واملفاتيح  قفال  واالأ بواب  االأ على  نظرة  لنلِق 

ا يف رقي هذه احل�سارة وتقدمها ويف 
ً
ا كبري

ً
اأدت دور

تنظيم احلياة وبراجمها. 

باجل�سم  واجلدران  بواب  االأ اخرتاق  ا�ستحالة  إن  ا

احلـامـي  الـنـظـام  هـذا  و�سـع  إىل  ا به  أدت  ا ن�ساين  االإ

حـقـوقه وممتلكاته ونف�سه، فعم نظام الباب واملفتاح 

حماية  نظام  حداث  الإ النقل  وو�سائل  بنية  االأ �سائر 

قانونية ميكنه من خاللها العمل والتعمري. فظل الباب 
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العــقـــــــل ِ... 
عبــداهلل النهـــدي

كاتب من ُعمان



املخ�س�ض  املفتاح  وظل  أفكارنا،  ا يف  أكيدة  ا قناعة 

احلل املر�سي لفتحه... ولكن ماذا يحدث لو ُكـ�رس قفُل 

الباب عنوًة وباقتحام غري قانوين.. !

ن  النف�ض تكون غا�سبة ومنزعجة الأ أن ردة فعل  ا ال�سك 

ذلك الت�رسف وال�سلوك ك�رس قناعة الفكر قبل ك�رس قفل 

الباب. 

حياتنا  يف  وتفعيلها  امل�سطلحات  فهم  كان  لقد 

يف  الوقوع  خـطـر  تقينا  نف�سية  ورغبة  فكرية  غاية 

واالنزعاج  التوتر  حاالت  ويف  احلياة  ومطبات  ماآزق 

والغ�سب. 

م�سطلحان  و»القابلية«  »اال�ستحالة«  م�سطلحي  إن  ا

فـهـمـهـما  يـجـب  إجرائياً  ا وجانباً  فل�سفياً  بعداً  ياأخذان 

من  حولنا  من  وحياة  حياتنا  يف  قانونهما  وتـطبيق 

موجودات. 

ر�ض  فقانون اال�ستحالة تاأ�س�ض يف كل �سيء موجود على االأ

الطبيعة، فكان ظهوره معجـزة  وطبق على كل عنا�رس 

إلـهـية تـنـخـلق تلقـائـيـاً حـيـن يـلـتــقـي م�ستحيالن يف  ا

ال  عنها  وا�ستكربوا  باآيتنا  كذبوا  الذين  إن  »ا إبرة..  ا ثقب 

يلج  حتى  اجلنة  يدخلون  وال  ال�سماء  أبواب  ا لهم  ـح 
َّ
ُتفتـ

عراف( آية 40 - االأ  اخلياط... « )ا
ِّ
م

َ
اجلمل يف �س

أردنا  وا الباب  فكي  بني  حديد  ق�سيب  و�سعنا  لو  إننا  ا

كله  العمر  ق�سينا  ولو  أبداً  ا الفعل  ذلك  إغالقه ال�ستحال  ا

يف ذلك الفعل. 

أنظمة وقوانني �سارمة وحتت  ا هكذا حياتنا تدور... يف 

إليها ويفكر  لَّ من ينتبه ا
َ
قدم نظام وقائي عجيب دقيق قـ

رادته.  إخ�ساعها الإ فيها، وكرث من يحاول ك�رسها وا

لننظر املوجودات كيف تتحرك، وكيف تتربمج، وكيف 

تتفاعل، وكيف تتطوع وكيف )ت�ستحيل(!

النظـام  املوجودات... هذا  )الكهرباء( مثال ميثل جميع 

العلم  م�ستودع  يف  كان  اخلطري  العجيب  الـمـده�ض 

من  إال  ا ن�سان  االإ إليه  ا يلتفت  ومل  ا�ستخدام  دون  مركوناً 

نظمة  االأ من  كغريه  كان  اكت�سفه  وحني  قريبة،  قرون 

احليوية التي تتمتع بنظام اال�ستحالة املعمول به �سمن 

قانون الطبيعة. 

أمر اال�ستحالة يف تطبيقه لال�ستخدام الب�رسي  وقد تركز ا

تطويع  يتم  مبوجبها  التي  القابلية  حماية  توفري  دون 

�سيطرة  ن�ساَن  االإ متنح  �سناعية  أنظمة  ا يف  الكهرباء 

اال�ستعمال وفك عقدة اال�ستحالة. 

ومن نظام احلماية )القابلية( انبثقت ماليني التطبيقات 

واملعطيات  نظمة  االأ و�سع  مت  وبالتايل  امل�ستحيلة 

�سالك واملفاتيح  املطوعة �سالبة اال�ستحالة. ف�سنعت االأ

وطاقات  حجام  واالأ املقا�سات  مبختلف  وامل�سابيح 

و�سممت  واملجمعات،  التو�سيالت  و�سنعت  التحمل، 

الوظائف  الكهرباء مليارات  الربامج والوحدات... فاأدت 

االرتباطات  فك  يف  أ�سهمت  وا م�ستحيلة،  كانت  التي 

املتداخلة يف بع�سها. 

كل  أن  ا لنا  تو�سح  احلياة  هذه  �سميم  يف  عميقة  نظرة 

احلياة  يعطي  دقيق  نظام  وفق  جتري  وكبرية  �سغرية 

»�سفة املرونة« التي ت�سمن �سالمة ا�ستمرارها وبقائها. 

إن الكون بقدر ما هو متفكك ب�سيط يف �سطحه، هو متداخل  ا

معقد يف داخله. فاحلياة ترى ظاهرها م�سارات متنوعة 

وطرقاً متعددة واجتاهات متفرعة هنا وهناك )مفككة(، 

املعطيات  فهم  وب�ساطة  اخليارات  ب�ساطة  وتلم�ض 

والداخل  العمق  إىل م�سهد حيوي، لكن  ا ومقدرة تفعيلها 

لنظامها تربز على حملله عالمات اال�ستفهام، وعبارات 

واالت�سال  والت�سابك  التداخل  من  والتاأفف  اال�ستغراب 

الذي يكون روابط معقدة ي�سعب تفكيكها وحلها. 

ن�سان  االإ ا�ستطاع  نظمة  واالأ القواعد  و�سع  بف�سل  ولكن 

تفكيك وحل الكثري من االرتباطات املتداخلة فيما بينها 

تنفيذ  إىل  ا يوؤدي  الذي  دراك  واالإ الفهم  عملية  وت�سهيل 

�سياء... فاإ�سارات  العمل وتو�سيل قنوات االت�سال بني االأ

املرور والدوارات مثٌل على تنظيم احلركة املتداخلة بني 

حلدث  ولوالها  املتفرعة  الطرق  على  العربات  م�سارات 

ر�سادية  خر. وو�سع اللوحات االإ الت�سادم بني احلني واالآ

االرتباطات  لفك  م�ساعدة  و�سائُل  وال�سور  �سهم  واالأ

وقيامه  »الدماغ«  موقعه  داخل  الفكر  حـركة  وتنظيم 

ع�ساء نحو تنفيذ املقا�سد واملطالب القولية  بتوجيه االأ

والفعلية. 

�سياء وامل�سي دون حتديد امل�سارات  أن بعرثة االأ وال �سك ا

أو  آمناً ا الدالة على ماهية الطريق - كونه طريقاً �سليماً ا

طريقاً خاطئاً هالكاً- يوقع الكائن يف اأخطاء الو�سول 

إيجابية، وي�سبب له الزلل والوقوع، وبالتايل  إىل نتيجة ا ا

حباط فاخل�رسان...  الف�سل فاالإ

ذلك  هو  ن�سان  االإ إخفاق  ا يف  الرئي�ض  ال�سبب  كان  لذلك 
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آخراً  ا نظاماً  فيتبع  النظام  يحدثه يف جمرى  الذي  الك�رس 

�سل�سلة  ت�سكل  التي  خرى  االأ نظمة  االأ مع  املتوافق  غري 

إحداها.  واحدة ال يجب قطع ا

» تبغي النجاة ومل ت�سلك م�سالكها 

إن ال�سفينة ال جتري على اليب�ض« ا  

            )املتنبي(. 

إ�سارة  ا منها  كل  يف  جتد  ت�ستخدمها،  التي  �سياء  االأ انظر 

الذي  الذي تريد حتقيقه، فثوبك  العمل  إىل كيفية  ا تر�سدك 

الذي  ال�سحيح  املدخل  إىل  ا إ�سارة  ا به  توجد  لب�سه  تريد 

اللب�ض ومن دونه ال تتحقق العملية. وعلب  تتم به عملية 

إ�سارات  امل�رسوبات واملعجونات واملنظفات حتتوي على ا

إذا ما حاولت القيام  وعالمات ت�ساعدك على عملية الفتح. وا

آخر، فاإنك تقع يف عراك و�رساع  بعملية الفتح من مو�سع ا

خ�رسانها،  وبالتايل  العلبة  تلف  ورمبا  للوقت  و�سياع 

في�سيبك ال�سجر والتاأفف والقنوط التي بدورها توؤدي بك 

إىل مرحلة خطرية من مراحل » العقدة يف فهم احلياة«.  ا

نظامها  ما خرجت عن  إذا  ا العلبة  كتلك  احلياة  هكذا هي 

تخرج  لن  الذي  امل�ستمر  العراك  يف  تقع  فاإنك  وقواعدها 

أبداً – )ح�سب قانون اال�ستحالة( منه فائزاً ا

عمال فيه وتكرث الواجبات  إننا نعي�ض يف عامل تزدحم االأ ا

عمال  واالأ �سباحنا  أ  نبدا يوم...  بعد  يوماً  وامل�سوؤوليات 

أن  ا يجب  أقل  ا أو  ا �ساعة  ظرف  ويف  البارحة،  من  تنتظرنا 

أو تهاون...  عمال والواجبات دون تباطوؤ ا ننفذ ع�رسات االأ

ما يلبث منبه النوم يدق حتى يفز الواحد منا كامل�سعوق... 

يف  النار  كانت�سار  فكره  يف  عمال  االأ جداول  فتنت�رس 

أمواج االختيارات تتعارك يف حرية القرار  أ ا الليف... وتبدا

أوالً، وتنهال ع�رسات الكرات املرتا�سلة  عمال ننفذها ا اأي االأ

وهناك  فيه...  وال�رسوع  ول  االأ ثبات  الإ القرار  ملعب  على 

الوقت مير وينق�سي... 

أنف�سنا منجزين  عمال جند ا �ض االأ
ّ
فكار وتكر ويف زحمة االأ

أو كل ما كنا عازمني على فعله وما  يف تلك ال�ساعة بع�ض ا

آخر...  مل ننجزه نوؤجله حتى وقت ا

خطوات.. خطوات.. منذ ال�سباح الباكر ونحن من�سيها على 

الثواين  وازدياد  تكاثر  بعدد  وتزداد  وتكرث  احلياة  طريق 

املارة. 

ونومه  �سحوته  يف  ن�سان..  االإ حركة  هي  عجيبة  حركة 

وهو يف �رساع وعراك وزحام.. حياتنا كلها ح�سابات يف 

تتولد من هذه  والقدمني..  اليدين  تولد حركات يف  الفكر 

عمال واملنجزات يف اليوم الواحد...  آالف االأ احلركات ا

نقابل هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وذاك وذاك وذاك وذاك... 

أوووه... عامل متداخل يف حركة منظمة، يف توقيت دقيق  ا

وحمدد بالغ دقة التحديد. 

عمال! أم االأ أيهما اأ�رسع، الوقت ا إننا مل نعد ندرك ا ا

عمال قل�ست مدة الزمن ال�سعورية - والزمن  هل كرثة االأ

هو الزمن؟

يجب  التي  عمال  باالأ مقارنة  ق�سرياً  نراه  فاأ�سبحنا 

أم الزمن- فعالً - يف طريقه نحو الدخول  إجنازها يومياً، ا ا

آخر؟ يف م�سار ا

تكاثرت املوجودات يف حياتنا اأميا تكاثر وازدادت معدالت 

طبيعية  وكنتيجة  املكتظ،  الزحام  درجة  إىل  ا �سياء  االأ

إىل اأجزاء ق�سرية رغبة يف  تق�سم الزمن يف حياة كل فرد ا

فاأخذ  املتطلبات..  جميع  بني  متزن  توافق  إىل  ا الو�سول 

ن�سان يف �سم�ض هذه الظروف يفكر كيف ميكنه موازنة  االإ

حياته وتنظيم م�ساراته بحيث تغطي جميع احتياجاته، 

الطول وخمتلفة  إىل وحدات زمنية متفاوتة  ا الزمن  فق�سم 

ن 
َّ
و�سو ـر 

َّ
و�سهـ ـع 

َّ
و�سبـ ـم 

َّ
أيـ وا ودقًّـق  ن 

َّ
فثو امل�سميات، 

اجلداول  واخرتع  التقومي  فان�ساأ   ،
)
[

(
الزمن ـل 

َّ
وجي ن 

َّ
وقر

وقبل  م�سبقاً،  املحددة  واملواعيد  واملفكرات  واملذكرات 

هذا اخرتع ال�ساعة، وقبل ال�ساعة زجاجات الرمل، وقبلها 

ا�ستخدم ال�سم�ض وظلها كو�سيلة للتنظيم والتحديد.. 

املتاأمل،  اكت�ساف  ويبهر  املفكر  فكر  يحري  عجيب،  عامل 

وال  ت�سارب..  أو  ا دون خلط  وتن�سجم  �سياء  االأ فيه  تتوافق 

ا�ستخدام  ن�سان  االإ حاول  إذا  ا إال  ا ت�سارب  أو  ا خلط  يحدث 

آخر ال يرتبطان  خم�س�سات معينة ملجال معني يف جمال ا

اأو  �ساي  كوب  ل�سنع  امللح  كا�ستخدام  عالقة  أو  ا ب�سلة 

ا�ستخدام الوقود لال�ستحمام... 

وطرق  العي�ض  أ�ساليب  وا احلياة  فن  ن�سان  االإ تعلم  هكذا 

�سياء التي ي�ستخدمها وبني  أمثَل بني االأ إىل توافق ا الو�سول ا

ويوحد  ويق�سم  يـ�سنف  فاأخذ  حدوثها.  املرجو  الـنتـيجة 

ويعقد  ويربط  ويخلط  وميزج  ويدمج  ومياثل  ويطابق 

ويوافق ويجاري ويحاكي ويجزئ ويحلل ويعادل ويكمل 

ويكرر وي�سطر.. فكان اأن ظهر ت�سنيف املجاالت وتق�سيم 

اهلل  هداية  بف�سل  ن�سان-  االإ فو�سع  واحلقول..  الوحدات 

له- مل�سارات حياته طرقاً مفهومة خمتلفة ومتباينة عن 
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ا�ستخدام  ي�سهل  حتى  اأخرى  طرق  عنها  وتفرعت  غريها، 

دوات والربامج واملواد الالزمة الإجناز امل�ساريع وبناء  االأ

واخرتع له ما  ر�ض وتعمريها، فحدد لل�سناعة جماالً  االأ

الت، وحدد  واالآ واملواد  والو�سائل  الربامج  ال يح�سى من 

�سبيل  حل�رسه  جماالً  له  واخرتع  خمتلفاً  جماالً  للزراعة 

الت، وق�ض على تينك املجالني املجاالت  من الو�سائل واالآ

والريا�سية  والعمرانية  والبحرية  والع�سكرية  ال�سحية 

أفرعها االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية.  وا

إجنازه واخرتاعه من مواد وم�ستلزمات  ا إىل ما مت  ا وانظر 

يف كل جمال... وجميع تلك املجاالت ت�سب- يف النهاية 

- يف جمال واحد وق�سم واحد و�سنف واحد وهو جمال 

أ�س�سها...   احلياة وا
ُ
بنى عليه قواعـد

ُ
التكامل الذي تـ

أها املجال االجتماعي بفكرة، فنفذها  أال ترى )ال�سكني( بدا ا

ال�سوق،  إىل  ا االقت�سادي  اأخرجها  ثم  مب�رسوع  ال�سناعي 

والع�سكرية  والريا�سية  ال�سحية  املجاالت  فا�سرتتها 

فتعددت  والكبري،  ال�سغري  وا�ستخدمها  والزراعية، 

ا فعاالً 
ً
أغرا�سها وتنوعت ا�ستخداماتها حتى �سكلت عن�رس ا

من عنا�رس احلياة ال ميكن اال�ستغناء عنه.. لكنه )ال�سكني( 

ر�ض   الوظائف حاله حال اأي موجود يف هذه االأ
َ
كان حمدود

�سنعه  طبيعة  مع  تتوافق  �سياء  الأ ومعداً  م�سنفاً  وكان 

اخت�سا�سه  ا�ستخدامه يف غري  ما حاولنا  فاإذا  وتكوينه. 

أو زجاجاً.  انك�رس وتعطل عن العمل، كاأن نقطع به حديداً ا

�سبكة عظيمة هي احلياة تتفرع يف خطوط متوازنة مت�سقة 

وتنف�سل  وتوافق  ترابط  لوجود  بع�سها  تلتقي  منتظمة 

اأخرى لوجود تنافر وعدم توافق.... 

وملا كان التق�سيم والتنظيم �رسورة من �رسورات احلياة 

كانت  بل  اجلبار  العمل  هذا  يف  عظيم  دور  للغة  كان 

الب�رس  تنظيمات  جميع  عليه  وتدور  دارت  الذي  املحور 

على  قدرة  ن�سان  لالإ كان  ما  غريها  ومن  وتق�سيماتهم، 

الهائلة  ال�سبكة  وهذه  العلوم  هذه  من  اأجنزه  ما  إجناز  ا

اللغات  تعدد  من   
َّ
بد ال  كان  لذلك  احلياة...  تنظيمات  من 

 لغة حتى 
ًّ
أن تكون لكل موجود حي  ا

َّ
واختالفها، وكان ال بد

�سوات ال�سادرة من االآالت واملركبات  للجماد منها، فاالأ

طعمة الفا�سدة  وغريها، والروائح املنفرة ال�سادرة من االأ

الب�رسي  الفكر  لها  ي�ستجيب  ولغة  إ�سارات  ا كلها  وغريها 

إىل اأ�سواتها ليقدم لها احللول التي تقيه من  عند انتباهه ا

خماطرها. 

وقدم  عظيماً،  إ�سهاماً  ا اللغوي  العمل  ن�سان يف  االإ و�ساهم 

العلوم واملعارف  إي�سال  ا به  ا�ستطاع  فيه جمهوداً جباراً 

إىل ذروة عالية من التقدم والرقي.  ا

وباإ�سارات،  وبعالمات  برموز  ابتداأت   
َ
قواعد للغة  فاأ�س�ض 

مواد  وي�ستخدم من  يرى  ما  لكل  داللياً  رمزاً  ي�سع  واأخذ 

الدال  بني  االحتاد  هذا  نتيجة  فظهر  أقوال،  وا أفعال  وا

خمتلفة  وت�سنيفات  وتق�سيمات  �ستى  علوم  واملدلول 

الالزمة  واملواد  الو�سائل  أقدامها مت حتديد  ا على خطوات 

ومعاين  مفاهيم  املو�سحة  الرموز  اخرتاع  لتفعيلها، ومت 

ا 
ً
املوجودات يف الطبيعة لي�سهل عليه التعامل معها حوار

احلروف  رموز  ذلك  بعد  ن�سان  االإ فاخرتع  وا�ستخداماً،، 

وقام  احلركات،  ورموز  العالمات  ورموز  النقاط  ورموز 

ومقننة  حمددة  خم�س�سات  وفق  وحتديدها  بت�سنيفها 

والتغى  املعنى  �ساع  إال  وا وجتاوزها  تخطيها  ميكن  ال 

أردنا كتابة )�سنع( وو�سعنا ).( فوق ال�ساد  املفهوم. فلو ا

أردنا نطق الرمز  ل�ساع املعنى والتغت وظيفة الكلمة. ولو ا

)ج( من غري حركة )�سائت( ملا ا�ستطعنا حتريك ال�ساكن 

وحدد  مكانه.  يف  ثابتاً  �سامتاً  الرمز  ولبقي  )ال�سامت(، 

خا�ساً   
ً
م�سمى الطبيعة  عنا�رس  من  ي�سدر  �سلوك  لكل 

موجود  لكل  فاأ�سبح  ويتداوله،  املجتمع  عليه  يتعارف 

ى )القتل( ال ميكن 
َّ
�سـم

ُ
م�سمى ير�سـد الـفعـل وي�سفــه، فــم

أن ن�سمي به �سلوكاً غري ال�سلوك املتعارف عليه، فروؤيتنا  ا

أن ن�سمي ذلك ال�سلوك قتالً.  إن�سانا ي�رسب ال ميكن ا ا

وللغة  للتطويع  وقابليتها  املوجودات  ملرونة  كان  وقد 

والتطوير  ن�ساء  االإ التي تتحدث بها دور عظيم يف �رسعة 

ن�سان  لالإ ميكن  وعليها  ر�ض  االأ يف  �سيء  فكل  والتحديث 

القدرة على فك  أن ي�ستخدمه وي�سنع منه مواد حتقق له  ا

االرتباطات وحل التداخالت... 

آية  ا الذين من دونه... »  »هذا خلق اهلل، فاأروين ماذا خلق 

)11( لقمان. 

كائنات  من  فيه  ما  وم�سخر  الكون  هذا  خالق  اهلل  إنه  ا

فتندفع  وتتقاتل  وتتعارك  تت�سارع   - نف�سها  للكائنات 

على  ربوبيته  ا�ستمرار  اأجل  من  والتطور  التقدم  نحو 

الرب �سفة غري م�ستقلة بذاتها  أن  ا جميع من يخلق حيث 

غاب  الكائن  غاب  فاإن  الكائن،  بوجود  قائم  ووجودها 

إن مل يكن  نه - باخت�سار - )على من يكون رباً ا الرب. الأ

هناك مربوبون؟(

277نزوى العدد 63 / يوليو 2010 

متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 

 s  s s



�سلطة  هو  إمنا  ا م�ستقالً  وجوداً  ميثل  ال  )الرب(  فم�سطلح 

ت�رسيعية وتنفيذية تتحقق بوجود العن�رسين املعروفني :

ر�ض.  1 - االأ

2 - وال�سعب. 

آية )24 – النازعات(  على« ا أنا ربكم االأ  »ا

له. فهو وجود م�ستقل  االإ العك�ض - متاماً - يكون  وعلى 

ليكون  خملوقات  إىل  ا يحتاج  ال  الكينونة  اأزيل  بذاته، 

كان  هنا  ومن  املخلوقات.  جميع  منه  تنبثق  بل  وجوده 

�سوؤال من �ساأل: من خلق اهلل؟

ن اهلل خالق )خالق( وال  �سوؤال ال يحمل �سحة ال�سوؤال، الأ

احلالتني.  وت�ساد  لتنافر  أبداً،  ا خملوقاً  يكون  أن  ا ميكن 

طالق. فكيف  فـ)من( لي�ض لها معادل يف الوجود على االإ

اخلالق  يكون  وكيف  اخلالق؟  وهو  اهلل  خلق  من  ن�ساأل 

الطويلة  ال�سل�سلة  نت�سور  أن  ا لنا  كيف  ثم  خملوقاً؟ 

أن تنتهي لو ا�ستمررنا ن�ساأل  املكونة من حلقات )من( ا

من خلق اهلل ومن خلق خالق اهلل ومن خلق خالق خالق 

اهلل...؟

ن�سان  لقد ظهرت تلك املجاالت الكثرية نتيجة انق�سام االإ

هواء وامليول والرغبات  إىل فئات وجمموعات ب�سبب االأ ا

ن�سان ميثل فئات ب�رسية متخ�س�سة يف  والقدرات. فاالإ

الدين واأخرى يف الريا�سة واأخرى يف الفن واأخرى يف 

يات يف ال�سيا�سة والطب والزراعة والهند�سة 
َ
دب واأخر االأ

هذا  وكل  والفيزياء..  والكيمياء  واالقت�ساد  والتاريخ 

من اأجل التكافوؤ واالتزان والتطور والتقدم واالزدهار.. 

وعدم  والتنافر  الت�سارب  ظهر  جداً  طبيعية  وكنتيجة 

أبداًـ  ا يتفق  ال  الدين  فاإن�سان  الب�رس،  فئات  بني  التوافق 

أو راق�ساً  أو ملحناً ا إن�سان الفن - مغنياً كان ا وال يوائم ا

أو نحاتاً...  واأحياناً ر�ساماً ا

ال  كذلك  واال�ستحمام  الزيت  يلتقي  أن  ا ميكن  ال  فمثلما 

إن�سان الفن.. وعلى ذلك نقي�ض جميع  إن�سان الدين وا يلتقي ا

الفئات ونحاول ربطها ببع�سها، لنجد التنافر يف بع�سها 

واالحتاد يف بع�سها، حالها كحال اأي �سناعة ت�سلح لهذا 

وال تتفق مع ذلك... 

لقد كان ال�ستباك املوجودات بع�سها ببع�ض دور عظيم 

احليوي  النظام  فهذا  وتقدمها،  احلياة  هذه  ازدهار  يف 

الك�رس والبناء. فنحن  إىل حركة عجيبة قاعدتها  ا قادنا 

كل حلظة ن�سهد انك�سار املواد يف حميط حياتنا وحياة 

عجلة  البناء«  لغة  »الك�رس  قاعدة  فاأ�سبحت  غرينا.. 

ومن  احلياة.  كيان  بها  ي�سري  التي  التحرك  من عجالت 

حركاتها  ت�سطدم  احلياة  عربة  جرت  املنطلق  ذلك 

وتبيد  وحتطم  وتك�رس  فتهدم  متلوؤها  التي  باملواد 

ل�رسعة  العظيم  االجتياح  هذا  نتيجة  فتغريت  وحترق، 

متدنه  أ�ساليب  وا عي�سه  وطرق  ن�سان  االإ ح�سارة  احلياة 

�سناعته  وكيفية  إن�سائه  ا وت�ساميم  توجه  وخرائط 

املفاهيم  وتو�سعت  الكثرية  العلوم  فظهرت  وزراعته، 

والبحوث..  بحاث  واالأ االكت�سافات  وكرثت  والنظريات 

والتفا�سري  املعتقدات  من  كثري  �سححت  هذا  إثر  ا وعلى 

والنظريات والفل�سفات والن�سو�ض والفتاوى والتواريخ 

هدمت  قل  أو  ا  - واملقا�سات  واحل�سابات  وامل�سطلحات 

وك�رست ومت بناء اجلديد عنها. وارتفع يف لفظة )حية( 

إىل اأن  �سوت مـــمــدود بعــد يائــها ال�ساكنة )ا( فطالت ا

اأ�سبحت )حياة(. 

أية مادة قابلة  ا أيدينا  ا إننا نحتار حني تنك�رس من بني  ا

للك�رس بل نغ�سب وتتوتر اع�سابنا وتنفعل قوانا البدنية 

أو  ا طعام  طبق  أو  ا ماء  كوب  أوالدنا  ا اأحد  يك�رس  حني 

أو نعاقبه بال�رسب يف ردة فعل  مزهرية ونوؤنبه بالقول ا

وردة  ال�سدر...   
ُ
مرحب وي�سيق  العقل  حزام  فيها  ينحل 

الفعل هذه طبيعية، ومن�سجمة متام االن�سجام مع حدث 

أو غريه  أو الطبق. فالطفل ا الك�رس الذي اأحدث على الكوب ا

ا 
ً
اأحدث ك�رس الفعل  حني يك�رس مادة ما فهو يف حقيقة 

من  م�ستقيمة  حالة  على  ا�ستقر  الذي  تفكرينا  خط  يف 

أن يكون يف  ا ال�سعور واالقتناع باأن ذلك املنك�رس يجب 

للعمل،  و�ساحلاً  لال�ستعمال  قابالً  الك�رس«  »غري  حالة 

طـالً فاإن ا�ستجابة الفكر 
ُ
فاإن اأ�سابه طارئ اأحدث فيه عـ

الفورية تكون مطابقة لذلك احلدث والذي بدوره ير�سل 

إىل اجلهاز الع�سبي...  إ�سارات انفعال وغ�سب ا ا

إن االندفاع ال�سديد العظيم مل�سار احلياة ياأخذ يف اجتاهه  ا

فل�سفة عجيبة  نحو  بها  ويتقدم  الكون  هذا  ذرة يف  كل 

تنبني عليها قواعد احل�سارات التي تتزايد جماالتها يف 

فل�سفة  هي  الفل�سفة  هذه   - الثانية  اأجزاء  من  جزء  كل 

التجديد والتطوير والتحديث ملا هو موجود اأ�سالً. 

املواد  يف  ودققنا  بنا  يحيط  اجتاه  اأي  يف  نظرنا  فاإن 

أو مطوراً  أو �سكالً جمدداً ا املنت�رسة به لوجدناها �سورة ا

أو حمدثاً. فالبيت الذي ن�سكنه هو �سكل وت�سميم جديد  ا
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)يتبع بقية املو�سوع مبوقع املجلة على النرتنت( 



نظرية حول  أدخل يف حماجة  � أن  � �لورقة  هذه  أريد يف  � ال 

دب �لن�سائي، و�لق�سة �لن�سائية �لعمانية منه على وجه  �الأ

أو جمموعة  إن يكن �حلديث عن هذه �لق�سة � �لتخ�سي�ص. و�

معينة من كاتباتها يف �سلطنة عمان يعني بحد ذ�ته وجود 

قدر من �ملالمح �مل�سرتكة �لتي تو�سح هذ� �الختيار وتربّره. 

وكنت قد ذكرت يف مقدمة كتابي )�لقلعة �لثانية( �ملكر�ص 

�سو�ت �لرجالية يف �لق�سة �لعمانية  لدر��سة عدد كبري من �الأ

أّجلت �حلديث عن �لق�سة �لن�سائية يف عمان  أنني � �لق�سرية �

�ملالمح  فيها  أتبني  � أن  � باإمكاين  يكون  �أخرى  منا�سبة  إىل  �

إن وجدت يف هذه �لق�سة.  نثوية �مل�سرتكة � و�خل�سائ�ص �الأ

نقدية يف  در��سة   – �لثانية  �لقلعة  �نظر، مقدمة كتاب   (  

 - بريوت  �لعربي،  �النت�سار  د�ر  �لق�سرية،  �لعمانية  �لق�سة 

لبنان، 2009م(

أن �لقا�سات �لعمانيات عديد�ت وال يقت�رصن   وعلى �لرغم من �

ربعة �لتي �ساأتناولها يف هذه �لورقة،  �سماء �الأ على هذه �الأ

و�لتميّز  �خل�سو�سية  من  �سو�ت  �الأ هذه  أن يف  � وجدت  فقد 

أن يعك�ص جانبا من �هتمامات �لقا�سة �لعمانية  ما ميكن �

و�ن�سغاالتها �لرئي�سية، و�لطر�ئق �ملتبعة لديها يف مقاربة 

على  �لل�ساين،  �ل�سوغ  من  �لنوع  لهذ�  �ملخ�س�سة  �لكتابة 

ربع  تباين هذه �لطر�ئق و�ختالفها. و�لتباين بني �لقا�سات �الأ

يبدو طبيعيا، متاما مثل �لتباين بني �لق�سا�سني من �لرجال. 

وتناولهن جمتمعات يف هذه �لدر��سة ال يعني و�سعهن يف 

خانة نقدية و�حدة مهما تكن طبيعة �لت�سابهات و�ل�سالت 

�سلوبية �لقائمة بينهن.  �ملو�سوعاتية و�الأ

نثوية و�لتجارب  أن �لكتابة عن �خلربة �الأ  وعلى �لرغم من �

بني  م�سرتكا  قا�سما  تبدو  و�النفعالية  �حل�سية  �لن�سائية 

نثى ومعاجلة م�سكالتها  ربع، فاإن مدى �لوعي باالأ �لقا�سات �الأ

�لتي يكتبنها، تظل متفاوتة يف  �ل�رصود �حلديثة  إطار  � يف 

نثى، من  �الأ مدى قدرتها على �لبوح و�لتعبري عن حاجات 

ناحية، وعمقها و�سمولها، من ناحية �أخرى. وهي ترتبط، كما 

قلنا، مبدى �لوعي بالذ�ت، و�ل�سجاعة يف �لت�سدي للتعبري 

عن �لنف�ص و�لف�ساء �الجتماعي و�لثقايف �لر�هن. 

أفعال  نثى فعال من � إىل �الأ أن �لكتابة متثل بالن�سبة �  ومبا �

�ملتخيل  �سعيد  على  �الآخر  مع  للعالقة  وممار�سة  �حلريّة 

�لو�قع، ولي�ص ما يحدث  أن يحدث يف  � �ل�رصدي وما ميكن 

أكرث خطورة يف جمتمع  بالفعل، فاإن مثل هذ� �لفعل يغدو �

عن  للكتابة  ت�سديها  يف  خطيئة  تقرتف  أة  �ملر� باأن  يرى 

نثوية ب�سكل خا�ص.  �خلربة و�لتجارب �الأ

أن كل ما هو خبيء  أّكد بع�ص �لكتاب مثل جول رونار �  لقد �

أن هذ� �خلبيء قد ال يتعدى �أحيانا حماولة ك�سف  أنثوي، غري � �

أة د�خل  أو �مل�سكوت عنه يف ت�سلط �لرجل على �ملر� �مل�ستور �

أو  � �جلميع  معرفة  من  �لرغم  على  �ملحافظة،  جمتمعاتنا 

نثى �لر�وية قريبة  �لكثريين به. و�ال�سرت�ك �لذي تكون فيه �الأ

أن يوقع �ملتلقي �ملروي  من �لبطلة �ملروي عنها، من �ساأنه �

�سحيته  �لكاتبة  تكون  �لذي  �اللتبا�ص  من  �رصوب  يف  له 

نوع  إىل  � د�ئمة  بحاجة  �لكاتبة  هذه  كانت  ولذلك  وىل.  �الأ

فق �ملنفتح على �سعيد �ملتلقي و�لقارئ �لذي يتمتع  من �الأ

�لتي ال  �حلديثة  �ل�رصدية  �لثقافة  �لالزم من  دنى  �الأ باحلد 

يختلط عنده فيها �لر�وي و�ملروي عنه باملوؤلفة كان�سانة 

إىل  نثى � أو �الأ منف�سلة عنهما، وال يحوّل �لكتابة عن �لرجل �

أو �ملدوّنة �ل�رصدية �خلا�سة ملجرد  نوع من �ل�سرية �لذ�تية �

نثى هي �ملوؤلفة.  أن �الأ �

أن �ل�ساردة يف �لق�سة �حلديثة   وذلك ال ينفي بطبيعة �حلال �

إن مل تكن هي  أو بطلتها � قد تتخذ موقعا قريبا من بطلها �

إياها يف بع�ص �حلاالت. و�ل�سخاء �لعاطفي، و�لك�سف عن  �

هذه  ر�ويات  بع�ص  لدى  �خلا�سة  نثوية  �الأ �ل�سوؤون  بع�ص 

�أحا�سي�ص  أن يظل بعيد� عن  � أو بطالتها، ال ميكن  � �لق�س�ص 

هاته �لقا�سات وجتاربهن �ل�سخ�سية �خلا�سة، على ما قد 

�سكاله.  يولّده ذلك من �لتبا�ص و�سوء فهم ال نهاية الأ

ربع مو�سوع  وعلى كل حال، ن�ستطيع �ن نق�سم �لقا�سات �الأ

إىل جمموعتني ت�سرتك كل �ثنتني منهما يف  � �لدر��سة  هذه 

�سلوبية �لتي تفر�سها طبيعة �لف�ساء �لذي  عدد من �ملز�يا �الأ
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درا�شة فـي �لن�شو�س �ل�شردية �لعُمانية

لـ)رحمة �ملغيزوي– هدى �جلهوري

ب�شرى خلفان– جوخة �حلارثي(

�سيـــاء خ�سيـــر

مان
ُ
ناقد واأكادميي من العراق يقيم يف ع



يوؤلف عند كل قا�سة مو�سوعا للبنية �ل�رصدية. 

فرحمة �ملغيزوية وهدى �جلهوري تعتمد�ن كلتاهما ب�سكل 

�ل�سعبية  و�حلكاية  �لريفي  �لو�قع  خامة  على  أ�سا�سي  �

إطار� ومنطلقا للكثري من ن�سو�سهما، فيما تتجه  �ملت�سابهة، �

تخلق  �لتي  �ملدينة  نحو  وب�رصى خلفان  �حلارثية  جوخة 

أكرث تعقيد� و�ت�ساعا و�سلة مبتطلبات �ل�رصد  ف�ساء �رصديا �

�حلديث، وما يت�سل به من ف�ساء�ت �سو�سيولوجية ونف�سية. 

ومثلما تبدو �ملدينة حا�رصة يف كثري من ن�سو�ص �لقا�ستني 

وليني، فاإن �لقرية وف�ساءها �حلكائي �ل�سعبي ال يغيبان  �الأ

متاما عن ن�سو�ص �لقا�ستني �الأخريتني. 

 و�الختالف بني �ملجموعتني ال يقت�رص على طبيعة مو�سوع 

حد�ث �لتي يتطور �حلكي على  �ل�رصد و�سخ�سياته ومتو�لية �الأ

إىل وجود ن�سق �سفاهي يغذي  � إمنا يتعدّى ذلك  و� أ�سا�سها،  �

وهدى  �ملغيزوية  رحمة  تكتبها  �لتي  �لن�سو�ص  من  كثري� 

�جلهوري ب�سكل خا�ص. يف حني يجري �العتماد على �ملدونة 

أ�سا�سا ال�سرت�تيجية �لكتابة عند  �لكتابية �لتقليدية بو�سفها �

جوخة �حلارثي وب�رصى خلفان. 

�ملجتمع  يعرف  �لتي  �ل�سفاهية  �ملرويات  أن  � ومعروف   

إليه �لقا�ستان رحمة  �لعماين وجمتمع �لباطنة �لذي تنتمي �

وهدى كلتاهما، خزينا هائال منها، جتعل ��ستخد�م �لعنا�رص 

�ل�رصدية خمتلفا بع�ص �الختالف عن �ملدونات �لكتابية، حيث 

إىل �لتخفي ور�ء �سمري يحيل  مييل �لر�وي يف هذه �ملدونات �

�سارة  �الإ ويتجنب  عن ح�سوره،  يعلن  ال  إىل جمهول  � غالبا 

إىل نف�سه ويوؤدي وظيفته يف ت�سكيل �ملروي بو�سفه جزء�  �

منه. و�لكتابة على نقي�ص �مل�سافهة، ال ت�ستدعي �نف�ساال بني 

�خلطاب و�ساحبه، يف حني تلزم �مل�سافهة نوعا من �النف�سام 

�سو�ت  �الأ أو  � بال�سوت  ت�ستعني  نها  الأ ور�ويه،  �ملروي  بني 

�مل�سموعة و�سيلة لها، عك�ص �لكتابة �لتي تعتمد على �حلرف 

أد�ة ل�سياغة �خلطاب �ل�رصدي.  أو �ملطبوع � �ملخطوط �

إبر�هيم، �ل�رصدية �لعربية، �ملوؤ�س�سة �لعربية،   ) �نظر بهذ� �ل�سدد، عبد �هلل �

�ص24-23( 

أكرث  أو �  وعلى �لرغم من هذه �ل�سمات �مل�سرتكة �ملوجودة بني �ثنتني �

أن كل و�حدة منهن لها خ�سو�سيتها �لتي ال تكاد  من �لقا�سات، ف�سرنى �

خريات. وبني رحمة وهدى من �الختالفات  ت�ساركها فيها غريها من �الأ

مر بالن�سبة لب�رصى خلفان  �الأ �لت�سابهات. وكذلك  بقدر ما بينهما من 

د يف �ل�سخ�سية 
ّ
وجوخة �حلارثية. وهي �ختالفات تفر�سها طبيعة �لتفر

ن�سانية، وال تكفي فيها �لت�سابهات �لظاهرة يف �ملعطيات �جلن�سية  �الإ

و�لتاريخية و�الجتماعية و�ل�سياكولوجية. 

ربع وغريهن   وحدود �طالعنا على ن�سو�ص هوؤالء �لقا�سات �لعمانيات �الأ

من �للو�تي ميار�سن هذ� �لنوع من �لكتابة، ال ت�سمح لنا بالقول بوجود 

خطاب ن�سوي يف �لق�سة �لعمانية يزيد على هذه �ملحاوالت يف تثبيت 

مات �الأخالقية �ملحيطة باجل�سد، 
ّ
نثوية، ونقد �ملخاوف و�ملحر �لهوية �الأ

إبعاد مرّكبات �لنق�ص �لتي  أة، وت�سحيح �مليل، و� ومقاومة تهمي�ص �ملر�

إخفاقاتها يف عالقتها مع  و� �نك�سار�تها  �أحلقها بها �ملجتمع، وو�سف 

إظهار �حلب �الآثم مبظهر �حلاجة �لطبيعية �لتي ال ميكن مو��سلة  �لرجل، و�

ذ�ت  ونتائجه  أ�سبابه  � على  �ل�سوء  ت�سليط  بدونها، عن طريق  �حلياة 

وتكوين  �لبطلة  على  �نعكا�ساته  وروؤية  غالبا،  �لرت�جيدية  �لطبيعة 

�سخ�سيتها. 

أما، وزوجة،  أو � نثى حبيبة، � أة وق�سايا �الأ  وقد ال حتتل �لكتابة عن �ملر�

�لقا�سات،  �لتي تكتبها هاته  �ل�رصدية  �لن�سو�ص  و�ختا، وع�سيقة، كل 

فبع�ص ن�سو�سهن ال تختلف كثري� عن ن�سو�ص ق�س�سية �أخرى كتبها 

أينا بنية �الإخفاق و�النك�سار �لذي يعاين منها بع�ص  إذ� ر� �لرجال، حتى �

أبطالهن من �لرجال و�لن�ساء عميقة ومرت�سخة فيها. فاملجتمع �لذكوري  �

نثى  أة وعو�طفها �لطبيعية ال ي�سغط على �الأ �لقامع و�مل�ساِدر حلرية �ملر�

أد�ة �ل�سغط وو�سيلته  وحدها فيه، بل هو يجعل من �لرجل �لذي ميثل �

�سحية تاريخية �أخرى من �سحاياه. 

�لق�س�ص �ملدرو�سة  �لتي تتبدى يف عدد من  نثوية  �الأ �لهوية  أن  �  كما 

يف هذه �لورقة لي�ست و��سحة دوما على نحو يزيد على هذه �ملالمح 

أن نعرث  �ملتد�خلة من �لروؤى و�ملو�قف و�حلاالت و�لت�سور�ت �لتي ميكن �

لدى  عليها  نعرث  مثلما  �لذكر،  �لعماين  �لقا�ص  لدى  مياثلها  ما  على 

نثى.  �لقا�سة �لعمانية �الأ

إن كان �لفرق �لذي يرتبه �الختالف بني �لقرية و�ملدينة �لعمانية يف  و�

أكرث من  خطاب �لقا�سة �لعمانية قد جعل هذه �لقا�سة �ملرتبطة بالقرية �

أقدر على تفجري �لبنية �الجتماعية �لد�خلية �ملحافظة بنميمتها  �ملدينة �

ومعتقد�تها وحكاياتها �ل�سعبية و�أخيلتها و�سخ�سياتها �خلارجة على 

عر�ف و�لتقاليد �لقارة.  �الأ

1- رحمة املغيزوي

أن ف�ساء �جتماعيا وتاريخيا   ن�سعر عند قر�ءتنا ق�س�ص رحمة �ملغيزوي �

إىل ذ�ته ويعيد �لنظر يف �سورته  وجغر�فيا معينا يكتب نف�سه ويتعرف �

مثال  و�الأ �حلكايات  من  �ملده�سة  �ملجموعة  هذه  ��ستعادة  خالل  من 

إن �لق�سة )حتيي،  �سعار و�ملعتقد�ت. � غاين و�الأ و�ملاأثور�ت �ل�سعبية و�الأ

بذلك، عروق �لفرح �ملنطفئة( يف �ملكان، كما تذكر �ل�ساردة مرة على 

أبطالها.  أحد � ل�سان �

عليها،  وىل  �الأ �لنظرة  إلقاء  � عند  مفككة  �حلكايات  هذه  بع�ص  وتبدو   

أو طبيعتها �ملحلية ذ�ت  ولكنها تبقى رغم ذلك حمافظة على و�قعيتها �

إال قليال  وىل �لتي ال يتدخل �خليال �ل�رصدي � �لر�ئحة و�لروح �لقروية �الأ

إكمال ما هو ناق�ص فيها.  يف �

ثرية يف مللمة هذه �حلكايات   و�ل�ساردة تبقى بذلك وفيّة لطريقتها �الأ

أفو�ه �لنا�ص وذ�كرتهم على �ختالفها وتباين  �ل�سفاهية وجمع بع�سها من �

أ�سحابها.  �لق�سد عند �

 وهي تبدو يف �لغالب �ساردة مو�سوعية ال يهمها منو �حلكاية و�سبطها 

متنها  أو  � �سلية  �الأ مادتها  معاينة  قدر  �لفنية،  �لنو�حي  من  وتكاملها 

أقو�ل  أجز�ء من �أحاديث �سفاهية و� �حلكائي �ملوؤلف �أحيانا من �سظايا و�

أو  أمام �لقارئ بهذ� �ل�سكل � �سائعة، من �ساأن جمع �ل�ساردة لها وو�سعها �

أ�سطورية  أن يبقي على طز�جتها وحيويتها، على ما فيها من جو�نب � ذ�ك �

حد�ث  و�الأ �لظو�هر  بع�ص  حول  �ل�سعبية  �ملخيلة  أ�سافتها  � وخر�فية 

و�لنماذج �لب�رصية �مللتقطة من ذ�كرة �لقرية وحياتها �ليومية. 

أن يف بع�ص هذه �حلكايات جتريد� و�ختز�ال وتعميما وقفز� على  �سحيح �

إدخال �سيء من �لتغيري �ل�رصوري يف نظام  بع�ص �لتفا�سيل من �أجل �

�حلكاية وتتابع وحد�تها �ل�رصدية �لبانية على نحو قد يقطع مع منطق 

أن ت�سنع  �ل�رصد �لتقليدي وو�قعية �حلكاية، ولكن �لقا�سة حتاول د�ئما �

�ملو�زنة �خلا�سة �لتي يكون فيها �جلذر �حلكائي ذو �لطبيعة �ل�سعبية 

إطار و�سكل جديد. ولذلك فاإن هذه �لق�س�ص �لتي تنطوي  مو�سوعا يف �
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على �سمة �لبد�هة و�لعفوية، تنجح غالبا يف �سنع تقنية فنية ذكية 

إنها،  �سلية، وتبقي عليها يف �لوقت نف�سه. � تتجاوز �حلكاية �ل�سعبية �الأ

بكلمة �أخرى، )حكايات �جلدة يف قالب يقرتب من منوذج �لق�سة �لق�سرية 

�حلديثة( كما يقول حممد عيد �لعرميي يف در��سة له عن ق�سة )كاذية 

وىل با�سمها.  بنت �ل�سيخ( �لتي �ُسميت جمموعة �ملغيزوي �الأ

إذ� �أخذنا بنظر �العتبار تعريف �حلكاية �لتي تعني على �مل�ستوى   و�

رو�ية  ثم  �لعقدة،  و�سد  �لكالم،  ونقل  و�مل�سابهة،  )�لتقليد،  �ملعجمي 

�خلرب(

أبادي، �لقامو�ص �ملحيط، م�رص، ط3، 1933، �ص319(   )�نظر، �لفريوز�

أن �لكثري من عنا�رصها متوفرة يف �سورتها �ملحوّرة �لتي   فاإننا جند �

تقدمها لنا فيها رحمة �ملغيزوي بطريقتها �خلا�سة �لتي ال جتعل هذه 

إطار �حلكي مبعناه �ملعجمي �ملتقدم.  �حلكايات خارج �

إىل �سمتني رئي�ستني موجودتني ومتد�خلتني  �سارة بهذ �ل�سدد �  وميكن �الإ

يف بناء كثري من هذه �حلكايات، وهما غر�بة �ل�سخو�ص �لذين ميثلون 

أعر�ف  � عن  �خلروج  على  �ال�ستثنائية  وقدرتهم  �حلكايات  هذه  أبطال  �

إح�سا�ص �ملفارقة و�ل�سخرية �لذي ينتظم  �لقرية وتقاليدها �لقارة، ثم �

آخرها.  إىل � أولها � بنية بع�ص هذه �حلكايات من �

أن ميثل ن�ص )كاذية بنت �ل�سيخ( �ملتقدم ذكره منوذجا لن�ساأة   وميكن �

�حلكاية �ل�سعبية. وقد نقل حممد �لعرميي يف در��سته �ملذكورة �أعاله عن 

أن حكاية كاذية بنت �ل�سيخ )ق�سة حقيقية، �لتقطت �ملوؤلفة بع�ص  �لقا�سة �

أ�سل  أكرث من مكان.. �أي ميكن ت�سور � أكرث من ل�سان ومن � تفا�سيلها من �

�ست خالل �نتقالها 
ّ
�لق�سة باأنها رو�ية خرب عن حادثة وقعت، ولكنها تعر

أ�سله غري حقيقي، فاتخذ  �ل�سفاهي للحذف و�الإ�سافة حتى بد� �خلرب يف �

إىل �خليال،  أوىل مر�حل �نتقال �خلرب من �لو�قع � طابعه �ل�سعبي؛ وهذه �

إىل ق�سة كعمل فني.  ومن ثم �

ت�سكيل  �حلدث يف  وقوع  بعد  كبري�  دور�  �ل�سعبي  �خليال  لعب  وقد   

إىل خر�فة لها خ�سائ�ص �حلكي �ل�سفاهي: عن �سيء  �حلكاية وحتويلها �

وما هو �سيء، عن �سيء يطري وما هو طري، وعن �سيء يبي�ص وما هو 

أو �لكاذية بنت �ل�سيخ خطو�تها خطوة للجن  طري. ع�سه يف حفر �لطني، �

ن�ص.. ريحتها من �جلنة، حرمة جتيء مرة يف �لدهر(.  وخطوة لالإ

 وهو ينقل عن �ملغيزوي كذلك جانبا يت�سل بظروف كتابة هذه �لق�سة، 

إىل جذر حكائي ذي طبيعة �سعبية،  ورمبا جممل �لق�س�ص �لتي ت�ستند �

أهمية يف تو�سيح بع�ص م�سادر  أي�سا ملا له من � أن نثبته هنا � يهمنا �

�لقا�سة :

أ�سمع  � �لباطنة. كنت  أهل  � �ل�سهر�ت يف جمال�ص  ) كاذية كانت حديث 

أفو�ه �لرجال و�لن�ساء و�ل�سغار و�لكبار، ومل يت�سن  ��سمها يرتدد على �

أ�سعى  � أن  � إال حلدثني وقعا يل �أجربين كل منهما  أن �أحكي ق�ّستها � � يل 

أرى باأن �سخ�ص كاذية ي�سبه  إن كنت � أة، و� ملعرفة كل ما تعلّق بهذه �ملر�

ول فهو حادثة  أما �ل�سبب �الأ إن�سان �سار يف طريق خمالف لالآخرين. � كل �

أثناء حفرهم  � أهل �لقرية  � �رتبطت باكت�ساف جزء من جثّة عرث عليها 

أن هذه �جلثة هي حلبيب كاذية  أّكد �جلميع � أ�سا�ص بيت جديد، و� لو�سع �

أيتهم وهم يعيدون �سالة �جلنازة عليه  �لذي دفن يف مكان جمهول. وقد ر�

ويدفنونه يف مكان معروف يف �لقرية، كاأنهم ين�سبون �جلثة �ساهد� على 

أو يخرج منها، وي�سعلون  حكاية �لكاذية يف وجه كل من يدخل �لقرية �

بها �لكالم على كل ل�سان. 

�سعر�  د�ئما  أغر�ين  و� وثيقة  �رتبط بي بطريقة  فقد  �الآخر  �ل�سبب  أما  �  

أ يف كل ليلة  ونرث�، وهو ح�سور جمل�ص جدي �ملمتد يف �سهرة طويلة يبد�

أهل �لقرية، وكان ��سم  أو حتى فك نز�ع بني � أغنية � أو � أو ق�سيدة � بحكاية �

أو بر�ئحة ت�سبه  أو بو�سف لها � كاذية حا�رص� يف كل م�ساء مبثل عنها �

أو ترّحم يتبعه قر�ءة �سورة �لفاحتة على روحها. (  ر�ئحتها، �

) �نظر، حممد �لعرميي، عبق �ملا�سي �ملمزوج بر�ئحة �لتجديد- قر�ءة 

يف ق�سة كاذية بنت �ل�سيخ للقا�سة �لعمانية رحمة �ملغيزوي، موقع 

)mdaad. com مدد

أة �لتي )زوجوها من رجل، وروحها مع غريه(  أن حكاية هذه �ملر�  و�ملهم �

قبل  بيته  إحر�ق  � يد زوجها عند حماولتها  �لعر�ص  ليلة  فاأحرقت يف 

إخو�نها �لذين ق�سموه  أو ُتقتل، وُيقتل ع�سيقها من قبل � أن تقتل نف�سها � �

و�لثاين ربك يعلم(، هذه �حلكاية حتولت  �لعرق  أ�ص  بر� ول  )�الأ ن�سفني 

بتعدد وجوه  مرّكب متعدد  إىل ن�ص �رصدي  � �ملغيزوي  يد رحمة  على 

رو�ته وتنوع مد�خله. 

إىل  � �مل�سافة  و�ل�سعبية  و�خلر�فية  �سطورية  �الأ �جلو�نب  أن  � و�ملالحظ   

هذه �لق�سة �لو�قعية هي نتاج �حلكايات �لتي �سمعتها �لقا�سة يف هذ� 

قرباء �حلميمني.  جد�د �لبعيدين، ولي�ص من �الأ أو �الأ �ملجل�ص من �لغرباء �

أمها، مثال، عن حقيقة �لكالم �لذي يردده  فحني ت�ساأل �ل�ساردة �لطفلة �

�هلل  �أجد�دك..  خر�فات  من  »حرمة  م:  �الأ جتيب  أة  �ملر� تلك  عن  �لنا�ص 

يرحمها«. يف حني يذهب �لنا�ص يف هذ� �ملجل�ص وخارجه مذ�هب �ستى 

ة، �جلديد �ملمعن يف غر�بته 
ّ
إليها، يف كل مر يف رو�ية حكايتها م�سيفني �

والو�قعيته. 

أن �هلل خ�سف   فريحة هذه �لكاذي من �جلنة عند �سعيد ولد �لبحر، و�

�سم، يف حني  إىل غول يوم حرقت يد زوجها، ح�سب حميد �الأ �لكاذي �

إنها حرمة  نقلت عجائز �لباطنة عن �رصيفة بنت �خلري قولها عن �لكاذي �

ن�ص، ياأكل �لطري من يدها، حرمة لب�ست )�لثوب  ال من �جلن وال من �الإ

�لعود( ريحتها من �لرويحينة وعطرها من �لكاذي و�مل�سك و�سعرها من 

�لليل و�الآ�ص، حرمة حامل وما هي حامل يوم و�سعت حملها كان �ملوت 

ولدها(، فيما ت�سيف �لعجوز �سبحى:

- هذي �لكاذي بنت �ل�سيخ حتى �لقفّار ما و�سل لطريقها يوم �رصدت مع 

إن�ص.  ع�سيقها. خطو�تها خطوتني خطوة من جن وخطوة من �

أما ريا خملفة م�سبح فقد قالت: �

- هذي �لكاذي يوم مات ع�سيقها غرقت نف�سها يف �لبحر و�سار �سجرة 

إلخ يباب فيها روح كل مظلوم فروعها يف �لهو�ء وعروقها يف �ملاء.. �

إيغاال يف �خليال عن �سورة  و�سورة �لرجل �لقتيل ع�سيق �لكاذي ال تقل �

أقل تف�سيال منها. وال غرو يف ذلك فان�سغال �لنا�ص  إن كانت � حبيبته، و�

أن �الهتمام به  أي � أة �لتي كانت حتبه. � به ياأتي ب�سبب �ن�سغالهم باملر�

إال تكملة لل�سورة �ملر�سومة للكاذي. و)خمي�ص �لبناي( يقول  ال يح�سل �

عنه:

أ�ص �لعرق، من �سنني حفرنا نريد نبني  ول لقيناه يف ر�  )- �لرجل �الأ

بيت جديد، 

آدمي من �ل�سدر وما فوق وحتته غيالن  وحتت ل�سان �لكلب ح�ّسلنا ج�سد �

ر�ص تاأكل �لرت�ب، وهذ� مطلوب �لكاذي وع�سيقها. ( �الأ

أن �رتباط �ل�ساردة بها   و�ملهم يف حكاية كاذية بنت �ل�سيخ هذه هو �

�أخبار  إح�سا�سها مباأ�ساتها يتجاوز يف تعبريه ما يروى وي�ساع من  و�

إىل مطابقات  أة، ويحيل حياتها وموتها � أعماق �ملر� وتقواّلت ليدخل يف �

�ل�ساردة وتعي�ص معها وت�ستوي �سانا �سخ�سيا  �سعرية تتلبّ�ص حياة 

أو حكاية من حكايات �ملجال�ص  د خرب �
ّ
خا�سا من �سوؤونها، ولي�ص جمر

جد�د.  وخر�فات �الأ
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إيقاع متميّز ولغة  � ذ�ت  تقدم ذلك يف مقاطع �رصدية منف�سلة   وهي 

خمتلفة يف كثافتها ونغمتها �لذ�تية. 

أنك  أعرف � أن � أنك وقود �ل�سهر�ت يف كل م�ساء. من يل � أعرف � أن �  )من يل �

أنك ر�ئحة �لرويحينة �ملمتدة  ذ�كرتي، ذ�كرة �ل�سم�ص �ملعلّقة يف قدمي، و�

أعرف عندما �أحتل �لزو�يا  أن � إىل حقول �لروح فينا. من يل � من �ملز�رع �

أ�ستخدم  � أنني  و� أعي�سك  و� أ�سكنك  � أنني  � إ�ساءة  � قل  �الأ ماكن  و�الأ �ل�سيقة 

أنك تعي�سني  أعرف � أن � أ�سلوبك يف ت�سليل«�لقفار« بني خطو�تك. من يل � �

أنك  يف �أحاجي عجائز �لباطنة ومتوتني يف خر�فات �سيوخ �لباطنة، و�

بني �الأحاجي و�خلر�فات تتنف�سني يف ذ�كرتي. (

وما  �ص137   ،2008 دم�سق،  �ل�سيخ،  بنت  كاذية  �ملغيزوي،  )رحمة   

بعدها( 

أبطالها  و� �ل�ساردة  بني  �لتماهي  أو  � �لتوّحد  وحتى  �لتعاطف،  وهذ�   

أعر�فها بهذ� �ل�سكل، يظل �سمة  وبطالتها �خلارجات على قانون �لع�سرية و�

من �سمات �لكتابة �لق�س�سية عند رحمة �ملغيزوي، �سو�ء يف جمموعتها 

أم جمموعتها �لثانية )�سفر �ملنامات(. وهو ال  وىل) كاذية بنت �ل�سيخ( � �الأ

إمنا  إح�سا�ص �مل�ساركة �لو��سح بني �ل�ساردة وبطلتها، و� يتبدى فقط يف �

نثوية �ملمتحنة بوجودها  أي�سا يف طبيعة �ختيار �لقا�سة لنماذجها �الأ �

�لرجل وحتكّمه بحياة  ورغباتها �مل�سادرة و�ملقموعة ب�سبب �سيطرة 

أة و�ختيار�تها.  �ملر�

أة �لعا�سقة   و�سورة كاذية يف �لق�سة �ملتقدمة تتكرر، مثال، يف )�سوق( �ملر�

و�ملع�سوقة �لتي تلقى �مل�سري نف�سه، فيما يبقى ع�ساقها يعي�سون على 

ذكر�ها )ميار�سون ��ستهاءها(، كما تقول �ل�ساردة يف ق�ستها )ذ�ت م�ساء.. 

حني رق�ست �سوق( من جمموعتها �لثانية )�سفر �ملنامات(. 

 ومقارنة ب�سيطة بني هذ� �ملقطع �ال�ستهاليل �لذي تقدم فيه �ل�ساردة 

أوىل لبطلتها �جلديدة، و�ملقطع �ل�رصدي �لذي تقدم ذكره، ميكن  �سورة �

أن تعطي �لقارئ فكرة عن هذه �لطريقة �لتي ال ت�ستطيع فيها �ل�ساردة  �

�أن حتتفظ مب�سافة ما بينها وبني بطلتها، مهما كان ��سم هذه �لبطلة 

أ�سهمت يف �سنع ماأ�ساتها. فذ�ت �ل�ساردة �له�سة  وطبيعة �لظروف �لتي �

إىل بطلتها ال يجعلها، كما تقول، بعيدة عمن  وغربتها و�سوقها �جلامح �

تتحدث عنها وتروي حكايتها :

 )كان ��سمها �سوق، وكانت ر�ق�سة.. بد�يات �سو�ل ويف ليايل �لعيد كانت 

وغربتي  �له�سة  وذ�تي  و�لليل  و�لنجوم  �لقمر  يرق�ص  ومعها  ترق�ص 

أمام خالد �ل�ساكن يف و�سط �لرجال يف ذلك  إليها � و�سوقي �جلاحمان �

أيتها ترق�ص بتلهف باجتاه �ملجهول �لذي ال  أذكره جيد� �أين ر� �مل�ساء. ما �

إال نظر�ت عيونها �لثاقبة، وذلك بالذ�ت ما جعلها �سورة �سامتة  حتدده �

أن زرت �ملقابر هذ� �ليوم و�سممت ر�ئحة �ل�سكون  يف ذهني حتى بعد �

�الأخري على ج�سدها(        )حني رق�ست �سوق ذ�ت م�ساء، �ص29(

أكرث  وىل، تبدو � و�ل�ساردة يف حكاية )بنت �ل�سكل( من ق�س�ص �ملجموعة �الأ

خبار  �ل�سفاهي �ملكتفي باإير�د �حلكايات و�الأ �سبطا و�لتز�ما باملنهج 

أة �لتي كربت بعد موتها، و�لتي مل تكن  �لد�ئرة يف �لقرية عن هذه �ملر�

أن  ن ن�سبها يت�سل باجلن، و� أن �لزمان ال مير عليها، الأ تكرب يف حياتها، و�

أن �سوتا  �أحد طيور �جلنة قد دخل حني موتها بني �لنع�ص و�لكفن، و�

آنية. وغري ذلك من  أ عند قربها بع�ص �الآيات �لقر� جمهوال قد �ُسِمع يقر�

�ل�سكل  �مللقّبة ببنت  �سليمة بنت مطر  إ�ساعات جتعل حكاية  و� أقو�ل  �

�للو�تي  من  خريات  �الأ �ملغيزوي  ن�ساء  عن  �الختالف  بع�ص  خمتلفة 

أهل �لقرية �سريتهن يف �حلياة  أل�سن � تالحق �لف�سيحة �ٍ�سماءهن وتلوك �

و�ملوت.  )�نظر، ق�سة رو�يتان يف �سرية بنت �ل�سكل، �ص157(

إىل �سورة �لذكريات  أقرب � بينما تبدو ق�سة )بنت( من �ملجموعة نف�سها �

أن ت�سوغ منها حكاية ناب�سة باحلياة  �لعائلية �لتي جنحت �لقا�سة يف �

م و�لبنت �لطفلة غري �ملحظوظة �لتي تاأتي بعد  إنها �سورة �الأ و�حلركة. �

�أخرى  �رصعية  زوجة  نحو  كالعادة  ب  �الأ يهرب  �لبنات.  من  كبري  عدد 

وىل ال تلد غري �لبنات �للو�تي بلغن ت�سعا، فيما  أن زوجته �الأ بحجة �

غنية  وىل بابنتها �جلديدة مرددة، وهي تهدهد �لبنت، �الأ م �الأ تتم�سك �الأ

والد.  إىل تف�سيل �لبنات على �الأ م � �ل�سعبية �لتي تذهب فيها �الأ

أنت، عطية �هلل ودومي يا  أنت، طلبت بنية وجيت � )طلبت بنيّة وجيت �

�ساعة، وولد لفرحة  �لنفاعة، فرحة  يا  يالبنت  �لنفّاعة  يا  �هلل،  عطية 

�أح�سن من �ل�سبي، ب�سارة يف كل  �ساعة، و�أح�سن من �ل�سبي، و�لبنت 

�ساعة، حبيبة يل، و�نت يا حبيبة يل... (

) ق�سة بنت، من جمموعة كاذية بنت �ل�سيخ، �ص29(

أن هذه �لطفلة �ل�سغرية �مل�سماة )وردة( ما هي يف  و�سرنى فيما بعد �

أن هربت )وردة(  �لو�قع غري �حلفيدة �ل�سغرية �لتي تهدهدها �جلدة، بعد �

�أخيه  ب على �لزو�ج من �بن  �أجربها �الأ م �حلقيقية و�ختفت عندما  �الأ

)�لقرد( �لذي ال يفهم �سيئا يف �لورود. 

ق�سة جميلة وموؤثّرة، فيها �سيء من �لتكامل و�لتكثيف �ل�رصدي �لذي 

ميزج �لو�قع باخليال، و�لتاريخ �لقدمي �جلميل بالر�هن �حلا�رص �ملوؤمل. 

غنية  أن نرى كيف تلعب متو�لية �لتكر�ر يف �الأ  ويف هذه �لق�سة ن�ستطيع �

فعال  �ل�سعبية �ل�سائعة دور� يف منو �لهيكل �ل�رصدي للحكاية، وتو�لد �الأ

ول مرة و��ستعادتها، على نحو يعمل على  �لو�قعة بني ذكر �لكلمة الأ

وىل،  إىل نقطة �نطالقه �الأ حفظ �ل�سياق �ل�رصدي و��ستمر�ريته، و�لعودة به �

عن طريق هذه �لبنت �جلديدة يف ��سمها و�سورتها �لتي تعيد �ىل �لذ�كرة 

وىل وتقدم، يف �لوقت نف�سه، �لبديل عنها.  م �الأ �سورة �الأ

 2- هدى اجلهوري:

)منيمة ماحلة(.. 

أو لثغة �لطفولة و�حلنني وىل �  لغة �حلكايات �الأ

)منيمة  وىل  �الأ �لق�س�سية  جمموعتها  �جلهوري  هدى  أهدتني  � حينما   

أن متوت ويف فمها  � أة تخ�سى  إن )�لنميمة هي �مر� � ماحلة( قالت فيها 

نثى لنف�سها  أمينة على �لدور �لذي �خطته �الأ حكاية(. و�لقا�سة تبقى، بهذ�، �

من عمل جوهري يقوم بنقل �لكالم وحتديد م�سري �لذ�ت �ملتكلمة على 

أ�سا�سه. وهي هنا تو��سل �لعمل ذ�ته �لذي قامت به خدينتها و�سابقتها  �

�لت�سلية  غر��ص  الأ �حلكايات  برو�ية  تكتف  مل  �لتي  �سهرز�د  �ل�سهرية 

أي�سا دفاعا عن نف�سها وبنات جن�سها �سدّ طغيان  إمنا � ومت�سية �لوقت، و�

�لرجل وت�سلطه و�سكّه و�سوء فهمه ل�رصيكة حياته ون�سفه �الآخر. 

أن )�لنميمة( �لتي حتملها هذه �ملجموعة يف عنو�نها لي�ست حكاية  غري �

�ساعة  بريئة. فهي لغًة تعني )�لتوري�ص و�الإغر�ء ورفع �حلديث يف وجه �الإ

أنها  � أي  � �لعرب.  ل�سان  �لكالم بالكذب(، كما جاء يف  ف�ساد وتزيني  و�الإ

حكاية خا�سة تت�سف بقدرتها �ملذهلة على �لتد�ول �الجتماعي و�النتقال 

إىل �أخرى.  أذن � �لق�سدي �حلذر من �

يت�سمن  بـ)�ملاحلة(  �لنميمة  وو�سف  �حلكاية  إىل  � �مللح  إ�سافة  � ولعلّ 

إ�سارة مزدوجة للخروج من )�لف�ساد( �لذي يلحق باحلكاية حينما تتحول  �

�لذي ال ميكن فيه للحكاية  �لوقت  إىل )منيمة(، يف نف�ص  � �ل�سكل  بهذ� 

أن تكون مو�سوعا �ساحلا لبنية �رصدية فاعلة وموؤثّرة ما مل تتحول  �

إىل )منيمة( مغطاة مبلح �حلياة و�لو�قع �الجتماعي �ملمهور باأ�سلوب  �

�لقا�سة وطريقتها �ملميّزة يف �ل�رصد �لق�سري �لقائم على )تزيني( �لكالم 

أي  بالكذب. ولكنه �لكذب �لفني غري �لقابل للف�ساد لوجود هذ� �مللح. �
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إف�ساده د�خل حا�سنته �الجتماعية  أو � أن ف�ساد �ملنت �ل�رصدي للحكاية � �

أو  � �جلديد،  �حلكائي  مبناه  يف  وحياته  ل�سحته  �رصطا  يبقى  وىل  �الأ

حا�سنته �ل�رصدية �لتالية. 

 ولعُب �لقا�سة على هذ� �لنوع من �ملفارقات هو �لذي ي�سنع �لطعم 

أعمال  إىل � أو يحول عدد� ال باأ�ص به منها � �حلريف لن�سو�سها، ويحولها �

إىل جمرد مدونات ووثائق �جتماعية حمكيّة. ونحن  فنيّة موؤثّرة، ولي�ص �

نقول ذلك مع معرفتنا باأن هذ� �لنوع من �لن�سو�ص يبقى موّحد� ال يقبل 

ن هناك،  أو د�ل ومدلول، الأ إىل �ثنني.. �سكل وم�سمون � أو�لق�سمة � �لتحليل �

إىل  أن تتحول �حلكاية من ج�سد حي � يف حال من هذ� �لنوع، خطر� يف �

جثة هامدة خالية من �لروح. 

 وهو ج�سد يتمثل يف هذه �لعفوية وهذ� �ل�سدق �لذي يرتقرق حتت �الإهاب 

جمموعة  إىل  � �مل�ستند  و�خلارجي  �لد�خلي  يقاع  و�الإ للعبارة،  �ملوّحد 

مده�سة من �ل�سور�ملجازية و�ال�ستعارية و�لكنائية �لتي متالأ �سفحة �لن�ص 

�لق�س�سي بعالمات بالغة موؤن�سة، على �لرغم من �خل�سو�سية �لداللية 

نثوية �ملغلّفة بالنميمة وف�ساد �حلكاية.  لهذ� �لن�ص و�ختناقه بعزلته �الأ

)�لنميمة  هذه  أن  � هو  �جلهوري  هدى  ن�سو�ص  يف  مده�سا  يبدو  وما   

�ملاحلة( مرتبطة عندها د�ئما بعامل �لطفولة. وهي طفولة تبدو كما لو 

أة نا�سجة يف �سغرها،  أن �ل�ساردة كانت �مر� كانت خالدة ن�سعر معها �

أو  مثلما تبدو طفلة �سغرية يف ن�سجها. وكاأن مر�حل �حلياة توّحدت �

أن تفارق طفولتها، وعند  توقفت لديها عند حلظة زمنية معينة ال تريد �

طفولة جتاوزت زمنها، وجعلت من �لعني �ملنده�سة، و�ملخيلة �ملتوثبة، 

إىل معرفة �لعامل  و�لوعي غري �ملوؤطر بحدود ثابتة ونهائية، طريقها �

�سياء و�كت�سافها بامل�ساك�سات �لطفولية، وباحلكاية و�لنميمة  ومقاربة �الأ

�ملتفرعة عنها. وهو ما يجعلها غري قادرة على )�لتخلّ�ص من ده�ستها 

�سياء( كما تقول يف ق�ستها �ملعنونة )حني تاأكلني �ملدينة(.  باالأ

 وهو كذلك ما يجعل طريقة رو�يتها وتاأويلها للحكايات ال تخلو من 

توّهج وحياة وحركة، على نحو ال ي�سبح م�سمون �حلكاية وتطورها 

أهمية رو�يتها و�سكل كتابتها. و�ل�ساردة  أفعالها �ل�رصدية مهمّاً قدر � وتتابع �

ت�ستعي�ص �أحيانا بذكرى �حلكاية و�لف�ساء �ل�رصدي �لذي يغلّف وجودها 

يف �لقرية عن تفا�سيل �حلكاية نف�سها. فاملهم هو وجود �حلكاية ج�سد� 

أة تعي�ص  وظال وبنية عميقة ر��سبة يف قاع �لق�سة. و�ل�ساردة، بب�ساطة، �مر�

على �حلكايات �لتي �سمعتها وعا�ستها هناك، وال ت�ستطيع �ال�ستمر�ر 

آنفا.   معنا �
ّ
أن متوت ويف فمها حكاية، كما مر إنها تخ�سى � بدونها، بل �

أ �لق�سة �ل�سابقة �لتي تتحرك بطلتها د�خل �ملدينة بعيد� عن �لقرية   تبد�

هكذ�:

أن �خليبات تتقاذفني، و�لوقت �ل�سمني  أ�سعر �  ) ال �سيء ي�سندين �الآن �

ال  كثرية  �سياء  الأ بالفقد  أي�سا  � أ�سعر  � ثقله.  بكل  ومي�سي  رئتي  يدو�ص 

أعماق  � من  يت�ساعد  �لذي  �حلام�ص  �حلنني  بهذ�  أ�ستدل عليها  � أعرفها  �

نبياء،  أحد �الآن ي�سيء �حلكاية �ملطوية بعناية يف �أجنحة �الأ روحي.. ال �

أفكّر �الآن  أطر�فه ليفرقع �لنهار�ت �حلارة باملقالب و�ل�سحك.. � وال �أحد ميد �

أ�سمت  أن � إىل � ملاذ� �رصبت �لقهوة م�ساء هذ� �ليوم رمبا الأين كنت بحاجة �

أمي �للو�تي  أتقا�سم فناجني �لقهوة مع جار�ت � أنا � بكل �سيء حويل، و�

يبادلنها �البت�سامات �ل�ساذجة... 

�سوتي  أن  � أكت�سف  � بها،  أدندن  � �حلليم حافظ..  لعبد  باأغنية  �الآن  �فكر 

كامل�سابيح،  تتقد  حو��سي  أن  � أي�سا  � أ�سعر  � �ملوح�سة،  �جلدر�ن  يت�سلق 

أعدّ �خلرفان �لتي تقفز �ل�سور �لوهمي يف ذ�كرتي،  أطفئها باأن � أن � �أحاول �

أ�سابها   مني كما تفر حكايات جدتي من �خلرف �لذي �
ّ
لكن �لنوم يفر

�لقرى  إىل �ملدن وترك ترف  � منذ �سنتني.. كم هي موؤذية فكرة �لعودة 

خلف ظهري، �الإجاز�ت �لق�سرية لي�ست كفيلة د�ئما باال�سرتخاء يف �لقرى 

أ�سك فقط هي �لقهوة  أ�سئلة تنفخ ر� �لبعيدة ال حذر هناك وال وخز وال �

�لتي تديرها ن�ساء �لقرية مع �لنمائم �للذيذة... (

  ) ق�سة حني تاأكلني �ملدينة �ص82 من جمموعة منيمة ماحلة، موؤ�س�سة 

�النت�سار �لعربي، بريوت 2006(

أو  إذن هو �لقرية، و�لزمان هو �لطفولة، و�ملو�سوع هو �حلكاية � �ملكان �

�حلكايات �للذيذة �مل�سابة باآفة �لنميمة. 

هدى  ن�سو�ص  تتحرك  �لتي  �لرئي�سة  �خلطوط  عام،  ب�سكل  هي،  هذه 

 من عالمات حكاياتها �لقروية �ملوؤن�سة. 
ّ
�جلهوري على �سوئها، وبهدي

 ووجود �ل�ساردة يف �ملدينة بعيد� عن �لقرية وحكاياتها ال يعني لديها 

إنه  أوز�ره طو�ل �لوقت. بل � أن تتحمل ثقله و� �سوى حتوّل موؤمل، عليها �

أة تقف على �حلافة وبال ظل.. قليل من  أنها )�مر� يجعلها ت�سعر �أحيانا �

أنها مك�سوفة ت�سري يف �لطرقات  �ل�سدق �سيفتح عليها فوهة كارثة.. و�

أة بال ظل(، كما تقول يف ق�ستها  أنها �مر� أحد � وهي تتلفت كي ال يالحظ �

)�حلكاية �ل�سحيحة.. هل تكفي �ثنني؟(. 

إىل )�خرت�ع عني ثالثة( تختل�ص بها �لنظر  أنها بحاجة � وهي �أحيانا ت�سعر �

�سياء، كما  أن يرجمها �لعطب( يف �لنا�ص و�الأ �ىل �لتفا�سيل �لتي )تخ�سى �

أة ترعى قطيع �حلب خفية(.  تقول يف ق�سة �أخرى هي )�مر�

وكاأن �لعينني �لطبيعيتني ال تكفيان وحدهما، وال تت�سعان لروؤية �ملزيد 

من �حلكايات �لتي حتدث على �سطح �لو�قع يف كل حلظة د�خل �ملدينة، 

حيث حتاول �لقا�سة )�لتخفف من �لب�رص �لز�ئدين كي ال يعيقو� حركتي 

أن�ست ل�سوت �لنميمة( كما تقول يف مقدمة �ملجموعة.  أنا � و�

أذن(  إىل )� أن تتحول � أن هذه )�لعني( د�خلية طاملا كانت قادرة على � أي � � 

تتحول  �لنميمة(، مثلما  )�سوت  إىل  � بو��سطتها  �ل�ساردة  تت�سمع  �أخرى 

ذن �العتيادية �سمن قانون  إىل عني ترى وت�سمع ما ال ت�ستطيعه �الأ ذن � �الأ

إىل  هذ� �لنوع من �لتلقي �ل�سعري �لذي يتحول فيه �جل�سد بكل حو��سه �

ر�سال �حلكائية يف �لقرية  مركز ��ستقبال للذبذبات �لقادمة من مر�كز �الإ

و�ملجتمع يف منطقتها، ب�سكل عام. 

إىل حبيبها  وحني حُتا�رص �ل�ساردة من �لد�خل بحاجات ج�سدها و�سوقها �

أو من �خلارج باأ�سياء عار�سة كحادث �سيارة )منحو�سة( يقع  �لغائب، �

تعمّر  �لتي  �لقرية  ذ�كرة  �سوى  لها من مهرب  فلي�ص  �لطريق،  لها يف 

إىل �سدرها  � �أخري� )جتذبها  َمفزَعا ومالذ�  تبقى  �لتي  م  �الأ إىل  و� أ�سها،  ر�

م قد حذّرتها من  أن كانت هذه �الأ أ�سها بحزن كبري( بعد � ومت�سح على ر�

�سياء �ملوؤذية  هذه �ل�سيارة ومن )�ساعة �لنح�ص �لتي جتلب معها كل �الأ

دفعة و�حدة(، كما جاء يف ق�ستها )�سوء(. 

م رغم خفته  أن وجود �الأ أي�سا � أن نذكر هنا � وقد يكون ذ� داللة خا�سة �

أو �لذي ال ميلك غري ظل  ب �لغائب � يف هذه �ملجموعة ال يقارن بوجود �الأ

م.  إىل وجود �الأ خفيف جد� بالقيا�ص �

أكرث مما  � �لذكور  مع  �لطفولية  ألعابها  � �ل�ساردة متار�ص  نرى  أننا  � كما 

ناث. و�الإيحاء�ت �جلن�سية �خلفيفة �لتي تو�جهنا يف تلك  متار�سها مع �الإ

إىل م�سكالت حقيقية ثقيلة مع  �لعالقات �لطفولية يف �لقرية تتحول �

نوثة. وهو  أو �لزوج يف �ملدينة عند زمن ن�سج �جل�سد و�كتمال �الأ �حلبيب �

أمر يخلقة �لفرق بني بر�ءة �لقرية و�لدن�ص �لذي يلحق بروح �ل�ساردة يف  �

قامة فيها.  �ملدينة، و�للعنة �لتي ترتتب على �الإ

 و�مل�سكلة تظل مت�سلة د�ئما باحلكاية:

أغلق فمي و�حلكاية نائمة..  أن �  )ال �أحب �
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أتخل�ص من لزوجته.. هناك �لكثري من  أن � أدور يف حلزونة �لوقت دون � � 

أن �أح�سل على  أريد �الآن � �خليبة تاأكلني ولي�ص لدي مربر�ت كافية، ال �

إىل �لكالم.. ول�ست  أنا فقط بحاجة � أو حبك، � أن �أجتث �سفقتك � أو � �ملو��ساة �

مهتمة كثري� مبا �ساأقول ومبا �سرتد، ولكني �أحاول �الآن �خلروج من هذه 

أفقد نف�سي ورقة ورقة يف هذ� �خلريف �ملرهق. ( أنا � آبة.. � �لكا

      )ق�سة �للعبة حني تد�ر يف �خلفاء، �ص9(

 وكل ذلك يح�سل يف �ملدينة.. 

ن �ل�ساردة تكون حينئذ و�سط  مر خمتلف، الأ أما يف �لقرية نف�سها فاالأ � 

ر�سية �ملفرو�سة باآالف �لتفا�سيل و�مل�ساهد  عاملها �خلا�ص وجنّتها �الأ

أ�سها على كل �سيء من حولها، على نحو  و�حلكايات �لقدمية �لتي ُتطل بر�

أ�سا�سيا و�سائقا يف بناء  يجعل من �ملماثلة بني �حلياة و�ل�رصد مو�سوعا �

إىل حكاية �أخرى مليئة بالنميمة �لتي  �ملجموعة، ويحيل �حلياة فيها �

آخر يفوق ذلك  أو م�ستوى � ت�رصي يف عروق �لق�سة لتمنحها حياة جديدة، �

ولئك �ملربّئني من جرثومة هذه  أن متنحه �حلياة نف�سها الأ �لذي ميكن �

آخر  إىل زمن، وف�ساء � �لنميمة، وعدو�ها �لتي ت�سدّ قلم �ل�ساردة وخميّلتها �

أهلها.  إيقاع �ملدينة وحياة � إيقاعه عن � خمتلف يف �

أ�ص جني( يبدو عي�سى �الآتي من عامل �لطفولة �لبعيد   يف ق�ستها )على ر�

أنفا�سه كعبق �لبخور،  إىل �حلد �لذي تبدو )� عن حا�رص �ل�ساردة، قريبا �

و�سوته يخرج من كهف بعيد كالتعاويذ(. 

 م�سكلة �سديق �لطفولة هذ� �لذي )ي�ستفيق( يف �ل�ساردة على نحو قدري 

أن ي�ساب مبر�ص غريب جعله  � أو حياتها معه قبل  � فت�ستعيد حياته 

أنه )بال حتت �سجرة �لنبق على  )متخمر� كالفطرية يف فر��سه(.. م�سكلته �

إىل �سجرة �لنبق  أن تقدم �لقر�بني � أّمه )ريّه( � أ�ص جني(. ولهذ� كان على � ر�

ن لها  علّ �جلن تغفر خطيئته. يف حني ظلت �لبطلة ت�سعر باخلذالن الأ

أما �ساحلني،  أبا و� أن نتبناها معا ون�سبح � دمية �سغرية )�تفقنا على �

لكنه خذلني وترك �ل�سغرية يف ح�سني وحيدة(. 

 )�سديق طفولتي كنا نلعب معا، وناأكل �لنبق �سوياً، وحني ت�ستد حر�رة 

أفالج  � مياهها يف  تد�ر  �سغرية  بركة  بج�سدينا يف  ن�سرتخي  �ل�سم�ص 

أ�سجار �ملوز.. كنا نتحدث عن �أحالمنا ب�سهية، وكنت ال  متعرجة لت�سقي �

أمل ثرثرته عن م�ساك�ساته �لطفولية( �

إيحاء�ت جن�سية، كما   وبع�ص هذه �مل�ساك�سات �لطفولية ال تخلو من �

أو بكاء، هذ�  � ذكرنا: )�ليوم �نتبهت له وهو يعربين ليحر�ص يّف ثورة 

�لنبق. كان  أرجوحة قدمية علقناها على �سجرة  � عي�سى جاء ليم�سط 

يدفعني يف �لهو�ء وهو ي�سحك �أخربين باأن �أغم�ص عيني وكلما �رتفعُت 

إن لها مذ�قا  أد�سها يف فمي قال � أ�رصق جنمة و� والم�ست �سقف �ل�سماء �

ي�سبه طعم �لقبالت.. 

 ببالدته كاجلوع، وعيناه تت�سلقان ج�سدي �لذي 
ّ
 )عي�سى منهمر علي

أتابع �سريي ولكنه  أنفر من جت�س�سه �ملزعج، � �نفلت من �رصنقته ب�رصعة، �

أظافري  � �لنائم حتت  ظل يعبث ب�رصة جنوين ليدغدغ عي�سى �ل�سغري 

أن ي�ستيقظ عي�سى على خارطتي مل متنحه وطنا  أنا تنتابني خ�سية � و�

أ�ص جني، �ص79-78( )على ر� معافى(.    

أن هذ� �لنوع من �مل�ساعر و�مل�ساك�سات �لطفولية �لربيئة �لتي  و�سرنى �

ألعاب �لكبار �لتي )تد�ر يف �خلفاء( يف  حتدث يف �لقرية تختلف عن �

فا�سلة من  �لذي يجري بني حبيبني يف حلظة  �ملدينة، حيث �حلو�ر 

إىل رجل ال حتبه وال ترغب فيه( يبدو  حياتهما )حلظة زفاف �حلبيبة �

و�لنزيف  �لبث  من  نوع  تو��سله..  رغم  متقطع  حو�ر  وموؤملا..  جارحا 

أم كلثوم )فات �مليعاد(.  أغنية � �لد�خلي �لذي يد�خله حديث �لذكريات و�

 ال توجد يف هذ� �حلو�ر فو��سل وال وقفات طويلة وال �أحد�ث غري تلك 

تقدم يف  لي�ص هناك  ولذلك،  �لذكريات.  إىل عامل  � و�نتهت  �لتي م�ست 

أفاق جديدة. نعم لي�ص غري  مام وال حركة باجتاه ذرى و� �ل�رصد نحو �الأ

أو �لو�قفة يف حملها د�خل نقطة جتمع  إىل �لور�ء � هذه �حلركة �ملرت�جعة �

إنه )منولوغ(  ما�سي �ل�سخ�سية وحا�رصها وم�ستقبلها يف نقطة و�حدة. �

بني  ولي�ص  و�حدة  ذ�ت  مع  يجري  خارجيا،  ولي�ص)ديالوغا(  د�خلي 

أو ذو�ت متعددة.  أ�سو�ت � �

أو )�للعبة �لتي تد�ر يف �خلفاء(: أة يف هذه �لق�سة �  تقول �ملر�

أال ت�سع عينك يف عيني ملحاولة �لتاأكد من �سيء �ستفر دمعتي  )حاول �

أن ال تتعلم  أي�سا � ب�رصعة ولن ت�ستطيع �للحاق ب�سقوطي من �لغيم! حاول �

كيف تنتف �لكالم من �سدري كما تنتف عادة حليتك.. كنت طو�ل حياتي 

�سياء �لتي تهتم ب�سبط �الرتفاعات  أكره �لريا�سيات و�لفيزياء.. تلك �الأ �

أنت بارعا بت�سيّدي بهذه �ملعادالت �ل�سعبة.. تنتظر  و�حل�سابات وكنت �

أن  أن ت�ساف نقطة �أخرى لر�سيدك �ملدخر لل�سخرية �لبلهاء دون � فقط �

أنك تخ�رصين وب�سكل نهائي.. ( تدري �

أن  أكرث ما تبغ�سه )يا�سة( � ويقول هو: ) �ستخ�رصها ب�سكل نهائي!.. كان �

أن يكون هناك  أذكر لها ق�س�ص �حلبيبات.. كانت تقول يل لي�ص من �لنز�هة � �

جمع لكلمة حبيبة.. قد تاأتي حبيبة وعندها تنقر�ص كالدينا�سور�ت 

أن تدخل حبيبة �أخرى.. �حلبيبات ال ياأتني دفعة و�حدة..  ميكن �

كثرية  أ�سياء  � يل  تقول  كانت  أ�سدقها..  � ن  الأ تدفعني  كانت  �مللعونة   

أة  أعلق نف�سي على �سطح و�سو�ساتها �ملثلجة.. تلك �ملر� أ�سدقها و� وكنت �

أ�ستمها بقدر حبي لها.. �مللعونة.. (  أ�سبها و� ن � �لوحيدة �لتي دفعتني الأ

-        )منيمة ماحلة، �ص 18 (

وبني �لقولني لي�ص ثمة، كما يبدو، مكان الإجر�ء م�ساحلة بني هذه �لذو�ت 

�مل�ستوحدة يف غري هذه �للغة �ملتقّطعة �لتي ت�ستمر �ل�ساردة فيها بر�ّص 

إىل نوع من �لنميمة  خرى � �مللح على منط حياة وعالقات لتتحول هي �الأ

�لتي ال تقبل �لف�ساد ب�سبب وجود �مللح فيها. 

إىل �لبحر( نقع على ما ي�سبه مرحلة   ويف ق�ستها )مع�سوبة �لعينني �

أة �ل�ساردة مع �لرجل. فهي ُتقاد مع�سوبة  آخر يف عالقة �ملر� جديدة و�سكل �

إىل �لبحر ح�سب ما تقت�سيه �لتقاليد بعد �نتهاء )عدتها( �لتي  �لعينني �

أن موت �لزوج هذ� �لذي م�سى  مر � أعقبت وفاة زوجها. و�لغريب يف �الأ �

ثار  أيام ال يبدو كافيا خلال�ص �لبطلة من �الآ أ�سهر وت�سعة � أربعة � عليه �

إليها  إىل �لبحر ال ميثل بالن�سبة � �ملدّمرة لعالقتها به. ولذلك فاإن �لذهاب �

طق�سا �جتماعيا �عتادت �لن�سوة يف قريتها على ممار�سته يف مثل هذه 

إمنا لغ�سل ج�سدها من بقايا ذلك �لزوج و�لبدء مب�رصوع زو�ج  �ملنا�سبة، و�

آخر مع �لطبيعة �لتي ميثل �لبحر رمز� ال نهائيا من رموزها.  �

غ�سل ج�سدي من بقاياك  �لعينني الأ �لبحر مع�سوبة  إىل  � �ساأذهب  )غد� 

أبي�ص، و�ساأ�ستبدل  متطي �سهوة �لن�سيان.. �ساأعود عرو�سا بثوب � عليه، والأ

�ستقودين  عيني.  على  قب�ستها  �ستحكم  �لتي  �لع�سابة  بتلك  طرحتي 

قدمي  أ�سابع  � يدغدغ  �سيغتالني مبلوحته حني  �لذي  عرو�سا  �لن�سوة 

�سحك، ورغوته �ستم�سد �سعري �ملك�سوف لل�سم�ص، �ساأنام على عري  الأ

أودعته  إز�رك �لذي � موجة وحيدة مثلي، و�ساألقي ثيابك، وعدة حالقتك، و�

رو�ح �ل�رصيرة،  أ�سي برفقة �مللح و�ملجز �حلاد �لذي يبعد عني �الأ حتت ر�

كما �ساأتخل�ص من فر��سنا �مل�سرتك، و�ساألقي بك يف عني �لبحر لرتمد(        

)منيمة ماحلة، �ص61(

أربعيني ومتزوج من �أخرى حني  أنه � ونحن ال نعرف عن هذ� �لزوج �سوى �

أنه ما كان  �قرتن بال�ساردة �لتي مل تتعد �لثامنة ع�رصة من عمرها، و�

284نزوى العدد 63 / يوليو 2010 

متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 

 s  s s



نه كان يعتقد باأن غر�با ما �سياأخذ روحه يف منقاره  يحب �لغربان، الأ

أن  أن و�لد �لفتاة حني �كت�سف )�جلنون( �ملبكر البنته قرر � ذ�ت يوم. و�

أن يدري  يزوجها برجل )عاقل وكبري( ليخفف من نزقها وجنونها دون �

باكر�  ينام  ويدفنها يف مقربة رجل  بارد  باكر� يف �رصير  يطفئها  أنه  �

أن ت�ستيقظ �لغربان، كما يرد على  إىل عمله قبل � وي�سحو باكر� ليغادر �

ل�سانها. )�ص64(

 هكذ� مت زو�ج �لبطلة من هذ �لرجل �لذي كان يكرب طفولتها بعكاز، كما 

ن �لفتاة �لتي ال تتزوج باكر� �سرتتكب ف�سيحة. وهي ت�سعر �الآن  تقول؛ الأ

أن تدخل فيه بعد وفاة  أنها �سغرية �ي�سا على هذ� �حلزن �لذي يريدونها � �

�نتهكه  أنها فرحة با�ستعادتها نف�َسها حني تركت كل ما  � زوجها، مع 

د �لتفاعل معها، ومل تفلح يف  زوجها معها من م�رص�ت ج�سدية مل جُتِ

غري تركها عني �لبطلة مفتوحة بات�ساع ده�سة. )�ص67(

 و�مل�سهد �الأخري �لذي تقاد فيه �لبطلة مع�سوبة �لعينني لتو�جه �لبحر 

للقاء  �ال�ستعادة �خليالية  نه ميثل نوعا من  ُيروى هنا الأ أن  � ي�ستحق 

إ�سباع رغبة �لزوجة  �ملتخيل مع �لزوج �حلقيقي، بعد ف�سل �لزوج يف �

أبعاد رمزية  � ول، بكل ما يعنيه هذ� �القرت�ن من  �الأ باالقرت�ن �جل�سدي 

عاطفية وجن�سية طاغية، فيها حركة متدرجة وت�ساعد للفعل، وم�ساركة 

إ�سار�ت رمزية ال ح�رص لدالالتها : و�رص�ع ومو�سيقى و�

ثم  به ينح�رص  أ�سعر  � ��ستلطايف.  �لبحر، وهو يحاول  أتزوج  � �الآن  أنا  �(  

أنا �أجته �سوبه بخطو�ت  أقد�مي، و� إ�سايف �سوبي، يت�سلق � يندفع بولع �

بي�ص.  ى من ثوبي �الأ
ّ
أتعر خائفة، �

أنفا�سه �ملتعالية.. تركت �سعري  �سمع �سوت � أرخي نف�سي على �سدره الأ �

أنا بعد  ينبت على زبده، ورغوته تخ�ّسب يدي باحلناء. �قرتب مني و�

�سعر به.  أ�ستعني باذين وج�سدي الأ مع�سوبة �لعينني �

 كانت �لقبلة �لتي تركها على فمي ماحلة ولذيذة �أغوت �سدري �ملك�سوف 

أن  أنت�سي وج�سدي يغريه هذ� �لتد�فع لدرجة � أنا � أكرث فيه. � على �النغر��ص �

زو�ج عادة وهم يرفعون  �لع�سابة بد�أت ترتخي على عيني. هكذ� يفعل �الأ

�لطرحة عن وجه �لعرو�ص. 

 �لع�سابة ت�سقط وعيناي ما تز�الن مطبقتني باحللم.(

إىل �لبحر، �ص70( )منيمة ماحلة، مع�سوبة �لعينني �

نا�سجة(  كـ)تفاحة  �مل�سهد  نهاية  يف  �لبحر  يف  �لغر�ب  و�سقوط 

ح�سب تعبريها، ال ميثل فقط نهاية هذ� �حللم بداللته �ل�سايكولوجية 

إىل ر�سدها وي�سدها جمدد�  إمنا هو يعيد �لفتاة � �لتعوي�سية �لو��سحة، و�

رمزَه  �لغر�ب  كان  �لذي  زوجها  �ملتمثلة مبوت  �لو�قعية  ماأ�ساتها  إىل  �

إ�سارة  وعالمة من عالماته، ف�سال عما يحمله ذكر �لتفاحة �لنا�سجة من �

وىل.  إىل �خلطيئة �الأ ورمز �

أكان متمثال  �سا�ص �لرمزي يف �حلكاية �سو�ء � أن �الأ  و�ملهم يف كل هذ� �

إىل وقائع  بالغر�ب �لذي �أخذ روح �لزوج، حموال حلمه وخماوفه �لذ�تية �

أم يف هذ� �لتماهي و�المتز�ج �لذي متار�سه �لزوجة مع  عملية قا�سية، �

�لبحر، يبقى حا�رص� يف �لق�سة، العبا دور �ملولّدة �ل�رصدية يف بناء 

وىل حتى �لنهاية.  �لق�سة منذ بد�يتها �الأ

أما يف ق�ستها )�رص�ر(، فاإن �النحر�ف �لذي تدخله �ل�ساردة على �حلكاية  �

أو �لتقليد �ل�سعبي �لذي ميثل مو�سوع هذه �حلكاية، هو �لذي يهب هذه  �

�لق�سة طر�فَتها، وحيويتها �لبالغة، وداللتها �ملده�سة، وعن�رص �ل�سخرية 

فيها. 

�لوليد  طفلها  بـ)�رص�ر(  أن حتتفظ  � أة حتاول  �مر� هو  �لق�سة  مو�سوع   

لت�سعه، بعد �سقوطه من بطن �لطفل، يف �ملكان �لذي تختاره مل�ستقبل 

هذ �لطفل، ح�سب �لتقاليد �ملتبعة يف منطقتها. وهي حتر�ص على هذ� 

أن بع�ص معارفها يف  أت باأم عينها كيف � أن ر� �العتقاد حر�سا بالغا بعد �

أبنائهن وفقا لهذ �لتقليد.  �لقرية حققن �أحالمهن ب�سمان م�ستقبل �

 فهي تذكر، مثال، �م عبود �لتي �حتفظت ب�رص�ر �بنها لزمن طويل يف درج 

أدر�ج غرفة نومها، و�نتظرت ب�سوق جميء �لو�دي ثم قذفت به  �رصي من �

إىل غيب �لن�سيان، العتقادها  بكل ما متلك من قوّة كمن يقذف ب�رص كبري �

أ�سبح )عبود(  باأن �بنها �سي�سري مثل هذ� �لو�دي ن�سيطا وقويا. وبالفعل �

أ�سعر باأنه و�د جارف  أمامي �  من �
ّ
كما تقول �ل�ساردة )رجال قويا كلما مر

أن ياأخذ كل �سيء معه(.  ي�ستطيع �

أتها �لقا�سة لدى م�ساركتها يف �لقر�ء�ت  ) �رص�ر، ق�سة خارج �ملجموعة قر�

دبي عام2009(.  أقيمت يف �سوق �سحار �الأ �لق�س�سية �لتي �

أم  أة �أخرى من معارف طفولتها وهي )�  وهي تذكر كذلك ما فعلته �مر�

أن يكون  � عليوي( �لتي مل تنتظر بعد والدتها جميء �لو�دي ومل ت�ساأ 

إىل عمل  إمنا عمدت، يف �ل�رص، � �بنها ن�سيطا وخارقا للعادة مثل عبود، و�

أهالت �لرت�ب  حفرة �سغرية بجانب م�سجد �لقرية ودفنت فيها �ل�رص�ر و�

ود��ست عليها لكي ال تنب�سها خطو�ت �ملارين لل�سالة. و�ل�ساردة �لتي 

أ�ص  أم عليوي وك�سفت �رصها عرفت بعد زمن طويل ملاذ� �نحنى ر� تابعت �

إىل �ل�سالة بخ�سوع غريب، كمن  ر�ص وهو ينقاد � إىل �الأ �بن �م عليوي هذ� �

إىل حكاية تخ�سه، وكيف كان يجل�ص بعد �ل�سالة زمنا  أو � إىل قدره � ينقاد �

أ�سه كثري� وكاأنه يفت�ص عن تلك �حلفرة �لتي  آن.. �نحنى ر� أ �لقر� إ�سافيا يقر� �

أن �لنا�ص تنا�سو� »عليوي« �ل�سغري  إىل درجة � �سقط فيها جزء من ج�سده �

وتذكرو� �ل�سيخ »علي« وبركاته. 

م �ل�سابة و�عتقادها، وهي تفكر ب�سنع م�ستقبل   وكل ذلك يوؤكد عزم �الأ

طفال وح�سب، بل  مهات ال يربني �الأ أن �الأ �بنها �لوليد بطريقتها �خلا�سة، )�

يربني تفا�سيل �حلكايات �لتي ال يتاأخر جميئها كثري�.. 

أ من قطعة  أن يبد� آخر للحياة ميكن له � أن �رص� � أم عليوي � ) رمبا عرفت �

�ستنبثق  �أخرى  روحا  أن  � تلك.. رمبا عرفت  و�ملتعفّنة  �ل�سغرية  �للحم 

أن نتقن  أن �حلظ و�خلطو�ت �سيتغري م�سارهما كيفما ت�سنى لنا � فيها.. و�

�ختيار �ملكان �لذي نزرع فيه جزء� من ج�سدنا.. (. 

م �ل�سابة حري�سة على كتمان �رصها �ل�سغري   ولذلك فقد كانت هذه �الأ

إىل  � يذهب  أن  � منه  لتطلب  �لبعيد  �سفره  من  زوجها  ياأتي  أن  � وتنتظر 

أو �لهند�سة،  �لعا�سمة ويزرع » �رص�ر« �بنهما بالقرب من كلية �لطب �

ن �لر�ئحة �لتي تنبعث من قطعة �للحم �ل�سغرية و�ملدفونة ب�رصية  الأ

إليها، ال �سيء كتلك �لر�ئحة �سيدله على خطاه،  تامة �ستجلبه ذ�ت يوم �

أن ينف�سل عما يخ�سه من تفا�سيل..  ي منا � وال ميكن الأ

 وما ح�سل بعد ذلك لـ«�رص�ر« �لطفل �سيء مل يكن باحل�سبان، و�ل�ساردة 

ترويه لنا يف نهاية �لق�سة هكذ�:

أنفي  إال بكاء طفلي.. قربت � )مل يخرجني من ن�سوة �لفرح بتلك �لفكرة �

أعرفها جيد�.. كان ال بد من �أخذه  من حفاظه فانبعثت ر�ئحة كريهة بّت �

أزحت �حلفاظ �ملبتل و�مللوّث..  للحمام للتبديل.. لذ� حملته بني يدي.. �

غ�سله.. فانفلت �ل�رص�ر من ج�سده دون  فتحت �سنبور �ملاء.. مررت يدي الأ

أفق  أنه ت�سارع ر�ك�سا مع �ملاء.. ومل � إال � م�ساك به � أنتبه.. حاولت �الإ أن � �

إال على �سوت وقوعه يف �لبالعة.. (  من ذهويل �

أظن، لي�ص  إىل تعليق، فيما � مر يف هذه �خلامتة �لعجيبة ال يحتاج �  و�الأ

أي�سا  إمنا � أمل و�سعور بالياأ�ص و�خلذالن، و� فقط ملا يت�سمنه من خيبة �

ملا يت�سمنه من طر�فة و�سخرية عميقة بهذه �لتقاليد �لقروية �لبالية 

إليها ملحا  ف منطقها، وي�سيف �
ّ
أن يقلب ثيمة �حلكاية ويحر من �ساأنه �
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إىل جمرد منيمة فقدت فعاليتها وقدرتها على �لتالوؤم مع �لزمن  يحولها �

�جلديد يف �ملدينة. 

أغلب ن�سو�سها  أما ق�ستها �لثالثة )�سوت( فتختلف بع�ص �الختالف عن � � 

أي�سا  إمنا � نها ال تعتمد على جذر حكائي �رصيح، و� خرى، لي�ص فقط الأ �الأ

كرث قوة وقدرة على عك�ص  �سلوبية �الأ أكرث من غريها �ملز�يا �الأ نها جت�سد � الأ

فيها من بالغة خطاب، وجماليات  �ل�رصدية مبا  �للغة  إمكانات  � مدى 

خميلة حكائية ال حدود لغناها �ل�سكلي و�لداليل. 

 مو�سوع هذه �لق�سة هو)�ل�سوت( �لذي حتاول �ل�ساردة من خالله قر�ءة 

ومالحمها  دو�خلها  عن  و�لك�سف  أ�سكالها  و� �ل�سخ�سيات  بع�ص  إيقاع  �

ألو�ن،  �سو�ت من )� أ�سو�تها، مبا تنطوي عليه هذه �الأ �لنف�سية عن طريق �

يف  �لتنويع  تعتمد  �سفات  من  ذلك  وغري  ورو�ئح(  وحجوم،  وطعوم، 

حا�سي�ص و�لتد�خل يف �ل�سور.  �الأ

�ال�ستعارية  �ل�سور  �لتو�سع يف  إىل نوع من  � ذلك  تلجاأ يف  و�لقا�سة   

إدر�كه لكيفية �لتجوّز و�لعبور من  و�ملجازية �ملت�سلة بحركة �لذهن و�

إىل �ملعنى �ملجازي، �عتماد� على عفوية �الإح�سا�ص وما  �ملعنى �حلقيقي �

يت�سل به من تر��سل بني �حلو��ص، و�ملخيلة �حلرة غري �ملقيّدة بقو�عد 

أ�سلوبية وبالغية مقررة �سلفا.  وقو�لب �

�سو�ت وت�سعر باخلوف من )�سوت �لظلمة( وتود لو   فهي مهوو�سة باالأ

م لـ)تتذوق(  إىل ل�سان هذه �الأ � إ�سبعها  � أمها، ومتد  � تعرف )لون( �سوت 

�سوتها، وت�سم )ر�ئحة �لقرفة( يف �سوت �أختها �ل�سغرية �لتي حاولت 

أنها  إ�سعال �سوتها( و��ستبدلته مرة بر�ئحة ) �سمع يذوب(، وكيف � �لبطلة )�

أ�سبحت نتنة كر�ئحة )قبو  )= �لبطلة( كانت ت�سعر باأن )ر�ئحة( �سوتها �

أن ت�سبح له  أن مرت مبرحلة كانت تدرب �سوتها فيها على � قدمي( بعد �

آخر ذلك �خلياط �لهندي �لذي ن�سي  )ر�ئحة �سوء(، وهي تتذكر يف مكان �

إلخ �سوته يف �لهند وجاء بـ)فقاعة تبقبق يف فمه( بدال من �لل�سان... �

أن   و�لبد�ية يف هذه �لق�سة تكون مع �ملدينة، حيث حتاول �ل�ساردة �

تتغلب فيها على �حلركة �لتي )تديركعبها �لعايل على ر��سي: عقارب 

�ل�ساعة.. �ل�سوء.. �ل�سيار�ت �لتي تقطع �ل�سارع �ملجاور لبنايتنا.. 

أو ك�سد�ع  بخرة � أ�سو�تها كاالأ أن �أعطل هذه �حلركة لكن �  �أحاول جاهدة �

أنوفهم  �سدقاء حني تند�ص � أ�سو�ت �الأ �سو�ت هي نف�سها � أ�ص. هذه �الأ يف �لر�

طفال �لذين ي�سجرون �ل�سارع  أ�سو�ت �الأ �لكبرية يف حكاياتي، هي نف�سها �

أ�سو�ت �لن�ساء �للو�تي يعلكن �لنميمة ثم  أي�سا � بلعب �لغمي�سة، وهي �

ينفخنها كبالون �سغري يفرق �حلار�ت �ملجاورة.. 

أ�سها  ر� أثقب  � أن  � هائلة يف  برغبة  ت�سعرين  كالنخل  طويلة  �سو�ت  �الأ  

أل�سق يدي على عيني و�أ�رصخ : ��سمتو�..  بر�سا�سة! يف �أحيان كثرية �

�لقهقهة..  بقدم  �لهو�ء  أ�سفع  و� أبكي  و� و�أخاف  �أحب  أ�سو�تكم جتعلني  �

أن �سوتي يرجتف وال يدحرج كلمة.. (.    )منيمة  أكت�سف د�ئما � لكنني �

ماحلة، �ص97 (

�ل�رص�خ،  إىل  � وتدفعها  �ل�ساردة  ت�سايق  �لتي  هذه  �ملدينة  أ�سو�ت  و�  

�سياء و�لنا�ص فيها  أ�سو�ت �الأ �رصعان ما ما تنزلق بذ�كرتها نحو �لقرية و�

أبناء �جلري�ن،  خو�ت و� مومي �حلامي مرور� باأ�سو�ت �الأ بدء� من �ل�سوت �الأ

أبيها وكان �سوته )مغلقا ال تت�سلل  أول مرة من � و�لرجل �لذي طلب يدها �

�سباغ(.  منه �ل�سم�ص، لكنه يجيد دهنه باالأ

3 - ب�سرى خلفان:

رفرفة �لطائر �خلائفة خارج �لع�ص

ة، �سعرت بخفق �أجنحة 
ّ
أول مر أت ) رفرفة (* ب�رصى خلفان �  حينما قر�

باأ�سو�قها وثقل عو�طفها،  �لتي �ساقت  �ل�سجاعة  �لعمانية  أة  هذه �ملر�

أن تطري خارج وكر �لتقاليد �الجتماعية �ل�ساغطة، جاعلة من  فحاولت �

آفاق جديدة  �لكلمات يف �لق�سة �لق�سرية و�سيلتها يف هذ� �لطري�ن نحو �

بد�عي �ملنا�سب  أن توفّر �لف�ساء �الإ ال ميكن لغري �لطر�ئق �ل�رصدية �حليّة �

لها. 

أن �لفعل �ل�رصدي يف ق�س�ص من هذ� �لنوع هو فعل متحقق بالقوة   ومبا �

أن تكون ولي�ص  أة يف � ولي�ص بالفعل فقط، ما د�م من�سبكا هكذ� بحلم �ملر�

�لكلمات يف  أن تتخذ بع�ص  � �كتفاءها مبا هو كائن، ال ي�سبح غريبا 

�لق�سة منحى �سعريا يجعل فعل �لرفرفة متحققا �أحيانا يف ف�ساء خيايل 

م�سنوع من �سورة �لفعل ومثاله، ولي�ص فقط من منوذجه �لو�قعي �لثقيل 

ومنطقه �الجتماعي �لذي ال يقاوم. 

أن �لرفرفة نوع من �الختالج ولي�ست فعل طري�ن كامال، وقد ال   ومبا �

أو عدم �متالكه جناحا  إ�سابته � يبعد �لطائر فيها عن ع�سه كثري� ب�سبب �

أن  قويّا، فاإن حركة بطلة ب�رصى خلفان �لتي �ستقوم بفعل م�سابه ال تعدو �

تكون مو�سعية حتلّق �ساحبتها يف �ملكان نف�سه فتقت�رص على �مل�ساعر 

أو �مل�سابة يف �ل�سميم �أحيانا.  و�لعو�طف �لد�خلية �ملكبوتة و�ملقموعة، �

ولذلك فاإن وظيفة �لفعل �ل�رصدي ال تقت�رص على تقدمي مقاطع عر�سية 

معروفا،  بع�سها  يكون  قد  عامة  و�جتماعية  ن�سوية  أو�ساع  و� حلاالت 

أي�سا �لقيام بعملية �سرب عمودية متاأنيّة للعو�مل �لد�خلية �خلا�سة  إمنا � و�

أة من �أجل ك�سفها وت�سليط مزيد من �ل�سوء على ما تنطوي عليه  باملر�

آالم.  من تناق�سات و�

أة �لعقيم �لتي يجف رحمها دون �أن جتف عو�طفها نحو  إنها رفرفة �ملر� � 

�الختيار  أو  � �لقدر  وي�ساء  �ال�سم،  له  باأخرى حتفظ  يقرتن  �لذي  �لزوج 

أن تكون هذه �لزوجة �جلديدة �سبية بلون �حلنطة �سعرها ليل  �لقا�سد �

�رص�ر، وعيناها بحر ظلمات ال ينتهي، عودها قوي وحو�سها بات�ساع  من �الأ

أوىل ق�س�ص هذه �ملجموعة.  أزرق للحزن( � �ملحيط.. كما ورد يف )�

أة �لتي ما فتئت، مثل بنلوب �لتي تنتظر عولي�ص يف   وهي، كذلك، �ملر�

�سطورة �ليونانية، تغزل خيوط �لربي�سم وتفتلها لت�سنع )كمّة( لزوجها  �الأ

ن �لقدر يخبّئ لها مفاجاأة �أخرى يحمل فيها �لرجال على  فال تتمها، الأ

أطفالها  و� أمها  و� أبوها  � دفن  حيث  لي�سكنوه  �لزوج  هذ�  ج�سد  أعناقهم  �

�لذين حققو� بتو�يل موتهم ذي �لطبيعة �لقدرية �لفاجعة قبله نبوءة 

�لن�ساء �لوحيد�ت، كما ورد يف  �لرمل ووجوه  أ  �لتي تقر� )�لزطيّة(  تلك 

)�لربي�سم( ثاين ق�س�ص �ملجموعة. 

و�لن�رص، بريوت،  للدر��سات  �لعربية  �ملوؤ�س�سة  رفرفة،  )ب�رصى خلفان،   

ق�سة �لربي�سم �ص12 وما بعدها(

 وهذه �لطبيعة �لقدرية �لغالبة هي �لتي تتكرر هنا يف ق�سة ب�رصى 

إفك( �ملوجودة خارج �ملجموعة. ففي ختام  �( خرى �مل�سماة  خلفان �الأ

�لق�سة ونهايتها نو�جه باأهل �لقرية �لتي تقع فيها �أحد�ث �حلكاية وهم 

يتحلّقون حول �ل�سحرة �لذين �عتادو� زيارة �لقرية يف وقت حمدد من كل 

أودية �ل�سحر �ل�سبعة  عام باأ�سمالهم �لبالية وح�ساهم �لتي جمعوها من �

�سود �لذي جلبوه من �سيوح �ملغايبة، وع�سيّهم  ونرثوها على �لرت�ب �الأ

إىل مربعات  � أغ�سان �ل�سْمر �لرقيقة و�لتي تق�سم �لرت�ب  � �ملاأخوذة من 

أرو�حها من حولهم.  يقروؤون يف تكوينها م�سائر �لنفو�ص وحتواّلت �

أن يتم  فك بعد � إنها ق�سة �سم�سة �لفتاة �لقروية �لربيئة �لتي تتهم باالإ � 

إىل �سيخ قرية يكربها بع�رص�ت �ل�سنني لتكون ر�بع حرمه وقرينة  زفافها �

إىل بيت عمها �لذي مل  أوالده �ل�سغار، بعد وفاة و�لدها و�نتقالها � أحد � �

�لتي ال يتجاوز  �لطعام. �سم�سه  يكن يحتمل فما جديد� على �سينية 

إىل هذ� �ل�سيخ مبائتي  عمرها ت�سع �سنو�ت تباع من قبل عمها �لفقري �
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قر�ص ال غري. 

أن متار�ص �سم�سة حياتها كزوجة لهذ� �ل�سيخ جندها تلتجئ يف   وبدال من �

وىل ذ�ت �ل�سيطرة �لكلية لت�سهر  إىل ح�سن �لعودة زوجة �ل�سيخ �الأ �لليل �

عليها وتربّيها لتكون حرمة ت�سلمها بعد ذلك كثمرة نا�سجة للعود 

مر�ء  خبار و�لق�س�ص �لغريبة عن �ل�سيوخ و�الأ �لكبري، ولتق�ص عليها �الأ

إىل ما ال نهاية يف �لدروب ويقاتلو�  �لذين ميتطون رو�حلهم لي�سيعو� �

أطياف �جلن و�لعفاريت و�لبنات �للو�تي يرتبني يف بطون حبات �لرمان  �

أزو�جهن �مل�سحورين.  �ل�سخمة وي�ست�سهدن بحل �حلليل على �

أ�سغر  أن مت�سيه يف �للعب مع حممود � أما نهارها فقد �عتادت �سم�سة � � 

لعاب  �الأ فيه  �لذي تتحول  يقع �ملحذور  ذ�ك  إذ  و� �ل�سيخ.  أبناء زوجها  �

�لفتاة و�بن  مة( بني 
ّ
إىل عالقات )حمر � �لوقت  �لربيئة مبرور  �لطفولية 

زوجها. 

مة( �لتي تنتهي بالفتى و�لفتاة نهاية تر�جيدية، ال 
ّ
 وهذه �لعالقة )�ملحر

أيناه من تفا�سيلها على ذلك �للعب �لطفويل يف �ملرجوحة  تزيد فيما ر�

أ�سولة �لرز و�لتمر يف خمزن �لغذ�ء. وهي مل  أو ور�ء � أو على حافة �لبئر � �

فك( و�لكالم �خلطري �ملرتبط به  إىل تلك �ملرحلة �لتي يظهر فيها )�الإ ت�سل �

إال يف تلك �للحظة �لتي ترى فيها �خلادمة )�سودوه( حممود وهو ياأخذ  �

كّف �سم�سه �جلريحة بني يديه ب�سبب �حلبال �لتي كانت ت�سدّها عليها 

معه الإخر�ج �ملاء من �لبئر:

أى �لدم فاأخذ كفها بني يديه وعندما تاأكد من خلو �ملكان من حوله  » ر�

أو�سالها للحظة  لعق دمها بطرف ل�سانه وقبّل باطن كفّها فارتع�ست �

أغلقت �لباب وبقيت  إىل غرفتها و� ثم �سحبت يدها من بني يديه وهربت �

بعينيه  عنها  ويبحث  وحده،  �ملاء  ي�ستقي  وهو  �لنافذة  من  تر�قبه 

�لغا�سبتني«. 

أته �خلادمة )�سودوه( من نافذة �ملطبخ دون علمهما. وهي، كما   هذ� ما ر�

تقول �لر�وية، مل تكتم �لبئر �رصّها، بل دفنته مبا�رصة يف �سدر �لعودة. 

أن �لعودة هم�ست بدورها يف  إىل �ل�سيد � وقد لفت نظر حممود وهو خارج �

ب، و�سدّ  أبيه وهو يهم بركوب مطيته ب�سيء تكدرت معه مالمح �الأ أذن � �

إثرها  ر�حلته �سوب �لدرب و�نطلقو� يف قافلة �سغرية كان حممود يف �

إىل �خللف.  يلتفت بني �حلني و�الآخر �

أو �نتحاره حزنا على �سم�سة، قد �سار   ولئن كان موت �لفتى حممود �

أبيه و�أخوته يف ليلة جتهّزه للزو�ج من  أمام �أعني � نه قد متّ � معروفا الأ

فتاة كانت �لعودة قد �ختارتها له بعناية من بني بنات �ل�سيوخ، فاإن 

إذ� عرفنا منه حكاية  أ�سبابه حتى � موت �سم�سة قد بقي غام�سا مل تعرف �

فك �لتي حيكت حول �لفتاة وذهبت �سحيته. وو�سف �ل�ساردة ل�سم�سة  �الإ

خفيفة،  �بت�سامة  عن  يفرت  �لذي  وفمها  �مل�رصق  بوجهها  موتها  عند 

و�سعرها �ملبلول يتناثر حتتها يف خ�سل طويلة كموج �لبحر.. يوحي 

أن  أي فعل خارجي من �ساأنه � إىل � برب�ءة �لفتاة وعدم وجود ما ي�سري �

يت�سبب بهذ� �ملوت. 

 ومل تكن �سم�سة بنت علي مري�سة حينما بلغهم نباأ موتها عن طريق 

أبنائه وهم ي�سيدون �ملها يف و�دي  )�لطار�ص( �لذي بعثته �لعودة للعود و�

�لعيون، بل كانت �سحة �لفتاة تتح�سن و�سوت تنف�سها �حلاد و�سفري 

رئتيها يتال�سى، فالعودة تهتم بتغذيتها فت�سقيها �ل�سمن و�لع�سل وتخبز 

�حللوى  �سانعات  عند  من  )�لق�ساط(  لها  وت�سرتي  �ملحلّى  �خلبز  لها 

�لبلو�سيات �لالتي يعقدن �ل�سكر �الأحمر يف حليب �لبقر �لطازج وهي 

كما  أبو حممود �سربه  � يفقد  لئال  وتن�سج  ب�رصعة  تكرب  تلتهمه حتى 

أنباأتها �لعودة.  �

�لتي وقعت فيها  �لبئر  �نت�سلو� ج�سدها من  �لذين  �لرجال  قاله   وما 

أن عينيها كانتا حزينتني، يوؤكد  لتغت�سل من دمها �لذي فا�ص موؤخر� من �

�سار�ت  يف ظاهره هذه �لرب�ءة. ولكن هناك د�خل �لن�ص جمموعة من �الإ

أن �سقوط �لفتاة يف �لبئر مل يكن  �لتي ن�ستطيع با�ستعر��سها ترجيح �

حم�ص م�سادفة. فمذ بد�ية �لق�سة نرى خادمة �لبيت �سودوه بنت بخيت 

وهي تدنو من �لدر�وي�ص �ل�سحرة وت�سع يف يد كل و�حد منهم قر�سا 

إىل �لعودة �لتي ��ستقبلتهم وقد حجبت ن�سف وجهها  أن تقودهم � قبل �

بوقايتها، ولت�سمع منهم ما يطمئن خماوفها حني يخطون بع�سيهم على 

تر�ب �حلو�ص خطوط �لقدر غري �ملقروءة ويقولون لها: 

أر�ص �جلن، لكن كل �ساة ولها رعاتها، وحتذري �لدم  » �رص�ص مدفون يف �

ما يغ�سله ماء �سبعة بحور« ! 

أن هناك  أن هناك �رصّ� مدفونا، و� إذن نعرف ولو بطريقة غري مبا�رصة �  هكذ� �

أن  دما مر�قا ال يغ�سله ماء �سبعة بحور. وما يوؤيد هذه �لنبوءة ويقوّيها �

�لدر�وي�ص �لثالثة �لذين ميثّلون �سوت �سمري �لعودة وخماوفها �لد�خلية، 

أن بيت  إىل �لقرية يف نف�ص �ليوم من �لعام �لتايل � يجدون لدي جميئهم �

أهله �سغريهم وكبريهم يف حو�دث  أن هلك � أقفل بعد � �لعود كان قد » �

�سغرية ». 

أهل �لقرية هوؤالء �لدر�وي�ص به عن »نو�ح حبال �ملرجوحة  أما ما �أخرب � � 

وهي حتتك باأغ�سان �لغافة �ملعلقة عليها، وعن ر�ئحة �لطيب �لتي تغمر 

�لقرية كل م�ساء، و�سوت �سم�سة �لذي يردده �لبئر.. حممود.. حممود.. ب�ص 

أما كل ذلك فهو نوع من �لتفا�سيل ذ�ت �لطبيعة �ل�سعرية  هبّطني ».. �

أو ت�سيفها كنتيجة  هل �لقرية تعرفها � أن �لذ�كرة �ل�سعبية الأ �لتي يبدو �

مالزمة لذلك �لفعل �لرهيب �لذي ترتب عليه موت تلك �لفتاة �لربيئة 

بطريقة قا�سية. 

أذن �ل�سيخ ب�سيء يتعلق بخرب �لعالقة   و�سورة �لعودة �لتي هم�ست يف �

أة وقدرتها  مة بني حممود و�سم�سة توحي بحد ذ�تها بق�سوة �ملر�
ّ
�ملحر

أن تكون ور�ء جرمية من هذ� �لنوع، على ما يف  غري �العتيادية على �

هذ� �لفعل من تناق�ص مع موقف �لعودة �لتي �حت�سنت �لفتاة وحاولت 

أينا.  رعايتها وت�سمينها لت�سبح حرمة نا�سجة لزوجها، كما ر�

أطول من �لعود بقليل، قويّة �لبنية  أنها � أة طويلة حتى �  فـ »�لعودة �مر�

أنف �سقر وعينا ن�رص. كان باإمكانها روؤية زو�يا �لبيت من مكانها  ولها �

عند عتبة �ملربز ». 

 ومع ذلك فاإن هاتني �لعينني �حلديديتني مل تريا حممود وهو يختبئ 

أ�سولة �لرز و�لتمر ليلعبا يف �ملخزن بال�سدف �لذي  � و�سم�سة » ور�ء 

إىل �لبحر جللب �لرمل، و�لعودة  أبيه � جمعها من �ل�ساطئ عندما ذهب مع �

أ�سكرته ر�ئحة �لطيب يف �سفائر �سم�سة ومل  مل تر توهج عينيه عندما �

ت�سعر بباطن كفيها على �سدره، ومل تر �لدموع �لتي خبّاأها بحر�ص عن 

�أخوته وهو يقت�سم معهم نومة �ملربز ». 

أته وهي يف  أن ما نقلته لها خادمة �لبيت �سودوه للعودة عما ر� أي � � 

�سبّاكها من عالقة حمرمة وم�سكوك فيها بني حممود و�سم�سة كان كافيا 

لتنفيذ موؤ�مر�تها �لتي حاكتها مع �لعود �سد �لفتاة �لتي كانت حتر�ص 

أو هجن �لرهان،  على تغذيتها وت�سمينها لل�سيخ كما ت�سمّن خيل �ل�سباق �

ولكنها قررت ذبحها حينما فقدت �لثقة بها فيما يبدو، متاما كما تذبح 

أو �لهجن حينما ال تعود ثمة فائدة تذكر من ��ستمر�ر �لعناية  �خليل �

بها. وكاأن �لعودة كانت وهي �ل�رصّة �حلاقدة تنتظر �سيئا من هذ� �لقبيل 

لتفعل فعلتها وحتوك موؤ�مرتها حول �سم�سة. 

ووظيفة �لق�سة وهي تروي حكاية من هذ� �لنوع ال تقت�رص على فعل 
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�حلياة �لذي حتاول ب�رصى خلفان من خالله �لدفاع عن بنات جن�سها 

نثى يف جمتمعنا، كما كانت  ن�سانية لالأ �سد �ملوت و�متهان �لكر�مة �الإ

أذن �سهريار كل ليلة �سيئا من  �سهرز�د تفعل من قبل وهي ت�سب يف �

حكاياتها �ل�ساحرة لتمنعه من مو��سلة �لقتل �ملجاين لزوجاته �للو�تي 

إمنا هي تقوم، كما تقول �ل�ساردة يف ق�ستها �الأخرى  فقد �لثقة بهن، و�

)ت�سليل(، بـ )فعل ��ستدر�ك( نعم » فعل ��ستدر�ك لبديهيات �ل�سحكات 

�ل�سغرية �لتي تنمو من خالل متا�سها مبحيطها �حليوي، وهو ��ستدر�ك 

يائ�ص لبقايا �لعبور، و�لتما�ص، و�لتالحم مع �ل�سور �ملباغتة للتحوالت 

دة، وال ت�ستطيع عد�سة �لكامر� �لقب�ص 
ّ
�خلفية �لتي ال تر�سد بالعني �ملجر

عليها دون �لوقوع يف فخ �ملبالغة و�ال�ست�سهال ». 

نه  همية الأ أو عنها يبدو بالغ �الأ وهذ� �لنوع من �لكتابة د�خل �لكتابة �

هذه  لدى  وهدفها  �لكتابة  جتربة  طبيعة  من  أ�سا�سيا  � جانبا  ي�سيئ 

إذ� مل يوؤلف يف جمموعه ن�سا ق�س�سيا ينطوي  �لقا�سة �لعمانية، حتى �

�سا�سية. فالكتابة �لتي متثل  يف نف�سه على �رصوط �لق�ص وعنا�رصه �الأ

�سيل للكائن �ملعني  » فعل ��ستدر�ك يت�سق مو�سوعيا مع �مل�رصوع �الأ

أعاله،  آخر من ق�ستها �ملذكورة � بوجوده« كما تقول �لقا�سة يف مكان �

�لكامن يف قلب  أو معنى �ملعنى  � أيدينا على �ملعنى  � أن ت�سع  � ميكن 

إذ� كان وعي  ن�سانية �ملحا�رصة و�ملمتحنة يف وجودها حتى � �لذ�ت �الإ

أ�سو�قه �لروحية  أو غري قادر على �لتعبري عن مو�جده و� �لذ�ت قا�رص� �

د�خل و�سع ب�رصي خا�ص كذلك �لذي وجدت بطلة �لق�سة �ل�سابقة �سم�سة 

أو غري طبيعية.  مة �
ّ
نف�سها فيه متورطة د�خل عالقات ب�رصية حمر

�ملباغتة  �ل�سور  مع  و�لتالحم  �لتما�ص  عن  �لقا�سة  تقوله  ما  ولعل 

دة، هو �لذي ميثل جوهر 
ّ
للتحوالت �خلفية �لتي ال تر�سد بالعني �ملجر

إنها تلك �لتحوالت  �لو�قعة �ل�رصدية يف ق�سة �سم�سة و�بن زوجها حممود. �

وحممود  �سم�سة  ج�سد  يف  رمبا  عنها  �ملعرّب  وغري  �مللحوظة  غري 

أكرب على ن�ص ت�سليل نف�سه. فهو  وروحهما. ولكنها قد تنطبق ب�سورة �

�سياء �لتي ت�ستطيع �لعني �خلبرية �لر��سدة  ن�ص �لتفا�سيل �ل�سغرية و�الأ

أن تعيد لها �حلياة وتهبها وجود� لي�ص لها يف غري �لكتابة و�لتاأمالت  �

�ملر�فقة لها. و�لكاتبة هنا تك�سف عن ح�ّص ت�سكيلي مرهف ال يكتفي 

بو�سف �ل�سيء كما هو، بل روؤية �نعكا�سه و�سورته كما تظهر مثال يف 

�سندوق د�ئري يزينه من �خلارج ر�سم لن�ساء باري�سيات يحملن مظالت 

أمام حمل لبيع �حللويات �ملحالت  يف يوم ماطر، وهن يقطعن �ل�سارع �

بال�سكر �ملحروق وفانيلال �ل�سحلبيات �حلمر�ء �لعطرة و�ملح�سوة برغوة 

�لكرميا و�سوكوال �للذة. 

إىل تف�سيل معنّي يف �للوحة  إىل توجيه �النتباه � ومثلما يعمد �لر�سام �

إىل �لو�سف �ملكثف للوحة  إىل �لعودة � تعمد �ل�ساردة يف هذه �لق�سة �

أو �سندوق حاجاتها  �لن�ساء �لباري�سيات �ملوجودة على غالف مندو�سها �

�ل�سغري. 

أمام حمل �حللوى،  أتاأمل لوحة �لن�ساء �لباري�سيات مبظالتهن �لرمادية � �«

أعد �لن�ساء: �سبع ن�ساء، �سبعة وجوه �أخفاها �لر�سام مبكر لي�سجل يف  �

�ملقابل حركة �ملظالت �ملزدحمة باملطر ولغة �الختباء و�لتخفي يف 

�لتفا�سيل �ملبالغ فيها يف تفا�سيل حو��سي �لد�نتيل يف ذيول �لف�ساتني 

�لف�ص  ما،  حلذ�ء  �لناعمة  �لد�ئرية  �ملقدمة  �لكمام،  ك�سك�سة  �لفخمة، 

إحدى �ملظالت«.  �الأخ�رص خلامت يف بن�رص يف بن�رص ملتف على �

أ�سلفنا، ق�سة باملعنى  أن كل ذلك ال يجعل من هذ� �لن�ص، كما �  غري �

نه ال يتوفر على �لعنا�رص �حلكائية �ملر�فقة لعملية  �لتقليدي �ملعروف الأ

�لق�ص �لذي �عتادت ب�رصى خلفان كتابته يف غري هذ� �لن�ص. 

خريان �ملعنونتان بـ ) تك�رّص( و) تلك   ورمبا كانت ق�ستا ب�رصى خلفان �الأ

خريان، على هذ� �لنوع من �ملفارقات �ملوجودة  أة( تقومان، هما �الأ �ملر�

يف �لبنية �ل�رصدية، حيث �لداللة �لنهائية للق�ص ال تتو�فر وتكتمل دون 

�كتمال �حلكاية، ما د�مت هذه �حلكاية غري موجودة ب�سكلها �لتقليدي، 

كمالها بطريقته �خلا�سة م�ستعينا مبجموعة  أن �لقارئ م�سطر للتدخل الإ و�

حياة  عنها يف  م�سكوت  عو�مل  على  �ل�رصد  تفتح  �لتي  �لعالمات  من 

�ل�سخ�سية حينما تكون عر�سة لعالقات ب�رصية متعار�سة وغري متو�زنة، 

�سة ل�سوء �لفهم و�أحكام �مل�سادفات �جلائرة. 
ّ
ومعر

أول م�رصوب  فعال �ل�رصدية �ملت�سلة مبوعد � أو �الأ  يف) تك�رّص( نرى �لفعل �

قابلني  وغري  متو�زيني  طويلني  �جتاهني  يف  ت�سري  أة،  و�مر� رجل  بني 

لاللتقاء مع بع�سهما. ولذلك يتعذّر �للقاء ويحدث �لتك�رّص لي�ص فقط يف 

أي�سا يف �مل�ساعر  إمنا � إىل �لد�ر، و� أة عند عودتها �خلائبة � كعب حذ�ء �ملر�

�للقاء. وكاأن  �جتاحتها ب�سبب عدم حتقّق  �لتي  �لد�خلية  حا�سي�ص  و�الأ

أة ووجودهما يف �ملطعم نف�سه وت�سابه  �لقرب �ملكاين بني �لرجل و�ملر�

حركاتهما �لظاهرية يف �لبحث عن بع�سهما غري كاف لردم �لهوّة �لقائمة 

�سباب �حلقيقية �لتي وقفت  فنا على �الأ
ّ
بينهما. وعلى �لرغم من عدم تعر

مع  بع�سهما  على  أة  و�ملر� �لرجل  تعرف  وعدم  �للقاء  هذ�  إمتام  � دون 

وجودهما يف ذلك �حليّز �ملكاين �ل�سيّق، فاإن هناك داللة وحيدة لهذ� 

�لق�سة  أن �لبطلني يف هذه  � فعال �ل�رصديّة. وهو  �الأ أو  � �لفعل  �لنوع من 

أنهما، وهما يتجهان �سوب بع�سهما،  غري قادرين حقيقة على �للقاء، و�

أ�سبابا  ن هناك � أن يلتقيا ويتعرفا على بع�سهما، الأ ال يريد�ن يف �لو�قع �

د�خلية غام�سة حتول دون ذلك. ولذلك بقيت حركتهما تتبع حتى �لنهاية 

هذ� �الجتاه �ملتو�زي غري �لقابل للردم. وطريقة �ملونتاج �ملتو�زي �لتي 

إح�سا�ص �لقارئ بعزلة هذه  �تبعها �لر�وي يف �لو�سف من �ساأنها مفاقمة �

�لذو�ت �لب�رصية ووحدتها �ملاأ�ساوية. وهو و�سف ال يخلو من قدر من 

أ�سحابها نهبا للو�ساو�ص  و�ساع �لب�رصية �لتي يبقى � �ل�سخرية من هذه �الأ

و�مل�ساعر �مللتب�سة ولل�سدف �لعمياء و�سوء �لفهم. 

أجز�ء من  أو مقاطع و� ف فيها على ف�سول �
ّ
أة( فاإننا نتعر أما ) تلك �ملر� � 

أة يف هذه �لق�سة  أن �ملر� أي � أة من خالل لوحة مر�سومة لها. � حياة �مر�

أن هناك خطابا مر�سال على �سكل  إال وجود� �سوريا. غري � غري موجودة �

أة يتناول تفا�سيل حياة يومية تنطوي على  حو�ر م�ستعاد مع هذه �ملر�

أ�سياء من كر�متها. وكل  أة و�أخذت � أثقلت كاهل �ملر� �سعوبات وم�سكالت �

أة يوحي بوجود طرفني ولي�ص طرفا  ما يف �حلو�ر �جلاري مع هذه �ملر�

أة تبقى �سامتة مكتفية بتلقي هذ� �خلطاب عن حياتها  أن �ملر� و�حد�. مع �

د لوحة 
ّ
�ل�سابقة دون جو�ب. فهي، كما قلنا، جمر و�سوؤونها �ملختلفة 

جنح �لر�وي يف �حل�سول عليها من دكان )�مل�سيو مر�سية( �لكائن يف �أحد 

�ل�سو�رع �ل�سيقة ملدينة باري�ص. 

أنه  مر يتعلّق بلوحة، و� إن �الأ أن هذ� �لر�وي ال يقول لنا � وعلى �لرغم من �

أة ت�ساركه �ل�سكن يف د�ره �ل�سغرية �لتي  يتحدّث طو�ل �لوقت عن �مر�

أن يتعرف، كما  أمتار، فاإن �لقارئ ما يلبث � ال تتعدى م�ساحتها ب�سعة �

أة �ملر�سومة من  قلنا، على طبيعة �للعبة �لتي تتحول فيها �سورة �ملر�

أة حقيقية بج�سدها �لعاري  إىل �مر� قبل ر�ّسام فرن�سي �سهري، فيما يبدو، �

أذنها �للطيفة ويديها  �سالع و�سعرها �ملحلول و� �ل�سبيه مبثلث مت�ساوي �الأ

أمور تت�سل بعالقاتها �ملوجودة  �ملتقاطعتني على �سدرها، وغري ذلك من �

إطعامه  أطفالها �جلائعني وزوجها �لذي ينتظر منها � خارج �للوحة مع �

طفال عن طريق بيعها جل�سدها على �لفالحني يف �حلقول.  مع �الأ

أة  أن �سورة �ملر�  ولعلّ و�حد� من م�سادر �لت�سويق يف هذ� �لن�ص هو �

�ملو�سوفة بالطريقة �ملتقدمة تكون منطلقا للبحث عن حياة معباأة 

أ�رص�ر ال نهاية لغر�بتها وخ�سو�سيتها. وبني �حلياة و�سورتها  بتفا�سيل و�

�ملج�ّسدة يف �للوحة تكتب �لق�ّسة نف�سها بهذ� �ل�سكل �لذي ال يخلّف يف 

ذهن �ملتلقّي غري �الإح�سا�ص مباأ�ساة �لو�سع �لب�رصي، �سو�ء ذلك �لذي 
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أو تاريخا جممّد� يف  أ�سبح غيابا � أم ذلك �لذي � ماز�ل حيّا وو�قعا ر�هنا، �

إىل ح�سور، نطل منه على مناطق  أن تتحول � لوحة. ولكنها لوحة ميكن �

�ملبا�رصة  لنا عند معاينتنا  �رصيّة من �حلياة على نحو قد ال يتوفر 

للو�قع �حلي نف�سه. 

 * �نظر بهذ� �ل�سدد، �سياء خ�سري، �لقلعة �لثانية، موؤ�س�سة �النت�سار 

�لعربي، بريوت، 2009، �ص 187 -195(

4- جوخة احلارثي

 نافذة يف مديح �حلب

�سا�سية يف ق�س�ص جوخة �حلارثي ذ�ت طبيعة د�خلية، �لفعل   �لثيمة �الأ

أو �مل�سكوت  خرى غري �ملرئية � بعاد �الأ �خلارجي فيها موظف الكت�ساف �الأ

أو ر�ويتها تبدو بحاجة د�ئمة لروؤية  أو بطلتها، ور�ويها � عنها. وبطلها �

�لب�سيطة  ن�سانة  و�الإ �ملطلقة  أة  �ملر� ف�سلومة  �الآخر.  طريق  عن  نف�سها 

على  تتعرف  مل  و�لوحدة  باملر�ص  ر�هنها  يف  و�ملحا�رصة  �ل�ساذجة 

إىل �كت�سافها و�لتمتع بلحظاتها  جماليات �لعر�ص ومل ت�سعر باحلاجة �

إال عن طريق حتديقها �مل�ستمر يف  �لباهرة كما وردت يف ق�سة )�لعر�ص( �

أن جتربة  إليه، على �لرغم من � وجه عرو�ص يف حفل باذخ دعيت �سلّومة �

ت بها قبل ذلك لدى �قرت�نها ب�سبعة 
ّ
أنها مر �لعر�ص لي�ست جديدة عليها و�

رجال، ولي�ص و�حد�. 

أزمنة، عمّان، �ص13(       )�سبي على �ل�سطح، د�ر �

أن �حلياة لي�ست   ونا�رص �لعبد �حلار�ص يف ديو�ن �لو�يل يكت�سف متاأخر� �

أِلف روؤية �خليول  أن �للوحة �لتي � �ساكنة، كما بدت يف عينيه د�ئما، و�

ألو�نها وتنطفئ عيون �خليول فيها، حينما  أن تبهت � �لر�ك�سة فيها ميكن �

طالت  أة..  �مر� و�سارت  فجاأة  ن�سجت  قد  )ندى(  �ل�سغرية  �لطفلة  يرى 

و�لتمعت عيناها، وملح نا�رص �لعبد فيهما �ل�سحر بعينه، �ل�سحر �لذي 

إىل �حلياة.          ) نف�سه،  أفقده �ل�سكينة، وغرّي نظرته � باغته فجاأة و�

�ص35(

وعو�طف )�ل�سبي على �ل�سطح( تلتهب وتزد�د غلمته وهو يتج�س�ص من 

على �ل�سطح على بع�ص مفاتن �لن�ساء �لر�ق�سات يف عر�ص ببيت جماور.            

) نف�سه، �ص 41(

د�ب �لعامة توقع بحق �سعيد بن �سامل بن �سلمان   وعقوبة �ملخالفة لالآ

نه كان ير�قب �لن�ساء �ملر�جعات من ور�ء  �ملوظف يف �ملركز �ل�سحي الأ

زجاج �لكابينة �لتي يعمل فيها.    )نف�سه، �ص 38(

�سياء و�حلركات   و�ل�ساردة يف ق�سة )ما لن ياأتي عرب �لنافذة( تر�قب �الأ

آخر  إىل غرفة �أخرى يف � من نافذتها يف غرفة �لنوم، وهي لن تفارقها �

إال لرتوي لنا بطريقة موؤثّرة ماأ�ساة �أختها  �ملمر �لطويل يف منزل �لعائلة �

حد�ث �ل�رصدية �لتي ت�سف لنا حالة  �ملعوّقة عن طريق متو�لية من �الأ

هذه �الأخت وتدهور حالتها �ل�سحية. 

�لذي  �ليقظة  حلم  ميثّل  مركبا،  )�سفر(  بـ  �ملعنون  ن�ّسها  يبدو  فيما   

إىل جانب �لنافذة يف �لقطار برفقة رجل  حتلمه بطلة �لق�سة �جلال�سة �

أل�سقت  آخر، موظفا الإظهار غر�ئبية �لو�قع والمنطقيته. و�لغز�لة �لتي � �

أو �ملعادل �ملو�سوعي للرغبة  وجهها على نافذة �لبطلة هي �ملقابل �

خ  ب و�لزوج و�الأ دو�ر بني �الأ �حلائرة وغري �مل�ستقرة على �سيء. وتبادل �الأ

أة، ال يف�سي يف ذهن  وروؤيتهم يف �سخ�ص رجل و�حد من قبل هذه �ملر�

إىل �سيء غري عزلة �لذ�ت وحماولتها �النطالق يف ف�ساء مرّكب  �لقارئ �

بعاد.. �لقطار �ملنطلق، و�خليال �ملنفتح على كل �لتوقعات، ثم  ومتعدّد �الأ

�أخري� غز�لة �لرغبة �لتي تبت�سم يف �لنهاية وتل�سق بطنها ببطن �لبطلة 

وترك�ص بها �ساعات طويلة. 

) يف مديح �حلب، د�ر مرييت، �لقاهرة، عام 2008، �ص12-11(

 وحتتل �لنافذة يف ق�س�ص جوخة �حلارثي ون�سو�سها مكانه خا�سة 

نافذة يف  لي�ست جمرد  �ملر�ِقب وجت�سده. وهي  إىل هذ� �ملوقف  � ترمز 

إطاللة د�خلية وحيز يوؤ�رص لفتحة �سغرية وف�ساء د�خلي  إمنا هي � بيت، و�

حتمله �ل�ساردة معها حيثما �جتهت. 

�لنف�ص  �لنافذة، وعلماء  �ل�ساردة مت�سي كثري� من وقتها تنظرمن  إن  �  

نا  �الأ ت�سكيل  يف  �سا�سية  �الأ �ملكونات  من  و�لتحديق  �لنظر  يعتربون 

إىل �لنظام �لرمزي  كفرد، وهو �لذي يهيّيء لها �لعبور من خالل �للغة �

أ  وتقر� ترى  وال  ت�سمع،  �لعني  أن  � يرى  و)الكان(  و�لثقايف.  و�الجتماعي 

فقط. 

دبي، �ملركز   )�نظر، د. ميجان �لرويلي ود. �سعد �لبازعي، دليل �لناقد �الأ

�لثقايف �لعربي بريوت، ط3، �ص95( 

 ولذلك فاإن هذه )�لنافذة( قد تت�سع يف بع�ص �لن�سو�ص لتكون )بحجم 

أو تكون �سطحا  أو ت�سيق ليجل�ص �ل�سمري على حافتها �خلطرة، � جد�ر(، �

وهي يف  �ملجاور.  �لبيت  نثوية يف  �الأ �رص�ر  �الأ على  �ل�سبي  منه  ُيطل 

حو�ل كلها مكان للتج�س�ص و�لتل�س�ص و�ملر�قبة و�لنظر للخارج من  �الأ

أن نرى من خاللها �بن  � �لد�خل. وال تخلو من جماليات �رصدية ميكن 

مرية �لقابعة يف  إناء خ�سبي، فت�سيح �الأ � �حلار�ص وهو يرفع قلبه يف 

�رصفتها بوجهها عنه.. 

 و�لنافذة �لتي يزد�د دورها يف ) مديح �حلب( موجودة، كما قلنا، يف 

إلفة هذ�  بيت، ولذلك فاإننا نرى �سحذ� للعاطفة ومتركز� للذكريات د�خل �

ن يف هذ�  أن يتجنبو� �لدخول من �لباب، الأ �لبيت. وعلى �لد�خلني فيه �

�لباب عمومية و�ت�ساعا ال يوجد�ن يف خ�سو�سية �لنافذة. فهذه �الأخرية، 

خالف باب �لبيت، ال تنفتح على عامل �الآخرين، بقدر ما تنفتح على 

�لرجل  �لتي تكتفي باجرت�ر خيباتها مع  �لذ�ت،  �لوحدة، وغربة  عامل 

إىل طوفانات لفظية طاغية.  و�نك�سار�تها �لتي تتحول �أحيانا �

�سياء خارج هذه �لنافذة يف ق�س�ص جوخة �حلارثي ال ميكن لها،   �الأ

أن تلج �لبيت من بابه، بل من هذه �لنافذه �ل�سيقة �لتي ال  كما قلنا، �

لو�ن �لبنف�سجية �لتي ير�سلها  أو �سورة معباأة باالأ كرث من ذكرى � تت�سع الأ

ة 
ّ
�سياء م�سطر م�سباح غرفة �ل�ساردة ور�ء تلك �لنافذة. ولذلك فاإن هذه �الأ

للتكيّف مع �لوجود �لد�خلي لهذ� �لف�ساء �ل�سيق يف جغر�فيته �ل�رصدية 

�ل�ساعرية  أو  � �ل�سعرية  م�ساحته  يف  و�ملت�سع  �ملكان،  م�ستوى  على 

على م�ستوى �ل�سورة و�حللم �ملر�فق لها و�ملوؤلف لبطانتها �لد�خلية. 

أن تزيل  أن نرى �لكاتبة بعد ذلك حري�سة، غالبا، على � وال غر�بة يف �

�لعاطفي ذي  �لتوتر  من ذكرياتها طابعها �الجتماعي، وت�ستعيد، عرب 

إىل كل ذلك هي  �لطبيعة �لفردية، �أحالمها وجت�ّسدها يف �سور. وو�سيلتها �

هذه �لنافذة �حلقيقية و�ملجازية �لتي تقدم �الإطار حللم يقظة مت�ّسل.. 

منامات و�أحالم ت�ستطيع �ل�سور و�لكلمات �ل�سعرية �ملحلّقة يف دنيا 

أن حتققها، وتوؤلّف فيها ما ي�سبه �لوحدة �لد�خلية بني وعي  � �خليال 

�لو�قع �لر�هن وذكريات �ملا�سي، ما�سي �لطفولة على نحو خا�ص. 

 ووجود �لباب بدال من �لنافذة يف كتاباتها يعني غالبا ثقبا �سغري� 

�لبنت من خاللها على ما يدور خلف  �أخرى تتل�س�ص  أي نافذة  � فيه، 

بو�ب �ملغلقة.  �الأ

 كما تقول، مثال، يف حكايتها �مل�سماة نافذة �ملا�سنجر:

 )عا�ص �مللل �ل�رصير يف �لقلعة �حل�سينة، و�لبنت �لتي تتل�س�ص عليه 

من ثقب �لباب، �سقطت ملا �لتقت عيناها بعينيه.. (

         )يف مديح �حلب، �ص45( 

289نزوى العدد 63 / يوليو 2010 

متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 

 s  s s



أنها ال ت�سمح مبرور  � أي  � أن نافذة جوخة �حلارثي غري متنافذة،  �  غري 

إىل �خلارج.  إال باجتاه و�حد هو �جتاه �لد�خل � �ل�سوء و�لروؤية �ملر�فقة له �

إىل �لد�خل.  فهي عمياء ال ترى �سيئا باالجتاه �ملعاك�ص، �جتاه �خلارج �

أن يظل �حلو�ر مقطوعا، غري قابل للو�سل، كما تقول يف  ولذلك ال غرو �

هذ� �مل�سهد:

آخر، تدق هي �لزجاج، ويدق �لوجه  - )يف �لنافذة و�جهت �لبنت وجها �

أبد�(.   �لزجاج، ولكن كال منهما يدق من جهته، مل ي�سمع �أحدهما �الآخر �

)�ملرجع �ل�سابق، �ص45(

آخر )يف مديح �حلب(:   وتقول يف مكان �

- )ر�قبت �لعامل ومل يرين(..          )نف�سه، �ص62(

أن تكون مو�سوعا، بل ذ�تا مر�ِقبة ال مر�قَبة. َترى  وهي، بهذ�، ال تريد �

أمام. وهو ما ين�سجم  أ�سفل، من خلف ال من � أعلى ال من � وال ُترى، من �

إىل خارجه، و�لعني  مع وظيفة �لنافذة �لتي تفتح كوة من د�خل �لبيت �

أن تر�ِقب وَتعرف وال ُتر�قب وُتعرف. مع  نثى �لتي تريد � �لر��سدة لدى �الأ

إال به.  إليه، وال يتحدد و�سعها � إال � أنها ال تهرب من �الآخر � أننا نعرف � �

إن وجودنا �الغرت�بي يعتمد على �لكيفية �لتي   لقد كان �سارتر يقول �

إلينا، وبدون هذ� �لنظر و�لتحديق فاإننا لن نكت�سب  ينظر بها �الآخرون �

هويتنا �لوجودية. 

)د. ميجان �لرويلي ود. �سعد �لبازعي، مرجع �سابق، �ص95( 

إىل نف�سها لرتى نف�َسها مرئيًة يف �لوقت نف�سه. وهي  إن �لكاتبة تنظر � � 

إليه من خالل نافذتها �خلا�سة ال تن�سى نف�سها  حني تتاأمل غريها وتنظر �

فعال  أتفه �لكلمات و�الأ أنها تتاأمل نف�سها حني تتاأمل غريها. و� أي � أبد�، � �

أن يولّد لديها �حتد�ما و�لتبا�سات وتاأويالت ال نهاية  و�لرغبات ميكن �

لها. 

أن تختفي وال يعود لها  أن هذه �لنافذة ميكن �  ولذلك ال جند من �لغريب �

إذ� توفر لتلك �لعني �لر��سدة روؤية �الآخر يف مكان ثان خارجها: وجود �

أيت �سوته،  أرى �لنافذة �لكبرية �ملو�جهة و�ل�سالمل �جلانبية، ر� أعد � )مل �

و��سحا و�رتع�ست(

)منامات، �ملوؤ�س�سة �لعربية للدر��سات و�لن�رص، بريوت- عمّان، �ص108(

أد�تها �خلا�سة   لقد بطل، بح�سور �لهدف عمل �لو�سيلة، و�سيلِة �لروؤية و�

أو �رصورة. وحني يتحقق  �ملتمثل يف هذه �لنافذة، ومل تعد له جدوى �

�للقاء وتلتقي �لنظر�ت عرب هذه �لنافذة، فاإن �لفتاة ت�سقط وال تقوى على 

أينا يف �لن�ص �ل�سابق.  �ملقاومة، كما ر�

�سياء �ملنظورة  نه يلون �الأ  وزجاج هذه �لنافذة ال يبدو مو�سوعيا حمايد� الأ

خارجه بلون مربعاته، كما يحدث، مثال، يف هذ� �ملقطع يف رو�ية منامات 

�لبيت �جلبلي  �لنافذة يف  �ل�ساردة وهي يف مو�جهة  �أخت  �لذي ي�سور 

لعمتها يف �حلجرة �لوحيدة �لتي تقطنها على �سطح �ملجل�ص:

ما  فاإذ�  لون،  مربع  لكل  مربعات،  إىل  � �ملق�سم زجاجها  �لنافذة  تلك   (

منه  و�سقطت  حمر،  �الأ باللون  �جلبل  تلون  ول  �الأ على  وجهها  أل�سقت  �

أل�سقته باملربع �لثاين  إذ� ما � �حلمم وثارت تنانينه وحيو�ته �لباطنة، و�

ألقا  � مياهه  و�سالت  و�لبحر،  �ل�سماء  فيه  �حتد  وقد  زرق  �الأ �جلبل  ر�أت 

أل�سقت وجهها على  إذ� ما � مو�ج على حو�ف �حل�سا، و� �سافيا، و�سهقت �الأ

�ملربع �الأخري نظرت �جلبل وقد �ن�سق عن �جلنان، و�سقط فردو�سه على 

غ�سان. وحني تهز  ر�ص �جلرد�ء، ومارت بو�طنه ب�رص �ل�سجر وحياة �الأ �الأ

لو�ن ومتتزج �ل�سماء باجلنة  أ�سها ذ�ت �ليمني وذ�ت �ل�سمال تتد�خل �الأ ر�

و�لنار(    ) منامات، مرجع �سابق �ص41(

 وعمل �لنافذة ال يقت�رص، كما ذكرنا، على هذ� �خلارج �مللوّن باألو�ن 

�لعني �لقابعة خلفها، بل هي تقت�سي تو�سيعا لف�ساء �لبيت �لد�خلي 

�لذي ينمو ويتمدد ويكت�سي هند�سة وحيّز� مكانيا وزمانيا خمتلفا يف 

إىل عامل و�سيع ومولّدة لروؤى  م�ساحته ور�ئحته، وليتحول مبرور �لوقت �

وحكاياتها  �سورها  وتنوع  لغناها  نهاية  ال  يقظة  و�أحالم  ومنامات 

�لو�قعية و�خليالية. 

أن �سعة �لبيت هذه �سعة خيالية ال تعتمد بال�رصورة على �متد�د  أي � � 

أن تتخذ من علبة كارتون �سغرية  ن �ل�ساردة ت�ستطيع � مادي �رصف، الأ

قامتها: مقر� الإ

مبطنة  رقيقة،  بورود  مزخرفة  زرقاء  علبة  �لكارتون،  علبة  أنا يف  �  (  

أ�ستلقي  � �لعلبة  أنا يف  � ومو�سيقى.  نعام  وري�ص  ناعمة  وردية  بحر�ئر 

أق�ّسها لكي ال ت�رصخ كارتون �لعلبة. (    أطر�يف � بر�حة ملكية، وحني تنمو �

) يف مديح �حلب، �ص 39(

إىل  أمومي، و� إىل رحم � إىل نوع من حنني طفويل � أن ي�سري �  وهو و�سع ميكن �

أكرب الأحالم �ليقظة، و�خلياالت �لتي ت�سنع عامل �ل�سعر�ء  وجود مرونة �

أو ي�سنعونها.  طفال �لكبار، � و�الأ

ن يحمل �الأحالم �لقدمية  أو علبة �لكارتون كاف الأ  فهذ� �لبيت �ل�سغري، �

مر لي�ص جمرد  أن يح�رص وجودها ويكثّفه يف علبة �سغرية. و�الأ للكاتبة، و�

إىل كاتبة مثل جوخة  أو ��ستعارة �سعرية جمردة، فهو بالن�سبة � �سورة �

أ�سكال لقو�لب خيالية غري مكتملة عا�ست  �حلارثي لغة حياة يومية و�

أبعاد� ذ�ت طبيعة وثائقية نف�سية  معها منذ �لطفولة، وت�سمنت معاين و�

أولية حلياتها،  أن تعيد، بهذ�، ر�سم �سورة � وتاريخية خا�سة. فهي حتاول �

أن ت�سرتخي )بر�حة ملكية( يف  أن توؤكد وجودها على نحو يتيح لها � و�

ذلك �حليّز �ملكاين �ل�سيق �لذي �سنعته لنف�سها، وجعلت منه �سورة 

أن ت�ستمتع بعزلتها و�كتمال عاملها.  تتيح لها �

إذ� منت  � أطر�فها  � �ستق�ص  باأنها  �ل�سورة  تلك  نهاية  تقول يف  وحني   

إمنا تعيد �لتاأكيد على د�خلية �لتجربة  خارج كارتون تلك �لعلبة، فاإنها �

أن يف�سدها �الت�سال بالعامل �خلارجي.  وحميميتها �لتي ال ينبغي �

 لقد قر�أت يف كتاب جا�ستون با�سالر )جماليات �ملكان( مرة ما يلي:

�اللتفاف  بارتياح.  فيها  ننطوي  أن  � نحب  وزو�يا  أركان  � بيوتنا  )يف   

أن  إىل ظاهرية فعل ي�سكن. و�لذين تعلمو� � و�النطو�ء �جل�سديان ينتميان �

ركان هم �لذين ي�ستطيعون �ل�سكنى بحدة. ويف  يتكورو� يف �لزو�يا و�الأ

هذ� �ملجال منتلك يف دو�خلنا جمموعة كاملة من �ل�سور و�لذكريات 

إن �ملحلل �لنف�سي �لذي يرغب يف تنظيم �سور  �لتي ال نبوح بها ب�سهولة. �

أن يقدم لنا وثائق عديدة. ( �نطو�ء �لر�حة ي�ستطيع �

   )جا�ستون با�سالر، جماليات �ملكان، ترجمة غالب هل�سا، بغد�د، 1980، 

�ص39( 

أي�سا بخطورة �لكتابة �لتي تت�سمن �لبوح و�الإعالن �لذي   وهو �مر يت�سل �

ميثل �سقوطا جديد� يف �للجة:

أكتب، �لكتابة بوح، و�لبوح �سقوط يف �للجة من جديد(             أن �  ) ال ��ستطيع �

) نف�سه، �ص56(

باأن جوخة �حلارثي  �لقول  أتردّد يف  � �لنظر عن كل ذلك، ال   وب�رصف 

�ساعرة يف كل ن�سو�سها �لتي يحتويها كتابها �ل�سغري )يف مديح �حلب(، 

أن هناك يف  ننا ن�سعر � فة. الأ
ّ
إىل مو�قف متطر وهي تقودنا يف هذ� �لكتاب �

إذ� �رصخت  أن ميوت وال تر�سى هي له ذلك، حتى � أعماقها ميّتا ال يريد � �

به ملاذ� ال متوت وترتكني:

أنت ميت طبعا/  فلماذ� يتح�رصج قلبي يف �ل�سكر�ت؟ � « 

 هل �حلبل �مللتف حوله مت�سل بتابوتك؟
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إىل هذ� �حلد؟«   )يف مديح �حلب 29(  ملاذ� تابوتك ثقيل �

ت�سري  بالف�سل  إح�سا�سا  � �لن�سو�ص،  هذه  أغلب  � نرى يف  أن  � هكذ� ميكننا 

إليه طبيعة �ل�سخ�سيات �ملختارة، و�الن�سغال بتكوين �ملطابقات �لبالغية  �

�حلارة �لتي تعلقها �لكاتبة على م�سجب �لذكريات �لفائ�سة عن �حلاجة 

إىل �النتقام و�لثاأر، �أحيانا �أخرى. وهو �نتقام ياأتي يف  �أحيانا، و�لتي تهدف �

مثل هذه �لكلمات �لتي تقول عنها �لكاتبة مرّة باأنها )ح�ساد م�سبوه(:

طفال �مللوّن د منلة يف كتاب �الأ
ّ
أنت جمر � « 

أنت جمرد عو�ء متوّحد لذئب �لقلب �ملنفلت � 

طفايل �لقادمني« أنت جمرد �أب ميّت الأ � 

) يف مديح �حلب، كيف نكتب ق�سيدة هجاء؟ �ص19(

إن لكتابتها �لعاطفية يف هذ� �لكتاب وجها   ومع كل ذلك، ميكن �لقول �

�ملقت�سدة  �ل�سعرية  �لطريقة  بهذه  تقوله  فما  �لتعبري.  إذ� �سح  � علميا 

أنها د�خلية، �رصيّة،  إىل وقائع عملية ال يقلل من مو�سوعيتها � ي�ستند �

إىل  إال يف هذه �لكلمات �لتي تت�ساعد � �سة للهو�ء و�سوء �ل�سم�ص �
ّ
غري معر

أنفا�ص غريق.  �ل�سطح على �سكل فقاعات ملونة مثل �

أن �لكتاب يحمل نغمة �عرت�ف ذ�تي ال �سك فيها وال برء منها،   �سحيح �

رت 
ّ
أة عربية قر ولكنه ينطوي كذلك على قدر غري هنّي من �سجاعة �مر�

إن�سانًة م�ساوية للرجل وقادرة مثله على �لبوح  � أن تعلن عن نف�سها  �

نثى �ل�ساكنة فيها وعن  و�الإعالن عن �سوؤونها و�سجونها �خلا�سة، وعن �الأ

أن تقول وتعرّب بطريقتها �خلا�سة عما يقوله �لرجل ويعرّب عنه  حقها يف �

أي�سا.  يف حاالت م�سابهة بطريقته �خلا�سة �

�لد�خلية  حا�سي�سها  الأ �لعنيفة  و�لتعرية  �لبوح  �لرغم من هذ�   وعلى 

نثوي ذي �لطبيعة �لعذرية،  و�جل�سدية، بقيت �لكاتبة ملت�سقة بحلمها �الأ

ومب�ساعرها �لتطهرية غري �ملم�سو�سة بغري يد �ل�سعر و�لكلمات �ملحلّقة 

مثل فر��سات ملوّنة يف �سماء �لن�ص، �ساأنها يف ذلك �ساأن �ل�سعر�ء �لعرب 

أدمنت قر�ءتهم، مع هذ� �لفارق �لذي نرى فيه  �لعذريني �لذين در�ستهم و�

أة ولي�ص �لرجل هي �لتي تتحدث طو�ل �لوقت وت�ستخدم �خلطاب  �ملر�

للتعبريعن  �ل�سعر  من  وروحه  �سكله  يف  �لقريب  �لنرثي  أو  � �ل�سعري 

مو�جدها �لذ�تية وم�ساعرها �لتي بقيت ملتهبة حية رغم موت �لعالقة 

وىل.  يف هذ� �حلب و�نطفاء جذوته �الأ

أن نتحدث، كذلك، يف هذ� �لكتاب عن نقاء م�ساعر و�أحا�سي�ص   ميكننا �

نها �سادقة وغري متورطة يف لعبة �ل�سور �ل�سعرية �ملزيفة  تبدو خطرة الأ

�لتي تنقلها �ملر�يا �الجتماعية و�لعاطفية غري �مل�ستوية، وعلى نحو ال 

ن ن�سمع �ل�ساردة تكرر حلبيبها مثل هذ� �لكالم: جند معه �رصورة الأ

أنا، �سادقة وحقيقية(.  أن تعرفني، كما � أريدك � � -( 

)يف مديح �حلب، �ص15(

 فطبيعة �حلال تغني عن �ملقال، كما يقال. 

أن �لكاتبة تتخذ �أحيانا م�سافة من نف�سها ومتار�ص �للعب على   ورغم �

�لكلمات، فاإننا النخطئ يف �لتقاط تلك �لنغمة �ملميزة، نغمة �العرت�ف 

إهاب عبارتها �ملوحدة يف طول  �لذ�تي هذه و�ل�سدق �لذي يرتقرق حتت �

�لكتاب وعر�سه. 

إح�سا�ص ال تخطئه �لعني بالنز�هة �ل�سخ�سية و�سمو �لذ�ت   نعم هناك �

�لعو�طف وعموميتها، حتى  و�متهان  �البتذ�ل  �لتي تبقى ع�سيّة على 

على  إخفاقاتها  � وت�رصد  �لف�سل  تطوع  أن  � حتاول  �لكاتبة  نرى  ونحن 

تكتفي  وال  نف�سها،  تهاجم  �خلا�سة،  معاناتها  يف  وهي،  م�سامعنا. 

إىل �لقطط �جلائعة يف  ألقى بقلب �لفتاة �لتي �أحبته � مبهاجمة ذلك �لذي �

أنه كان يخ�سى على جيبه من �الت�ساخ بدم هذ� �لقلب.   �ل�سارع ملجرد �

)يف مديح �حلب، �ص40(

أعماقها بعد  أن �لرجل �لذي هرب منها قد بقي �ساكنا يف �  وم�سكلتها هي �

أن قامت، خالل عالقتها �لعا�سفة معه، بابتالعه فغ�ّست به، ومل ت�ستطع  �

�خلال�ص من تاأثريه �ملدّمرل�سحتها �لعاطفية و�لنف�سية. 

رنب �مل�سلوخ( وهي ت�ساأل   وحينما تقول يف ن�سها �ل�سغري �مل�سمى بـ)�الأ

أبلة كرمية على هذ� �لنحو: معلمتها �

أي�سا.. (،     )يف  أنا � أنا، � أنا و�لبطة �لبي�ساء � أن �ل�سكني �  )- هل ذنبي �

مديح �حلب، �ص43(

 فاإنها تكرر بهذ� �سيئا ي�سبه موقف )بودلري( �ل�ساعر �لرجيم، حينما يقول 

أن نلتم�ص  إىل � أنا �ل�سكني(. وهو ما يدعونا � أنا �جلرح و� إحدى ق�سائده )� يف �

أ�سبابا لهذه �حلال �لذي يتحول فيها )مديح �حلب( عند كاتبتنا  أو � �سببا �

أمام  ن�سانية � إىل �رص�ع تكون فيها �لذ�ت �الإ إىل هجاء له، وعذ�ب فيه، و� �

خيارعا�سف ي�سع وجودها بني �حلياة و�ملوت، ويجعل من �ساحبته 

آن معا.  أو �جلرح و�سكينه، يف � �ل�سكنَي و�لبطة �ملذبوحة، �

إن ذلك يوؤلف  أبيات بودلري �ملتقدمة �  و�سارتر يقول يف تعليقه على �

ن �ساحبها مل  �زدو�جية كاملة، ي�ستويل �جلالد فيها على �ل�سحية، الأ

ينجح يف روؤية نف�سه، ولذلك فهو ينب�سها كما تنب�ص �ل�سكني �جلرح. 

ف�سال عما يعنيه ذلك من �نق�سام عميق تتعر�ص له �لذ�ت. 

أزهار �ل�رص، ترجمةحنا �لطيّاروجوجيت �لطيّار،  )جان بول �سارتر، مقدمة �

 .)http:almasira eurosarter. htm
إىل كاتبتنا )درجة من �لوعي �لز�ئد بالذ�ت(، كما   وذلك ميثل بالن�سبة �

تعلق �ل�ساردة يف رو�ية )منامات(. 

أر�قب  أر�قب عي�سي، �أحيا و� أعي�ص �حلياة و� إذ هو ) يوؤدي دور� مزدوجا: � � 

مقرون  �حلياة  يف  �ندماجي  �لفعل،  هذ�  أر�قب  و� أفعل  � �حلياة،  هذه 

�لرو�ية(.           هذه  أبطال  � أحد  � يقول  كما  عنها(،  �لبعد  من  �مل�سافة  بتلك 

)منامات، �ص32( 

 لقد قالت جوخة قبل ذلك يف رو�يتها منامات �ل�سادرة قبل )يف مديح 

أربع �سنو�ت )2004(، وهي تتحدث فيما يبدو عن ذلك  �حلب( بحو�يل �

�حلب نف�سه:

ومهما  بد.  �الأ إىل  � و�سما   – �ختيار�  ال  ��سطر�ر�   – جرحي  حملت   (  

أب�رص يف لهبها �لد�كن  أرى زرقة �نحفاره �لتي كانت، و� مل � برئت من �الأ

ذى �لذي نلحقه باأرو�حنا حني نحاول دجمه باأرو�ح �أخرى(،             �سحيق �الأ

)منامات، مرجع �سلبق، �ص8(

نتيجة  ن�سانية  �الإ بالذ�ت  يلحق  �لذي  �خلطر  إىل  � يبدو  فيما  منتبهة   

ملوقف متطرف من هذ� �لنوع. 

�سباب �لتي   و�لكتاب ال يف�سح لقارئه كبري جمال للتفكري يف طبيعة �الأ

إذ� كان  أن يوجد يف حياة �ل�ساردة )�رصخ( من هذ� �لنوع، وما � إىل � أدت � �

�حلب وحده م�سوؤوال عن كل ذلك. فالتبا�ص �لعالقة يف هذ� �حلب ي�سل 

إنها )قالت كالما كثري� عن �حلب كي ال  إىل حد �لقول مرة � ب�ساحبته �

حتب(!    ) يف مديح �حلب، 54(

حو�ل كلها، ال تتحدث عن �حلب بالطريقة �لتي يتحدث   وهي، يف �الأ

أدبنا �لعربي مثل عمر بن  فيها، مثال، �سعر�ء غزل معروفون يف تاريخ �

أو نز�ر قباين من �ملعا�رصين، على  أبي ربيعة �ملخزومي من �لقدماء، � �

�لرغم من كل �ملز�عم و�الدعاء�ت �لعاطفية �لتي تر�فق ق�سيدة �حلب 

أو غريهما.  �لتقليدية يف لغتنا �لعربية عند هذين �ل�ساعرين �

 وهي ال تتحدث، كذلك، على طريقة �ل�سعر�ء �لعذريني �لذين يت�سعد 

آفاق �سماوية بعيدة عن �لعالقات �لب�رصية �ل�سوية، كما  إىل � �حلب لديهم �

مر يف هذين �لبيتني �للذين وجدتهما �ل�ساردة مرة على مكتبها يف  هو �الأ
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أمها �سم�سة(: ورقة بخط من ت�سميها )�

  قلوب �لعا�سقني لها عيون  ترى ما ال ير�ه �لناظرونا

إىل ملكوت رّب �لعاملينا أفئدة تطري بغري ري�ص  �   و�

)منامات، مرجع �سابق �ص103(

نني �ملتو��سل، وهذ� �الن�سحاق حتت  مل �ملم�ص وهذ� �الأ  هناك فقط هذ� �الأ

و�أحا�سي�ص مُتار�ص على ذ�ت ح�سا�سة ممتحنة بوجودها  ثقل م�ساعر 

إىل نوع من  أنثى مع رجل � حتت عنو�ن هذ� �حلب �لذي يتعدى عالقة �

أ�سيائه وتاريخه: �لذوبان فيه و�لتماهي مع ج�سده و�

)�أحببت كريات دمه �حلمر�ء و�لبي�ساء و�ل�سفائح �لدموية وزر قمي�سه 

زرق و�حل�سى  وعظام قف�سه �ل�سدري وكبده وحذ�ءه و�سحن �ل�سمكة �الأ

�لذي يبعد ع�رصة كيلومرت�ت عن بيته ومخ �ساقه وب�سيالت �سعره و�سايه 

�ملاء  د�خله  �لذي  وهاتفه  �لرخي�سة  علبه  �مللكة يف  و�سورة  �سود  �الأ

وهاتفه �جلديد بالكامر� �لذي �رصق و�سوت نقره على لوحة �ملفاتيح 

وعلم مدينته وطحاله وعظام جمجمته �لناتئة وكرة �لقدم �لتي ركلها 

�سبيا و�ملاء �لذي ي�رصبه و�لبنت �لتي قبلته يف �ل�ساد�سة و�لربكة �لتي 

أمه ونظارة �أخيه وملعة  أطفال �جلري�ن و�سوط � �سبح فيها يوم �لعيد مع �

قرطي �أخته �لعرو�ص وبيا�ص و�سلة غ�سيله و�خل�سب يف �سقف جري�نه 

إبهامه وهد�ياي �لتي باعها بثمن معقول وحرف �ل�سني  أبيه وعظمة � ونار �

�لذي مي�سغه(.            )يف مديح �حلب، �ص15(

أمام هذ�  أن نقف منده�سني � إز�ء كالم من هذ� �لنوع غري �  ونحن ال منلك �

�الندفاع و�لرغبة �لعارمة، و�لو�حدية يف �حلب. 

أة  أن �سورة �لرجل �لذي يحتل كل هذ� �لقدر من �هتمام �ملر�  و�لغريب �

إال ملاما،  وع�سقها غري و��سحة متاما. فهو ال يظهر بنف�سه يف �لكتاب �

أكرث  ُيرى وال َيرى، كما ذكرنا. وهو منظور ال ناظر، يجري �لكالم عنه �

مما ياأتي منه. 

 وما يثريه كتاب جوخة �حلارثي هذ� من متعة قر�ئية خال�سة بكل ما 

إيقاعات د�خلية وخارجية، و�كتناز دالالت  ينطوي عليه من لغة ر�ئقة، و�

�سمنية وظاهرة، وبالغة خطاب �سعري ونرثي، يبدو كافيا ومغنيا عن 

أن �ل�ساعرة ]وال  أ�سئلة �أخرى، خ�سو�سا ونحن ن�سعر � أية � �لتفكري بطرح �

أتردد يف و�سف جوخة �حلارثي يف هذ� �لكتاب بهذه �ل�سفة[ تغتذي  �

يقاعات و�حلكايات �جلديدة �لتي  من كلماتها، وتعي�ص على �ل�سور و�الإ

أ يف كل مرة بتاأمل ذ�تها من جديد من خاللها. ف�سال عن  تخلقها، وتبد�

إن �ل�سعر �حلقيقي يتجاوز با�ستمر�ر  � تلك �حلقيقة �لعامة �لتي تقول 

م�سدره ويوفر عن طريق �سكله ولغته نف�سها قدر� من �ملتعة �لتي تقود 

إىل �ل�سعور باحلرية و�لتخفّف من كثري من �لتبعات �الجتماعية �حلافة،  �

أم قارئه.  �سو�ء بالن�سبة ملبدعه �

وذلك ال يتعار�ص طبعا مع �سعورنا باأن �لكاتبة تنطلق من جتربة وال 

أو �سور معلقة يف �لفر�غ. فهي متار�ص بذلك  أفكار، � تكتفي بالتعبري عن �

إىل وقائع نف�سية وعملية يتم خلطها  حالة ��سرتخاء وتهوميات ت�ستند �

باحللم من �أجل تربيرها وتخفيف حدتها وروؤيتها يف �سوء جديد. وقر�ءة 

أن تف�رص لنا �لكيفية �لتي تنزلق فيها  �سا�ص ميكن � �لكتاب على هذ� �الأ

ول  �لكاتبة ب�سهولة نحو ما�سيها �ل�سخ�سي، ما�سي طفولتها وبيتها �الأ

وعالقاتها �لعائلية وذكرياتها وذبذبات م�ساعرها �جل�سدية و�لعاطفية 

ألي�ص  أن � �ملبكرة، يف كل مرة تتحدث فيها عن حبها وحبيبها �لغائب. ذلك �

ول  أن تتخل�ص من �ملريول �الأ �لتي عرفت طريقها منذ �لبد�ية، مل ت�ستطع �

إىل بالد �لعجائب؛ �لذي لب�سته يف رحلتها �خليالية �لطويلة �

أ ب�سيء من �النتباه هذ� �لن�ص:  ولنقر�

ألي�ص طريقها منذ �لبد�ية، لكنها لب�ست مريول �لبنت �ل�سغرية،  ) عرفت �

ن �لف�سول كان يدفعها لروؤية بالد �لعجائب.  الأ

أنها مل تعرف كيف تخلع �ملريول بعد ��ستيقاظها من  ألي�ص �  م�سكلة �

رحلتها(.            )يف مديح �حلب، �ص24(

أة نا�سجة يف  أن تكون �مر� وىل.. � أو ميّزتها �الأ ألي�ص �  نعم، هذه هي م�سكلة �

طفولتها، وطفلة �سغرية يف ن�سجها. 

طبيعة  ذ�ت  أ�سلوبية  � ظاهرة  هناك  أن  � إىل  � �سارة  �الإ من  بد  ال  و�أخري�   

�لكتاب على نحو الفت. وهي ظاهرة  يتكرر يف  ن ظهورها  الأ بنيوية، 

فكار و�مل�ساعر، كالفرح و�حلزن و�لياأ�ص  �لت�سخي�ص �لذي تتحول فيه �الأ

إىل كائنات وخملوقات لها �سمات ب�رصية جتعلها �لكاتبة هدفا  و�مللل، �

للخطاب و�حلو�ر، كما يف هذ� �لن�ص بعنو�ن )هد�يا(:

)يجل�ص �حلزن يف �لكر�سي �ملقابل، نتبادل �لهد�يا ب�سمت، ثم نتبادل 

أنها فارغة، نتبادل: �رص�ئط �سعري بربطة عنقه،  أطباق �لطعام، ال ننتبه � �

 
ّ
أنا و�حلزن، يجل�ص على كر�سي نتبادل: رباط حذ�ئي برباطه، نتبادل: �

و�أجل�ص على كر�سيّه. 

أيدينا   نتحاذى، قليال فقط يرتفع كتفه على كتفي، وهو�ء قليل مير بني �

غري �ملت�سابكة. 

إما  نها بال زو�يا، و� أن تكون �لد�ئرة مكتملة، ندخلها وال نخرج الأ أما � � 

أنا،  �لدو�ئر، وجنل�ص متقابلني، �حلزن و� أنا، خارج  ن�سري معا، �حلزن و�

نتبادل �لهد�يا ب�سمت(         )يف مديح �حلب، �ص38(

ن�سانية وحاجتها   ولهذه �لظاهرة داللة خا�سة توؤكد على عزلة �لذ�ت �الإ

معاي�ستها،  إدمان  � جرى  �لتي  �لد�خلية  و�لوقائع  �مل�ساعر  تثبيت  إىل  �

وتاأني�سها، ومنحها كيانا م�ستقال تكون �لكاتبة قادرة معه على تاأملها 

إجر�ء حو�ر معها.  إليها بطريقة جديدة و� و�لنظر �

أن م�سدر �لت�سخي�ص وبو�عثه تنطلق من قوة �لعاطفة   ومعروف لنا �

يف  ��ستثنائية  حدود  إىل  � ن�ساين  �الإ �لوجد�ن  يت�سعد  وحني  وعمقها. 

من  به  ويحيط  ن�سان  �الإ به  ي�سعر  ما  كل  لي�سمل  ميتد  فاإنه  مدياته، 

كائنات، حيث ت�سقط �لكاتبة ذ�تها على �لوجود و�لطبيعة من حولها، 

إىل كائنات قريبة  ولي�ص فقط على م�ساعرها �لتي تتحول، كما قلنا، �

منها وبعيدة عنها يف �لوقت نف�سه. 

 ورمبا بد� هذ� من بع�ص �لوجوه نوعا من �مل�ساحلة مع �لنف�ص، وحماولة 

لقبول �لو�قع، و�القتناع مبا تي�رص فيه من �أمل وحزن وملل وياأ�ص، كما 

�سياء قدر� مفرو�سا على �لذ�ت وطبيعة �أخرى فيها. مع  لو كانت هذه �الأ

أن �ملحاولة تظل، على م�ستوى داللتها �لعامة، م�سمّخة بر�ئحة �ملر�رة  �

إىل �لد�ء ملعاجلة �لد�ء نف�سه.  �لتي ي�سعر بها من يلجاأ �

أد�ئها  أي �سعريتها و� أما على م�ستوى �لداللة �ل�سكلية لهذه �لظاهرة، � � 

�لعبارة  لتوتر  �أحيانا  فاقدة  تبدو  فاإنها  �خلا�ص،  و�لرتكيبي  �لبالغي 

وَتلوِّن داللتها �لن�سية، لتدخل يف ما يقرب من رتابة �لنرث وتفقد بع�ص 

ميز�تها �ل�سعرية. 

 وبع�ص �ل�سعر�ء �لعرب، مثل عبا�ص بي�سون، يرون باأن �لت�سخي�ص يظل 

ذيال من ذيول �لرومانطيقية �لتي مار�سها �سعر�ء عرب و�أجانب عانو� من 

إعالء طوباوي وجمايل وغنائي للعاطفة.  تورم �لذ�ت، وما ير�فق ذلك من �

آرتور ر�مبو، �الآثار �ل�سعرية ترجمة   ) �نظر، مقدمة عبا�ص بي�سون على �

كاظم جهاد، من�سور�ت د�ر �جلمل 2007، �ص52(. 

مر �لذي ال جند له �سدى و��سحا هنا يف غري هذه �لرغبة يف تدجني   �الأ

�لعو�طف و�لت�سالح مع ما يبدو �سديد �لوقع على �لنف�ص منها.  
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بداية الطريق.. ال�سينمائي طويل.. لكن، الهوى والهواية 

الرغبات  تلك  حتول  ن�سميه  أن  ا ميكن  ما  اىل  يقودان 

ال�رسيط  يف  مت�سكل  ا�ستغال  إىل  وا حب  اىل  هواء  واالأ

»الفلم« الذي هو الوالدة الفعلية.. 

أو ما ن�سميه ببداية ت�سكالت  ماين ا
ُ
ال�رسيط ال�سينمائي الع

مل  طويال..  أمامه  ا الطريق  زال  ما  مانية 
ُ
ع �سينمائية 

ي�سع بعد نقطة بداية )حقيقية( موؤثرة. وفيلم »البوم« 

ماين طويل، حوله 
ُ
أول �رسيط �سينمائي روائي ع ا وهو 

كالم لي�ض جمال نقا�سه هنا. 

ال�سنوي كذلك يحتاج  ماين 
ُ
الع ال�سينمائي  واملهرجان 

خر اىل روؤى وت�سورات واقرتاحات للخروج من  هو االآ

ال�سينمائي  الفعل  اىل  للدخول  وذلك  احلايل،  و�سعه 

وي�ستمر  املتكرر  يتكرر  ال  حتى  احلقيقي،  بداعي  االإ

ن.  امل�سهد كما هو عليه االآ

اجلديدة  التخ�س�سات  ل�سالح  هي  ن  االآ املراهنة 

التي مت افتتاحها يف كليات العلوم التطبيقية وكلية 

الكليات  وبع�ض  قابو�ض  ال�سلطان  بجامعة  االعالم 

ال�سباب  من  ملجموعة  املجال،   
َ
َفتحت اخلا�سة، 

بالدرا�سة املتخ�س�سة يف جماالت تقرب من جماالت 

الدرا�سة  او  الهواية  وحتويل  ال�سينمائي  اال�ستغال 

ال�سباب  فهوؤالء  بداعي..  االإ الفعل  لهذا  املمار�سة  اىل 

�ستكون املراهنة ل�ساحلهم وذلك:

بروح  جديداً  جماالً  يدخلون  وهم  الرغبة  لديهم  أوال:  ا

�سن  ويف  واال�ستفادة  املعرفة  تن�سد  طموحة  �سابة 

�سغرية دون ادعاء وكالم مر�سل. 

أال  يخيب ظني بانطفائهم  أرجو ا ثانيا: هوؤالء ال�سباب ا

مانية 
ُ
مبكراً، على عاتقهم �ست�سكل مالمح ال�سينما الع

يان والتو�سيح 
ْ
)وهنا – ا�ستخدم ال�سينما العمانية للتب

ولي�ض كم�سطلح.. (. 

قادمة،  أي�ساً  ا والتكنولوجيا  قادم،  ال�ساب  اجليل  إذا،  ا

حدود  ال  الرقمية  والتقنيات  م�ستمر  تطور  يف  وهي 

املحمولة  الهواتف  حتى  دخلت  عملها،  ملجال 

مب�ستويات عالية اجلودة والدقة. 

يف  خ�سو�ساً  الدار�سني  مانيني 
ُ
الع الطلبة  م�ساركة 

طريق  بداية  حققوه،  وما  التطبيقية  العلوم  كليات 

ي�سمى هاج�ض احلب خللق  بالدفع مبا  واعد  مل�ستقبل 

 
ّ
�سناعة اأ�رسطة �سينمائية وت�سّكل ذائقة مزاجية وهم

هم من ذلك ان العمل ال�سينمائي مهما  �سينمائي. واالأ

كانت بدايته، هو ا�ستغال جماعي والكليات املذكورة 

توفر الدرا�سة )النظرية والتطبيقية( وت�سارك يف حلقات 

مل�ستوى  التاأ�سي�ض  ملراحل  مهم  وهذا  فالم،  االأ عمل 

وظروفه،  وا�سرتاطاته  ال�سينمائي  العلم  من  جديد 

والكليات توفر اىل جانب ذلك ما ينق�ض هذا اال�ستغال 

او  منتجني  خمرجني،  م�سورين،  )ممثلني،  كوادر  من 

ممولني( ح�سب االمكانيات. 

الفردية  التجارب  باإبراز  الكليات  هذه  ت�سمح  وهنا 

و�سقلها ومعرفة التباينات يف امل�ستويات والقيم. 

اخلليج  مهرجان  يف  الطلبة  هوؤالء  م�ساركة  إذا،  ا

املتحدة  العربية  االمارات  بدولة  دبي  ال�سينمائي يف 

يف دوراته الثالث، وح�سولهم على مراكز متقدمة يف 
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خطوات اأوىل.. لطريق طويل
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هو  والوثائقية  الطلبة  واأفالم  الق�سرية  فالم  االأ خانة 

دليل على اأهمية احلدث واملنا�سبة. 

أنهى دورته يف  خري- الذي ا ففي املهرجان الثالث – االأ

منت�سف ابريل املا�سي 2010 حقق �رسيط »ت�رسيب« 

فالم الق�سرية« للمخرجني  ول يف خانة »االأ املركز االأ

أمبو�سعيدي. كذلك حقق �رسيط  اأجمد الهنائي وخمي�ض ا

»نقاب« للمخرجة مزنة امل�سافر املركز الثاين يف نف�ض 

الفئة. 

مانيون 
ُ
أي�سا للمهرجان قدم الطلبة الع ويف هذه الدورة ا

ثمانية اأ�رسطة نالت اال�ستح�سان والت�سجيع رغم انها 

مل تفز اىل جانب ال�رسيطني الفائزين. 

وىل يف  أف�سل« اجلائزة االأ كذلك حقق �رسيط »الواقعية ا

الق�سرية  فالم  االأ فئة  نف�ض  وىل 2008 عن  االأ الدورة 

خوين داود ويا�رس الكيومي. وفاز �رسيط  للمخرجني االأ

»القنت« باجلائزة الثانية يف الدورة الثانية للمهرجان 

2009 للمخرج املعت�سم ال�سق�سي. 

�رسطة هي من ا�ستغاالت الطلبة  ن�سري هنا اىل ان تلك االأ

�رسطة املذكورة ق�سرية ترتاوح  �رسطة الق�سرية. فاالأ لالأ

أربع دقائق اىل �ست دقائق وم�سورة  مدة عر�سها من ا

بكامريات فيديو رقمية وا�ستغالها )يف معظمها( يدور 

وذلك  احلياة  ومتغريات  ماين 
ُ
الع املكان  ثيمات  حول 

هم ان تلك  أو متخٍف، كذلك وهذا االأ عرب ترميز وا�سح ا

الوحدة  على  با�ستغالها  ق�رسها  رغم  متيزت  فالم  االأ

املو�سوعية وهذا هو ما منحها هذا القدر من التما�سك 

بو�سوح الفكرة املراد تو�سيلها لدى املتلقي. 

مانيني 
ُ
ع ملخرجني  اأخرى  م�ساركات  أي�ساً  ا هناك 

�سباب )لي�سوا طلبة( بع�سها حاز على جوائز وبع�سها 

ال�سوت  تقنيات  من  اال�ستفادة  ل�سعف  يفز  مل 

وال�سورة، ولكن – هناك – اأ�رسطة فازت منها: �رسيط 

»بيا�ض« بح�سوله على جائزتي التحكيم واملو�سيقى 

أبوظبي للعام الفائت  و�سط يف ا يف مهرجان ال�رسق االأ

2009 للمخرج خالد الكلباين. 

بالن�سبة  مهم  �رسيط  وهو  »بيلوه«  �رسيط  وهناك 

مانية.. وهو �رسيط روائي ق�سري مدته �ست 
ُ
لل�سينما الع

وقدمه  الروا�ض  عامر  املخرج  باقتدار  اأخرجه  دقائق 

ملهرجان دبي ال�سابق ذكره يف عام 2008 وحاز به 

على اجلائزة الثانية. 

�رسطة الفائزة  فخالل �سهر ابريل املا�سي �ساهدت االأ

دباء واحلقيقة- تقال- ان  يف مقر جمعية الكتاب واالأ

أبانت عن جهد وا�سح باخلروج  �رسطة املذكورة قد ا االأ

عمال  االأ من �سكونية احلالة وذلك ما عربت عنه تلك 

مانية قادرة 
ُ
إليها، وان هناك طاقات ابداعية ع امل�سار ا

أولئك  ا وان  والعوائق  الظروف  كل  رغم  العطاء  على 

اجلماعي  والعمل  بالتجديد  الرغبة  لديهم  ال�سباب 

والتعلم واال�ستفادة وهو دليل �سحي ملن ي�ستغل يف 

�سواء  ال�سينمائي  ال�رسيط  �سناعة  وهو  جديد  حقل 

أو �سمن جمموعة.  باجتهاد �سخ�سي ا

إذاً.. �رسيط »بيلوه« الذي �ساأختم به مقايل يختلف عن  ا

له  املذكور  املخرج  كون  قلت  كما  خرى  االأ �رسطة  االأ

ب�سمته اخلا�سة يف هذا ال�رسيط. 

�سالت  التي  الدم  قطرات(  أو  )ا »قطرة  تكون  أن  ا اأمتنى 

فاجئُة 
ُ
على )احلطبة( تلك التي يف ال�رسيط كما هي م

ماين م�ستقبالً وكفا�سلة 
ُ
بداية نقلة حقيقية لل�رسيط الع

أرادها املخرج( بني زمنني وعمرين.  )كما ا

تلك قطرة الدم مبا حتمله من معاٍن ودالالت يف بعديها 

التي نحتاجها يف  الدم  الرمزي واحلقيقي، تلك نقطة 

تعبريية  طاقة  من  متلكه  مبا  قادمة  ا�ستغاالت  مثل 

لتقول باأن دورة احلياة مليئة بال�سقاء والظلم والعبث، 

عمار والتقاطعات.  أن احلياة تتمف�سل عندها تلك االأ وا

أو قطرات الدم وان�سيابها  وما التعبري عن تلك القطرة ا

أن  وا النظرة،  قوة  على  دليل  إال  ا اخل�سبي  العمود  على 

وت�سكيلها  وروؤيتها  �سناعتها  ميكن  احلقيقية  اللقطة 

إبداعي موؤثر.   كفعل ا
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�سياء لي�ست يف اأماكنها« ا�سدار روائي للقا�سة  »االأ

�سل�سلة  �سمن  وذلك  اجلهوري  هدى  الُعمانية 

باالبداعات  واخلا�ض  نزوى«  »كتاب  ا�سدارات 

الُعمانية.

�سياء لي�ست يف اأماكنها« هي  و»االأ

والقا�سة  للكاتبة  وىل  االأ الرواية 

تقدمت  التي  اجلهوري  هدى 

لالبداع  ال�سارقة  جلائزة  بها 

الثانية  دورتها  يف  العربي 

نتائجها  اأعلنت  والتي  ع�رسة 

 2009 فرباير  �سهر  يف 

املذكورة  الرواية  بح�سول 

يف  ول  االأ املركز  على 

جمال الرواية.

الرواية  ح�سلت  كما 

جائزة  على  اأي�سا 

الُعمانية  اجلمعية 

دباء  واالأ للكّتاب 

ف�سل ا�سدار روائي  الأ

لعام 2009 والتي اأعلنت خالل 

معر�ض م�سقط الدويل للكتاب 2010.

رئي�سية  �سخ�سيات  ثالث  على  تقوم  والرواية 

اأحداث  بكتابة  ينفرد  منها  وكل  ورجل  امراأتني 

حداث االخرى التي يكتبها  تتقاطع وتت�سابه مع االأ

خر يف مذكراته ويف الوقت الذي يتبدى لنا ان  االآ

مع  يتنافى  ما  ويكتب  كاذب،  ال�سخ�سيات  احد 

خر نكت�سف بجالء ان كل �سخ�ض بطبيعة احلال  االآ

�سياء بالتاأكيد  عندما يكتب موقفه اخلا�ض من االأ

�سينحاز وبقوة اىل نف�سه واىل موقفه، و�سيبدو اأكرث 

مثالية النه الوحيد القادر على و�سع املربرات ملا 

خاطفة،  ب�رسعة  اأماكنها  �سياء  االأ تغري  لذا  يفعل. 

ان  نفرت�ض  ان  هي  الكبرية  اخلدعة  ان  ونعي 

اال�سياء تبقى يف اأماكنها دوما.

كما ان لهدى عمل روائي اآخر قيد اال�ستغال ن�رست 

العدد 61 من جملة نزوى  الكاتبة منه ف�سال يف 

�سياء باأ�سمائها«. با�سم »دون اأن ت�سمي االأ

�سي�سدر  اأي�سا  القادمة  القريبة  املدة  وخالل 

ا�سدارات  �سل�سلة  �سمن  اآخر  كتاب 

»كتاب نزوى« بعنوان 

»درا�سات يف الت�سوير 

د.  للباحث  ال�سوئي« 

وهو  احل�سني  عبداملنعم 

الت�سوير  حول  كتاب 

اجمااًل ولكنه يف  ال�سوئي 

اجزاء كثرية ير�سد تطورات 

الُعمانية  »الفوتوغرافيا« 

وممار�سيها  مراحلها  عرب 

جانب  فاىل  وم�ستغليها. 

العلمية-   – املكتوبة  املادة 

»الفوتوغرافية«  ال�سور  هناك 

امل�ساحبة.

[ اجلدير بالذكر ان ا�سدار »كتاب 

نزوى« عرب مراحله كالتايل:

مكنة والوجوه« لل�ساعر �سيف الرحبي  [ »حوار االأ

والفنون  للثقافة  على  االأ املجل�ض  مع  باال�سرتاك 

املعمري-  البراهيم  ال�سم�ض«  »بهو  مب�رس- 

لعبداهلل  املفهومية«  اال�ستعارة  يف  »درا�سات 

ليحيى  ال�سحراء«  يف  وحيد  »بيت  احلرا�سي- 

افريقيا«  اأدغال  يف  ُعماين  »مغامر  املنذري- 

ملحمد املحروقي- »املراأة الواقفة جتل�ض« لزوينة 

الليل يل« لهالل احلجري- »حياة  خلفان- »هذا 

بني �ساهدتني« ليحيى الناعبي- »نقو�ض« ليون�ض 

خزمي- »معرب الدمع« لعبداهلل البلو�سي- »هل«  االأ

لنا�رس البدري.  
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