


ب�سم اهلل الرحمن الرحيم.. 

أعطى وبارك م�سعانا  أنعم و� � �لذي  �حلمد هلل 

وكلله بالنجاح، و�ل�سالة و�ل�سالم على �سيدنا 

آله و�سحبه ومن �تبع هد�ه. حممد وعلى �

أع�ساء جمل�س ُعمان �لكر�م.. �

أعز�ء.. أيها �ملو�طنون �ال� �

إن للقائنا �ليوم يف مدينة �ساللة ونحن على م�سارف �الحتفال بعيد �لنه�سة �الأربعني داللة  �

أت خطو�تها  رمزية ال تنكر. فمن حمافظة ظفار �نطلقت �لنه�سة �لُعمانية �حلديثة وفيها بد�

مل�سريتها  �الأربعني  بالذكرى  �لطيبة  ربوعها  يف  نحتفي  نحن  وها  �الأمل.  لتحقيق  �الأوىل 

�ملباركة �لتي حتققت خاللها منجز�ت ال تخفى يف جماالت كثرية غريت وجه �حلياة يف 

أ مكانة بارزة على �مل�ستويني �الإقليمي و�لدويل.  ُعمان وجعلتها تتبو�

أجل بناء �لدولة  أول كلمة لنا عربنا من خاللها عن عزمنا على �لعمل من � ألقينا � فمن هنا �

أخذنا  � فقد  �حلني  ذلك  ومن  �مل�ستطاع  قدر  �ملجاالت  �ستى  يف  بالبالد  و�لنهو�س  �حلديثة 

أن متكنت  باالأ�سباب لتحقيق ما وعدنا به و�نه ملن موجبات �حلمد و�ل�سكر هلل �لعلي �لقدير �

إليه وكان كل ذلك �سمن تو�زن  إجناز �لكثري مما تطلعنا � ُعمان خالل �ملرحلة �ملن�رصمة من �

دقيق بني �ملحافظة على �جليد من موروثنا �لذي نعتز به ومقت�سيات �حلا�رص �لتي تتطلب 

ؤم مع روح �لع�رص و�لتجاوب مع ح�سارته وعلومه وتقنياته و�ال�ستفادة من م�ستجد�ته  �لتالو

وم�ستحدثاته يف �ستى ميادين �حلياة �لعامة و�خلا�سة. و�ذ� كان بناء هذه �لدولة �لع�رصية 

إليها مل يكن ـ كما تعلمون  إليها قد حتقق بعون من �ملوىل عز وجل. فان �لطريق � �لتي تطلعنا �

إمنا �كتنفته �سعاب جمة وعقبات عديدة. لكن بتوفيق من �هلل و�لعمل  جميعا ـ �سهال مي�سور� و�

إناثا  إميان مطلق بعون �هلل ورعايته من جميع فئات �ملجتمع ذكور� و� إخال�س تام و� ؤوب وبا �لدو

مت �لتغلب على جميع �ل�سعاب و�قتحام كل �لعقبات و�حلمد هلل.

أع�ساء جمل�س ُعمان �لكر�م.. �

أيها �ملو�طنون �الأعز�ء.. �

عليه  تكون  أن  � تو�سمنا  ح�سبما  �لع�رصية  �لدولة  بناء  من  عالية  ن�سبة  إجناز  � مت  لقد  نعم 



بف�سل �هلل عز وجل وذلك من خالل خطو�ت مدرو�سة متدرجة ثابتة تبني �حلا�رص ومتهد 

للم�ستقبل.

أكيد تلكم  إن لُعمان تاريخا عريقا ومبادئ ر��سخة منذ ع�سور م�ست وما قمنا به هو تا �

�ملبادئ و�لتعبري عنها بلغة �لع�رص ومن �ملبادئ �لر��سخة لُعمان �لتعاون مع �سائر �لدول 

ؤون  أ�سا�س من �الحرت�م �ملتبادل و�مل�سالح �مل�سرتكة وعدم �لتدخل يف �سو و�ل�سعوب على �

ؤوننا. �لغري وكذلك عدم �لقبول بتدخل ذلك �لغري يف �سو

لقد كان �هتمامنا باخلطط �لتنموية لبناء جمتمع �لرخاء و�الزدهار و�لعلم و�ملعرفة كبري� 

أنحاء �ل�سلطنة من بر�مج �لتنمية. إجناز ن�سبة نعتز بها يف �ستى � ونحمد �هلل فقد مت �

أن نتاج �لتنمية �لتي �سهدتها �حلياة �لُعمانية وكذلك �ملتغري�ت �ملفيدة  ومما الريب فيه �

وحتديثهما  و�لق�سائي  �لقانوين  �لنظامني  تطوير  �قت�ست  قد  �ملجتمع  على  أت  طر� �لتي 

�لالزمة لذلك و�لتي توجت بالنظام  �لنظم و�لقو�نني  �لع�رص ف�سدرت  ملو�كبة م�ستجد�ت 

�الأ�سا�سي للدولة.

أع�ساء جمل�س ُعمان �لكر�م.. �

أيها �ملو�طنون �العز�ء.. �

أر�س هذ� �لوطن  إىل ما �سبق جمرد �لتذكري باملنجز�ت �لتي متت على � مل نق�سد باالإ�سارة �

أهمية �ملحافظة  ؤكد على � أن نو أردنا � إمنا � أي برهان و� إىل � �لعزيز فهي ماثلة للعيان وال حتتاج �

أبناء  أتي من بعده من � عليها و�سونها وحمايتها لكي يتمكن �جليل �لقادم و�الأجيال �لتي تا

وبنات ُعمان من مو��سلة �مل�سرية �خلرية برعاية �ملوىل عز وجل وتوفيقه وعونه.

أع�ساء جمل�س ُعمان �لكر�م.. �

أيها �ملو�طنون �الأعز�ء.. �

أ�سهم يف بناء �رصح �لدولة  إىل كل من � نتوجه يف هذه �ملنا�سبة �لعزيزة بالتحية و�لتقدير �

�لع�رصية يف ُعمان و�سارك يف حتقيق منجز�تها و�ل�سهر على �سونها وحمايتها ونخ�س 

بالذكر قو�تنا �مل�سلحة وجميع �الأجهزة �الإد�رية و�الأمنية.

إليك �مل�سري ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من  أنبنا و� إليك � ربنا عليك توكلنا و�

أمرنا ر�سد�. �

إياكم.. وكل عام و�جلميع بخري. وفقنا �هلل و�

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

\  ن�س الكلمة ال�ضامية جلاللة  ال�ضلطان قابو�س بن �ضعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه-) مبنا�ضبة عيد النه�ضة الأربعني( 

أكتوبر 2010م بقاعة احل�ضن بحي ال�ضاطئ مبدينة �ضاللة.. فـي النعقاد ال�ضنوي ملجل�س ُعمان يوم الثنني 4 ا



ف�صلية ثقافية

ت�صـــدر عــن:

م�ؤ�ص�صة ُعمان لل�صحافة 

والن�صر واالعالن

الرئي�س التنفيذي

عبداهلل بن نا�صر الرحبي

رئي�س التحرير

�صـــــيف الرحـــبي

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

اال�صراف الفني واالخراج

خلف العربي

عن�ان املرا�صلة: 

�ص.ب 855 الرمز الربيدي: 117  

الوادي الكبري، م�سقط - �سـلطنة ُعمان

هاتف: 24601608 ) 00968( 

فاك�س: 24694254 )00968( 

Email: nizwa99@nizwa.com
nizwa99@omantel.net.om

�صـــعار:  االأ

 10 مــارات  الإ  - واحـد  ريال  ُعمان  �سلطنة 

 1.5 البحـرين   - ريال   15 قطــر   - دراهم 

ال�سـعودية   - دينـــار   1.5 الكويت   - دينــار 

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

125 دينــــارا - ليبيـــا  ديناران - اجلــزائر 

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

20 فرنكا - ايطــــاليـا  فرن�سا   - دولرات   3
4560 لرية.

اال�صرتاكات ال�صن�ية: 

فراد: 5 ريالت ُعمانية، للموؤ�س�سات: 10  للأ

ريالت عمانية- تراجع ق�سيمة ال�سرتاك. 

خماطبة  ال�سرتاك  يف  للراغبني  وميكن 

عــلى  »نزوى«  ملجلــة  التوزيـع  اإدارة 

العنوان التايل:

موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة والن�سـر والعلن 

 112 الربيدي  الرمز   -  3002 �ص.ب: 

روي - �سلطنة ُعمان. 
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لقـــــاءات:

- حوار �سعيد عقل حوار: ا�سماعيل فقيه.   

- جوخة احلارثية حوار: عا�سم ال�سيدي.  

- را�سل اإد�سن حوار: بيرت جون�سن: 

       ترجمة وتقدمي: اأحمد �سافعي. 

�ســــــــينما:

- رحلة اأورفيو�س يف » اآخر تانغو « : 

     كتابة: جيفر�سون كالين: ترجمة: اأمني �سالح.

�سعـــــــــــر:

ال�سخريي-  اآ�سية  غليفيك:  يوجني  زوين-  �سباح  وتقدمي:  ترجمة  رجنتني:  الأ �سعراء   -

قهوة  اخل�سب: ح�سان عزت-  نقار  ترنيمة  الناعبي -  يحيى  تبحث عن �سفاف:  أنا�سيد  ا

الكالم: فاتن حمودي- مرايا: را�سم املدهون- ق�سائد: نبيل من�رص- خطوة ثابتة نحو 

رباح  افرتا�س:  على  بناء  القائد-  عبداحلميد  البنف�سج:  غربة  علو�س-  اإدري�س  ر�س:  الأ

نوري- كاخلارج من غابة اىل نف�سه: جمال املو�ساوي - قمر وادي احلوقني: عبدالرزاق 

رخا   يو�سف  ق�سائد:  جنيدي-  عماد  ال�سن:  ملحمة  خليفة-  إيهاب  ا  : ق�سائد  الربيعي- 

رياين. ق�سائد: مي�سون الإ

ن�ســـــو�ص:

- الهرب اإىل الهاوية: حممد اأبو معتوق- �سياأتيك الغزال: خليل �سويلح- احلية: عبداهلل 

من  ق�ستان  عبدالغني-  حممود  ترجمة:  كيبل:  جيل  ال�رصق:  حرب  يوميات  خليفة- 

الفلبني وماليزيا: عامر ال�سمادي- مذكرات �سهيد �سابق: فادي عزام-  النور .. العتمة 

على  حداثية  هوام�س   - را�سد  عزيزة  الطني:  يف  املعتق  اليا�سمني  الربقاوي-  �سمري   :

مواقف النفري: عبداهلل زيد �سالح - املند�سة: رحمة املغيزوية.  

متابعــــات: 

- عبده وازن يف »قلب مفتوح«: جناة علي  - الرغبة و اجلمال .. ومتعة احلا�رص : عبد ال�سمد الكبا�س 

- اأحمد ال�سياد يف »جريج عدن«: اأحمد بابا اأولد �سيخنا - حممد زفزاف و »اأقنعة الرواية«: حممد 

عطية حممود  - غالية  ف. اآل �سعيد يف روايتها �سابرة واأ�سيلة: مفيـد جنــم- عبداهلل بن 

انت�سار  الثانية..  اجلنة  بيطار-  هيفاء  املغلقة:  املجتمعات  رواية  العطايف«..  »�سارع  يف  َبخيت 

دب الُعماين  للذات واملكان!! خيال �رصدي بل�سان )جلعاد �ساليط( يف غزة: �سما ح�سن- ترجمة من الأ

حممد  الع�سب«:  تاأكل  »مدن  يف  خال  عبده  ال�سحري-  حممد  منوذجا«:  ال�سحرية  »اللغة  املنطوق: 

اإ�سماعيل اللباين - لطفية الدليمي يف )�سيدات زحل( جماليات ال�رصد امللحمي: علي ح�سني عبيد 

-  حممد بودويك يف »امراأة ل حت�سى«: عبدال�سالم امل�ساوي. 
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^ تر�سل �ملقاالت با�سم رئي�س �لتحرير.. و�أن ال تكون قد ن�رشت ورقيًا �أو �إلكرتونيًا ^

s في هذا العدد   s s

  ب�رٍص ، اأمكنٍة وم�سائر  : �سيف الرحبي. 
ُ

- قلوب

4

الدرا�سـات:

- من العقالنية النقدية اإىل نقد العقالنية: علي حرب  - م�رصوع اجلابري يف منظور 

وروبي:  الأ التاريخ  عتمات  تابوكي:  انطونيو   - الوليد   بن  يحيى  الختالف:  فل�سفة 

اأحمد  ال�سوؤدد ، هواج�س احلنني املوؤرق للمثال امل�ستهى: هالة  ا�سكندر حب�س- مثال 

لم للو�سول اإىل فل�سطني يف كتابات يحيى يخلف الروائية: عواد اأبو  اد - رحلة الآ فوؤ

زينة- عن ال�ّسعر املغربي املهجري: عبدالّلطيف الوراري - انبثاق الده�سة .. بواكري 

خ�رص بن ال�سائح-  ال�رصد يف اليمن: ه�سام حم�سن ال�سقاف - لّذة ال�رصد الن�سائي: الأ

»حجرتان و�سالة« و»ع�سافري النيل« لبراهيم ا�سالن: طارق اإمام/ واأمانى فوؤاد- 

يف الكتابة الُعمانية: خمي�س العدوي - عبداهلل املعمري.



�

أو  يختار عبده وازن، حلظة اخلطر، حلظة الإطاللة ا

الوقوف على حافة الهاوية التي ل قرار لها، حيث 

إل من  الذهاب يف غيبوبة اجلراحة والنفق املغلق، ا

وال�سباب،  امل�سافة   
ِّ
خ�سم يف  تائهة  �سوء  نقطة 

حناياه  يف  ويتوغّل  الكائن  نحوه  يذهب  الذي 

يعرف  ل  وهو  الرطبة،  القامتة  وردهاته  املظلمة 

عودة  غري  من  الرحلة  أن  ا أو  ا منه  �سيعود  كان  إن  ا

ة.
ّ
هذه املر

أو تختاره اللحظة املحت�سدة بكل ما  يختار وازن ا

هو ِحدّي وغائر يف الذاكرة التي تتداعى، وهي تغور 

وم�سارطها،  وخدرها  اجلراحية  ة 
ّ
العملي ظالم  يف 

املوغلة  البعيدة  ف�ساءاتها  نحو  الذاكرة  تتداعى 

القامتة  الغيوم  و�سط  ل 
ّ
ترتح أمنا  كا البعد،  يف 

أجرام ت�سبه تلك التي ذهب  والربوق، بني كواكب وا

أر�ساً  إن كان جمالها ا إىل بع�سها الأمري ال�سغري، وا ا

تذكّر  ما  نحو  وعلى  معينة.  بخ�سائ�س  وب�رصاً 

أطياف ال�سرية »الفللينية« وفيلم بوب فو�س  ببع�س ا

النفق  يجتاز  املوت  مالك  حيث  اجلاز«.  هذا  »كل 

أة جميلة تبت�سم وتو�سك على العناق.  على �سكل امرا

لكن الطفل اللبناين القرين، الذي ي�ستدعيه �ساحبه 

وجوده  لي�سندَ  والأمل  الن�سوة  غيبوبة  يف  وهو 

�سظايا  و�سط  يبحر  والندثار،  بالتال�سي  املهدد 

معطيات  عن  وفداحة  أملاً  ا تقل  ل  ذاكرة  أثالم  وا

هذه  كل  ر 
ّ
تفج التي  اجلراحية  اللحظة  أ�ساة  ما

أن الطفولة  الأحمال من الذكريات املُ�ستعادة، غري ا

املندفعة واجلانحة مل تكن تعرتف، وهي يف بع�س 

الأوىل  اللحظات  مثل  وم�رصقة،  ن�رِصة  جوانبها 

لختبار احلب واجلن�س وال�سداقة، البحر وال�سورة 

أن  ال�سينمائية والتلفزيونية.. لكن الكتاب ل يلبث ا

َّد بغيوم الفجائع والغيابات بدءا بغياب الأب  يتلب

أمله العميق على الطفل )اليتيم(..  الذي ترك ب�سمة ا

أو  ا ال�سخ�سي  املادي  بعده  يف  اجلارح  اليتم  ذلك 

ة حيث اجلميع يتامى مبا يف 
ّ
أبعاده الوجودي يف ا

ذلك ال�سيد امل�سيح الأب، وفق حلم كابو�سي جلان 

أطفال موتى »يتامى كلنا  بول، حني جتمع حوله ا

أبنائي«. يتامى يا ا

كل  يف  املت�سظّية  ذاكرته  وراء  وازن  عبده  يذهب 

التي  اللبنانية  احلرب  من  واملتاهات،  الأرجاء 

الأقل  على  والقناعات  اجلاهزة  الأطر  كل  ك�رصت 

يف  مقذوفاً  أحالمه  وا نف�سه  وجد  الذي  الفرد  لدى 

ية العبث والدم.. 
ّ
بر

وازن  عبده  قلب  إىل  ا الأثرية  املوا�سيع  تتداعى 

تخوم  يف  الرحلة  هذه  خالل  من  لنتعرف  الكبري، 

اجلنيني،  ونب�سها  الأوىل،  هواج�سها  على  الذاكرة 

أ مع الطفولة الباكرة، مثل الدين الذي ينعته   الذي بدا

تكون هناك  أن  ا قبل  الإميان،  أو  ا الدينيّة،  بالغريزة 

أمام رعب اخلواء. لكن لي�س  أديان، ك�رصورة روحية ا ا

إىل كافة املوا�سيع  من غري قلق وبحث ميتد بظالله، ا

وغمو�سه  الدين  �ساكلة  على  هي  التي  َّمات  وامل�سل

وهواج�سه، كاملوت والزمن والنتحار، حيث يختار 

انتحار احلياة الأق�سى، الأمومة الأكرث لطفاً وحناناً 

من الأبوة، املالئكة وعمر الثالثني... الخ.

الأول  له وازن، »من احلب 
ّ
يبج الذي  الليل  والليل، 

أنتظره كل ليلة  أحبه وا ت�ساحلُت مع الليل و�رصت ا

أكن  ا النافذة ومل  أحب  ا ال�سيف �رصت  ل �سيما يف 

النافذة  لها،  نافذة  ل  غرفة  يف  النوم  على  أقدر  ا

�سقيقة الليل«.

مي�سي عبده وازن يف كتابه اجلديد »قلب مفتوح« 

الإ�سارة  باب  من  إل  ا التلخي�س  على   
ّ
الع�سي

أ�سيل  ا إىل �رصورة قراءته ككتاب طليعي  العابرة ا

أمل الثيمات واملو�سوعات  وحقيقي، مي�سي يف تا

�سطربةً 
ُ
م العنيفة  أ�سماكها  ا طفْت  التي  الإ�سكالية 

أكرث من جهة  ا إياها من  ا الذاكرة، مقلباً  يف �سباك 

هذان  يتداخل  حيث  عام  وثقايف  �سخ�سي  أفق  وا

مما  الع�سوي،  أملي  التا النحو  ذلك  على  احلقالن 

إبداعياً مفتوحاً ملا هو  ا يجعل من الكتاب �سنيعاً 

خارج الت�سنيف. وبلغة ل جتد �رصورة يف امليل 

أن  ا إذ  ا ّة، 
أكرث نحو املجازات وال�ستعارات البالغي ا
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أ�ساوي  املا النحو  هذا  على  املتدفق  الذاكرة  تيار 

ن 
ّ
املح�س الب�سيط  اخلا�س  �سكله  يخلق  اجلارف، 

يف  الإبداع  وقود  والروح..  والفكرة  اللحظة  بغنى 

م�ساره املتعرج ومبتغاه..

 
ّ
القلب املفتوح على هذا النحو يخلق ن�سه املداري

ذخرية  والهذيان،  التعبري  جهات  على  املفتوح 

الأعماق النبيلة..

j v j

ومالحمها  �سحناتها  والأماكن،  الوجوه  تتغري 

أحالم املنام. الواقعية، حني تزورنا يف ا

الواقع،  يف  غريها  احللمية،  والوجوه  املخلوقات 

والأ�سف  الأجمل  باجتاه  تتجاوزه  واقِعها  تغادر 

أو  ا احللم  طبيعة  ح�سب  والغلظة،  الثقل  العك�س  أو  ا

ال�سخ�س احلامل والظروف املحيطة به  رمبا ..

أحداث، حيزها   كم من وجوه زارتنا يف املنام، وا

يف  املوجودة  نف�سها  هي  ومالحمها  وحياتها 

أو بع�س منه، ال�سم وبع�س �رصوط املعي�س  الواقع ا

عرب  الأحالم  إىل  ا تت�سلل  لكنها  نف�سها  اجلذور   .

أخرى . تغري �سيئا من جلدها و�سلوكها عرب  هيئة ا

خيال  يف  به  واملحلوم  أمول  املا احللمي  التكوين 

النائم ورغباته ..

أن يدخل  أخذ �سيئا من التجريد يف هذا ال�سياق، كا يا

ة ما مع 
ّ
إمياءة وحركة �سبحي آخر يتقم�س ا  ا

ٌ
�سخ�س

رغبات  إ�سقاط  ا ذلك  أمنا  كا به،  املحلوم  ال�سخ�س 

ال�سخ�س احلامل على املت�سلل يف دور بطولة ثانوية 

أمام ال�سخ�سية الرئي�سية يف م�رصح الأحالم هذا . ا

j v j

و�سط  طريقها  ت�سق  وهي  الأحالم  بحار  الأحالم، 

التي  الغزيرة  مبخلوقاتها  ة 
ّ
النجمي الغيوم  دم 

ُ
�س

والأزمنة مغت�سلة  تتجاوز بقفزات ال�سوء الأمكنةَ 

من جفاف الوقائع يف مياه موج الأحالم وتدفقها 

الالحمدود بقرار و�سقف .

جافة  �سلفة،  خملوقات  إىل  ا ت�ستحيل  ورمبا 

و�رص�سة دموية مثل احلالة الكوابي�سية التي تقتلع 

عوا�سفها كل �سكينة واقعية وحلمية ..

أم روح وطريقة تعبري  ال�سياق توا الأحالم يف هذا 

مع الفنون والآداب.

الثنان يتمو�سعان يف حيوات جديدة، �سخ�سياتها 

ة، تكف عن 
ّ
ة وفني

ّ
إىل حلمي الواقعية حني تتحول ا

كائنات جديدة  إىل  ا لتتحول  نف�سها  تكون هي  أن  ا

مليئة باجلاذبية وال�سحر، كائنات حلم وفن تغرف 

القادم  والالمرئي  الباطن  العقل  ذاته  املعني  من 

من �سعاب الواقعي واملرئي املعي�س ليلب�س  �سكله 

إذ لكل �سيء قيمته  أو جحيمه ل فرق ا اجلديد، جنته ا

و�سحره .

الأثريية  الأحالم  مادة  من  ذاته  الفن  �سنيع 

الأعماق  تلك  والعامل،  الذات  أعماق  ا من  القادمة 

الغ�سقية املعتمة، التي ه�سمت الوقائع والتواريخ 

كما ته�سم ال�سباع فرائ�سها.

j v j

ل  قاطبـة  الب�سـر  أر�س  وا ة، 
ّ
العـربي الأر�س  فـي 

ة. حتى 
ّ
ة والطبيعي

ّ
ت�سلْ عن وفرة الكوابي�س الب�رصي

أ�سبحت يف  الطبيعة التي هي املالذ الأخري رمبا، ا

للرعب  رئي�ساً  م�سدراً  الكا�سح  املحتدم  غ�سبها 

تنتقم  أمنا  كا ومو�سمياً  يومياً  م�سدراً  والدمار، 

كرامة ووجود  وانتهاك  إهانات  ا بها من  ملا حلق 

 املُتخم 
ّ
أن الغني َّ ا من قبل بني الب�رص اجل�سعني حد

ل�سلب  وامل�سائد  املكائد  ين�سج  وال�سلطة  باملال 

الذين  أطفاله  ا وعي�س  عي�سه  لقمة  واملعوز  الفقري 

�سحراء  يف  والأوبئة  واملجاعات  احلروب  رمتهم 

العراء واخلراب ..

أتي جمنّحة على  ل ت�سلْ عن وفرة الأحالم التي تا

الذي حتاول  نومك  ت�سحق حلظات  كوابي�س  هيئة 

اختطافه من براثن الزمن وامل�سار القا�سي حلياة 

إن�سانيا  آتها بكل ما هو دينء وو�سيع ا أ مفاجا ل تفتا

أخالقياً ومعرفياً.. وا

كابو�س  إىل  ا ا�ستحال  تعي�س،  الذي  املحيط  أمنا  كا

مبطارقه،  يق�ّس  والجتاهات  الأرجاء  �سا�سع 

اليقظةَ والنوم على ال�سواء .

إذ  فعبثاً ذلك الف�سل بني كوابي�س املنام وال�سحو، ا

دت الزمان واملكان حتت عباءة 
ّ
أن الكوابي�س وح ا

خملوقاتها ومنطقها العابث ب�رصامة وجفاف..

أعز  ل �سيء يُنتظر حتى مما ا�سطلح على ت�سميته با
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إىل رمي  أقرب الأ�سدقاء، الذين هم الأقرب ا الب�رص وا

اخلناجر امل�سمومة  يف مقتل منك وممن حتب . دعك 

الرخي�سة  والعداوة  ال�رص  هواج�س  �ستهم 
ّ
تلب ممن 

نهاراتهم، حتى وهم  كما  لياليهم  �ساغل  و�رصت 

يف الرتف و�سخاء احلياة اجلاهزة يرفلون . اجلميع 

اجلاهل  والفرتا�س،  التحطيم  رغبة  يف  يت�ساوى 

أقرب  ا أ�سبح  ا ال�سنف  وهذا  و»املثقف«  والعاقل 

النحطاط  عهود  كر�ستها  التي  ال�سفات  هذه  إىل  ا

عالمة  منها  وجعلت  أكرث،  ا واحل�ساري  القيمي 

الب�سائع  بلغة  لة 
ّ
امل�سج ماركتها  الراهنة،  احلياة 

دة 
ّ
واملتوح وال�ساحقة  ال�سائدة  هي  التي  وال�سوق، 

د ال�سويف مع املطلق.
ّ
مع خالئقها كما يتوح

أحياناً بالهرب من براثن هذا الكابو�س  يحلم الفرد ا

أ�سبح يلخ�س م�سار حياة بكاملها،  املتعاظم الذي ا

واجلنب  الرخي�س  والعدوان  العنف  نريان  لكن 

 
ّ
جبلي كهف  أق�سى  ا يف  كان  ولو  حتى  �ستالحقه 

حتى  �ستالحقه  والزمان،  التاريخ  ن�سيه  �سحيق 

أن  ا نافلة مُ�سادرة قبل  الأخرية من حياة  اللحظة 

أن تقارب حلمَ جماٍل  تقارب حقيقة وجودها، قبل ا

هارب نحو طفولة مل يتبق منها غري �سواظ الكوابي�س 

ذلك  خا�سة،  العربي  الب�رصي،  الزمن  د 
ّ
توح التي 

ال�رص  جلهة  وهداياه  آته  مفاجا تن�سب  ل  الذي 

ِّطن  ؤثث وتب والغدر، والو�ساعة، وكافة القيم التي تو

إن كانت تر�سم  ا عهود النهيار ال�سامل، ول نعرف 

آخر ؟ . دعك من الليل الذي ل بد  خيط �َسباب لأفق ا

أن ينك�رص .. رحم اهلل  أن ينق�سي والقيد الذي ل بد ا ا

..ً أحالم عمره الذي نُحر باكرا قائله ورحم ا

j v j

آخر تتعدّد الأ�سباب  بهم املوت واحداً، بعد ا
ّ
تباعاً يغي

ِّبات كما يقول ال�ساعر، لكن الغياب النهائي  وامل�سب

واحد، واملوت واحد.

ينتج  وما  حياته،  يف  امليت  يعي�سه  الذي  والأمل 

إن كانت لديه عائلة،  عن غيابه ملحبيه وعائلته، ا

إن بقي �سيء  ا إل فالأ�سدقاء هم عائلته ومالذه  وا

وا�سمحاللها  قلتها  على  النبيلة  القيم  تلك  من 

امل�ستمرين..

فاروق عبدالقادر، مل تكن له عائلة مبعنى زوجة 

إىل  ا �سبقته  التي  أخته  ا مع  يعي�س  كان  أطفال،  وا

ب�سكل  غيابها  جراح  وعا�س   . امل�سري  ة 
ّ
حتمي

أ�ساوي.. ما

ة( بباب اللوق، 
ّ
كان يجل�س يف مقهى )�سوق احلميدي

�سعراء  الأ�سدقاء،  أتيه  يا القاهرة.  يف  البلد  و�سط 

حوله  يتحلقون  و�سينمائيون  ممثلون  وروائيون، 

يف املقهى امل�ستطيل ال�سيق . فاروق مبزاجه احلاد 

ونقده الالذع الذي ل ي�ساوم ول يبغي حظوة من 

ة كما كان 
ّ
الثقافة امل�رصي �ساً يف 

ّ
. كان مكر أحد  ا

ا وهام�سياً، وتلك حالة من حالت الكثريين 
ّ
ق�سي

ة..
ّ
يف الثقافة امل�رصية والعربي

أبو  ا حامد  ن�رص  املوت  ب 
ّ
غي نف�سه  الأ�سبوع  يف 

فكان  العمري،  وحممد  مطر  عفيفي  حممد   . زيد 

أي من غري  ا أ�سبه مبجزرة موت طبيعي،  ا الأ�سبوع 

ة 
ّ
اخللفي يف  كمن  إن  وا مبا�رص،  ب�رصي  قتل  فعل 

أ�ساوية حلياة امل�رصيني والعرب ال�ساحقة على  املا

الأحياء،  أن  ا لدرجة   . وامل�ستويات  الأ�سعدة  كل 

الفقيد،  على  والأ�سى  احلزن  �سورة  يتلون  حني 

ارتاحوا  )ارتاح،  مفردات  على  جوا 
ّ
يعر أن  ا بد  ل 

التي  الكارثة  هذه  من  البطيء،  املوت  هذا  من 

احلزن  يناف�س  باملوت  الحتفاء  �سار   . نعي�س( 

على  يغطي  �سار   . الفقيد  يخلفهما  اللذين  والأمل 

وهي  الزائل.  أن�سها  ا وحلظات  باحلياة  الحتفاء 

أتي من مقام الزهد  مع�سلة، فهذه النزعة التي ل تا

إمنا من باب القرف وفقدان  باحلياة،والت�سوف، وا

الأمل وطعم احلياة ولذتها التي ينتزعها الكائن من 

ة، 
ّ
براثن الواقع والزمن . هذه النزعة �سبه املازو�سي

للحياة  الراهنة  الربهة  يف  يقيناً  يربرها  ما  لها 

وانحاللها  ف�سادها  أق�سى  ا و�سلت  التي  ة 
ّ
العربي

ذلك  وقبل  أحالماً،  وا نُخباً  وجمتمعات،  قيماً 

على  ترب�س  التي  واحلروب  ال�سلطات  طبيعة  كله 

حتت  دوماً  املهددة  احلياة  هذه  عنا�رص  جممل 

ة 
ّ
َّ التال�سي وفقدان الهوي هواج�س الرعب والقلق حد

ة.
ّ
ة واجلمالي

ّ
الن�ساني

بالأم�س حملت الأخبار وفاة الروائي اجلزائري الطاهر 

إىل رحيلهم  إ�سارة ا وطار .. هناك من ل حتمل الأنباء ا

بعد فرتة من  إل  ا نعرف عنهم  الآخر، فال  العامل  نحو 



الزمن، وهناك من يتعفن داخل بيته وعزلته يف حالة 

آخرين. وتبقى اخلال�سة واحدة الغياب  كمال �سبتي وا

قامتة  ة 
ّ
العربي احلياة  كانت  مهما  والأ�سى  والفقد 

ومدلهمة.

أول  ا هدوقة،  بن  عبداحلميد  مع  رمبا  وطار،  الطاهر 

ة يف اجلزائر 
ّ
�س وب�سكل طليعي، الرواية العربي

ّ
أ�س من ا

إجنازه  ا والثقايف جليله، كان  الروائي  املناخ  أن  ا إذ  ا  .

لها  �ساءت  التي  اجلزائرية  النخبة  قِبل  من  الإبداعي 

إن  ة، وا
ّ
أن تكتب بالفرن�سي ة، ا

ّ
ظروف التاريخ املو�سوعي

أجنزت حمطة  ة، ا
ّ
ة والعربي

ّ
بالروح وال�ِسغاف اجلزائري

ة جزائرياً وعاملياً.
ّ
هام

ة 
ّ
ة والتقط التبا�سري الفاجعي

ّ
الكتابة العربي وّطار رادَ 

اجلزائر  يف  الثورة  أو�ساع  ا إليه  ا ؤول  �ستو ملا  الأوىل 

لرفاق  القا�سية  ة 
ّ
الإق�سائي وال�رصاعات  والتناحرات 

الأم�س..

أمني  وا الأعرج  وا�سيني  بعده  جاء  ال�سياق،  هذا  ويف 

الزاوي وب�سري مفتي وف�سيلة الفاروق والقائمة تطول، 

ز يت�سع 
ّ
أخذ يف احتالل حي ة ا

ّ
لأن مناخ الكتابة العربي

ة..
ّ
با�ستمرار يف كل احلقول واملجالت الإبداعي

j v j

ح�سورها  تب�سط  وهي  دائماً،  الأ�سياف  مطلع  يف 

املفارق  وعلى  الب�رص،  حياة  جمرى  على  وهيمنتها 

واجلبال  ال�سهول  يف  واملدن،  القرى  يف  والطرقات، 

تتدىل  وجماعات  مفرداً  النخل  ترى  وال�سحارى، 

من   وعلى نحوٍ 
ً
 مهيبة 

ً
با�سقة  بعراجينها اخل�رصاء، 

أمل و�رصود. تا

ومنت  غر�ست  التي  املباركة،  ال�سجرة  تلك  النخلة 

الأزمان،  �سحيق  منذ  والقدا�سة  الأ�ساطري  تراب  فوق 

مقدمتها  ويف  جميعها  ال�سماوية  الكتب  باركتها 

الغذاء  متنحه  وهي  الإن�سان  وباركها  الكرمي،  آن  القرا

العوا�سف  أعتى  ا أمام  ا �سامدةً  والروحي،  اجل�سدي 

وال�سيول والقتالعات. 

النخلة ترف�س الهجرة ومغادرة املكان الأول وتراب 

آها  الأ�سالف، مهما كانت ق�سوته ومكابدته .. وحني را

عبدالرحمن الداخل )�سقر قري�س( يف ر�سافة مملكته 

ة، الوارفة بالنعمة والعطاء البديل عن منبت 
ّ
الأندل�سي

دته على ذلك النحو الفاجعي 
ّ
أرا�سي الأجداد التي �رص ا

أي  النا بدم  جة 
ّ
امل�رص آتها  مرا يف  أى  را ذلك  رغم   .

أ  د مع روحها التي قرا
ّ
والبعاد، روحه املغرتبة، فتوح

فيها مفردات املنفى وهجران الأحبة الأوائل..

»تبدّت لنا و�سط الر�سافة نخلة 

أر�س الغرب عن بلد النخل تناءت با

ب والنوى 
ّ
فقلت �سبيهي يف التغر

أهلي   وعن ا
ّ
وطول اغرتابي عن بني

أنت فيها غريبة أر�س ا أت با ن�سا

أى مثلي« فمثلك يف الإق�ساء واملنتا

امل�ستوى  الفراق ويف  لوعة  الفريدة يف  الأبيات  هذه 

أي �سطوة ل تُقاوم ول تُعو�س  اجلمايل الرفيع .. تُرى ا

الأموي؟  لل�سقر  ة 
ّ
الأندل�سي اجلنّة  وبذخ  بحجم  حتى 

جتعل  التي  الطفولت  لأر�س  ة 
ّ
ورائي ما  ة 

ّ
جاذبي أي  ا

ال�سعر يتدفق مبثل هذا العمق الروحي والطراء الفني 

الذي ل يقهره الزمان، الذي قهر الأندل�س وذلك الفاحت 

�س الرتاجيدي.؟!
ّ
ؤ�س واملو

ة بالنخلة وحقل الأ�سجار 
ّ
من منا مل يكن ذا �ِسلة ع�سوي

أو  ا  . الوادي اخل�سيب  الذي يحيط املنزل على حواف 

رف كثبان النخل على 
ْ
على منحدر الوديان حيث تُ�سـ

ق 
َ
أمنا حتر�س احلياة من الغَر الهاوية البعيدة الغور، كا

إىل القعر املظلم .. أو النزلق ا ا

أرخبيل النخيل املجاور  ا تلك الكثبان التي ت�سكل مع 

ن�سيج ما�ٍس يرف�س الإحماء والن�سيان . ويقاوم �سطوة 

ة الزاحفة على الأخ�رص والياب�س .
ّ
الأزمنة الرملي

على  أو  ا اجلبل  �سفح  يف  الوحيدة  النخلة  عن  وماذا 

أ�رصاب  ا عن  منف�سلة  وحيدة،  والقرية،  الوادي  مدخل 

النخيل، وهي تقاوم عاديات الرياح واخلالء الدموي 

الأزمات  هذه  مثل  يف  كانت  هل  والهجران؟  للوحدة 

ة، 
ّ
النخلي اجلماعات  روح  من  حلماً  ت�ستمد  العاتية 

أم  ا واحلنان؟  الت�سامن  رع�سة  أو�سالها  ا يف  وت�رصي 

أن هذا الختبار ال�سعب مينحها فائ�س قوة ل مرئية  ا

خ�ّسم  يف  �رصيدة  كنغمةٍ  والتحدي  البقاء  ملواجهة 

إع�سار. ا

j v j

ما  كل  إحلاح،  با ون�ستح�رص  نتذكر  أن  ا البديهي،  من 

الطاغية  اخل�رصة   واملياه،  الأمطار  إىل  ا ب�سلة  ميت 

وذلك  الأخرى  والأ�سجار  النخيل  واحات  الكثيفة، 
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الفلج الذي يجري متدفقاً يف غياهبها املخ�سبة على 

مدار العام..

ن�ستح�رص امل�ساحات اخل�رصاء يف الذاكرة التي مهما 

الذاكرة تلك، ت�ستحيل  الواقعي يف بالد  كان حجمها 

يف  ال�سائرة  واملجرات  بالنجوم  مليئة  أكوان  ا إىل  ا

�سماواتها.

الالهبة،  الأ�سياف  ت�سطُّ  حني  ون�ستح�رص،  نتذكر 

القا�سية،  ورياحها  ب�سخورها   
َ
نهار ليلَ  مرتطمني 

التي تطبق  الرطوبة  حب 
ُ
�س ال�سمت املطبق مع  وذلك 

بكامل  العامل  �سينفجر  أمنا  كا واحلياة  الف�ساء  على 

ثقله بعد قليل..

 : الأوقات  هذه  مثل  يف  بهداياها  الذاكرة  جتود 

أمنا  التي كا النخيل املزهرة بني تلك الأطواد  واحات 

أخذ  يا  .. الطوفان  أزمنة  وا الأقدمني  أ�ساطري  ا من  َّت  قُد

ذلك  مثل  يف  الأوىل  والرباءة  الده�سة  أبعاد  ا امل�سهد 

أ�سجاره املتنوعة،  املكان البالغ الفرادة، وهو يلتفُّ با

أو يف �سباحاته  بينابيع جباله يف ليل �سديد ال�سواد، ا

)كو�س حدرا( يحرك   
ّ
احلدري الن�سيم  وثمة  ونهاراته، 

هذا الكون ال�ساجي يف الدعة وال�سبات والأحالم.

j v j

الوارفة  بجناته  امللتحف  ال�رصيط  ذلك  )�رصور(  من 

بالطفولة واملياه التي كنا ن�سبح فيها مع ال�سفادع 

وقد  ال�سياطني  وحتى  واملالئكة،  ال�سغري  وال�سمك 

أن  أ�سقياء م�ساك�سني بلطف، قبل ا إىل اخوة ا ا�ستحالوا ا

د فيهم رغبة هدم العامل وتدمريه.
ّ
تتج�س

دورة  على  املع�سب  )�سمائل(  وادي  عرب  )�رصور(  من 

الأحالم  ت�سكن  التي  ا�س( 
ّ
)ه�س بلدة  حتى  الأعوام، 

أكرث مما ت�سكن الواقع فهي بلدة �سغرية �سبه متوارية  ا

 يف هذه 
ّ
على منحدرات ال�ِسعاب والأودية .. تنزل علي

أتذكر كرم  ة، لأتذكر )اجلح والبطيخ( وا
ّ
اللحظة ال�سيفي

أكيد  أ�ستطيع تذكر �سحناتهم بالتا ا أعد  ا أهلها الذين مل  ا

إن كانت هذه البلدة ما زالت حتتفظ بذلك  أعرف ا ول ا

ة التي ل ميكن 
ّ
الكنز الثمني من تلك الفاكهة ال�سيفي

مع  أتذكره  ا ال�سنني،  تراكم  عرب  طعمها،  لذة  مقارنة 

النموذج  أنها  وكا اجلميلة  الفاكهة  لهذه  ح�سور  كل 

اجلمايل الأفالطوين الأ�سل لهذه ال�سجرة يف الرائحة 

والطعم وال�سكل..

، يف اجلهة الأخرى من 
َ
أخرى حت�رصين اللحظة  قرية ا

أقوا�س اجلبال حتى  ا أتيها من �رصور، عرب  الوادي .. نا

 جمال 
َ
أية  ة، ا

ّ
إليها، غارقة بني الفجاج ال�سخري ن�سل ا

رحمه  الوالد  كان  )قيقا(.  قرية  هي  ونعيم،  وخ�رصة 

أهلها  ا طيبة  وبجانب  إليها،  ا با�ستمرار  أخذنا  يا اهلل، 

منط  جاري  على  اخلرافة   َّ حد ي�سل  الذي  وكرمهم 

ة 
ّ
)التني( اخلا�سي أتذكر  ا تاريخه،  العُماين يف  ال�سلوك 

أن جند  ا ة لطبيعة تلك القرية التي من النادر 
ّ
الإبداعي

لها مثيالً.

تلك  فيها  مدينة  أو  ا قرية  من  عُمان  يف  هناك  فلي�س 

الطعم  يف  يقاربه  ما  أذق  ا مل  الذي  التني  من  ة 
ّ
الكمي

لبنان  جبال  يف  أكون  ا حني  حتى  ال�سكل،  وجمال 

واحلقول  اخل�سبة  الرتبة  تلك  كل  على  ة، 
ّ
و�سوري

إنه لي�س مثل تني )قيقا( القادم  أقول لنف�سي : ا امللتفة، ا

ة.
ّ
من قرية من قرى اجلنان الالمرئي

j v j

و�سلوكها،  الالهبة يف طق�سها  الأوقات  يف مثل هذه 

أماكن الذاكرة  ا أن نتذكر م�ساهد ولقطات من  ا نحاول 

وف�سحة  عزاء  من  نوع   . ة 
ّ
وع�سي نائية  أ�سحت  ا التي 

ة، 
ّ
 ال�سماء بالغيوم الواقعي

ُّ
ـة وطفولة . فحني ت�سح

ّ
حلمي

جمالً  أكرث  ا هو  مبا  رمبا  لة، 
ّ
واملخي الذاكرة  جتود 

وا�ستدراراً للحياة والأمل املمطر اخل�سيب.

j v j

أطوي �جلبالَ قلُت: �سا

أر�ٍض َخالءٍ ك�

أرى ما ور�ءَ �الأفقْ و�

أطوي �لغيومَ قلُت: �سا

أر�ٍس ماَلءٍ كا

أرى ما ور�ءَ �لنجوم و�

َ أطوي �ل�سماء قلُت: �سا

ك�سجّادةٍ

أرى ما ور�ءَ �ل�رش�ب. و�

�سيف الرحبي



10

درا�سات

لوحة للفنان موهوب احل�سني - املغرب 



11نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

حمور.. حمور.. حمور 

 s  s s

بعد كل هذا الكالم عن احلداثة والتحديث، ومنذ عقود، يخفق دعاة احلداثة يف 

م�ساريعهم للتحديث الفكري يف العامل العربي، بقدر ما ي�سهدون على عجزهم 

إذ الواحد منهم تعامل مع  عن جتديد العناوين وتطوير املفاهيم. وال غرابة، ا

َّه، مما جعل احلداثي  ؤل تُو أو مقوالت  ا أ�سنام تُعبد  ا أو  ا �س 
ّ
أقانيم تُقد احلداثة كا

القا�رصة  ومناهجه  رة 
ّ
املتحج بقوالبه  فكري  كدينا�سور  ف 

ّ
يت�رص العربي 

أن احلداثة هي ف�ساء مفتوح بقدر  قة. هذا يف حني ا
ّ
وعقالنيته االأحادية ال�سي

إ�سكايل. االأمر الذي يعني التعامل معها بلغة اخللق  ما هي موقف نقدي وفكر ا

، بقدر ما يجعلها قيد املراجعة الدائمة مب�ساريعها وعناوينها 
ّ

واخلرق والتغي

ومناذجها، على �سبيل التجديد والتطوير واالإثراء. 

علي حرب

مفكر من لبنان 

النقد مهمة دائمة

من العقالنية النقدية اإىل نقد العقالنية

إن واحدنا يحاول انتهاك حدود  أما نحن اأهل املعا�صرة، فا o ا

وباطنه وحياته  العقل  قاع  الالمعقول هو  إن  ا بالقول  العقل، 

املعرفية  بنية  الأ هذه  كل  بعد  أنه  ا نف�صر  كيف  إل  وا ال�صرية. 

تعيدنا،  لكي  العقالنيات،  تنفجر  العقالنية،  وال�صروح 

إىل ما حتت ال�صفر عقلياً . اأحياناً، ا



 ومن هنا �سهد العامل احلديث موجات جديدة حتت 

أو  ا الة، 
ّ
ال�سي احلداثة  أو  ا احلداثة،  بعد  ما  عناوين 

أي�ساً ننتقل مع املوجات  احلداثة الفائقة. ومن هنا ا

املنهجية  وثوراتها  املعرفية  بطفراتها  اجلديدة 

نقد  إىل  ا النقدية  العقالنية  من  الفكرية،  وعواملها 

إىل  ا املجتمع  يف  النقدية  النظرية  ومن  العقالنية، 

الن�س.  نقد  إىل  ا العقل  نقد  ومن  النقد،  اجتماعيات 

وما  احلداثة  ق�سية  تناول  هو  هنا  أحاوله  ا وما 

ألة التجديد الفكري،  يت�سل بها من العناوين، كم�سا

وعلى نحوٍ تتداخل فيه ال�سهادة والتجربة من جهة 

ل والتحليل النقدي.
ّ
أم مع التا

بناء املو�ضوع 

مداخل  من  يح�سل  أن  ا الفكري  للتجديد  ميكن   -1

بتناول  إما  ا املو�سوع،  جهة  من  يكون  قد  عديدة: 

أن  وا اختيارها  نح�سن  أن  ا ينبغي  جديدة  موا�سيع 

أو  ا وت�سكيلها،  ح�رصها  على  نعمل  كيف  نعرف 

بالعمل على مو�سوعات قدمية ينبغي اعادة التفكي 

با�ستخدام  �سواء  ومنتجة،  جمدية  ب�سورة  فيها 

من  عليها  بالدخول  أو  ا مقاربتها،  يف  جديدة  عدة 

مداخل جديدة وخمتلفة. وهكذا لقد تغيت عالقتنا 

ما  بقدر  املو�سوع  نَْخلُق  أننا  ا مبعنى  باملو�سوع، 

أو  ا خلقه  نُعيد  أو  ا معاجلته،  يف  وننجح  فيه  نفكر 

أو بقدر  ت�سكيله بقدر ما نُن�سئ معه عالقات جديدة، ا

ما نتعاطى معه بطريقة خمتلفة.

كتاباتي  يف  العقل،  ألة  م�سا إىل  ا أعود  ا كنت  إذا  وا

يف  العقيمة  الطرق  أجتاوز  ا فلكي  وم�ساجالتي، 

معها،  التعامل  يف  القدمية  اال�سكال  أو  ا مقاربتها 

حماوالً يف الوقت نف�سه اعادة ترتيب عالقتي بالعقل 

الذي  الكالم  هذا  هنا، ويف   
ُ
�سعيت كما  والعقالنية، 

إىل تغيي عالقتي مب�سطلح »املو�سوع«   مدخالً ا
ّ
عد

ُ
ي

نف�سه من خالل اعادة التفكي فيه على نحوٍ خمتلف. 

ألة هام�سية، بل هي تقع يف �سلب  وهذه لي�ست م�سا

املو�سوع ويف �سميم املُ�سكل. وملزيد من الو�سوح 

العقل  مع  التعامل  من  منطني  بني  ز 
ّ
أمي ا �سوف 

القدماء  كان  احلداثة:  عناوين  من  عنوان  هو  الذي 

يعمدون  العقل،  تناول  يريدون  عندما  واملحدثون 

أو ر�سم حدوده  أو حتليل مقوماته ا إىل �رصح ماهيته ا ا

إمكاناته، حماولني بالطبع ا�ستبعاد ما هو  ومعرفة ا

غي معقول من جمال العقل، لكي يتمكن املرء من 

أو لكي يتمكن  ح�سن قيادة عقله كما فعل ديكارت، ا

أما  من ا�ستخدامه على نحوٍ م�رصوع كما فعل كنط. ا

انتهاك  يحاول  واحدنا  إن  فا املعا�رصة،  أهل  ا نحن 

العقل  قاع  هو  الالمعقول  إن  ا بالقول  العقل،  حدود 

أنه بعد كل  إال كيف نف�رص ا وباطنه وحياته ال�رصية. وا

تنفجر  العقالنية،  وال�رصوح  املعرفية  بنية  االأ هذه 

إىل ما حتت ال�سفر  أحياناً، ا العقالنيات، لكي تعيدنا، ا

إمنا العاقل هو  عقلياً. هذه واقعة ال يجدي نكرانها. وا

من ينظر فيها، لكي يعيد ترتيب العالقة بني العقل 

بالالمعقول  االعرتاف  إىل  ا يوؤدي  مبا  والالعقل، 

أو لل�سيطرة عليه. بهذا املعنى لي�س  أثيه ا  من تا
ّ
للحد

أن نح�سن قيادة  أن نُح�ِسن قيادة عقلنا، بل ا املطلوب ا

هوى  أكان  ا واال�سا�س،  اال�سل  فهو  فينا،  الالعقل 

أمراً و�سلطة. أم ا أم طيفاً وهواماً، ا ورغبة، ا

أ�سئلة احلقيقة ا

 به الذين يرف�سون نقد العقل احلديث 
ّ
2- ما يحتج

ميكن  حذوهم،  يحذو  أو  ا �سفهم  يف  يقف  ومن 

إن العرب مل يكت�سبوا حداثتهم بعد،  �سياغتُه كاالآتي: ا

هة زائفة، ولذا فاملهمة 
ّ
بل هم يعي�سون حداثةً م�سو

�سا�سية امللقاة على عاتق املثقف هي العمل على  االأ

اكت�ساب القيم املركزية للحداثة وتر�سيخها، ولي�س 

القيام بنقدها وتفكيكها. هذا املوقف الذي يعرت�س 

ا�سحابه على نقد احلداثة وعناوينها، هو تكرار لنف�س 

املوقف الذي يرتدد عند معظم املثقفني العرب من 

من  باأن  يقولون  فهوؤالء  أدعيائها.  وا احلداثة  دعاة 

ينتقد القيم املركزية للحداثة، التي مل تُكت�سب بعد، 

الثقافة  يكتب خارج املو�سوع، ويخرج من �سياق 

العربية، بل يعمل �سد املجتمع العربي.

العاملني  الواحد منّا، نحن  أن  ا الكالم  ومعنى هذا 
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إن العرب  ا

مل يكت�سبوا 

حداثتهم 

بعد، بل هم 

يعي�سون حداثًة 

م�سّوهة زائفة، 

ولذا فاملهمة 

اال�سا�سية 

امللقاة على 

عاتق املثقف 

هي العمل 

على اكت�ساب 

القيم املركزية 

للحداثة 

وتر�سيخها، ولي�س 

القيام بنقدها 

وتفكيكها

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



يكتب  إمنا  ا العرب،  الكتّاب  من  الفكر،  قطاع  يف 

من  ويعمل  العربية  ثقافته  إىل  ا وينتمي  عربياً 

أجل جمتمعه، فقط عندما ياأخذ بعقالنية ديكارت  ا

هيغل  بلغة  يتحدث  عندما  أو  ا كنط،  ونقدانية 

متاماً  ذلك  من  العك�س  على  ويكون  ومارك�س. 

من  يفيد  أو  ا وهيدغر،  نيت�سه  على  ينفتح  عندما 

النقدي املعا�رص لدى فوكو ودريدا ودولوز  الفكر 

و�سواهم من نقّاد احلداثة. 

أن نتعامى  أن هذا املوقف الذي يريد لنا ا أيي ا ويف را

أن  ا لنا  يريد  ال  الذي  أي  ا املعا�رصة،  اجنازات  عن 

أن ننخرط يف  أو ا نواكب ما ي�ستجد على �سعيد الفكر ا

إمنا ي�ستبعد بل يطم�س  امل�سكالت الفكرية الراهنة، ا

ال�سوؤال اال�سا�سي الذي هو �سوؤال التجارب املُخا�سة 

والوقائع ال�سارخة: ملاذا تعرثت م�ساريع التحديث 

ف�سلت  ملاذا  الواقع؟  ار�س  على  والتغيي  والتنوير 

 طالّبها؟ 
ّ
احلداثة على يد دعاتها؟ والعقالنية على يد

ا�سها؟ والعلمانية على يد 
ّ
والدميوقراطية على يد حر

كهنتها؟ بل ملاذا يجري االآن تراجع عن ا�سالحية 

حممد عبده وتنويرية طه ح�سني وعلمانية علي عبد 

الرزاق ودميوقراطية حزب الوفد؟ 

فلي�ست  مواجهتها.  ينبغي  التي  �سئلة  االأ هي  هذه 

التبعية،  ألة قوى تقليدية نرمي عليها  ألة م�سا امل�سا

والنهو�س  التحديث  م�ساريع  بعرقلة  ونتّهمها 

اال�ستعمار  على  التّبعة  نرمي  كما  م، 
ّ
والتقد

واالمربيالية، والنظام العاملي اجلديد موؤخراً، لكي 

ل من امل�سوؤولية ونهرب من مواجهة عجزنا 
ّ
نتن�س

أت�ساءم. فاملجتمعات  أن ا أريد ا وق�سورنا. ومع ذلك ال ا

�سعيد  غي  على  حتديث  عمليات  ت�سهد  العربية 

زمر،  وال  طبٍل  بال  وفاعلة،  ة 
ّ
حي قوى  بها  تقوم 

وحملة  النظريات  أ�سحاب  ا يتوقع  ال  حيث  من  أي  ا

نوار والعقالنية، هم  االأ ال�سعارات. فرافعو �سعارات 

�سياء  االأ مع  وتعاملوا  الظالمية  مار�سوا  أنف�سهم  ا

م ف�سلوا 
ّ
التقد أو الهوتي، وطالّب  ا على نحو خرايف 

إىل  ا والعبادة  بالبالد  وعادوا  التنمية  حتقيق  يف 

انتاج  �سوى  يح�سنوا  التحرير مل  الوراء، وجماعات 

إىل تبعية جديدة  اال�ستبداد يف الداخل وقود البالد ا

أ من االأوىل. أ�سوا للخارج ا

ودعت  طالبت  قد  املثقفة  النُخب  إن  ا باخت�سار: 

الدرا�سات  �ست 
ّ
بت وكد

ّ
جت و�سعت وجر

ّ
ونادت ورو

تر�سيخ  يف  تنجح  أن  ا غي  من  عقود،  منذ  والكتب، 

ومارك�س  هيغل  حداثة  للحداثة،  املركزية  القيم 

واجنلز ولينني. وهذا ما ينبغي تف�سيه. فلن ننتظر 

آخر لكي نكت�سب ما مل نكت�سبه حتى االآن من  قرناً ا

أقل  ا كانت  معا�رصة،  جمتمعات  ثمة  احلداثة.  قيم 

الغربي،  الفكر  مع  توا�سالً  أقل  وا وثقافة،  منا علماً 

أو ما  إىل �سنع حداثتها، ا قد انتقلت ب�رصعة ال�سوء ا

املادية  املنتوجات  طريق  عن  �سواء  حداثتها،  بعد 

أو الرمزية، لكي تفر�س نف�سها على العامل وت�ساهم  ا

أما نحن فلم ننجح بعد يف االنخراط  يف لعبة االمم. ا

أن نوؤثر يف جمريات  أبعد من ا يف اللعبة. وما زلنا ا

علينا  يعود  الذي  النحو  على  واالأفكار  االأحداث 

أو بالقوة واالزدهار.  بالنفع واخلي، ا

هذا ال�سوؤال الذي نهرب من االجابة عليه. والقفز فوقه 

إىل  يحيل الكالم على �رصورة اكت�ساب قيم احلداثة ا

إىل مهمة  أو يحيله ا إىل اعالن نوايا، ا أو ا جمرد تكرار، ا

 دوماً على ح�ساب 
ّ
أنها تتم أثبتت التجارب ا ن�سالية ا

الفكري واالنتاج املعريف، بل على ح�ساب  االبداع 

االبداع واالنتاج يف معظم احلقول والن�ساطات.

لغة الفهم

أطياف  أغرق يف هوامات احلداثة وا ا أن  ا أريد  ا 3- ال 

اوالً.  واملعرفة  الفهم  هو  فمطلوبي  املحدثني. 

أنطلق من جتربتي، انا الكائن الفرد، املح�سو�س،  و�سا

ب 
ّ
جر والذي  وكابد،  وعانى  وعاين،  أى  را الذي 

أو  ا يحدث،  ما  أفهم  وا الواقع  أ�سّخ�س  ا لكي  واخترب، 

أعقلن جتاربي وممار�ساتي.  لكي ا

إىل عك�س االرادات،  أن النهايات توؤول ا أراه هو ا وما ا

ه�س  املوجود  فيما  وخطي،  هام  املطلوب  أن  وا

من  ويطرح  قال 
ُ
ي ما  أن  وا هزيل،  بل  و�سعيف 

على  أو  ا بخالف  دوماً  هو  وال�سعارات،  املقوالت 
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أو  ا كائن  هو  ملا  حجب  هو  بل  يجري،  مما  ال�سد 

أعترب  أحاول فهمه. ولهذا ا تزييف للحقائق. هذا ما ا

االأوىل لي�ست عقائدية ن�سالية، بل هي  أن مهمتي  ا

معرفية بالدرجة االأوىل.

أل  أ�سا ا ب. لن 
َّ
ب املجر

ّ
أجر ا أو  ا ة 

ّ
الكر أعاود  ا وعليه لن 

أر�سالن حول  أ�سئلة االفغاين وحممد عبده و�سكيب ا ا

دعوة  أدعو  ا وال  الغرب.  وتاأخر  الغرب  تقدم  ا�سباب 

تبنّي  إىل  ا ال�سيد  ولطفي  مو�سى  و�سالمة  ال�سميل 

بالتقدم  متثلت  �سواء  احلديثة،  العقائد  من  عقيدة 

إىل  ا أدعو  ا ال  وبالطبع  بالليربالية.  أو  ا بالتقنية  أو  ا

يفعل دعاتها من مارك�سيني  ما  ثورة على  احداث 

وا�سالميني وقوميني.

إمنا افكر فيما  أولئك. وا أفكر كما يفكر هوؤالء وا إين ال ا ا

القول  إىل  ا التفكي. وتفكيي يقودين  ا�ستبعدوه من 

إذ  ا أحافظ على هويتي،  ا أن  ا لي�ست يف  باأن م�سكلتي 

أو خ�سارة  أهل املحافظة ال يح�سنون �سوى انتهاك ا ا

ما يريدون احلفاظ عليه. كذلك لي�ست م�سكلتي يف 

أو يف منوذج  أطوارها ا أقلّد احلداثة يف طوٍر من ا أن ا ا

فاحلداثي  �سيغها.  من  �سيغة  يف  أو  ا مناذجها  من 

هو الذي ي�سهم يف �سنع حداثته، بقدر ما يوؤثر يف 

أما التقليد  جمرى االأفكار واالحداث يف هذا العامل. وا

أو م�سخ للغي. واخياً  فال ينتج �سوى ت�سويه للذات ا

أبعد ما يكون عن املطالبة باالنقالب والثورة،  أنا ا فا

أهل الثورة مل يق�سفوا مبدافعهم �سوى االهداف  الأن ا

أجل حتقيقها. التي نا�سلوا من ا

والثورة  النه�سة  ع�رص  ينا 
ّ
تعد نحن  حال  كل  على 

مل  ع�رص  وهو  بعدها.  ما  إىل  ا واحلداثة  والليربالية 

 ذاتها، 
ّ
تعد جتدي فيه االطروحات والنماذج يف حد

ومل تعد تهم الت�سنيفات االيديولوجية والتق�سيمات 

إمنا املهم ان ي�سهم كل واحد يف امتالك  املعرفية. وا

القدرة على اخللق واالبتكار يف جمال من جماالت 

مع  يقيم،  أن  ا له  يتيح  الذي  النحو  وعلى  احلياة، 

عقالنية  ومنتجة،  فاعلة  عالقة  وحا�رصه،  زمنه 

آن. وعمالنية يف ا

نتاج اخللق واالإ

يتعلق  فيما  �سواء  حدث،  مما  االنطالق  إن  ا  -4

قد  املجتمعية،  بالتجارب  أو  ا الفردية  بتجربتي 

أتخفف  وا التحريرية  الهواج�س  من  أحترر  ا جعلني 

االمور  اعادة  بذلك  حماوالً  الن�سالية،  االعباء  من 

أنني اعدت ترتيب العالقة مع  إىل ن�سابها. مبعنى ا ا

ذاتي ومهنتي، خارجاً على بداهة كوين مثقفاً يريد 

أو تثوير الثقافة.  أو حتديث املجتمع ا حترير النا�س ا

أعمل  ا أن  ا  
ّ
الفكر، علي أعمل يف ميدان  ا أنا ب�سفتي  فا

أكون  ا بحيث  مهمتي،  يف  أجنح  ا أن  وا بخ�سو�سيتي 

مروج،  أو  ا لها  م�ستهلك  جمرد  ال  لالفكار  منتجاً 

أم بنتاج  �سواء تعلق االمر بنتاج العرب االقدميني ا

أنكر  أن ا أو املعا�رصين، من غي ا الغربيني املحدثني ا

يف  أنخرط  وا الع�رص  هذا  يف  أحيا  ا بو�سفي  أنني،  ا

أجدها  أجد متعة يف قراءة املعا�رصين ال ا م�سكالته، ا

لدى االأقدمني.

أحدد دائرة لعملي  ا أن  ا إذا جاز يل  ا  على ذلك، 
ً
وبناء

اعمل يف  أنني  با أقول  ا بوؤرة مركزية الهتمامي،  أو  ا

ميدان الفكر، ويف جماله الفل�سفي ب�سورة خا�سة، 

أو  ا لغوية  أخرى،  ا اعتبارات  أية  ا عن  النظر  ب�رصف 

أو جغرافية. أو دينية ا عرقية ا

أو ابن  أر�سطو به، ا فعالقتي بهذا املجال هي كعالقة ا

أو رورتي، وذلك ب�رصف  أو دولوز ا أو ديكارت ا ر�سد ا

أو  أ�ستغل عليها ا أن ا النظر عن املعطيات التي ميكن ا

أحاول قراءتها. الن�سو�س التي ا

أن الفكر  أهل الفكر، يرى ا أت�رصف كواحد من ا أنا ا إذن ا ا

أن  أو اعتبار، وا ا أي داع  ا جماٌل رحب ال ينغلق حتت 

الكوى وت�رصيع  با�ستمرار على فتح  أن يعمل  ا عليه 

أح�رص اهتمامي بدائرة الرتاث  االبواب. من هنا ال ا

أن  ا أعترب  ا وال  امل�ست�رصقني.  طريقة  على  العربي 

ال�سعي  أو  ا اال�سالمي  الفكر  عن  الدفاع  هي  مهمتي 

والالهوت.  الكالم  أهل  ا طريقة  على  جتديده،  إىل  ا

أن مهمتي هي  ا أجتاوز هذين املوقفني، معترباً  إين ا ا

املفكرون  يفعل  كان  كما  أدواته،  وا الفكر  جتديد 
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أو كما يفعل املفكرون املعا�رصون. القدامى، ا

أ�ستبعد  إىل املجال الفل�سفي، ال ا أنني اذ انتمي ا غي ا

أو  ا الفقه  وال  الكالم  ا�ستبعد  ال  االخرى.  املجاالت 

الالهوت. كما ال ا�ستبعد فال�سفة اليونان بح�سب ما 

أ�ستبعد فال�سفة  فعل بع�س اال�سالميني القدامى؛ وال ا

اال�سالميني  بع�س  يفعل  كما  ومفكريه  الغرب 

باقر  وحممد  الن�سار  �سامي  كعلي  املعا�رصين، 

الثقافة  أن  ا يعتربون  الذين  من  و�سواهما  ال�سدر، 

اال�سالمية هي عامل قائم بذاته، مكتٍف بذاته، يجدد 

أن يتفاعل مع العوامل الثقافية  نف�سه بنف�سه من غي ا

االخرى. مثل هذه النظرة ال توؤيدها الوقائع، ف�سالً 

اخللق  عن  وعجزه  الفكر  جمود  إىل  ا توؤول  أنها  ا عن 

واالبداع.

يتغذى  الفل�سفي  الفكر  أن  ا اعترب  إين  ا بالعك�س. 

وعلى  املعرفة  فروع  كل  على  باالنفتاح  ويتجدد 

باالنفتاح  يتغذى  بل  واملمار�سات.  التجارب  كل 

على  ومثايل  بالذات.  الفال�سفة  ي�ستبعده  ما  على 

إىل ما  ا ألتفت  ا أ الفال�سفة الغربيني،  أقرا ا إذ  ا أنني  ا ذلك 

أق�سد بذلك  ا�ستبعدوه من نطاق فكرهم الفل�سفي، وا

الفل�سفة العربية التي مل تُعامل من ِقبلهم كجزء من 

أو كع�رص من ع�سورها. تاريخ الفل�سفة ا

ألة االختالف،  أتكلم على م�سا إذ ا إين ا آخر، فا ويف مثال ا

ثني والفقهاء واملتكلمني 
ّ
أ الن�سو�س لدى املحد أقرا ا

آين، طبعاً  وال�سوفية والفال�سفة، ف�سالً عن الن�س القرا

واملعا�رصين  املحدثني  املفكرين  إىل  ا باال�سافة 

الذين تناولوا العالقة بني الهوية واملغايرة.

رهـان الفكر

إىل املجال الفل�سفي، فال يعني  أنتمي ا إذا كنت ا 5- ا

أقيم يف ع�رص  أو ا أ�سل معني ا أمتاهى مع ا أنني ا ذلك ا

زمني  إىل  ا أنتمي  ا إمنا  وا الفل�سفة.  ع�سور  من  معني 

على  أقف  وا املعا�رصة  امل�سكالت  يف  أنخرط  وا

نتَج اليوم يف 
ُ
امل�ستجدات الفكرية، خ�سو�ساً على ما ي

أن م�سكالتنا الفكرية  أعتقد ا جمال الفكر النقدي. وال ا

أو  هي نف�س امل�سكالت التي تعاطى معها ديكارت ا

مغرباً  املارك�سيات،  انهيار  فبعد  مارك�س.  أو  ا كنط 

املارك�سية  أ�سبحت  وا اال�سكالية،  تغيت  وم�رصقاً، 

هي جمال النقد والتفكيك. 

وبعد تلوث البيئة مل تعد امل�سكلة اخلُلُقية مطروحة 

كنط.  أيام  ا فيها  تُطرح  كانت  التي  التعابي  بنف�س 

ما  على  فالعقالنية  ديكارت،  مع  أننا  �سا وهذا 

من  أعني  ا اجرائيتها،  من  الكثي  فقدت  مار�سها 

قدرتها على تف�سي وقائع العامل وجمرياته.

ة 
ّ
العد يف  �سواء  ا�ستجدت،  فكرية  وقائع  ثمة   

الفكر  حقول  يف  أو  ا التفكي  طرق  ويف  املفهومية 

هذه  فوق  القفز  الأحد  ميكن  وال  املعرفة،  وفروع 

أهل احلداثة.  أننا مل ن�سبح بعد من ا ة ا
ّ
الوقائع بحج

 يغي عالقتنا بالفكر نف�سه، بقدر ما يغي 
ّ
وما ا�ستجد

�سلتنا باحلقيقة والعقل وب�سائر املفاهيم املتداولة 

يف خطابات احلداثيني.

إنه يزودنا  وهنا تكمن اهمية الفكر النقدي للحداثة. ا

برت�سانة مفهومية تتيح لنا تفكيك االآليات والقوالب 

واالن�ساق التي متثل عوائق تعيق عمل الفكر وتعرقل 

أي حَتُول دون قراءة احلدث وت�سخي�س  مهمة الفهم، ا

املعا�رصة  النقدية  الفل�سفة  تتيحه  ما  هذا  الواقع. 

ملن اح�سن قراءة ما حدث على �سعيد الفكر: تف�سي 

ال  ما  ت�سمية  الفهم،  على  امل�ستع�سي  وفهم  العجز 

أو طم�سه. جتوز ت�سميته وانارة ما متّ حجبه ا

أهل احلداثة بعيني النقدية املعا�رصة،  أ ا أقرا إذ ا أنا ا وا

مل  ما  أكتب  ا أن  ا أحاول  ا بل  الكتابة،  خارج  أقف  ا ال 

أو ا�ستبعاده.  ينكتب اي ما حاولت الكتابة تهمي�سه ا

وال اخرج على مو�سوع التفكي، بل احاول الدخول 

عليه والتعاطي معه ب�سورة جمدية ومنتجة. فالذين 

يقولون باخلروج على املو�سوع، لن يح�سنوا �سنع 

أو  ا م�سبقة  فكرة  احلداثة  يعتربون  الأنهم  حداثتهم، 

أو منوذجاً جاهزاً. باخت�سار انهم  حقيقية متعالية ا

بذاته  قائماً  مو�سوعاً  بو�سفها  احلداثة  إىل  ا يرون 

ينبغي متثله والقب�س عليه، فيما احلداثة هي ابنية 

ينفك  ال  مو�سوع  انها  با�ستمرار.  ت�سنع  وعالقات 
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مل تعد تكفي 

خطابات التنوير 

وبيانات احلرية 

وادعاءات 

احلداثة 

والعقالنية، يف 

مواجهة ال�سلفية 

أو  القدمية ا

أو حتى  احلديثة ا

�سلفية ما بعد 

احلداثة امل�سّماة 

»ا�سولية«. ال 

غنى عن تفكيك 

اخلطاب التنويري 

واحلداثي، 

للك�سف عن 

�سولية  االأ

املحتجبة وراء 

دعوى التنوير 

واحلداثة. 

فاحلداثيون 

�سوليون،  واالأ

كالهما تعامل مع 

مقوالته بطريقة 

أ�سولية تقليدية. ا



أو يتخلق ويت�سكل. يتغي ويتبدل، ا

أو  ا ديكارت  أو  ا �سينا  ابن  قراءة  لي�ست  املعنى  بهذا 

هيدغر  أو  ا نيت�سه  قراءة  من  اوىل  عندي  هي  هيغل 

قراءة  إن  ا بالعك�س  فاتيمو.  أو  ا رورتي  أو  ا فوكو  أو  ا

ومن  وخ�سوبة،  غنى  اكرث  هي  املعا�رصين  هوؤالء 

أن  ا لنا  تتيح  الأنها  أغنى  ا وامتع. هي  اوىل  فهي  ثم 

باأعمالهم  املعرفة  جتدد  قراءة  املحدثني  أ  نقرا

عجز  عن  لنا  تك�سف  نها  الأ أوىل  ا وهي  وباملعرفة. 

وت�سخي�س  العامل  قراءة  عن  احلديثة  العقالنيات 

براهنيتنا،  ت�سعِرنا  ما  بقدر  أمتع  ا وهي  الواقع. 

أن نحيا يف زمننا ون�سهد على ع�رصنا.  وتتيح لنا ا

قراءة  ان  ذلك،  من  االأهم  ورمبا  ذلك،  عن  وف�سالً 

إمنا  االعمال املندرجة حتت خانة ما بعد احلداثة، ا

أن قيم احلداثة تتج�سد،  تك�سف لنا نحن العرب كيف ا

ما  بقدر  بنقائ�سها،  و�سيا�سياً،  اجتماعياً  عندنا، 

أ�سئلة من نوع: ملاذا مل ن�سبح  م لنا اجابة على ا
ّ
تقد

أو دميوقراطيني بعد كل هذه اخلطابات  ا عقالنيني 

ترتاجع  ملاذا  بل  والدميوقراطية؟  العقلنة  على 

أيام طه ح�سني؟  ا كانت عليه ا
ّ
الديكارتية العربية عم

جتعلنا  املعا�رصة  النقدية  الفل�سفة  إن  ا باخت�سار 

امل�ساعي واملحاوالت  أنه بعد كل هذه  ا نفهم كيف 

�سوى  نح�سن  ال  م، 
ّ
والتقد والتنوير  التحديث  يف 

قلب الطاولة على روؤو�سنا، وذلك بقدر ما تبنّي لنا 

معقولة،  ب�سورة غي  العقل  مع  تعاملنا  أننا  ا كيف 

التنوير ب�سورة ظالمية، ومع احلرية ب�سورة  ومع 

ومن  تقليدية.  ب�سورة  احلداثة  ومع  ا�ستبدادية، 

منجزات  من  أفادوا  ا الذين  أن  ا جند  أن  ا املفارفات 

أو املنّظرين لها، كطه  احلداثة مل يكونوا من دعاتها ا

ح�سني و�سواه من الكتاب واملفكرين الذين تعاطوا 

مع احلداثة و�سعاراتها معرفياً ال ايديولوجياً.

أما ا�سحاب الدعوات وااليدلوجات، فقد كانوا االقل  ا

وذلك  وا�ستثماراً،  افادة  االقل  أو  ا وابداعاً،  انتاجاً 

ارادة  على  العقيدة  ارادة  عندهم  تغلّبت  ما  بقدر 

املعرفة، وارادة الهوية على ارادة احلقيقة.

وهكذا تعامل املثقفون العرب مع االأفكار احلديثة 

مبنطق اال�ستهالك والرتويج، يف حني كان املطلوب 

واالنتاج.  االبتكار  اعادة  أو  ا واالنتاج  االبتكار  هو 

تقت�سي  أمار�سها،  وا أفهمها  ا كما  االنتاج،  واعادة 

أطياف املحدثني والقدماء على ال�سواء.  التحرر من ا

أزماته  انها تتطلب تفكيك عامل احلداثة الذي نحيا ا

أقمناها  أي تفكيك البنى والعالقات التي ا آزقه، ا وما

باملثقفني  أودت  ا والتي  احلديثة،  املفاهيم  مع 

العزلة  إىل  ا أو  ا واله�سا�سة  ال�سعف  إىل  ا املحدثني 

والهام�سية، خ�سو�ساً يف العامل العربي.

حداثتي،  �سنع  إىل  ا أ�سعى  ا أن  ا فعله:  أحاول  ا ما  هذا 

أوهام احلداثة وتهومياتها العقائدية،  بالتحرر من ا

بتفكيك  عقالنيتي  �سياغة  على  اعمل  أن  وا

من  عليه  تنطوي  عما  للك�سف  احلديثة  العقالنيات 

التعامالت اخلرافية واالآليات الالمعقولة.

أو غربي، ا�سالمي  أميز يف ذلك بني معطى عربي ا وال ا

أ�ستغل على كل االعمال والكتابات.  إمنا ا أو اوروبي. وا ا

أن يعمل بخ�سو�سيته،  ا فاأهمية من ي�ستغل بالفكر 

حتى يكون منتجاً لالفكار واملفاهيم.

االيديولوجي  �سعيه  يف  لي�ست  افالطون  فاأهمية 

لبناء مدينة فا�سلة، بل يف املفاهيم التي ابتكرها 

أهمية مي�سال فوكو،  أثارها. وا ويف اال�سكاالت التي ا

حت�سني  أجل  ا من  التظاهرات  يف  م�ساركته  لي�س 

ال�سجون، بل يف حتليله موؤ�س�سة ال�سجن، على نحوٍ 

العالقة  بقدر ما ك�سف عن  لل�سلطة  أغنى مفهومنا  ا

بني املعرفة وال�سلطة.

إىل مهمتي اال�سلية، اي بو�سفها  أرى ا على هذا النحو ا

أما مهمات الن�سال  مهمة معرفية بالدرجة االأوىل. وا

إىل  ا ا�سعى  إين  ا بل  لغيي.  اتركها  إين  فا والتحرير 

الك�سف عما تنطوي عليه ا�سرتاتيجيات التحرير من 

آليات خفية لل�سيطرة واالإخ�ساع. ا

ك�سر القوقعة

إن عملية االإنتاج الفكري ال تتم بالطبع ب�سحر  6- ا

إمنا هي ان�ساء لعالقات جديدة مع الواقع  �ساحر. وا
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ان الفكر جماٌل 

رحب ال ينغلق 

أو  أي داع ا حتت ا

أن  اعتبار، وا

أن يعمل  عليه ا

با�ستمرار على 

فتح الكوى 

وت�سريع 

االبواب



نقدية  فاعلية  إنها  ا والذات.  الفكر  ومع  واحلقيقة 

نتداوله  ما  أي  ا عليه،  نحن  ما  بالت�رصيح  تتناول 

أو ما نن�سئه من االبنية  ا من اخلطابات واملقوالت، 

التجارب  من  فيه  ننخرط  ما  أو  ا واملوؤ�س�سات 

واملمار�سات. فالتنوير لي�س جمرد ا�ستخدام للعقل، 

أو اقتناع بحتمية التقدم.  وال هو جمرد تعلق بالعلم ا

والق�سور  العجز  حالة  من  خروج  ا�سا�سه  يف  انه 

معها.  نقدية  عالقة  واقامة  الذات  على  باال�ستغال 

بح�سب  للذات،  نقدية«  »انطولوجيا  انه  آخر:  ا بكالم 

على  املرء  ي�سي  أن  ا آلها  ما فوكو،  مي�سال  تعبي 

أو  ا بذاته،  �سواء من حيث عالقته  غي ما هو عليه، 

أو مبجتمعه وعامله. بنظرائه، ا

وبيانات  التنوير  خطابات  تكفي  تعد  مل  هنا  من 

والعقالنية، يف مواجهة  احلداثة  وادعاءات  احلرية 

�سلفية ما بعد  أو حتى  ا أو احلديثة  ا القدمية  ال�سلفية 

تفكيك  عن  غنى  ال  »ا�سولية«.  اة 
ّ
امل�سم احلداثة 

اخلطاب التنويري واحلداثي، للك�سف عن اال�سولية 

املحتجبة وراء دعوى التنوير واحلداثة. فاحلداثيون 

بطريقة  مقوالته  مع  تعامل  كالهما  واال�سوليون، 

امل�سائل  مع  تعاطى  كالهما  تقليدية.  ا�سولية 

باخت�سار  متعاٍل.  جوهراين  ورائي  ما  نحوٍ  على 

تامة  كنماذج  االأفكار  مع  تعامل  الفريقني،  كال 

أو كاأحكام جاهزة لالقتبا�س  أو كت�سورات م�سبقة ا ا

أقحموا  ا الكل  والتنفيذ.  للتطبيق  أو  ا واالكت�ساب، 

مار�سوا  أن  ا النتيجة  فكانت  الواقع،  على  املفردات 

وا�ستبداداً.  ظالماً  أثمرت  ا تقليدية  بطريقة  التنوير 

إىل  وال عجب فاملتنور ال يقلد احداً، بل ي�سعى دوماً ا

ي�سوغ  لكي  ويخترب  فيغامر  القوقعة،  من  اخلروج 

عالقته مع العامل بطريقة فذّة ومبتكرة.

عاملية املفّكر

من  واملنا�سل  الداعية  بني  ز 
ّ
أمي ا إين  ا هنا  من   -7

جهة، وبني املفكر املنتج للمفاهيم من جهة اخرى. 

ألة اوليها  ألة هام�سية، بل هي م�سا وهذه لي�ست م�سا

من  العرب  املثقفني  اكرث  أن  ا ذلك  كبياً.  اهتماماً 

أو التحديثية، ف�سلوا يف  حملة امل�ساريع النه�سوية ا

وازدهارها.  املجتمعات  تقدم  اجل  من  م�ساعيهم 

الن�سالية  الهواج�س  عندهم  تغلبت  ما  بقدر  وذلك 

العامل  يف  ظاهرة  وهذه  املعرفية.  املهام  على 

العربي. لقد ازدهرت مهنة املثقف امل�ستهلك لالفكار 

وااليدلوجات يف غياب االنتاج الفكري.

تغيي  إىل  ا ي�سعون  كانوا  املثقفني  أن  ا ذلك  معنى 

معارف  حوله  ينتجون  ال  أي  ا يجهلونه،  جمتمع 

الذي  أل: من  أ�سا ا أن  ا يحلو يل  جديدة. وهنا  أفكاراً  وا

على  أقحموا  ا الذين  الدعاة  املجتمع«،  »�سد  يعمل 

الواقع االجتماعي مقوالت ومناذج ب�سورة �ساذجة 

الذين يحاولون تف�سي  ام  أو تع�سفية،  ا اعتباطية  أو  ا

عجز  يف  املتمثلة  االإ�سكالية  عن  والك�سف  آزق  املا

املثقف وفقدانه للم�سداقية والفاعلية؟

أكان  ا باملجتمع،  معرفة،  ينتج  عربياً  أن  ا �سك  ال 

العربي  الفكر  يخدم  عربي،  غي  أم  ا عربياً  جمتمعاً 

يتم�سك  عربياً  أن  ا حني  يف  العربي.  واملجتمع 

أكانت قدمية  ا أ�سويل دغمائي،  ا مبقوالته على نحوٍ 

أم حديثة، ال يخدم ال الفكر وال املجتمع. و�سواهدي  ا

أول  وا االجتماع.  علماء  من  أ�ستمدها  ا ذلك  على 

كان  رمبا  خلدون.  ابن  لنا  يقدمه  ال�سواهد  هذه 

ابن خلدون رجالً عمالنياً ينتهز الفر�س، ومل تكن 

الن�سالية، ولكن  أو املواقف  ا القيم اجلهادية  تعنيه 

االثر الذي تركه هو اغناء للثقافة العربية بقدر ما 

الب�رصي.  باملجتمع  معرفتنا  حول  اجلديد  ي�سيف 

إمنا  وهذا �ساأن دوركامي. مل يكن ذا هموم ن�سالية، وا

مار�س مهنته كعامل لالجتماع بطريقة خالقة بقدر 

وهذا  االجتماعية.  الظواهر  در�س  على  توفر  ما 

حذر  الذي  فيرب  ماك�س  على  خا�س  ب�سكل  ينطبق 

أو  أو �ساحر ا إىل نبي ا أن يتحول ا عامل االجتماع من ا

عند عامل معا�رص هو  أي�ساً  ا ما جنده  وهذا  داعية. 

بيار بورديو.

الن�سالية،  مواقفه  له  كانت  إن  وا االأخي،  هذا  إن  فا

االأوىل  بالدرجة  املعرفية  مهمته  يتنا�س  مل  إنه  فا

أن العلماء الذين ا�ستغلوا  التي هي »الفهم«. وال �سك ا
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أهمية  تكمن ا

الفكر النقدي 

إنه  للحداثة. ا

يزودنا برت�سانة 

مفهومية تتيح 

لنا تفكيك 

االآليات 

والقوالب 

واالأن�ساق التي 

متثل عوائق 

تعيق عمل 

الفكر وتعرقل 

مهمة الفهم



أو خارج امل�ساحة الغربية، قد  على معطيات غربية ا

علم  أ�سي�س  تا يف  ا�سهمت  معارف  أنتجوا  وا ابتكروا 

مفاهيمه،  إثراء  وا حقوله  تو�سيع  ويف  االجتماع 

فخدموا بذلك خ�سو�سياتهم الثقافية وجمتمعاتهم 

حقول  يف  منتجني  كانوا  ما  بقدر  اي  الوطنية، 

اخت�سا�سهم وميادين عملهم. 

الن�سالية  أما املثقفون، عندنا، فقد عرقلت املهام  ا

فهمهم للمجتمع بقدر ما وقفت حائالً دون تغييه، 

اي  عنه،  افكارنا  تتغي  مل  إن  ا يتغي،  واقع  ال  الأنه 

إذ الفكر الفعال هو بوجه من وجوهه  ا عالقتنا به، 

عالقة باحلقيقة و�سلة بالواقع.

هذا املوقف النقدي من املثقف، كما مار�س دوره، 

جعلني  العربي،  والعامل  لبنان  يف  خ�سو�ساً 

بنقد  اهتم  لكي  الن�سالية،  املهام  عن  ان�رصف 

تعد  مل  عندي  فاملهمة  االول.  املقام  يف  االأفكار 

الفهم،  هو  االول  مطلوبي  إمنا  وا حتريرية،  ن�سالية 

إنتاج املفاهيم  اي مقاومة العماء الذي يحيط بنا، با

وال�سيغ التي ت�سهم يف عقلنة الن�ساطات وال�سيا�سات 

واملمار�سات.

ز بني 
ّ
أمي أنخرط يف هذه املهمة الفكرية، ال ا إذ ا أنا ا وا

أجنبي، كما يفعل املثقفون العرب على وجه  عربي وا

أو  ا معرفة  ينتجون  الذين  فكل  بالعك�س:  االجمال. 

أياً كانت جن�سياتهم  يبدعون فكراً، هم �سواء عندي ا

العلماء  تعامل  هكذا  الثقافية.  وخ�سو�سياتهم 

كاأفالطون  وحديثاً،  قدمياً  انف�سهم  مع  واملفكرون 

أو كابن خلدون يف العمران  يف اجلمهورية املثلى، ا

ككنط  أو  ا العقل،  قيادة  يف  كديكارت  أو  ا الب�رصي، 

أو على االقل كما  ا �ساحب االمر االخالقي اجلازم، 

أ�سا�س  أهل الفكر على ا فكر ابن ر�سد، الذي مل مييز بني ا

اللغة وامللّة.

وف�ساءات  ثقافية خمتلفة  بيئات  هناك  أن  ا �سك  ال 

أقيم حواجز  ا عقلية متباينة. ولكن ذلك ال يجعلني 

بع�سها  يخرتق  فالثقافات  واالأفكار.  العقول  بني 

أو  البع�س على نحوٍ يجعلها تتفاعل بقدر ما تتجابه ا

تتناف�س. فكيف اذا كان االمر يتعلق مبيادين الفكر 

وفروع املعرفة. ولو اقت�رصت على جمال الفل�سفة، 

أن االمر يتعلق ب�سل�سلة من اال�سكاليات الفكرية  أجد ا ا

وتنتهي  بارميند�س  مع  أ  تبدا الوجودية،  ال�سيغ  أو  ا

والتب�سيط  اخلداع  ملن  إنه  وا املعا�رصين.  نحن  بنا 

إمنا نتعاطى  أ هيدغر ا أننا عندما نقرا أن تقول مثالً با ا

أو نقتب�س من »ثقافة  أو ح�سارياً، ا مع االآخر ثقافياً ا

الغرب االأوروبي«. 

أو البن  أ قوالً يف الوجود الأفالطون ا أقرا أنا عندما ا فا

أنني  ا أ�سعر  ا لفوكو،  أو  ا لهيدغر  أو  ا لديكارت  أو  ا �سينا 

نف�سه،  الف�ساء  إىل  ا أنتمي  وا نف�سه  امليدان  يف  أقف  ا

تخاطب  وكتابات  ن�سو�س  ازاء  أنني  با أدرك  ا كما 

هو  فاملفكر  املعنى  بهذا  االأوىل.  بالدرجة  عقلي 

الهوية والعقيدة، وميار�س  الذي يخرج على منطق 

أ�سئلة  ا خ�سو�سيته على نحوٍ عاملي، بقدر ما يثي 

العالقة  �سعيد  على  فذة  �سيغة  يبتكر  أو  ا احلقيقة، 

أو ينتج مفاهيم خارقة يف قراءة العامل  ا بالوجود، 

والتعامل معه.

اخللق واخلرق

أحلّق يف  ا أنني  با أقول  ا بالرغم من ذلك كله، ال   -8

أو مفارقة للواقع  �سماء متعالية على ار�س احلدث ا

أنتمي  أنا ا أو ننخرط يف �سناعته. فا الذي نر�سف فيه ا

أجتذر يف ار�سي وذاكرتي، واعي�س  إىل لغتي وبيئتي، وا ا

 ورائي كل 
ّ
أجر إين ا يف جمتمعي وبني اهلي. بكلمة: ا

إىل الع�رص  تواريخي. ورمبا تعود بع�س ت�رصفاتي ا

أطواري البدائية ال�سحيقة، من حيث  إىل ا أو ا اجلاهلي، ا

أدري. أدري وال ا ا

إذ  ا أنا  فا أحد.  ا عن  ن�سخة  ل�ست  النهاية  يف  ولكني 

إين فريد يف جتربتي  أنخرط يف و�سطي وعاملي، فا ا

خ�سو�سيتي  يل  إن  ا بل  أحداً،  ا أ�سبه  ا ال  الفكرية، 

أحديتي متاماً كما انني ل�ست ن�سخةً عن احد يف  وا

ب�سماتي ومالمح وجهي.

آتي  ا إمنا  ا العرب،  أو  ا الغرب  فال�سفة  أ  أقرا ا اذا  وانا 

ما  بقدر  عليهم  أدخل  وا ولغتي،  ذاكرتي  من  اليهم 
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أجدد فكري بقدر ما التهم ن�سو�سهم  ا�ستدخلهم، وا

وهكذا  التفكيك.  أو  ا أويل  بالتا مقوالتهم  وانتهك 

أن تكون خا�سة، فريدة، اي  ا إال  ا فالتجربة ال ميكن 

فرادة  املرء،  لدى  تتجلى،  ما  وبقدر  إحدى.  ا واحدة 

يف  ويجدد  يبتكر  إمنا  ا الفكرة،  وا�سالة  التجربة 

جمال عمله، ويفر�س نف�سه على الغي، �سواء كانوا 

أو كانوا ذوي انتماءات  أهل ثقافته، ا من ابناء قومه وا

اخرى. وهكذا فاالنتماء هو خا�س، واللغة خا�سة، 

لن  عليها،  اال�ستغال  يجري  التي  املعطيات  وحتى 

املرء  بو�سع  لي�س  اذ  وحمدودة،  خا�سة  اال  تكون 

 بكل �سيء 
ّ
أن يلم العامل يف حقل من حقول الفكر، ا

أن ي�ستغل على كل املعطيات. ومع ذلك فالعمل  أو ا ا

لكل  هو  ة، 
ّ
واجلد واال�سالة  بالفرادة  يتمتع  الذي 

أو البن خلدون،  ثر الأفالطون ا النا�س، �سواء كان االأ

أو لهيدغر. أو لديكارت، البن عربي ا البن �سينا ا

ال�سائدة  الثنائيات  جتاوز  إىل  ا أ�سعى  ا املعنى  بهذا 

أو  على �ساحة الفكر، كثنائية اال�سالة واملعا�رصة، ا

و�سواها  والغرب،  اال�سالم  أو  ا واالنقطاع،  التوا�سل 

تعرقل  التي  واخلادعة،  القا�رصة  الثنائيات  من 

ه حقيقة امل�سكالت. فاملهم عندي 
ّ
الفكر ومتو عمل 

على  أ�ستغل  ا أن  ا عندي  فرق  وال  فكري.  أجدد  ا أن  ا

املقلد  إن  ا املقابل  ويف  ديكارت.  على  أو  ا الفارابي 

أو  أو ديكارت، ابن خلدون ا هو هو، �سواء قلد الغزايل ا

أو عدمه.  ألة انتماء ا ألة لي�ست م�سا إن امل�سا دوركامي. ا

إذ ال احد يعرى يف النهاية من انتمائه. وامنا املهم  ا

أو  ا الثقافية  خ�سو�سيته  مع  الواحد  يتعامل  كيف 

انتماءاته املجتمعية؟ ثمة من يقيم عالقة تقليدية 

متحجرة مغلقة مع هويته وتراثه وثقافته اال�سلية، 

�سواء قلّد القدماء ام املحدثني. ويف املقابل هناك 

من ي�ستغل على هويته وانتماءاته، على نحوٍ يتيح 

الذين  أن  �سا هذا  فكراً،  يبدع  أو  ا معرفة  ينتج  أن  ا له 

ميار�س خ�سو�سيته على نحو عاملي.

الفكر:  ميدان  يف  للعامل  واالأوىل  االهم  هو  هذا 

الفكري  امل�سهد  يف  واخلالقة  الفعالة  امل�ساركة 

املعا�رص.

امل�سكلة  أن  ا مبعنى  امل�سكلة،  زحزحة  ينبغي  ولهذا 

أن  أن بع�سنا يقيم داخل �سياق ثقافته، وا لي�ست يف ا

ن�سبح يف  ال�سياق. فكلنا  االآخر يقع خارج  البع�س 

ويبتكر،  يجدد  من  هناك  ولكن  الثقايف.  عاملنا 

بكتابة ن�س ميتاز بالقوة واال�سالة. يف حني هناك 

مكرر وه�س هو  امل�سائل على نحوٍ  يتكلم على  من 

إىل اللغو والهذر. أقرب ا ا

أن نكون عرباً مبدعني ن�سارك يف ت�سكيل  إما ا وهكذا ا

أو نكون عاجزين مقلّدين  احلياة الفكرية املعا�رصة، ا

نكتب عربياً  املعنى، وحده، نحن  بهذا  م�ستهلكني. 

ثقافتنا  إننا جندد  ا أو�سح  ا ونخدم جمتمعنا. بكالم 

قدرة،  إىل  ا العجز  حتويل  ن�ستطيع  عندما  وفكرنا، 

أو  أو �سوغ ا�سكاالت حقيقية ا بفتح نقا�سات خ�سبة ا

خلق مفاهيم خارقة.

أن نكون منتجني يف حقل الفكر  هذه هي امل�سكلة: ا

امل�سهد  يف  وفعالة  خالقة  ب�سورة  ن�سهم  لكي 

بطرح  أ  يبدا بجدية  والتفكي  املعا�رص.  الفكري 

ملاذا  نف�سه:  يفر�س  الذي  وال�سوؤال  احلقيقة.  أ�سئلة  ا

احلرية  ت�ستحيل  ملاذا  ممتنعاً؟  الفكر  جتديد  يبدو 

ا�ستبداداً؟ ملاذا تتقل�س ف�سحة التنوير التي ت�سكلت 

مع مفكري ع�رص النه�سة؟ واالجابة على مثل هذه 

من  نقوم  جديدة  فكرية  ممار�سة  تتطلب  �سئلة  االأ

أجهزتها  ا خاللها بنقد اخلطابات املتداولة لتفكيك 

فبالتفكيك  اخلادعة.  بداهاتها  وتعرية  املفهومية 

ي�سي املمتنع ممكناً.

الفكر املعا�رص، مبا هو فكر  إن  ا 9- على كل حال 

قدميها  والفل�سفية،  الفكرية  املوروثات  لكل  نقدي 

أتاحت  وحديثها، قد فتح ابواباً امام الفكر العربي ا

معظم  أن  ا �سدفةً  ولي�س  للتفكي.  جديدة  امكانيات 

دوا 
ّ
وجد ابتكروا  قد  املعا�رصين  العرب  املفكرين 

أفادوا من املنجزات الفكرية التي حتققت  ا بقدر ما 

أركون واحلابري  يف العقود االأخية، كما جند عند ا

والعروي واخلطيبي و�سواهم من املفكرين الذين هم 

أن  ثمرة للف�ساء العقلي املعا�رص. ومثايل على ذلك ا

إدوار �سعيد قد لقي �سدى  كتاب اال�ست�رصاق ملوؤلفه ا
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ما  بقدر  اللغات،  من  عدد  إىل  ا يرتجم  جعله  كبياً 

أفاد �ساحبه من منهجية فوكو يف حتليله للعالقة  ا

عربياً  هناك  أن  ا أظن  ا وال  واملعرفة.  ال�سلطة  بني 

املنهجية  الرت�سانة  فوق  بالقفز  جديداً،  فكراً  أبدع  ا

من  بدءاً  الفل�سفة،  ا�ستخدمتها  التي  واملفهومية 

احلداثة  نقاد  لدى  وبالتحديد  القرن،  هذا  منت�سف 

القفز  نفعاً  أقول ال يجدي  ا ولهذا  التنوير.  وم�رصوع 

ادوات  تقدم  إنها  ا امل�ستجدة.  الفكرية  الوقائع  فوق 

فعالة يف ال�سي والتحليل، يف الك�سف والتعرية.

ثم  الغي  مواقف  نتبنى  أن  ا نفعاً  يجدي  ال  كذلك 

بذلك  الرتاث.  عن  واالنقطاع  بالتغريب  نتهمهم 

أنكر  أفاد من الفال�سفة ثم ا نكرر موقف الغزايل الذي ا

أي�ساً  ا نفعاً  إدانتهم. وال يجدي  ا ف�سلهم وعمل على 

أن نلتف على احلقيقة كما فعل حممد عبده الذي مل  ا

إىل  ّه ا
يعرتف بحقيقة االجناز الغربي، بل حاول رد

ن�ستبعد  أن  ا نفعاً  يجدي  وال  باال�سالم.  الغرب  أثر  تا

بحجة  اال�سالمي  الفكر  دائرة  من  اال�سالم  فال�سفة 

أن  أخياً ال يجدي نفعاً ا أ�سول الدين. وا أنهم خالفوا ا ا

إن م�رصوع االنوار  نفعل كما فعل هابرما�س بالقول ا

أ�س�سه. مل يكتمل بعد وما زال �ساحلاً يف ا

التجاوز والرتكيب

يف  نغرق  ال  كي  بالقول:  النهاية  يف  أختم  ا  -10

إىل ار�ض  ا التهوميات االيديولوجية، علينا الرجوع 

إىل ما حدث على ال�صعيد الفكري. وما  احلدث، اي ا

ل عالقتنا بالكلمات 
ّ
حدث هو تغري قد طاول وحو

ن�صو�ض  إزاء  ا نحن  والوقائع.  باالأفكار  واالأ�صياء، 

أو  واعمال فكرية لها وقائعيتها. وال ميكن جتاهلها ا

أو  إىل احلداثة ا القفز فوقها، �صواء اعتربناها تنتمي ا

إىل املعا�رصة وما بعد احلداثة. ا

فديكارت  متوا�صل.  نقد  االأ�صل  يف  هي  فاحلداثة 

أن  انتقد من �صبقوه. وكنط انتقد ديكارت. وهذا �صا

أو فوكو ودريدا  أو نيت�صه وهيدغر، ا هيغل وهو�رصل، ا

أقام الفكر الغربي وما زال يقيم  ودولوز. وهكذا فقد ا

أو  عالقة نقدية مع ذاته هي عالقة تخٍط وجتاوز، ا

أو حتويٍل وتركيب  أو متاٍه وتغاير، ا تداخل وتخارج، ا

اال�ص�ض  بنقد  متيّزت  االأخرية  املرحلة  أن  ا �صك  ال 

نف�صها واعادة تعريف االأ�صياء من جديد.

ثمة  حدث.  عما  أتغا�صى  ا أن  ا يل  ميكن  ال  وهكذا 

اعمال فكرية ون�صو�ض تفر�ض نف�صها باالمكانات 

التهمها  منها،  أفيد  وا أها  أقرا ا أنا  فا يل.  تقدمها  التي 

آلياتها.  أوظف ا أتو�صل بها وا أتغذى مبا ترفدين به، ا وا

آليات  أو ا أو معطيات وم�صامني، ا إنها مواد وعنا�رص، ا ا

يل  متاحة  هي  وف�صاءات،  م�صاحات  أو  ا وتقنيات، 

أجل تبديد االوهام اخلادعة وجتاوز الثنائيات  من ا

اجل  من  أو  ا القا�رصة،  املقوالت  وتفكيك  املزيفة 

حماوالً  واقوايل،  ممار�صاتي  وفهم  معاريف  عقلنة 

أ�صكل ن�صي يف  أن ا أحتدث بلغتي، وا أن ا يف النهاية ا

أتون ممار�صاتي. غمرة انخراطي يف جتربتي ويف ا

أن جذوري حتركني  أن تواريخي ت�صكنني وا وال �صك ا

أو تتحرك يفَّ، لكي تنبت وتطلع من حتت االر�ض،  ا

أ�صهم بوا�صطته يف اغناء ثقافتي،  أُنتج فكراً ا بحيث ا

أطلع من العامل  أو لكي اخرج من الغيتو العقائدي وا ا

بلغة  واكتب  املعريف،  ال�صقف  أخرق  فا ال�صفلي، 

فل�صفة  بكتابة  بوا�صطتها  ا�صهم  معا�رصة  عربية 

أنتج  وا أفكر  ا أن  ا االأوىل:  معا�رصة،. هذه هي مهمتي 

أتقن عملي الفكري،  أن ا أجدد يف الن�ض، ا أن ا معرفة، ا

والتهوميات  االيديولوجية  االوهام  من  متحرراً 

أن نرهن حا�رصنا  ا اذا كان املطلوب  اال  التحررية. 

وفكرنا لزمن بعينه، �صواء كان تراث القرن التا�صع، 

أو  ا الكال�صيكي،  الع�رص  تراث  أو  ا االنوار،  تراث  أو  ا

تراث العهد النبوي، كما يفعل املثقفون من عبدة 

على  التقدمية،  وكهول  اال�صتنارة  وعجزة  احلداثة 

هذا  ان  واالرجح  ومناذجهم.  منطلقاتهم  اختالف 

ؤالء املثقفون: الأن هذا وحده يف�رص لنا  ما يريده هو

واال�صتنارة،  والعقالنية  التقدم  داعية  يُنتج  ملاذا 

يف�رص عجز  الذي  هو  واخلرافة.  والتقهقر  الظالمية 

اخلطاب عندهم، اي ما تنطوي عليه كتاباتهم من 

الفقر واله�صا�صة، كما يف�رص ما هي عليه حداثتهم 

من الزيف والت�صوه.
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اجلابري  عابد  ملحمد  العربي«،  العقل  »نقد  م�رصوع  يثي  اأن  البنينِّ  من  كان 

)1936- 2010(، اإ�سكاليات كثية وبدءا من اإ�سكالية »ع�رص التدوين«، الذي 

اإىل  بدعوته  وانتهاء  العربية،  للثقافة  مرجعيا«  »اإطارا  امل�رصوع  �ساحب  عدَّه 

اأخرى يف مقدمها  باإ�سكاليات، فرعية،  »تاأ�سي�س ع�رص تدوين جديد«، ومرورا 

ب�ستيمولوجية« واإ�سكالية »العقل املكونِّن« و»العقل املكوَّن«  اإ�سكالية »القطيعة االإ

واإ�سكالية »التوزيع املعريف للنظم املعرفية«... اإلخ. 

يحيى بن الوليد

ناقد واأكادميي من املغرب 

م�شروع اجلابري يف 

منظور فل�صفة الختالف

التكويني  التاريخ  من  نوع  اإىل  ت�صتند  اجلابري  منهجية   o
النحو  وعلى  املعرفة  حفريات  اأو  فكار  االأ جينيالوجيا  اأو 

الذي مبوجبه يتك�صف لنا كيف اأنه ينقل ال�رصاع من جمال 

للثقافة  املعرفية  النظم  اإىل جمال  يديولوجيا  واالإ ال�صيا�صة 

املعرفية  باأ�صا�صياته  العربي  بالعقل  �صلتها  يف  العربية 

يديولوجية.  وم�صتوياته االإ



أن يثي هذه االإ�سكاليات  وقد متكن اجلابري من ا

أفاد  ا الذي  املحكم  املنهجي  ت�سوره  من  ب�سبب 

فيه من املنجز الفرن�سي احلديث �سيا على نهج 

أبناء جيله من مفكري الف�ساء املغاربي.  أغلب ا ا

تقدمي  على  يقدم  جعلته  التي  االإفادة  وهي 

أن يفيد  »قراءة جديدة« و»مغايرة«... لكن دون ا

أو  ا »اجلدة«  أبدا، على  ا ينطوي،  »اجلديد«  أن  ا هذا 

أكرث امل�ساريع التي تنطفئ قبل  »املغايرة«، وما ا

أ�سحابها. أن ينطفئ ا ا

أحد املرتكزات التي  أن نتوقف عند ا ونود، هنا، ا

ونق�سد،  الذكر.  �سالفة  اجلدة  أ�سا�س  ا يف  كانت 

ترتبط  التي  املعرفة«  »حفريات  إىل  ا هنا، 

التي كانت، ومنذ فرتات  الفرن�سية«  بـ»النظرية 

ال�ستينيات وال�سبعينيات، قد فر�ست نف�سها على 

نطاق وا�سع، بل وامتد تاأثيها، وب�سكل كا�سح، 

داخل الواليات املتحدة االأمريكية خالل العقود 

ما  وهو  الع�رصين.  القرن  من  االأخية  الثالثة 

�سماء الفرن�سية، ومن رموز  أ�سفى على بع�س االأ ا

»هالة«  الواليات،  هذه  وداخل  نف�سها،  النظرية 

امليثولوجيا  الأبطال  إال  ا خم�س�سة  تكن  مل 

قال  كما  االأعمال  رجال  وجنوم  االأمريكية 

الفرن�سية«  »النظرية  كتابه  يف   François Cusset

أثيات  لتا �س 
َّ
املكر )�س11(   )French theory(

أعالم النظرية يف »احلياة الثقافية« بالواليات  ا

املتحدة االأمريكية.

وعلى الرغم من التحفظ الذي قد يبديه الدار�س 

ال  ذلك  إن  فا املعرفة«  »حفريات  بخ�سو�س 

إىل نوع  يحول دون القول باأن منهجيته ت�ستند ا

االأفكار  جينيالوجيا  أو  ا التكويني  التاريخ  من 

الذي مبوجبه  النحو  أو حفريات املعرفة وعلى  ا

ال�رصاع  ينقل  اجلابري  أن  ا كيف  لنا  يتك�سف 

جمال  إىل  ا واالإيديولوجيا  ال�سيا�سة  جمال  من 

�سلتها  يف  العربية  للثقافة  املعرفية  النظم 

أ�سا�سياته املعرفية وم�ستوياته  بالعقل العربي با

إليه اجلابري  ا االإيديولوجية. ولعل هذا ما ق�سد 

»لقد  قال:  حني  العربي«  العقل  »تكوين  يف 

ا�ستبعدنا م�سمون الفكر العربي االآراء والنظريات 

من  االإيديولوجيا  عامة  وبعابرة  واملذاهب 

يف  هذه  حماولتنا  وح�رصنا  اهتمامنا،  جمال 

نريد  ما  فقلنا  وحده،  االإب�ستيمولوجي  املجال 

أداة  ا بو�سفه  العربي  الفكر  هو  وفح�سه  حتليله 

االإنتاج  هذا  بو�سفه  ولي�س  النظري،  لالإنتاج 

االإب�ستيمولوجي  نف�سه« )�س14(. وهذا املجال 

النقدي  م�رصوعه  ميحور  أن  ا إىل  ا قاده  الذي  هو 

أو الرتاث.  حول العقل ولي�س حول الفكر ا

إىل ت�سمية »الفكر«  واجلابري ال يكتفي بعدم امليل ا

أنها  إمنا يرف�س الت�سمية كذلك. وال�سبب ا فقط، وا

تقرن  حني  وخ�سو�سا  واالإيديولوجيا،  هي 

ب�سعب معني، ا�سمان مل�سمى واحد. وهذا بال�سبط 

أنواع اخللط التي نريد  أحد ا وكما يوا�سل قائال »ا

هذا  أن  ا غي  �س12(.  ال�سابق،  )املرجع  جتنبه« 

ال يعفي مفكرنا من احلديث عن الثقافة العربية 

التي يتاأطر �سمنها العقل العربي، وهي ثقافة ال 

تخلو من خ�سو�سية وحتمل معها تاريخ العرب 

احل�ساري العام، وتعك�س وتعرب، يف ذات الوقت، 

الراهن  تخلفهم  أ�سباب  وا تقدمهم  عوائق  عن 

)�س�س 13 14(.

وتوحي قراءة حممد عابد اجلابري با�ستلهامها 

إن البع�س ربط جدتها  لـ»حفريات املعرفة«، بل ا

إبراهيم حممود  ا اجلذرية بهذه احلفريات. يقول 

يف كتابه »البنيوية وجتلياتها يف الفكر العربي 

أنه  ا إثارته هنا، هو  ا أول ما ميكن  املعا�رص«: »وا

ذكر  دون  من  امل�رصوع،  هذا  فهم  ال�سعب  من 

الكاتب  اعتمده  الذي  �سا�سي  االأ الفكري  املرتكز 

أعماله، وخا�سة يف هذا  ا يف بنائه، ويف معظم 

امل�سهور  كتابه  يف  وذلك  )فوكو(.  أي  ا الكتاب، 

)حفريات املعرفة( بالدرجة االأوىل، وحتديدا ما 

يتعلق مبفهوم )االنف�سال(« )�س133(. 

»النقد«  أن  ا وابتداء،  املالحظة،  جتدر  أنه  ا غي 

الذي يزاوله مفكرنا يختلف، ومن وجوه عديدة، 
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االختالف  بفال�سفة  يرتبط  الذي  »النقد«  عن 

نيت�سه«  »جينيالوجيا  يف  جند  ما  نحو  على 

و»فل�سفة  دريدا«  و»تفكيكية  فوكو«  و»حفريات 

إىل احلفر يف طبقات  دولوز«. فنقد هوؤالء ي�سعى ا

أو  ا املعنى  إنتاج  ا آليات  ا يف  بحثا  الن�سو�س 

ذلك  كل  يرافق  ما  ومع  احلقيقة،  توليد  آليات  ا

ذلك  وكل  وتالعب.  وحجب  طم�س  عمليات  من 

ومن  فل�سفة  النقد  من  يجعل  الذي  املنظور  يف 

آن واحد. الفل�سفة نقدا يف ا

مبفهوم  ياأخذ  بدوره  اجلابري  عابد  وحممد 

االإ�سطالحي  الفل�سفي  ومبعناه  »اخلطاب« 

حفريات  يف  قاعدي  مفهوم  وهو  املعا�رص، 

إىل كتاب اجلابري  املعرفة. ومن املفيد االإ�سارة ا

»اخلطاب العربي املعا�رص« )1982( الذي كان 

د به مل�رصوع »نقد العقل العربي« )1984- 
َّ
قد مه

النه�سوي«  »االإخفاق  فيه  ربط  والذي   ،)2001

الذي  بـ»اخلطاب«  أيامنا هاته  ا املتوا�سل حتى 

جمال  يف  العرب  واملفكرون  الرواد  �ساغه 

وكل  والفل�سفة.  والتاريخ  والقومية  النه�سة 

ذلك يف داللة على اندراج م�رصوعه يف »مطلب 

لكن باالعتماد على  القدمي/ اجلديد،  النه�سة«، 

»زاد معريف« و»عدة منهجية« مغايرتني. 

الكالم  »يعني  أنه  با اخلطاب  اجلابري  ف 
نِّ
ويعر

إبراز  وا أ�سياء  ا عن  بال�سكوت  أ�سياء  ا عن  املنظم 

أ�سياء  ا على  اال�ستدالل  أخرى:  ا وبعبارة  أ�سياء،  ا

�سياء«  االأ من  كثي  إغفال  ا مع  أخرى  ا أ�سياء  با

أن  ا غي  �س61(.  العربي«،  العقل  )»تكوين 

امل�سكوت عنه، هنا، ال يفيد البتة ذلك النوع من 

ذاتها  باللغة  املرتبط  )االأنطولوجي(  »احلجب« 

وعلى نحو ما جنده عند فال�سفة االختالف ويف 

بني  مييز  مل  الذي  نيت�سه  الفيل�سوف  مقدمهم 

»االإظهار« و»احلجب« يف اللغة.

أن  ا على  يوافق  ال  اجلابري  أن  ا كذلك،  والظاهر، 

كما  لهما«  وثراء ال حد  »امتالء  اخلطاب  يكون 

املعرفة«  »حفريات  يف  فوكو  مي�سال  يقول 

ويف  االأخي،  هذا  أن  ا إىل  ا إ�سافة  ا )�س110(؛ 

أمناط  الكتاب نف�سه، يرف�س التمييز القائم بني ا

أق�سى،  ا واجلابري  )�س22(.  الكربى  اخلطاب 

وبا�سم  االإب�ستيمولوجي«،  »التحليل  وبدافع من 

الرتاث،  يف  أكملها،  با قارة  الالعقل«،  »غابة 

احلفريات  أن  ا مع  االأدبي...  اخلطاب  قارة  وهي 

أن نرد  ال تقبل بـ»التمييزات اخلطابية«. وميكن ا

ن�ساق املغلقة« التي �سعى مفكرنا،  إىل »االأ ا ذلك 

إحكام، حتى يقفل  إىل �سياغتها، وبا وعن ق�سد، ا

باب »التاأويالت« يف وجهها. 

أن يدر�س بع�س الباحثني العرب،  ولي�س غريبا ا

أثرين بفال�سفة االختالف، م�رصوع »نقد  ومن املتا

إمكانية« قراءة  العقل العربي«، ويف داللة على »ا

االختالف«.  »فل�سفة  �سوء  يف  ذاته  امل�رصوع 

العايل  بنعبد  ال�سالم  عبد  هوؤالء  مقدم  ويف 

ب�سفة  الر�سينة  الفل�سفية  أبحاثه  با املعروف 

عامة وببحثه الالفت »الفكر الفل�سفي املعا�رص« 

بدوره،  االأخي،  وهذا  خا�سة.  ب�سفة   )1991(

العقل  لـ»تكوين  خ�س�سه  مقال،  ويف  يوؤثر، 

جديدة«،  »خلدونية  عنوان  وحتت  العربي«، 

والرتاث«  »الهوية  كتابه  يف  مت�سمن  وهو 

)1987(، وهو امل�سدر الذي نعتمده هنا، ت�سمية 

أو »الرتاث«، وكل ذلك  »الفكر«، بدال من »العقل« ا

»االأ�سالة«  دائرة  يفارق  ت�سور  إىل  ا باال�ستناد 

له �سلة  و»الكلية« و»امليتافيزيقية«... وكل ما 

إال  »ا أو »جغرايف«.  ا أو »قومي«  ا مبا هو »عرقي« 

الهدف وهو  النقد ال يعمل عندنا دوما بهذا  أن  ا

فيغدو،  االإيديولوجي  البناء  إىل  ا ينجر  ما  غالبا 

على العك�س من ذلك، بناء للهويات املوهومة« 

كما يعرت�س بنعبد العايل )�س34(. 

أن ال يوافق عبد ال�سالم بنعبد العايل   ومن اجللي ا

على النوع االأخي من النقد الذي يركز على العقل 

إىل ال�سند  أو الرتاث، هذا باالإ�سافة ا بدال من الفكر ا

إن كان  إنه، وحتى ا الفل�سفي للنقد ذاته. ومن ثم فا

ن م�رصوع »نقد العقل العربي«، 
نِّ
بنعبد العايل يثم
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ممثَّال يف »تكوين العقل العربي« الذي هو مدار 

قراءته، بل ويرى يف العمل االأخي حماولة غي 

إنه يركز  معهودة للقيام بتاريخ للفكر العربي، فا

العمل وحفريات  على االختالف اجلوهري بني 

أن �ساحب »تكوين العقل العربي«،  املعرفة. ذلك ا

أن ي�ستغل  ويف ت�سور بنعبد العايل دائما، حاول ا

يعيد  أن  ا فوكو  مي�سال  حاول  ما  على  أ�سا�سا  ا

أن  ا إىل  ا إ�سافة  ا أي العقل واملعقول(.  فيه النظر )ا

إىل »البناء« و»النه�سة«  م�رصوع اجلابري يرمي ا

ال�سواب  أن  ا يرى  لذلك  و»التقدم«،  و»التوحيد« 

أليف  التا �سياق  يف  امل�رصوع  و�سع  يقت�سي 

العربي ومقارنته بامل�رصوع اخللدوين )�س29(. 

لقيمة  االنت�سار  االأركيولوجيا ال تعني  أن  ا ذلك 

القيمة  قيمة  يف  البحث  إمنا  وا أخرى،  ا على 

ي�سيف  كما  احلقيقة  و�سيا�سة  اخلطاب  وحتديد 

بنعبد العايل يف درا�سته »نحو �سيا�سة املعرفة« 

الفكر  يف  املنهاج  إ�سكاليات  »ا يف  املت�سمنة 

العربي والعلوم االإن�سانية«)�س9(. 

أن نتغافل عن املفكر اللبناين  أنه ال ميكننا ا وكما ا

إىل  ا التفتوا  أوائل من  ا الذي كان من  علي حرب 

 »نحن والرتاث« 
ّ

م�رصوع اجلابري. وكان قد خ�س

بدرا�سة متميزة يف كتابه »مداخالت« )1985(، 

مثلما خ�س م�رصوع »نقد العقل العربي« بدرا�سة 

م�رصوع  بني  وميز  بل  الن�س«  »نقد  يف  الفتة 

الكتاب  يف  أركون  ا حممد  وم�رصوع  اجلابري 

لكتابات  االإ�سارات  من  العديد  عدا  هذا  االأخي. 

ََّق على بع�س القراءات التي  إنه عل اجلابري. بل ا

جعلت من م�رصوع اجلابري مو�سوعا د�سما لها 

كما هي احلال بالن�سبة جلورج طرابي�سي.

إىل القراءة الفل�سفية بدال  وهو االآخر مييل بدوره ا

أهم ما مييز قراءاته  من القراءة االإيديولوجية. وا

نزال  ال  الذي  النقد«  »نقد  نطاق  يف  انتظامها 

إليه يف الفكر العربي املعا�رص بل وننظر  نفتقر ا

أهمية عن عمل النقد. ولعل  إليه بو�سفه عمال يقل ا ا

إليه طرابي�سي عندما قال يف مقدمة  هذا ما ق�سد ا

أي م�رصوع لنقد  إن ا إ�سكاليات العقل العربي«: »ا »ا

النقد ينطوي ال حمالة، يف �سق منه على االأقل، 

على �رصب من اال�سرتقاق الذليل« )�س7(. فنقد 

أهمية عن النقد، وهو بدوره ي�ستند  النقد ال يقل ا

وعلي  منهجية.  وم�ستندات  نظرية  مقوالت  إىل  ا

حرب يزاوله ب�سكل قل نظيه يف الفكر العربي، 

القائم على  أن نقده يعك�س ت�سوره  ا إىل  ا إ�سافة  ا

واحدا  جعله  ما  هذا  ولعل  االختالف«.  »فل�سفة 

أ�سهموا  وا النقد،  هذا  يف  رجة  أحدثوا  ا الذين  من 

بالتايل يف رد االعتبار له داخل الف�ساء العربي 

الذي ال يزال فيه املفكر ال يحاور املفكر االآخر، 

إىل »طم�سه« و»تدميه«.  بل وي�سعى ا

»نقد  قراءة  ويف  يوؤثر،  االآخر  هو  حرب  وعلي 

الرتاث  أو  ا العقل  من  بدال  الفكر  ت�سمية  الن�س«، 

)�س93(. ويك�سف م�رصوع »نقد العقل العربي«، 

العربي«.  العقل  »مركزية  عن  ت�سوره،  يف 

التفكيكة  ت�سعى  ما  هو  التمركز  أو  ا واملركزية 

تناق�ساته  عن  والك�سف  وتقوي�سه  نق�سه  إىل  ا

وزرع ال�سك فيه. وياأخذ على اجلابري »هاج�س 

ن�ساق« )�س93، 97(، وبكل  الت�سنيف وبناء االأ

نتائج  من  الهاج�س  هذا  مثل  عن  يرتتب  ما 

وخال�سات تكون مو�سع خالف وخالف حاد. 

أن اجلابري ال يلتفت  إىل ا ويف هذا ال�سدد يهتدي ا

النتاج  ي�ستبعد  أنه  وا الباطني«،  »العقل  إىل  ا

إىل  ا ينظر  وحني  )�س120(.  العرفاين  ال�سويف 

و�سمن  العربي  العامل  على  يقت�رص  النتاج  هذا 

هذا العامل يركز على الدائرة ال�سنية دون الدائرة 

ال�سيعية، و�سمن الدائرة ال�سنية يركز على عرب 

أهل امل�رصق )�س121(.  املغرب و�سنته دون ا

داخل  »يعك�رص«  أنه  ا اجلابري  على  ياأخذ  وكما 

العقالنية  هذه  و�سمن  اليونانية«،  العقالنية 

ويف  )�س121(.  �سواه  دون  أر�سطو  با يكتفي 

وهنا  الن�س«،  »نقد  �ساحب  يلتفت  ذلك  مقابل 

»نقد  أو  ا الو�سفية،  غي  النقد  نقد  أهمية  ا تتبدى 

وابن  �سينا  ابن  إىل  ا »تدخال«،  باعتباره  النقد 
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اجلابري  ينتقده  الذي  الغزايل  )دون  عربي 

ر�سد  ابن  ح�ساب  على  إليهما  ا ليتحيز  معهما( 

الناحية  هذه  ومن  اجلابري.  إليه  ا ينحاز  الذي 

أ�سيق عند ابن ر�سد مما هي  إن »بقعة االإمكان ا فا

�سينا  كابن  االآخرين،  واملفكرين  الفال�سفة  عند 

وابن عربي« )�س104(. 

أعماال  »ا ر�سد  ابن  يوؤلف  مل  نف�سه  ال�سياق  ويف 

على  غلب  بل  أ�سي�سية،  تا أو  ا افتتاحية  فل�سفية 

احلجاجي«  ال�سجايل  الطابع  الفل�سفي  نتاجه 

ابن  من  املوقف  وهذا  �س107(.  )»مداخالت«، 

أو باالأحرى »ابن ر�سد اجلابري«، كان علي  ر�سد، ا

أول قراءة له للجابري على  ا أبداه منذ  ا حرب قد 

 .)1985( »مداخالت«  كتابه  يف  جاء  ما  نحو 

قد  حرب  علي  كان  الكتاب  هذا  من  ف�سل  ويف 

ر�سد  ابن  »ف�سل«  على  مفكرنا  تركيز  على   
ّ
رد

ومن  املو�سوع.  وناق�س  والفل�سفة،  الدين  بني 

أن فيل�سوف قرطبة مل يف�سل  هذه الناحية يرى ا

إمنا ا�ستعاد م�سكلة العالقة بني العقل  بينهما، وا

حماوال  قبل  من  أ�سالفه  ا أثارها  ا التي  والنقل 

الظروف  �سوء  يف  العالقة  هذه  حتديد  إعادة  ا

الثقافية وال�سيا�سية التي ن�ساأت يف املغرب.

حتيزه  �رص  عن  حرب  علي  ا�ستف�رصنا  ما  إذا  وا

على  �سيحيلنا  إنه  فا عربي  وابن  �سينا  البن 

إليها.  ا ي�ستند  التي  االأنطولوجية«  »القراءة 

نف�سها  القراءة  موقع  عن  ا�ستف�رصناه  ما  إذا  وا

بنا  مي�سي  إنه  فا املعا�رص  العربي  الفكر  داخل 

دعاة  من  فهو  للخ�سو�سية.  معني  فهم  إىل  ا

عاملي،  نحو  على  لكن  خ�سو�سيتنا  ممار�سة 

مثل  ت�سميات  يرف�س  أن  ا غريبا  يبدو  ال  ولذلك 

ومن  احل�ساري«..  و»الت�سييج  الثقايف«  »الغزو 

الفيل�سوفني  أو  ا ن 
ْ
للمفكري ربطه  فهم  أمكننا  ا ثم 

ال�سابقني ابن �سينا وابن عربي مبارتن هايدغر 

أم  ا ثقايف  »غزو  مقاله  يف  أ  نقرا ما  نحو  على 

فتوحات فكرية؟« )جملة »الفكر العربي«، العدد 

منحى  ي�ساير  ما  وهو   .)1993 خريف   ،74

عاجلناها،  قد  كنا  التي  االأنطولوجية  القراءة 

وعلى مدار درا�سة م�ستقلة، يف كتابنا »�سلطان 

الرتاث وفتنة القراءة« )2010(. 

حممد  يحيى  العراقي  االإ�سالمي  املفكر  وجند 

بدوره ياأخذ، ويف كتابه »نقد العقل العربي يف 

اجلابري  عابد  حممد  على   ،)1997( امليزان« 

للدور  وجتاهله  العرفان«،  رجال  على  »جتنيه 

ذلك،  وكل  االإمامي...  ال�سيعي  الفكر  يف  العقلي 

ما  ولعل  إيديولوجية.  ا العتبارات  نظره،  ويف 

»مفارقة«  الكتاب،  �ساحب  ت�سور  ويف  �سلف، 

�سمن مفارقات جعلت من امل�رصوع عبارة عن 

إىل الواقع ب�سلة )�س201(.  أحالم فكرية ال متت ا ا

أن �ساحب الكتاب يركز  إىل ا هذا وجتدر االإ�سارة ا

أين االأولني من م�رصوع اجلابري دون  على اجلزا

اجلزء الثالث )العقل ال�سيا�سي العربي( لقناعته 

نقده  بني  فا�سال  حاجزا  أقام  ا اجلابري  أن  با

أقنوم  ا أن  ا وكما  العملي.  والعقل  النظري  للعقل 

»العرفان من ثالثية اجلابري االأقنومية )البيان، 

الباحثة  منه  جعلت  ما  هو  الربهان(  العرفان، 

ال�سابة فاطمة �سامي فرحات مو�سوعا لها يف 

درا�ستها »الروؤية العرفانية يف العقلية العربية« 

الذي خ�س�سته لـ»نقد اجلابري«. 

املعرفة«،  »حفريات  نطاق  يف  نبقى  وحتى 

أن  ا لنا  ميكن  إنه  فا حولها،  نحوم  االأقل  على  أو  ا

»نقد  مل�رصوع  امل�ساد«  بـ»امل�رصوع  أن�س  ن�ستا

نق�سد  أننا  ا يف  �سك  من  ولي�س  العربي«.  العقل 

الكاتب  ل�ساحبه  العربي«  العقل  نقد  »نقد  إىل  ا

ما  فيه  أم�سى  ا الذي  طرابي�سي  جورج  اللبناين 

�سلخ  فقد  قوله  حد  وعلى  قرن،  ربع  من  يقرب 

اجلزء  إجناز  ا يف  �سنوات  ثماين  املدة  هذه  من 

أى  را من  هناك  وللمنا�سبة  م�رصوعه.  من  االأول 

يف العمل الذي تطلب من �ساحبه جهدا تنقيبيا 

آخرون  ا فيه  أى  را فيما  �سائعا«  »جهدا  كبيا 

منوذجا لـ»النقد املتهافت«. واجلابري بدوره مل 

إمنا �سخر من  أه فقط، وا أنه مل يقرا يكتف بالقول با
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�ساحبه يف بع�س حواراته.

من  هناك  أن  ا إىل  ا االإ�سارة  تفوتنا  أن  ا ودون 

أعقاب  ذهب، ويف �سياق املوقف امل�ساد، ويف ا

�سياق  ويف  اجلابري،  وفاة  تلت  التي  الردود 

»طرابي�سية  باأن  القول  إىل  ا طرابي�سي«،  »متجيد 

»نقد  جابرية  حررت  العربي«  العقل  نقد  »نقد 

الثقافوية  القيود  عنها  ونف�ست  العربي«  العقل 

�سواء  أقامتها  ا التي  املُفتعلة  باحلدود  أطاحت  وا

أخرى«،  أو ح�سارات ا أو مفاهيم ا مع حقب زمنية ا

»�سل�سلة  أن  ا على  أكيد  التا إىل  ا ذلك  وجتاوز  بل 

�سل�سلة  من  بكثي  أهم  ا للطرابي�سي  النقد«  »نقد 

إن كان �ساحب  »النقد« للجابري نف�سه«، حتى وا

ومركزية  أهمية  ا من  يقلل  »ال  نف�سه  املوقف 

م�رصوع  كان  ملا  لواله  الذي  اجلابري  م�رصوع 

الطرابي�سي« )جريدة »احلياة«، 2010/6/13(. 

ت�سورات  من  ح�سد  من  يخلو  ال  العمل  إن  ا أجل  ا

ومن  بل  التكدي�س،  حد  بلغت  التي  إحاالت...  وا

ال�سعي  على  االإ�رصار  من  نوعا  تعك�س  تعابي 

منذ  ات�سح  ما  وهو  باجلابري،  »االإطاحة«  إىل  ا

أن العمل يخلو  أن هذا ال يعني ا اجلزء االأول. غي ا

إ�ساءة  أفكار مهمة ت�ساهم، ومن وجوه، يف ا من ا

امل�رصوع.  �ساحب  طرحها  التي  االإ�سكاليات 

أن  ومن ثم ف�ساحب امل�رصوع امل�ساد ال ميكنه ا

مي�سي  ثم  كلمته  يلقي  الذي  �سنف  من  يكون 

أو من �سنف الذي يعر�س ب�ساعته على النا�س  ا

كما قال اجلابري يف حوار معه )جملة »الوطن 

العربي«، العدد 1138، اجلمعة 1998/12/25، 

�س54(. 

مالحظات  طرابي�سي  م�رصوع  ت�سمن  ولقد 

التي  املعرفة  ذا �سلة بحفريات  بع�سها  عديدة 

�ساحب  يت�سور  الناحية  هذه  ومن  هنا.  تهمنا 

يف  االإ�سكاليات  ي�سوغ  اجلابري  أن  ا امل�رصوع 

أن نقد  أ�سبه ما تكون بحبائ�س، وا ا قوالب مغلقة 

أن يتمحور حول تفكيك  النقد يف نظره ينبغي له ا

هذه االإ�سكاليات وتقدمي بدائل لها، الأن االنطالق 

وهو  ب�ساحبها.  ل�سيقة  يجعلها  نتائجها  من 

النقد الذي كان قد �سجلّه علي حرب بدوره على 

هذه  يف  ولكن  آخرون،  ا �سجله  مثلما  اجلابري 

نف�سه  اجلابري  كان  مبا  نرد  أن  ا ميكن  النقطة 

التحديد  وجه  وعلى  املو�سوع  يف  �سجله  قد 

إ�سكالية  يف الرد على التعقيبات على درا�سته »ا

احلديث  العربي  الفكر  يف  واملعا�رصة  االأ�سالة 

ال�سهية  الندوة  بها يف  أ�سهم  ا التي  واملعا�رص« 

مركز  نظمها  التي  الع�رص«  وحتديات  »الرتاث 

أيلول/  درا�سات الوحدة العربية ما بني 24- 27 ا

واحد  عام  بعد  ظهرت  والتي   1984 �سبتمرب 

هذه  ويف  نف�سه.  العنوان  حتت  �سخم  جملد  يف 

 اجلابري على ال�سيد ي�سني الذي كان 
ّ
الندوة رد

خطابه«  إغالق  ا على  »حر�سه  عليه  أخذ  ا بدوره 

إىل التزام العمل  أميل، وبوعي، ا أنا ا قائال: »فعال ا

أجتهد يف تقدميه كخطاب  أنا ا إغالق خطابي، ا با

أي بدون ثغرات منطقية« )�س83/82(.  مغلق، ا

قلنا  التي  املعرفة«  »حفريات  طريق  وعلى 

ي�سبه  مبا  يوحي  اجلابري  عابد  حممد  باأن 

ي�ستوقفنا  أن  ا من  بد  ال  إنه  فا منها  االإفادة 

وظفه  الذي   )Epistémè( »االإب�ستيمي«  مفهوم 

يعلق جورج  امل�ستوى  مي�سال فوكو. وعلى هذا 

العربي«،  العقل  إ�سكاليات  »ا يف  طرابي�سي، 

هي  حيث  من  فوكو  عند  »فاالإب�ستيمية  قائال: 

بالتعريف �سلك ناظم جلماع املعرفة يف ع�رص 

أما  معني ممتدة يف املكان متحولة يف الزمان. ا

توحيد  من  وظيفتها  يقلب  الذي  اجلابري،  عند 

على  فهي  وتب�سيعها،  ت�سطيها  إىل  ا املعرفة 

الزمان«  يف  ثابتة  املكان  يف  متغية  العك�س 

اجلابرية  »فاالإب�ستيمية  ويوا�سل:  )�س280(. 

بني  احلراك  تعرف  وال  باملرونة  تت�سف  ال 

أية قابلية ت�سكيلية.  نواع املعرفية وال تت�سم با االأ

أنها �سبت من  ا لو  فقوالبها ثابتة ونهائية كما 

إ�سمنت م�سلح« )�س284(. ا

للعقل  فوكو  قراءة  أن  ا إىل  ا باالإ�سافة  هذا 
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القراءة  ب�سيء  تفيد  أن  ا ميكن  وال  »�سالبة«، 

إىل  أي القراءة االأوىل( تهدف ا إنها )ا اجلابرية. ثم ا

اخلطابات  تعدد  البنية  كثافة  حتت  ظهر 
ُ
تـ أن  ا

االختالفات«  وتعاقب  امل�ستويات  وتفارق 

إىل  ا باالإ�سافة  العقل«، �س295(. هذا  )»نظرية 

يف  طرابي�سي،  جورج  ينبهنا  وكما  فوكو،  أن  ا

إ�سدار  ا عن  ميتنع  العربي«،  العقل  إ�سكاليات  »ا

حد  إىل  ا االإب�ستيمية  التحوالت  على  قيمة  حكم 

ينكر معه وجود تقدم للعقل الب�رصي بني ع�رص 

أن  ا أن لكل ع�رص معقوليته، بدون  ا آخر. فعنده  وا

تكون متقدمة بال�رصورة على معقولية الع�رص 

ال�سابق لها )�س285(. وال داعي، هنا، للخو�س 

�سياق  يف  املوحدية  للدولة  اجلابري  ميل  يف 

منذ  أبداه  ا قد  كان  الذي  الر�سدية  للروح  ميله 

»نحن والرتاث«)�س252(. 

على  طرابي�سي  يوافق  ال  آخر  ا م�ستوى  وعلى 

املعرفة  الأنظمة  »البنيوي«  اجلابري  تق�سيم 

ت�سطيا  فيه  ويرى  وبرهان(،  عرفان،  )بيان، 

املفكر  �سجله  الذي  ذاته  املاأخذ  وهو  وتقطيعا، 

الذي  الرحمن  عبد  طه  املغربي  املتفل�سف  أو  ا

�سنتحدث عن موقفه من عقالنية اجلابري بعد 

أن التق�سيم  أي طرابي�سي( يت�سور ا أنه )ا قليل. كما ا

أو  ا مغربي(  )م�رصقي،  إقليمي  ا أ�سا�س  ا على  قائم 

العربي،  البياين  )النظام  �سوفيني  بل  قومي 

النظام  الفار�سي،  الهرم�سي  العرفاين  النظام 

إ�سكاليات العقل العربي«،  الربهاين اليوناين( )»ا

�س69(. 

وكما يلتقي طرابي�سي مع علي حرب يف مركزية 

اجلابري، لكنه يف�سل احلديث عنها حتت عبارة 

قادت  التي  للجابري«  االإثنية  املركزية  »العني 

أن ي�سطنع هوية �سدية بني العقل  إىل ا �ساحبها ا

امل�رصقي والعقل املغربي ليدفع بـ»العقل االأول« 

نحو دائرة ح�سارات »الالعقل« وبـ»العقل الثاين« 

االأوروبية، وهو  اليونانية  العقالنية  نحو دائرة 

االإقليمي  »التوظيف  نطاق  يف  أي�سا  ا يدخل  ما 

�سعى  الذي  االإب�ستيمولوجية«  القطيعة  ملفهوم 

إىل »تفكيكه« يف كتابه »وحدة العقل  طرابي�سي ا

يرى  آخر  ا م�ستوى  وعلى  االإ�سالمي«.  العربي 

ينحاز  أنه  وا الغربي،  العقل  ميدح  اجلابري  أن  ا

قبل  ما  إىل  ا يلتفت  ال  أنه  وا اليونانية،  للحداثة 

�س96،  العربي«،  العقل  إ�سكاليات  )»ا �سقراط... 

.)297 ،60

أكدها  ا التي  العربي«،  العقل  وخال�سة »نقد نقد 

»نظرية  من  االأوىل  ال�سفحات  منذ  �ساحبها 

مدار  على  ت�رصيبها  إىل  ا �سعى  والتي  العقل، 

أكمله، ومن خالل ما �سماه  م�رصوعه امل�ساد با

إب�ستيمولوجيا اجلابري وتر�سباتها  بـ»حمدودية ا

أن حممد عابد اجلابري: يديولوجية«، هي ا االأ

إب�ستيمولوجيا للعقل الربهاين على العقل  انت�رص ا

البياين بقدر ما انت�رص للعقل البياين على العقل 

العرفاين

إيديولوجيا للعقل »ال�سني« على العقل  وانت�رص ا

»ال�سيعي«

أو  ا عقل  على  املغرب  لعقل  جغرافيا  وانت�رص 

باالأحرى »العقل« امل�رصق )�س28(.

أن اجلابري مل يتخل�س من  وهناك من يت�سور ا

حتى  العربيني«  واملغرب  امل�رصق  »انق�سامية 

النه�سوي  �سها للم�رصوع 
ّ
التي خ�س أبحاثه  ا يف 

املختلفة«  »الروؤى  كتاب  و�ساحب  العربي«، 

ميكن  ما  وهو  هوؤالء.  من  واحد  اجلميل  �سيار 

أي�سا من »حوار امل�رصق واملغرب«.  ا�ستخال�سه ا

أن  ا ميكن  ال  العربي«  العقل  »نقد  نطاق  ويف 

نتغافل عن ما قام به املفكر املغربي طه عبد 

الرحمن �ساحب االأبحاث التجديدية والتاأ�سيلية 

غريبا  يبدو  وال  الفل�سفي.  البحث  جمال  يف 

على  »التجديد«  مبفردة  املفكر  هذا  يحتفظ  أن  ا

منها،  يهمنا  كتبه  من  عناوين  ثالثة  م�ستوى 

املنهج يف  كتابه »جتديد  وبالنظر ملو�سوعنا، 

تقومي الرتاث« )1994( الذي انتقد فيه منهجية 

27نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

طرابي�سي:

اجلابري ي�سوغ 

�سكاليات يف  االإ

قوالب مغلقة 

أ�سبه ما تكون  ا

أن  بحبائ�س، وا

نقد النقد يف 

نظره ينبغي 

أن يتمحور  له ا

حول تفكيك 

�سكاليات  هذه االإ

وتقدمي 

بدائل لها، 

ن االنطالق  الأ

من نتائجها 

يجعلها ل�سيقة 

ب�ساحبها

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



حممد عابد اجلابري.

التفا�سلية  التجزيئية  »النظرة  أن  ا ويت�سور فيه 

طغت طغيانا يف التقوميات املعا�رصة للرتاث« 

العقل  »نقد  مب�رصع  يكتفي  أنه  ا إال  ا )�س81(، 

وم�رصوع  الطغيان.  هذا  يف  للبحث  العربي« 

بالنظر  البحث  هذا  مثل  على  ي�سعف  اجلابري 

وال  يدعمه،  الذي  النظري«  أ�سي�س  »التا إىل  ا

أن يتيح لطه  إمكانه ا أن م�رصوعا كان با نت�سور ا

اجلابري.  م�رصوع  له  أتاحه  ا ما  الرحمن  عبد 

الن�س  »جغرافية  على  دال  اجلابري  فم�رصوع 

املختلف« مبعناها العام ولي�س مبعناه الدريدي 

إىل مطاع �سفدي. فامل�رصوع  أو ال�سفدي ن�سبة ا ا

يحفنِّز على الكتابة. 

ويرى �ساحب »جتديد املنهج يف تقومي الرتاث« 

بكلية  الفل�سفة  �سعبة  يف  ال�سابق،  »زميله«  أن  ا

املغربية،  بالعا�سمة  االإن�سانية  والعلوم  االآداب 

ياأخذ بالنظرة التجزيئية التفا�سلية التي تنبني 

من  الرتاث  م�سامني  يف  النظرة  على  أ�سا�سا  ا

االإنتاجية  االآليات  أو  ا الو�سائل  يف  النظر  دون 

تكوينا  امل�سامني  هذه  ت�سكيل  بها  مت  التي 

هذه  أن  ا وي�رصح  وتو�سيعا.  وتلوينا  وتطويرا 

النظرة قائمة على »العقالنية النظرية املجردة« 

هنا،  و»الت�سيي�س«،  الت�سيي�سية«.  و»الفكرانية 

الوفاء  على  بالقدرة  ال�سيا�سي  اجلانب  إفراد  ا

ب�رصوط النه�سة الثقافية واحل�سارية )�س26(. 

الديني  »العمل  �ساحب  يدافع  ذلك  مقابل  ويف 

التي  التكاملية«  »النظرة  عن  العقل«  وجتديد 

إىل الرتاث باعتباره »كال موحدا ال جزءا  تنظر ا

متداعية«  كرثة  ال  متما�سكة  ووحدة  مبت�رصا، 

العقالنية  على  النظرة  هذه  وتقوم  )�س310(. 

أو »النافعة« كما ينعتها يف »حوارات  »العملية« ا

تقوم  مثلما   ،)7  6 )�س�س  امل�ستقبل«  أجل  ا من 

أهمية  ا تويل  التي  أني�سية«  التا »الفكرانية  على 

لالأخالق والروح. 

إذا، جممل االأفكار التي ينتقد يف �سوئها  ا هذه، 

طه عبد الرحمن منهجية حممد عابد اجلابري. 

ة، 
ّ

وني كثية،  أفكارا  ا كتابه  ت�سمن  احلق  ويف 

يهمنا  العربي  العقل  نقد  م�رصوع  بخ�سو�س 

منها عدم موافقته على االأنظمة املعرفية الثالثة 

إىل  إ�سافة ا التي يرى فيها »تقطيعا« )�س33(. ا

يرقى  ال  حيث  »تفا�سل«  من  عليه  تنطوي  ما 

إىل م�ستوى البيان، وال ي�سمو فيها  فيها العرفان ا

إىل مقام الربهان، وال ينزل الرتبة العليا  البيان ا

إال الفكر الر�سيد )�س37(.  يف هذا املقام ا

وبقوة،  يع�سكر،  الديني  الثابت  إن  فا وباجلملة 

إىل  ا يذهب  ولذلك  الرحمن،  عبد  طه  ت�سور  يف 

اجلابري  به  ا�ستبعد  الذي  املعيار  »يكون  أن  ا

به  وا�ستبقى  البيان  به  وا�ست�سعف  العرفان 

أ  مبدا املطاف،  نهاية  يف  هو  اخلال�س  الربهان 

دينية  حقيقة  فالرتاث  )�س73(.  العلمانية« 

تاريخية  حقيقة  ولي�س  الوحي،  على  قائمة 

إذا جازت عبارة  قائمة على »�سيورة احلقيقة« ا

أن الثابت الديني لدى طه  عبد اهلل العروي. غي ا

عبد الرحمن يظل حمكوما بعمق معريف حمكم 

ما  العمق  هذا  ولعل  �ساحبه،  تفرد  على  ودال 

إىل قراءة  ينتفي يف منجز الكثي من الذين �سعوا ا

اجلابرية.

الفل�سفية  املنهجية  من  اجلابري  أفاد  ا لقد 

املعا�رصة، لكن يف املنظور الذي يجعل االإفادة 

أن اجلابري  مقرونة بـ»التوظيف املنهجي«. ذلك ا

»املو�سة  نحو  ي�سارع  الذي  ال�سنف  من  لي�س 

إىل  ا باالإ�سافة  هذا  »الفكرية«،  أو  ا املنهجية« 

أو  ا أبعد ما يكون عن »التوليف«  ا الفكر عنده  أن  ا

االإقرار  ال�سعب  �سيكون من  أنه  ا »الرتقيع«. غي 

املعرفة«،  »حفريات  �سمن  نقده  انتظام  على 

يف  االأكرب  الغائب  يظل  فوكو  مي�سال  أن  ا ذلك 

امل�رصوع.  
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بني  جدا،  ز 
ّ
وممي خا�س  وب�سكل  أوروبية«،  »ا االإيطاليني  الكتّاب  أكرث  ا يتنقل 

رواية  كتابة  جتربة  يف  عليه،  غبار  ال  ب�سكل  جنح  أن  ا بعد  واحلدود:  اللغات 

ن�رصت  للموتى«،  »�سالة  أو  ا )»جنّاز«   »Requiem« م  االأ لغته  عن  خمتلفة  بلغة 

أنه  ا من  الرغم  وعلى  كتاباً،  بعدها  لين�رص  عاد   ،)1992 العام  بالربتغالية 

أنه �سدر يف ترجمة فرن�سية قبل �سدوره يف م�سقط  ا إال  ا مكتوب باالإيطالية، 

فرناندو  االأخية من حياة  الثالثة  يام  »االأ كتاب  انه  رغبته.  وبح�سب  أ�سه،  را

بي�سووا هذيان« )�سدرت بالعربية برتجمتي العام 1997 عن »املركز الثقايف 

العربي«، بيوت – املغرب(.

ا�سكندر حب�س

 �ساعر ومرتجم من لبنان

اأنطونيو تابوكي: 

وروبي  عتمات التاريخ الأ

منطقة خم�سبة  كـ/تو�سكانة،  منطقة  ولدت يف  بكوين  أفخر  ا إنني  ا  o
بالثقافة العلمانية، املعادية للفا�سية، منطقة اجلمهورية والفو�سوية، 

أن ي�ستعيد االأجزاء املن�سية يف التاريخ، ولهذا  أن من واجب االأدب ا إال ا ا

أوىل واجبات الكاتب تكمن يف  أن ا أعتقد ا إيطاليا« و ا ال�سبب كتبت »�ساحة ا

إن روايتي »بييرا يدعي« ن�س ملتزم بو�سوح،  أن يتبع نب�سات قلبه. ا ا

إىل جداالت طويلة. أف�سى ا على امل�ستوى ال�سيا�سي لدرجة انه ا



أ�سباب اختيار الكاتب يف �سدور كتابه االآنف  ا أحد  ا   

الكتاب  هذا  أن  ا هو  االيطالية،  قبل  بالفرن�سية  الذكر، 

إجازة من  �سكّل، مبعنى من املعاين، ا
ُ
ال�رصدي ال�سغي ي

أنطونيو  ا حياة  بعمق،  و�سم،  الذي  الربتغايل  ال�ساعر 

يف  به،  االأول  »لقائه«  من  بدءاً  أعماله  وا تابوكي 

تابوكي  إىل  ا بالن�سبة  ال�ستينيات.  بداية  مع  باري�س، 

دورا  لعب  قطبا  وحمدد،  قاطع  ب�سكل  باري�س،  كانت 

حا�سما يف ت�سكله ككاتب وكمثقف.

أحاديثه  ا أحد  ا يف  تابوكي  قال  املدينة،  هذه  حول   

ال�سحفية )جملة »ال ريبوبليك دي ليرت«، عدد ني�سان 

إىل باري�س، »ب�سفتي طالبا �سابا يف  1994( انه ذهب ا

بداية ال�ستينيات. خالل �سنة، تابعت املحا�رصات يف 

بالن�سبة  االأهم  االأمر  أن  ا بيد   .
ّ
حر كم�ستمع  ال�سوربون 

أنني ا�ستطعت يومئذ  إذ بالرغم من ا إيلّ، مل يكن هنا، ا ا

دائم،  ب�سكل  دخال  اللذين  وفلوبي،  ديدرو  اكت�ساف 

باري�س،  يف  اكت�سفت  أنني  ا إال  ا ككاتب،  حقيبتي  يف 

ال�سينما مل نكن  ال�سينما. اكت�سفت نوعا من  بخا�سة، 

إيطاليا يف تلك احلقبة. كنت  ا ن�ستطيع م�ساهدتها يف 

أكملها، يف �ساالت  با الظهية،  أم�سي فرتات ما بعد  ا

بونويل  أفالم  ا وتكرارا  مرارا  أ�ساهد  ا الالتيني،   
ّ
احلي

ذاك  منذ  وكوكتو.  ال�سورياليني  أعمال  وا فيغو  وجان 

حال،   
ّ
أي ا يف  باري�س.  إىل  ا طواعية  أعود  ا أنا  وا الوقت، 

الثقافة الفرن�سية يف عملي االأدبي، حا�رصة يف غالب 

يف  )�سدرت  يدعي«  »يريرا  روايتي  ففي  االأحيان: 

بدم�سق(  ورد«  »دار  عن  خملوف  لروز  عربية  ترجمة 

ال�سخ�سية  أ�سا�سيا، عرب  ا الفرن�سي مركزا  االأدب  يحتل 

أعمال بلزاك وموبا�سان  ا أ وترُتجم  التي تقرا الرئي�سية 

برنانو�س  مثل  الفرن�سيني؛  الكاثوليك  الكتّاب  وكبار 

ومورياك«.

اللحظة الربتغالية

إىل  ا بالن�سبة  جاءت  الفرن�سي،  الت�سكلّ  هذا  بعد   

اكت�سف  قد  كان  إن  وا الربتغالية«،  »اللحظة  تابوكي 

االأدب الربتغايل يف باري�س. ففي واقع االأمر، ومثلما 

يروي تابوكي يف حديثه ال�سحفي )امل�سدر ال�سابق(، 

متوجها  وكان  إقامته،  ا فرتة  نهاية  يف  يومها  كان 

إيطاليا،  إىل ا إىل »حمطة ليون« لي�ستقل القطار عائدا ا ا

ا�سرتى كتيبا  االأك�ساك  أحد  ا وهناك يف املحطة، ويف 

بي�سووا.  فرناندو  إليه(:  ا )بالن�سبة  »جمهول«  لكاتب 

لق�سيدته  الفرن�سية  الرتجمة  الكتيب كان يحوي  هذا 

»دكان التبغ«، وهي ق�سيدة كان وقعها بي�سووا با�سم 

تابوكي:  يقول  كامبو�س(.  دو  ألفارو  )ا »بدالئه«  أحد  ا

بنقلها  وقام  مده�سة،  الفرن�سية  الرتجمة  »كانت 

بي�سووا  ترجم  ن 
َ
م أول  ا كان  وهوركاد  هوركاد.  بيي 

الفرن�سية  ال�سفارة  الغرب. عمل ملحقا ثقافيا يف  يف 

إىل  ا للتعرف  الفر�سة  هناك  له  أتيحت  وا ل�سبونة،  يف 

خالل  الق�سيدة  هذه  أت  قرا الثالثينيات.  يف  بي�سووا 

إيطاليا، وكان االأمر مبثابة اكت�ساف  إىل ا رحلة عودتي ا

أنني قررت  ا إيلّ، مبثابة قوة خارقة، لدرجة  ا بالن�سبة 

كان  إن  »ا لنف�سي  قلت  �رصيعاً:  الربتغالية  اللغة  تعلّم 

الدرجة،  هذه  إىل  ا �ساحرة  ق�سيدة  كتب  �ساعر  هناك 

إذاً تعلم لغته«.  ا
ّ
فعلي

حول  ق�سيدة  بخا�سة  كانت  هذه،  بي�سووا  ق�سيدة   

إنها ق�سيدة فينومينولوجية  النظر، حول فعل النظر. ا

)ظواهراتية(. والثالثينيات ع�رص الفينومونوجليا يف 

هذه  يف  بي�سووا  يت�ساءل  خا�سة.  الفرن�سية  الفل�سفة 

اخلارج،  يف  نراه  ما  واقع  و�سعية  حول  الق�سيدة 

كما حول ما ن�سعر به يف الداخل. ويف ذلك جند قلب 

إىل تابوكي  ت�ساوؤله ال�سعري. لقد كان االأمر بالن�سبة ا

وقراءة  �سماع  على  املعتاد  وهو  مذهالً.  اكت�سافاً 

ال�سعر االإيطايل، كثي الوجدانية كما كثي الفردانية. 

كانت  كذلك  بعد.  ما  يف  قال  كما  ه، 
ّ
يحب ال  ما  وهذا 

ق�سيدة بي�سووا، ق�سيدة م�رصحية ب�سكل كبي، حتتفظ 

أننا  ا لدرجة  الدرامي  االأدب  من  جدا  قوية  باأ�سداء 

إمكاننا  با امل�رصح.  خ�سبة  فوق  من  إلقاءها  ا ن�ستطيع 

أنها �رصد ما  إذ ا أي�سا اعتبارها �سعرا حكائيا روائيا، ا ا

أم�ساهما ال�ساعر على نافذته.  أو �ساعتني ا لفرتة �ساعة ا

إيطايل جدير  أي �ساعر ا »يف تلك احلقبة، مل يكن هناك ا

اجلميع  كان  إذ  ا القوي،  ال�سكل  بهذا  �سيء،  أي  ا برواية 

أمل احلب«. يتلوون ويبكون من ا

فل�سفي  م�سعى  الق�سيدة،  هذه  يف  أي�سا،  ا هناك   

يثقل  ال  م�سعى  عينه،  الوقت  يف  أنه  ا إالّ  ا راديكايل، 

30نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

»كان التبغ« 

ق�سيدة 

فرناندو بي�سوا 

مبثابة اكت�ساف 

إيّل،  بالن�سبة ا

مبثابة قوة 

خارقة، لدرجة 

أنني قررت  ا

تعلّم اللغة 

الربتغالية 

�سريعاً: قلت 

إن كان  لنف�سي »ا

هناك �ساعر 

كتب ق�سيدة 

إىل هذه  �ساحرة ا

الدرجة، فعلّي 

إذاً تعلم لغته« ا

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



هذا  وبعد  باخت�سار،  ال�سايف.  ال�سعري  التجويد  أبدا  ا

يف  الربتغالية  اللغة  درا�سة  تابوكي  أ  بدا االكت�ساف، 

الربتغال  إىل  ا رحل  ال�سنة،  نهاية  عند  بيزا.  جامعة 

أن ح�سل على منحة درا�سية. هناك تعرف على  ا بعد 

من  بالرغم  مده�س   
ّ
حي عامل  على  وكتّاب،  مثقفني 

�ساالزار.  بدكتاتورية  امل�سحوق  ال�سعب  البالد  و�سع 

تقريبا،  خفي  ب�سكل  يعي�سوا  أن  ا الكتّاب  على  كان 

�سباب  فالرقابة تالحقهم، وبع�سهم تعر�س لل�سجن الأ

الفنانني  هوؤالء  مع  الكبي  بالت�سامن  �سعر  �سيا�سية. 

أن ارتباطي مع  إال ا أوروبا باأ�رصها: »ا الذين تنا�ستهم ا

الوقت  يف  وثقافيا  إن�سانيا  ا ارتباطا  كان  البلد،  ذلك 

عينه«.

االلتزام

يدعي«  »بييرا  رواية  أتي  تا املناخ،  هذا  �سمن   

ة 
ّ
ن�ستطيع قراءتها على عد  

ّ
أي ا وهي رواية »معقدة«، 

أو  أن ال�رصد )ا م�ستويات. فعلى امل�ستوى التاريخي، جند ا

الرواية( يتبع »يقظة ال�سجاعة« يف قلب معلّق �سحفي 

عجوز غام�س. تدور االأحداث يف العام 1938، يف عزّ 

الدكتاتورية ال�ساالزارية يف الربتغال. وعرب ال�سيورة 

إىل  ا بييرا  ي�سل  الوعي،  ل�سيورة  واملعقدة  البطيئة 

كل  م�سوؤولية  إنها  ا امل�سوؤولية:  مفهوم  على  القب�س 

تابوكي،  يقول  االآخرين.  وجتاه  التاريخ  جتاه  فرد 

للكتاب  ال�سخ�سية يف مقدمته  وهو يتحدث عن هذه 

أن بييرا »يكت�سف يف داخله روحا  أحبها جدا، ا التي ا

دميقراطية يف اللحظة االأعتم يف التاريخ االأوروبي«. 

إىل  ففي العام 1938، كان اجلرنال فرانكو يف طريقه ا

أما مو�سوليني فقد  إ�سبانيا، ا ك�سب احلرب االأهلية يف ا

أما  إيطاليا، ا جنح جيدا يف االإم�ساك بزمام االأمور يف ا

أملانيا وكان يف  ة ال�سلطة يف ا
ّ
إىل �سد هتلر فقد و�سل ا

أما �ساالزار فمن جهته، فقد  إىل اجتياح بولندا. ا طريقه ا

جنح يف فر�س نف�سه يف الربتغال. �سمن هذا االإطار 

وهذا  للدميقراطية.  نزعته  اكت�ساف  يف  بييرا  ينجح 

إليه، بل على العك�س،  أبدا م�سعى �سهال بالن�سبة ا لي�س ا

أليما عرب مراحل خمتلفة، عرب لقاءات  كان االأمر تعلما ا

من  الدميقراطية  النزعة  هذه  إىل  ا و�سل  لقد  خمتلفة: 

خالل ندمه على حياة مل يع�سها، عرب قراءته بلزاك، 

اللذين  ال�سابني  مع  لقائه  عرب  بعد،  ما  يف  كما، 

يعي�سان متخفيني: مونتيو رو�سي وخطيبته مارتا، 

أو عرب االأحاديث مع الطبيب كاردو�سو الذي ي�رصح له  ا

أي�سا، عرب وجود دون  أو ا نظرية »االأطباء الفال�سفة«، ا

أفكار تقدمية.  أنطونيو، وهو كاهن فران�سي�سكاين ذو ا ا

إىل بييرا مراحل من  كلّ هذه اللقاءات كانت بالن�سبة ا

مراحل تفتح وعيه للم�سوؤولية.

إىل العام  إىل الرواية، لنعد قليال ا أكرث ا  لكن قبل الدخول ا

بااليطالية،  فيه  الذي �سدرت  الوقت  إىل  ا  ّ
أي ا  ،1994

�سيا�سي«  »بيان  إىل  ا حتولت  ما  �رصعان  أنها  ا جند 

أعداد كبية،  لاليطاليني الذين تهافتوا على قراءتها با

أنها »بيان للي�سار« اجلديد معتربينها نقدا الذعا  كما ا

لبيل�سكوين )عندما كان رئي�سا للوزراء، للمرة االأوىل( 

الت�سطيح  مقاومة  أ�سكال  ا من  �سكال  فيها  واجدين 

الذاتي والدعاية االإعالمية.

أبدا من  أن الرواية ال تدعي ذلك، بل ال تقرتب ا  �سحيح ا

ذلك املناخ وال ت�سقط يف راهنية اللحظة التاريخية، 

�سفحة  مدير  عجوز،  �سحفي  �سية  تروي  أنها  ا إذ  ا

إحدى �سحف ل�سبونة، ال�سادرة يف فرتة  ثقافية، يف ا

تورية  فيها  وجدوا  االيطاليني،  أن  ا بيد  الظهر.  بعد 

حداث االجتماعية وال�سيا�سية التي كانت م�سيطرة  لالأ

على ال�سارع االيطايل، مقيمني ج�سورا ما بني �سعود 

الدكتاتور  �سعود  مع   
ّ
أي ا الربتغال،  يف  الفا�سية 

أملانيا وفا�سية  �ساالزار )وبالطبع مع نازية هتلر يف ا

وبني  ا�سبانيا(  يف  وفرانكو  ايطاليا  يف  مو�سوليني 

الدكتاتورية االإعالمية اجلديدة يف ايطاليا )مع نهاية 

التي  الفا�سية  فكرة  إحياء  ا إعادة  وا املن�رصم(  القرن 

جت�سدها حفيدة مو�سوليني.

االيطاليني  من  االأكرب  الق�سم  أ  قرا  حال، هكذا 
ّ
أي ا  يف 

أخرى، انه كاتب  ة ا
ّ
الرواية، التي يوؤكد فيها تابوكي، مر

إذ، منذ »�ساحة ايطاليا«  ّز، ا
ميلك مناخه اخلا�س واملمي

الرتجمة   ،1975 عام  �سدرت  التي  االأوىل  )روايته 

العربية لوفاء �سوكت عن من�سورات ورد يف دم�سق(، 

والتي يروي فيها مغامرات الفو�سويني التو�سكانيني 

أي  ا  - االيطايل  الر�سمي  التاريخ  من  ا�ستبعدوا  الذين 
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ومرورا  املدون  التاريخ  �سد  رواية  إنها  ا آخر  ا مبعنى 

�سطفى  ملعن  العربية  )الرتجمة  هندية«  »ليال  ب 

ح�سون، عن »دار الكلمة«( و»�سالة املوتى« وغيهما 

يف  عميقا  م�سارا  ويحفر  خطا  ير�سم  وتابوكي   –
يف  احلا�رصة  الوجوه  احد  جعلته  االأوروبية،  الرواية 

دنيا االأدب.

عنوان  أ�سبحت  ا التي  اجلملة  بهذه  يدعي«،  »بييرا   

أ كلّ ف�سل من ف�سول الرواية، وبها تنتهي  الرواية يبدا

أي�سا. وبييرا هذا �سحفي عجوز يعاين م�سكالت يف  ا

يف  العمل  يف  حياته،  من  كبيا  جزءا  �رصف  القلب، 

م�سوؤوال  كان  حيث  الربتغال،  �سحف  كربيات  إحدى  ا

ا�سما  له  ن 
ّ
كو وحيث  املتنوعة،  االأحداث  �سفحة  عن 

بييرا  الدكتور  اجلميع  وي�سميه  ال�سحافة،  عامل  يف 

الأنه حا�سل على �سهادة جامعية يف االآداب.

أت �سحيفة »لي�سبوا« بال�سدور، وهي �سحيفة   حني بدا

�سيا�سية،  وغي  الظهر،  بعد  فرتة  يف  ت�سدر  جديدة 

الثقافية،  يدير �سفحتها  أن  ا طلب مديرها من بييرا 

يف  أ  ليبدا والتجارب،  يام  االأ ثقل  العجوز  هذا  فيحمل 

وتنتهي  املوت،  من  الق�سة  أ  وتبدا جديدة.  مغامرة 

عنده. البداية، مع املوت، حني كان بييرا جال�سا يف 

غرفته بال�سحيفة، يفكر يف املوت، فيقع على مقالة 

يعجب بها كتبها �سخ�س يدعى مونتييورو رو�سي يف 

إحدى املجالت الفل�سفية. ومبا انه يرغب يف م�ساعد  ا

إذا غاب احد الكتاب، يت�سل  له، ليكتب له مقاالت ما، ا

مبونتييورو طالبا منه امل�ساهمة. و�رصعان ما يعرتف 

من  »�رصقها«  بل  املقالة.  كاتب  هو  لي�س  انه  رو�سي 

الأنه يف  بالعمل  بييرا  ويطالب  عدة،  أخرى  ا مقاالت 

إىل املال. حاجة ا

أ رحلة جديدة من   مع هذا ال�ساب، مونتييو رو�سي، تبدا

حياة بييرا، هذا االأرمل الذي مل يتوقف للحظة، عن 

يتوقف  الراحلة، مثلما مل  احلديث مع �سورة زوجته 

أي�سا، يف »بوابة« العمارة حيث  عن االرتياب، للحظة ا

ية. 
ّ
ال�رص لل�رصطة  خمربة  أنها  با ي�سك  والذي  يعمل، 

أ بييرا يف اكت�ساف  لي�ست رحلة جديدة فقط، بل يبدا

نا  »االأ إنها  ا الطبيب كاردو�سو  له  أو مثلما يقول  ا ذاته 

أ بالت�سكل، مع هذه  نا اجلديدة التي تبدا امل�سيطرة«، االأ

هذه  تبدو  آخر،  ا مبعنى  العمر.  من  االأخية  املرحلة 

ملا�س  رف�س  أنها  وكا بييرا،  يعي�سها  التي  املرحلة 

إعادة اكت�ساف وعي خمالف. أو ا بعيد، ا

 مل يكن مونتييو رو�سي، جمرد كاتب يع�سق االأدب، 

ن�ساطه  إخفاء  ا إىل  ا هذا،  ميله  كان  بل  بييرا،  مثل 

املنا�سلني  من  مبجموعة  ارتباطه  وهو  احلقيقي، 

كما  �ساالزار،  حماربة  يحاولون  الذين  الي�ساريني 

إىل اجلمهوريني يف  جمع التربعات املادية الإر�سالها ا

إىل  ا ف�سيئا  �سيئا  يدخل بييرا،  رو�سي،  ا�سبانيا. ومع 

دنيا ال�سيا�سة. ومالحقة التطورات احلا�سلة يف العامل. 

و�سوى حت�سي  االأدب،  �سوى  يهمه  يكن  ذلك، مل  قبل 

�سفحة ثقافية، تعتمد، بالدرجة االأوىل، ترجمة عيون 

االأدب الفرن�سي يف القرن التا�سع ع�رص.

عزلة احلياة

 عادية جدا وهادئة، كانت حياة العجوز بييرا، قبل 

أماكن ال  إليها رو�سي. كانت تدور على ثالثة ا أن يدخل ا ا

غي، املقهى، حيث اعتاد االأكل و�رصب ع�سي الليمون، 

أماكن ال تظهر،  املنزل، وغرفته يف ال�سحيفة. ثالثة ا

أ�سبه بعزلة  ا أي�سا،  ا العي�س، ولكنها  أمكنة  ا فقط، �سيق 

يعرف  ال  بييرا،  فال�سحفي  اخلارجية.  احلياة  عن 

»مانويل«  النادل  عرب  إال  ا الدنيا،  أخبار  ا عن  �سيئا 

إياها،  ا أخبار لندن، فيخربه  إىل ا الذي ي�ستمع �سديقه ا

إىل بييرا. وينقلها هذا االأخي ا

خالل  من  باملوت،  الرواية  رو�سي  يفتتح  ومثلما   

هذه  ال�سخ�سي  موته  لكنه  باملوت،  ينهيها  املقالة، 

ه، 
ّ
عم ابن  مع  الربتغال،  يف  يجول  أن  ا فبعد  املرة، 

إىل منزل بييرا  بحثا عن دعم لثوار ا�سبانيا، يلتجئ ا

حيث  بوجوده،  ية 
ّ
ال�رص ال�رصطة  فتعرف  لالختباء، 

تقتحم عليه املنزل، وتقتله بعد التعذيب.

 مل يكن رو�سي ابن بييرا بالطبع، فهذا العجوز، رغب 

إجناب طفل. لكنهما مل يرزقا  دائما، هو وزوجته، يف ا

أنها  به، لذلك تتحول هذه العالقة الوهمية بينهما، كا

رو�سي  من  بييرا  طلب  حني  وابنه.  أب  ا بني  عالقة 

إر�سال بع�س  أ هذا االأخي، با كتابة بع�س املقاالت، بدا

للن�رص  �ساحلة  غي  كلها،  كانت  لكنها  إليه،  ا منها، 
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من  ثمنها،  له  يدفع  بقي  ذلك،  ومع  ة. 
ّ
عد �سباب  والأ

أن رو�سي و�سديقته مارتا، يف  جيبه اخلا�س، مدركا ا

أن يكون قد  إىل املال. وحني يكت�سف جثته بعد ا حاجة ا

أعمال العنف التي متار�سها ال�رصطة  �سمع الكثي عن ا

أن يكتب  ال�رصية يدرك �سوابية هذه ال�سائعات، فيقرر ا

أن يوقع  مقالة ي�سف فيها مقتل رو�سي، مثلما يقرر ا

إذ انه مل يوقع وال مرة واحدة، ا�سمه يف  ا ا�سمه عليه، 

�سحيفة »لي�سبوا«. وبحيلة ما، على الرقابة، ي�ستطيع 

أي�سا،  ا قرر  يكون  أن  ا بعد  املطبعة،  إىل  ا املقالة  دفع 

مغادرة البالد بجواز �سفر مزور.

إذ يعرف كيف  ا�س ماهر، هو انطونيو تابوكي، ا
ّ
 ق�س

باأ�رصها،  بالد  تاريخ  من  الهاربة،  اللحظات  أ�رص  يا

ده�ستنا.  على  ت�ستويل  �سيقة،  بلغة  إلينا،  ا ليقدمها 

عي« من روايته 
ّ
بهذا املعنى، تقرتب رواية »بييرا يد

الروايتني،  هاتني  يف  فهو  ايطاليا«.  »�ساحة  االأوىل 

على  بقوا  الذين  املهزومني،  تاريخ  يقدم  أن  ا يحاول 

الذين  أنهم هم  ا التاريخ احلقيقي، بالرغم من  هام�س 

�سنعوه يف واقع االأمر.

أحداث روايته، خالل �سهر واحد،   يحدد تابوكي فرتة ا

أن  أكملها. وكا لكنه �سهر كاف، الإعادة اكت�ساف حياة با

ة، بل 
ّ
احلياة لي�ست فقط قد اخت�رصت خالل هذه املد

إىل  ا تتحول  أن  ا قبل  معنى،   
ّ
أي ا لديها  يكن  مل  أنه،  كا

التي  امل�ساركة  هذه  املجتمع  يف  عميقا  امل�ساركة 

�سعود  تنامي  خالل  تاريخية،  حلظة  خالل  أتي،  تا

أواخر ثالثينيات هذا القرن، وبعد �ستني  ا الفا�سية يف 

القرن، تعود   خالل ت�سعينيات هذا 
ّ
أي ا �سنة بال�سبط، 

أبهذا املعنى  ا الفا�سية من جديد،  أوروبا لت�سهد حمى  ا

أخرى،  أنهم يكت�سفون ذواتهم مرة ا وجد االيطاليون وكا

مثلما فعل بييرا؟

أبدا، لكنه خطر ببال   �سوؤال مل يخطر على بال تابوكي ا

القراء الذين »التهموا« الرواية منذ �سدورها، جاعلني 

إليهم  ّ ا
أو الكاتب الذي رد من تابوكي، �سمي ع�رصهم، ا

ة. فبعد خم�سني �سنة 
ّ
الوعي، الأمور اجتماعية و�سيا�سي

عرف  الذي  امل�سيحي،  الدميقراطي  ار 
ّ
التي حكم  من 

باملافيا،  كثيا  ارتبط  والذي  الف�سائح،  من  الكثي 

�سكل  الذي  االنتقالية،  بيل�سكوين،  حقبة  جاءت 

من  العديد  امتالكه  خالل  من  أخرى،  ا فا�سية  بدوره، 

و�سائل االإعالم، التي حاولت غ�سل دماغ االيطاليني، 

أحفاد تولياتي  لكنها فرتة، مل ت�ستمر طويال، بل اختار ا

الرجلني،  هذين  خطاب  �سوغ  يعيدوا  أن  ا وغرام�سي، 

إىل الي�سار اجلديد. من خالل حتولهم ا

إطالقا وال للحظة واحدة، وعلى  أكان بييرا ي�ساريا؟ ا  ا

أيناه يتخلى عن خطابه الكاثوليكي  امتداد الرواية، را

أنه يف ال وعيه، ي�سرتد  أمور الوجود واحلياة، بل كا يف ا

واملظلومني،  ال�سعفاء  نا�رص  الذي  امل�سيح  خطاب 

�سد االأقوياء االأ�رصار. بهذا املعنى، يقرتب بييرا من 

حيث  كازنتزاكي�س،  نيكو�س  اليوناين  الكاتب  فكرة 

أي�سا من  ا أو  ا �سلب من جديد« 
ُ
كتب رائعته »امل�سيح ي

باولو  بيي  االيطايل  والروائي  وال�سينمائي  ال�ساعر 

بازوليني يف فيلمه »االإجنيل بح�سب متى«. فاالثنان 

ما م�سيحا »ا�سرتاكيا«، بعيدا عن �سنمية الكني�سة. 
ّ
قد

إىل مثل هكذا  أن تابوكي، ال ينحو، يف التطرق ا �سحيح ا

خطاب، ولكننا جند امتدادا له، يف ال وعي بييرا الذي 

يدعي.

عي بييرا؟ هنا يكمن ال�سوؤال، �سوؤال الرواية 
ّ
 ماذا يد

ذاتي،  بحوار  أ�سبه  ا أنها  وكا ق�سته  تبدو  إذ  ا أكملها.  با

فيه  يكت�سف   ،1938 العام  من  آب  ا �سهر  قيظ  خالل 

يجيب  ال  يدعي؟  ماذا  يعرفها.  مل  التي  إن�سانيته  ا

القراء،  نحن  بل يرتكنا،  قط  ال�سوؤال  هذا  تابوكي عن 

لنجد اجلواب املنا�سب، وان اختلف اجلواب، من �سخ�س 

آخر. إىل ا ا

أن  أحببنا ا إذا ما ا  وقد يكون من �سمن هذه االأجوبة، )ا

عند  امل�سوؤولية  مفهوم  اخلا�س(،  أويلنا  تا يف  نذهب 

الفرد وعالقته بالتاريخ، هو مو�سوع تاأمالت وتفكي 

ال يتوقف عن العودة يف ن�سو�س تابوكي االإبداعية 

أن نذكر �سخ�سية ال�ساهد يف  واملتنوعة. ن�ستطيع مثالً ا

أهمية«. فخالل حماكمة  كتابه »�سوء فهم �سغي بال ا

أ�سدقاء �سبابه،  أعز ا �سيا�سية، يتعر�س فيها اثنان من ا

إذ االأول هو القا�سي والثاين هو املتهم،  لتجربة مرة، ا

التي كانت خمتبئة بني اجلمهور يف  ال�سخ�سية  جتد 

أنها  أة ا املحكمة حاملة دفرت املالحظات، تالحظ فجا

االإمكانية، يف  وال  احلق  إنها ال متلك  ا أو  ا ت�ستطيع،  ال 
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دور  خلف  تختبئ  أن  ا وال  التاريخ،  لعبة  من  اخلروج 

نف�سه  ما،  ب�سكل  بييرا،  وجد  لقد  احليادي.  ال�ساهد 

الكتاب  مقدمة  يف  تابوكي  يقول  مماثل.  و�سع  يف 

�سارتر  ذكرها  قد  امل�سوؤولية،  ق�سية  إن  »ا االيطالية 

إن الكاتب امللتزم �سخ�س يتدخل يف  جيدا، حني قال ا

ي�ستطيع  ال  املرء  أن  ا بييرا  يكت�سف  االآخرين.  �سوؤون 

إذ  إىل �رصته، ا أن يق�سي حياته باأ�رصها وهو ينظر ا أبدا ا ا

أن يجعل  عليه يف حلظة معينة من حلظات التاريخ، ا

التزاما  كونه  من  وجودية  أكرث  ا التزاما  التزامه  من 

�سيا�سيا«.

نات« احتاد »االأ

االأطباء  نظريات  إىل  ا هذه  روايته  يف  تابوكي  أ  جلا  

جانيه،  وبيي  ريبو  تيودول  الفرن�سيني:  الفال�سفة، 

احلا�رصة  االأرواح«  »كونفيدرالية  نظرة  إىل  ا وخا�سة 

نا«  »االأ إن  فا النظرة،  هذه  بح�سب  كائن.  كل  يف 

أنات«، وعند  املوحدة غي موجودة، بل هناك احتاد »ا

نا القائدة«  كل مرحلة من مراحل احلياة، تفر�س »االأ

نف�سها. فالروح التي تتوافق مع هذا املفهوم هي روح 

متعددة.

إىل نهاية القرن التا�سع ع�رص، لكن  إنها نظرية تعود ا  ا

النظرية الفرويدية متحوها، ومع ذلك فقد كانت لها 

نا  لالأ املفهوم  هذا  الكتاب.  على  كربى  تاأثي  �سلطة 

االأدبي.  تابوكي  املتعددة، مفهوم مهم جدا يف عمل 

هو  للهويات  باالنق�سام  التوالد  حول  التاأمل  فهذا 

أكيد، كان  إىل بي�سووا. بالتا بال�سبط ما لفت تابوكي ا

بتاأمالت  قام  الذي  بيانديللو  إيطاليا،  ا يف  هناك 

ودراميا،  متطرفا  كان  بي�سووا  م�سعى  أن  ا إال  ا مماثلة 

من  جذرية  أكرث  ا نتائج  إىل  ا الواقع  يف  و�سل  وقد 

ألف(.  ا مائة  �سخ�س،  )واحد،  البيانديللية  ال�سعرية 

ة، 
ّ
الهوي حول  جذريا  �سوؤاال  فقط  يطرح  مل  فبي�سووا 

املتعددة.  و�سعيتها  وحول  الروح  حول  أي�سا  ا بل 

رمبا كان بيانديللو على اطالع على نظرية االأطباء 

أن  ا بيد  موؤكد.  فاالأمر غي  بي�سووا،  أما مع  ا الفال�سفة. 

معرفة  إىل  ا و�سل  أنه  با آخر،  با أو  ا ب�سكل  اقتناعا  ثمة 

وب�سكل  بعمق،  بها  أثر  التا واىل  النظريات  هذه 

خمتلف عن بيانديللو بالطبع. لقد كان بي�سووا ميلك 

إفريقيا  ا يف  اكت�سبه  – �سك�سونيا،  أنغلو  ا ثقافيا  عمقا 

والكال�سيكيني  اجلماليني  ثقافة  وبخا�سة  اجلنوبية، 

التا�سع ع�رص. ووفقا  القرن  – �سك�سونيني يف  نغلو  االأ

اخرتاع  إىل  ا أي�سا،  ا و�سل  اجرتحه،  الذي  ثر  االأ لهذا 

جمنون،  فيل�سوف  اخرتعها  التي  �سماء  االأ بني  من 

امل�سحات  احدى  يف  التقاه  الذي  مورا،  أنطونيو  ا هو 

العقلية يف كا�سيه، والذي كان يكتب بحثا حول عودة 

»الباغانية«. لقد نا�سل بي�سووا يف العمق، �سد فكرة 

الوحيدة  الروح  أي  ا امل�سيحية،  الكاثوليكية،  الروح 

كما  متعددة،  روح  عودة  يتمنى  كان  أ.  تتجزا ال  التي 

إن نظريات االأطباء  يف الديانات الكال�سيكية الوثنية. ا

أي  ا لديها  يكن  مل  بي�سووا،  عند  الفرن�سيني،  الفال�سفة 

النف�سي  أو  ا البي�سكولوجي  ال�سعيد  على  حا�سم  أثر  ا

بيانديللو،  أما  ا الديني.  ال�سعيد  على  بل  التحليلي، 

رجل  النهاية  يف  فهو  متو�سطي،  مناخ  يف  الغارق 

كاثوليكي، مرتبط باخلط الفا�سي، وبالفكرة املهيمنة، 

أن بي�سووا، يف م�سعاه  فكرة: اهلل، العائلة، الوطن. بيد ا

إىل و�سع الربتغال اخلا�س  كمنعزل كبي وذلك عائد ا

ألة،  إىل القب�س على امل�ستوى الفل�سفي للم�سا قد و�سل ا

إىل التفكي بتعددية االأرواح عرب ا�سرتجاع  كما و�سل ا

معتقدات الع�سور الوثنية القدمية. وهنا يكمن جديد 

»حوارات  كتاب  يف  تابوكي  يعترب  )مثلما  بي�سووا 

منقو�سة«(.

فرويد الروائي

الفرويدية جاءت  النظرية  أن  ا تابوكي  بعد ذلك يجد   

ماحية  �سا�س،  االأ النظرية  أنها  ا على  نف�سها  لتفر�س 

واقع  يف  االأخرى.  املحاوالت  أو  ا املدار�س  كل  بذلك 

عالقة  فرويد،  مع  تابوكي  عالقة  أن  ا جند  االأمر، 

كتابه  يف  فرويد«  »حلم  أ  نقرا أن  ا يكفي  إ�سكالية.  ا

أحالم االأحالم« )الرتجمة العربية لر�سيد وحتي عن  »ا

إىل ذلك. فعرب »قفا اللعبة«  من�سورات اجلمل(، لننتبه ا

الق�س�سية(،  جمموعاته  إحدى  ا عنوان  ا�ستعرنا  إذا  )ا

فرويد  جند  تابوكي،  كتابة  يف  منوذجية  لعبة  وهي 

غارقاً، عرب حلم، يف و�سط �سبكة العنكبوت هذه التي 
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داخل  أنه  كا منها.  اخلال�س  ي�ستطع  مل  نظرية  متثل 

»ليه  جملة  معه  أجرته  ا حوار  يف  تابوكي  يقول  فخ. 

أ  »اقرا  )1996 أيلول  ا �سهر  )عدد  زاجن«  دي  مارتيكول 

ب�سكل  أرتاب  ا أنني  ا إال  ا كبيا.  روائيا  ب�سفته  فرويد 

إمكانية تطبيق مراتب التحليل النف�سي على  كبي يف ا

تعقيدات الروح الب�رصية. ومع ذلك، فنحن ال ن�ستطيع 

لي�ست  فرويد  عند  العيادية«  »احلاالت  أن  ا إنكار  ا أبدا  ا

وتذكرين  ال�رصد«،  »�رصد  إنها  ا رائعة.  روايات  �سوى 

بطريقة هرني جيم�س. ثمة مري�س يروي ق�سة ق�سته 

ليكتبها،  يعود  بدوره،  فرويد،  جند  بينما  فرويد،  إىل  ا

إليها تعليالته ال�سخ�سية. فهذا ال�رصد لل�رصد،  م�سيفاً ا

حتى  أحد  ا ال  أنه  با مدهو�س  أنا  وا أدبيا.  ا عمال  ي�سبح 

اليوم، قد و�سع فرويد بني كبار روائيي ع�رصنا«.

بي�سووا  إن  فا الواحدة،  الروح  كاتب  فرويد  كان  إن  ا  

ذلك  إىل  ا يعود  تابوكي  املتعددة،  الروح  كاتب  هو 

يام الثالثة  دائما، يف تاأمالته ككاتب. يف كتابه »االأ

فرتة  خالل  بي�سووا،  أن  ا تابوكي  يتخيل  االأخية...« 

نزعه يف م�ست�سفى �سان لوي�س الفرن�سي يف ل�سبونة، 

إىل جانب  يتلقى زيارة جميع البدالء الذين اخرتعهم. فا

ألربتو  ألفارو دو كامبو�س وا ا  كل من 
ّ
�رصير موته، مير

أنطونيو  كايرو وريكاردو ريي�س وبرناردو �سواري�س وا

ولتقوم  أخرى،  ا مرة  لتنبثق  أ�سواتهم  ا تعود  مورا. 

أ�رصارهم وتطلب  أبدعهم. ولتعرتف له با ا بزيارة الذي 

بدية. يبدو  منه الغفران النهائي واملناولة للحياة االأ

التحية  لتوؤدي  الظالل  فيه  أ�سبه مب�رصح تدخل  ا االأمر 

امل�رصح  �سورة  تكون  قد  اخل�سبة.  عمق  يف  وتختفي 

هذه مالئمة جدا لهذا ال�رصد. ففي واقع االأمر، ا�ستعمل 

تابوكي غرفة امل�ست�سفى مبثابة من�سة م�رصحية. يف 

»حوارات  عنوان  حتت  ن�رصهما  اللتني  امل�رصحيتني 

االأخية...«  الثالثة  يام  »االأ يف  أننا  ا بيد  منقو�سة«. 

ال�سيء  على  اقت�رص  قد  ال�سخ�سيات  باليه  أن  ا جند 

م�ستعجال، حيث ال  يبدو �ساغطا،  فالزمن  �سا�سي:  االأ

وقت للخطب امل�سهبة، للت�ساوؤل، وحتى ال وقت للندم. 

كلماتها  أ�سابعها، وحيث  ا أطراف  ا على  الظالل  ت�سل 

إ�ساءات �سغية يف �سمت املوت الذي هو ال�سخ�سية  ا

�سا�سية يف قلب احلكاية. ال�سامتة، لكن االأ

خرى اجلذور االأ

أحد اجلذور  �سكال، ا إن كان بي�سووا هو، ب�سكل من االأ  ا

أي�سا  ا جند  ككاتب،  تابوكي  م�سية  يف  �سا�سية  االأ

على  مرئيا  متاما،  خمتلفا  جانبا  امل�سية،  هذه  يف 

إنها  إيطاليا«. ا �سبيل املثال يف روايته االأوىل »�ساحة ا

�سيج  �سيزار  عنها  يتحدث  التي  االأر�سية«  »اجلذور 

أكرث من كونها  يف مقدمته للرواية، وهي التي ت�سكل ا

»احلكاية  الكاتب  ي�سميه  ملا  الفعلي  التحديد  رواية 

»ليه  جملة  مع  حواره  يف  تابوكي  يقول  ال�سعبية«. 

الواقع،  يف  هي  »جذوري  إن  ا زاجن«  دي  مارتيكول 

أفخر بكوين  إنني ا أم�سيتها يف تو�سكانة. ا جذور طفولة ا

خم�سبة  منطقة  يف  كتو�سكانة،  منطقة  يف  ولدت 

منطقة  للفا�سية،  املعادية  العلمانية،  بالثقافة 

اجلمهورية والفو�سوية. لقد عا�س الفو�سويون هناك 

التاريخ  تنا�سى  ثم  ومن  تاريخهم.  من  مهمة  فرتة 

أخرى.  ا إيديولوجيات  ا لقد حمتهم  الفو�سويني،  هوؤالء 

أن ي�ستعيد االأجزاء املن�سية يف  أن من واجب االأدب ا إال ا ا

إيطاليا«. وي�سيف  التاريخ، ولهذا ال�سبب كتبت �ساحة ا

آخر من احلوار: »رغبت يف التذكي يف هذه  يف مكان ا

الفو�سويني  من  أجيال  ا بثالثة  ال�سعبية«،  »احلكاية 

تاريخ  يف  مهماً  دوراً  لعبوا  الذين  والغاريبالديني 

إن�سان  أبدا، فجذوري كا أن�سى ا أنا لن ا أوروبا. ا إيطاليا وا ا

وكاتب موجودة هنا«.

 هل هذه اجلذور العلمانية والتحررية هي التي تدفع 

أن يكون �سخ�سا  إىل ا أو باالأحرى تدفعه ا تابوكي للقلق، ا

إيطاليا  ا التي تعر�ست لها  مهاجما خالل »االأحداث« 

»بييرا  �سدرت  حني  1996؟   –  1995 العام  يف 

إن  ا تابوكي  قال  إيطاليا،  ا يف  الفرتة  تلك  يف  يدعي« 

إنها حلظة  إيطاليا، ا أن يتكلم املرء يف ا »من املهم جدا ا

أنف�سنا وب�سكل غي متوقع، مع  ح�سا�سة جدا، حيث جند ا

إىل الفا�سية اجلديدة، يف قلب احلكومة.  وزراء ينتمون ا

أوىل واجبات الكاتب تكمن يف  أن ا أعتقد ا  حال ا
ّ
أي يف ا

إن روايتي »بييرا يدعي« ن�س  أن يتبع نب�سات قلبه. ا ا

انه  لدرجة  ال�سيا�سي  امل�ستوى  على  بو�سوح،  ملتزم 

كتب  املثال،  �سبيل  على  طويلة.  جداالت  إىل  ا أف�سى  ا
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هي  روايتي  إن  ا جورنايل«،  »ال  يف  دونينللي  لوقا 

أ  أ�سوا با و�سفها  بل  باالأحرى،  �سيا�سية،  هجاء  ر�سالة 

إنها ر�سالة هجاء انتخابية. بالطبع  إذ قال ا من ذلك، ا

وعن  فرانكو  عن  ئ 
ّ
�سي ب�سكل  أحتدث  ا أن  ا  

ّ
علي لي�س 

�سف لي�س الوحيد  �ساالزار، رمبا كان يحبهما، لكنه لالأ

أن  إيلّ، كان من املهم جدا ا إيطاليا اليوم.. بالن�سبة ا يف ا

أزور جمددا تلك احلقبة االأعتم يف التاريخ  أن ا أتكلم وا ا

أن  إنني مقتنع باأن على كل كاتب ا االأدبي. يعني ذلك، ا

يتبع نب�سات قلبه«.

خالل  من  نب�ساته،  ليتبع  ذلك،  بعد  تابوكي،  عاد   

احلديثة،  إيطاليا  ا تاريخ  يف  حقبة  الأعتم  زيارته 

ق�سدت »�سنوات الر�سا�س«، وهي فرتة ال�سبعينيات، 

لوية احلمر«، وذلك عرب كتابه  حيث كانت �سنوات »االأ

يوجهها  ر�سالة  )فعرب  أفالطون«  ا معدة  »التهاب 

لوية  »االأ قادة  أحد  ا �سوفري  ادريانو  إىل  ا تابوكي 

الكاتب  يعود  ال�سجن،  يف  حاليا  يقبع  الذي  احلمر«، 

اليوم  أن ال حلّ  ا ة، ويجد 
ّ
ال�سنوات احلامي بتلك  ليذكر 

�سوى العفو عن هوؤالء الفال�سفة.

التهاب معدة املثقفني

أفالطون«، عبارة عن مقاالت كتبها  ا  »التهاب معدة 

�سا�س،  يف عدد من ال�سحف االيطالية، وكانت يف االأ

ردودا على جملة من الق�سايا من بينها، دفاعه عن 

الذي  والفيل�سوف  ال�سابق،  الي�ساري  الزعيم  �سوفري، 

أنه املحر�س  كم عليه بال�سجن 22 عاما، بعد اتهامه با
ُ
ح

أحد مفو�سي ال�رصطة يف ميالنو. على اغتيال ا

العام  يف  عي« 
ّ
يد »بييرا  روايته  �سدور  كان  إذا  وا  

إىل  ا االإيطايل  بالنقد  دفع  �سابقا،  أ�رصنا  ا كما   ،1994

الروائية،  الكتابة  من  نوع  إىل  ا الكاتب  عودة  ة 
ّ
حتي

ة واحلا�رصة بو�سوح، 
ّ
ذات املناخات ال�سيا�سية احلاد

رواية  يف  وبخا�سة  االأوىل،  كتبه  عليه  كانت  مثلما 

أن كالم النقد االيطايل هذا يبدو  إال ا »�ساحة ايطاليا«، ا

�سكنت  التي  ال�سيا�سية  االهتمامات  يتنا�سى  أنه  كا

أعماله ورواياته، وان بدا ذلك ب�سكل غي مبا�رص  مطوال ا

وما  االيطالية  الفا�سية  عن  تارة  حتدث  فهو  ن�سبيا. 

أ�سباح جتلت خالل احلرب العاملية الثانية،  خلفته من ا

على  هيمنت  التي  ال�ساالزارية  عن  طورا  حتدث  كما 

أماتتها. إنها خنقتها وا الربتغال ملدة طويلة لدرجة ا

عي« 
ّ
أن رواية »بييرا يد ا  مع ذلك، ينبغي االعرتاف، 

بالرقابة و�سغط  والوا�سح  ال�رصيح  ت�سهيها  )وعرب 

خالل  من  كما  الدكتاتوري،  �ساالزار  نظام  وهيمنة 

أوروبا  ا عن  �سورة  تكون  أن  ا على  املجازية  قدرتها 

لعدة  الرواية  هذه  بقيت  فقط(  الربتغال  عن  ولي�س 

أ�سهر �سالحا معار�سا حلكم �سيلفيو برل�سكوين، بقيت  ا

االيطالية  ال�سلطة  هذه  وجه  يف  رفع  الذي  ال�سعار 

إىل  ا لت�سي  الرواية،  هذه  جاءت  هنا،  من  اليمينية. 

أن تكون رواية  أي يف ا أنطونيو تابوكي، ا تبدل مواقع ا

�سيا�سية بامتياز.

أ�سدر  ا يدعي«،  »بييرا  رواية  من  �سنوات  ثالث  بعد   

أ�س  تابوكي يف العام 1997، رواية جديدة بعنوان »را

العربية  )الرتجمة  ال�سائع«  مونتييو  داما�سينو 

لرفعت عطفة، عن دار ورد يف دم�سق(، فجاءت لتوؤكد 

املظهر  ذلك  ميتافيزيقية،  أكرث  ا رمبا  وبنربة  أي�سا،  ا

أو على االأقل ذلك املظهر املت�سائل الذي �سبق  الوا�سي ا

أن االأمر تعلق،  أن تبنّاه يف بع�س كتبه. بيد ا لتابوكي ا

إىل احلر�س  يف روايته هذه، بخرب �سغي »تافه«، معزو ا

وب�سكل  يكون  الأن  ي�سلح  انه  إال  ا الربتغايل،  الوطني 

أخرى  أكرث جمازية عنوانا عري�سا الغت�سابات كثية ا ا

االأوروبا  »هذه  يف  ال�سجون،  يف  ال�رصطة  بها  تقوم 

هذا  ي�ستعمل  الذي  الكاتب  قول  )على  املتح�رصة«، 

التعبي(.

يعود  ال�سائع«،  مونتيو  داما�سثنو  أ�س  »را رواية  يف 

إىل الربتغال. وي�رصح لنا يف  إىل وطنه الثاين، ا تابوكي ا

أن الكتاب فر�س نف�سه عليه هناك،  ما ي�سبه الكتاب، ا

نه  أن يغرق يف هذه الق�سة، الأ إذ مل يكن من املفرت�س ا ا

أخرى. لكنه ذات �سباح اكت�سف  كان يعمل على رواية ا

الربتغال  �سحف  إحدى  ا يف  املتفرقات  �سفحة  يف 

االختيار  أ�سكال  ا من  ب�سكل  يوؤمن  فتابوكي  ما.  خربا 

أحياناً يف  إحدى القوى اخلفية. »تكون ا التي تفر�سها ا

أ�سك  أة ت�سقط ق�سة فوق را أو يف املرتو، وفجا ا الباحة 

أنها  بطريقة ت�سبه �سقوط طابة �سغية من الف�ساء كا

أ�سك جاذبية ما«. أن يف را اختارتك، كما لو ا
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أ  بدا ملاذا،  يعرف  أن  ا دون  »ومن  أ�سبوع  ا م�سي  بعد   

بورتو.  ليل  تنبثق من  التي  اجلثة  تلك  الكتابة. حول 

أر�س حديقة  أ�س، مرمي يف ا كانت جثة رجل مقطوع الرا

تكليف فيمينو وهو  يتم  املدينة.  بالقرب من  عامة 

التحقيق  الف�سائح  �سحف  إحدى  ا يف  يعمل  �سحفي 

أن ي�سل  إىل ا حول جثة هذا الرجل. فتقوده املعلومات ا

إىل عنق رقيب يف �رصطة احلر�س الوطني. ا

تابوكي  يتابع  البولي�سية،  احلبكة  هذه  من  انطالقا   

جند  هكذا  الربتغايل،  املجتمع  ا�ستك�ساف  يف  عمله 

يفند  العليا،  الوجوه  بع�س  من  املدعوم  ال�سحفي 

�سفوف  يف  امل�ست�رصية  والف�ساد  والر�سوة  العنف 

ال�رصطة.

 يبني تابوكي رواية �سوداء خميفة، مليئة بال�سخرية 

أة،  املخبا والعقالنية  االعرتافات  وين�سف  واالأ�رصار، 

أ�سوات« بال وجوه  أ�س حتوم »ا فحول هذه اجلثة البال را

الرواية   هذه 
ّ
ف�رص إال م�ساحلهم.  ا وق�ساة ال يخدمون 

أي �سيء، بهذه الهوية املجهولة التي تبدو  يتمثل، قبل ا

أنها ا�ستعارة ل�رص الطبيعة االإن�سانية الغام�سة«. كا

أعمال   لكن، وب�سكل مواز لهذه الروايات، ال بد ملتتبع ا

أن يالحظ، ذلك احل�سور الكثيف لتابوكي،  هذا الكاتب، ا

يف اجلدال حول العديد من الق�سايا االآنية والراهنة، 

ذات االأوجه املختلفة، عرب نربة غالبا ما تكون، نربة 

حية، مثية للجدل بدورها.

وجمالت  �سحف  خمتلف  عرب  جاء  تابوكي،  جدل   

»لونيتا«  أو  ا �سيا«  ديال  »الكوريي  مثل  ايطاليا، 

برل�سكوين  هاجم  املثال،  �سبيل  فعلى  وغيهما. 

النا�س  باأن م�ساهدة  االأخي  عالنية، حني �رصح هذا 

جميع  من  أهم  ا االقرتاع،  �سناديق  من  خارجة  وهي 

النتائج التي �ستتمخ�س عن عملية االقرتاع هذه. رمبا 

مل يح�سب برل�سكوين ح�ساب ف�سله يف االنتخابات التي 

فاز بها ال�سيوعيون يومها. كما فتح النقا�س واجلدال 

اتهمه  الذي  كورديلي  فرانكو  الناقد  مع  �سحيفة  يف 

أنه يبدع �سخ�سيات ملتزمة ب�سكل خاطئ. با

انتهاك  العام 1997 فقد قرر تابوكي  أما يف ربيع  ا  

إذ هاجم عرب  القاعدة الذهبية لل�سكل االأدبي االيطايل، ا

أرابازينو وهو  ألربتو ا  على مقالتني كتبهما ا
ّ
كتابة رد

أحد املعلقني  احد »ملوك« اجلدال الثقايف يف ايطاليا، )وا

الرومانيني ويكتب يف �سحيفة »الريبوبليكا« وموؤلف 

عدة كتب، منها واحد عن مدينة باري�س(. وذلك ب�سكل 

أن  أ من ذلك، هو ا �سوا قا�ٍس، وبعزم ال ي�سك فيه احد. االأ

اجلدال الذي انخرط فيه تابوكي، كان ال يزال جداالً 

أ�سبح  إىل جدل �سيا�سي، ا أدبياً، لكنه �رصعان ما حتول ا ا

الدافع لهذا العراك برمته.

أرابازينو، قد هاجم املثقفني الفرن�سيني الذين  ا  كان 

تظاهروا �سد القانون الذي يحتم على اجلميع االإعالن 

أوراق قانونية يف  ا الذين يعي�سون بال  والو�ساية، عن 

املثقفني  الثانية،  مقالته  يف  هاجم  ثم  ومن  فرن�سا، 

الدفاع  مهمة  عاتقهم  على  أخذوا  ا الذين  االيطاليني 

لبانيني )كانت يومها وفود الالجئني  عن الالجئني االأ

لبانيني تهرب من بالدها ب�سبب املعارك، وتطلب  االأ

أنهم  با عليهم  اخذ  االيطالية(  احلكومة  من  اللجوء 

ال  أنهم  ا إذ  ا اجلدوى،  العدمية  بخطاباتهم  يتمتعون 

أن  ا لذلك  عليهم  واقرتح  بالفعل  يقولون  ما  يحققون 

ي�ستقبلوا، على �سبيل املثال، كل هوؤالء امل�ساكني يف 

بيوتهم الثانوية.

لباين أنا هو االأ ا

على   
ّ
ميتد والذي  هو«،  أنا  ا لباين،  »االأ عنوان  فتحت   

ال�سحيفة  يف  الثقافية  ال�سفحة  من  أعمدة  ا ت�سعة 

إياه  ا وا�سفا  أرابازينو،  ا تابوكي،  هاجم  االيطالية، 

أنه يكتب كثيا وب�سكل �سيء. وي�سيف: »ما من يوم  با

العرو�س  حول  أيك..  را أ  نقرا أن  ا دون  من   ،
ّ
مير �س، 

ّ
مقد

وال�سيا�سية  االقت�سادية  وامل�سكالت  واملعار�س 

تابوكي  أى  ورا العامل«.  أنحاء  ا جميع  يف  حتدث  التي 

»يطلق  حني  دائما  بال�رصور  ي�سعر  أرابازينو  ا أن  ا

يقرتح  أن  ا دون  من  بندقيته  �سبطانة  من  الر�سا�س 

والفح�س«  »التفاهات  يكيل  انه  كما  حمددا..«.  �سيئا 

أنهم م�سيفون بلقانيون  لبانيني )الذين و�سفهم با لالأ

الكال�سينكوف  يحملون  وهم  الزائرين  ي�ستقبلون 

مثلما  االأخالقية(،  النهب  أ�سول  ا تقت�سيه  ما  بح�سب 

يرى  )كما  الهولوكو�ست  حول  »التفاهات«  يكيل 

تابوكي، التي ي�سفها كمجزرة ارتكبها العرق االأملاين 

37نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

يبني تابوكي 

رواية �سوداء 

خميفة، مليئة 

بال�سخرية 

�سرار،  واالأ

وين�سف 

االعرتافات 

والعقالنية 

أة، فحول  املخبا

هذه اجلثة 

أ�س حتوم  البال را

أ�سوات« بال  »ا

وجوه وق�ساة 

إال  ال يخدمون ا

م�ساحلهم. ف�سّر 

هذه الرواية 

يتمثل، قبل 

أي �سيء، بهذه  ا

الهوية املجهولة 

التي تبدو 

أنها ا�ستعارة  كا

ل�سر الطبيعة 

ن�سانية  االإ

الغام�سة«.

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



تعر�س  حيث  املختار،  اليهودي  ال�سعب  �سد  االأعلى 

اجلميع خل�سائر مرعبة مل ي�ستفد منها احد(. وقد علق 

أن اختناق �ستة  تابوكي على ذلك بالقول: »يرتاءى يل ا

مليارات  أما  ا أكيدة،  ا خ�سارة  بالغاز،  يهودي  ماليني 

�سغال  املاركات التي خزنتها عائلة كروب، بف�سل االأ

ال�ساقة التي قام بها االلبانيون الذين اختنقوا بالغاز 

أكيدة مثلما يبدو«!. يف ما بعد، فهذه منفعة ا

أو باالأحرى   وقد حاول تابوكي يف مقالته هذه، ف�سح ا

يجد  الذي  الهجوم  هذا  وارتباك  غمو�س  عن  الك�سف 

�سيا�سية  )حركة  »البوجادية«  ازدهار  يف  ال�سبب  انه 

أطلقها بوجاد دفاعا عن التجار واحلرفيني(،  فرن�سية، ا

التي ت�سع دائما وبا�سم التفوق وال�سلطة »الرباك�سي�س« 

– )التطبيق العملي، يف الفل�سفة املارك�سية، حماوالت 
تقوم  التي  االإنتاج  و�سائل  وبخا�سة  العامل،  تغيي 

اخلطاب  مواجهة  يف   – االجتماعية..(  البنى  عليها 

أ  مبدا عن  أويل  ا بدفاع  أ  يبدا أن  ا حاول  كذلك  الثقايف، 

فا�سال  لبان،  االأ الالجئني  ق�سية  يف  املثقف  تدخل 

إيوائهم يف منزله.. بني الدفاع عنهم و�رصورة ا

كان  »الريبوبليكا«  �سحيفة  يف  أرابازينو  ا جواب   

إذ تفّه اتهامات ومواقف تابوكي، قائال: ملاذا  أق�سى، ا ا

املذبوحني  عدد  أن  ا حني  يف  فقط،  ألباين  ا انه  يعلن 

أن  ا وجد  كذلك  املراكب،  غرقى  من  أكرب  ا اجلزائريني 

من  جزءا  ت�سكل  تابوكي،  لهجوم  احلقيقية  �سباب  االأ

إىل  ا�سرتاتيجية دعائية تافهة يف �سبيل دفع اجلميع ا

أ�سدر فيه كتابه االأخي  احلديث عنه يف الوقت الذي ا

أ�س داما�سينو...«(. )»را

لبانية«  إحلاح »الق�سية االأ ثناء وعند ا�ستداد ا يف تلك االأ

والروائي  الباحث  كتب  املثقفني،  ودور  ايطاليا،  يف 

الق�سية،  يف  أيه  را ايكو،  أمربتو  ا ل�سنيات  االأ وعامل 

جملة  يف  ين�رصها  التي  �سبوعية  االأ مقالته  �سمن 

�سوؤال املثقف  »اال�سربي�سو« وهي تدور حتديدا، حول 

فيد  الراهنة.  بالق�سايا  التدخل  يف  وحقه  وكالمه 

أوالها  عليه تابوكي، يف �سل�سلة من املقاالت، ظهرت ا

)وهذه   .1997 حزيران  يف  »ميكروميغا«  جملة  يف 

»التهاب  كتاب  الواقع  يف  ت�سكل  التي  هي  املقاالت 

أفالطون«(. معدة ا

الذي  إيكو  ا أي  را هذه،  مقاالته  يف  تابوكي  يعار�س   

التي  واال�ست�سهادات  احلجج  خالل  من  عليه  نتعرف 

ن�سائحه  يف  يتلخ�س  الذي  عنه  تابوكي  ينقلها 

ال  وان  اخلا�سة،  بق�ساياهم  يهتموا  أن  ا للمثقفني يف 

أبدا ال يف امل�سكالت الراهنة وال يف امل�سكالت  يتدخلوا ا

آخر،  أي مبعنى ا أمور مماثلة. ا االأخالقية التي تنتج عن ا

إ�ساعة الوقت يف الدخول  إيكو باالإحجام عن ا ا طالب 

يف متاهات مماثلة.

التفكي،  أتي جواب تابوكي على م�ستوى عال من   يا

أن  ا بيد  والفل�سفية.  النظرية  املراجع  من  العديد  عرب 

عي« يعرف كيف يحافظ، يف كالمه، 
ّ
موؤلف »بييرا يد

على خا�سية عباراته التي ال يجيد ا�ستعمالها غيه. 

وهي عبارة تتخطى اجلدل الراهن، االآين، لتقرتب من 

على  تغلق  أن  ا دون  من  والكبية،  اخلطية  �سئلة  االأ

نف�سها داخل يقينيات بديهية و�رصيعة.

إىل �سوفري ر�سالة ا

كتبها  التي  الر�سالة  يف  كما  االأول  ن�سه  طوال   

يف  موجودان  )وهما  الفرن�سية،  للطبعة  خ�سي�سا 

أدريانو  ا إىل  ا حديثه  توجيه  تابوكي  اختار  الكتاب( 

�سوفري، وهو زعيم �سابق حلركتي »احلركة العمالية« 

العام  مطلع  يف  عليه  حكم  وقد  م�ستمر«،  و«الن�سال 

رفيقيه  على  كما  �سنة،   22 ملدة  بال�سجن   1997

أن  اوفيديو بومربزي وجورجيو بييرتو �ستيفاين، بعد ا

ال�رصطة  ملوا امل�سوؤولية املبا�رصة الغتيال مفو�س 
ُ
ح

أيار 1972 يف ميالنو. كاال بريزي يف 2 ا

 احلكم على امل�سوؤولني الي�ساريني وهما من املفكرين 

والفال�سفة – )حول ق�سية حماكمة الفال�سفة الي�ساريني 

 7 »�سفي«11-  يف  مقالتنا  إىل  ا أنظر  ا االيطاليني، 

لوية  1997، امللحق الثقايف، بعنوان، »�سية منظر االأ

 – العدالة«(  إىل  ا أنطونيو نيغري ي�سلم نف�سه  ا احلمراء: 

أحد معها، طلب ا�ستئناف  إىل نقطة، ال ي�ستطيع ا و�سل ا

أمامهم �سوى طلب املغفرة من رئي�س  احلكم، ومل يبق ا

جاء  باتا.  رف�سا  يرف�سونه  أمر  ا وهذا  اجلمهورية، 

احلكم على �سوفري ورفاقه، بعد العديد من اجلل�سات 

أنهم  با أحيانا  ا املتهمني  ترى  كانت  التي  املتناق�سة 
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أنهم مذنبون. أحيانا با أبرياء وا ا

أن  ا حتى  الق�سية،  هذه  حول  احلرب  من  الكثي  �سال   

كامال  كتابا  لها  أفرد  ا غينزبورغ،  كارلو  املوؤرخ 

حماكمة  هام�س  على  اعتبارات  واملوؤرخ:  )»القا�سي 

 ،)1997 باري�س  »فيدييه«.  من�سورات  �سوفري«، 

املتناغمة  االأمور، غي  من  كثيا  ثمة  أن  ا كي يربهن 

ك�سف  كذلك  أجريت،  ا التي  املختلفة،  التحقيقات  يف 

غي  ب�سكل  الق�سية  هذه  عنا�رص  بع�س  اختفاء  عن 

الق�سية  �سلب  ويف  أ�سا�سية  ا أنها  ا من  بالرغم  معقول 

التي  والر�سا�سة  اغتيل،  الذي  املفو�س  ثياب  مثل 

ا�ستخرجت من جثته، وال�سيارة التي ا�ستعملها القاتل. 

كل  �سد  املوجه  االتهام  أن  ا غينزبورغ،  ك�سف  كذلك 

إال  أِت ا من بومربزي وبييرتو �ستيفاين و�سوفري، مل يا

أن �سعر ليوناردو مارينو وهو  يف العام 1988، بعد ا

احد منفذي عملية االغتيال بالندم املفاجئ على ما 

التحقيق  إعادة فتح  ا إىل  ا ارتكبه، مما دفع امل�سوؤولني 

يف الق�سية من جديد.

أن هذا الندم الذي جاء بعد 16 �سنة،   ويجد غينزبورغ ا

له قيمة واحدة بح�سب قانون »النادمني« يف ايطاليا 

أن  إطالق �رصاح اجلميع، كذلك يجد غينزبورغ ا أال وهو ا ا

أن يلقي بظله فوق  ما من دليل مادي واحد ي�ستطيع ا

هذه الق�سية..

وعلى  املثقفني  من  دولية  هيئة  ت�سكلت  ذلك،  إزاء  ا  

نادو  وموري�س  دريدا  وجاك  بالن�سو  موري�س  أ�سها  را

وجاكلني ري�سيه للمطالبة بال�سهر على م�سي هوؤالء 

غياهب  يف  ي�سيعوا  ال  كي  ال�سيا�سيني  امل�ساجني 

الن�سيان. وقد جنحت هذه اللجنة التي ا�ستطاعت جمع 

الرئي�س االيطايل،  اكرث من 5000 توقيع يف مقابلة 

�سكالفارو، اللتما�س الرحمة يف االإفراج عن املعتقلني. 

أنف�سهم، يرف�سون  لكنه مل ي�ستطع �سيئا، الأن املتهمني ا

حمكمة  إقناع  ا يف  جنحت  اللجنة  أن  ا بيد  الطلب.  هذا 

إعادة النظر يف الق�سية، وقد �سدر حكمها  ميالنو، با

إعادة فتح الق�سية، الأن امللف الذي قدم جمددا،  بعدم ا

أو معلومات جديدة. إ�سافية، ا أي تفا�سيل ا ال يحمل ا

الق�سايا  يف  يتدخل  أال  ا للمثقف  يحق  هل  ذلك،  إزاء  ا  

ا�ستدعى  هذا  أيه  را أن  ا حيث  إيكو،  ا قال  مثلما  الراهنة 

معدة  »التهاب  كتابه  يف  جتده  الذي  تابوكي  جواب 

تابوكي،  جانب  يف  ال�سواب  كان  رمبا  أفالطون«  ا

يف  مقالة  كتب  نف�سه،  إيكو  ا ان  عرفنا  إذا  ا وبخا�سة 

ق�سية  مراجعة  الفرن�سية)»ينبغي  »لوموند«  �سحيفة 

»لوموند«،  �سحيفة  ب«، 
ّ
الطي  

ّ
احل�س با�سم  �سوفري، 

إعادة النظر يف ق�سية  آذار 1998.(، طالب فيه با 18 ا

�سوفري.

العفو

يف  املعاين،  من  مبعنى  العفو،  مو�سوع  يكون  قد   

فكرة  فيها،  جند  كذلك  هندية«،  »ليال  روايته  قلب 

الهند،  إىل  ا يغادر  الذي  فالراوي  املتعددة.  نا  االأ تلك 

مثلما  ك�سافيي،  )ولي�س  كزافييه  �سديقه  عن  بحثاً 

دار  عن  حديثاً  ال�سادرة  العربية  الرتجمة  يف  جاء 

هند  الهند.  جوانب  من  جانب  إىل  ا يدخلنا  الكلمة(، 

ال�سحر وامل�سحات والفقراء واملواخي. و�سيئا ف�سيئا 

أ باالكت�ساف على خلفية �سعر  مع مرور االأحداث، نبدا

أن كزافييه هذا مل يكن يف واقع االأمر، �سوى  بي�سووا ا

أن  أنه يف بحثه الطويل والعبثي يدرك ا الراوي نف�سه. كا

الذات  أن يكون من داخل  ا البحث احلقيقي كان يجب 

يف  �رصورية  تكن  مل  التي  الرحلة  وهذه  الب�رصية. 

»االأنات«  هذه  إحدى  ا اللتقاط  م�سوغا  كانت  االأ�سل، 

الهاربة.

 الوقت يتاأخر

آذار من العام 2002، ي�سدر تابوكي رواية   يف �سهر ا

فاأكرث«،  أكرث  ا يتاأخر  الوقت،  »يتاأخر  بعنوان  جديدة 

ب�سبب  يكن  مل  إيطاليا  ا عرفته  الذي  النقا�س  أن  ا بيد 

إىل رئي�س  الرواية بل ب�سبب ر�سالة بعث بها الروائي ا

تابوكي  كان  إذ  ا برل�سكوين،  �سيلفيو  االيطايل  الوزراء 

إىل  ا »ر�سالة  ريبوبليكا«،  »ال  �سحيفة  عرب  أر�سل  ا قد 

فيها  حتدث  إذ  ا ايطاليا،  م�ساعدة  فيها  طلب  أوروبا«  ا

البو�سلة«  و«انزياح  برل�سكوين  نظام  انحراف  عن 

أزيليو  أعقب ت�رصيحات الرئي�س االيطايل كارلو ا الذي ا

»الدمية«  �سالو  دولة  فا�سيي  »�سامح«  الذي  كيامبي 

أُعلنت العام 1943 بعد ا�ست�سالم ايطاليا. التي ا
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أ�رصه ولت�سل  أ�سباح الفا�سية لتوؤرق بلدا با  حني تعود ا

أروقة ق�سوره الوطنية، قد يكون من اخلطر  إىل داخل ا ا

من  التاريخية.  واحلقيقة  الذاكرة  مع  املرء  ميزح  أن  ا

هنا، جاءت ا�ستقالة وزير اخلارجية االيطايل ريناتو 

أن خماوف تابوكي مل تكن عارية  روجييو لتربهن ا

الكاتب مثل  أن  ا أ�سا�س. لنقل  ا أو من دون  ا عن ال�سحة 

أطلق �سفارة االإنذار. خبي ا

غطر�سة ال�سلطة

أطلقها مرة ثانية، بعد مدة، يف   هذه ال�سفارة عاد وا

»منذ  قال:  إذ  ا الفرن�سية  »لوموند«  �سحيفة  مع  حوار 

عن  يتوقف  مل  ال�سلطة،  مقاليد  برل�سكوين  ت�سلّم  أن  ا

العديد  هناك  أكيد،  بالتا دميقراطيا.  انتخب  انه  ترداد 

التي  الدميوقراطية  ه�سموا  الذين  �سخا�س  االأ من 

إ�سداره  ا جاءت بهم: مو�سوليني، هتلر، �ساالزار. ومع 

قواعد  حتويل  يف  برل�سكوين  أ  بدا القوانني،  من  لعدد 

يقرتح  انه  خاللها.  من  انتخب  التي  الدميوقراطية 

�سيكون  انه  أعتقد  ا الد�ستور.  يف  مادة  تعديل  االآن، 

دميقراطية  ولي�ست  �سكالنية  بحت  دميقراطية  لدينا 

إيطاليا يف هاوية التوتاليتارية،  أن �سقطت ا جوهرية. ا

ف�سيكون الرئي�س االيطايل �رصيكا كامال يف ذلك حتى 

أن دوره �سيكون م�سابها لدور فيكتور اميانويل الثالث  ا

مع مو�سوليني«.

من  أخطر  ا ايطاليا  منه  تعاين  الذي  الداء  يكون  قد   

أ�سكال  أي�سا: »هناك بع�س ا إذ على قول تابوكي ا ذلك، ا

قد  الق�سائي،  النظام  �سد  ال�سيا�سية  ال�سلطة  غطر�سة 

على  أن  ا أعتقد  ا أوروبا،  ا يف  اليوم  وا�سحة  أ�سبحت  ا

أوروبا:  ا إىل  ا أقول  ا بذلك،  يهتم  أن  ا االأوروبي  االحتاد 

انتبهي من الزكام. لقّمي نف�سك ولقمينا«.

أن يتحول بطل رواية   من هنا، لي�س من قبيل ال�سدفة ا

واجه  عجوز  �سحفي  وهو  عي« 
ّ
يد »بييرا  تابوكي 

إىل رمز املعار�سة الي�سارية  ال�ساالزارية يف الربتغال ا

املرة  لي�ست  أنها  ا أي  ا برل�سكوين.  ايطاليا يف وجه  يف 

جتاه  خماوفه  عن  الكاتب  فيها  يعلن  التي  االأوىل 

بالده.  يف  واالإيديولوجية  ال�سيا�سية  االنحرافات 

رفع  على  جتروؤ  تزال  ال  قلة،  من  واحدا  كان  ورمبا 

أو باالأحرى، كما قال عنه امل�رصحي داريو فو  �سوتها ا

يحاول  تابوكي  أي  ا انه   )1997 العام  لالآداب  )نوبل 

أن يردم فراغ املعار�سة ال�سيا�سية«. »ا

أنطونيو تابوكي  أن ن�سف ا  ومع ذلك كله، ال ن�ستطيع ا

أن يقال عنه انه  أنه كاتب ملتزم. باالأحرى ال يحب ا با

أخالقي  إن االأدب �سيء ا كاتب: »الكتابة؟ لي�ست مهنة. ا

إىل  ا بالن�سبة  بيوقراطيا«.  جنعله  أن  ا ن�ستطيع  ال 

أن يطبع ال�سك. من  دب: ا تابوكي، هناك دور وحيد لالأ

إليها،  ا لي�سي  التمزقات،  عن  دائما  يبحث  جنده  هنا، 

أي جواب. أن يعطينا بالطبع ا أل الواقع، من دون ا لي�سا

الفن الرتا�سلي

أكرث فاأكرث«،   ال يهرب كتاب »يتاأخر الوقت، يتاأخر ا

ال يهرب من هذه ال�ساعرية التابوكية التي تنغر�س 

أن ت�سوغ  ا أنها حتاول  ا الفهم، كما  ال�سك و�سوء  يف 

هما  املتخيل،  مثل  الذاكرة  أن  ا مقولة  جديدة  مرة 

م�سدر العاطفة، فنور هذه النيان املاجنة ت�سيء 

الكتاب. رواية تقوم على  كل �سفحة من �سفحات 

إىل ن�ساء  عثت ا
ُ
ألف من ر�سائل ب الفن الرتا�سلي، وتتا

أو  ا عزيزات  غاليات،  �سديقات  حمتمالت«،  »غي 

أن واحدة منهن تدعى »يا  أي�سا ا عزيزات جدا )جند ا

مناطق  حتت  و�سخ�سياته  الكاتب  ينتقل  حبي«(. 

مو�سوع  هو  ما  ال�سبابي.  الواقعي  والعامل  الزمن 

عن  أبدا،  ا تكتب  مل  ُكتب  عن  إنها  ا الر�سائل؟  هذه 

أحد، عن حلظات هاربة، خيالية،  رحالت مل يقم بها ا

أو معي�سة من جديد »مثل ال�سحر«، عن  حملوم بها ا

الفتتاحية  ال�رصية  »النوتة«  عن  متوقع،  حنني 

باأ�رصها.  روحه  املو�سيقي  عليها  أغلق  ا مو�سيقية 

أو  ا أن يكون االأمر عليه  ا إنها ر�سائل ملا كان ميكن  ا

الذي  الوحيد  اليقني  أحيانا.  ا عليه  كان  عما  رمبا 

ي�ستدعيه بدقة  الذي  التاريخ  إىل  ا جنده فيها، عائد 

التي،  واخت�سار عرب ال�سيغة »الكيماوية املرعبة« 

هاويات  »كل  على  حتتوي  برميوليفي،  بح�سب 

أ�سالك  ا ة، 
ّ
الذر ان�سطار  بـ  »زيكلون  ال�سابق«:  القرن 

�سائكة«.
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  يف مناخات الع�رص الو�سيط اال�سالمي، وخا�سة يف الع�رص العبا�سي الثاين، 

وحيث هم�س خلفاء بني العبا�س، وفقدت اخلالفة قدا�ستها القدمية، ومل يبق 

منها اال هواج�س احلنني املوؤرق للمثال امل�ستهى، متت �سياغة مثال ال�سوؤدد 

من  يدور  مبا  ت�ستهني  غدت  بل  املثال،  بوهج  حتتفي  تعد  مل  �سلطة  ظل  يف 

أو�ساط اخلا�سة والنخب حولها، بقدر ال مباالتها مبا كان  أقوال يف ا أحاديث وا ا

يدور ب�سددها يف ملكوت اخلفاء، وم�ساحات اال�ستتار بني العامة والدهماء.

  هالة اأحمد فوؤاد

باحثة واأكادميية من م�رص

مثال ال�سوؤدد،  

 هواج�س احلنني املوؤرق للمثال امل�صتهى

والرديء،  الفعلي  الواقع  ال�سوؤدد ما بني  احلديث عن   o

املنال،  بعيد  حلما  بو�سفه  يبدو  إليه،  ا املتطلع  واملثال 

ما  إذا  ا باطلة  زائفة  �سور  جمرد  الواقعية  النماذج  وكل 

أن تطمح نحوه.  قي�ست به، بل لي�س لها ا



يقول التوحيدي يف املثالب يف و�سف ال�سوؤدد 

احلق:-

أن ال�سوؤدد  أقول غي حمت�سم وال مراقب: ا  »والذي ا

واحللم  ال�سرب  من  خ�سال  باحتمال  إال  ا يكون  ال 

مما  أثقل  ا وهن  والتفقد،  والعطاء  والبذل  والتكرم 

وال�ساعر  برجائه،  والفقي  أمله،  با الزائر  يعانيه 

ال�سيد يجري يف هذه  يكون  أن  ا إال  ا اللهم  بطمعه.. 

كان  من  فيعطى  الهوى،  على  وال�سيم  االأخالق 

ف�سال  ألطف  وا �سمائل  أحلى  وا عنده  روحا  أخف  ا

وما   ... �سيء  ال�سوؤدد  ثقل  من  عليه  لي�س  فهذا   ...

إذا كان �رصيحا، تاما عريقا يف  هذا من ال�سوؤدد ا

ال�سيد؟  من  حامت:  بن  لعدي  قيل  �سيء)�س91(.. 

عر�سه،  يف  الذليل  ماله،  يف  االأحمق  قال:- 

أمر جماعته، فلي�س ي�سود  املطرح حلقده، املعنى با

آخره  ا إىل  ا ليله  أول  ا من  ي�سهر  أن  ا بعد  إال  ا املرء 

وازدراع  ال�سفاه  وكف  احلقوق،  ق�ساء  يف  فكرا 

ل�سنة على ال�سكر ويف  املحبة يف القلوب، وبعث االأ

أن تعرتف له  اجلملة من جهل حقك، فلي�س يلزمك ا

أن ت�سل من حتت م�سلى  ا أجهد  بحقه)�س92(... وا

إن كان  أنظر فيها: فا أو خمدته... تذكرته، وا الرئي�س ا

أل عن فالن  أو ي�سا قد كتب بخطه يتفقد فالن بكذا، ا

قليال،  لينجرب  ويقلد فالن   ... لينظر يف م�سلحته 

إن كان عظيم اجلرم، وي�ست�سلح  ويعفي عن فالن وا

إن كانت  إن كان قد �سد طريق ذلك ... فا أمر فالن وا ا

أن اهلل  أ�سباهها، فاعلم ا التذكرة م�ستملة على هذه وا

منار  وجعله  عباده،  على  �ساحبها  ا�ستخلف  قد 

 ... إن كان على غي هذا  وا للمحتاجني يف بالده، 

ظنك  بح�سن  ربك  تع�س  وال  بثنائك،  تقد�سه  فال 

فيه، وعده من املوتى«)مثالب الوزيرين( 

يكف  ال  الذي  الرمزي  العنف  هذا  عن  وناهيك 

خطاب  داخل  م�رصوعيته  أكيد  وتا ذاته  تربير  عن 

املثالب، واخلوف امل�سمر، وال�سعور احلاد باحل�سار 

مبدئي  دفاعى  موقف  اتخاذ  ثم  ومن  واملراقبة، 

إن احلديث عن ال�سوؤدد ما بني  دون مربر وا�سح، فا

إليه، يبدو  الواقع الفعلي والردىء، واملثال املتطلع ا

الواقعية  النماذج  وكل  املنال،  بعيد  حلما  بو�سفه 

إذا ما قي�ست به، بل لي�س  جمرد �سور زائفة باطلة ا

آنفا. وبالطبع وحني  أن تطمح نحوه كما ذكرنا ا لها ا

يتجاوز احلديث حدود الوزيرين امل�سخ�سني ليطول 

التي  الدفاعية  البداية  من  فالبد  ال�سوؤدد،  جوهر 

مراوغة  ودون  مبا�رصة  االأمر  إتيان  ا على  تنبنى 

حاجة  يف  ل�سنا  ولعلنا  الطبيعية.  لنهاياته  ودفعه 

العريق  التام  ال�رصيح  احلق  ال�سوؤدد  �سمات  لتكرار 

إىل  ا االنتباه  لفت  إىل  ا حاجة  يف  نحن  ما  بقدر 

أولهما : ذلك الثقل، ثقل ال�سيادة  ألتني هامتني ا م�سا

أكيد حاد على واجبات ال�سيد  وما ينطوى عليه من تا

نحو من ي�سود عليهم، والتي قد تفوق حقوقه عليهم، 

ناهيك بالطبع عن حق ال�سيادة، ذلك احلق الذي ال 

فيما  ال�ساعر  يقول  كما  أو  ا النف�س،  ب�سق  إال  ا يطوله 

يورد التوحيدي:-

آكله أنت ا » ال حت�سب املجد متر ا

لن تبلغ املجد حتى تلعق ال�سرب«  

)مثالب الوزيرين(

ال�سرب  ال�سوؤدد مغمو�سة يف مرارة  وهكذا فحالوة 

والعطاء  البذل  م�ساحات  إن  فا ثم،  ومن  العلقم. 

هي  ال�سيد  بها  يطالب  التي  والت�سامح  والرعاية 

إىل الدرجة التي تقاربه من االإله  م�ساحات وا�سعة ا

فهي:-  الالفتة  الثانية  ألة  امل�سا أما  ا ما!!  ب�سورة 

يقم  مل  من  باأن  النربة،  حاد  الوا�سح  االإقرار  ذلك 

بحق ال�سيادة، ال ي�ستحق اعرتاف االآخرين ب�سيادته 

مهما كانت هويته، ومهما كانت و�سائله القمعية 

إىل حد ممار�سة العنف امل�سمر  إن االأمر ي�سل ا . بل ا

بحقوق  له  االعرتاف  عدم  من  أ  يبدا والذي  عليه، 

معنويا،  ال�سلطة  ف�ساء  خارج  نفيه  أي  ا ال�سيادة، 

وعلى م�ستوى املمار�سة العملية، ممار�سة الطاعة 

ال�سطوة  لتجلي  كمرايا  والثناء  وال�سكر  واخل�سوع 

ثناء  الثناء،  يجعل  الن�س  إن  ا بل  ومباهجها. 

ال�ساكرين من الرعية مبثابة منح للقدا�سة والتنزه 

والعر�س  الهيبة  النتهاك  التعر�س  عن  ال�سلطوي 
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حماية  �سياج  إنه  ا والدهاء،  الرعاع  أل�سنة  ا على 

والهيمنة  ال�سيادة  �س�س  الأ وتدعيم  للقيمة  إعالء  وا

أعماق النفو�س واالأرواح ال حم�س هيمنة القوة  يف ا

أو كما يقول يف االإمتاع : امللك بحق من  والقمع، ا

العنف من  دائرة  وتكتمل  باملحبة«.  االأحرار  ملك 

املتخفف  الزائف  ال�سيد  املحبطة �سد  الرعية  قبل 

ال  الدنية  مبباهجه  امل�ستمتع  ال�سوؤدد،  ثقل  من 

الديني،  الف�ساء  من  إق�ساوؤه  ا يتم  حني  الرفيعة، 

حيث يغدو ح�سن الظن به ع�سيانا للرب، وحني يتم 

نفيه خارج دائرة الوجود مبا هي تكليف وت�رصيف 

الدعوة  عن  ناهيك  املوتى!!  من  فيعد  وخالفة، 

وي�ساعد  بيعته!!  ونق�س  عليه  للثورة  امل�سمرة 

يف  مبالغا  لل�سلطة،  ح�ساره  درجة  من  املثقف 

�سياغة  إطار  ا يف  بالرعية  الراعي  عالقة  و�سف 

العقالين  املثقف  ولعل  العالقة،  لتلك  إلهية  ا أبوية  ا

حل�ساب  ا 
ً
متام نظريا  اختياره  ح�سم  قد  يكن  مل 

الواقعي.  ال�سعيد  على  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة  علمنة 

من  لي�س  النموذج  هذا  ملواجهة  �سعى  لعله  بل 

أجل مطامنته  أجل دح�سه دح�ًسا مطلقًا، بل من ا ا

إهدار الطابع النفعي الوظيفي  ا دون ا
ً
ا وديني

ً
أخالقي ا

أنه �سعى  لعالقة الراعي بالرعية!! وميكننا القول، با

لت�سكيل منوذج احلاكم يف ف�ساء االإن�سان الكامل 

راويا  التوحيدي  يقول  ا!! 
ً
وقيمي ا 

ً
ا ووجودي

ً
معرفي

على ل�سان ال�سج�ستاين ما يلي:

�سائ�س  جعله  وجل  عز  اهلل  كان  ملن  ينبغى  »لي�س 

وجاهلهم،  وعاملهم  وخا�سته،  عامتهم  النا�س 

أن ي�سجر  و�سعيفهم وقويهم، وراجحهم و�سائلهم، ا

�سباب كثية  الأ أو عن واحد منهم  ا يبلغه عنهم  مما 

من  أف�سل  ا وحلمه  عقولهم،  فوق  عقله  أن  ا منها: 

أنهم  ا ومنها  �سربهم،  من  أمت  ا و�سربه  حلومهم، 

واختربوا  بتدبيه،  ونيطوا  قدرته،  حتت  جعلوا 

أمره ونهيه، ليقوم بحق اهلل تعاىل  بت�رصيفهم على ا

عماد  ويكون  جاهلهم،  جهل  على  وي�سرب  منهم، 

إن  ا  ... الرفق بهم، والقيام مب�ساحلهم  حاله معهما 

العالقة التي بني ال�سلطان، وبني الرعية قوية الأنها 

أو�سج من الرحم التي تكون بني الوالد  إلهية، وهي ا ا

أن الولد ملك �سغي،  ا والولد، وامللك والد كبي كما 

وما يجب على الوالد يف �سيا�سة ولده من الرفق به 

أكرث مما يجب  إليه، ا واحلنو عليه، واجتالب املنفعة ا

أن الولد غر، وقريب  على الولد يف طاعة والده، ذلك ا

العهد بالكون، وجاهل باحلال، وعار من التجربة، 

ال�سبيه  امللك  وكذلك  بالولد،  ال�سبيهة  الرعية  كذلك 

بالوالد. ومما يزيد هذا املعنى ك�سفا، ويك�سبه لطفا، 

أن الرعية ال  إال بالرعية كما ا أن امللك ال يكون ملكا ا ا

إال بامللك، وهذا من االأحوال املت�سايفة،  تكون رعية ا

�سماء املتنا�سفة«)االمتاع واملوؤان�سة( واالأ

إن  ا وا�ستنطاقه،  الن�س،  حتليل  يف  اخلو�س  وقبل 

جاز التعبي، فلعلنا نالحظ ذلك اال�ستخدام امللتب�س 

الطابع  عن  ناهيك  ال�سلطان(  )امللك/  لفاظ  الأ

مفهوم  ي�ستدعي  والذي  للمعاجلة،  الثيوقراطي 

ذلك  هو  جذرية  االأكرث  التعار�س  ولعل  اخلالفة!! 

ناحية،  من  الديني،  اخلالفة  مفهوم  بني  القائم 

من  )الدنيوي(،  وال�سلطنة  امللك  من  كل  ومفهوم 

ناحية ثانية !!

»ال�سلطة  العالم يف كتابه  الدين  الباحث عز  يرى 

أن اخلالفة لي�ست  ا ال�سلطاين«  وال�سيا�سة يف االأدب 

ال�سلطانية،  أو  ا امللوكية  ال�سيا�سة  من  �سيء  يف 

الدنيا  بني  جتمع  إن�سانية  ا إلهية-  ا نظرية  هي  بل 

أو  ا واالآخرة، وهي كنظام �سيا�سي، ديني عار�ست 

ال�سابقة  امللكية  االأنظمة  مع  بالتعار�س  قامت 

دار  الذي  باحلديث  العالم  وناق�ستها.وي�ست�سهد 

أله عمر قائاًل : ملك  إذ �سا أحد جل�سائه، ا بني عمر وا

يعطي  ال  اخلليفة   : قائال  الرد  فرد  خليفة؟  أم  ا أنا  ا

إال يف حق، وامللك يع�سف النا�س  إال حقا، وال ياأخذ ا ا

إن  ا  : العالم  ويقول  هذا(.  ويعطي  هذا،  من  فياأخذ 

أمي املوؤمنني«  عمر بن اخلطاب كان يف�سل لقب »ا

ملا  »امللك«  لقب  ويرف�س  عديدة،  منا�سبات  يف 

البيعة  ومنافاة  والتكرب  والتجرب  القهر  من  يعنيه 

وال�سورى، وقد �سار على دربه بقية اخللفاء حتى 

امللك،  من  متربئون  فالكل  طالب،  أبى  ا بن  علي 
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منكبون عن طرقه!! وعلى الرغم من ا�ستمرار لقب 

إن  فا والعبا�سي،  االأموي  الع�رصين  يف  اخلليفة 

غطاء  أو  ا أيديولوجي  ا ا�ستعمال  غي  يكن  مل  االأمر 

إال  ا يبق  ومل  بامللك،  التب�ست  فاخلالفة  ديني، 

ا�سمها، و�سار االأمر ملكا بحتا. لقد كفت اخلالفة 

إىل  أن تكون واقعا لتتحول ا كمرحلة تاريخية عن ا

أيديولوجية، وت�سبح �سيادتها عليا قد تخدم كما  ا

االإ�سالم  يف  ال�سيا�سية  ال�سلطات  اعتباطية  تواجه 

وعلى  امل�سلمون،  العرب  احلكام  كان  وهكذا   .

للخالفة  ال�رصعية  القواعد  لكل  خرقهم  من  الرغم 

يوحي  ما  لتجنب  ملوكا  ت�سميتهم  من  يتحرجون 

إطالق  إىل هذا الطراز من احلكم، وكان ا بانتمائهم ا

ع�سور  طوال  حمظورا  اخلليفة  على  امللك  ا�سم 

ألقاب امللك من قبل خلفاء  اخلالفة!! ولعل اطالق ا

واملغاالة  البويهيني،  أمراء  ا على  العبا�س  بني 

إلخ(، مل تكن حم�س ا�ستجابة  فيها )كملك امللوك..ا

م�ستكينة لرغبات هوؤالء االأمراء، فح�سب، بل كانت 

مراوغة م�سمرة ميار�سها خلفاء بني العبا�س �سد 

إعالن م�سترت عن  ا�ستبداد هوؤالء االأمراء بال�سلطة، وا

أ�سالفهم  متايزهم االإلهي الذي ينطوي على تاريخ ا

اجلمعية  املخيلة  الرا�سدين يف  االأقوياء، وخا�سة 

للرعية !!

وبالطبع، يتناق�س مفهوم اخلالفة مع ال�سلطة التي 

لت�ستت  الدينية  ال�سيا�سية  اخلالفة  وحدة  تعار�س 

العملي  وتعددها وحمدوديتها، وطابعها  ال�سلطات 

احلكومي !! )عز الدين العالم(

يطلق  ال�سلطاين  االأديب  أن  ا إىل  ا العالم  ويلفتنا 

ال�سلطة،  يتوىل  من  على  املتعار�سة  لقاب  االأ تلك 

هذه  ذهنه  من  امنحت  وقد  الرعية،  أمر  ا ويدبر 

إنه يذيبها داخل ت�سوره ال�سيا�سي  التعار�سات، بل ا

من  غيه  عن  مييزه  الذي  الطرح  وهو  ال�سلطاين!! 

إنه اليناق�س م�سكلة اخلالفة  إذ ا الفال�سفة والفقهاء، ا

فعال  االأمر  كان  إذا  ا يهمه  يعد  مل  حيث  املعهودة، 

هاج�س  أي  ا يوؤرقه  يعد  ومل  آخر،  ا �سيئا  أو  ا خالفة 

ت�رصيعي – فقهي بقدر ما يهمه وجود حاكم قوي 

أخرى، �رصورة ال�سلطان، حيث  أو بعبارة ا مهيمن !! ا

ل�سالمة  واالأمن  النظام  يعني ح�سور  إن ح�سوره  ا

الدولة ول�سالح الرعية، كما يعني غيابه، وب�سكل 

ين�سغل  ثم  ومن  والفو�سى.  الفتنة  ح�سور  آيل  ا

االأديب ال�سلطاين، بال�سلطان بو�سفه املحور العام 

عالقته  من  ا 
ً
بدء ق�ساياه،  كل  حوله  تدور  الذي 

واملثقفني  وكتابه،  وجل�سائه  وزيره  ثم  باخلالق، 

أ�رصافهم  ا بالرعية   
ً
وانتهاء والعلماء،  والفقهاء 

أزمنة  ا !! ناهيك عن كافة ممار�ساته يف  وعامتهم 

أعدائه،  با الرخاء والقحط وال�سلم واحلرب، عالقته 

الدولة  ل�سوؤون  وتدبيه  مكائده  وجنده،  ومواليه 

امل�ستويات  كل  على  اخلا�سة  �سلوكياته  واملال، 

إلخ!! وي�سوغ االأديب ال�سلطاين هذا كله حماوال  ا  ..

�سلوكية، و�سيا�سات  حتديد �سفات خلقية وقواعد 

إىل تطبيق ال�رصيعة بقدر ما تهدف  عملية ال تهدف ا

ومتجيد  وا�ستقرارها،  وهيمنتها  ال�سلطة  دوام  إىل  ا

أكيد �رصورته بل حتميته !!  ال�سلطان وتا

إىل كون االأديب ال�سلطاين ال يناق�س  ويلفتنا الباحث ا

أحقيته بال�سلطة، واليطرح م�رصوعيتها،  احلاكم يف ا

أمر �سلطة واقعية، يكون م�ساركا  وكيف له مناق�سة ا

ي�سعها  وكيف  ممار�ستها  يف  آخر  با أو  ا ب�سكل 

أمر  مو�سع ا�ستفهام ما دام يكتب لها، وغالبا حتت ا

�سلطاين!! 

الن�س  اندراج  مدى  حول  هنا  ال�سوؤال  ويحدونا 

أو درجة التبا�سه  مو�سع التحليل داخل هذه الروؤية ا

بها؟!

وللوهلة االأوىل، يكر�س الن�س بو�سوح للحق االإلهي 

أ�سكاله املختلفة،  للحاكم، ويعزز الرتاتب القمعي با

أ�سدها  وا �سوره،  أعتى  ا يف  االأبوي  النظام  ويدعم 

ا وهو ت�سور �سائع لدى مثقفي هذه الفرتة، 
ً
ا�ستبداد

ومتداول فيما بينهم، وقد ذكر م�سكويه يف �سوامله 

ل�سنة  االأ ابتذال  عن  امللوك  �سية  �سيانة  �رصورة 

لهيبتهم وانتهاكهم لقدا�ستهم، ومن املثي لالنتباه 

ب�سائره  يف  التوحيدي  يبحث  أن  ا ال�سدد  هذا  يف 

ويربز  راع،  لكلمة  اللغوي  واملعنى  اال�ستقاق 
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إثارة الفزع( من  تراوحها بني الرتويع )االإخافة وا

ناحية، والرعاية بل اخل�سب والنماء والزيادة يف 

قناعه  عرب  التوحيدي  يراوغ  الخ!!  والزرع،  املال 

من�سوبا  و�رصاكا  ناعما  فخا  نا�سجا  ال�سج�ستاين 

ومرجعا  �رصعيتها  مع�سدا  يغازلها  حني  لل�سلطة 

االإلهي  والتكليف  لالختيار  احلكم  توليها  أمر  ا

أخالقيا  وا معرفيا  الهائلة  مميزاتها  على  املنبني 

واال�ستبداد  القمع  إمكانات  ا يطامن  ولعله  ودينيا، 

املتوقعة  غي  تفجراته  وحما�رصا  إياه  ا مرو�سا 

االإلهية،  ال�رصعية  ذات  املثال  ال�سورة  مبخايالت 

املتميز  امللك  �ساحب  هو  فها   . الطبيعي  واحلق 

أخالقيا، املختار �رصعيا، �ساحب احلنكة  معرفيا وا

حلما  االأكرث  والدراية  والتدبي  والتجربة  واخلربة 

مبنافع  املتب�رص  وحكمة،  عقال  واالأرقى  و�سربا 

إنه االأب وال�سائ�س  الرعية العادل بينهم الرفيق بهم، ا

 . القدا�سة  وظل  االأر�س  يف  اهلل  خليفة  وامللك 

إن كل هذه العالقات ف�ساءات للهيمنة،  وبالطبع، فا

وال�سيطرة الكاملة من قبل االأعلى على االأدنى الغر 

واحللم  التجربة  من  العاري  اخلربة  قليل  اجلاهل 

الهيمنة  لدعم  قوية  مربرات  كلها  وهي  واحلكمة، 

وتكري�سها . لكنها كذلك مربرات لتخفيف حدة هذه 

الهيمنة، وحتجيمها وكبح جماحها واحليلولة دون 

بلوغها ذروة البغي والطغيان واال�ستبداد القمعي 

العقاب  و�سطوة  القوة  فل�سفة  إال  ا يعرف  ال  الذي 

والق�سوة. ومن ثم �سيغدو طرح التماثالت بني امللك، 

هيمنة  عالقات  ل�سالح  طرحا  واالأبوة  لوهية  واالأ

والقوة،  ال�رصامة  بني  ما  وتوازنا  إن�سانية  ا أكرث  ا

والرحمة والرفق واللني. بل لعلها تنحو يف حلظات 

إزاء  ا والت�سامح  واملحبة  الرحمة  لتغلب  كثية 

والن�سج  والتجربة  املعرفة  قليلي  بناء  االأ الرعية 

قبل  من  الذكية  الرتبوية  للممار�سة  املحتاجني 

إذا كانت ف�ساءات الهيمنة �ستغدو يف ظل  الراعي. وا

وقمعها  ال�سلطة  ملراوغة  ف�ساءات  ال�سياغة  هذه 

وف�سحها بل كا�سفة عرب �سورة املثال امل�ستحيل 

إنها  حتقيقه ل�سعف قدراتها وطبيعتها الباغية، فا

ما  وا�ستنفارها  لتوريطها  ف�ساءات  كذلك  �ستغدو 

أنها �ست�سعها وجها لوجه  بني الوعد والوعيد، ذلك ا

ممار�ستها  وم�رصوعية  وجودها  مربرات  أمام  ا

حتقيق  من  رعاياها  جتاه  والتزاماتها  ال�سلطوية 

االأمن،  وا�ستتباب  احلياة،  طيب  العي�س  رفاهية 

إلخ. )االمتاع(  و�سيوع العدل، وانت�سار اخلي. ا

ال  حتقيقه  يف  وجناحها  بهذا،  ال�سلطة  قيام  إن  ا

فح�سب،  ال�سلطوي  وجودها  م�رصوعية  لها  ي�سمن 

�سبب،  اهتزازها الأي  �سطوتها وعدم  ا�ستمرارية  بل 

أمنها  ا تهدد  التي  والثورات  الفنت  من  وحمايتها 

بحقوق  القيام  عن  ناهيك  ودعائمها،  وا�ستقرارها 

االإلهية،  والرحمة  الر�سى  و�سمان  العباد،  يف  اهلل 

امللك  أ�سي�س  تا قواعد  إنها  ا آخرة،  وا دنيا  واخللود 

)عمارة  امللوك  آداب  ا كتب  يف  عليها  املتعارف 

البلدان وحرا�سة الرعية وتدبي اجلند واملال( . وهي 

القواعد التي يعيد الفقهاء �سياغتها وترتيبها وفقا 

و�سلطانا  دينا متبعا،  فتغدو  ال�رصعية،  الأولوياتهم 

دائما  وخ�سبا  عاما  أمنا  وا �سامال  وعدال  قاهرا، 

أمال ف�سيحا«. وا

ولعلنا نالحظ كيف يقارب الن�س معاجلات االأدب 

أغلب مالحمه وتفا�سيله حتى يكاد  ال�سلطاين يف ا

أن  ا باأخرى. غي  أو  ا يندرج داخل ف�سائها ب�سورة 

يلوح  ال�سلطة  م�رصوعية  مناق�سة  من  ما  الئحا 

ال�سارد  بها  لعب  التي  املراوغة  ال�سياغات  عرب 

أو  ا ينفي  ال  وهذا   !! القمعية  ال�سلطة  ح�رصة  يف 

أولوية  ا من  الن�سية  الروؤية  انطالق  مع  يتعار�س 

ال�سلطان  يف  جم�سدة  ال�سلطة  وجود  و�رصورة 

الراعي( كم�سلمة بديهية،  أو  ا أو امللك/  ا )ال�سائ�س/ 

أ�س�سا اجتماعية  أخرى، وال تطرح الروؤية ا أو بعبارة ا ا

تقدم  ال  أي  ا ال�سلطة،  عليها  تنبني  اقت�سادية  أو  ا

من  امللك  أخالق  ا إال  ا هي  إن  ا  !! نظريا  حتليال  لنا 

وحلم  ورحمة  وعدل  ورفق  و�رصامة  وحزم  ح�سم 

و�سجاعة وكرم وجود وتيقظ ودهاء، وح�سن تدبي 

إلخ،  إدارة ل�سوؤون اململكة على كافة امل�ستويات... ا وا

أ�س�سه الثابتة من الوزارة، عمارة  أو ا ومقومات امللك ا

وتقدير  اجلند،  وتدبي  الرعية،  وحرا�سة  البلدان، 
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إلخ .وكل هذا مرهون ب�سخ�س ال�سلطان،  االأموال ... ا

احلاكم الفرد، االآمر الناهي، املتحكم يف احلا�سية 

الطعام  �ساحب  إىل  ا الوزير  من  ا 
ً
بدء ال�سلطانية 

ا 
ً
بدء الرعية  ويف  اخلدم،  درجات  أدنى  وا وال�رصاب 

 بعامتها ورعاعها 
ً
أعيانها وجتارها، وانتهاء من ا

وال�سلطان،  امللك  عن  احلديث  أن  ا يعنى  ما  .وهو 

يف هذا ال�سياق ك�سلطة �سيا�سية ال يعني يف ذهن 

املتحدث موؤ�س�سة بل �سخ�سا بعينه هو وحده الذي 

أو ال�سلطان، الذي يعد هو  يج�سد ال�سلطة، وهو امللك ا

وال�سلطة �سيئًا واحد، وجهان لعملة واحدة!!

ال�سلطة  إزاء  ا مراوغاته  ال�سارد  ميار�س  وبينما 

االرتباط  على  يركز  والرتهيب،  الرتغيب  بني  ما 

الرعية(  الطرفني)الراعي،  احلتمي والتالزمي بني 

آة االآخر  إال عرب مرا أي منهما بهويته ا حيث ال يتحقق ا

اجتماعيا  به  املنوط  دوره  وممار�سته  وح�سوره 

رعية  وال  رعية،  دون  ملك  فال  ودينيا،  و�سيا�سيا 

أن امللك، الرب / االأب هو االأ�سل  دون ملك. ورغم ا

أننا  إن هويته ال تتحقق دون وجود الفرع. غي ا فا

أن  أن نغايل يف توقعاتنا، فنت�سور مثال ا ال ينبغي ا

أ�ستاذه ال�سج�ستاين يتجاوزان ال�سقف  أو ا التوحيدي ا

االرتباط  هذا  في�سي  القائم،  والديني  ال�سيا�سي 

إمكانية الندية املطلقة بني الراعي والرعية  مثال با

من  أكرث  ا الرعية  بوجود  م�رصوطا  امللك  جعل  أو  ا

أن  ا ذلك  امللك.  بوجود  م�رصوطة  الرعية  جعل 

الرعية قد تعي�س دون ملك، فتفقد مباهج الرعاية 

إلخ. ويغدو  والقيام بامل�سالح واملنافع واحلماية ا

إن�سان �سيد نف�سه، م�سوؤواًل عن حياته وبقائه  كل ا

ا لهما.
ً
وراعي

الفو�سى،  الغاب، وتعم  ت�سود �رصيعة  قد  وبالطبع 

قب�سة  ترتاخى  حني  العنيف  ال�رصاع  ويتف�سى 

والقانون  واال�ستقرار  للنظام  رمزا  بو�سفه  امللك 

الرعية  وجود  ينفي  لن  هذا  لكن  كلية،  تختفي  أو  ا

إن  وا العامل،  داخل  االإن�سانى  جوهرهم  حيث  من 

بكل  والرعاية  االأمن واحلماية  �سحب عنهم غطاء 

الذكر،  �سالفة  الرعية،  �سفات  إن  ا بل  م�ستوياتها. 

�ستبلغ ذروة حتققها الكامل، وغايتها املن�سودة يف 

ظل غياب امللك وحكمته الراعية، وحتررها الكامل 

من �سطوته و�رصائعه وقوانينه املعرفية والقيمية، 

إنه رمبا يكون ال�سبيل  ورغم خطورة هذا املوقف، فا

اال�ستبداد  ال�سلطوي  احل�سور  هذا  لتجاوز  الوحيد 

وممار�سته القمعية و�سعيه الرتبوى لتدجني الب�رص 

والكاملة.  الفعلية  ال�سيطرة  يحقق  مبا  وتنميطهم 

م�ساحات  إىل  ا الرعية  يدفع  الذي  التجاوز  إنه  ا

بوية، وبلوغ الن�سج املعريف  الفطام من ال�سلطة االأ

الراقي  االإن�ساين  احل�سور  وممار�سة  واالأخالقي، 

 ... القدرة  �ساحب  امل�سوؤول،  الفا�سل،  العاقل 

وهو االأمر الذي يحقق يف النهاية عالقة التوازي 

بني  اجلديل  الندي  والتفاعل  احلقة،  والت�ساوي 

الطرفني احلاكم واملحكوم!!

أما امللك فجوهر وجوده وحتققه هو ممار�سة ال�سلطة  ا

و�سياغة  االآخرين،  مقادير  يف  والتحكم  وال�سطوة 

م�ساحلهم  وحتقيق  �سوؤونهم  وتدبي  م�سائرهم 

ومنافعهم وحمايتهم حتى من نفو�سهم، فهم ملك 

بوية واالإلهية . ومن  اليمني، وفقا لهذه ال�سياغة االأ

دون  وماهية  وقيمة  كمعنى  للملك  وجود  فال  ثم 

ال�سيطرة،  إمكانات  ا عربها  تتجلى  مرايا  أو  ا رعية 

أنه ينبغى علينا  وم�ساحات اخل�سوع والطاعة . غي ا

إننا مل نزل  أويلي حيث ا إزاء هذا الطموح التا االحرتاز ا

ون�سو�سه  الهجري  الرابع  القرن  إهاب  ا يف  ن�سعى 

املدونة يف ظل احل�سارة الدينية الو�سيطة التي ال 

وال�سيا�سية،  الدينية  املركزية  جتاوزت  أنها  ا أعتقد  ا

جوهر  إن  فا أخرى،  ا بعبارة  أو  ا البطريرك،  مركزية 

عالقة ال�سلطان بالرعية هو يف كون ال�سلطان مالكا 

هذه  ترتكز  ثم  ومن  أمورهم،  ا على  القائم  للرعية 

وانفعالية  ال�سلطان  فاعلية  على  التملكية  العالقة 

الرعية التي ال ت�سكل يف هذه الت�سورات غي حم�س 

إح�سانه/  أغلب االأحيان، )عدله/ ا مو�سوع �سلبي يف ا

إلخ( . رحمته/ قيامه مب�ساحلهم..ا

وتدعمها،  املركزية  ال�سياغة  هذه  توؤدي  وهكذا 

فامللك املثايل هو عماد الوجود، وظل اهلل وخليفته، 
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النظام  حمقق  بحقوقه،  والقائم  ل�رصعه  احلامي 

الفو�سى  والب�رص من  الكون  والعدل، واحلفاظ على 

ق�سدية  تدمي  واالنهيار،  والتدمي  واال�سطراب 

إن امللك  ا الدنيا. بل  احلق وهدفه من اخللق وعمار 

املثايل هو العقل، علة النظام واحلكمة ومن ثم فمن 

يفارقونه من الرعية، بل من يفارقون ف�ساء امللك 

املثايل من امللوك واالأمراء واحلكام، يعدون جميعا 

حمقى وجمانني بل خارج الف�ساء االإن�ساين احلق، 

إن  ا آنفا  ا ذكرنا  كما  هاملة،  وح�سية  بهائم  أنهم  فكا

بوية واالإلهية املثالية ذات الطابع  هذه ال�سياغة االأ

العقالين جتعل من احلاكم مربي الرعية، واملرتقي 

إنه الت�سور الذي يوؤكد  ن�سانية، ا بهم من البهيمية لالإ

نه علة النظام واالن�سجام،  �رصورة امللك وحتميته الأ

الفو�سى والفتنة! ولعل بع�س من املناوئة  ودونه 

قبل  من  الغرة  الطفولية  واحلماقة  البنوي  والتمرد 

أ�س بها، بل رمبا تغدو م�ساحة لبلورة  الرعية، ال با

رعيته  �سيا�سة  على  وقدراته  وحذقه  الراعي  ذكاء 

أبنائه واالإله  وتربيتهم، واالرتقاء بهم كما االأب مع ا

ال�سياغة  باأن هذه  القول  بل ميكننا  ألوهيه،  ما مع 

أ�س  �ستمنح املحكومني والرعية م�ساحة حرية ال با

إىل حد العذر ونفي امل�سوؤولية واحلماية  بها ت�سل ا

من العقاب لهوؤالء احلمقى ال�سذج اجلهال الذين ال 

إنهم  ا قدره.  عظم  وال  ي�سو�سهم  من  قيمة  يدركون 

االإله  أون على ع�سيان  الذين يتجرا العبيد  ي�سبهون 

بناء  أو االأ العظيم، فيمد لهم ب�ساط التوبة ويرحمهم، ا

آبائهم ال يعون قدر حمبتهم  الذين يتطاولون على ا

عليهم  ي�سربون  االآباء  لكن  عليهم،  وحر�سهم  لهم 

ويت�ساحمون مع حماقتهم!! 

احليوان  ر�سالة  يف  ال�سفا  إخوان  ا إىل  ا وا�ستمع 

الرائعة ي�سفون عالقة كل من الثعبان ملك الهوام 

عالقة  أنها  با برعاياها  النحل  ملك  واليع�سوب 

أطفالها واالأب  أفة - و�سفقة الوالدة على ا التحنن والرا

الرحيم باأوالده والرفق بهم ل�سعفهم وفقرهم وقلة 

عو�سا  ذهب  النحل  ملك  اليع�سوب  إن  ا بل  حيلتهم. 

ا لهم 
ً
يا لبني االإن�س مناظر

ّ
عن رعاياه وجنده مت�سد

أله ملك اجلن: كيف  يف ح�رصة ملك اجلن، وحني �سا

جئت بنف�سك ومل تر�سل ر�سوال من رعيتك وجنودك، 

 : له  قال  احليوانات؟  طوائف  �سائر  أر�سلت  ا كما 

ينال  أن  ا عليهم  لهم وحتننًا  عليهم ورحمة  إ�سفاقا  ا

أذية!! أو ا أو مكروه ا منهم �سوء ا

يف  ذكر  ما  ال�سدد  هذا  يف  لالنتباه  املثي  ومن 

أدبيات ال�سالطني وامللوك حول كيفية معاملة امللك  ا

البنه، يقول اجلاحظ يف كتاب التاج ما يلي:-

أن يعامله ابنه كما يعامله عبده،  ا  »من حق امللك 

أن يكون احلجاب  إذنه، وا إال عن ا أن ال يدخل مداخله ا وا

أغلظ منه على من هو دونه من بطانة امللك  ا عليه 

الدالة على غي ميزان احلق...  لئال حتمله  وخدمه، 

أبيه  ا وبني  بينه  كان  معاوية  بن  يزيد  أن  ا روى 
ُ
وي

أراد الدخول، قال: يا جارية انظري،  إذا ا باب، فكان ا

)مرة(  اجلارية  فجاءت  املوؤمنني؟  أمي  ا حترك  هل 

إذا معاوية قاعد، ويف حجره  حتى فتحت الباب، فا

م�سحف، وبني يديه جارية ت�سفح عليه، فاأخربت 

فقال  معاوية.  على  فدخل  يزيد،  فجاء  بذلك،  يزيد 

إمنا جعلت بيني وبينك بابا، كما  إنى ا أي بني ! ا له : ا

أحدا يدخل من الباب  بيني وبني العامة. فهل ترى ا

إذا  إذن؟ قال : ال . قال : فكذلك فليكن بابك، فا إال با ا

إذْنُك. قُرع عليك فهو ا

أمي  ا الهادي دخل على  أن مو�سى  ا لنا   وهكذا ذكر 

أن  ا إياك  ا  : وقال  )انتهره(  فزبره  املهدي،  املوؤمنني 

أن املاأمون  أن يفتح بابك وذكر لنا ا إال ا إىل مثلها ا تعود ا

أن  ا احلاجب  بنيه  بع�س  أل  �سا الوجع  ا�ستعربه  ملا 

إىل ذلك �سبيل،  يدخله عليه لياه، فقال : ال واهلل، ما ا

فاأطلع عليه  يراك،  تراه حيث ال  أن  ا �سئت  إن  ا ولكن 

إال  أمله ثم ان�رصف... ولي�س البن امللك من امللك ا وتا

ما لعبده من اال�ستكانة واخل�سوع واخل�سوع، وال له 

بوة ومو�سع الوراثة... ومن العدل  أن يظهر دالة االأ ا

أن يوايل من واىل امللك، ويعادي من  ا واحلق عليه 

إرادة طبعه،  إىل حظ نف�سه وا عاداه، وال ينظر يف هذا ا

إىل غيلته �سبيال  إن وجد ا حتى يبلغ من حق امللك ما ا

العامة  أن يكون نظام  ا أن يقتله، وعلى هذا ينبغي  ا
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مللكها !! )ر�سائل اخوان ال�سفا(

عن  احلديث  إىل  ا حاجة  يف  ل�سنا  وبالطبع، 

واحليطة  والتوج�س  الظن  و�سوء  احلذر  م�ساحات 

واملتوارية  أبنائهم،  با امللوك  عالقة  يف  الكامنة 

وراء الهواج�س الرتبوية املزعومة يف هذا الن�س، 

أخرى كثية �سيغت يف هذا ال�سدد،  ويف ن�سو�س ا

وحوادث التاريخ العبا�سي خا�سة خي �ساهد على 

أن ما يعنينا هنا على وجه اخل�سو�س  ذلك)*(!! غي ا

أبناء امللوك، والعامة من  تلك املوازاة الالفتة بني ا

أو  أن ي�سبح خدم امللك وبطانته ا إىل درجة ا الرعية ا

أة على جمل�سه  أكرث قربا وجرا حا�سيته، بل جواريه ا

إنهم و�سطاء بينه وبينهم،  أوالده، بل ا اخلا�س من ا

!! ومن  واملاأمون  أينا يف حادثتي معاوية  را كما 

أن احلا�سية بتنوع  املثي لالنتباه يف هذا ال�سدد، ا

مراتبها متثل يف هذا الرتاتب ال�سيا�سي دور الو�سيط 

وبني  ناحية،  من  امللك  أو �ساحب  ا ال�سلطان  بني 

أن الذات ال�سلطوية ال  أي ا الرعية، من ناحية ثانية، ا

إال عرب هذا الو�سيط  متار�س �سطوتها على رعاياها ا

أداة لتحقيق الفعل  )احلا�سية ال�سلطانية( بو�سفها ا

يف  ال�سلطانية  احلا�سية  ترى  ثم  ومن  ال�سيا�سي، 

الرعية مو�سوعا لذاتها، وترى يف ذاتها مو�سوعا 

أن هذا ال يعني ح�سورا �سلبيا  لذات ال�سلطان !! غي ا

بال�سلطة  ال�سلطان  ا�ستبداد  لهذه احلا�سية يف ظل 

املطلقة، بل لعله احل�سور االأكرث خطورة وتهديدا 

إنه الهام�س التنفيذي  و�سطوة من ال�سلطان ذاته !! ا

على  احلا�سية  هذه  ال�ستيالء  فعليا  يوؤدي  الذي 

االنقالب  أو  ا املنت  لتهديد  بل  ال�سيا�سية،  ال�سلطة 

ابن  حادثة  يف  ولعل  االأمر!!  اقت�سى  إذا  ا عليه 

الذين  هوؤالء  لنا مدى خطورة  يجلي  ما  املاأمون 

أكرث  ا يف  امللك  �ساحب  يروا  أن  ا إمكانية  ا ميلكون 

فرا�سه(،  أو  ا نومه  )غرفة  خ�سو�سية  م�ساحاته 

املتواتر  االإحلاح  ذلك  عن  ناهيك   !! يراهم  وال 

ال�رصوط  حول  ال�سلطانية  االآداب  كتب  أغلب  ا يف 

فيمن  أخالقيا  وا معرفيا  وال�سادمة  ال�رصورية 

يختارهم �ساحب امللك ليحيطوا به ويقوموا على 

إدارة  خدمته وموؤان�سته وامتاعه، وي�ساعدونه يف ا

حجاب  من  وكبيها،  �سغيها  اململكة،  �سوؤون 

وكتبة ووزراء و�سفراء وخدم وجل�ساء وجواري...

وخطورة  باأهمية  ت�سي  التي  ال�رصوط  وهي  إلخ،  ا

دور هوؤالء يف احلياة ال�سيا�سة ال�سلطانية، متنها 

وحوا�سيها !!

يقول اجلاحظ يف كتابه التاج:

إحياء  ا على  يحر�س  أن  ا ال�سعيد  امللك  أخالق  ا »من 

بهم  كان  إذ  ا نف�سه،  إحياء  ا على  حر�سه  بطانته، 

نظامه«. 

عالقة  حول  اال�ستطرادية  امللحوظة  هذه  ولعل 

مع  تعاملنا  يف  حذرين  جتعلنا  أبنائهم  با امللوك 

إنتاج هذه العالقة على �سعيد عالقة امللوك  إعادة ا ا

ما  الرتبوي  البعد  عن  احلديث  أن  ا ذلك  برعاياهم!! 

أن جند مزيدا من  ا أبنائه، والذي ميكن  وا بني امللك 

على  �سيكز  أخرى،  ا ن�سو�س  يف  عنه  التفا�سيل 

حد  إىل  ا ي�سل  قد  الذي  واحل�سم  وال�رصامة  ال�سدة 

يف  الرادعة  املوجعة  الق�سوة  بل  واخل�سونة  الغلظة 

واللني  الرحمة  من  أكرث  ا بناء،  االأ هوؤالء  معاملة 

يف  يو�سف  ابن  الكاتب  يقول  واملحبة،  والرفق 

العهود اليونانية :

وحفظة  ا�سمك  معاقل  هم  الذين  ولدك،  إىل  ا »انظر   

إ�سفاقك  ذكرك، فاأح�سن تقوميهم، وخف عليهم من ا

توؤن�سهم  وال  غلظتك،  من  عليهم  خوفك  من  أكرث  ا

أكرث ما جتده  إظهار الب�رص وفرط ال�سغف، واكتمهم ا با

أميلهم  أن ي�سبق خوفهم منك، تا لهم، واحر�س على ا

لك« .

ونفعا  جدوى  االأكرث  والرهبة  الهيبة  أة  وطا إنها  ا

ال�سياق من فاعلية احلب والرحمة  أثيا يف هذا  وتا

ومما  بجدارة،  ذكورية  أبوية  ا �سمة  وهي  والرفق، 

العهود  كاتب  يقول  ال�سدد،  هذا  يف  االنتباه  يثي 

اليونانية :-

أو  إال حزم ا أو متلكه ا أن ميلك امللك رعيته ا  لي�س بني ا

يف  هيبتك  اململكة...  بهجة  الهيبة  أن  ا اعلم  توان... 
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إىل  أم�سى من �سالحك يف املهج« وا�ستمع ا النفو�س ا

إذ يقول يف التاج :- اجلاحظ، ا

بح�رصة  كالذنب  امللك،  بح�رصة  الذنب  »ولي�س 

وبني  اهلل  بني  هو  امللك  الأن  واجلاهل،  ال�سوقة... 

حقه  فمن  الذنب،  بح�رصته  وجب  إذا  فا عباده، 

العقوبة عليه ليزدجر الرعايا عن العياثة والتتابع 

يف الف�ساد«!!

واخل�سوع  واخل�سوع  اال�ستكانة  إال  ا لي�س  ثم،  ومن 

وامر  الأ املطلقة  الطاعة  أي  ا الطريق،  جادة  والتزام 

له،  املطلق  الوالء  عن  ناهيك  ونواهيه،  الراعي 

ومعيار  النظام  أ�سا�س  وا والعدل  احلق  هو  هذا  الأن 

ا�ستحقاق الرعية للراعي !!

احلديث  أن  ا هو  هام  أمر  ا إىل  ا االنتباه  لفت  ونود 

وحفظة  أ�سمائهم  ا معاقل  امللوك،  أبناء  ا كون  عن 

عالقة  طبيعة  من  �سيء  على  ينطوي  قد  ذكراهم، 

امللوك برعاياهم الذين هم مرايا عاك�سة لعظمتهم 

أو كما  إلخ، ا وبهائهم وهيبتهم وعدلهم ورحمتهم ... ا

»النا�س على دين ملوكهم«!! ولعل هذا  قال دوما 
ُ
ي

وا�سحة،  نفعية  أخالقية  ا من  يخلو  ال  الذي  الطرح 

ما  مب�ساحة  الرعية  أو  ا والعامة   / بناء  االأ ي�سمح 

أو الفاعلية ولو ب�سورة هام�سية وم�سترتة!! أثي ا للتا

ولعلنا نالحظ هنا ذلك اخللط املعتاد داخل هذا النوع 

بني  وال�سالطني  امللوك  آداب  ا حول  الن�سو�س  من 

بناء والزوجة(!!  �سيا�سة الرعية، و�سيا�سة املنزل )االأ

ال�سياغة  هذه  كانت  إذا  ا أنه  با القول  ميكننا  بل 

أي  ا بالرعية التفتح  الراعي  لعالقة  االإلهية  بوية  االأ

م�ساحة ممكنة للتفاعل الندي اجلديل املتبادل بني 

إنها  ا بل  وامل�ساواة  الت�سارك  الإمكانات  أو  ا طرفيها 

م�ساحات  تفتح  قد  إنها  فا وتكر�سها،  الهيمنة  تدعم 

أخرى مراوغة للتفاعل، بل الإمكانات قلب الرتاتب  ا

القمع  إنتاج  ا إعادة  ا أو  ا أحيانا بني االأعلى واالأدنى،  ا

ب�سورة م�سمرة حينًا، و�سافرة حينًا من قبل الرعية 

أن ممار�سة الراعي لدوره الرتبوي  إزاء الراعي. ذلك ا ا

إزاء الرعية توؤ�س�س ملفهوم القدوة واملثال االأخالقي  ا

يحا�رص  قمعي  مفهوم  وهو  واملعريف،  والديني 

املوؤرقة،  هواج�سه  من  ا 
ً
هاج�س وي�سكل  الراعي، 

مباالة  ال  ورغم  ما.  ب�سورة  الرتاتب  عربه  وينقلب 

إنها ت�سعى �سعيا حمموما  ال�سلطة وقلة اكرتاثها، فا

ولو  عنها  ل�سيوعها  لكن  ال�سورة،  لتمثل  ال  حثيثا 

ال�سلطوية  كذبا، و�سي�ستغل املثقفون هذه املفارقة 

االإكرتاث  الالمباالة وقلة  العامة بني  أحاديث  ا إزاء  ا

ال�سورة  ب�سياغة  املوؤرق  واالهتمام  ناحية،  من 

القيود  من  مزيد  خللق  أخرى  ا ناحية  من  املثال، 

هذه  خالل  من  ا 
ً
وقيمي معرفيا  احل�سار  إحكام  وا

ال�سورة حول ال�سلطة احلاكمة، وها هو التوحيدي 

يت�ساءل بو�سوح يف الهوامل قائال:-

اللذة،  إيثار  ا يف  امللك  حال  العامة  عرفت  إذا  ا »مل 

إنهماكه يف ال�سهوة، وا�سرت�ساله يف هوى النف�س،  وا

إن كان �سفاكا للدماء، قتاال للنفو�س،  ا�ستهانت به، وا

إذا عرفت منه العقل  ظلوما للنا�س، مزيال للنعم؟ وا

أطرافها منه؟«  والف�سل واجلد، هابته، وجمعت ا

أتي ال�سوؤال مباغتا يف مبا�رصته، ال يراوغ  وهكذا يا

أو يخايل لكنه ي�سع �ساحب امللك على حافة اخلطر  ا

أن القمع مهما  أنه يوؤكد م�سددا ا ويهدده �رصاحة. ذلك ا

أن يحمي �ساحب  ا كانت حدته وعنفه لن ي�ستطيع 

أو ا�ستهانتهم به وال�سخرية  أل�سنة العامة ا امللك من ا

منه والتندر عليه بل عدم االعتداد ب�سطوته و�سلطانه، 

إذا  ومن ثم عدم اخلوف منه ولو كان �سفاكا للدماء، ا

إذا مل يلتزم واقعيا  أي ا ا، ا
ً
مل يكن عاقال فا�سال جاد

االأفكار  ب�سمات امللك احلقة. وبالطبع، ت�سمر هذه 

إىل  ا اال�ستهانة  تنامي هذه  إمكانية  ا إىل  ا ما  تلويحا 

أمن  ا تهدد  التي  الفنت واال�سطربات  ا�ستعال  درجة 

عن  ببعيد  التلويح  هذا  ولي�س  وا�ستقرارها  ال�سلطة 

 370 �سنة  بغداد،  يف  حدثت  التي  الفتنة  أحداث  ا

هجريا.

يقول الكاتب يف العهود اليونانية ما يلى :-

يف  ثم  االأعني  يف  أواًل  ا يظهر  الطاعة  �سوء  إن  ا  «

إذا  إن الرعية ا ل�سنة، ثم يحرك االأيدي باملجاهرة... ا االأ
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أن  أعلم ا أن تفعل... ... ... وا أن تقول، قدرت ا قدرت على ا

ل�سنة حمبو�سة عن ذكر معايبك ما كانت يف ظل  االأ

إىل حقيقته،  إذا زاال، رجع كل حني ا أمرك، فا نهيك وا

إىل تزييف ما قبح منك وا�ستدرك  واجتنب الركون ا

إىل  ا الراجع  إن  فا عليك،  ينكر  ما  �سلطانك  حني  يف 

أحد امل�سيبني« احلق ا

ولعل التوحيدي ب�سوؤاله �سالف الذكر مل�سكويه �سعى 

القائمة على  ال�سطوة والهيمنة  إىل تقوي�س دعائم  ا

الت�سورات  كافة  مدعما  والعنف  واالإرهاب  القوة 

ال�سابقة التي تلح على الكمال املعريف واالأخالقى 

أ�س�س الهيمنة احلقة!!  والديني ل�ساحب امللك،، وهي ا

واالأرواح  القلوب  والء  عليه  نطلق  أن  ا ميكن  ما  أو  ا

عن  االإذعان  أو  ا واالحرتام  احلب  والء  والعقول، 

طواعية، ولي�س عبودية االأج�ساد املرتعدة من العقاب 

ويرد  أ�سكالها!!  وا م�ستوياتها  بكافة  والت�سفية 

االأخالقي  العقالين  الت�سور  لهذا  مكر�سا  م�سكويه 

أن امللك هو �سناعة  ا ا
ً
ل�سورة احلاكم املثايل، موؤكد

مقومة للمدنية، وممار�سة تربوية تتاأرجح ما بني 

ثرة، كما ذكرنا  ال�رصامة واللني وتعتمد االإيثار ال االأ

إال  آنفًا. وبالطبع ال تتحقق هذه ال�سورة باكتمالها ا ا

يف  كلها  للف�سائل  مقتنيا  امللك  �ساحب  كان  إذا  ا

أن يهذب  أمكنه ا نف�سه، الأن من هذب نف�سه، وقومها، ا

وامل�سداقية.  القدرة  لديه  كانت  أي  ا ويقومه،  غيه 

أن تنح�رص هذه الف�سائل لدى  ومن املثي لالنتباه، ا

م�سكويه يف العفة، والكرامة وال�رصف وهو ما يعنى 

كبح  مت  إذا  فا والغ�سبية،  ال�سهوية  النف�سني  تهذيب 

العدالة ثمرة للف�سائل،  جماحهما، واعتدال، حدثت 

االإن�سانية  الذات  واكتملت  الناطقة  النف�س  وقويت 

لها  ف�سح  التدبيية،  والقدرة  العقلية  باحلكمة 

�سيا�سة غيها!! 

�سورة امللك بني االأخالق وال�سيا�سة وامليتافيزيقا، 

ومفهوم العدالة التنا�سبي الن�سبي:

النف�س  بنظرية  جدليا  الت�سورات  هذه  ترتبط 

غي  امل�سلمون،  الفال�سفة  �ساغها  كما  االإن�سانية 

هو  اخل�سو�س  وجه  على  هنا  منها  يعنينا  ما  أن  ا

ذلك التماثل بني نظام العالقات الرتاتبي للنفو�س 

وبني  جانب،  من  االإن�ساين،  الكيان  يف  الثالثة 

داخل  وال�سيا�سي  االجتماعى  الهياركى  الرتاتب 

آخر.  املدينة الو�سيطة، من جانب ا

النزعة  ذوي  خا�سة  امل�سلمون،  الفال�سفة  يعترب 

التوحيدي  يفارقهم  وال  االأفالطونية/االأفلوطينية 

روحي،  إلهي  ا جوهر  الناطقة  النف�س  ان  هذا،  يف 

تدبره  كانت  إن  وا �سيء،  يف  اجل�سد  من  لي�ست 

االإن�سان  يتميز  وبها  �سوؤونه،  وت�رصف  وت�سو�سه 

عن بقية الكائنات، وهي موطن التكليف ال�رصعي، 

واملنوطة بتحقيق الكمال االإن�ساين املعريف والقيمي 

إن �ساحب ال�سيادة واحلاكم  والوجودي!! وبالطبع فا

املعريف والقيمي رفيع املقام، واملقدم على كافة 

والتمييز  املطلق،  التجريد  على  لقدرته  القوي 

�سحيحها  ومعرفة  عليها،  واحلكم  �سياء  االأ بني 

معيار  العقل  هو  باطلها،  من  وحقها  �سقيمها،  من 

االإن�سانية احلقة الفا�سلة!!

فوظيفتهما  وال�سهوية،  الغ�سبية  النف�سان  أما  ا

�سا�سية هي احلفاظ على الكيان اجل�سدي االإن�ساين،  االأ

ثم  ومن  عليه.  الق�ساء  أو  ا هدمه  دون  واحليلولة 

احلياتية،  املادية  باالحتياجات  مرتبطتان  فهما 

وتعتمدان على احلوا�س واملخيلة والوهم كو�سائط 

إذ تخت�س  أداء وظائفهما املنوطة بهما. ا أ�سا�سية يف ا ا

واالإباء  العار،  نفة من  االأ الغ�سبية مب�ساعر  النف�س 

من ال�سيم، وطلب االقت�سا�س من الظلم، واالنتقام 

الت�سلط  إىل  ا والتطلع  العدوان  وكذلك  الغ�سب،  عند 

ال�رصاعي  باجلانب  مرتبطة  أي  ا والقهر.  والقوة 

أما  ا واالإيجابية.  ال�سلبية  أ�سكاله  ا بكل  االإن�سان  يف 

النف�س ال�سهوية فتخت�س بحب املطاعم وامل�سارب 

واللذات احل�سية، وهو ما يعني ارتباطها بالرغبات 

وجتلب  واملتعة  اللذة  حتقق  التي  االإن�سانية 

احل�سي  باملعنى  الدنيا  هذه  ال�سعادة يف  ن�سان  لالإ

النفو�س  إن كل نف�س من هذه  املادي. وبالطبع، فا

ت�سعى نحو بقائها، واكتمالها بغاياتها وف�سائلها 

أف�سل حاالتها،  إىل ا الق�سوى الأن هذا يعني ترقيها ا
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كل  وميول  ف�سهوات  ثم  ومن  نهاياتها،  أ�رصف  وا

النفو�س هي حتمية الأنها طبيعتها  نف�س من هذه 

التي  بغايتها  الوظيفي  اكتمالها  أ�سل  وا �سا�سية  االأ

هو  ملا  خلق  كل  يقال،  كما  أو  ا أجلها،  ا من  خلقت 

إخوان ال�سفا يف ر�سائلهم يقيمون  إن ا مي�رص له. بل ا

يليق  ال  إذ  ا الثالثة،  النفو�س  حول  معرفيا  ا 
ً
حكر

أن تتعدى حدودها نحو م�ساحات النف�س  باأي نف�س ا

االأخرى، يقولون:

إن حمبوبات النف�س ومع�سوقاتها ...  أخى ا » واعلم يا ا

بح�سب مراتبها يف العلوم، ودرجاتها يف املعارف، 

حمبة  بها  يليق  ال  ال�سهوانية  النف�س  أن  ا وذلك 

الريا�سة والقهر والغلبة، وال النف�س احليوانية يليق 

الف�سائل،  واكت�ساب  واملعارف،  العلوم  حمبة  بها 

وال النف�س امللكية يليق بها حمبة االأج�ساد والكون 

مع االأج�سام اللحمية والدموية، بل الذي يليق بها 

إىل ملكوت ال�سماء  حمبة فراق االأج�ساد، واالرتقاء ا

والزينة  واملحا�سن  �سكال  االأ من  ال�سورة  إن  ا  ...

املوجودة يف االأج�ساد اللحمية من احليوان والنا�س 

من  النا�س  أكرث  ا عند  املع�سوقة  امل�ستهاة  هي 

إذا ارتا�ست نفو�سهم يف العلوم  البالغني العقالء، فا

االإلهية واملعارف الربانية ارتفعت عن هذه ال�سور 

أف�سل ... يف عامل االأرواح...  أ�رصف منها وا إىل ما هي ا ا

و�سارت النفو�س الناطقة تلتذ بالعلوم واملعارف... 

وهذه االأحوال ال تليق بالنف�س ال�سهوانية، وال بالنف�س 

أن النفو�س الناق�سة تكون ق�سية  أعلم ا الغ�سبية ... ا

إال اخللود  إال زينة الدنيا، وال تتمنى ا الهمم ال حتب ا

أما  فيها الأنها ال تعرف غيها، وال تت�سور �سواها، ا

الرغبة  من  تاأنف  فهي  املرتا�سة  ال�رصيفة  النف�س 

وترغب  االآخرة  وتريد  فيها،  تزهد  بل  الدنيا،  يف 

أ�سكالها من  أبناء جن�سها وا فيها وتتمنى اللحوق با

املالئكة«.)ر�سائل اخوان ال�سفا( 

الطبيعة احلتمية احلاكمة على هذه  ولعلنا نالحظ 

حيث  االأول  باملقام  إلهية  ا حتمية  وهي  النفو�س، 

يحقق �سعى كل نف�س من هذه النفو�س نحو اكتمالها 

»ربنا  تعاىل  قوله  يف  االإلهي  املق�سد  بغاياتها 

كل  إنا  ا  « قوله  وكذا  خلقه«،  �سيء  كل  أعطى  ا الذي 

أن هذا ال�سعي يربز ويجلي  أي ا �سيء خلقناه بقدر«. ا

بو�سفها  الكونية  املعلومات  يف  االإلهية  العلة  أثر  ا

معرفيا  واكتماله  متامه  بني  ما  للوجود  أ�سال  ا

طبائع  لتغيي  �سبيل  فال  ثم  .ومن  وماديا  وقيميا 

إن حتققها باكتمالها املنوط بها  هذه النفو�س، بل ا

أ�سي�س  وظيفيا يلعب يف هذا ال�سياق دورا هاما يف تا

مما  االإن�سان  داخل  واحليوي  الفعال  ح�سورها 

ي�ساعده يف حتقيق اكتماله املن�سود. وبينما يلتب�س 

املادي باملعنوي يف النف�سني ال�سهوانية والغ�سبية 

إن النف�س الناطقة يرتبط كمالها  بحكم فطرتهما، فا

أن  ا أي  ا واملتعايل،  للمجرد  املطلق  الوظيفي مبيلها 

من  االأول  باملقام  ينبع  االرتيا�س  عرب  ترقيها 

قابليتها اجلوهرية لهذا بحكم طبيعتها االأ�سلية!! 

ا 
ً
أ�سا�سي ا إذا كان معيار االكتمال الوظيفي معيارا  وا

معيار  إن  فا االإن�سانية،  النف�سية  القوي  تراتب  يف 

القيمة هو املعيار امل�سيطر على هذا الطرح معرفيا 

إىل احتقار كل معارف اجل�سد  أخالقيا، مبا يوؤدي ا وا

ومتعه وملذاته، واالإعالء من �سان الروحي العقلي 

والعقل  الروح  مبعارف  احتفاء  إنه  ا اجل�سدي.  على 

متعال  مثايل  بت�سور  مرتبط  املجردة  ومتعهما 

املعارف  هذه  وكون  االإن�ساين،  االكتمال  لطبيعة 

واملتع هي وحدها اجلديرة به، والقرينة له!! 

ويف ظل هذا الت�سور العقالين ذي الطابع ال�سويف 

والذي يجعل النف�س الناطقة هي االأرقى مكانة يف 

هياركية الكيان االإن�ساين بحكم انتمائها للجوهر 

إنه يعطيها بال�رصورة حق ال�سيطرة  االإلهي اخلالد، فا

إال  وا والغ�سبية،  ال�سهوانية  النف�سني  على  املطلقة 

اختل التوازن، وفقد املرء طبيعته االإن�سانية ما بني 

متامها الوجودي واكتمالها املعريف واالأخالقي.

وحني ي�سبه الكيان االإن�سانى باملدينة املكونة من 

مع  الناطقة  النف�س  تتوازى  ورعية،  وجند  حاكم 

احلاكم، والنف�س الغ�سبية مع اجلند، والنف�س ال�سهوية 

املدينة  هذه  �سالح  وينبني   !! الغوغاء  الرعية  مع 

بالف�سائل  ومتيزه  احلاكم،  هذا  �سالح  مدى  على 
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االأخالقية والدينية، وهي الوجهة العملية للف�سائل 

أ�سها احلكمة باملعنى الفل�سفي ال�سائع  النظرية، ورا

على  ثانية  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا  حينذاك!! 

بالعدل  ورعاياه  جنده  على  احلاكم  �سيطرة  مدى 

وح�سن ال�سيا�سة واحل�سم والقوة وال�رصامة والهيبة 

أفة  بالرا بل  فظاظة،  وال  ق�سوة  وال  غلظة  غي  يف 

أو هذا هو املثال امل�ستهي!! وذلك  واللني والهوادة، ا

التام  اخل�سوع  و�سمان  القب�سة،  إحكام  ا ظل  يف 

أو �رصودهما،  إذا خيف نزقهما ا أما ا والطاعة الكاملة، ا

إال القمع العنيف حتى ال ي�ستطان  فال �سبيل حينئذ ا

الهالك  إىل  ا واملدينة  احلاكم  فيقودان  يجمحان  أو  ا

املحقق

يقول التوحيدي يف ا�ساراته :

)ال�سهوانية/  النف�سان  هاتان  تكون  أن  ا يجب   «

النف�س  طاعة  حتت  اجلند(  الغ�سبية/  الرعية/ 

الناطقة، و�سلطانها لتجريها جمرى املركوب الذي 

حتنكه،  و�سكيمة  يذللـه،  ب�رصج  احلاجة  عند  يركب 

راكبه  نزل عنه  إذا  فا و�سوط يخيفه،  يثنيه،  وعنان 

من  حال  على  يجد  لئال  وال�سكال،  الرباط  ألزمه  ا

نف�سه، ويجني  فيهلك  ي�رصد  أن  ا إىل  ا �سبيال  االأحوال 

على غيه«

للنف�س  وال�سهوية  الغ�سبية  النف�سان  وتخ�سع 

النف�س  ت�ستخدم  إذ  ا ا، 
ً
تراتبي ا 

ً
خ�سوع الناطقة 

كما  ال�سهوية،  لقمع  الغ�سبية  النف�س  الناطقة 

املتمردين  رعيته  لقمع  جنوده  احلاكم  ي�ستخدم 

أديبهم، و�سمان طاعتهم وانقيادهم.  وتقوميهم وتا

�سفات  توافر  الرتاتبي  اخل�سوع  هذا  وي�ستلزم 

كل  دور  مع  تتنا�سب  القوتني  من  كل  يف  معينة 

�سلفا  لها  واملحدد  مثاليا،  بها  املنوط  منهما 

وعلى  أعلى!!  ا من  املفرو�س  ال�سارم  الرتاتب  يف 

أن  ا )الغ�سبية( هي  أحوال اجلند  ا أف�سل  ا إن  ذلك، فا

االنقياد  �سليمة  نف�سها،  اجلانب يف  تكون عزيزة 

والطاعة حلاكمها امل�ستخدم لها)اال�سارات(بينما 

أن تكون عريكتهم لينة  الرعية )ال�سهوية(، فيجب ا

ومن  منه  ورهبتهم  وراعيهم،  حلاكمهم  مواتية 

جنده تامة م�ستحكمة!!

اجلند  بني  العالقة  هذه  ال�سفا  إخوان  ا ويطرح 

يف  العادل  الفا�سل  احلاكم  �سيطرة  حتت  والرعية 

إطار حدوث خلل يف ممار�سات القوى اجل�سدية يف  ا

أدخلن ال�سقم  إذا هجنت وتعادت، ا الكيان االإن�ساين. فا

أفعال  ا ت�سبه  حينئذ  وهي  اجل�سد،  على  واملر�س 

إذا هاجوا  ا والغوغاء  الع�سبية  أ�سحاب  وا العيارين 

وخربوا  �سواق،  االأ أحرقوا  وا وتقاتلوا  الفنت  أثاروا  وا

املدينة.  يف  أف�سدوا  وا االأموال  ونهبوا  املنازل، 

واالأ�رصبة  الدواء  ورود  إن  فا هذا،  يحدث  وعندما 

أفعال  ا ي�سبه  له،  النظام  إعادة  وا للج�سد  املعاجلة 

إذا قاتلوا العيارين و�سكنوا الفتنة،  ال�سلطان واجلند ا

أخرجوهم من  أيديهم، وا أخذوا املتمردين وقطعوا ا وا

املدينة.

ال�سياق  هذا  يف  هامة  بحقيقة  الفال�سفة  ويقر 

ل�سياغة عالقة النف�س الناطقة )احلاكم( بالغ�سبية 

ممار�سة  أن  ا هي  والرعية(،  اجلند  أو  )ا وال�سهوية 

إىل  ا التهدف  ورعاياه  جنده  على  �سطوته  احلاكم 

وجودهما  الأن  تدميهما  أو  ا إطالقا،  ا ح�رصهما 

�رصوري الكتمال بناء املدينة )الكيان االإن�سانى(، 

كل  �سد  ووجودها  نظامها  عن  والدفاع  وبقائها 

والداخلي.  اخلارجي  والعدوان  االحتالل  أ�سكال  ا

بتعمي  اخللق  من  االإلهي  املق�سد  يحقق  ما  وهو 

إلخ.  إقامة �سعائره ... ا الكون واخلالفة وعبادة اهلل وا

خالل  من  إال  ا يتحقق  أن  ا ميكن  ال  الذي  االأمر  إنه  ا

إىل درجة  و�سول الذات االإن�سانية وقواها املتعددة ا

واالأخالقي  ال�سلوكي  واالعتدال  التوازن  عالية من 

إىل جت�سيد �سلوكي  أن ن�سميه الو�سول ا أو ما ميكن ا ا

ال  حيث  املعتدل،  االأر�سطي  االأخالقى  للو�سط 

الناطقة  النف�س  تتحلى  أن  ا أي  ا تفريط،  وال  إفراط  ا

أو  ا وال�سفه  البله  دون  والرتوي  واالتزان  باحلكمة 

الذكاء املختال واملغرور املدمر، والنف�س الغ�سبية 

أو التهور، وال�سهوية بالعفة  بال�سجاعة دون اجلنب ا

أو ال�رصه. دون اخلمود ا
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أطلق غ�سان كنفاين  أدب املقاومة، كما ا إىل ا تنتمي روايات يحيى يخلف يف العادة ا

ال�سهيوين،  العدو  مع  ال�رصاع  يتبنى  الذي  الفل�سطيني  االأدب  على  ال�سفة  هذه 

ومقاومة التخلف والقهر واالحتالل واال�ستعمار واال�ستغالل. ولكن املقاومة يف نهر 

ي�ستحم يف البحية خمتلفة نوعاً عن املقاومة التي �سجلها الروائيون الفل�سطينيون، 

ال�سابقة. املقاومة التي �سجلها يحيى يخلف يف  ومنهم يحيى يخلف يف رواياته 

أو�سلو،  أو �سامتة مل�رصوع ال�سالم بناء على اتفاقيات ا هذه الرواية مقاومة خجولة ا

م�رصوع  وكان  االحتالل،  مع  التعاي�س  إمكانية  ا وتخترب  ت�ساوؤالت  تطرح  مقاومة 

أوجها.  ال�سالم ما زال يف بداياته وقوة االندفاع الفل�سطينية نحوه يف ا

عـــواد اأبو زينـــــة

ردن  كاتب من االأ

الم  رحلة االآ

للو�صول اإىل فل�صطني

يف كتابات يحيى يخلف الروائية

أمام  ا نحن  بحرية«  يف  ي�صتحم  »نهر  رواية  يف   o
رواية فكرية �صيا�صية، رواية فيها عمق كبري وحتتاج 

لكثري من التاريخ وفهم تعقيدات الق�صية الفل�صطينية 

مقابل  حتمية  الرواية  يف  للوطن  العودة  إن  ا لفهمها. 

مع�صكرات  هو  للعودة  والبديل  احللم،  إمكانية حتقق  ا

النفي يف الدول العربية البعيدة.
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من  أكداً  متا يكن  مل  الروائي  الأن  خجولة  مقاومة 

إليها ذلك امل�رصوع،  ا النهائية التي �سيف�سي  النتائج 

له  يكتب  لن  أنه  ا القوي  إح�سا�سه  ا من  الرغم  على 

النجاح، الأن الطرف االآخر ال يريد له ذلك، ورتب كل 

إجراءاته بحيث ال ينجح. ا

والتخويف،  احلواجز،  تتغي:  مل  االحتالل  ممار�سات 

ال�سالم.  على  االنفتاح  وعدم  والت�سكيك،  واالإثارة، 

يتفاعل  وال  ناجز،  وغي  كامل  وغي  تام  غي  �سالم 

إذن فهو مكتوب عليه الف�سل. تلك  معه الطرف االآخر؛ وا

أطروحة رواية نهر ي�ستحم يف البحية. هي ا

ولد يحيى يخلف يف بلدة �سمخ على ال�ساطئ الغربي 

يف  أ�رصته  ا مع  وهاجر   ،1944 عام  طربيا  لبحية 

االأردن،  ب�سمال  إربد  ا مدينة  عام 1948،  ني�سان من 

حيث در�س املراحل املدر�سية، ثم در�س يف رام اهلل، 

�سفوف  إىل  ا وان�سم  املعلمني،  دبلوم  على  وح�سل 

بارز  دور  له  وكان   ،1967 بعد  الفل�سطينية  الثورة 

أجهزة منظمة التحرير الثقافية، كاالأمانة العامة  يف ا

الفل�سطينيني،  وال�سحفيني  للكتاب  العام  لالحتاد 

ومدير  العرب،  الكتاب  الحتاد  العام  لالأمني  ونائباً 

الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  يف  الثقافة  دائرة  عام 

والعلوم،  والثقافة  للرتبية  االأعلى  املجل�س  ورئي�س 

الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  الثقافة  وزير  من�سب  و�سغل 

أم�سى ما بني عامي 1971  إىل 2006. ا من 2003 ا

ترحيل  مت  أن  ا إىل  ا وبيوت،  دم�سق  مابني   1982 و 

املرحلني  من  فكان  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة 

ال�سلطة  أرا�سي  ا إىل  ا وعاد  إفريقيا،  ا �سمال  بلدان  إىل  ا

أ�سي�س ال�سلطة عام 1994.  الفل�سطينية بعد تا

�ستينيات  يف  االإبداعي  إنتاجه  ا يخلف  يحيى  أ  بدا

أ كتابة  القرن املا�سي بكتابة الق�سة الق�سية، ثم بدا

ال�سفر  حتت  جنران  االأوىل  روايته  ولفتت  الرواية، 

مبدع  روائي  كاتب  إمكانيات  ا إىل  ا االأنظار   )1975(

ي�رصخ حمتجاً يف وجه الظلم والقهر والتخلف بلغة 

الظلم  حيث  إىل  ا الفل�سطيني  همه  ناقالً  متفجرة، 

واال�ستعباد والقمع يف اجلزيرة العربية، عند حماولة 

أ�سدر  أفق جديد يف ال�ستينات. ثم ا إىل ا اليمن اخلروج ا

رواية  فاأ�سدر  الفل�سطيني  الهم  حتمل  التي  رواياته 

تفاح املجانني )1982( التي �سجل فيها بوؤ�س حياة 

حماوالتهم  وتر�سد  ال�ستات،  خميمات  يف  الالجئني 

أقرب  ا بطريقة  الظلم،  ورف�س  القوة  عنا�رص  امتالك 

أ�سدر رواية ن�سيد احلياة )1983(  �سطورية. ثم ا إىل االأ ا

على  أو  ا ال�سائع  االأمل  ي�ستولد  أن  ا فيها  حاول  التي 

يف  الفل�سطينية  املقاومة  بت�ستيت  ال�سياع  و�سك 

رواية  جاءت  ثم   ،1982 �سيف  اجتياح  إثر  ا لبنان، 

خاللها  من  يروي  التي   )1991( الريح  وراء  بحية 

وا�سطراب  ارجتالية  من  واكبها  وما   1948 نكبة 

�سجل حادثة  ثم  النكبة،  إىل  ا أدت  ا القوى،  ومتزق يف 

جزئية يف تلك الليلة الطويلة )1992( تتعلق ب�سقوط 

يا�رص عرفات يف  الراحل  الفل�سطيني  الرئي�س  طائرة 

يف  ي�ستحم  نهر  رواية  جاءت  ثم  الليبية،  ال�سحراء 

أ�سدر رواية  ا أخياً  البحية، مو�سوع هذه الدرا�سة، وا

ماء ال�سماء )2008( يف عودة ال�ستكمال بحية وراء 

أخرى.  إىل جمموعات ق�س�سية ا الريح. هذا باالإ�سافة ا

ويتنوع م�ستوى هذه الروايات فنياً بني الرمزية يف 

تفاح املجانني، وبني املبا�رصة والتقريرية يف »تلك 

الليلة الطويلة«.

هذه الرواية:

�سدرت رواية نهر ي�ستحم يف البحية عن دار ال�رصوق 

أن يخلف  للن�رص والتوزيع عام 1997. ومن الوا�سح ا

كتب  ثم   ،1996 عام  �سيف  يف  الرحلة  بهذه  قام 

أنه مت  أن يخلف ذكر ا هذه الرواية. والدليل على ذلك ا

إ�رصائيلي وقمرة طائرته من قاع  انت�سال جثة طيار ا

أن  ا بعد  �سمخ،  يف  الراوي  وجود  ليلة  طربية  بحية 

أن  ق�سى ثمانية وثالثني عاماً يف قاع البحية بعد ا

�سقطت طائرته يف معركة جوية مع الطيان ال�سوري 

عام 1958. )�س 107(. 

أ�سا�س فكرة هذه الرواية  لقد روى يحيى يخلف نف�سه ا

ال�سديق  ب�سحبة  كانت  البالد  زرت  مرة  أول  ا »ويف 

أبو منهل  حممد علي طه ومعه �سديقي جهاد قر�سلي وا

يرحمه اهلل. زرنا النا�رصة، عكا، �سمخ، طمرة وكابل 
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أبو منهل  ا أ�رص  وا بلغنا طربيا  .. وكانت رحلة مهمة. 

أن يرى »بيتا« .. وهي فتاة يهودية كانت تعمل  على ا

راق�سة يف ملهى »الليدو« يف طربيا قبل النكبة وكان 

أبيب يخطبون ودها ولكن  أفندية يافا وخواجات تل ا ا

عربي  �ساب  وهو  القهوجي  قدورة  �سوى  يعجبها  مل 

ق�سة  ومنت  فاأحبته   .. طربيا  يف  ميكانيكياً  عمل 

أهايل املدينة عرباً  أن ا ع�سق ملتهب بينهما .. الغريب ا

أهايل  ا غادر  النكبة  يف  احلب.  بهذا  اعرتفوا  ويهوداً 

قدورة  وغادر  للمنايف   48 إبريل  ا يف  العرب  طربيا 

دم�سق  بجوار  اليموك  خميم  إىل  ا وعائلته  القهوجي 

اللجوء  برحلة  مرافقته  على  احلبيبة  بيتا  فاأ�رصت 

املخابرات  اكت�سفت  حتى  �سهرين  معه  وعا�ست   ..

ومل  فاعتقلوها  املخيم  يف  يهودية  وجود  ال�سورية 

ال  حب  ق�سة  كونها  من  التثبت  بعد  إال  ا عنها  يفرج 

وعادت  االأحمر  لل�سليب  ف�سلموها  جت�س�س  ق�سية 

لبثت  وما  مدة  ترا�سال  إنهما  ا ويقال   .. لطربيا  بيتا 

أ�رص على البحث  أبو منهل ا ا أن انتهت لكن  ا عالقتهما 

وبعد   .. أو�سلو  ا عقب  البالد  زيارة  بعد  عقوداً  عنها 

جهود متكررة جنح بالعثور عليها مب�ساعدة معارفها 

يف طربيا فدخل على �سالون بيتها حتى دخلت عليه 

جهاز  أذنها  ا ويف  �سميكة  نظارة  تلب�س  م�سنة  �سيدة 

ت�سمع  وال  تتكلم،  ال  والتجاعيد متالأ وجهها  �سماعة 

على  وال�سالم  التعاي�س  عن  يبحث  فجاء   .. ترى  وال 

�سخ�س بيتا فوجد هذا ال�سالم ال يرى وال ي�سمع وال 

يتكلم وهذا احلدث هو الذي وقف خلف كتابتي رواية 

»نهر ي�ستحم يف البحية«.)1(

هذه  على  طفيفة  تغييات  يخلف  يحيى  أجرى  ا لقد 

أ�ساف  وا روايته  �رصدها يف  عندما  االأ�سلية،  الق�سة 

أكرم عابد حني  إليها بع�س االأحداث، وذلك على ل�سان ا ا

رواها لراوي الرواية؛ فقد غي ا�سم العا�سق من قدورة 

الريا�سي،  ابن طربية،  الفار�س  »فار�س  إىل  ا قهوجي 

املالكم، القب�ساي، �سميم الهواء، قطاف الورد.« )�س 

أ�سبح  وا عابد،  أكرم  ا إىل  ا منهل  أبو  ا ا�سم  وغي   .)74

يف  احللوة  عني  خميم  هو  الرواية  يف  اللجوء  مكان 

أ�ساف  وا دم�سق.  قرب  اليموك  خميم  ولي�س  لبنان، 

أكرم عابد لفريق تلفزيوين لي�سور  ا إليها ق�سة ح�سد  ا

وليكون  بيتا،  بني  التاريخي  الت�ساحلي  اللقاء 

�ساهداً على عودة التعاي�س القدمي. ولي�س يف مثل هذه 

أن تكون الرواية  أ�س، فلي�س من املطلوب ا التغييات با

قائم  فني  بناء  هي  ما  بقدر  دقيقاً،  تاريخياً  �سجالً 

التخييل يف هذه  إن كان حجم ذلك  وا التخييل،  على 

الرواية حمدوداً.

إخراج الرواية: ا

وقد  غالفها،  هو  الرواية  قارئ  ي�سادف  ما  أول  ا

الن�سف  ق�سمني:  إىل  ا االأول  الغالف  �سفحة  انق�سمت 

أ�سه ا�سم الكاتب بخط  االأعلى من الغالف يحمل يف را

أ�سود على امتداد عر�س  أحمر، يليه عنوان الرواية بلون ا ا

ال�سفحة ببنط يقرتب من اخلط الكويف، وبت�سكيل من 

ي�سار  أق�سى  ا من  وقريباً  العنوان  وبعد  ت�سكيالته. 

إليه  ا ينتمي  الذي  االأدبي  اجلن�س  ذكر  جاء  ال�سفحة 

أ�سود يف كلمة واحدة »رواية«، وبحرف  الن�س وبلون ا

أما الن�سف  أ�سغر من ا�سم الكاتب، ومن عنوان الرواية. ا ا

الثاين من ال�سفحة فقد وردت فيه �سورة فوتوغرافية 

رمبا كانت لبحية طربية، تبدو فيها البحية مائجة، 

وعلى �سفافها نبتت االأع�ساب والنباتات، ويف االأفق 

أُخذت  ا قد  ال�سورة  أن  ا ويبدو  جبلية،  �سل�سلة  االآخر 

القامت  اللون  عليها  أو �سبابي، وغلب  ا غائم  يوم  يف 

أ�سفل ال�سفحة �رصيط على  ا �سود والبنف�سجي. ويف  االأ

واحد،  �سنتيمرت  من  أكرث  ا عر�س  يف  أتي  يا عر�سها، 

اللون، ويف نهايته الي�رصى ا�سم دار الن�رص  بنف�سجي 

أية  ا الرواية  ن�س  يتقدم  ومل  الرواية.  ن�رصت  حيث 

أو غيها. أو املقدمة ا عتبات مفتاحية كاالإهداء ا

النا�رص حول  االأخي فقد حمل كلمة من  الغالف  أما  ا

مو�سوع الرواية و�سخ�سياتها، ويلي الكلمة يف نهاية 

ال�سفحة بيانات النا�رص واملوزع يف امتداد لل�رصيط 

الذي جاء يف الغالف االأول. 

جاءت الرواية يف 144 �سفحة من احلجم املتو�سط، 

كانت  حني  يف  وا�سح،  بحرف  طباعتها  وكانت 

أق�سامها فلم  أما ا أكرب ومركز. ا عناوينها الداخلية بخط ا
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أق�سام  ا أو  ا أجزاء  ا أو  ا ف�سول  إىل  ا الرواية  املوؤلف  يق�سم 

ألوف، وانفتحت بدايتها على م�سهد �رصدي  كما هو ما

أت  وبدا املتو�سط،  البحر  على  تطل  نافذة  من  و�سفي 

لوحاتها  عناوين  تنوعت  وقد  فرعي.  عنوان  بدون 

عنوان  حتت  مت  أونودو  ا عن  فاحلديث  وم�ساهدها، 

أونودو،  ا بل�سان  ال�رصد  �سواء كان  »م�سهد«  متكرر هو 

أو يف حوار بني الراوي وبني  ا أو بل�سان الراوي عنه،  ا

والثالثون  الثماين  ال�سفحات  �سمت  وقد  أونودو.  ا

أونودو، يف حني  ا االأوىل من الرواية �ستة م�ساهد عن 

جاء امل�سهد ال�سابع قبيل نهاية الرواية. وجاءت هذه 

امل�ساهد ال�ستة االأوىل حينما كان الراوي ال يزال يعد 

إىل �سمخ، يف حني جاء امل�سهد ال�سابع  العدة للرحلة ا

يف نهاية الرواية بعد ف�سل املهمة يف احل�سول على 

أونودو ويحتج على  جثمان عبد الكرمي احلمد، في�رصخ ا

أ�رص الراوي  �سجن الراوي له يف دفرته، وليتحرر من ا

أحر�س  ا أن  وا مبنظاري،  ال�سواطئ  راقب  »الأ يعود  لكي 

أجلها.« )�س141(. الفكرة التي نذرت حياتي من ا

العناوين  جاءت  فقد  )الرواية(  الرحلة  بقية  يف  أما  ا

أربعة عناوين  أنها مل تتجاوز ا قليلة ومتباعدة بحيث ا

فيما يزيد عن مائة �سفحة من �سفحات الرواية. وقد 

الرواية ولوحاتها عند تغيي  الف�سل بني مقاطع  مت 

أربعة من  أو مو�سوعاً بو�سع ا ا أو مكاناً  ا ال�رصد زماناً 

آخر،  وا �رصدي  مقطع  بني  لتف�سل   )****( النجوم 

أو يتم القفز يف الزمن  أو ينقطع ا وحني يتنقل ال�رصد ا

وعن بع�س االأحداث.

حكاية الرواية:

تقوم حكاية الرواية على جتربة ذاتية للراوي، �سواء 

أجيال  أم با�ستذكار ما روته له ا كانت جتربة بالفعل ا

أحياناً  �سابقه. وهي جتربة ممتدة يف لقطات �رصيعة ا

إىل املنفى والغربة، ثم جتربته  من الطفولة يف �سمخ، ا

يف  ودرا�سته  ب�سبابه  مروراً  الوطن،  إىل  ا عودته  بعد 

التجربة  كانت  إن  وا مبجد،  القدمية  وعالقته  اهلل  رام 

أحداث  ا على  الغالبة  هي  والرحلة(  )العودة  احلالية 

الرواية. وهو يورد بني احلني واالآخر مقاطع من هذه 

إىل ما يزيد عن ن�سف  الذاكرة املمتدة عرب عقود ت�سل ا

كما  الذاتية،  وجتربته  ذاكرته  إىل  ا وباالإ�سافة  قرن. 

موروثه  ومن  العاملي،  التاريخ  من  الروائي  ا�ستلهم 

أونودو، اجلندي الياباين الذي رف�س  القرائي �سخ�سية ا

أو البقاء يف  إعادة التاأهيل، ا أو ا أو االأ�رص، ا اال�ست�سالم، ا

دهاليز التاريخ فقط. 

من  �سنة  وع�رصين  �سبع  بعد  الوطن  إىل  ا الراوي  عاد 

الوطن  إىل  ا عاد  خمتلفة،  بقاع  يف  والت�ستت  النفي 

أم�سى مدة من حياته يف  أ وتعلم فيه، حيث ا الذي ن�سا

ر 
نِّ
أن كان قد ُهج رام اهلل طالباً قبل حرب 1967، بعد ا

إثر النكبة حني كان طفالً مل يتجاوز  من قريته �سمخ ا

زالت  ما  قريته  �سورة  ولكن  االأربع.  ال�سنوات  عمره 

أنه  ا حتى  إليها،  ا احلنني  دائم  وهو  خياله،  يف  ماثلة 

كان يحدث جمد عن ذلك من منفاه، ويبدي رغبة يف 

زيارتها.

نهر  على  ح�سني(  )امللك  اللنبي  ج�رص  الراوي  يعرب 

االأردن، ومنذ اللحظة االأوىل لو�سوله يالحظ االإهمال 

أن  أ�ساب الوطن يف ظل االحتالل، كما يالحظ ا الذي ا

مما  احلدود،  يديرون  من  هم  االإ�رصائيليني  اجلنود 

كان  اجل�رص  آخر  ا »يف  الوطن،  ا�ستقالل  بعدم  يوحي 

يحمل  �سمني  أ�سقر  ا جندي  إ�رصائيلي.  ا جندي  يقف 

إىل احلافة[ ليدققوا  بندقية )عوزي( ... ي�سعد اجلنود ]ا

من  حماط  طريق  يف  ال�سيارة  مرت  االأوراق...  يف 

وتوقفت  ألغام،  ا وبحقول  �سائكة،  أ�سالك  با اجلانبني 

جانبيه  على  يقف  إ�رصائيلي  ا حاجز  عند  ]ال�سيارة[ 
جنود بالبنادق واخلوذ وال�سرت الواقية من الر�سا�س. 

من  لعله  أ�سود،  ا جندي  لنا  أ�سار  ا  ... �رصقية  �سحنات 

الفور  لن�سل على  االإثيوبية فعربنا احلاجز،  الفال�سا 

إىل احلاجز الفل�سطيني« )�س7-6(.  ا

لتفا�سيلها،  ذكر  بدون  غزة  إىل  ا الرحلة  وت�ستمر 

أن  ا فيها  يالحظ  فيها،  ق�سيا  وقتاً  الراوي  ومي�سي 

تاأخذه  مل  فالوطن  مكانه،  قائما  زال  ما  غزة  بحر 

عليه  تعاقبت  مهما  باق  فهو  معها،  االحتالل  قوات 

أهله باقون، يف  الظروف، فاالحتالل زائل والوطن وا

بالعائدين،  و�رصورهم  �سعادتهم  النا�س  أبدى  ا حني 
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إعالنات التهاين بالعودة. احلركة  وانت�رصت االأعالم وا

يف الوطن ككل االأوطان، ولكن و�سعه خمتلف، ففي 

�رصطة  �رصفي�س،  »�سيارات  ومرافقها  غزة  �سوارع 

أعالم ترفرف، �سعارات على اجلدران، فتح –  مرور، ا

أكوام  أتربة على االأر�سفة، ا ا حما�س – الن�رص االأحمر. 

أوراق تتطاير يف الهواء، ها هو الوطن، حلم  قمامة وا

الزوابع  فوقه  مرت   ... باجلراح  مثخن  ولكنه  ودم. 

فدمرت كل �سيء ما عدا النا�س...« )�س 6(. 

�سديقته  جمد،  من  ات�ساالً  الراوي  يتلقى  غزة  ويف 

ديوان  من  هاتفه  على  ح�سلت  أنها  ا تخربه  القدمية، 

أنها ترغب يف زيارته، وقد مت ذلك، ولكن  الرئا�سة، وا

تغيت،  قد  فقد وجدها  كثياً،  تثيه جمد  ال  الراوي 

أرغب يف روؤيتها  ا وكربت، وذهب بريقها، »هل كنت 

أدمنت التعود على غياب الوجوه التي كنت  ا أنني  ا أم  ا

أ�ستاق ذات يوم مل�ساهدتها؟ » )�س13(، »لقد كربت  ا

أت التجاعيد حتبو  ورحل بريق خا�س يف عينيها وبدا

حتت جفنيها« )�س 16( �سورة تعرب عن تغييات ما 

بنف�سيته  أنه �سبغها  ا يبدو  الذي  للراوي  كانت تروق 

أزومة الت�ساوؤمية، ويعرب لها عما ي�سغل باله »يف  املا

إنه وطني ..  البداية انتابتني م�ساعر لي�س لها مثيل ... ا

إىل بقعة ما يف وطني ...« ويكمل »ما زلت  أعود ا إنني ا ا

أحاول االندماج يف الن�سيج، وما زلت بحاجة للمزيد  ا

من الوقت كي يكون يل مناخ وطق�س وعالقات وحياة 

�سوارع  يف  بالغربة  وي�سعر   .)16 )�س  اجتماعية.« 

غزة يف نزعة ت�ساوؤمية �سوداوية، حيث التناق�س بني 

العودة  تلك  تبعثه  أن  ا يجب  وما  الوطن،  إىل  ا العائد 

أنا  »ا بال�سياع:  �سعوره  وواقع  وغبطة،  فرح  من  فيه 

وطني،  �سوارع  من  �سارع  يف  �سائعاً  أقف  ا العائد 

البكاء.«  يف  بالرغبة  أ�سعر  ا والوحدة،  بالغربة  أ�سعر  ا

)�س26(.

الن�سيج  ذلك  مع  يندمج  أن  ا ويحاول  يتوقع  إنه  ا

من  نوعاً  يقيم  أن  وا الوقت،  مبرور  معه  ويتكيف 

والواقع  اجلديد  املحيط  مع  واالن�سجام  التوازن 

أونودو )رمز رف�س الهزمية واال�ست�سالم(  اجلديد، لكن ا

أن الواقع اجلديد غي مقبول  يف داخله يظل يذكره با

يتخذ  مل  االآخر  الطرف  أن  ا وبخا�سة  منطقي،  وغي 

االحتقان  من  يخفف  ما  وال�سيا�سات  االإجراءات  من 

ال�سبيل  ميهد  ومل  الطرفني،  بني  التاريخي  والعداء 

لقبول فكرة التعاي�س بل على العك�س من ذلك. يقيم 

الرغم من  الراوي يف هذه املدينة )غزة( غريبا على 

حر�س من كان حوله على التخفيف عنه، ولكن ما به 

أن يخفف مبثل ذلك، ويظل غي قادر على  أعمق من ا ا

الفل�سطيني اجلديد.  الن�سيج االجتماعي  االندماج يف 

إذا به الجئ يف غزة  إىل الوطن فا حلم الراوي بالعودة ا

بعد العودة، ي�سعب عليه التكيف، ويتع�رص عليه فهم 

اال�سطراب  على  يبعث  به  يحيط  ما  وكل  يجري،  ما 

ويلفه  امل�ستقبل،  وا�ستطالع  الروؤية  يف  واالرتباك 

ينبعث  آالم،  وا �سامت  و�سخط  وغ�سب  عميق  حزن 

بع�سها من املا�سي ويبعث احلا�رص بع�سها االآخر. 

إىل �سمخ يدفع الراوي للتن�سيق مع  احللم يف الو�سول ا

جمد بعد احل�سول على ت�رصيح بالزيارة من ال�سلطات 

االإ�رصائيلية لزيارة �سمخ، بلدته املحتلة منذ 1948 

أرغب  ا ... كنت  أزور �سمخ  ا أن  ا البداية  »كنت راغباً يف 

أرى احللم الذي عا�س يف �سويداء قلبي، كنت  أن ا يف ا

أرى املحطة، �سكة احلديد، طيور احلجل،  أن ا أرغب يف ا ا

واملرار  ال�سومر  نبات  اللن�س،  بيت  البنط،  البحية، 

أدفع ما تبقى من  والكر�سعنة، كنت على ا�ستعداد كي ا

أجل روؤية �سطح البحية الذي ي�سبه بطن  عمري من ا

إىل القد�س ليلتقي مبجد،  الغزالة ...« )�س19(. ي�سافر ا

الذي  عابد  أكرم  ا يرافقهما  أن  ا رتبت  قد  كانت  التي 

الفار�س،  البحث عن مع�سوقة عمه فار�س  إىل  ا ي�سعى 

احلياة،  إىل  ا املا�سي  ويعيد  الذكرى،  يعيد  أن  ا يريد 

واليهودي.  الفل�سطيني  بني  التعاي�س  يعيد  أن  ا يريد 

ويحدد  طربية.  يف  أ�سه  را م�سقط  يزور  أن  ا يريد  كما 

إذن  أكرم عابد »ا أكرم على ل�سان ا الراوي هدفه وهدف ا

أنا  إىل البحية لروؤية قريتك. – وا أنت تنوي الذهاب ا ا

أكملت  ... ا أوالً  ا إىل البحية لروؤية طربية  ا أي�ساً  ا ذاهب 

بيتا  عن  -وللبحث  قائلة:  االأخرى  جملته  جمد 

ثانياً...«)�س43(.

أجرة،  إىل القد�س ب�سيارة ا أت رحلة الراوي من غزة ا بدا
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منذ  املحتلة  الفل�سطينية  والبلدات  بالقرى  مروراً 

ومالحمها،  أ�سمائها  ا ذكر  على  حر�س  وقد   ،1948

وما �سادفه خالل هذه الرحلة من حواجز التفتي�س، 

الطريق  »طوال  بال�سالم  توحي  ال  التي  واملظاهر 

�سائكة، وطائرات مروحية.«  أ�سالك  وا ببنادق،  جنود 

زال  ما  الوطن  أن  با إح�سا�سه  ا من  زاد  مما  )�س34(، 

أن ال �سالم حقيقياً يلوح يف االأفق الأن الطرف  حمتالً، وا

االآخر مل يوؤمن بال�سالم، فما زال متحفزاً وم�ستنفراً. 

أفواج  ألفها »ا وحني و�سل القد�س وجدها على غي ما ا

باعة  قذرون،  م�ستوطنون  االحتالل،  جنود  ال�سياح، 

�سعبية،  أزياء  وا و�سلبان  م�سابح  الر�سيف.  على 

قبة  احلرم،  باحة  جلدية،  وحقائب  وحتف  �سناديق 

ال�سخرة، ركعتان يف االأق�سى، دمعة حارقة تنبج�س 

ما.  ابت�سامة  �سوار.  االأ فوق  حتلق  الطيور  العني.  من 

النار  من  يقتات  فوقها  والع�سب  �سامتة  احلجارة 

الكامنة يف قلبها. ال�سعود يف درب االآالم. الرياح ال 

جتيد القراءة. يا ملرارة التباين، يا حلالوة االن�سجام. 

أ�سيع يف  البحية ال تزال بعيدة. القد�س بوابة الروح. ا

أبواب الغربة« )�س 38-37(. أدق ا ازدحام االأزقة، ا

أكرم عابد �سوف  أن ا يلتقي الراوي مبجد التي تخربه ا

يرافقهما يف رحلتهما، وينتظرانه يف مطعم يف قبو 

إليه مبكرين، ويذكره  يبدو قليل الزبائن الأنهما و�سال ا

إليهما  ا وين�سم  الب�سل)2(،  قبو  بق�سة  املطعم  ذلك 

�سيقه  أكرم  ا ويبدي  الغداء،  يتناولون  حيث  أكرم،  ا

احل�سار؟«  هذا  يف  حرية  أية  »ا الع�سكرية  باملظاهر 

إىل �سمخ. ويف الطريق كانت  أ رحلتهما ا )46(، ثم تبدا

ال�سيق مما يجدونه من كرثة  الراوي م�ساعر  تنتاب 

يف  م�ساركاته  حول  �سابقة  ذكريات  ومن  احلواجز، 

تغيي  من  ي�سادف  وما  )�س46(،  الفدائية  االأعمال 

أجراها االحتالل  يف البلدات والقرى الفل�سطينية التي ا

امل�ستوطنات  إقامة  وا الفل�سطينية  لهويتها  حمواً 

طريقهم  يف  وي�سادفون  عربية.  أ�سماء  ا حتمل  التي 

االأردن الجتاهه، والفزع  االإ�ساعات حول تغيي نهر 

من  االإ�رصائيلي  املجتمع  أو�ساط  ا يف  يدب  الذي 

عن  االإ�رصائيلي  واجلي�س  احلكومة  تدعيها  افتعاالت 

بالعودة من  وجود متا�سيح تدمر وتخرب. ون�سائح 

الرحلة،  الراوي ي�رص على موا�سلة  أتوا، ولكن  ا حيث 

ولو وحيداً.

من  تلقوها  التي  التحذيرات  أثارت  ا فقد  جمد  أما  ا

ال  ما  أن يحدث  ا الفردي، فهي تخاف  فزعها  اجلنود 

حتمد عقباه فتظل والدتها وحيدة )�س51(، وكادت 

يف  اال�ستمرار  على  الراوي  إ�رصار  ا لوال  أكرم  وا تعود 

الرحلة )�س56(، وهو املوقف الوحيد الذي يظهر فيه 

موقف الراوي يف دور الفاعل واملقرر.

إىل �سمخ يبقى الراوي وجمد يف �سمخ،  بعد و�سولهم ا

أكرم عابد للبحث عن بيتا، وي�ستعيد  يف حني ينطلق ا

أجيال �سابقة، واحلياة التي  الراوي ذكريات نقلها عن ا

أ اجلميع بالزوارق االإ�رصائيلية  �سبقت النكبة، ويفاجا

إ�رصائيلي من قاع بحية طربية بعد  تنت�سل جثة طيار ا

أن مكث يف قمرة طائرته مدة ثمانية وثالثني عاماً،  ا

إح�سا�ساً  ا إن  ا القول  ميكن  بل  �سليمة.  جثته  ووجدت 

أى البحية  إذ را بالفجيعة واالغرتاب قد هجم عليه، فا

الت�ساوؤل  إىل  ا البحية  الطفولة ورائحة  حملته ذكرى 

أنتظره وما  ا أنا يف �سمخ. هل هذا ما كنت  ا »هل حقاً 

املكان،  مع  لفة  باالأ أ�سعر  ا أكن  ا مل  ألقاه؟  ا أن  ا توقعت 

فقد تغي كل �سيء، اقتلعوا البيوت باجلرافات، وبنوا 

مكانها عمارات ال عالقة لها بن�سيج وطق�س املكان، 

�سياء يف خيايل،  أعيد ترتيب االأماكن واالأ أن ا حاولت ا

آخر،  ا نوع  من  حياة  تنمو  كانت  ال�ساطئ  هذا  عند 

 
نِّ
أم ا ال�سم�س  مثل  بلدنا  الأهايل  بالن�سبة  فالبحية 

أمام واقع  احلياة« )�س 99(. �سعور عميق باالنهزام ا

والبيوت  اليهود  بني  غريبان  وجمد  وهو  التهويد، 

أ�سبه  ا أنني  ا أ�سعر  ا املهودة على �ساطئ البحية »كنت 

النافذة،  أل�سق وجهه بزجاج  بحاراً غادر �سفينته، وا

أنه مهزوم..« )�س116(. أعلن ا وا

وعالقة  حب  ق�سة  عن  باحثاً  جاء  أنه  ا أكرم  ا ق�سية 

–كما و�سفها- بني عمه  غرامية وتعاي�س وت�سامح 

فار�س الفار�س وبيتا الراق�سة اليهودية قبل الهجرة 

إىل لبنان يف النكبة  يف مرق�س الليدو، ثم هاجرا معا ا

أمرهما.  أعيدت وحدها الإ�رصائيل حني افت�سح ا أن ا إىل ا ا
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لعمه،  بيتا  أهدته  ا خامتا  يحمل  أكرم  ا زال  وما 

أكرم  وا املمكن«  امل�ستقبل  و�سورة  التعاي�س،  »رمز 

إىل وطنه ليبحث  »الفل�سطيني الالجئ، املغرتب، يعود ا

فماذا  �س122  وامل�ستقبل«  والتعاي�س  االأمل  عن 

وبالكاد  تتكلم  وال  ترى  وال  ت�سمع  ال  عجوزاُ  وجد؟ 

جداً.  معطوبة  وذاكرة  متجعد  بوجه  امل�سي  ت�ستطيع 

�سفحته  فوجد  التعاي�س،  عن  يبحث  أكرم  ا جاء  »لقد 

االرتباط  )رمز  اخلامت   . بالتجاعيد« �س132  ى  مالأ

أثار يف نف�س بيتا احلنني، ولكن التعاي�س  والتعاي�س( ا

أكرم و�سائل االإعالم ليجعل منه  أعد له ا أمول الذي ا املا

القيام نتيجة لو�سع بيتا  حدثاً مل يكن قادرا على 

أكرم بخيبة االأمل االأوىل وميتع�س  امل�سلول. ي�ساب ا

يف  الثالثة  ينتقل  حماوالته.  أول  ا وف�سلت  جرى  مما 

أبيب للح�سول على جثة ال�سهيد خال  إىل تل ا طريقهم ا

أ�س وبني االأمل واحل�رصة يظل  الراوي. وبني االأمل واليا

أكرث  ا ذاته  أو حماورا  ا أكرث منه فاعالً  ا الراوي مراقباً 

يرى  وماذا  ي�سادفون؟  فماذا  االآخرين.  يحاور  مما 

أكرم القادم من بالد االأحالم والتوقعات الكربى؟؟ ا

أكرم �سيقه باملظاهر الع�سكرية ويحتج ب�سذاجة  يبدي ا

أ�س�س الرتكيبة االإ�رصائيلية حني يت�ساءل  من ال يعرف ا

االأمني  ال�سكل  بهذا  إ�رصائيل  ا ت�ستمر  �سوف  متى  إىل  ا

وبعد  امل�سلحة؟  احل�سود  وهذه  الع�سكري  والتحفز 

تلفزيوين  فريق  حافلة  يف  امل�ست�سفى  إىل  ا الو�سول 

الو�سول  يف  أخرى  ا مرة  أكرم  ا يف�سل  احلدث،  ليغطي 

له  ال�سماح  من  الرغم  على  الراوي  خال  جثمان  إىل  ا

إىل امل�ست�سفى لكونه يحمل اجلن�سية  وحده بالدخول ا

ممكن،  غي  التعاي�س  أن  ا ويعرتف  يف�سل  االأمريكية، 

امل�ساحب،  االإ�رصائيلي  التلفزيوين  الطاقم  ويطرد 

وت�رصخ  نف�سها،  ال�سيارة  يف  معه  البقاء  ويرف�س 

ال  الفل�سطينيون  أيها  »ا التلفزيوين  الفريق  من  أة  املرا

إن  أراد يحيى ا أدري ماذا ا تفقدوا االأمل« �س138. ال ا

إىل املراوغات االإ�رصائيلية يف  مل يكن يق�سد االإ�سارة ا

ن�سهده  الذي  الطر�سان  حوار  يف  لال�ستمرار  الدعوة 

منذ البداية؟ 

القد�س  إىل  ا أبيب  ا تل  من  العودة  على  أكرم  ا وي�رص 

أن  ا ويقرر  وجمد،  الراوي  ب�سحبة  م�ستاأجرة  ب�سيارة 

... ال فائدة.« لقد  أمر التعاي�س غي ممكن: »ال فائدة  ا

قرر االإقالع عن فكرته. ويف احلوار االأخي على نقطة 

أكرم  التفتي�س االإ�رصائيلية على م�سارف القد�س، يعرب ا

أ�سل ال�رصاع جميبا  إىل ا أمل حقيقية وعودة ا عن خيبة ا

أكرم يف  عن �سوؤال اجلندي عن ال�سالح: �رصخ ال�سيد ا

يف   ... �سدري  داخل  موجودة  القنبلة   : قائال  وجهه 

حلظة  بني  تنفجر  فقد  االقرتاب  من  حذار  أعماقي..  ا

أخرى«. )�س 144(. وا

أجواء الرواية:  ا

أجزاء  تطغى على الراوي م�سحة حزن كثيفة يف معظم ا

أو �سامتاً يتاأمل  الرواية، ويظل يعي�س يف املا�سي، ا

بع�س  ويف  حوله،  يدور  عما  مبتعداً  نف�سه،  ويحاور 

االأحيان يبدو غي مبال مبا يجري من حوله، فلم يبق 

أ�س  أكله �سعور باخليبة واملرارة واليا ما يخاف عليه، يا

والهزمية والغربة والوحدة وعدم القدرة على التكيف 

الذي  املنفى  إىل  ا فيحن  يدور حوله،  ما  ا�ستيعاب  أو  ا

إىل �سمخ، بل قد  تركه خلفه، حنيناً ال يقل عن حنينه ا

طربية  بحية  �ساطئ  على  يتم�سى  وحني  عنه،  يزيد 

الذكرى،  �سمخ، هاجمته  إىل  ا مع جمد بعد و�سولهما 

أرجتف من الربد على الرغم  أنا فقد كنت حزيناً، ا أما ا »ا

)�س116(.  �ساطعة.«  وال�سم�س  �سيف  الوقت  أن  ا من 

و�سعر بغربة وانهزام حاد، ومل يعو�سه دفء جمد عن 

»املنفى  دفئاً  أكرث  ا املنفى  أ�سبح  ا بل  عائ�سة،  دفء 

نه مثخن  جميل الأن االأحالم جميلة، والوطن �سعب الأ

أجنحة اخليال. فل�سطني احللم  باجلراح وتتك�رص فيه ا

لي�ست فل�سطني الواقع. للفل�سطينيني« )�س117(. 

ب�سمخ من تغيي  الراوي ما حل  ي�ستغرب وي�ستهجن 

مدينة  �سارت   ... �سمخ؟  أهذه  »ا وهويتها:  مالحمها 

بيوتها...  أنقا�س  ا على  ترابها،  فوق  جديدة  يهودية 

)�س80(.  وتهويدها.«  تروي�سها  مت  مدينة  �سمخ، 

عند  فقط  يتوقف  ال  �سى  واالأ باحلزن  الراوي  �سعور 

إىل الوطن له منذ وطئته قدماه،  م�سهد �سمخ، بل ميتد ا

بحاله  كله،  الوطن  بحال  تذكره  وتغياتها  ف�سمخ 
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أر�س  ا قدماي  وطئت  »منذ  العام  وحزنه  و�سعوره 

أعي�س حالة ن�سفها فرح ون�سفها االآخر  أنا ا الوطن وا

حزن وقلق.« )�س 86(. ويذكرنا هذا امل�سهد مبوقف 

فقد  ومالكا،  اقتلوين  رواية خ�رص حمجز،  �سابر يف 

وجد؟  فماذا   ،1967 احتالل  بعد  اجلية،  قريته،  زار 

إال الغرباء، وبقايا  ة« وال يرى فيها ا
ّ
إىل »اجلي »ويذهب ا

البئر و«الزاوية احلديدية« و«رمانة �سلطان« و«تينة 

بهية«... وال �سيء غي ذلك: ال موار�س)3(، وال بيارة، 

وال حواكي، وال وادي، وال بئر، وال جابية)4(... وال 

حتى قبور من ماتوا...«)5(

التهويد والتخريب والتدمي مل يتوقف عند �سمخ، بل 

إىل القد�س  طال الوطن كله، فالراوي يف رحلته من غزة ا

أ�سماء  دت وحملت ا
نِّ
مير بالبلدات الفل�سطينية التي هو

أ�سكلون، وال�سوافي �سارت  أ�سبحت ا عربية »ع�سقالن ا

�سابي، ونخلة جول�س تقف وحيدة على التلة، وبقايا 

البيوت التي مل تقتلعها اجلرافات ماتت وحيدة منذ 

زمن فهي ت�سبه االأ�رصحة.« )�س 34(.

والوحدة  الغربة  بتلك  �سعر  الراوي  قدما  وطئت  منذ 

جعل  الغربة،  هذه  عن  وكتعبي  واخلذالن،  واحلزن 

نف�سه يقيم يف بيت لي�س له، ثم يقيم يف بيت لل�سيافة، 

مما زاد من �سعوره باالغرتاب الذي عرب عنه يف تردده 

أن يرفع �سماعة الهاتف ليد على مكاملة قادمة يف  ا

أهل البيت )�س 12(؛ وحني رفع ال�سماعة وجد  غياب ا

جمداً على الطرف االآخر، فيحددان موعداً للقاء.

التي  �سمخ  و�سمخ،  طربية  ببحية  يذكره  غزة  بحر 

هناك،  إنها  ا عنه،  بعيدة  وهي  �سنوات،  من  احتلت 

امل�سافة بني  لي�س بعداً جغرافياً، بل هو  والبعد هنا 

أنه مل يعد مييز بني دموعه  االحتالل والتحرر، حتى ا

ورذاذ البحر )�س22(. 

مع  اللحظات  بع�س  يف  الراوي  �سعور  ويتماهى 

البقاء  أونودو ف�سل  أونودو كما ت�سورها، فا ا �سماعر 

أمراً  ا ليعطيه  بقائده  أُتي  ا أن  ا بعد  حتى  اجلزيرة  يف 

بوقف النار وانتهاء احلرب »لكن احلزن الذي كابده 

أة  كان فوق طاقة احتمال الب�رص، فلقد وجد نف�سه فجا

أنه مل  أن يكت�سف املرء ا أ�سعب ا رجالً بال ق�سية ... ما ا

أجمل  أن ا أيامه مل تعد ذات قيمة، وا أن ا تعد له جدوى، وا

�سنوات العمر ذهبت هباء.« )�س 37(.

إىل الوطن املحرر يجعله يبحث عنه فيما و�سل  احلنني ا

إليه من جزء من الوطن فال يجده، ال يجد الوطن الذي  ا

املنايف  عذابات  وحتمل  أجله،  ا من  ونا�سل  به،  حلم 

إليه االأحوال يف بي�سان  آلت ا وال�ستات، فحني يرى ما ا

إىل تهويدها يبحث عن املا�سي، يبحث  أدى ا من تغي ا

عن عائ�سة التون�سية حيث تلهمه ال�سكينة هارباً من 

الواقع، ويف زحمة املطعم املليء  القلق الذي يبعثه 

إىل املا�سي »هنا، على  بالزبائن ي�سعر بوحدة تاأخذه ا

أملك �سوى  أجد نف�سي وحيداً ال ا الرغم من االزدحام، ا

أم�سك  أن ا أبحث عن حلم ت�سبثت به ومتنيت ا املا�سي. ا

حلظة  عن  املا�سي  يف  أبحث  ا  ... لكتيهما  بيدي  به 

أتذكرك ]عائ�سة[ يف هذه اللحظة كما تذكرتك  �سكينة، ا

أركب الطائرة« )�س67(. ذات يوم عندما كنت ا

باالنهزام  يخلف  يحيى  ميثل  الذي  الراوي  �سعر  لقد 

يف هذه الرواية على خالف ما كان يبعثه من تفاوؤل 

يف رواياته ال�سابقة)6(، و�سبب هذه اخليبة وال�سعور 

أن الهزمية داخلية هذه  ا نه ي�سعر  العميق بالهزمية الأ

إىل طرف يعرتف باالحتالل،  املرة، وقد انتهت الثورة ا

كما  واال�ست�سالم،  بالهزمية  اعرتافاً  كان  ذلك  أن  وكا

به  جيء  الذي  »تاينغو�سي«  الياباين  ال�سابط  فعل 

بالهزمية  ويعرتف  ي�ست�سلم  أن  ا أونودو  ا من  ليطلب 

أن  ا الأحد  ميكن  وال  الطبيعية.  احلياة  إىل  ا ويعود 

باالنهزام  ي�سعر  حني  الفدائي  على  م�ساعره  يفر�س 

الوطن من  إىل  ا أن يفرح بالعودة  ا أن عليه  واخليبة، وا

إن االأقرب  �سطة)7(. ا أراد منه د. عادل االأ املنفى، كما ا

إىل املنطق ما قاله �سليم النفار بهذا اخل�سو�س يف  ا

أمثال  مقارنته بني الوطن احللم والوطن الواقع عند ا

ملعنى  التداعيات  هذه  من  جملة  إن  »ا يخلف  يحيى 

ومعه  الراوي،  الكاتب  من  جتعل  وبعد،  قبالً  الوطن 

جيل من املقاتلني، احلاملني ال يقرون باالنزياحات 

املربكة،  املباغتة  حالة  ورغم  املعنى.  لذلك  احلادة 

آنفاً، ال  غي املتخيلة، لكن الكاتب وجيله الذي ذكرته ا
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يزالون على حلمهم االأول. مم�سكني بجمرة املا�سي/

أونودو(  إنهم )ا أكفهم وقلوبهم. ا إن احرتقت ا اجلميل، وا

ال�سا�سة  فلي�سنع  اخلا�رصة،  بالنهايات  يقر  ال  الذي 

ي�ستطيعون  ال  أونودو(  )ا أمثال  ا إن  فا ي�ساوؤون،  ما 

ت�سديق وقائع مغايرة لتلك التي ر�سموها، من قلقهم 

وجهدهم.«)8(

إىل الراوي/الروائي وال  الواقع غي منطقي بالن�سبة ا

أى  را التي  التاأهيل  إعادة  ا بو�سع  يقبل  وال  به،  يقبل 

أنها �ستجري يف منطقة ال�سلطة الفل�سطينية،  ا الراوي 

أن يوؤتى به ليحب�س  أونودو يف داخل الراوي ا ويرف�س ا

املبا�رصة  يتجاوز  ولكي  االأ�سلي.  موطنه  عن  بعيداً 

له،  موازية  �سخ�سية  الراوي  ي�ستدعي  وال�سعارية 

عنها  ويفرتق  أحياناً،  ا بها  ويتماهى  معها،  يلتقي 

الذي  أونودو  ا تلك هي �سخ�سية هيو  أخرى،  ا أحياناً  ا

يرف�س اال�ست�سالم، وال يقبل بالهزمية، ويف�سل العي�س 

ومنظاره  ال�سدئة،  بندقيته  مع  معزولة  جزيرة  يف 

ذلك  ويف  ق�سية.  بدون  رجالً  ي�سبح  ال  لكي  القدمي، 

وتقنية  وال�سينما  امل�رصح  تقنيات  الروائي  ي�ستخدم 

الق�سة �سمن ق�سة.

»الغ�سب   
َ
ب

َّ
ُغي وال�رصاخ  ال�سعارية  عن  ولالبتعاد 

وخفتت  رزين  هادئ  حزن  ومتلكها  الرواية  عن 

ندى  من  »«�سباح  ال�سعري.  الهم�س  فقاربت  نربتها 

أحالم  ا أ�سغاث  ا ومن  تداعيات  ومن  كلوروفيل  ومن 

وفرح ناق�س وابت�سامة ت�سبه البكاء«. وترافقها هذه 

أزما عندما علم  أ�سد ف�سول الرواية تا النربة حتى يف ا

الثالجة،  تزال حمفوظة يف  أن جثة خاله ال  ا الراوي 

أدان بل قال:  أنّب وال ا مل ي�ست�رصخ �سمي العامل وال ا

يا عبد الكرمي احلمد . . كيف حتملت كل هذا ال�سقيع 

آخر يف الثالجة.  طوال هذه املدة وكيف ق�سيت عمرا ا

أنت الذي ع�ست  أمل يق�سعر بدنك وا أمل ترتعد فرائ�سك، ا ا

أنت الذي هرب من الربد  عمرك كله يف االأغوار احلارة؟ ا

أكرث دفئا... كيف داهمك هذا  وال�سقيع من اجل نهاية ا

إىل عظامك ليال نهارا  الربد الذي ال يكف عن الت�سلل ا

هذا الربد الذي يخز الروح ويحز الوريد واالأع�ساب؟ 

�سمنا  تدين  حيفا«،  إىل  ا »عائد  عك�س  وهي   )120(

كل  أف�سل  ا الذي  فهو  االآخر،  الطرف  �رصاخ،  ودومنا 

العائد ح�سن عدوه ومد  اقتحم  لقد  العودة.  م�ساريع 

رف�سها  املمدودة.  اليد  رف�س  ولكنه  م�ساملة  يدا  له 

عندما رف�س ت�سليم جثة ال�سهيد املوجودة يف الرباد 

إيواء  أربعني �سنة، وعندما رف�س �ساحب النزل ا منذ ا

عندما  أخيا  »وا »املناطق  من  الأنهما  الفل�سطينيني 

إقامة برناجمها التوفيقي  ف�سلت الهيئة االإذاعية من ا

بعر�س ق�سة الطيار وعبد الكرمي.«)9(

ويهتم راوي يحيى يخلف بتفا�سيل الرحلة منذ وطئت 

و�سلوكهم  بالب�رص  يهتم  إليه،  ا العائد  الوطن  قدماه 

الطريق  يف  املكان  بتفا�سيل  ويهتم  وم�ساعرهم، 

والطبيعة  االأر�س  ي�ستح�رص  غزة،  ويف  أريحا  ا إىل  ا

ومالحمها، وي�سف ما حلق بها من تغييات على يد 

املحتل وما بقي من مالحمها، كما يعر�س لكثي من 

امل�ساهد الغريبة ذات الدالالت كال�سائعة التي تقول 

�سيجة واحلواجز وهربت من  أن التما�سيح ك�رصت االأ با

التي  أنحاء متفرقة من املدن  ا حدائق احليوانات يف 

»ات�سح  ثم  االإ�رصائيليون.«)�س66(.  عليها  ي�سيطر 

إال  ا هو  فما  )�س72(  كاذب«  بالغ  جمرد  االأمر  أن  ا

أن  با االأمن  قول رجل  أكرم  ا ف�رص  وقد  مت�ساح �سغي، 

 ،)54 )�س  إ�رصائيل«  ا تهاجم  املفرت�سة  »احليوانات 

ال�رصية امل�سلحة« )�س54(. ثم  أنه »يق�سد اخلاليا  با

إ�ساعة االأحداث اجليولوجية التي غيت جمرى  أورد ا ا

أخرى �ستتبع  أن تغييات جوهرية ا النهر والتي تعني ا

كل  و�ستموت  ماحلة  �ستم�سي  فاملياه  هذا،  ب�سبب 

االأحياء يف النهر. ثم احلواجز واخلوذ وحواجز التفتي�س 

املكثفة، ومظاهر ال�سالح املتعددة. تلك مظاهر جعلت 

ترمز  أنها  ا كما  حلماً،  كانت  أن  ا بعد  كابو�ساً  العودة 

إىل طبيعة الكيان ال�سهيوين وه�سا�سته، بحيث تاأخذ  ا

أن  إىل ا منه االإ�ساعة منه كل ماأخذ، وت�سي يف العمق ا

مفهوم ال�سالم مل يكن وارداً يف ال�سيا�سة االإ�رصائيلية، 

االأجواء  تبقي  واملمار�سات  االإ�ساعات  تلك  فمثل 

الذين  الفل�سطينيني  �سد  م�سحونة  والنفو�س  متوترة، 

إليهم بالتما�سيح والزواحف. رمز ا
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عبداللطيف اللعبي يقراأ �سعره

بو�سعنا اأن ننظر اإىل املنفى، كما يرى منّظرو ما بعد الدرا�سات 

واآخر  مفرو�س   
ً
منفى خمتلفني:  اجّتاهني  يف  اال�ستعمارية، 

ول مفرو�س، حيث  زين بني املنفى واالغرتاب، فاالأ
نِّ
ي

ُ
اختياري، مم

م حتى لو رغب يف ذلك،   العودة اإىل وطنه االأ
ُّ
ال ي�ستطيع املنفي

اأما الثاين فهو اختياري ن�ساأ نتيجة رغبة املرء يف مغادرة وطنه، 

�سباب. ي �سبب من االأ الأ
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إ�ساءة: ا

الفردو�س  �سفات  عليها  �سفي 
ُ
وي بالده  جماليات   

ُّ
املنفي ي�سّخم  »هكذا 

التاريخ،  ابُن  أنا  ا هل  يت�ساءل:  ال  بغ�سب  التاريخ  إىل  ا ينظر  املفقود. وحيث 

اً)...( وهناك منفى 
ّ
إجباري ته فقط؟ يحدث ذلك عندما يكون املنفى ا

ّ
أم �سحي ا

أو عن  أفق جديد. ا أخرى.. عن ا  عن �رصوط حياة ا
ُّ
، حيث يبحث املنفي

ّ
اختياري

حالة من العزلة والتاأمل يف االأعايل واالأقا�سي، واختبار قدرة الذات على 

إىل املجهول، واالنخراط يف التجربة االإن�سانية،  املغامرة واخلروج من ذاتها ا

أ�سكال املنفى«. باعتبار الوجود االإن�ساين كلّه �سكالً من ا

أبريل 2008م.  حممود دروي�ش: مقالة يف »�ملنفى«، �ملجلة �لثقافية، �لأردن، عدد �

عبدالّلطيف الوراري

�ساعر وناقد من املغرب  

عن ال�سِّعر املغربي املهجري.. 

�صعرّيات  مهاجرة بني منفى الكتابة واأ�صئلة التجربة

إلينا من تلك  ة مغربية تقْدِم ا
ّ
أربع جتارب �صعري o تبحث الدرا�صة يف ا

رعاها  االأوروبي،  للمهجر  والتاريخية  والثقافية  النف�صية  اجلغرافيا 

قت بينهم �صبل الكتابة 
ّ
 عليها �صعراء جمع بينهم قدر الهجرة، وفر

َّ
أكب وا

نْ�صتني لنوع التمايزات يف �صكل الكتابة وانبناء الذّات واللغة 
ُ
واحلياة، م

ل والتيمات، ولنوع املوقف الذي يتّخذه كلُّ �صاعرٍ من ذاته ومن 
ّ
واملتخي

ؤالء االأربعة هم: االآخر، وكذلك من ال�صعر نف�صه. هو

عبداالإله ال�صاحلي - طه عدنان - حممد م�صعاد - اح�صاين بنزبري.



1. املنفى، الهجرة واالغرتاب:

مفردات  العربية، بني  اللغة  تعالٌُق داليلٌّ، يف  ة 
ّ
ثم

املنفى والهجرة واالغرتاب: 

ـ املنفى من اجلذر »نفي«: جاء يف )ل�سان العرب(: 

عن  الرجُل  ونفى  ى، 
َّ
تنَح نَفْياً:  نْفِي 

َ
ي  

ُ
ال�سيء نفى 

 
َ
تُه عنها: طردته فانْتَفى، ونفى ال�سيء

ْ
االأَر�س ونَفَي

والفاء  النون  اللغة(:  )مقايي�س  ويف  ده. 
َ
ح

َ
ج نَفْياً: 

من  �سيء  رِية 
ْ
تع على  يدلُّ  يلٌ 

َ
أُ�س ا املعتلّ  واحلرف 

 :
ُ
إبعاده منه. ويف )ال�سحاح يف اللغة(: نَفاه �سيءٍ وا

نْفوه 
َ
 ينْفِيه، وي

ُ
طرده. ويف)القامو�س املحيط(: نَفاه

ى.
َّ
، فَنفا هو.وانْتَفَى: تنَح

ُ
اه

َّ
اَن: نَح

َّ
ي

َ
أبي ح عن ا

 �سد الو�سل. 
ُ
ر
ْ
ج

َ
ــ الهجرة: جاء يف )ل�سان العرب( اله

وهما  ه، 
َ
م

َ َ
�رص راناً: 

ْ
وِهج راً 

ْ
ج

َ
ه ره 

ُ
ج

ْ
ه
َ
ي  

ُ
ه
َ
ر
َ
ج

َ
ه

رة 
ْ
الِهج رة. 

ْ
الِهج واال�سم  راِن، 

َ
تَهاج

َ
وي تَِجراِن 

ْ
ه
َ
ي

 
َ
ر ال�سيء

َ
ج

َ
أَر�س. وه إىِل ا أَر�س ا رة: اخلروج من ا

ْ
ج

ُ
واله

أَى.  إِذا تباعد ونَا راً ا ْ
ج

َ
ر الرجُل ه

َ
ج

َ
ه

َ
ره: تركه. و

َ
ج

ْ
أَه وا

وهي املعاين نف�سها يف املعاجم االأخرى.

النا�ِس.  عن  ي 
نِّ
َّنَح والت  

ُ
الذهاب  

ُ
ب

ْ
الغَر االغرتاب:  ــ 

به، 
ّ
ب، وَغر

َ
أَْغر ب، وا

ّ
باً، وَغر

ْ
ب َغر

ُ
غْر

َ
 عنّا ي

َ
ب

َ
وقد َغر

د، وقد 
ْ
ع
ُ
ى والب

َ
َّو ب: الن

ْ
بة والغَر

ْ
اه. والغَر

ّ
أغربه: نَح وا

 .
َ
د
ُ
ع
َ
ب أَي  ا ب 

َ
َغر

َ
و البلد.  عن   

ُ
النفي  :

ُ
والتغريب ب. 

َّ
تَغَر

َطن 
َ
 عن الو

ُ
ب: النُّزوح

ْ
بة والغُر

ْ
. والغُر

ُ
د
ْ
ع
ُ
ب: الب

ُّ
والتَغَر

منه:  تقول  كذلك؛  ب 
ُّ
والتغَر  

ُ
واالْغرِتاب ؛ 

ُ
واالْغرِتاب

حاح يف 
ّ
. ويف )ال�س

ُ
به الدهر

َّ
، وقد َغر

َ
ب واْغرَتَب

َّ
تَغَر

 ،
َ
ب واغرتب

َّ
بة: االغرتاب، تقول منه: تَغَر

ْ
اللغة(: الغُر

باء. 
َ
الغُر واجلمع  أي�ساً.  ا ب 

ُ
وَغر غريب  فهو  مبعنًى، 

والتَّغْريب: النفي عن البلد. ويف )القامو�س املحيط(: 

ال�سَّيءِ،  ُل 
َّ
أو وا ي، 

نِّ
َّنَح والت  ،

ُ
والذَّهاب املَغْرِب،  ب: 

ْ
الغَر

عِن   
ُ
النُّزُوح وبال�سم  ب. 

َّ
تَغَر وقد  بة 

ْ
كالغَر  ،

ُ
ه
َّ
د

َ
وح

ب. ويف )مقايي�س 
ُّ
بة واالْغرتاِب والتغَر

ْ
َطِن، كالغُر

َ
الو

ار.
َّ
ِت الد

َ
ب
َ
عد عن الوطن، يقال: َغر

ُ
بة الب

ْ
اللغة(: والغُر

معاٍن  يف  تتقاطع  الثالث  املفردات  أّن  ا لنا  ظهر 
َ
ي

معنى  هناك  اً: 
ّ
ونف�سي اً 

ّ
داللي وا�سحة  قرابة  بينها 

ي والبعد والنزوح عن الوطن من جهة، وهناك 
ّ
التنح

د والنّفْي من جهة ثانية.
ْ
معنى الّطر

ات املنفى. 
ّ
أدبي  هذا التّعالُق هو نف�سه الذي جنده يف ا

إدوارد �سعيد  يف كتابه »متثيالت املثقّف«، ي�سف ا

للحزن«،  إثارة  ا امل�سائر  أكرث  ا »من  أنّه  با املنفى 

أّن النفي والطرد يف التاريخ القدمي كان  م�ستخلِ�ساً ا

يعني  كان  نه  الأ  ،
ّ
املنفي لل�سخ�س  عاً 

نِّ
مرو عقاباً 

عن  بعيداً  له،  هدف  ال  الذي  د 
ُّ
الت�رص من  �سنواٍت 

ألفها املرء، مثلما يعني نوعاً  العائلة واالأمكنة التي ا

من النبذ وعدم ال�سعور باال�ستقرار يف املكان. وقد 

إدوارد �سعيد بني املنفى يف االأزمنة ما قبل  قارن ا

أّن داللة  احلديثة واملنفى يف الع�رص احلديث، فوجد ا

إىل  لت من جتربة �سخ�سية ا
ّ
املنفى يف احلا�رص حتو

بكاملها  أعراقا  وا �سعوباً  أ�سابت  ا جماعية  جتربة 

�ست لالقتالع والت�رصيد والنفي الق�رصي، ممثاّلً 
ّ
تعر

وقد  واالأرمن)1(.  الفل�سطينيني  بهجرة  ذلك  على 

أّن هناك جمتمعات �ستاٍت كاملة تبتعد،  إلينا ا و�سل ا

أوطانها االأ�سلية، وتتخلّى عن  هاً، عن ا
ْ
أو كر عاً ا

ْ
طو

من  جزءاً  لت�سبح  االأ�سلية  وثقافاتها  االأم،  لغتها 

إليها،  املجتمعات والثقافات اجلديدة التي هاجرت ا

والهنود  فرن�سا،  يف  ني 
ّ
واملغاربي االأفارقة  مثل 

آداباً  أنتج هوؤالء ا والباك�ستانيني يف بريطانيا. وقد ا

أو االإجنليزية  ا الفرن�سية  نة، وهم يتّخذون من 
ّ
هج

ُ
م

لغةً للتعبي والتوا�سل، كا�سفةً عن حاجيات الذات 

الوعي والكينونة، وت�سّظياٍت  روٍح يف 
ُ
اجلديدة، وج

أو  ة. وب�سبب من ظروف احلرب يف لبنان، ا
ّ
يف الهوي

أو ب�سبب  االإ�سطهاد ال�سيا�سي واحل�سار يف العراق، ا

والقمع  احتالله،  أعقبت  ا التي  ال�سنوات  يف  احلرب 

العقود  �سهدت   ،
ّ
عربي بلدٍ  من  أكرث  ا يف  وا�ستحالة 

ة 
ّ
ب�رصي ملجموعاٍت  كبية  هجرة  االأخية  الثالثة 

البلدان  إىل  ا واالأدباء،  املثقّفون  وفيهم  كبية، 

أو طلبة علٍْم  أيدٍ عاملة ا االأجنبية التي ا�ست�سافتهم كا

إىل  أن النظرة ا ألي�س �سحيحاً ا ني. ا
ّ
أو الجئني �سيا�سي ا

املنفى يف االأدب، بل ويف الدين، تخفي ماهو رهيب 

 على 
ٌّ
 دنيوي

ٌ
أمر أّن املنفى ا وفظيع يف حقيقته، وهو ا

أنه  نحو ال براء منه، وتاريخي ب�سورة ال تطاق، وا

من فعل الب�رص بحق �سواهم من الب�رص؟ 

إىل املنفى، كما يرى منّظرو ما  أن ننظر ا  بو�سعنا ا

64نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

ميثّل املنفى 

واقعاً انتقاليّاً 

يتمُّ بالقّوة 

أو بالفعل،  ا

عندما يعني 

االنتقال من 

ليف واملعلوم  االأ

إىل الغريب  ا

واملجهول، 

ويعني مواجهة 

ن�ساين  الكائن االإ

مل�سريه يف 

ح�سرة رعب 

الوجود 

وق�سريّته،
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بعد الدرا�سات اال�ستعمارية، يف اجّتاهني خمتلفني: 

زين بني املنفى 
نِّ
ي

ُ
آخر اختياري، مم  مفرو�س وا

ً
منفى

ي�ستطيع  ال  حيث  مفرو�س،  فاالأول  واالغرتاب، 

إىل وطنه االأم حتى لو رغب يف ذلك،   العودة ا
ُّ
املنفي

أ نتيجة رغبة املرء يف  أما الثاين فهو اختياري ن�سا ا

�سباب.  مغادرة وطنه، الأي �سبب من االأ

ملعنى  تخطيطاً  ن�سع  أْن  ا اليوم  ب 
ْ
ع

ّ
ال�س ومن   

عمليات  من  املعقَّدة  الظروف  هذه  �سمن  املنفى 

والت�رصيد  واالقتالع  واالغرتاب  وال�ستات  النزوح 

الطوعي  الرحيل  م�سارات  ومن  جهة،  من  والنفي 

 
ّ
الرقي يف  الرغبة  أو  ا احلرية  عن  بحثًاً  الهجرة  أو  ا

يحتفظ  ولذلك،  ثانية.  جهة  من  املعي�س  باأو�ساع 

معنى املنفى بطبيعته املعقّدة، وي�ستوعب معنيي 

الهجرة واالغرتاب معاً: الهجرة حني يجري ال�سعي 

خارج  اً 
ّ
اختياري فيه  االإقامة  وتف�سيل  املنفى  إىل  ا

حالة  بو�سفه  إليه  ا نظر 
ُ
ي حني  واالغرتاب  الوطن، 

داخل  اً 
ّ
ا�سطراري واالإبعاد  بالعزلة  ال�سعور  من 

أن  ا أي�ساً  الوطن وخارجه. وبالنتيجة، من ال�سعب ا

ّن هذا التمييز لي�س دقيقاً كما  ز بني الثالثة، الأ
ّ
مني

ةٌ ت�سل ما بني 
ّ
 رمادي

ٌ
يجب؛ فثمة تداخلٌ وم�ساحات

 بني ذينك وبني الهجرة.
ّ
املنفى واالغرتاب، ثم

واقعاً  املنفى  ميثّل  جميعها،  احلاالت  هذه  ويف   

أو بالفعل، عندما يعني االنتقال  ة ا
ّ
 بالقو

ُّ
اً يتم

ّ
انتقالي

إىل الغريب واملجهول، ويعني  ليف واملعلوم ا من االأ

مواجهة الكائن االإن�ساين مل�سيه يف ح�رصة رعب 

ته، وبالتايل ننتقل يف احلديث عن 
ّ
الوجود وق�رصي

جتربة  كونه  إىل  ا اً 
ّ
م�ستجد واقعاً  كونه  من  املنفى 

أ�سئلة  ا أتون  ا يف  املنفية  بالذّات  تقذف  إ�سكالية  ا

أ�سماء  ا إذن،  ا للمنفى،  امللغزة.  ة 
ّ
والهوي امل�سي 

هو  داخلي   .
ّ
وخارجي  

ّ
داخلي ووجهان،  كثية 

ة املرء عن جمتمعه وثقافته ب�سبب �سلطٍة من 
َ
ب
ْ
ُغر

للمنفى.  اً 
ّ
حاد تعريفاً  الوطن  داخل  في�سي  لظ، 

ّ
ال�س

ا هو انف�سال املرء عن مكانه االأول وعن 
ّ
وخارجي

إذا  وا املرجعي.  ف�سائه  وعن  العاطفية  جغرافيته 

ل يجد متنقّ�س مدلوالته يف االغرتاب مبا 
ّ
و كان االأ

ي�ستتبع  الثاين  إّن  فا الذات،  كينونة  يف  �رصخ  هو 

إىل املكان الغريب حيث االنقطاع عن  واقع الهجرة ا

رقْ�ساً  الفردية  الذات  لدى  نِّد  يول  
ّ
املرجعي الف�ساء 

على االأجناب بني الـ»هنا« والـ»هناك«.

هذه  عن  للتعبي  االأدب  من  أقوى  ا هناك  ولي�س   

واملركَّبة  ة 
ّ
الغني الطبيعة  لنا  تربز  حيث  التجربة، 

يف  تلتمع  التي  املوتيفات  عرب  املنفى  الأدب 

وال�رصدية  ال�سعرية  ن�سو�سه  يف  وتتكرر  ذاكرته، 

على ال�سواء.

أدب املهجر؟ أم ا أدب املنفى ا 2. ا

زٌ حمفوظ 
ّ
عرب التاريخ الثقايف، كان هناك دائماً حي

من  ة، 
ّ
والنوعي عة 

ّ
املتنو بتعبياته  املنفى  الأدب 

ة. 
ّ
آخرى، ذاتية وجمعي إىل ا آخر، ومن جتربة ا إىل ا ع�رص ا

االإن�سانية، ويتجلّى  االآداب  فاأدب املنفى قدمي يف 

والهجرة  واخلروج  اال�ستبعاد  ثيمات  يف  ح�سوره 

ة، ويتّخذ من حلظة النفي عالمةً فا�سلةً يف 
ّ
الق�رصي

انتقاٍل  حلظة  باعتبارها  واجلماعة،  الفرد  تاريخ 

إليه،  ا املهجور  املكان  إىل  وا من   
ّ
تتم  

ّ
زمني نف�سي 

ة تنطوي على �رصخ يف �سية الفرد مثلما 
ّ
ومن ثم

ة، بكلّ 
ّ
يف تاريخ اجلماعة. وهذه اللحظة االنتقالي

ت�ستدعي  معظمها  يف  كانت  أ�سواقها،  وا جتلّياتها 

الكينونة ومعنى الوجود، يف �سياِق ال ي�سي  �سوؤال 

لكّن  باالنف�سال.  وال�سعور  واحلنني  باالغرتاب  إاّل  ا

احلدود«  »عبور  باعتبار  طاٍغ،  اليوم  ح�سوره 

ية الذي يت�ساعد، وجتارب الهجرات 
ّ
ة واملاد

ّ
الرمزي

االآالم وامل�سائر املجهولة التي ترتتّب عنه هجرةً 

أ�سبح ثيمة غالبة، يف �سياق  ا، حتّى ا
ً
أو جلوء ا ا

ً
أو نفي ا

 .
ّ
ل، قيامي

نِّ
ٍ متحو

ْ
ع�رص

الطويل، من  العربي، عرب تاريخه  االأدب  ومل ي�سلم 

جتربة املنفى االأدبي؛ فقد �سعر الكثي من �سعرائه 

وكتّابه بطعم االغرتاب والبعد عن الوطن، وا�ستاقوا 

على  قاهرٍ  ل�سبب  هجروها،  التي  االأمكنة  إىل  ا

�سيٍغ  يف  التجربة  هذه  معاناة  دت 
ّ
جت�س االأرجح. 

ات ال�ساعر اجلاهلي، 
ّ
أ من طللي عة، بدءا

ّ
ة متنو

ّ
كتابي

ومروراً بكتّاب و�سعراء ذاقوا النفي حنظالً وكتبوا 

أبو حيان التوحيدي ودعبل  أ�سهر هوؤالء ا عنه، ولعلّ ا
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واملتنبي  احلمداين  فرا�س  أبو  وا اخلزاعي  علي  بن 

ال�سالم اخل�سني وابن زيدون،  أبو متام وابن عبد  وا

أحمد �سوقي و�سامي البارودي وعالل الفا�سي  إىل ا ا

احلديث.  الع�رص  يف  احلكيم  وتوفيق  ح�سني  وطه 

ندل�س  أو«االأ ا أميكا  ا إىل  ا اللبناين  لكن يبقى املهجر 

القرن  من  ل 
ّ
و االأ الربع  يف  بتعبيهم،  اجلديدة« 

الع�رصين، هو االأبرز يف تاريخ االأدب العربي. 

ون 
ُ
يكابد العرب  الكُتّاب  كان  آخر،  ا إىل  ا مهجرٍ  من 

خمتلَف حاالِت النفْي، الق�رصية منها واالختيارية. 

هذه  إحدى  ا كونه  يعدو  ال  الوطن  عن   
ُ
واالغرتاب

الغالب  يف  إنه  ا القول   
ّ
�سح ا 

ّ
رمب بل  احلاالت، 

وب�سبب   . أةً  وطا أخفّها  ا أي  ا احلاالت،  هذه  أهون  ا

جمتمعاتنا  تعي�سها  التي  املعقّدة  االأو�ساع  من 

يف  تواجهها  التي  امل�سيية  يات 
ّ
والتحد العربية، 

 »النفْي« 
ُ
 مفاهيم

ْ
عت

ّ
 وتنو

ْ
دت

ّ
الداخل واخلارج، تعد

نف�سه   
ُ
يجد الذي   ،

ّ
العربي املثقّف  لدى  و«املنفى« 

به،  التغني  وبني  املنفى  من  ال�سكوى  بني  حائراً 

الداخلية ومنافيه اخلارجية  بني منافيه  متنازَعاً 

ومفاهيمه  املنفى  عن  كثياً   
ُ
الكالم �ساع  وقد   .

أبرز  ا من  واحداً  و�سار  احلديث،  العربي  االأدب  يف 

أدب املنفى تاريخ  مو�سوعاته. ومل يدخل م�سطلح ا

إاّل يف ثالثينيات القرن الع�رصين.   االأدب العاملي ا

لي�س  أنَّه  ا الً، 
ّ
أو ا إ�سكالنْي:  ا ثي 

ُ
ي املنفى«  أدب  »ا لكن 

 
ٌ
أدب ا هو  ما  بقدر  الدقيق،  باملعنى  اً 

ّ
أدبي ا عاً 

ْ
نو

أال وهو النفي، �سواء   ا
ٌّ
 يالزمه حدٌث مهم

ّ
مو�سوعاتي

أدب املنفى كل  اً. ويغّطي ا
ّ
أو اختياري اً ا

ّ
إجباري كان ا

االأجنا�س االأدبية املعروفة من �سعر ورواية وق�سة 

يتجاوز  أحيانًا  وا وم�رصحية،  وملحمة  ق�سية 

الرفيعة،  االأدبية  نواع  االأ من  عليه  املتعارف 

ذاتية  �سي  أو  ا �سهادات  أو  ا �سكل يوميات  م يف 
َّ
قد

ُ
لي

ة. 
ّ
وغيي

 ،
ّ
قار وغي  وف�سفا�س  لْتب�س 

ُ
م مفهومه  أّن  ا ثانياً،   

مغايرة  لّة 
ُ
ح يف  داً 

ّ
جمد يظهر  ما  �رصعان  يختفي 

ألوان الع�رص وظالله ال�سيا�سية وال�سو�سيو  ن با
ّ
تتلو

الذي  التاريخي واملعريف  لل�سياق  الثقافية، وتبعاً 

أُنْتِج فيه. أو ا ظهر ا

دار�سو  أطلقها  ا التي  يات 
ّ
املُ�سم عن  النظر  وبغ�ّس 

ى 
ّ
ملُ�سم بع�سهم  ورف�س  اجلديد،  املهجر  أدب  ا

ات وروؤى 
ّ
 احل�سا�سي

ُّ
أدب املهجر« ب�سبب من تغي »ا

 الظروف الراهنة عن الظروف التي 
ُّ

الكتابة، وتغي

ى 
ّ
�سم

ُ
م عنه  ف�ّسلني 

ٌ
م املهجر،  أدب  ا والدة  رافقت 

أن ناأخذ  آثرنا ا أنَّنا ا إاّل ا أو »املنفى«، ا أدب االغرتاب« ا »ا

نّه يتّ�سع الأدب املنفى،  أدب املهجر«، الأ مب�سطلح »ا

والنفي واحلنني  الغربة  وي�ستمل حتّى على معاين 

وهي  الوجودي،  باملعنى  واالإغرتاب  الوطن  إىل  ا

التي  واملوتيفات  له،  مالزمة  ظلّت  التي  املعاين 

من  االأول  الن�سف  خالل  ٍة 
ّ
أدبي ا كظاهرٍة  و�سمته 

إذا  وا جديدة.  بتاأويالت  بعده  وما  املا�سي  القرن 

إنَّه  فا نفَْياً،  املعاين،  من  مبعنى  هجرٍة،  كلُّ  كانت 

ةً، فلكم عا�س املرء 
َ
لي�س بال�رصورة كلُّ نفٍْي هجر

 
ّ
زق. ثُم

ْ
ر
ُ
 ي

ٌّ
منفاه، وذاق ويالته وهو يف وطنه حي

اً، كتب 
ّ
أو داخلي اً ا

ّ
لي�س كلُّ من عا�س املنفى، خارجي

ت 
ّ

، وتغي
َّ

إّن مفهوم املنفى نف�سه تغي اً. ا
ّ
أدباً منفي ا

 منفى نتحدث اليوم 
ّ
أي ال�رصوط امل�ستجيبة له، فعن ا

يف زمن �سعود التكنولوجيات اجلديدة التي حقّقت 

ى بـ»ال�سفافية اجلغرافية«؟
ّ
�سم

ُ
ما ي

أن مغادرة املكان  إىل املهجر، وال ن�سكُّ يف ا  نعود ا

ة التي تقدح نار الهجرة 
ّ
االأول هي ال�رصارة االأ�سلي

أ�سباب الهجرة، واختلفت  إذا اختلفت ا وتداعياتها. وا

إّن املهجر ال ينطوي  تبعاً لذلك دالالتها وجتلّياتها. فا

على الق�رص الذي ينطوي عليه املنفى، بل ينطوي على 

العودة  إمكانية  ا ويبقي  االختيار،  حرية  من  درجة 

ة 
ّ
ق�رصي الهجرة  كانت  إن  وا حتّى  دائماً،  مفتوحة 

أثي النف�سي ال�ساغط  أحياناً. لي�س للهجرة ذلك التا ا

الذي يرتكه املنفى على املهاجر. ي�سعر هذا االأخي 

ي 
ّ
د وغي مرغوب فيه، وهو ما يقو

َ
طار

ُ
، م

ٌّ
أنَّه منفي ا

ال�سعور بالغربة واالغرتاب لديه. م�سطلح »املهجر« 

يف  ة 
ّ
االإجرائي كفايته  وله  الدرا�سة،  أفق  ا ي�ستوعب 

ويوحي  نِّل  م�سل و»النفي«  »املنفى«  فيما  التحليل، 

مه على 
ّ
أن نعم إيديولوجي الميكن ا مبدلول �سيا�سي وا

كتاّب املهجر و�سعرائه.

إال  ا أدب املهجر« لي�س متداوالً  إذا كان م�سطلح »ا  وا
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أنَّه مل يرتاجع،  إاّل ا يف كتب التاريخ الثقايف واالأدبي، ا

 حتى يف الوعي مبدلول 
َّ

 غي
ّ
بل هو يف اّطراٍد م�ستمر

أثّرت به طريقتنا  مل تا
ْ
و
َ
ع

ُ
املهجر نف�سه، يف �سياٍق م

مهجراً  املهجر  يعد  فلم  أويل؛  والتا التفكي  يف 

تقلّ  الذي  املكان  ذلك  هو  وال  القدمي،  باملعنى 

إليه، مثلما مل يعد االأديب  احتماالت عودة من يذهب ا

 .
ّ
م  مبناأى عن جمريات االأحداث يف بلده االأ

ّ
املهجري

الغياب« كما  وهو ما يدفع بقوة مفهوم »احل�سور 

حقل  إىل  ا و«دريدا«  و«ليفينا�س«  »هيدجر«  طرحه 

الدرا�سات االأدبية املقارنة، حيث االإن�سان والكلمات 

احل�سور.  يف  وتغيب  الغياب،  يف  حت�رص  �سياء  واالأ

أن  ا مفادها  ثاقبة  أطروحة  ا �ستايرن  جورج  ويقرتح 

أدب املهجر ميثل جن�ساً قائماً بذاته بني االأجنا�س  ا

وهو  الالجئني،  ع�رص  الع�رصين،  القرن  يف  االأدبية 

�ستايرن:  يقول  املنفيني.  ون، وعن 
ّ
املنفي كتبه  أدب  ا

يف  الفن  يبدعون  الذين  أولئك  ا أن  ا �سحيحاً  يبدو   «

 
ّ
ح�سارة �سبه بربرية جعلت الكثيين بال وطن، البد

لني 
ّ
ومرتح دين 

ّ
م�رص �سعراء  أنف�سهم  ا هم  يكونوا  أن  ا

عرب حدود اللغة، �سذّاذاً متحفظني نو�ستاجليني يف 

أوانهم عمداً«)2(. غي ا

ة 
ّ
عاد اليوم طرح ال�سوؤال املتعلّق باأدب املهجر، بقو

ُ
ي

دار�سوه  و�سار  ة. 
ّ
وحاد خ�سبة  تف�سيات  وداخل 

يف  اجلديدة«  بـ»املهجرية  أ�سموه  ا ا 
ّ
عم ثون 

ّ
يتحد

االأدباء  من  املئات  هجر  أن  ا بعد  العربي،  االأدب 

إىل دول وف�ساءات وعوامل جديدة،  والكتّاب بالدهم ا

أثّر  تا وقد  أ�سرتاليا.  وا ال�سمالية  أميكا  وا أوربا  ا يف 

اجلديدين،  االجتماعي  واملحيط  بالثقافة  هوؤالء 

والنرثية يف جمملها  ال�سعرية  كتاباتهم  و�سم  ا 
ّ
مم

�سيغة  لكن  لالنتباه.  وجديرة  ة 
ّ

خا�س ب�سماٍت 

ة، فالبحث عن �سمات 
ّ
ال�سوؤال تبدو خمتلفة هذه املر

وخ�سائ�س يف ن�سو�س هوؤالء املهاجرين اجلدد، 

والو�سوح  ال�سهولة  من  نف�سه  بالقدر  أتى  يتا ال  قد 

أدب  التي ا�ستطاع بها دار�سو االأدب حتديد �سمات ا

أ يف بدايات القرن الع�رصين.  املهجر الذي ن�سا

ظاهرة  دت 
ّ
وجتد العربي،  املهجر«  أدب  »ا  

ّ
تغي لقد 

املَهاجر، بدايةً  دت 
ّ
وتعد الفتة،  ب�سورة  ة 

ّ
املهجري

من الربع االأخي من القرن الع�رصين. ولقد ترتّب عن 

 
ّ
ة ما نلم�سه من ثراءٍ نوعي

ّ
هذه االأو�ساع امل�ستجد

عليها  ت 
ّ
ا�ستقر التي  آالت  واملا احلاالت  يف  ي 

ّ
وكم

�سكون  من  ج 
ّ
تتدر وهي  اجلديدة،  املهجر  ة 

ّ
و�سعي

مروراً  املكثّفة،  أ�ساوية  املا إىل  ا وحيادها  اللحظة 

واالإح�سا�س  االحتجاج  ونربة  ب 
ُّ
التغر من  أ�سكاٍل  با

اللذوعي ب�سوؤال الوجود والكينونة مل يكن يعرفها 

 
ّ
خ�سم ويف  االأُول.  ني 

ّ
املهجري وعي  إليها  ا ويرقى 

ذلك، انخرط املئات من االأدباء يف الكتابة باللغة 

ُّغات االأجنبية )الفرن�سية، االإجنليزية،  أو بالل العربية ا

وقد  و�سواها(،  االإ�سبانية  الهولندية،  االأملانية، 

أوطانهم بالواقع الذي  امتزجت يف كتاباتهم هموم ا

الدول امل�سيفة، وتوحي جتاربهم يف  يحيونه يف 

وهو  االأوىل،  أتهم  ون�سا طفولتهم  بذكريات  الغربة 

أدبهم ومفهومهم للكتابة والتخييل،   ما ي�سكّل ا
ّ
أهم ا

أفق  أفق للكتابة، وعاملني يف ا م�ستثمرين الهجرة كا

نا« و«االآخر« غي  »الهوية املفتوحة«، وجدلية »االأ

القابلة لالنف�سام. 

ني من بقي مندجماً 
ّ
ويف هذا ال�سياق، من املهجري

وم�ستكمالً  الداخل،  يف  العربية  الثقافة  حركة  يف 

م�ستوى  على  ال�سعري  بوجودهم  عنا�رصها 

احل�سور  أو  ا ال�سعرية  وامل�رصوعات  الن�سو�س 

الثقافية  للمراكز  تابعاً  ظلّ  من  ومنهم  الثقايف، 

ة املركز الثقايف 
ّ
�سون مركزي

ّ
كر

ُ
الكربى، وهم بذلك ي

 غي قليل. لقد بدت 
ٌ
أي�ساً، وهم نفَر وينتفعون منه ا

 
ّ
أ من االنقطاع التام أنّها »تبدا املهجرية اجلديدة كا

 ما�ٍس وارث للمكان اجلديد، �سواء ما�سيها 
نِّ
أي عن ا

أي كينونتها هناك يف الداخل،  ال�سخ�سي والثقايف، ا

م�رصوع  هو  أو�سع  ا ثقايف  م�رصوع  إىل  ا واالنتماء 

احلداثة العربية«)3(.

ة 
ّ
املهجري التي طبعتها ظاهرة  االآداب  ومن جملة 

املكتوب  املغربي  االأدب  هناك  ة، 
ّ
بقو اجلديدة 

أو بغيها من اللغات االأجنبية.  بالعربية ا

دب املغربي:  3. ظاهرة املهجريّة يف االأ

إىل املوقع اجلغرايف اال�ستثنائي للمغرب،   بالنظر ا
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للرتحال  أفقاً  ا بنائه  الأ بالن�سبة  الهجرة  كانت  فقد 

أي�ساً. ومل يعدم االأدب املغربي،  والكتابة، واملغامرة ا

يه من ال�سعراء والكتّاب 
ّ
إىل ع�رص، مهجري من ع�رص ا

الة. وكان هوؤالء يهاجرون، يف بداية االأمر، 
ّ
والرح

منها  نف�سه،  بالع�رص  ترتبط  �سباٍب  الأ امل�رصق  إىل  ا

املهني  العمل  أو  ا واال�ستك�ساف  الرحلة  أو  ا  
ّ
احلج

 من ابن بّطوطة 
ً
وال�سيا�سي ومتابعة الدرا�سة. ابتداء

ثابت  بن  الكرمي  عبد  إىل  ا و�سوالً  االأكرب،  املهاجر 

وعبد الكرمي غالب وحممد برادة وحممد ال�رصغيني 

لفتح  وحممد  يحياوي  ور�سيد  املجاطي  أحمد  وا

أجواء احلياة الثقافية يف هذه  ن عا�سوا ا
ّ
و�سواهم مم

أثّروا بها، وقد كتب معظمهم عنها  البالد لفرتٍة، وتا

يف رواياٍت و�سي ومذّكرات و�سهادات. ومل يعرف 

إاّل  ا االأدبي«  أدباء املغرب، يف مهجرهم، »منفاهم  ا

ما 
ّ
يف بحر ال�سبعينيات من القرن املن�رصم، وال�سي

أن  ا بعد  فرن�سا،  إىل  ا نفوا  أو  ا هاجروا  الذين  أولئك  ا

تعلّموا لغتها يف املغرب زمن احلماية، فاحت�سنهم 

إدري�س  أ�سهر هوؤالء هم: ا الو�سط الثقايف هناك. ولعلّ ا

جلون  بن  الطاهر  الدين،  خي  حممد  ال�رصايبي، 

يف  يكتب  كان  ومعظمهم  اللعبي.  اللطيف  وعبد 

ثِقْـل ثقايف و�سو�سيوتاريخي �ساغط كانت  �سياق 

ترهنه، با�ستمرار، العالقة اال�ستعمارية بني فرن�سا 

كتّاب  من  االأول  الرعيل  هذا  كان  إذا  وا واملغرب. 

املتوترة  العالقة  تلك  من  يعاين  املغاربة  املهجر 

أن ت�ستدرجه  طاً من ا
نِّ
تحو

ُ
تعِمر، م

ْ
مع لغة االآخر املُ�س

جيالً  هناك  إّن  فا وال�سيا�سية،  الفكرية  مواقعه  إىل  ا

أو ولد  أ يف ف�ساءاتها ا أو ن�سا إىل فرن�سا ا جديداً هاجر ا

راً من عقدة امل�ستعمر 
ّ
تحر

ُ
بها، بدا خمتلفاً يكتب م

أداةً  ا لديه  بالن�سبة  الفرن�سية  أ�سبحت  وا االأجنبي، 

ية. ولقد خلق هذا اجليل 
ّ
ةَ للبوح وارتياد احلر

ّ
تعبيي

بني  متعار�سة  وروؤى  ات 
ّ
ح�سا�سي من  ن 

ّ
املتكو

العمراوي،  حممد  حمودان،  )حممد  وال�رصد،  ال�سعر 

�سهام بوهالل، عبد اهلل الطايع، �سليم اجلاي، رجاء 

�سمية  احلداوي،  إدري�س  ا بنبني،  ماحي  بن�سم�سي، 

و�سواهم( حراكاً  رزان  العب�سي، هدى روان، حممد 

أو�ساط املهاجرين وامل�سهد  ا ومتنامياً يف  اً 
ّ
حقيقي

أي�ساً،  ا فرن�سا  ويف  ال�سواء.  على  الفرن�سي  الثقايف 

در�س  بعدما  إليها  ا جاء  من  ني 
ّ
املهجري من  هناك 

م�سغوٌف  وقلبه  داخله،  ونا�سل  الوطن  أر�س  ا يف 

بالعربية يكتب بها ويبدع فيها )جمال بدومة، عبد 

االله ال�ساحلي، اح�ساين بنزبي، حممد املزديوي، 

عبداهلل كرمون، ميلود غرايف، املعطي قبال، حنان 

درقاوي و�سواهم(. 

أوروبا  ا يف  املغربية  املهاجر  اليوم  دت 
ّ
تعد ولقد 

الكتّاب  من  الع�رصات  هناك  وبات  وخارجها، 

بلغة  أو  ا العربية  باللغة  يكتبون  الذين  وال�سعراء 

)عالل  بلجيكا  يف  معاً:  بهما  أو  ا امل�سيفة  الدول 

حممد  ال�سنتوف،  املنعم  عبد  عدنان،  طه  بورقية، 

الهواري  غباري  بلعيز،  آيت  ا عي�سى  الزملاطي، 

م�سطفى  م�سعاد،  )حممد  أملانيا  ا ويف  و�سواهم(، 

احلجاج، عبد اللطيف بلفالح، عبد اللطيف يو�سفي، 

بلهواري،  الدين  نور  �سافو،  وردة  بوطيب،  ر�سيد 

القادر  )عبد  هولندا  ويف  و�سواهم(،  جنمي  رمي 

ح�سن  ا�ستيتو،  م�سطفى  العروي،  فوؤاد  بنعلي، 

و�سواهم(،  العيا�سي  �سمية  بوعزة،  حفيظ  حجي، 

إ�سبانيا )جناة الها�سمي، ر�سيدة ملرابط، نبيل  ويف ا

لوغليمي،  أحمد  )ا إيطاليا  ا ويف  و�سواهم(،  دريو�س 

بن  )يون�س  إجنلرتا  ا ويف  و�سواهما(،  غريب  أ�سماء  ا

ماجن، عبد االإله كرين و�سواهما(، ويف جمهورية 

)زكية  الرنويج  ويف  و�سواه(،  مني  )عمر  الت�سيك 

)فدوى  املتحدة  الواليات  ويف  و�سواها(،  خيهم 

م�ساط، خالد �سليكي، جنوى املجاهد، ليلى العلمي 

عبدالرحمن  فهمي،  )ه�سام  كندا  ويف  و�سواهم(، 

بكار و�سواهما(. 

ة. يربز لنا 
ّ
أمام ظاهرة حقّاً، ظاهرة املهجري ا إنّنا  ا

الهجرة  ألة  م�سا طال  الذي  الاّلفت  اجلذري  ل 
ُّ
التحو

والوعي بها، وعالقتها املتوتّرة بالكتابة، بالقيا�س 

أو ثالثة. وت�سمح لنا  إىل ما كان متداوالً قبل عقدين ا ا

ة املغربية 
ّ
ة املعقّدة من تارخ املهجري

ّ
هذه الو�سعي

إبداء هذه املالحظات: يف االأدب والفّن معاً، با

ال�سعب  االنتماء  حقيقة  الو�سعية  تك�سف  أ-  ا

إىل عاملني متناق�سني، وثقافتني بينهما  واملركَّب ا
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ان مغادرة 

ول هي  املكان االأ

�سليّة  ال�سرارة االأ

التي تقدح 

نار الهجرة 

وتداعياتها. 

إذا اختلفت  وا

أ�سباب الهجرة،  ا

واختلفت تبعاً 

لذلك دالالتها 

إّن  وجتلّياتها. فا

املهجر ال ينطوي 

على الق�سر 

الذي ينطوي 

عليه املنفى، 

بل ينطوي 

على درجة من 

حرية االختيار، 

إمكانية  ويبقي ا

العودة مفتوحة 

إن  دائماً، حتّى وا

كانت الهجرة 

ً أحيانا ق�سريّة ا

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



ثراء  م�سدر  ي�سكّل  ذلك  كان  إذا  وا توتُّر.  عنا�رص 

اجليلني  من  ال�سباب  دباء  لالأ بالن�سبة  واختالف 

كتاباتهم  ت�سم  بالنتيجة  أنّها  ا إاّل  ا والثالث،  الثاين 

إزاء  با والقلق  والاّليقني  واحلية  الت�ساوؤل  بروح 

مو�سوعات اللغة والذات واملكان.

العربية،  يجهلون  اجلدد،  ني 
ّ
املهجري أغلب  ا ب- 

أوا فيها،  ويكتبون بلغات الدول التي ولدوا بها ون�سا

إاّل عرب البطاقات  ومل يعرفوا املغرب بلدهم االأ�سلي ا

أو من خالل العطل و الزيارات العائلية،  الربيدية، ا

أجانب، وهو  ثون عن املغرب ككُتّاب ا
ّ
أحياناً يتحد وا

وان�سطار  باملنفى  لديهم   
ّ
احلاد ال�سعور  ي 

ّ
يقو ما 

ة.
ّ
الهوي

واختيوا  أوروبا،  با  
ٌ
�سيت لهم  من  هوؤالء  ومن  ج 

بها،  يعي�سون  التي  املهجر  بلدان  يف  ُكتّاب   
ّ
أهم كا

وحظوا  رتماً، 
ُ

حم ماً 
ْ
�سه مبيعاتها  بلغت  وكتبهم 

إىل  أعمالهم مل ترتجم ا ة معروفة، لكن ا
ّ
أدبي بجوائز ا

املغرب  االأ�سلي  ببلدهم  لها �سدى  ولي�س  العربية 

هلون به.
ْ
ج

ُ
الذي ي

أدباء املهجر  ا آخر من  ا  
ٌ
د-  باملقابل، هناك قطاع

ووجدوا  خمتلفة،  �سياقات  يف  البالد  غادروا  من 

أمريكا  وا أوروبا  با »املنايف«  بني  موزَّعني  أنف�سهم  ا

لكنهم  جديدة،  حياة  يعي�سون  حيث  ال�سمالية 

يحر�سون على الكتابة بالعربية، وبالتايل يبدون 

الثقايف  احلراك  يف  اندماجاً  �سابقيهم  من  أكرث  ا

التي  واالأعمال  الن�سو�س  م�ستوى  على  املغربي 

اء، 
ّ
والقر النقّاد  بني  وتتداول  باملغرب  ين�رصونها 

ثقافية،  م�رصوعات  )ندوات،  الثقايف  أواحل�سور  ا

إلكرتونية، حوارات �سحفية..(. جماّلت، مواقع ا

املنت�رصين  املغاربة  الكتاب  إّن  فا كان،  اً 
ّ
أي وا  

الأدبهم  م�سافة  قيمة  �سكّلون 
ُ
ي العامل  بقاع  يف 

جديدة  �ساٍت« 
ْ
ع

َ
»ر خلون 

ْ
د
ُ
ي وهم  االأ�سلي،  الوطني 

أ�سئلة  ا مع  وتعاطيه  روؤيته  وا�ساليب  أن�ساغه  ا يف 

ة 
ّ
إعادة �سوغ الهوي العامل، منخرطني، بالتايل، يف ا

دها 
ُّ
دة يف تعد

ّ
الفردية واجلماعية للمغاربة املتجد

أن  ا يجب  ال�سياق،  هذا  ويف  وتطوافها.  وانفتاحها 

أدبنا يت�سكّل يف املهاجر  اً من ا
ّ
أّن جزءاً مهم ندرك ا

والهولندية  واالإ�سبانية  والفرن�سية  العربية  بلغاته 

حتى  بل  واالإيطالية،  واالإجنليزية  واالأملانية 

باللغات االإ�سكندنافية.

4. �سعريّات مهاجرة: 

أ�سئلة التجربة منفى الكتابة وا

املعا�رصة،  ثقافتنا  من  املتوتّرة  اللحظة  هذه  يف 

ال يكفُّ ال�سعر املغربي عن املناداة بحداثته و�سّق 

مبختلف  واملجهول،  االآن  يف  مغامرتها  دروب 

اجلمالية.  والروؤى  ات 
ّ
واحل�سا�سي واالأفواه  االأيدي 

غم 
ّ
وبالر أخرى.  ا إىل  ا ذاٍت  ومن  آخر،  ا إىل  ا جيل  من 

َّم   من جتارب هذا ال�سعر تتكل
ٌ
من ذالك، ال تزال كثي

ال�سواء،  على  واخلارج  الداخل  يف  والعماء  التيه 

راِوح مكانه. فلي�س 
ُ
وال يزال النقد ال�سعري عندنا ي

أن يظلّ نقد ال�سعر املغربي  غ، البتّة، ا
نِّ
هناك من م�سو

هيمنة  ميدان  على  خطابه  يثبت  أن  وا هو،  كما 

ي�ستنزف  نف�سه.   
نِّ

يغي فال  والكلي�سيهات،  ال�سلط 

إذا مل يعد هناك  امل�ستقبل بقدرما ي�ستنزف نف�سه. وا

اخلطاب حول  الأن   ،
َّ

يتغي أن  ا عليه  إّن  فا يقوله،  ما 

أن  ا عليه  كما  نف�سه.  ال�سعر   
َّ

يتغي ملا   
َّ

يتغي ال�سعر 

ال�سعر  يحرتثها  التي  اجلديدة  االأرا�سي  إىل  ا ينظر 

ال�سواء.  على  و«املهاجر«  الداخل  يف  املغربي 

»ال�سعرية  لتبعث  حان  قد  الوقت  اعتربنا  ا 
ّ

ورمب

كثية،  أنفاق  ا يف   
ّ
املنفي تاريخها  من  املغربية« 

املغربي،  ال�سعر  مل�سارات  االإ�سغاء  بواجب  وتقوم 

إ�سافاته  ا وتُقايِ�س  اته، 
ّ
خ�سو�سي تدر�س  حتّى 

ا 
ّ
النوعية �سمن تيار احلداثة ال�سعرية، وتك�سف عم

عة ومرّكبة. ومن 
ّ
أ�سئلة متنو يتحكّم به من قوانني وا

لها، هذا  ى 
ّ
تت�سد أن  ا التي عليها  االإ�سكاالت  جملة 

أن  ا يجب  وطني  �سعري  ل 
َّ
تخي

ُ
م  

نِّ
أي ا عن  االإ�سكال: 

بالعربية،  يكتبون  مغاربة  �سعراء  ب�سدد  نهند�سه 

]االأمازيغية،  املحلّية  ورطاناتهم  بلهجاتهم  أو  ا

فهم 
ّ
أو بلُغات الدول التي تُ�سي انية والعامية[، ا

ّ
احل�س

أوروبا وكندا و�سواهما؟ يف املهاجر با

ث عن 
ّ
أن نتحد إمكاننا اليوم ا  هذا االإ�سكال: هل با

ّ
 ثُم
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ما بلغته 
ّ
ني يف ال�سعر املغربي، وال�سي

ّ
جيل املهجري

م�رصوخة  لذوات  نداء  أمام  ا الوطنية، حيث جتدهم 

ة 
ّ
ثم ومن  واملطلق،  التاريخ  مرايا  يف  وحمفوزة 

تكون اجلغرافيا املقيا�س يف التنظي والتحليل بدالً 

التحقيب  من  بدالً  املكاين  واملهجر  التاريخ،  من 

الزّمني؟ 

1.4. مقرتح للقراءة:

أربع جتارب �صعريّة  أن نبحث يف ا نقرتح، هنا، ا

إلينا من تلك اجلغرافيا النف�صية  مغربية تقْدِم ا

والثقافية والتاريخية للمهجر االأوروبي، رعاها 

 عليها �صعراء جمعهم بينهم قدر الهجرة، 
َّ
أكب وا

قت بينهم �صبل الكتابة واحلياة، ُمنْ�صتني 
ّ
وفر

لنوع التمايزات يف �صكل الكتابة وانبناء الذّات 

املوقف  ولنوع  والتيمات،  واملتخيّل  واللغة 

االآخر،  ومن  ذاته  من  �صاعرٍ  كلُّ  يتّخذه  الذي 

هم:  االأربعة  ؤالء  هو نف�صه.  ال�صعر  من  وكذلك 

عبداالإله ال�صاحلي، طه عدنان، حممد م�صعاد 

واح�صاين بنزبري.

والتحليل  لل�سوؤال  ة ممكنة 
ّ
أر�سي ا لبحثنا  يوفّر  وما 

أكرث من قا�سم م�سرتك بني هوؤالء ال�سعراء،  أّن هناك ا ا

 عن الطوق 
ّ
أ و�سب فهم ينحدرون من جيل واحد ن�سا

إاّل يف  ا أوروبا  ا إىل  ا يهاجروا  ومل  االأ�سلي،  بلده  يف 

أو متابعة  ة للعمل ا
ّ
ات هجرة اختياري

ّ
بحر الت�سعيني

املهجر  جمتمع  يف  واندجموا  جهة،  من  الدرا�سة 

ثقافية)4(،  وم�رصوعات  برامج  خالل  من  الثقايف 

وال�سعري  الثقايف  احلراك  يف  اندجموا  بقدرما 

التي  واالأعمال  الن�سو�س  م�ستوى  على  املغربي 

جهة  من  املغرب  ببلدهم  تباعاً  ين�رصونها  كانوا 

املكتوبة  ال�سعرية  باكوراتهم  ب�سدروا  ومل  ثانية، 

لفية اجلديدة بني الدارالبي�ساء  إاّل يف االأ ا بالعربية 

قّعت يف بحر 
ُ
أغلب ن�سو�سها و إن كانت ا وبيوت، وا

املهجري  كينوناتهم  ب�سوؤال  ممهورةً  ات، 
ّ
الت�سعيني

من جهة ثالثة.

بينهم  زال  ما  آخر  ا قا�سم  من  هناك  كان  إذا  وا

حالهم  ل�سان  جعلوها  وقد  النرث«،  »ق�سيدة  فهو 

لكنّهم  والعامل،  الذّات  إىل  ا والروؤية  الكتابة  يف 

إىل  ا ا�ستناداً  وذلك  واحدٍة،  ٍة 
ّ
ب�سوي يكتبونها  ال 

الفكرية  ات 
ّ
واملرجعي الكتابة  يف  م�سادرهم 

 
ُ
مل�ست )كلّما  يف  منها.  متحوا  التي  واجلمالية 

ال�ساحلي  عبداالإله  لدى  جند  ك�رصته()5(،  �سيئاً 

احلياة  تفا�سيل  التقاط  على  قدرةً  ق�سيدته  يف 

بتفاهاتها حتّى، والتعبي عنها بطريقٍة متزج بني 

بالذاتية   
ً
احتفاء جند  مثلما  ة، 

ّ
والكلبي ة 

ّ
اللذوعي

لدى  جند   ،)6()
ّ
احلب  

ُ
أكره )ا ويف  الفجاجة،  بالغ 

ة ومعكو�سة 
ّ
قاومة رمزي

ُ
م طه عدنان يف ق�سيدته 

تناق�سات  على  �س 
َّ
وتتعي  ،

ُ
حتياه واقعاً  تًهادِن  ال 

احلياة املنثورة يف كلنِّ مكان. ويف »)زغب املياه 

ق�سيدته  يف  م�سعاد  حممد  لدى  جند  الراكدة()7(، 

اً، 
ّ
اً وجمالي

ّ
ألة الداّل ال�سعري تخييلي اً مب�سا

ّ
ياً حاد

ْ
وع

اجل�سد  ل�سعرية  القيمة  بالغ  عمٍل  عن  ت�سّف  بحيث 

)بال�سدفة،  ويف  للغة.  االإيروتيكي  أويلها  تا يف 

يف  بنزبي  اح�ساين  لدى  جند  الف�سول()8(،  نرث 

العقل  نق�س  على  تعمل  لل�سلب  ةً 
ّ
�سعري ق�سيدته 

حملّه.  ال�سدفوي  اللّعب  إحالل  وا لل�سورة،  الداليل 

عدنان  وطه  ال�ساحلي  عبداالإله  كان  إذا  فا وهكذا، 

إّن  ات كتابته، فا
ّ
أخالقي ان باملدلول ال�سعري وا

ّ
يهتم

الداّل  إىل  ا ان�رصفا  بنزبي  واح�ساين  م�سعاد  حممد 

جتارب  وهي  و�سلباً.  إيجاباً  ا اته، 
ّ
وجمالي ال�سعري 

التُّخومي وتخرج عنه  امل�سكن  تقيم، جميعها، يف 

أرحب خارج التخوم . آفاٍق ا إىل ا ا

ُّذوعية والكلبيَّة: 2.4. جماليّات اليومّي بني الل

ال�سعرية  نكت�سف يف جمموعة عبد االإله ال�ساحلي 

بناء  يف  ميزج  الذي   
ّ
مي

ْ
باليو وا�سحاً   

ً
احتفاء

 بالذاتية 
ً
ة، واحتفاء

ّ
ة والكلبي

ّ
اته بني اللذوعي

ّ
جمالي

منقطع النظي. عرب ن�سو�سها جميعاً، تلتقط الذّات 

ال�ساعرة تفا�سيل احلياة اليومية ومعي�سها القا�سي 

ال�ساعر  البدء، يقول  الثمن يف املهجر. من  وباهظ 

يف ق�سيدته التد�سينية »درو�س باري�سية«:

لو  ماذا  أعذار؟/  ا د 
ّ
جمر راتُنا 

ْ
ِهج كانت   

ْ
لو »ماذا 

ل 
َّ
ة/ ال تتحم

ّ
د �سخ�سياٍت ثانوي

ّ
ُكنّا يف الواقع جمر
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كة؟«. 
ْ
نى حب

ْ
أد ا

وحنينها  معاناتها  عن  ت�سفُّ  لهجة  يف  ويزيد 

إىل مكانها املرجعي: وان�سدادها ا

جند  أةً  وفجا التاريخ./  ل 
َ
د
َ
ب اجلغرافيا  »الكمائن:   

ناِك 
ْ
لني بال�سال�سل./ هربنا منك فوجد

َّ
أنف�سنا مكب ا

�رصاوةً/  أكرثَ  ا الطريق./  قارعة  على  قود 
ُ
ع بعد 

رةٌ 
َّ
�سه

ُ
م �سيمفونية  أرك  وثا االآن/  متقنة  م�ساحيقُك 

إىل االأبد«)�س10(.  يف وجوهنا ا

واملتوتنِّرة  امللتب�سة  العالقة  هذه  من  �سياٍق  ويف 

الذّات  ملفوظ  يح�رص  ال  العامل،  مع  تُقيمها  التي 

تفاهم  و�سوء  ٍخ 
ْ
�رص من  نلم�سه  ما  يف  إاّل  ا ال�ساعرة 

�ساخطةً  الذّات  يجعل  ما  وهو  بينهما،  و�رصاع 

ةً 
ْ

نرب ويجعل  حولها،  والوقائع  املجريات  على 

وت�سمه  ملفوظها  يف  ت�رصي  طافحةً  ةً 
ّ
احتجاجي

باملبا�رصة والرخاوة من جهة، والعنف وال�سدامية 

أخرى: من جهة ا

يف   
ُ
الع�ْسب  

َ
أزْهر ا وقد  خ/ 

ْ
بِ�رَص �سنفْعُل  »ماذا 

�س على 
ْ
أفواهنا؟/ من مغامرة الأخرى تفننّا يف الكب ا

 
َ
النّدم نا 

ْ
ح

ّ
�سح فينا/  ما  أجمل  ا نا 

ْ
�س

َ
أخر ا زرار./  االأ

الطاعة  يف  يفهمون  أبناء  ا نَا 
ْ
أجنب وا بالبهارات/ 

واملو�سيقى.«)�س11(.

إىل  ا  
ْ
تناهت التجربة،  أدغال  ا يف  توّغلنا  وكلّما 

التي  أ�سداوؤها،  وا ة 
ّ
املهجري احلياة  �سور  أ�سماعنا  ا

مباالة،  وعدم  ب�سدق  ويعانيها  ال�ساعر  يكتبها 

للتعبي  ن�سب  االأ ال�ساخرة  املفارقة  أ�سلوب  ا فيجعل 

عات 
ُّ
ت�سد عن  والك�سف  بال�سواد،  تتّ�سح  حياٍة  عن 

الذات ال�سعرية و�رصوخها وندوبها:

 
ُ
�رصقْت املناف�سني/  و�رصا�سة  الزّحام  »رغم   

�سندوق  يف  عقلها   
ُ
ت

ْ
رمي عني./  طرفة  يف  قلبها 

قمامة«)�س56(. 

قامتة  ة 
ّ
ت�ساوؤمي بروؤيٍة  ه 

َ
نُواج ذلك،   

ّ
، يف خ�سم

ّ
ثُم

مب�سحة  امل�سحوبة  بال�سوداوية   
ّ
ونُح�س للحياة، 

 
ُ
تقود راهنة،  حالة  على  �ساق 

ُ
وب  

ٍّ
�سدامي نٍْف 

ُ
ع

أكرثَ التبا�ساً: أُخرى ا إىل ا  من حالٍة ا
َ
الذّات

أ  ا
ّ
يتقي متام/  أبي  ا من  إلينا  ا أقرب  ا بودلي  �سارل 

نا 
َ
وزْر يحمل  م 

ُّ
التقد �سباح./  كلَّ  امل�ستقبل 

أكرث  ا وال�سعر  الكحول  يخذلُنا  بارزة/  بحروٍف 

فاأكرث«)�س65(.

وب�سبٍب من ذلك، نلم�س اّطراد �سورة ال�ساعر العنيفة 

الفعل  قوة  ح�سب   
ّ
يتم الذي  وتواترها  ة 

ّ
وال�سدامي

إذ هو الغريب املهاجر واملنبوذ الّذي يحيا  ا ّه، 
ورد

�سوارعه  وحتيا  وروادها،  وحاناته  بخمره  الليل 

ن�ساء ميار�سن  وال�سكّيات من  بال�سكارى  املكتّظة 

أبعاده، يف مدينة ال تعرف الّظلمة  حياة الليل بكل ا

مثل باري�س، حتّى ي�ستّق له من عبور الليل االأبي�س 

وتبعث  أمٍل،  ا كثي  نف�سه  تبعث يف  ال  فل�سفة حياٍة 

طاقةً هائلة من التهكّم والهزء يف ع�سبه، من دون 

ة:
ّ
هوي

 العامل/ تقفل التلفون/ تلعن 
ّ
من حني الآخر يكفهر

الكتابة/ تلعن الن�ساء/ وتلعن نف�سك )�س49(. 

آخر: ويف مو�سٍع ا

ونحن  نا 
َ
نُدوب �س 

ّ
نتح�س احلرب  هذه  قو 

َّ
عو

ُ
م نحن 

أ�سماء  نحت�سي كوؤو�ساً رخي�سةً مع عاهراٍت بدون ا

يف حاناٍت مظلمة«)�س18(. 

من  �سديدة  ةٌ 
ّ
�سلبي  

َ
الذّات �س 

ّ
تتلب ما  �رصعان   

ّ
ثُم

وطابوه  أخالقي  ا لَبو�س  كلَّ  عنها  تنزع  الواقع، 

ٍة« تتجلّى 
ّ
إىل »كلبي أ�ساً، ا ف�سي بها، را

ُ
اجتماعي، وي

 يف دوافع االآخرين، ويف 
ّ
يف ارتياب ال�ساعر العام

مزاجه  يف   
ّ
ثُم أمله،  ا وخيبة  ر�ساه  وعدم  إحباطه  ا

�سلوٍك  داخل  بالعبث  إح�سا�سه  وا اجلامح  ء 
ّ
ال�سي

إمكان وجود  فاً باالأخالق و�ساخراً من ا
ّ
د

ُ
ر، جم

نِّ
دم

ُ
م

اخلي يف النّا�س وال�سوء يف الطبيعة:

رجلٌ  أنا  فا أبداً/  ا ق�سائدي  ت�سبهني  أالّ  ا أمتنى  »ا

أ�سناين  وا ل/ 
ّ
تهد

ُ
م بطني  له/  �سرب  ال   

ٌّ
ع�سبي

نذٌْل/  أنني  ا كما  ال�سفرة/  �سديدة  االأمامية 

وتنق�سني الكرامة«)�س24(.

آخر: ويف مو�سع ا

أ�سكُن جنوب   كالكلب./ ا
ُ
�س

ّ
أتوج أتراجع با�ستقامٍة/ ا »ا

أقلّ..«)�س78(. لك مبوهبٍة ا
ّ
أحتم �سحكتي/ وا

ويف مو�سٍع ثالث:

وت�رصب  روحك/  تبذر  �سباب/  االأ مع  آلُف  »تتا

كوؤو�سك ب�رصعة«)48(.
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أدب  لقد تغرّي »ا

املهجر« العربي، 

وجتّددت ظاهرة 

املهجريّة ب�سورة 

الفتة، وتعّددت 

املَهاجر، بدايًة 

من الربع 

خري من  االأ

القرن الع�سرين. 

ولقد ترتّب عن 

و�ساع  هذه االأ

امل�ستجّدة ما 

نلم�سه من ثراٍء 

نوعّي وكّمي يف 

آالت  احلاالت واملا

التي ا�ستقّرت 

عليها و�سعيّة 

املهجر اجلديدة، 

وهي تتدّرج من 

�سكون اللحظة 

إىل  وحيادها ا

أ�ساوية املكثّفة املا
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ُّ�س من العاطفة،  مثلما جند رغبةً لدى ال�ساعر للتخل

أ�سه من احلياة: د يا
ّ
أى ابنَهُ جتد وهو الذي كلّما را

عني 
ْ
كتِ�س الأعوي  ينه�سني  رب/ 

ْ
أج ا  

ٌ
كلْب »العاطفة 

يف املائة من احلُقَراء الذين ي�سكنون هذه املدينة/ 

أعماقي«)�س35(.  الذّئب يف ا
ُ
الكلب يهزم

أننا نلم�س، و�سط هذه ال�سور العنيفة املتواترة،  إاّل ا ا

داري 
ُ
قاِوم خجله، وي

ُ
أخرى لل�ساعر الذي ال ي �سورة ا

»فكرة  جعلوه  ن 
ّ
مم أ  يهزا الذي  الوطن  إىل  ا حنينه 

مريحة«، ويت�سامن مع �سواه من جوعى املهاجرين 

إىل يف  ا أق�ساها  ا إىل  ا ومنبوذيهم، ويدفع بق�سيدته 

ن�س  يف  كما  هناك،  االجتماعية  االأو�ساع  إدانة  ا

»فرن�سا و�رصكاوؤها«:

»نقف يف زحام الطابور الطويل/ عرباً وزنوجاً/ 

ف�سحاء وجوعى./ نحزن بالفرن�سية/ رغم لكنتنا 

ة.«)�س64(
ّ
االأجنبي

 هكذا، بلغة تنبع من داخل احلياة نف�سها بال بالغٍة 

ال  التي  املبا�رصة  بني  جمعت  إذ  ا �سكالين،  ر 
ُّ
وتدب

يف  االحتجاج  نربة  وبني  حيناً،  بذاءة  من  تخلو 

آخر، يقرتح علينا عبد  تها حيناً ا
ّ
�رصا�ستها و�سدامي

ةً بالغة الواقعية، وهي لي�ست 
ّ
االإله ال�ساحلي �سعري

 �سعب تبدو فيه 
ٌ
نوعاً من الرتف، بقدر ما هي خيار

أنطولوجية يف عبوراتها  م�سوؤولية الكتابة ممار�سة ا

�سياء والعامل. املتوتّرة للذات، االأ

َـتة:  متمْ �سغاء ونقد االأَ 3.4. واجب االإ

«، نعرث على 
ّ
احلب أكره  »ا  يف جمموعة طه عدنان 

قْد من االغرتاب، 
َ
ٍة بالغة الداللة عن ع

ّ
�سهادٍة �سعري

أمام  ا إنّنا  ا تها. 
ّ
م

ُ
بر �ٍس 

ْ
أر ا عن  بل  وطٍن،  عن  لي�س 

زاوجت  التي  تعبياتها  يف  تتبنّى،  ملتزمة  ذاٍت 

اليومية،  احلياة  وتفا�سيل  الكربى  الق�سايا  بني 

ق�سائدها  إّن  ا لنقل  االأممية«.  ة 
ّ
»املواطني رهان 

م�رصوخٍة،  لذاٍت  ال�سخ�سي  أريخ  التا من  نوع  هي 

نف�سه،  عن  واغرتاباً  إيحا�ساً  وا خاً 
ْ
يزداد �رص ولعاملٍ 

 
ّ
اين، من احلب

ّ
تة اجلوهري واجلو أمَتْ ا يف مناخ من 

املهجر  يف  لالإقامة  أريخ  تا نف�سه  وهو  ال�سعر.  إىل  ا

القريبة  االأمكنة  يف  والعبور  حتديداً(،  )بروك�سيل، 

بوداب�ست(،  بو�سطن،  نيويورك،  )مراك�س،  والبعيدة 

أي�ساً. واالفرتا�سية ا

فْقاً 
ُ
و ال�سعري  املعنى  ة 

ّ
أجرومي ا تدبي   

ُّ
يتم هكذا،   

أحدهما الثاين:  لف�ساءين متوازيني ي�سيء ا

ل حت�رص فيه الذات ال�ساعرة، وب�سبٍب من 
ّ
أو أ . ف�ساء ا ا

أن  أنّها من�سغلة مبا يجري لها وحولها ال تكفُّ عن ا ا

 عن حقيقتها اخلا�سة بها، فتبدو لنا الذّات من 
ّ

تُعرب

 العزلة 
ُ
ل�سانها جريحةً ال متتلك قدرة الفعل. تتكلّم

والفقدان من انف�سالها عن مكانها املرجعي:

»ال قُدرة يل على حب�س خيويل)...(/ خيول الذاكرة 

االأوىل..«  مراتعها  إىل  ا حيناً/  الرك�س  ل  تُف�سنِّ

)�س7(.

آخر: ويف مو�سٍع ا

حابي 
ْ

أ�س ا مثل   /! زهرة 
ُ
م رويف 

ُ
ح  

ْ
كانت كم  آٍه  »ا  

/ كاَن يل 
ْ
ماء

َ
 قدمي و�س

ٌ
 ومفتاح

ٌ
ناك/ كان يل باب

ُ
ه

 
ُ
ائد

َ
ق�س أغوتني  ا لكْن  ورِفاْق/   

ٌ
ير

َ
�رص أ�ْسعاٍر/  ا دفرْتُ 

جر/ منذُ الرابطة 
ْ
 امله

ُ
أدب أْغواين ا ول�س/ ا

ُ
كون ب

ْ
�رص

ة..« )�س 36 – 37(
َّ
القلمي

واخلوف  الوحدة  ومداراة  القدرة  عدم  من  وب�سبٍب 

االأمل  الذّات باخل�سارة وخيبة  االإفال�س، ت�سعر  من 

أحفر يف  والتيه يف منفاها، كما يف ق�سيدة »وئيداً ا

:»
ّ
جليدٍ حي

روحي  �سعَِف 
ُ
لي جمدياً/  يعد  مل  البكاء  »حتى 

حمنتي  ال�سم�س/  جهة  من  القادم  أنا  ا الربدانة/ 

النخل/  القادم من جهة  أنا  ا املطية/  البالد  هذه 

ال�سحراء/  ت�سبه  �سحراء  يف  وجهي/  على   
ٌ
هائم

تائهٌ،  االأ�سابع/  تكفيني  فال  خ�ساراتي/  أح�سي  ا

إىل  ا االأطل�سي/  املحيط  من  روحي/  أثقاَل  ا أُجرجر  ا

بحر ال�سمال«)�س36(

 فاقعة:
ُّ

آخر، بنربة حت�رص ويف مو�سٍع ا

/ ال نار 
ْ
عتنا املنايف/ التي من �رصاب

ّ
آه كم �سي »ا

اك..«)�س43(
ّ
أح�سائنا/ ال ماء. ال ورد يف ال�سب يف ا

تك�سف  الذّات،  م�ساغل  الق�سيدة  تربز  مثلما 

التي  للتكنولوجيا  الالذعتني  ولعنتها  تها 
ّ
�سخري

كما  جهة،  من  والقلق  الوحدة  �سوى  منها  جتِْن  مل 

ينهار  �سيء  كلّ  باأن  فادحاً  �سعوراً  لديها  قت 
ّ
عم
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لقد تعّددت 

اليوم املهاجر 

املغربية يف 

أوربا وخارجها،  ا

وبات هناك 

الع�ضرات 

من الكتّاب 

وال�سعراء الذين 

يكتبون باللغة 

أو بلغة  العربية ا

الدول امل�سيفة 

ً أو بهما معا ا
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ق، مبا يف 
َّ
�سو

ُ
ف وي

َّ
زي

ُ
باع وي

ُ
أمام عينيها وي بربودة ا

 والرغبة وال�سداقة والن�سال من 
ّ
ذلك ال�سعر واحلب

ت�ستعيد،  إن كانت من خاللها  وا أخرى، حتى  ا جهة 

اخلارج  يف  واملفقودة  املفرت�سة  يتها 
ّ
حر اً، 

ّ
ن�سبي

عرب االإبحار يف عوامل االفرتا�سي:

بهواءٍ  أنفا�سي/  ا ل 
ّ
كب

ُ
ي البارد  ال�ّسياع  هذا  اً/ 

ّ
»تب

كالزُّجاج« )�س47(.

الذات نف�سها بعد ثالثني عاماً من  إىل ذلك، ترثي  ا

 
ّ
ال�سكوى واخلوف والهواء الفا�سد، ومعه ترثي احلب

عن  وعاطالً  زائفاً  له،  لي�ست  جهٍة  من  أتي  يا الذي 

به  حتلم  مبا  مو�سوٌل  تفكيها،هنا،  إن  ا العمل. 

و�سهوة  والذاكرة  االأ�سل  عن  مهجرها  يف  وحتياه 

العبء من فاتورتها  الذّات هذا  البدء، ولذلك تتّخذ 

معاً.  واجل�سد  الروح  رحلة  يف  الباهظة  ة 
ّ
الرمزي

 املكروه، هنا، كائنه ال ممكنه واملحلوم به:
ُّ
احلب

اً/ 
ّ
نّه غالباً يكون ما يكون جماني  الكره/ الأ

ّ
أُحب »ال ا

نٌِّف  ُكل
م نَّه  الأ  /

ّ
احلب أكره  وا وجيهة/  أ�سباٍب  ا وبال 

للغاية« )�س114(

ب . وف�ساء ثاٍن مرتبط بالغي يف �سياق من تبادل 

الذّات  الذّات واالآخر، حيث جتعل  لعبة املعنى بني 

نف�سه  االآخر عن  ف�سح 
ُ
وي لها،  االآخر مو�سوعاً  من 

إذا كانا، معاً،  ا ما 
ّ
�سي الذات وم�ساغلها، ال  آة  يف مرا

وهذا  نف�سه.  واملجهول  نف�سه،  املنفى  يقت�سمان 

أفق التجربة  دمج ا
ُ
إنتاج املعنى ي ل يف م�سار ا

ّ
التحو

 رتابة 
نِّ

ة خ�سيبة تك�رص
ّ
ال�سعرية للديوان يف حواري

اخلروج  نف�سه  الوقت  يف  لها  ويتيح  الذّات،  إيقاع  ا

نا الفردية املغلقة، فننتقل  من املنظور املحدود لالأ

 
ٍّ
ملحمي نفَ�ٍس  ذي  آخر  ا إىل  ا  

ّ
غنائي ذاٍت  م�ساٍر  من 

إن�ساين.  وا

ديالو«  أمادو  »ا ق�سائد  يف  الف�ساء  هذا  يغتني 

 ،» la maroxelloise « و»املاروك�سيلواز«   و»نينو« 

ا�سمني  حتمالن  االأوليان  الق�سيدتان  كانت  إذا  وا

بر�سا�س  قُتِل  غيني   
ّ
�ساب لهما 

ّ
أو ا ملهاجرين 

 الربونك�س 
ّ
أمام منزله بحي أربعة من رجال االأمن ا ا

 جزائري �ساطر كرمي النّفْ�س 
ّ
بنيويورك، والثاين �ساب

الثالثة  إّن  فا ة، 
ّ
هوي بال  بروك�سل  يف  نف�سه  وجد 

باللغة   
ّ
مزجي تركيٍب  عن  عبارة  عنواناً  حملت 

الفرن�سية، يعني »مغربية بروك�سل«، وهي ال تر�سد 

تعي�س  للهجرة  الثاين  اجليل  من  بنت  �سورة  فقط 

جن�سها  بنات  من  ملهاجرات  �سور  بل  وحيدة، 

�سفتني  بني  وتالفات  موزَّعات  ن 
ْ
ِجد

ُ
و وبلدها 

ول�سانني وثقافتني.

�ْسبه 
ُ
ي مبا  االأوىل،  يف  عدنان  طه  ال�ساعر  يقول 

يف  ة 
ّ
العن�رصي نحرتْه  الّذي  قرينه  مع  التماهي 

 لهجٍة ال تخلو 
ّ
ب

ُ
تها، يف ر

ّ
نيويورك حتت رمز حري

ّن يل حلماً/  أموت/ الأ إيّن ا أخي ا ة: »ا
ّ
 و�سخري

ٍّ
أ�س من تا

أحمل جرحي وترابي/  أيّن/ ا ٍن فاحٍت/ وجريرتي ا
ْ
بلو

« )�س94(
ْ
أبحُث عن وطٍن/ من ظلٍّ/ وماء وا

/ ِمْن 
ٌ
�س

نِّ
توج

ُ
/ ُكلّما حلَّ بِـواٍد/ م

ٌ
ذِر

َ
ويف الثانية: »ح

كلنِّ بالد« )�س167-166(

 
ٌ
�س

ْ
�َسم الل�سان/  ة 

ّ
أعجمي ا ة/ 

ّ
»عربي الثالثة:  ويف 

للعزلة/   
ً
رداء الثّلج/  ف 

َ
نُد من  تغْزُِل  باردة/ 

حت 
ّ
دتْها الوحدة/ وتقر

ّ
�سى/ )...( تغم و�ستاراً/ لالأ

يف روحها النُّدوب« )�س155-154(

الأعباء  فادٍح  ك�ْسٍف  من  نلم�سه  ما  جانب  إىل  فا

الذّات  يه 
ّ
توؤد وما  املهجر،  يف  االإن�سانية  احلياة 

إاّل  ا ذلك،  إزّاء  با وج�سدها  روحها  من  املتلفّظة 

نقد  هو  ال�سعري  للعمل  اال�سرتاتيجي  الرهان  أن  ا

ة. 
ّ
الرمزي عا�سمته  بروك�سل  من  االأوروبي  الف�ساء 

يظهر ذلك من نوايا الذّات يف بداية العمل: »هنا من 

�ُسقّتي باملنزل رقم Rue dechambéry /34 / هنا من 

�ساهدة/  أنطوان  ا ي�س 
ّ
القد وكني�سة  فة/  ال�رصُّ على 

ما مل  العوا�سم/  من  أزعم  �سا َّه/  كل العامل  عي 
ّ
أد �سا

أ يل قدم« )�س13-12(. تطا

أّن الذات قد وقعت حتت  يف ن�سو�س العمل ال جند ا

ية، 
ّ
طائلة االنبهار بالغي املتح�رصنِّ وحداثته املاد

بل هي ال تكّف عن نقده وال�سخرية من داخل مفردات 

أغرقت  ة التي ا
ّ
ما التقني

ّ
ح�سارته هو نف�سه، وال �سي

واقع  هو  االأمتتة،  ع�رص  يف  واالإن�ساين   
ّ
اجلوهري

العوملة الذي �سلّع كلَّ �سيء من الرغائب وامللكات 

من  فا�سد  لهواء  عر�سة  وجعله  واالأخالق،  والقيم 

إىل  ا الكائن  ل 
ّ
حو وبالنتيجة  واالختناق،  الكبت 
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ط عي�سه بح�سب الوتية ال�رصيعة 
نِّ
ق�س

ُ
خملوق الهث ي

للزمن:

ِك املُ�ساق 
ُ
أ�سي أنا ا تها االإلكرتونات الرحيمة/ ا

ّ
أي   »ا

آتيِك مبا  آتيِك كامالً غي منقو�س/ �سا / �سا
َ
برِ�ساي

 /
ُ
بعد بايل  على  يخُطر  مل  ومبا  أعلن/  ا وما  أخفي  ا

خويل 
ُ
د اء 

َ
أ�سم با هامي/ 

ْ
أو وا الِمي/ 

ْ
باأح آتيك  �سا

على  وحي/ 
ُ
ر مل 

ْ
أح �سا  /

نِّ
ال�رص وبكلمات  ُكلّها/ 

 
ْ
أعد ا الكُوِكيز/ مل  هاوي 

َ
م بِها/ يف  ألقي  وا أرتي/  فَا

رباء« 
ْ
الكه مدينةَ  يا  ِك/ 

َ
خارج �س 

ْ
العي على  قادراً 

)�س68 – 69(

 I love  « يف  كما  عليكم«  »ال�سا�سة  ق�سيدة  يف 

you«، ي�ستثمر طه عدنان مفردات التقنية، �ساعياً 
تقوم  ما  ونق�س  ونقدها  د، 

ُّ
التمر إىل  ا داخلها  من 

أ�سلوب املفارقة ال�ساخرة التي تبلغ ذروتها  عليه با

أيقونات  ا مع   
ّ

التنا�س إىل  ا ال�ساعر  يعمد  عندما 

بغر�س  مقلوباً،  اً 
ّ

تنا�س اً 
ّ
و�سعري اً 

ّ
عقدي معروفٍة 

االإيحاء مبا يعي�سه االإن�سان املعا�رص من تخلٍّ عن 

ومبادئ  باملوا�سعات  �سارباً  الن�سايل،  واجبه 

االجتماع الب�رصي عر�س احلائط. ي�ستح�رص ال�ساعر 

بيت املتنبي: 

 
ُ
مح

ّ
والر ُف 

ْ
ي
َّ
وال�س تَعرفُني    

ُ
داء

ْ
والبي ُل 

ْ
واخلي ل 

ْ
أللّي ا

        
ُ
 والقَلم

ُ
طا�س

ْ
والقِر

ب تعرفُني« 
ْ
نِّيتْ�سكاي / والن

ُ
اب

َ
/ والو

ُ
يف قوله: الويب

الفل�سطيني  ال�ساعر  بيت  ي�ستح�رص  كما  )�س69(، 

ال�سهيد عبد الرحيم حممود: 

هاوي 
َ
ألْقي بِها يف م تي وا

َ
مُل روحي على راح

ْ
أح  �سا

دى
َّ
الر

املبحرين/  و�سهيد  الغرقى/  أمي  ا أنا  »ا قوله:  يف 

أفة  برا فاح�سنني  العنكبوت/  ها 
ُّ
أي ا  /

ّ
البار ابنُك 

هذي  عتمة  من  ين 
ْ
أِجر فا بيتي/  بيتك  قبطاٍن/ 

البيوت« )�س70(

وللعامل هي  لذاته   ،
ً
عاء

ّ
اد الكوين  ال�ساعر،  روؤية  إّن  ا

وحولها،  لها  يجري  ا 
ّ
مم و�ساخرة  دة 

ّ
متمر روؤية 

بداخل  ما  تعك�س  فهي  الفعل،  ت�ستطيع  أن  ا دون 

ٍخ و�سعوٍر فادٍح باالغرتاب، 
ْ
الذّات من ه�سا�سٍة و�رص

ته 
ّ
إن�ساني بقدر ما تندب زمنها حيث يتنفّ�س الكائن ا

اً، وي�سيع معنى كلّ �سيء يف ال �سيء. من 
ّ
إلكرتوني ا

إىل الباروديا و�سعرنة املبذول،   والتهجني ا
ّ

التنا�س

عنه  بالتعبي  مو�سوعها  ال�سعرية  ُّغة  الل قاومت 

اً، فحافظت على م�سافة �رصورية بينها وبني 
ّ
داخلي

أذّ من �سمت الرخاوة  ما ت�سفه من حولها، ومل تتا

أ�سلوبي  ا �سجلٍّ  على  جتْرٍ  مل  أنّها  ا كما  املفرت�سة. 

�ُسّطارية،  عتيقة  عة 
ّ
متنو �سجاّلت  عرب  بل  واحد، 

ج 
ّ
أخرى حديثة يومية، تت�ساوق مع امل�سار املتعر وا

ال�سعرية، مثلما  الداللة  ي�سلكه متاه  الذي  املفتوح 

إيقاعات الذّات بني النرثي االن�سيابي والتفعيلي  مع ا

ُّغة متيقنِّظة  املتوازي )فعولن، م�ستفعلن..(. فظلّت الل

يف  معناها  تكتب  وهي  الرمزية،  الكثافة  داخل 

العميقة  دالالته  ي 
ّ
وتوؤد واالأزمنة  االأمكنة  عبور 

�رص. 
ُ
ب�سال�سٍة وي

آخر،  « متثّل، مبعنى ا
ّ
أكره احلب إن جمموعة »ا  لنقُلْ ا

عبوراتها  يف  ت�سّف،  زمننا  من  أودي�سية  ا رحلة 

لعزلتها،  تنت�رص  ذاٍت  عن  نِّفة،  واملكل املختلفة 

وتقاوم به�سا�ستها �رصاوة املنفى وبوؤ�س العامل.

ُّغة: أويل الكايرو�سي لل ة اجل�سد والتا
ّ
4.4. �سعري

الراكدة«  املياه  »زغب  م�سعاد  حممد  جمموعة  يف 

ة جديرة بالنظر ال يزال ال�سعر 
ّ
نكت�سف جتربةً �سعري

وك�سف  خو�سها  من  ج 
ّ
يتحر اليوم  إىل  ا املغربي 

ي 
نِّ
أ�رصار اجل�سد، املاد ياتها، وهي جتربة ف�ّس ا

َّ
م�سم

طاقة  من  هني 
َ
واج

ً
م أنف�سنا  ا جند  إنّنا  ا  . واملتعنيَّ

الن�سو�س  ل 
َّ
متخي ك 

نِّ
حُتر التي  الالنهائية  الرغبة 

أن  ا ّق 
َ
تُ�ستح حلياة  أ�سباباً  ا رمادها  من  ويبتعث 

أُقيم  أقول �سالماً/ وا تُعا�س: »وبا�سم هذه ال�سهوة/ ا

ال�سابية  ّخاذة  االأ هذه  إىل  ا ةً 
ّ
حتي َّها/  كل ال�سهادة 

حلظاتي«)�س10(

أ�سواقه ي�سي للج�سد معنى  بارتعا�ساته وروائحه وا

و�رصورته.  ة، 
ّ

واخلا�س املُفْردة  ته 
ّ
�سعري يخلق  أن  ا

إلينا ذات ال�ساعر مثخنةً  ّم ا
يف »فاحتة« العمل تتقد

 من 
ُّ
ال�سوؤال، لكنّها تنطوي على طاقٍة ت�سع بجراح 

وعلى  واملعرفة،  الرغبة  على  وحتفزها  داخلها 

التي  اللغة  هبة  اهلل  منحها  وقد  والك�سف،  الروؤيا 

أرى  ا اجل�سد/  مللمني  »كلّما   :
ّ
وحُتب تتعافى  بها 
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يح�رص  ولذلك،  اللغة«)�س7(.  ة 
ّ
مبحب يرميني  اهلل 

ياأخذ  فال  والرمزية،  ة 
ّ
املادي بكثافته  الذّات  ج�سد 

ال  أ�سكاالً  ا بل  الوجود،  من  وحيداً  �سكالً  اجل�سد 

د 
ّ
بتعد د 

ّ
تتعد التي  لة 

ّ
املتحو الكينونة  من  تنتهي 

التي  وال�سفر  واحللم  واحلياة   
ّ
احلب م�ستويات 

تعي�سها، وتتقا�سم مع املحبوب �سورها ولذائذها: 

أنا لبا�سك اغ�سليني مبائك ال�ساخن/ وكواكبي/  »وا

براً/ ونْخباً« )�س13(.
ْ
تنزف/ �سنو

إليه،  ا الدائم  فه 
ّ
وت�سو مبحبوبه  اجل�سد  اجتماع  من 

�س« بتعبي اخلطيبي، 
ّ
تتخلّق كيمياء »اجل�سد املقد

يعمل  التي  الق�سيدة   من 
ً
ابتداء أ  نفجا ذلك ال  وبعد 

والبليغ  الطافح  احل�سور  هذا  أمام  ا عنوانها  العمل 

بعديه  يف  اجل�سد  به  يتجلّى  الذي  واملُْخ�سب 

تتدىّل/  »نُطفةٌ  حيث  معاً،  وال�سويف  االإيروتيكي 

دمج الن�سو�س 
ُ
ل ي

ّ
و إذا كان البعد االأ  يتملّى«. وا

ٌ
ج�سد

أْتِئ  تُتا الذّات  حيث  �سهواينٍّ  كايرو�سي  ٍل 
َّ
متخي يف 

ف على �سورتها عرب ماء 
ّ
االأع�ساء، وتتعر بعط�س 

للج�سد/  خمالب  »االأ�سجار/  وِ�سة: 
ْ
املو�س الرغبات 

/ و�سو�سة الرغبات«  واالأيادي كانت/ منْدافاً ي�ستفُّ

ةً وانفراجاً: 
ّ
أكرث حم�سو�سي آخر ا )�س18(. ويف مو�سٍع ا

هذا   
ٌّ
�سهي قمي�سك.  أزرار  ا على  أع�سُّ  وا أغويك  »..ا

 ،
ٌ
االأخ�رص طازج الع�سب  �سفتيك. وهذا  االأحمر على 

إّن  . يناديني كعري�س بني وديانك« )�س46(؛ فا
ٌ
لزِج

إىل  البعد ال�سويف بتجلّياته الرمزية ي�سعد بالذّات ا

ما  مبقدار  إال  ا يح�رص  وال  كْر، 
ُّ
ال�س حالة  من  مدارج 

آخر يفي�س عن معاٍن  أويٍل ا يكون اجل�سد مو�سوعاً لتا

اهدة،/ 
ُ

ل جم
ْ
ة: »واللّي

ّ
إ�سار املاد جديدة تف�ّس عنه ا

حتيا«)�س22(،  الفتنة  معناه/  اجل�سد/  تُقيم/  أن  ا

أن ت�ستغرق اجل�سد مياه ال�سبق واللّذاذة، فيما  أو يعد ا ا

كت 
ّ
وحر الرغبة،  أتتْها  ا مبا  فرحانةً  ت�سرتخي  هي 

الهاتِك«/   
ّ
»ال�رص أة  امرا »يا  الراكدة:  املياه  فيها 

اجتمعي بي/ ونامي يف موج الق�سيدة..«)�س23(. 

االأنثى  أة  املرا مج 
ْ
تُد لذلك،  فْقاً 

ُ
و املتلفّظة،  فالذات 

عاملها،  ل�سياغة  الرمزية  التمثيالت  من  لعبة  يف 

ذكرياتها  إنعا�س  وا ج�سدها  ت�ساري�س  وتركيب 

ة بح�سورها 
ّ
�سع

ُ
وؤرة جذب م

ُ
إىل ب ل ا

ّ
إذ تتحو املعّطلة، ا

عوراتِك  إطرحي/  »ا الهائل:  ورغبوتها  امل�ستحوذ 

احلليب/ على  �سكب 
ُ
ي أقاْلمي كي  با ري 

ّ
وغر َّها/  كل

فّخار احلروف«)�س29(. 

ونكت�سف من خالل التنا�سات املرّكبة التي متزج 

�س وبني الن�س االإيروتيكي وتُعيد 
ّ
بني الن�س املقد

أّن هناك رغبة لدى الذّات يف  أويلهما من جديد، ا تا

ت�سويء ليل اجل�سد والتنفي�س عن تاريخ امل�سكوت 

عاملٍ  إىل  ا به  والعبور  م�سكوكاته،  من  مبناأى  عنه 

ال�سعرية  اللغة  تعمل  ال  ة. 
ّ
وموجودي متثيالً  أكرث  ا

ال�سعرية  هذه  أعباء  ا ل 
ّ
تتحم إنّها  ا ذلك،  عن  مبناأى 

عة، 
ّ
ومتنو خمتلفة  اجّتاهات  يف  أن�ساقها  ا ر 

ّ
وتُفج

بو�سفه  ال�ساعر،  نا  الأ الكايرو�سية  الروؤية  وتدع 

هائل  مو�سوٍر  يف  ك 
ّ
تتحر واللّذاذة،  لل�سبق  ماّلحاً 

ية واملفارِقة 
ّ
من ال�سور واحلقول اال�ستعارية احل�س

وتدفع  لل�سورة،  اخلالقة  الت 
ّ
التحو تر�سد  التي 

 
ّ
ٍة جاحمٍة من�سغلة بتجربة اجل�سد احلية حد

ّ
ب�سعري

نا من تلفحها  أق�ساها. هنا، لي�ست االأ إىل ا الهو�س، ا

مو�سوعاً  بو�سفها  أي�ساً،  ا اللغة  بل  اجل�سد،  �سهوة 

تعبي  و�سيلة  أنّها  ا من  أكرث  ا االإيروتيكي  أويل  للتا

فح�سب: 

أل  أن ت�سا ى احلروف/ واللّغة تغوي/ ت�ستطيع ا
ّ
»تتعر

البحر !«)�س12(

التي  اللغة  ة 
ّ
متاهي جلّي 

ُ
ي آخر  ا مو�سوع  ويف 

ف 
ّ
تت�سو وما  الذّات  بني  معنى  من  باأكرث  تفي�س 

عتني/ والبحر مل يتعب من في�س 
ّ
إليه: »لغتك �سي ا

أع�ساب  ا يف  ال�سغط  ا�سطراب  من  بل  املدى/ 

يتقاجع   
ً
إيحاء ا آخر  ا مو�سع  ويف  ُّغة..«)�س39(.  الل

نحو  على  واالأنطولوجي  االإيروتيكي  البعدان  فيه 

بع�سها  تُ�ساجع   
ُ
»الكلمات للف�سل:  قابل  غي 

حتت  منّي  احلكي   
ُ
ينهار  /

ٌ
متعب أنا  وا البع�س/ 

أ لل�سهوات..«)�س39(.   خمبا
ٌ
ج

ْ
ة فر

ّ
عطرِك/ االأبجدي

نفا�س االأخية من العمل عن هذا  أف�سحت االأ ا ا
ّ

ورمب

ق�سيدتي  يف  ما 
ّ
وال�سي للغة،  الكايرو�سي  أويل  التا

»�سية الع�سب« و«الغاوون«، حيث لِلّغة، الهبة التي 

بالذّات  تدفع  خة 
ّ
ومدو �سفّافة  رائحة  �س، 

ّ
التعو

املجهول.  أقا�سي  ا إىل  ا وباملح�سو�س  أق�ساها،  ا إىل  ا
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الة ون�ّساحة. بب�ساطتها ت�سّف وتغوي 
ّ
وا�سحة، �سي

أن ت�سقط يف االإباحية ومهاوي  وت�سرب الدفني. بدون ا

االإ�سفاف واالبتذال.

خمتلفة  حقوٍل  من  معجمها  �سجرة  اللغة  متتح 

ال�ستااليت،  )االأورغازم،  بل�ساٍن عربي وغي عربي 

ومن   .)..Orgasmus، Bitte، Gin، ال�سك�س  الهوتبورد، 

�سناعي،  )�سويف،  عة 
ّ
متنو ة 

ّ
داللي أحوا�ٍس  ا

تت�سكّل  بها  مو�سيقي..(،  جن�ساين،  معلوماتي، 

ب�سكل  أو  ا �ساٍف  ب�سكٍْل  ا 
ّ
إم ا اال�ستعارية  حقولها 

أوغرائبي كما يف هذه ال�سورة: هجني ا

اجلثّة  بعدك/  الليل/  جنَّ  كلّما  االأمر/  »قُ�سي   

على  فزّاعات  أي�ساً/  ا النّهود  غارة/  الفم  َّقة/  معل

هيئة املولوتوف« )�س18(. 

كثية،  ات 
ّ
هوي بني  موزّعة  اجل�سد  ة 

ّ
هوي أّن  كا  

ي 
ّ
د �سور اجل�سد املاد

ّ
ناٍف �سحيقة. فهكذا تتعد

َ
وم

إ�رصاقي،  املتعنّي الذي حٌتيط به عباءات من حريرٍ ا

والزاخر   
ّ
احليوي املتوثّب،  ل، 

ّ
املتحو اجل�سد  بني 

يعني  ال�سفة  بهذه  وهو  واللذّة.  احلب  مبياه 

املوت   
ّ

يخ�س مثلما  اللغة،  وحياة  نا  االأ ة 
ّ
موجودي

والوطن واالأر�س جميعاً. يف املقابل، هناك اجل�سد 

»املتال�سي« و«املتهالك« و«االإلكرتوين« الذي يقع 

�سون فحولتهم/ بني الكرا�سي/ 
ّ
ته من »يتح�س

ّ
�سحي

الذي  نف�سه  وهو  االإنرتنت«)�س24(،  مقاهي  يف 

هاجياً  املتنبي   
ّ

و�سي الدولة  �سيف  عر�س  أ�ساع  ا

أ�ساع  ا مثلما  واجلراد«)�س41(،  والليل  »اخليل 

فخذي  »بني  االأممية  الثورة  م�رصوعات  مهند�سي 

�ساحبة اجلاللة«، غيفارا، كا�سرتو، لينني ومارك�س 

الذي اكتفى »بن�سف حليته/ كي/ يحرق/ بطون 

أ�سمالية«)�س43(. الرا

الذات  إ�سقاطات  ا من  ته 
ّ
�سعري إذن،  ا اجل�سد،  ي�سرتفد 

وذاكرتها ومتثيالتها الرمزية والالواعية، كما من 

�ساطي واالأيقونات االإيروتيكية، وتعيد من  تراكم االأ

قامعة  ف�ساءات  من  له 
َّ
متخي حترير  ذلك  جمموع 

إ�ساءة بع�ٍس من م�سالك الذّات  ا ل�سلطته، وبالتايل 

أتي من الكلمات،  إىل جمهولها، حيث« االإيقاع ال يا ا

طويل«)�س28(،  ٍل 
ْ
لي يف  اجل�سدين  وحدة  من  بل 

بتعبي �ساعرٍ ما.

إنهاك حمتوى ال�سورة:  5.4. الكتابة بال�سلب وا

لدى  جند  الف�سول«،  نرث  »بال�سدفة،  جمموعة  يف 

اح�ساين بنزبي كتابةً تعمل على ال�سلب، على نق�س 

ال�سدفوي  اللّعب  إحالل  وا لل�سورة،  الداليل  العقل 

ة التي تُعطى للداّل 
ّ
أتّى ذلك من االأولوي حملّه. ويتا

اً ال حُتقّق الكتابة 
ّ
أ�سا�سي طاً ا

ْ
ال�سعري الذي ي�سي �رص

تُعيد  للذّات والعامل فح�سب، بل كذلك  رها 
ُّ
به ت�سو

أثّر  ر اخلا�س بها، وبالنتيجة تتا
ُّ
هي نف�سها الت�سو

كتابة  تفرت�سها.  التي  املعاين  وقيم  حمموالتها 

ا 
ّ
يتغي به  وبلّوري  مفتوح  م�ساٍر  يف  كتابة،  حتت 

ال�ساعر عن غفلٍة منه ت�سكيل حمتوى ال�سورة بعد 

يكون  ة 
ّ
ثم ومن  االأ�سلي،  داللتها  حمتوى  إنهاك  ا

حتريك  هو  آخر،  ا إىل  ا ملفوٍظ  من  مغامرته،  م�سعى 

ثر الذي تخلقه الكلمات فيما بينها من عالقات  االأ

أن نبقى خارج  دي ا
ْ
وتداعيات، ولذلك من غي املُج

بل  علينا،  ومُتليه  عليه،  حُتيل  ما  ننتظر  الكلمات، 

 يف 
ّ
الً، ثُم

ّ
أو أن ندخل عليها ونفكّر يف داخلها ا علينا ا

العالقات التي ت�ستدعيها وترتتّب عنها.

إمكاناً كهذا يف التفكي.  ا تيح لنا اح�ساين بنزبي 
ُ
ي

يقول:

الكتب  كلّ  أرمي  ا مرجعاً،  الكتابة   
ُ
تَ�سي »حني 

اجلميلة.  قّطتي  إمرة  ا حتت  العارفني  حوار  أحرق  وا

على  لِكاً 
َ
م يه 

ّ
أ�سو وا ت 

ْ
م

ّ
ال�س رماد  آخذ  ا ذلك،  يعد 

ال�سطر.  إىل  ا والرجوع  والنقط  والفوا�سل  اجلمل 

اللحظات،  �سوفية  عن  يتكلّم  وهو  �سحكني 
ُ
ي آه  ا

إلخ« )�س 15-14(. و�سعوبة البيا�س...ا

يف  قيمةً 
ُ
م نف�سها  هو  مرجعها  للكتابة،  مرجع  ال 

مت، تت�سلّى مع رماد الذاكرة، وتعبث به. ولنقل 
ّ
ال�س

ال�سكل  أيقونات  ا بني  يفتنت  الذي  الداّل  لعبة  هي 

إاّل ال�سخرية.  وعالماته. عدا هذا ال يجلب ا

أّن  با االعتقاد  الوقت،  مع  لدينا،  خ 
ّ
يرت�س وهكذا، 

ة. من جمموع ما 
ّ
إحالي لل�سورة وظيفة �سلبية غي ا

وينت�سج  يتناجت  أكيد،  بالتا غريب  وهو  به،  تت�سكّل 

يف  بنا  يقذف  ثاٍن   
ٌ
ف�ساء الكتابة  متواليات   

َّ
طي
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ألفناها داخل منطق  معاٍن وتخييالت غي تلك التي ا

َلَّ 
د بني  فالعالقة  واملدلول،  الداّل  بني  العالقة 

أدلّة  إىل ا إىل مرجع، بل دائماً ا دلّة ا جع االأ
ْ
 ال تُر

َ
وفَِهم

ءٍ ما كداللٍة. 
ْ
فح�سب. عرب الكلمات ال نعرث على �سي

فقط ننتقل يف �سل�سلة من الدوال ال تنتهي. يقول:

الباب.  وراء  اخلريف  ا�سترت  يوم  ذكراها،  أملي.  »ا

أمة   يوما. توا
ُ
ة الن�سيد الذي حرقت

َّ
كالمه املاكر. �سد

ة الفهود. رقة اجلوارب ملا تكون  الأ التب�سي واخلط. الأ

أة العزلة وعقوبة ال�سباح بعد ليل خممور.  لينة. هدا

أملي«)�س32(. أزقة بلدٍ رفيٍع. وا حكاية �سيخ بني ا

ثر  ال تُقيم الكتابة يف �سوت الذّات، بل يف �سوت االأ

ومرتع�س  ف�سفا�س  أجوف،  ا دالٍّ  عنه  يرتتّب  الذي 

ْخو وك�سي االإيقاع. �سوت 
َ
إىل ملفوظ ر من ملفوظ ا

الذي  أملي(،  )ا احلا�رص  )ذكراها(  الغائب  املعنى 

خمتلفة،  م�سادر  من  ال�سورة  متنافرات  ي�ستدعي 

ولكن اال�ستعارات التي تُقيمها تبدو �سيئاً ميوؤو�ساً 

الدايزن  داّل  الداّل  ذلك  أنّه  كا ال�سورة.  ثرثرة  منه. 

الهايدغري.

حمتوى  يف  ال�سنتمنتالية  تقلّ  ذلك،  من  وب�سبٍب 

من  نو�سطاجليا  أو  ا عاطفة  أو  ا حزن  فال  العمل، 

 ال �سوت ال 
ٌ
احلاالت ال�سعورية التي تفرت�سها ذات

ةً 
ّ
باملا�سي و�سخري إاّل ما كان جتديفاً  ا أ�سالً،  ا لها 

من الل�سان:

من  نا«  »االأ تهريب  يف  د 
ّ
تتج�س ال�ساعر  »�سفقات 

مري�سة،  نا  االأ تكون  ما  وغالباً  ق�سيدة.  �سدى 

اً«)�س28(
ّ
�سلبي

الداخل  يف  لب، 
ّ
بال�س كتابة  أمام  ا نحن  وبالنتيجة، 

حتت�سد  العمل  متواليات  جند  كنّا  إذا  وا واخلارج. 

بكثيٍ من حاالت الذّات، فلي�س الأجل الداللة على ما 

أثُّري ونقي�سه،   من �سعوٍر تا
ّ

تُلقيه يف م�ساحة الن�س

أن ت�ستحيل تلك احلاالت، املتناق�سة  بل باالأحرى ا

ز ي�سلب اللغة قيم 
ّ
أن تكون �سكالً يف احلي إىل ا طبعاً. ا

فح�سب،  ح�سد  معها.  باللّعب  ويت�سلّى  حمتواها، 

أثياً من  أقلّ تا أو ا أكرث ا أخرى. فال �سيء ا ة ا
ّ
ثرثرة مر

آخر. يقول ال�ساعر يف »ق�سيدة غنائية«: �سيء ا

ل الغناء 
ّ
أتخي أحلم بواقعية ال�سوت واللغة/ وا  »كم ا

أكتب:/ »دع  ميوت منتحرا/ ثم على �سبورة قدمية ا

أنفي/ كلما جاءين/ رميته بع�سا  الغناء بعيداً عن ا

الفتور وحزن الدانوب/ خريفا«)�س34(.

ي�سخر  بل  ثر،  االأ مع  باللعب  الدالُّ  يت�سلّى  ال 

التي  املعاين  كل  أي�ساً.  ا عليه  حيل 
ُ
ي ا 

ّ
ومم منه، 

بـ»الغنائي«  لها  عالقة  ال  امللفوظ  عليها  حيل 
ُ
ي

إنّها  ا اً، 
ّ
عاطفي زخماً  تفرت�س  التي  أو»الغنائية«  ا

يب�سقها  ثم  ويجرتّها  يلوكها  للداّل،  علَفاً  ت�سبح 

ت. الكتابة متتمة، تقول ما ال 
ْ
و

َ
من ثقب الكتابة ك�س

أحد ينتظره. وهناك، دائماً نداء للذّكريات  يتوقّعه ا

خ الكتابة كفعل 
ّ
ق، مبا ير�س

ْ
ع

ّ
واالأحالم، له طعم ال�س

قـاومة:
ُ
م

االأحالم  وه�سيم  أ�سه،  را يف  الذّكريات  »تتلعثم 

�سياء  االأ تها 
ّ
أي ا آه،  ا الوعي.  �سوفية  �سدذ  يتعارك 

وهند�سة  رق�سك  يثيين  كم  اخلفي�سة،  والطرق 

�سيخوختنا«)�س15(.

فيما   
ّ
تت�سام أحالم. وهي  وا ذكريات  أفكار،  ا خليط 

توحي  بقدرما  وعياً،  ر 
نِّ
ترُب ال  وتتال�سن،  بينها 

املتواليات  الوعي  يف  وفادحة  �سحيقة  بفجوة 

�سهو  هذيان،  �سمت،  الوعي،  ة 
ّ
�سوفي ال�سعرية: 

اع هذا كلّه، يكتب 
ّ
م

ُ
رة. يف م�ساٍر من ج

نِّ
دم

ُ
وغيبوبة م

ال�ساعر ق�سائد الف�سول بالرتتيب: الربيع، ال�سيف، 

الً، وال�ستاء 
ّ
أو ا اخلريف، وال�ستاء. لكن، ملاذا الربيع 

الكتابة؟.  مبنطق  عالقة  الرتتيب  لهذا  هل  ؟ 
ً
انتهاء

لنا  تيحها 
ُ
ي التي  ات 

ّ
واملنا�س العنوان،  لْنا 

ّ
أم تا إذا  ا

أن الف�سول مقذوٌف  أدركنا ا ال�ساعر من حنٍي الآخر، ا

كها ق�رصات الوعي 
ّ
أويل جديدة لها حتر يف �سيورة تا

إىل  أوريل«)�س18( ا ة والغام�سة، من قرية »ا
ّ
احلاد

ترتيب  أن ال  وا فر�سان عاطلني« )�س38(،  »مدينة 

أّن  أن يعزّز اعتقاداً با أكرث منا�سبةً من هذا، ي�ستطيع ا ا

أنا  أّن ا فة، وا
ْ
د

ّ
إىل بيات، ورهن ال�س  ا

ٌ
كلَّ �سيء �سائر

ة. 
ّ
إقامة جمروحة، بال هوي ال�ساعر تقيم يف كتابته ا

العامل  بوؤ�س  عن  بقدرما  الذات  ع 
ُّ
ت�سد عن  ت�سفُّ 

وعمائه:

أحمل الكتاب االأحمق يف جيب االأوقات...الأفهم  أنا ا »وا

 الف�سول وغمو�س بِ�رْصة غائبة«)�س16(
َّ
�رص
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جترتحها  التي  أ�سكاله  وا املعنى  ت�سذيرات  أمام  ا  

نْي للكتابة 
ّ
أ�سا�سي الذّات ال�ساعرة، يلتقي كم�سدرين ا

ال�سوريالية.  مع  الهايكو  �سكل  ال�سعري،  العمل  يف 

حةً 
ْ
�س

َ
م  

ّ
الن�س م�ساحة  على  لقي 

ٌ
ي ل 

ّ
و االأ كان  إذا  وا

إّن امل�سدر الثاين  تها، فا
ّ
إ�رصاقي من هدوء اللّحظة وا

إقامة  ح به يف ا
ّ
طو

ُ
أثر امل�ساحة وي بك ا

ْ
ر
ُ
�رصعان ما ي

االختالف املجروحة، بال مرجع:

»ببطء/ يت�سلّل ال�سوء بني �سعيات الع�سب/ والغيم 

احلامل ينحني الأنخاب ال�ستاء« )�س10(.

ويف مو�سع ثاٍن:

اللغة/  ويف  خفيفة/  طالل  عتبة  احلقول/  »�سيلم 

..« )�س25(.
ّ

�سبيحة ثلٍْج ني

إّن ال�سعر، كما يفهمه اح�ساين بنزبي، لي�س تعبياً  ا

أو ترجمة للواقع، بل ال�سعر لديه يبحث،  إح�سا�س ا عن ا

من درجة يف الوعي متوتّرة، عن ال�سعر الذي يحرث 

أكرث  حدث يف جدار الكتابة، ا
ُ
اللغة ليعيد تكوينها، وي

ٍر م�سبق لفعل 
ُّ
خاً ي�سع كلَّ تَ�سو

ْ
من لغتها، ثُقْباً �رص

وهو  يقا�س،  ال  ما  ال�سعر  لل�سحك.  مدعاة  الكتابة 

إنّه منجم اللّ�سان، والهجرة  ماً يف حالة طوارئ. ا
ْ
دو

ألتزم  �سا االأمكنة ببالغة يتيمة. يقول: »اليوم/  يف 

ال  ما  �ساأكتب/  والذُّبابة/  ل 
َ
اجلَم بواقع  بنف�سي/ 

أ�ستّق النُّحا�س من ف�ّسٍة مغلوطة«  نعتربه �سعراً/ وا

)�س44(.

د 
ّ
يتجد اتّفق،  كيفما  نرد  �رصبة  أو  ا ة، 

َّ
مر كلّ  يف 

من  هو،  ل�سانه  الل�سان،  بحرمان  ال�ساعر  إح�سا�س  ا

ي�ستح�رص  إرث،  ا ال  مرجع،  ال  االأ�سلية.  جن�سيته 

مي�سال دوغي،  )فيليب جاكوتيه،  فرن�سيني  �سعراء 

نظره،  يف  لي�ست،  التي  الهجرة  يف  لوكلي(  إيف  ا

الهجرة  للخروج من قد�سية  ت�سكّل حائطاً  بل  أدباً  ا

نف�سها. 

إ�سافات حلداثة  نِّل ا إىل جانت هذه التجارب التي متث  ا

أخرى ال تقلّ اعتباراً  ال�سعر املغربي، هناك جتارب ا

بدومة،  جمال  جتارب  مثل  من  لزمنها   
َ
إ�سغاء وا

فهمي،  ه�سام  كرمون،  عبداهلل  لوغليمي،  أحمد  ا

ميلود غرايف، وهي ت�ست�سيء بعبارة جيل دولوز: 

يكون  ال  احلالة،  هذه  �س«.ويف 
ّ
مقد حقٌّ  »الهجرة 

باً، بل - خالفاً لذلك- يكون 
ُّ
إىل االآَخر تغر هُ ا

ّ
التوج

أبي مَتّام امل�سهور: إذا ا�ستح�رصنا بيت ا ُّداً ا
جتد

 
ْ
ه فاغرتِب

ْ
 خُمْلٌِق  لديباجتي

نِّ
ءِ يف احلي

ْ
 املر

َ
إّن بقاء وا

دِ 
َّ
تتجد

وطن  �سوى  لل�ساعر  لي�س  االأهمية:  بالغ   
ٌ
مر الأ إنّه  ا

ذاتَه، وق�سيتَهُ حياَل منافيه  نَِّق  الق�سيدة لكي يحق

 كتابته يف حياٍة 
َ
�ِسُن اختيار

ْ
ح

ُ
الكثية هي: كيف ي

لة. 
ّ
رتح

ُ
م حياة  املعتاد.  النظام  خارج  تُعا�س 

عليها  ويعتاد  ألفها  يا أن  ا ما  مركز.  بال  ة. 
ّ
طباقي

إلهامه،  حتى تنفجر قواه املزعزعة، وت�سيء �سبل ا

من جديد .

هوام�س:

 -1
Edward said, Representations of the Intellectual, Lond   

.don, Vintage, 1994, p.35
أدب املنفى، جملة الكلمة، لندن، عدد  ا نقالً عن فخري �سالح، معنى 

أكتوبر 2007م.  10، ا

بع�س  أعمال  وا حياة  �سعيد  ي�ستعر�س  املنفى«،  حول  الت 
ُّ
أم »تا يف   

َّها يف املنفى يف القرن الع�رصين،  املبدعني الذين عا�سوا حياتهم كل

الكينونة؛  حاالت  من  متقطعة  حالة  جوهره،  يف  املنفى،  أن  ا معترباً 

لذا  ما�سيهم.  ومن  أر�سهم،  ا ومن  جذورهم،  من  جمتثُّون  ون 
ّ
فاملنفي

ون بتلك احلاجة امللحة الإعادة ت�سكيل حيواتهم املحطمة. 
ّ
ي�سعر املنفي

حول  تاأمالت  عنوانها:  الكتاب  يحمل  التي  ال�سابعة  املقالة  أنظر  ا

إدوارد �سعيد، ت. ثائر ديب، دار االآداب، بيوت، 2004م. املنفى، ا

�سابق،  مرجع  املنفى،  حول  تاأمالت  �سعيد،  إدوارد  ا عن  نقالً  2ـ 

�س234.

3 - حامت ال�سكر، يف غيبوبة الذّكرى: درا�سات يف ق�سيدة احلداثة، 

كتاب دبي الثقافية، دار ال�سدى، ط1، دي�سمرب 2009م، �س56.

إ�رصاف« التي كان  آخرين جملة »ا أطلق عبد االإله ال�ساحلي رفقة ا 4- ا

التمرد، وتوقفت املجلة  اب على 
ّ
ال�سب الكتاب  الف�سل يف ت�سجيع  لها 

أ�سوات معا�رصة«  إ�سدار جملة »ا ل�سعوبات مادية. و�ساهم عدنان يف ا

مبراك�س  ال�سعرية«  »الغارة  ن�رصة  إطالق  ا ويف  الت�سعينات،  بداية  يف 

العربي  االأدبي  ال�سالون  إدارة  ا على  حالياً  وي�رصف   .1994 �سنة 

�سعر  مهرجان  وعلى  العربي،  الثقايف  املركز  مع  بتن�سيق  بربوك�سل 

ويعمل  »مو�سم«.  للفنون  املتنقل  املركز  مع  ببلجيكا  العربي  الع�سق 

ترجمات  له  كما  الثقايف،  »االإلكرتون«  ملوقع  راً 
ّ
حمر م�سعاد  حممد 

إىل العربية. باال�سرتاك من االأملانية ا

 �سيئاً ك�رصته، دار توبقال للن�رص، 
ُ
5 - عبداالإله ال�ساحلي، كلّما مل�ست

الدارالبي�ساء، ط1، 2005م. 

أكره احلب، دار النه�سة العربية، بيوت، ط1، 2009   6 - طه عدنان، ا

م. 

 7- حممد م�سعاد، زغب املياه الراكدة، من�سورات الغاوون، بيوت، 

ط1، 2009م. 

 8 - اح�ساين بنزبي، بال�سدفة، نرث الف�سول، 

إىل رقم �سفحة الن�سو�س امل�ست�سهد بها، لكلّ ديوان  مالحظة: ن�سي ا

من الدواوين االأربعة، داخل الدرا�سة.  
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ينطلق الباحث يف �رصعنة ال�رصد العربي كنوع ٍ من االإبداع االأدبي اجلديد، 

أة،  موؤ�سالً يف عني الوقت ا�ستقامته يف الن�سيج االإبداعي العربي ؛ ومنذ الن�سا

برتاتبيٍة ت�ستلهم مقوماتهِ كفن وافد، وتزخر مبدار�سهِ وجمالياته املتعددة، 

أة ال�رصد  أن يغفل الباحث �ستى االآراء املت�ساربة واملتجادلة يف ن�سا دون ا

آرائه وعقيدته،  ا أو هكذا يجد نف�سه للتعبي عن  ا وجذوره ون�سبه، من�ساعاً، 

مدلالً ومو�سحاً ن�سبة احلق املعريف والعلمي فيها . 

ه�سام حم�سن ال�سقاف

كاتب واأكادميي من اليمن

انبثاق الده�سة .. 

بواكري ال�صرد يف اليمن

o االأبرز يف املعطى الثقايف ملدينة عدن بعد احلرب الكونية 
أركانها متوجات  ا االأوىل ظهور النوادي االأدبية التي يرتافد يف 

بحكم  وذلك  املثقفة  للنخب  واالإبداع  االأدب  و�صوت  ؤى  الرو

أ�صبحت  أفقها املديني املدين، فا ا أبنائها ورحابة  ا �صيكولوجية 

التنوير  ف�صاء  على  وانفتحت  اليمنيني،  املثقفني  لكل  ملتقى 

والثقافة العربية يف مدائنه الزاهرة. 



املدينية  االجتماعية  الت�سكالت  الباحث  يربز  ثم 

أن االإبداع،  احلا�سنة لهذا النوع االإبداعي، بيقني ا

عن  اللثام  مائطاً  االآخر،  احلقيقة  وجه  هو  إمنا  ا

إىل  ا و�سوالً  جتلياً،  أبرزها  ا أو  ا العربية،  التجارب 

هذا  ميالد  ن�سوء  يف  واملتمثل  املر�سوم  هدفه 

يف  والرواية(  )الق�سة  االأدب  من  الراقي  النوع 

اليمن ؛ بت�سافر عنا�رص البيئة )املدينية – عدن( 

احلياة  وازدهار  وال�سحافة  الطباعة  بظهور 

التعليم وظهور نخبة من  ؛ كانت�سار  العامة فيها 

واالجتماعية  االأدبية  النوادي  وانت�سار  املثقفني، 

طبقة  بوادر  – ظهور  االأهم  وهو  ثم  والريا�سية، 

إت�ساع مدى  عمالية ونقابات ثم ظهور االأحزاب وا

احلركة الوطنية اليمنية .

أنا ت�سوجن  ا »كان يا مكان، حلمت ذات مرة 

إنني فرا�سة، حتلق هنا وهناك وترفرف  زو، ا

ثم  وهناك،  هنا  حتلق  ثم  بجناحيها، 

أعرف  إىل االآن ال ا أة من نومي وا ا�ستيقظت فجا

إنني  ا أم  ا أنه فرا�سة،  إن�ساناً يحلم با ا هل كنت 

إن�سان«  أنها ا فرا�سة حتلم، االآن با

          ق�صة �صينية قدمية )1(

أب �سرعي : 1- البحث عن ا

لي�س  والرواية(  الق�سية  )الق�سة  العربي  ال�رصد 

النخاع  حتى  فهو  احلياة،  �سيورة  عن  مف�سوالً 

وليد نا�سئة تكوينية م�سخمة بفعل الزمان ومعربة 

يف  االفرتا�سية  كان(  ما  يا  و)كان   . املكان  عن 

التخاطب  يف  موغلة  املحاكاة  جتعل  ال  ال�رصد 

انقياداً  ال�سحيق،  املا�سي  وكهوف  دواخل  �سمن 

أر�سطو طالي�س( الثابت الوحيد  على االأقل ملقولة )ا

االأقل  على  بحاجة  نحن  بل  امل�ستمر.  التبدل  هو 

احلداثية  ببزته  البارز،  ال�رصدي  لل�سكل  أريخ  للتا

املدوي  احل�ساري  االإن�سعاق  حلظة  من  الق�سيبة 

أحدثته غزوة نابليون بونابرت مل�رص عام  ا الذي 

فتحاً  ب�سفته  اال�ستعماري  فاحلدث  1798م. 

ال�رصقيني  أعني  ا عن  الغ�ساوة  أماط  ا قد  للغازي 

االآخر  واكت�ساف  ذواتهم،  مواقع  اكت�ساف  يف 

 – الركود  ورمبا   – الركون  عتبات  تخطى  الذي 

القرو�سطي . 

أو الق�س وال�رصد هو نبت �رصعي ملرحلة  إن الق�سة ا ا

يحمل  وامل�سهد  أوروبا،  ا يف  الربجوازي  التكون 

أحدثته  ا الذي  اجلديد  التاريخي  االأفق  جتليات 

الفن  هذا  خالل  من  أعطى  وا الربجوازية،  الثورة 

أداة تعبيية برجوازية  االإبداعي، املخلوق حديثاً، ا

منذ  القدمية  االجتماعية  )..فالنظريات  فريدة: 

أعطت  آدم �سميت ا كارل مارك�س وماك�س فيرب حتى ا

أولوية على املكان، وبعد حتوالت الن�سف  الزمان ا

قلب  ال�رصوري  من  الع�رصين،  القرن  من  االأخي 

مكانته  عن  زحزحته  االأقل  على  أو  ا الرتاتب،  هذا 

أي  أورتيجا ا �سباين ال�سهي ا القدمية، فللفيل�سوف االأ

أخربين  جا�سيت Ortega Gasset مقولة �سهية تقول : )ا

لك  أقل  ا فيه،  تعي�س  الذي   Lands Cope امل�سهد  عن 

أنت، وهي مقولة عميقة دالة، يطورها ال�ساعر  من ا

 :  Seamus Heaney الكبي �سيمو�س هيني  االإيرلندي 

أن تعرف املكان الذي  أنت، البد ا )لكي تعرف من ا

أن تعرف  أين تتجه، البد ا أتيت منه، ولكي تعرف ا ا

طبيعة  بني  جدلية  عالقة  ثمه  أن  ا أي  ا كنت(  أين  ا

نـا«  املكان الذي يعي�س فيه االإن�سان، وحقيقة »االأ

التي ت�سغله.)2(

الرائع  الفن  الوفادة، هذا  أن نلج يف �سقاق  ا وقبل 

إىل  ا الغرب  من  تدلت  التي  الدانية  والقطوف 

العرب، بعيداً عن اال�ستئ�ساد بال�رصوح التاريخية 

النوع  هذا  قومية  واملوؤيدة  الدائمة،  القدمية 

اجلاهلي  العمق  إىل  ا ت�سل  بامتدادات  االأدبي 

إن الثقافات  أميل، معتقداً، ا إنني ا وفرتة االإ�سالم، فا

أو  ا العقائدية  �سيجة  االأ وال  احلدود  متتلكها  ال 

حدود  ذاته  االعتقاد  من  تتدىل  بل   . اجلغرافية 

أن ما كان  متماهية يف الثقايف االإن�ساين، بعقيدة ا

االإن�ساين  م�سارف  بثقة  يجتاز  قوميا  أو  ا حمليا 

فقد  الفني.  أو  ا االإبداعي  املعطى  بقوة  والعاملي 

وافداً  فناً  الرواية  فن  يكون  أن  ا )فكرة  �سيطرت 
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أثارت  ا قد  برمته،  الق�سية  الق�سة  فن  بل  علينا، 

جاهدين  فاأخذوا  العرب  النقاد  بع�س  حفيظة 

إىل  ا اللجوء  خالل  من  ذلك  عك�س  إثبات  ا يحاولوا 

منذ  العربي،  الأدبنا  الق�س�سي  الرتاث  ا�ستقراء 

أ�سالة  ا إثبات  ا إىل  ا الو�سول  بغية  اجلاهلية  ع�رص 

أن  ا فكرة  ودح�س  االأدبي  تراثنا  يف  الق�سة  فن 

االأوروبية  االآداب  من  أدبنا  ا على  وافداً  فناً  يكون 

احلديثة(.)3(  

�سانيد التي تعتمد تراثنا العربي  ومع االإقرار باالأ

إبداعية  – االإ�سالمي الرث، وهو يتكئ على مناذج ا
عن  لتعرب  ومكانها  زمانها  يف  م�ساغة  نرثية 

وال�سي  املقامة،  فن  من  اجتماعية  احتياجات 

التجليات  وحتى  وال�سيا�سي  االجتماعي  والنرث 

آن الكرمي، لكن هذا كله  العظيمة يف ق�س�س القرا

بالقفز  جهاده  قدر  يجاهد  أن  ا للمرء  غ 
َّ
ي�سو ال 

نوع  والرواية  الق�سية  الق�سة  أن  ا حقيقة  على 

أدبي جديد حملته رياح التغيي االأوروبية، مهما  ا

أن الفعل  كانت نظرتنا – بل هي قد حتددت – با

يف   – جاء  قد   – م�ساره  رغم   – اال�ستعماري 

وائل، فال�رصد  أته االأ بع�س احلاالت، فقط، مبا مل تا

بوة  االأ رغم  عربياً   – االآن   – ي�سبح  احلداثي 

موروثنا  ويظل  إليها،  ا أ�رصنا  ا التي  االأوروبية 

إ�سافات ح�سنة للذائقة اجلمالية واحل�سية  ي�سيف ا

أعنة احلقائق  العربية، دون �سبب يدعونا حلرف ا

عالقة  جمال  )يف   : اجلزار  فكري  حممد  يقول   .

االأجنا�س االأدبية باملجتمع العربي وجتذير وعي 

الذات كفعل معريف وايديولوجي، يلتحم بالوجود 

من  االأجنا�س،  هذه  ترتبط  اخلا�سة،  وباملنفعة 

أة والتطور، بواقع اجتماعي وتاريخي،  حيث الن�سا

االإبداعية  وطاقاتها  طبيعتها  ببلورة  يقوم 

إليها  ا يحتاج  معينة،  ومقا�سد  وظائف  لتحقيق 

أنتجها  ا ذلك الواقع االجتماعي والتاريخي الذي 

: » فكل مرحلة من مراحل تطور املجتمع جت�سد 

أدبية  ا أنواع  ا يف  بالعامل  اجلمالية  عالقاتها 

الوثقى بني متطلبات  العروة  . فهذه  بعينها()4( 

وفاق  يف  جتعلنا  ؛  االجتماعية  واحلاجة  االأدب 

أدبية  ا أنواع  ا بانتفاء  والت�سليم  ؛  النف�س  مع  تام 

غ�سا�سة  جند  لن  احلالة  ويف  أخرى،  ا ونهو�س 

اجلديدة  العنقاء  هذه  ب�سعود  االعرتاف  من 

– الق�سة والرواية – من رمال املتطلب اليومي 
أن  للفرتة الكونيالية يف الوطن العربي، باعتبار ا

آة الع�رص  : )االأدب وثيق ال�سلة بالتاريخ فهو مرا

يف�سح  وعواطفه  االإن�سان  أفكار  ا عن  تعبي  وهو 

أمانيهم  وا أحالمهم  ا وي�سور  الب�رص  دخائل  عن 

حياة  ومن  حياتهم  من  خمتلفة  نواحي  وير�سم 

والريف  املدينة  حياة  ومن  واجلماعات  فراد  االأ

ومن العلم والفن واحلرب وال�سالم(.)5(

عن  البحث  رمال  يف  التيه  ي�ستغرقنا  ال  وحتى 

؛  العيد  مينى  الناقدة  تقرر  العربي  ال�رصد  جذور 

أميل  ومبا ال يبعث الريبة، يف ماهية تلك اجلذور : )ا

أن الرواية العربية، ومن حيث هي  إىل االعتقاد با ا

أدبنا()6(. أدبي فني حديث، وافد ؛ يف ا نوع ا

حداثية  باأن  ؛  ما  قناعة  نر�سخ  أن  ا لنا  ميكن 

يف  يجعله  ال  جديد  أدبي  ا كنوع  العربي  ال�رصد 

حكايات  منذ  القدمي  االأدبي  واملوروث  قطيعة 

ال�سعبية وحتى حديث عي�سى بن  ال�سمار وال�سي 

رواية  خللق  إبداعيا  ا اجتهادا  ثمة  أن  ه�سام،و)كا

أن الرواية العربية  عربية �سكالً وم�سموناَ، وذلك ا

أثرة بالرواية  يف طور ن�سوؤها االأول قد كانت متا

أو امل�سمون .. وقد  �سلوب ا  يف االأ
ً
االأوروبية �سواء

اال�ستفادة  حماولة  إىل  ا االإبداعي  التيار  اجته 

املعروفة  الق�س�س  يف  املوروث  ال�سكل  من 

بامل�سمون  االحتفاظ  مع  العربي  تراثنا  يف 

بتعبي  أو  ا الروائية،  املحاوالت  لتلك  املعا�رص 

امل�سمون  بني  للتوفيق  حماولة  ثمة  كان  أدق  ا

أن ذلك االجتاه  إال ا املعا�رص وال�سكل الفني القدمي ا

االإبداعي مل يحقق التوفيق املرجتى لعدم ن�سوج 

فاروق  وميثل  لذلك()7(  املو�سوعية  الظروف 

عروبية  اجتاه  هالل  غنيمي  وحممد  خور�سيد 

ال�رصد  يف  فنياً  العربي  الرتاث  وا�ستلهام  ال�رصد 

81نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

ال�ضرد العربي 

منذ تخلقه 

ول على  االأ

نهايات القرن 

التا�سع ع�سر 

وبدايات القرن 

الع�سرين، 

على قائمتي : 

املدن العربية 

؛ وظهور 

ال�سحافة 

العربية، فهو 

بحق وليد 

�سرعي لع�سر 

الت�سكل املديني 

واكتمال 

ن�ساب الدولة 

إىل  القطرية ا

حد ما. 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



إن كان ملحاوالتهم التعرث وعدم  على التوايل، وا

أغفلت من ح�ساباتها  التوفيق �سبيالً لـ )كونها قد ا

الفنون  وتطور  ن�سوء  حتكم  التي  التطور  قوانني 

آخر(.)8(  إىل ا االأدبية من ع�رص ا

أن ي�سكل حبالً  ا ويف مقام مماثل ي�ستطيع الرتاث 

هو  فكيف  حتديداً،  الرواية  باطن  يغذي  �رصياً 

مثل  ال�رصدي  االإبداع  نات 
ُ
ب متتلك  عندما  احلال 

والنرثي  ال�رصدي  الرتاث  من  ال�سامخ  اجلبل  هذا 

ل�سالح  اال�ستلهام  ذلك  جني  أن  ا ودون  العربي، 

نفيق  أن  ا فقبل  تاريخياً(  عربياً  )ال�رصد  مقوالت 

أحدثه ال�ساحر )فولند( يف  من �سدمة البعث الذي ا

االن�سياب  يكون  املا�سية،  الثالثينيات  مو�سكو 

؛  القدمي  التاريخ  منعطفات  يف  القادر  ب�سال�سة 

وال�سلب  الروماين  واحلاكم  وامل�سيح  أور�سليم  ا

ر الكاتب )ميخائيل بلغاكوف( روايته 
َّ
أن �سد بعد ا

ال�سهية )املعلم ومرغريتا( بـ )فاو�ست( غوته :-

إذاً ؟ أنت ا - ومن ا

أنا من تلك القوة التي تريد ال�رص دائماً فال تفعل  - ا

أر دنا، بالقول  ا أن  ا ؛  إال اخلي، ولعلنا نختم  ا دائماً 

بل  بعينها  )بابوية(  يعني  ال  ال�رصد(  أبويه  )ا أن  ا

بني  اجلدلية  العالقة  يف  احل�سبان  يف  ظاهر  هو 

علــى  �سياغتها  )نعيد  التي  والعاملية،  املحلية 

�سوء العنا�رص امل�ستجدة والتحليالت ال�سو�سيو - 

أجنزها كل من بييـر بورديو، وبا�سكال  أدبية التي ا ا

كازانوفا، وادوارد �سعيد. ومن املفيد، بدءاً، التـذكي 

أن ال�ساعر واملفكر االأملاين جوهان . ف . جوته  بـا

أهم من روج لـ )االدب  )1749هـ - 1832م( هو ا

1827م،  �سنة  من  ابتداء   )Weltliteratur العاملي 

أن  يت�سكل وبا أدباً عاملياً  ا أن  أنا مقتنع با )ا  : قائالً 

ثمينة يف  وتبذل جهوداً  إليه،  ا ميالة  االأمم  جميع 

إىل بلورة حداثة  هذا االجتاه( . كان جوته ي�سعى ا

االن�سانية  والنزعة  االثنية  إىل جدلية بني  ا ت�ستند 

يج�سدها مفهوم )االأدب العاملي( مبا هـو ارتبـاط 

على  انفتاح  نف�سه  االآن  ويف  املبا�رص،  بـاملحيط 

الكون عرب تدري�س اللغات وترجمة ن�سو�س االآداب 

االأجنبية(.)9(

2- املدينة حا�ضنة ال�ضرد العربي :

يدب ال�رصد العربي منذ تخلقه االأول على نهايات 

الع�رصين،  القرن  وبدايات  ع�رص  التا�سع  القرن 

ال�سحافة  ؛ وظهور  العربية  املدن   : قائمتي  على 

الت�سكل  لع�رص  �رصعي  وليد  بحق  فهو  العربية، 

إىل  ا القطرية  الدولة  ن�ساب  واكتمال  املديني 

يقول  وال�سام.  والعراق  م�رص  يف  خا�سة  ما،  حد 

الق�سة  )ن�ساأت  الع�سكري:  إبراهيم  ا �سليمان  د. 

الق�سية مع ظهور املدن ب�سكلها املعا�رص، ورواج 

املعا�رص  االإن�سان  إح�سا�س  وا اليومية،  ال�سحافة 

جمرد  ولي�س  اخلا�س،  وجوده  له  فرد  كائن  إنه  ا

اجتماعي()10(  تنظيم  يف  حمدد  دور  له  عن�رص 

وي�ساعدنا ذلك على االقرتاب من خ�سائ�س ع�رص 

ملحمياً  بطالً  االأمر  يتطلب  ال  حيث  ذاك،  أة  الن�سا

إىل ت�سوير الهموم الفردية  خارقاً بقدر ما يحتاج ا

واالأ�سجان واالآمال املبثوثة يف ف�ساء الربجوازية 

بتطلعات  املكتظ  الف�ساء  ذلك  ال�سغية،  العربية 

الق�سية هي  فـ)الق�سة  العربية،  الوطنية  احلركة 

تعبي عن روح هذا االإن�سان الفرد، حتى ولو كان 

بطالً  ت�ستلزم  ال  فهي  مهم�ساً،  أو  ا االأهمية  قليل 

على  تركز  ولكنها  لي�سقط،  يعلو  عظيماً،  ملحمياً 

الواقع  أحزان و�سجون االإن�سان ال�سغي، وت�سيء  ا

على  للحظة  ولو  فت�ساعده  برق  كلمحة  من حوله 

روؤيته ومتحي�سه ولو للحظات()11(.

انتهت  إىل حيث  ا  َّ
ان�سد الع�سكري قد  الدكتور  ولعل 

الق�سة الق�سية، والق�سية جداً والق�سة الوم�سة .. 

الخ .يف معر�س تفريقه بني الق�سة والرواية حيث 

أن )الق�سة كما يقول الكاتب االإيرلندي  إىل ا يخل�س ا

أوكونور )هي عمل جتريبي، يقتن�س حلظات من  ا

حتى  الروؤية  وي�سيق  للواقع  املرتاخي  الزمن 

أ�سبه  ا الق�سة هنا   . الب�رصية  النف�س  داخل  يغو�س 

إنها حتمل  باخللية املفردة مهما �سغر حجمها فا

يف داخلها كل �سفات النوع( و )الق�سة الق�سية 
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نتاج  الرواية فهي  أما  ا ال�سباب،  نتاج جموح  هي 

اخلربة الطويلة( .

وازدياد  اجلاد،  االجتماعي  الن�ساط  مالمح  إن  ا

فيما  الداخلني  العرب،  لدى  املعرفية  الرغائب 

حملة  منذ  اال�ستعماري  الغرب  مع  التما�س  ي�سبه 

نابليون على م�رص وال�سام، واالنبهار باحل�سارة 

الغربية وحماولة حماكاتها عربياً يف غي مكان، 

التماهي  هذا  يعزو  املعزية،  القاهرة  وخا�سة 

اجلديد،  االإبداعي  االأدبي  النوع  داخل  العربي 

إقرتانها  أن تخفي ا إلبا�سه حلة عربية ال ت�ستطيع ا وا

أو  ا ورمانطيقية  من  القائمة  االأوروبية  باملدر�سة 

واقعية فيما بعهد، فـ )رواية البدايات ات�سم عامل 

�رصدها  ومال  الرومنطيقية  مب�ساعر  �سخ�سياتها 

العامل–  هذا  جماالت  ت�سكيل  يف  الو�سف  إىل  ا

أزمنة العي�س  أمكنة االإقامة والتنقل.. وا الطبيعة -، ا

رواية  أو  ا هيكل،  لـ  )1914م(  زينب  رواية  فيه، 

)ح�سن العواقب( 1899م لـ زينب فواز، على �سبيل 

أفق م�ستقبلها الذي حققته يف مرحلة  املثال كان ا

تالية هو الرواية الواقعية (.)12(

ومنذ البداية كانت املدينة حا�سناً روؤوماً لل�رصد 

أننا  العربي ب�سقيه )الق�سة الق�سية والرواية ( وكا

ظل  الذي  جوي�س  جيم�س  مقولة  من  هداية  على 

التي  مدينته  )دبلن(  االيرلندية  العا�سمة  يكرر 

أعماله الق�س�سية  أعماله، بدءاً من ا تركها - يف كل ا

الق�سية حتى رواياته الالحقة . ال�سوؤال هو ملاذا 

يف  واجلواب  ؟  دبلن  �ستبقى  دائماً  وهل  ؟  دبلن 

أعمايل  ا االآن وغداً ويف كل  دبلن  نعم   : ما معناه 

قد  أكون  ا دبلن  قلب  إىل  ا أ�سل  ا فحينما  الالحقة، 

إىل قلب العامل. و�سلت ا

إن نحن و�سعنا احلاجة  ا وال نغمط احلقيقة �سيئاً 

؛  خ�سو�ساً  والق�سة  عموماً  لل�رصد  االجتماعية 

التا�سع ع�رص  القرن  أواخر  ا العربي منذ  الوطن  يف 

وبدايات القرن الع�رصين، يف العربة االأوىل لقطار 

املطبعة  و�سول  مع  �سوته  دوى  الذي  التغيي 

واالبتعاث  1798م،  عام  نابليون  مع  االأوىل 

ذلك  آية  )ا ال�سحف  وظهور  أوروبا  ا إىل  ا الدرا�سي 

جاءت  بينما  �سوقي(  أحمد  ا يقول  كما   – الزمان 

الباحثة  تقول   . التايل  املقام  يف  الفنية  احلاجة 

أة  �سياء ال�سديقي : )ويف االأدب احلديث يعزى ن�سا

تكون  أن  ا قبل  اجتماعية  حاجة  إىل  ا فيه  الق�سة 

حاجة فنية، وقد كانت وظيفتها االجتماعية هي 

عن  التعبي  أ�سبح  ا حتى  لكتابتها  الدوافع  أبرز  ا

وموجهاً  بل  الكاتب  هدف  االجتماعية  امل�ساكل 

كل  يف  العربية  الق�سة  بواكي  يف  هذا  جند   . له 

أقطار الوطن العربي على اختالف بدايات الق�سة  ا

تاريخياً يف كل قطر()13(.

بالتاريخ  الق�سة  ربط  إىل  ا الباحثني  أحد  ا ويذهب 

من خالل الت�سابه الكبي بني كلمة )التاريخ( يف 

ياأت  مل  ما  )ق�سة(وهو  وكلمة  االإجنليزية  اللغة 

اعتباطاً لكنهما ارتبطا ب�سبب كون الق�سة ت�ستمد 

أحداث الوقت)14( . دائماً من ا

الن�ساط  مبمهدات  ترتبط  التاريخ  �سببية  إن  ا

جاز  إن  ا  – القائمة  لل�سلفية  املغاير  االجتماعي 

التعبي، وذلك بتبدل االأمناط االجتماعية من طور 

فنية  مفردات  املبدع  ي�ستلهم  وعندها  آخر،  ا إىل  ا

أ�سل ذلك التبدل احلا�سل، بعيداً عن  وتعبيية من ا

لين�سو عن  القدمية،  الفنية  أدواته  ا التقليد وتكرار 

اجلديدة،  النوعية  املعرفية  بنائيته  مالمح  نف�سه 

أن كان االأمر ال يخلو من ترا�س معريف تراكمي،  وا

االإفا�سة  نقطة  عند  ليف�سي  القدمي،  على  م�ستنداً 

ثم  وهم�س  هيكلية  تبلور  إىل  ا التجريب  كوب  يف 

�سوت النوع االإبداعي اجلديد .

أدبي )يف  وهكذا كان ميالد الق�سة الق�سية كلون ا

الغرب طبعاً( على يد موبا�سان وزوال وتورجنيف 

وت�سيخوف وهاردي و�ستيفن�سن.. الخ ويف العالـم 

العربي بلغت الق�سة الق�سيـرة مرحلة الن�سج علـى 

تامر يف  إدري�س يف م�رص وزكريا  ا يو�سـف  أيـدي  ا

�سوريا)15(. 

جتليات  الع�رصين  القرن  بدايات  حملت  لقد 
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العثمنة  لعهود  مغايرة  جديدة،  تاريخية  مرحلة 

واالقت�ساد  ال�سيا�سة  �سعيد  على  والترتيك، 

احلرب  مف�سيات  وكانت  االجتماعية،  واحلياة 

العاملية االأوىل 14 - 1918م كفيلة با�ستنها�س 

حلم  راودها  واجتماعية  �سيا�سية  طبقية  قوى 

أفق احللم العربي،  التغيي، ويرت�سم يف خميالتها ا

ممهداً،  كان  الطريق  أن  ا ذلك  يعني  أن  ا دون 

م�رصعة  زالت  ما  االأوروبي  اال�ستعمار  وحراب 

على  لي�س  العربي  ال�سامر  فينف�س  ال�سدور،  يف 

أكرث من و�سوح معامل الدولة القطرية مبعطيات  ا

�سايك�س/ بيكو. ولكن احلراك املجتمعي والثورات 

إزدياد الوعي الوطني وت�سكل املدن  املتالحقة وا

كان  اجلديدة،  االجتماعية  والقوى  والطبقات 

أي�ساً  ا  – �سهدت  التي  الفرتة  هذه  اجنازات  من 

– تعاظم دور ال�سحافة وتخلق الق�سة والرواية 
إبداعي من معطيات هذا التحول الكبي  ا كمعطى 

الرتاث  مفهوم  إن  )ا برادة  حممد  الناقد  يقول   .

ال�رصدي احلديث يظل مقرتناً بالتبدالت العميقة 

أت على املجتمعات االأوروبية منذ القرن  التي طرا

الدولة  أوجدت  وا بنياتها  وغيت  ع�رص،  ال�سابع 

وو�سعت ف�ساءات املدن يف ظل الثورة ال�سناعية 

ودينامية الطبقة البورجوازية .. وهذه العنا�رص 

إال عند نهاية  أ بالتوافر يف العامل العربي، ا مل تبدا

القرن التا�سع ع�رص، بت�ساوق مع حتوالت �سيا�سية 

اال�ستعمار،  مقاومة  حركات  أفرزت  ا وفكرية 

تعرف  جرى  لقد  الوطنية،  الدولة  لقيام  ومهدت 

العاملية من خالل  الرواية  العربية على  الثقافة 

أجنبية  حماولة بع�س الكتاب الذين در�سوا لغات ا

التي  املثاقفة  و�سيورة  الرتجمة  خالل  ومن 

ينفتحان على نظريات  النقد واجلامعات  جعلت 

الرواية ومناهج حتليلها)16( وقد تطلب خروج 

التاريخي  ال�رصد  تداخالت  عن  احلديث  ال�رصد 

يف  ع�سياً  ميالداً  والعجائبي  الديني  وال�سعبي، 

أكمله  با ع�رص  التا�سع  القرن  ا�ستغرق  ثقافتنا 

القرن  مطلع  االإبداعي  إطاره  ا يف  جتلى  حتى 

إذا كان زمن الرواية العربية مل  الع�رصين)17(، وا

التي  الع�رصين، مع رواية )زينب(  القرن  أ يف  يبدا

التي  الكتابات  أحلت  ا �سنة 1913م، كما  �سدرت 

كانت امتداداً وت�سليماً مبا كتبه يحيى حقي يف 

إىل  )فجر الق�سة امل�رصية( 1960م الذي حتول ا

الرواية  العربية عند كثيين، فزمن  للق�سة  فجر 

أ من حيث تكتمل املالمح  العربية زمن ممتد، يبدا

تنطوي  ما  بكل  احلديثة  للمدينة  �سا�سية  االأ

وما  واللغات،  االأجنا�س  يف  تعدد  من  عليه 

توؤكده من تباين بني الطبقات التي ت�سعد على 

نتيجة  ناه�سة،واعدة،  الو�سطى،  الطبقة  �سلمها 

والثقافية  واالقت�سادية  االجتماعية  للتحوالت 

التعليم  أفق  ا وات�ساع  الت�سنيع  ببدايات  املقرتنة 

املدين وظهور و�سائل االت�سال احلديثة املقرتنة 

أ�سيف  باملطبعة : الكتاب وال�سحيفة واملجلة، وا

إىل ذلك مطلب امل�ساواة الذي تتبناه املجموعات  ا

املهم�سة من فئات الطبقة ال�ساعدة يف عالقتها 

ببقية املجموعات والفئات والطبقات، وتفر�سه 

 . االأجنا�س  تعدد  ازاء  احلديثة،  الدولة  على 

فن  على  الو�سطى  الطبقة  تقبل  أن  ا وطبيعي 

على  قادراً  جديداً،  أدبياً  ا نوعاً  بو�سفه  الرواية 

جت�سيد همومها النوعية يف املدينة التي ت�سكلها 

وتت�سكل بها)18(.

االإبداعي  �رصده  أفرز  ا الذي  املديني  الوعي  إن  ا

يف  النوعي  التحول  بخ�سو�سيات  م�سمخاً 

املجتمعات العربية ؛ وخا�سة يف عوا�سم الثقافة 

الرئي�سية )القاهرة، بيوت، دم�سق، بغداد( تتكون 

أثيات  بتا يلقي  أن  ا يف  الفعلية  املقدرة  لديه 

وخا�سة  العربية–  االأطراف  على  معطياته 

يعني  ال  ذلك  لكن  العربي.  واخلليج  اجلزيرة  يف 

وقد  الباهرة،  وحداثيته  ال�رصد  جتليات  أن  ا البته 

ا�ستجابت يف املراكز االإ�سعاعية لتحوالت بنيوية 

جمتمعية وحوا�رصية وقيمية وثقافية نوعية، ال 

إمكانها ا�ستن�ساخ جتارب مماثلة  حتقق، ولي�س با

يف بيئات وجمتمعات ال تزال كامنة وغي قادرة 

والع�سائرية  الرعوية  أمناطها  ا من  اخلروج  على 
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والقبلية، ليبقى ن�سيبها من اال�ستجابة مرهوناً 

أن  إىل حد ما – باملتغي النفطي فيما بعد، دون ا – ا
إىل  أن كل مظاهر اال�ستجابة وااللتفات ا يعني ذلك ا

الوافد اجلديد )ال�رصد مبجمله( قد كان قرين تدفق 

�سود من حتت الرمال الكثيفة، بل تفاوت  الذهب االأ

االأمر بني م�ستجيب مبقدرة التحوالت اجلديدة كما 

يف الكويت واململكة العربية ال�سعودية، ومتاأخر 

بظروف اجتماعية حتى ال�سبعينيات كاالإمارات 

يو�سف  الكبي  القا�س  يقول  املتحدة.  العربية 

ال�ساروين: )معظم الدول العربية وخ�سو�ساً دول 

قلب  إىل  ا الع�رصين  القرن  خالل  قفزت  اخلليج 

�سباب متنوعة، فظهرت قوالب جديدة  احل�سارة الأ

التي  الدول  هذه  بني  االت�ساالت  �سهولة  بحكم 

�سبقتها يف االإبداع مثل الق�سة الق�سية والرواية 

يكون  ال�ساروين  روؤية  يدعم  م�سهد  ففي  وال�سعر( 

ملحوظ  ب�سكل  برز  قد  ال�سعودي  الروائي  ال�رصد 

أيدي االأدباء:  يف ثالثينيات القرن الع�رصين، على ا

أحمد ال�سباعي وحممد  عبد القدو�س االأن�ساري وا

الدولة  )بقيام  يرتبط  معطى  يف  مغربي،  علي 

الثانية يف عهد امللك )عبدالعزيز بن �سعود( الذي 

املدر�سني  بتوفي  أهتم  وا املدار�س،  إن�ساء  با قام 

تعليم  عبء  عاتقهم  على  وقع  الذين  واملعلمني 

ال�سحف  لو�سول  كان  أي�ساً  وا اجلزيرة،  أبناء  ا

القرن  من  الثاين  الن�سف  أواخر  ا يف  العربية 

إىل منطقة اخلليج دوره الكبي يف  ا التا�سع ع�رص 

ظهور هذا الفن )الق�سة( خا�سة �سحف: االأهرام، 

لظهور  الوثقى.. وكان  العروة  الهالل،  املقتطف، 

ات�سال،  ال�سعودية دورها كو�سيلة  ال�سحافة يف 

من  لعدد  والفكري  الثقايف  للدور  وممار�سة 

الق�سة  إبداعات  ا بع�س  ظهرت  ولذلك  املثقفني، 

رواد  من  االأول  اجليل  وميثل  الفرتة،  تلك  يف 

ر�سا  أحمد  ا الثالثينيات:  يف  اململكة  يف  الق�سة 

يحيى،  أمني  ا حممد  مغربي،  علي  حممد  حوحو، 

حممد االأفغاين()19(.

يف  ال�رصدية  التجارب  جتلت  الزمني  وبالت�ساوق 

)منية(  ق�سته  يف  الفرج  خالد  يد  على  الكويت 

ويف البحرين كانت )ميالد حائرة( للكاتب حممود 

يو�سف ميالد فن الق�س يف هذا البلد العربي. و يف 

قطر ظهرت جمموعة يو�سف جمعة بعنوان )بنت 

اخلليج( ويف �سلطنة عمان كانت اال�رصاقة االأوىل 

أما االإمارات العربية املتحدة  مع عبداهلل الطائي، ا

أدبي له �رصوح  فلم تعرف الرواية والق�سة كجن�س ا

إال بعد ظهور النفط)20( . فنية جديدة ا

)3( انبثاق الده�سة من عدن :

أن  با االعتقاد  إىل  ا يدعونا  أن  �سا من  هناك  لي�س 

مطبعة العثمانيني يف اليمن وجريدة �سنعاء التي 

�سدرت عام 1879م متتلك حق الريادة والتاأهيل 

أة التنويرية يف اليمن ل�سبب ب�سيط هو  لفعل املبادا

أ�سبه بوريقات نابليون ال�سفراء التي  ا أنها كانت  ا

الق�سية  حملته  �سني  يف  ونواهيه  أوامره  ا نقلت 

مل  فهي  وال�سام،  م�رص  على  ثر  االأ البعيدة  العمر 

أو  ا الرتكي  االحتالل  حال  ل�سان  من  أكرث  ا تكن 

رمبا نعتربها يف ال�سياق التاريخي بداية لتاريخ 

�سحيفة  كانت  بينما  بالدنا.)21(  يف  الطباعة 

1926م  عام  �سنعاء  يف  ال�سادرة  »االإميان« 

قليلة البعد التاأثيي عميقاً يف امل�ستويني الثقايف 

أن تكون ل�سان حال اململكة  واالجتماعي واكتفت ا

رهيبة  عزلة  يف  دخلت  التي  اليمنية  املتوكلية 

من  اال�ستقالل  اململكة  هذه  نالت  منذ  العامل  عن 

اال�ستعمار الرتكي عام 1918م .

الع�رصين  القرن  من  املبكر  الوقت  هذا  ويف 

�سنع  من  هادئة  نار  على  تتقلب  عدن  كانت 

االحيائية  النه�سة  ببواكي  لاللتحاق  أبنائها  ا

العربي )م�رص حتديداً(، بعد  الوطن  التي �سهدها 

أ�رصته،  أثناء حكم حممد علي وا احلملة الفرن�سية وا

بني  واالأدبية  الثقافية  لل�سالت  أريخ  التا أمر  وا

إذ ال  عدن ومراكز االإ�سعاع العربية )يبدو �سعباً، ا

الواقعة  املرحلة  عن  تتحدث  معلومات  أية  ا جند 

طبيعة  أن  ا كما  املا�سي،  القرن  ع�رصينيات  قبل 
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تكن  مل  عدن  يف  املتبعة  الربيطانية  ال�سيا�سة 

تركز على اجلوانب الثقافية فقد ظل الرتكيز على 

يكن  ومل  لعدن  واالقت�سادية  الع�سكرية  االأهمية 

تطوير الثقافة والتعليم يف برنامج الربيطانيني 

أن  يف مرحلة ما قبل احلرب العاملية االأوىل . غي ا

بع�س املعلومات التاريخية تتحدث عن ات�ساالت 

بني رجاالت الفكر واالأدب يف عدن وغيهم من 

 . االأخرى  العربية  البلدان  واالأدباء يف  املفكرين 

ويف هذا ال�سبيل جند املفكر التون�سي عبدالعزيز 

الثعالبي يزور عدن يف منت�سف ع�رصينيات القرن 

املا�سي ويلتقي مبثقفي عدن ويبحث معهم �سبل 

تن�سيط احلياة الثقافية يف عدن()22(ولكن ذلك 

ال ينفي وجود ن�ساط اجتماعي يف املدينة قبل 

املدينة  انفتاح  االأول  �سانعه  املذكورة،  احلرب 

ت�ستجيب  �سكانية  تركيبة  ووجود  العامل  على 

من  م�ستفيدة  واحل�سارة  التمدن  ملتطلبات 

املوقع الفريد، مع ما تخلقه اجلاليات املختلفة 

وتراثها  لعاداتها  ينقلها  اجتماعي  تفاعل  من 

املفتوحة  عدن  أجواء  ا يف  الثقافية(  وملظاهرها 

مما �سرناه وا�سحاً يف بواكي الن�ساط امل�رصحي 

واالنزياحات  الريا�سية،  ندية  واالأ ال�سعبي 

التالقحية التي يحملها البحارة من بلدان اخلليج 

إبداعية  العربي واجلزيرة العربية لتغني جماالت ا

كالغناء مثالً. ومن هنا  )كان الرتاكم التاريخي 

واحل�ساري واالأهمية اال�سرتاتيجية للمدينة عدن، 

وللوطن اليمني، قد ولدا من خالل عملية الرتابط 

مل�ساريع  الريادة  ومواقد  بوؤر  التاريخي  اجلديل 

إن�سانياً، مرتبطاً  التنوير والتقدم وطنياً وقومياً وا

المتنا  ال�سامل  احل�ساري  بالدور  مو�سوعياً 

و�سكري(  )ن�رص  الباحثان  ويف�سح  العربية()23( 

ال  ملدينة  احلب  �سمات  لتجديد  �ساعرية  م�ساحة 

فراد واجلماعات  أدوار االأ أهمية ا إن ا إال به )ا تخت�س ا

انطالقاً من عدن، الرتبة اليمنية العربية احلا�سنة 

�سكلت  التي  االأر�س،  مدن  أقدم  ا من  بو�سفها 

�سيدة  أمتها،  وا لوطنها  التجاري  املنتهى  �سدرة 

الهندي،  واملحيط  والعربي  االأحمر  البحر  مدائن 

معلقة �سعر اليمنيني الع�سماء واخلالدة، ووا�سطة 

والتليد،  املجيد  احل�ساري  التاريخي  عقدهم 

واملحلق  دائماً،  احلياة  املتجدد  الفينيق  طائر 

»عني  جديدة  و�سماوات  ف�ساءات  الإكت�ساف  أ  ابدا

اليمن« وفتاة اجلزيرة العربية، قاهرة اجلبابرة، 

دوماً  العا�سقة  والغزاة،  الطامعني  أعناق  ا ومذلة 

الت�سكل  أ  يبدا والثورة()24(  واحل�سارة  للمدنية 

�سيا�سية   – اجليو  أهميتها  ا من  لعدن  املديني 

يوؤمن  وا�سرتاتيجي  جتاري  جذب  وكمنطقة 

وال�رصق  أوروبا  ا بني  العاملية  التجارة  خطوط 

تدخل �سمن خمطط عاملي،  بذلك  وهي  عموماً، 

يف املحافظة على الوجود اال�ستعماري بني بالد 

االحتالل  دوافع  من  كان  فقد  أفريقيا.  وا آ�سيا  ا

�سوق جتارية  إىل  ا لعدن حتويلها واملنطقة كلها 

ال�ستهالك وت�رصيف ال�سناعة الربيطانية ومعرباً 

ويف   . االأو�سط  ال�رصق  إىل  ا الربيطاين  لال�ستعمار 

إىل  ا الربيطانية  االإدارة  ركزت  امل�ستعمرة  عدن 

إىل مركز للخدمات التجارية واملالحية .  حتويلها ا

أ�سلوب احلرية االقت�سادية  وقد تطلب ذلك تطبيق ا

ملختلف  دائم  معر�س  مبثابة  عدن  أ�سبحت  وا

املنتوجات االأوروبية()25( وتزداد هذه االأهمية 

بعد احلرب العاملية االأوىل حيث تغدو عدن مقراً 

للقوات اجلوية الربيطانية عام 1928م )برنارد 

عن  عدن  خرجت  1932م  عام  ويف  رايلي( 

�سيطرة حكومة بومباي وت�سبح مفو�سية عامة 

يف ظل حكومة الهند املركزية، وفيما بعد حتولت 

إىل م�ستعمرة للتاج الربيطاين مبوجب االأمر  عدن ا

أ تطبيقه  بدا ال�سادر يف 28-9-1936م والذي 

يف االأول من ابريل 1937م .)26( 

بعد  عدن  ملدينة  الثقايف  املعطى  يف  واالأبرز 

االأدبية  النوادي  ظهور  االأوىل  الكونية  احلرب 

الروؤى و�سوت  أركانها متوجات  ا يرتافد يف  التي 

االأدب واالإبداع للنخب املثقفة يف عدن واحلوا�رص 

مهدت  و�سواهما،  وح�رصموت  حلج  مثل  االأخرى 

أوجه بظهور ون�سوء  إبداعي م�سرت�سل يبلغ ا حلراك ا
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ال�سحافة العدنية عام 1940م . ويف حني مل تغلق 

باأ�سحابها،  واالكتفاء  أبوابها  ا االأدبية  النوادي 

أفقها املديني  أبنائها ورحابة ا بحكم �سيكولوجية ا

اليمنيني،  فاأ�سبحت ملتقى لكل املثقفني  املدين، 

وانفتحت على ف�ساء التنوير والثقافة العربية يف 

مدائنه الزاهرة . 

أ�سي�س النوادي االأدبية  أخذ مثقفو عدن تا وهكذا )ا

التي حملت على عاتقها مهمة النهو�س باحلياة 

ذلك  جانب  إىل  ا  . االأدبي  الرتاث  وتعميم  االأدبية 

أن النوادي االأدبية  إىل ا ي�سي الباحث علوي طاهر ا

أ�س�ست منذ ع�رصينيات القرن املا�سي تدل  التي تا

هذه  مثل  على  تعرفوا  قد  عدن  مثقفي  أن  ا على 

العربية،  البالد  بع�س  يف  أقيمت  ا التي  النوادي 

زيارة  عن  وعدا  ن�ساطها()27(  جماالت  وعرفوا 

الثعالبي لعدن فقد تفاعلت االأو�ساط االأدبية يف 

أحمد �سوقي  عدن وحلج بتتويح ال�ساعر امل�رصي ا

�سعيد  عبده  �ستاذ  االأ ويذكر  العربي،  لل�سعر  أمياً  ا

أهدى  ا أن )نادي االأدب العربي( يف عدن  ا �سويف 

أحمد �سوقي قلماً ذهبياً مبنا�سبة تكرميه  ال�ساعر ا

أدباء حلج كذلك حذو  إمارة ال�سعر، وحذا ا وتقليده ا

أر�سلوا ق�سائد تقريظية باملنا�سبة  أن ا أدباء عدن با ا

ال�سعراء.)28( وغي  مع هدية ثمينة حتية الأمي 

ال�سعرية  واملرا�سالت  االأدبية  املثاقفات  خاف 

الفنية واالأدبية  النه�سة  التي كانت تربط باعث 

 –1884( القمندان  ف�سل  أحمد  ا االأمي  حلج  يف 

يف  أما  )ا م�رص  ومثقفي  أدباء  با 1943م( 

القرن املا�سي فهناك معلومات  الثالثينات من 

الفكر  رجاالت  بني  التوا�سل  عن  تك�سف  موثقة 

واالأدب يف عدن مع نظرائهم يف البالد العربية .. 

أر�سالن ميتدح كتاب املفكر حممد  فاملفكر �سكيب ا

�سدر  الذي  الغربيون؟(  تقدم  )مباذا  لقمان  علي 

الفل�سطيني  املجاهد  كتبه  وما  1932م..  �سنة 

أحمد  �ستاذ ا حممد علي الطاهر يف مقدمة كتاب االأ

احلركة  من  عدن  )ن�سيب  االأ�سنج  �سعيد  حممد 

الفكرية احلديثة( �سدر عام 1934م.. يدل داللة 

قاطعة على م�ستوى الن�سوج الثقايف الذي بلغه 

أحمد علي  أدباوؤنا وكتابنا كما يقول الباحث د. ا ا

الهمداين()29( وميكن ر�سد ابرز النوادي االأدبية 

مرتبة ح�سب تاريخ ظهورها :

توىل  1925م(  )عدن  العربي  االأدب  نادي   )1(

القمندان  ف�سل  أحمد  ا االأمي  ال�ساعر  رئا�سته 

لقمان  علي  حممد  �ستاذ  االأ إىل  ا إدارته  ا أ�سندت  وا

�ستاذ  إىل االأ ويعود الف�سل يف فكرة قيام النادي ا

إىل عدن من تون�س.  عبدالعزيز الثعالبي الذي قدم ا

التواهي  )عدن–  العربي  االإ�سالح  نادي   )2(

�ستاذ  أمانة ال�سندوق االأ أ�س النادي وا 1929م( وترا

ن 
َّ
وكو غامن  عبده  حممد  ال�ساعر  والد  غامن  عبده 

هذا النادي )حلقة �سوقي( االأدبية عام 1942م .

)3( نادي االإ�سالح العربي )عدن – ال�سيخ عثمان 

أحمد حممد �سعيد  �ستاذ ا أ�س النادي االأ 1930م( ورا

النادي خية علماء املنطقة  االأ�سنج وحوى هذا 

أدبائها .  وا

)4( نادي االإ�سالح العربي )كريرت – عدن، يوليو 

أبرز موؤ�س�سيه حممد علي لقمان .  1930م( من ا

)5( نادي غازي االأول )1936م( .

1938م(  يونيو  )التواهي  الطيب  أبي  ا خميم   )6(

أوائل االأربعينيات كتاباً بعنوان  أ�سدر املخيم ا وقد ا

أدبية  )باأقالم املخيم( وهو عبارة عن حما�رصات ا

أع�ساء املخيم .)30( ألقاها ا وثقافية وتربوية ا

النقد  الع�رصينيات  يف  أ  ين�سا داللته  له  أمر  ا ويف   

الالفت،  الثقايف  االنبعاث  لهذا  مواكباً  االأدبي 

بطيئاً  النقد  طريق  على  ال�سي  يكون  أن  ا وطبيعي 

بالنقد  االجتماعي  النقد  فيه  يختلط  البداية،  يف 

مع  تتحدد  أخذت  ا قد  مالحمه  لكن  الثقايف، 

أدبية نتيجة ازدياد  منت�سف الثالثينيات كظاهرة ا

عدد النوادي االأدبية ثم �ست�سيف ال�سحافة بعدها 

العمقي البارز يف فرتة الحقة. 

وحتمل الثالثينيات مواقيتها القدرية حني يتخلق 
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وقد  وحدها  عدن  يف  لي�س  الثقايف،  االإبداعي 

إمنا يف  وا ت�سافر،  ما  العوامل  لها من  ت�سافرت 

�سمال الوطن الذي كان يرزح يف عزلة مزرية يف 

ظل حكم االإمام يحيى حميد الدين 18-1948م. 

فقد انبج�ست من عتمات هذه العزلة نزعات قوية 

احتجاجاً  ثناياها  يف  حتمل  االإ�سالح،  نحو 

املثقفني  طالئع  ومثلت   . ثورة  ليغدو  يتنامى 

ممن حت�سلوا على ن�سب من التعليم متفاوتة، يف 

أو  ا فيه–  التعليم  توا�سع  على  اليمني–  الداخل 

بتغيي  املنادية  االمامية  الكتيبة  اخلارج،  يف 

أفقاً  ا هوؤالء  من  بع�س  وجد  وقد   . �سائد  هو  ما 

»احلكمة  جملة  يف  الكتابة  يف  االت�ساع  حمدود 

دي�سمرب  يف  �سنعاء  يف  �سدرت  التي  اليمانية« 

أريخ لبدء ال�سحافة يف  1939م ومنها ميكن التا

نادوا  الذين  أولئك  ا أحد  ا حتريرها  أ�س  وترا اليمن، 

عبدالوهاب  أحمد  ا ال�سهيد  وهو  الو�سع  إ�سالح  با

الوريث، ومن حوله جمموعة من االأدباء والكتاب 

واملو�سكي  املطاع  أحمد  ا أبرزهم  ا وال�سيا�سيني 

ويتاح   . وال�سماحي  والرباق  والعزب  واحلور�س 

بالكتابة  الريادي  التجريب  هوؤالء  من  لواحد 

�سعيد«  أنا  »ا ق�سة  احلكمة   ن�رصت  عندما  �رصداً، 

إ�سدارها  أحمد الرباق يف العدد )21( من ا �ستاذ ا لالأ

أخرى حتت عنوان:  الق�سي .)31( ثم تلتها ق�سة ا

التزامن بني  ال�سقيقان« )32(ومع هذا  »الل�سان 

وظهور  اليمن،  يف  جملة  أول  ا »احلكمة«  �سدور 

ذهب  ما  إىل  ا نذهب  إننا  فا الرباق،  حماولتي 

أ�سي�س  التا أن  ا باعتبار  اجلاوي  عمر  �ستاذ  االأ إليه  ا

احلقيقي، ومبنطقية العوامل، لل�سحافة يف اليمن، 

واملرتبط با�سرتاطات العمل ال�سحفي، املتاأ�سل 

أثي االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�سادي  مبدى تا

أتى من خالل �سدور »فتاة اجلزيرة« يف  فيه، يتا

احلالة  مثلت  قد  فهي  1940م)33(  عام  عدن 

املعريف  الرتاكم  مبناخات  عدن  يف  الثقافية 

أفق  االأدبي الذي �سهدته املدينة �سابقاً، وبوجود ا

فهي  الربيطانية،  االإدارة  توفره  ن�سبي  للحرية 

أول ال�سحف الأنها مل متثل  – والقول للجاوي – ا

ق�سة  باأن  نقر  أن  ا ويبقى   .  Official Orgon ر�سمياً 

إال،  الرباق كانت يف نطاق التجريب ال�رصدي لي�س ا

أدبي مكتوب يدل على  أثر ا أول ا واالأمر م�سابه يف )ا

�ستاذ  التطور()34( ظهر يف �سحيفة »االإميان« لالأ

أن ق�سة )�سعيد(  زيد بن علي عنان.)35( . وال �سك ا

�سحيفة  �ساحب  لقمان  علي  حممد  �ستاذ  لالأ

يف  ال�سحيفة  يف  �سدرت  والتي  اجلزيرة(  )فتاة 

فاحتة  احلقيقي  باملعنى  هي  1940م  مار�س 

مع  بالتزامن  اليمن،  يف  ال�رصدي  االإبداع  �سفر 

إذ  ا عموماً،  واليمن  عدن  يف  ال�سحافة  ظهور 

يف  »احلكمة«  جملة  دور  أن  ا نقول  أن  ا يعيب  ال 

ال�رصدي  أ�سي�سي  والتا الثقايف  التاأهيل  جمال 

تقليدية  يتخلق مبعطيات غي  – وهو فن جديد 
فاملوا�سيع  معدوماً.  يكن  مل  إن  ا �سئيالً  – كان 
قلتها  على   – »احلكمة«  قدمتها  التي  ال�رصدية 

أن تدرج يف  وق�رص عمر املجلة نف�سها – ال ميكن ا

أو التاأهيل لهذا الفن الرائع ؛ فهي  أ�سي�س ا باب التا

ينق�سها حتى االح�سا�س بطعم ذلك الفن اجلديد، 

أو غيه  وهي ال تختلف عما كان يكتبه اجلاحظ ا

أو حتى كتابات املويلحي يف  من القدماء )36( ا

)عي�سى بن ه�سام( يف القرن التا�سع ع�رص . 

أوا – ا�ستناداً  أما بع�س املثقفني والباحثني ممن را ا

قدمت  قد  املجلة  تلك  أن  ا  – ال�سابقة  االأمثلة  إىل  ا

ال�سكل كان جديداً  أن هذا  وا للق�سة  ال�سكل اجلديد 

أي ال  بالن�سبة ملا هو �سائد يف اليمن.)37( فهو را

ميكن االإعتداد به، الأن لل�رصد مقومات فنية يبتني 

أو يحلق هو بنا  أن نحلق به – ا عليها، وال ن�ستطيع ا

– يف �سماء االإبداع وف�ساءاته دونها . 
كفن  بـ)�سعيد(  أ�سي�س  التا م�سهد  على  وعالوة 

ق�س�سي جديد يف عدن، لعبت ال�سحيفة »الفتاة« 

إعداد  ا و�ساحبها )لقمان( دوراً ال ي�ستهان به يف 

أنا  )وبدا ؛  اجلديد  الفني  االإبداعي  للوافد  النفو�س 

نطلع على الق�س�س املرتجمة، فقد ترجم عبداهلل 

عبدالرحيم ق�سة لربنارد هولوود بعنوان »زوجتي 

أو زوجته« عدد 13 مايو 1945م، وترجم حمزة  ا
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على  أرملة  »ا بعنوان  ديكنز  ل�سارلز  ق�سة  لقمان 

إبريل 1944م.)38(  قرب« عدد 3 ا

لقد �سنع كل ذلك مناخاً مواتياً يف عدن، بات�ساع 

ن�سبة املتعلمني وانت�سار التعليم االأهلي، والت�سكل 

م�سفاة  إن�ساء  ا بعد  العاملة  للطبقة  اجلنيني 

التغيي  رياح  حملته  ما  مع  الربيقة،  يف  النفط 

العاملية  احلرب  وبعد  أثناء  ا بالعامل  ع�سفت  التي 

الثانية 39–1945م، وبروز قوى التحرر العربية 

بعد  العربي  القومي  العمل  جماالت  وات�ساع 

ذلك  رافق  وما  م�رص،  يف  1952م  يوليو  ثورة 

– يف عدن – من ازدياد عدد ال�سحف واملجالت، 
ال�سيا�سية  والتنظيمات  االأحزاب  وظهور  وت�سكل 

املدين  املجتمع  ومنظمات  العمالية  والنقابات 

ال�رصديني يف جمال  موجات  فتوالت  االأخرى، 

أمثال: حامد خليفة،  الق�صة الق�صرية والرواية ا

حمزة علي لقمان، حممد علي لقمان، حم�صن 

أول  أ ا ح�صن خليفة، وحامد خليفة ح�صان، ونقرا

علي  لالأ�صتاذ  املعامل  جلية   – نقدية  بادرة 

أحمد �رصيف  حممد لقمان متزامنة مع اجتاه )ا

ؤخذ عليه .  الرفاعي( النقدي – رغم ما يو

مداً  الوتائر  املت�صاعدة  اخلم�صينيات  ومع 

ال�صيا�صة تتجلى  على �صعيد  قومياً وحتررياً 

مثل  اليمنيني  ال�رصديني  من  الثانية  املوجة 

حممد �صعيد م�صواط، حممد �صامل باوزير، جعفر 

�صامل  وح�صني  حمزة  وجعفر  مي�رصي،  عبده 

عمر  حمفوظ  أحمد  وا باذيب  وعلي  با�صديق 

نا�رص حممد،  الرفاعي وحممد  �رصيف  أحمد  وا

و�صالح دحان، وعلي حممد عبده.)39(

أحمد اليو�سف  أفرد الكاتب ال�سعودي خالد بن ا وقد ا

يف  اليمن)40(  يف  لل�رصد  �سافية  ببلوجرافيا 

جهد علمي لتوثيق حلظات الده�سة وانبعاثها من 

ثنايا املارد املتجدد )الق�سة والرواية( كنوع من 

االأوىل،  التاريخية  مرحلته  واكب  االأدبي  االإبداع 

إبداعياً  وال زال يف معطياته الفنية يتالءم �سنعاً ا

إىل حني . يواكب اليوم وا

 املراجع : 

إىل الواقع االفرتا�سي، عامل  1( �ساكر عبداحلميد، اخليال من الكف ا
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9( البيئة املحلية يف الق�سة الق�سية يف االمارات العربية املتحدة ، 

الروؤى االجتماعية للق�سة الق�سية االماراتية ، ندوة جماليات.

10( د . طه وادي ، ندوة الق�سة الق�سية بني الواقع وافاق امل�ستقبل 
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2006 م.

اخلليج   - العربي  الدب  يف  التحديث  )جماليات  ندوة  أنظر  ا  )20(

اململكة  يف  الق�سرية  الق�سة   ، امنوذجاً  العربية  واجلزيرة  العربي 

الق�سة   ، الظاهري  ماجد  �سحمي  ملوؤلفه  ال�سعودية  العربية 

الق�سريةعند �سيخة الناحي لزينب بريه جكلي . 

)21( عمر اجلاوي، عمر اجلاوي ع�رص �سنوات ول زال حا�رصاً، اعداد 

: عمر حممد عمر، ط1، يناير 2008م، �ص 198 . 

أهمية التعليم يف كتابات حممد علي لقمان :  )22( �سامل علي �سعيد، ا

ندوة نعمان 13-15 نوفمرب، 2006م \ عن، �ص 149 . 

علي  حممد  �ستاذ  الأ �سكري،  �سعيد  وحممد  هادي  �سامل  ن�رص   )23(

لقمان والثورة اليمنية، ندوة لقمان – �ص 271 .

)24( ال�سابق، �ص 271 .

)25( �سيف علي مقبل، دور يف الثورة التحررية امل�سلحة يف ال�سطر 

اجلنوبي من الوطن اليمني، 64 – 1967م، �سنعاء ط1 – 2007م، 

�ص 27-26 . 

)26( ال�سابق، �ص 26، حممد عمر احلب�سي، اليمن اجلنوبي، �سيا�سياً 

واقت�سادياً واجتماعياً، بريوت 1968م .

علي  أحمد  ا ينظر   ،150-147 �ص  �سابق  �سعيد،  علي  �سامل   )27(

الهمداين : كتاب الندوة العلمية عدن ثغر اليمن ج/ �ص 82 ؛ علوي 

ال�ستقالل  قبل  والثقافية يف عدن  الأدبية  النوادي   : عبداهلل طاهر 

�ص  1983م،  دي�سمرب   ،14 العدد  مينية،  درا�سات  جملة  الوطني، 

. 180 -79

)28( ال�سابق 150 . 

)29( ال�سابق، 150-151 ؛ الهمداين املرجع ال�سابق �ص 85 .

)30( عبدالفتاح احلكيمي، النقد الأدبي واملعارك التعلمية يف اليمن 

32 – 1955م، ط، دي�سمرب 1998م �ص 10 .

العودة،  دار  املعا�رصة  اليمنية  الق�سة  إبراهيم،  ا عبداحلميد   )31(

بريوت، 1977م، �ص 23 .

)32( العدد 27، حمرم 1360هـ .

)33( اجلاوي، �سابق �ص 198 .

)34( النقاد ي�سنعون موجة للبحر، مهرجان �سنعاء الرابع للق�سة 

ابت�سام  ؛  2008م  �سنعاء  ط1،  2008م  يوليو   28-26 والرواية، 

أي  والرا  ،87 �ص  اليمن،  يف  للق�سة  أ�سي�سية  التا البدايات  املتوكل، 

�ستاذ عبداهلل الربدوين يف » الثقافة والثورة يف اليمن، 1998م،  لالأ

�ص 115 .

)35( ابت�سام املتوكل، ال�سابق، �ص 87 .

)36( عبد احلميد، ال�سابق، �ص 27 . 

)37( ال�سابق، �ص 28، 29 كتاب » جملة احلكمة اليمانية »، �ص 21 

.)38( ال�سابق 131 .

إبراهيم . )39( يراجع كتاب عبداحلميد ا

ط1،  ال�سعودية،  اليمن،  يف  ال�رصد  اليو�سف،  أحمد  ا بن  خالد   )40(

2004م . 
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أزهارا ورياحني، ففي ج�سدها ي�ستيقظ امل�ستهى  نثى ا  ال�رصد بعبق الأ
ّ
ي�ستحم

ويف  ولذّته،  الن�سائي  ال�رصد  نبع  هو  فاجل�سد  املتّقدة..  الرغبة  نداء  على 

�سحرية  غواية  ميثّل  فاجل�سد   .. ويزهر  ال�رصد  ويورق  املاء  يكرث  الينابيع 

إىل بوؤرة حبلى بالدللة، ي�سكّل يف نهاية الأمر  ل ا
ّ
أة، حيث يتحو ل�رصد املرا

لهب العملية الإبداعية، وزهرتها املخلّدة، ونارها املوقدة.

ع باحل�ص اجل�سدي والقادر على ا�ستيعاب احلركة الكونية 
ّ
هذا الوعي امل�سب

زا بعوامل الإثارة والإغراء.
ّ
أثرى ال�رصد الن�سائي، وجعله مطر ال�سمولية ا

خ�سر بن ال�سائح  الأ

كاتب واأكادميي من اجلزائر

لّذة ال�سرد الن�سائي، 

غراء ثارة والإ وعوامل الإ

o يعتمد ال�رسد الن�سائي على املواربة والتخفّي، يتّخذ 
فاملوارد  وال�ساكن.  املكبوت  ال�ستنطاق  مدخال  منها 

املر�سلة، تظهر ن�سف ما تخفي، فهي تتمتّع مبقدار كبري 

يف  التطواف  على  قادرة  يجعلها  أويل،  والتا الرمز  من 

غابات زاخرة من املعاين. 

الكتابة السردية 
النسوية
وفضاء

االختالف

\ أحالم مستغانمي
\ زهور كرام
\ آمال مختار

\ فوزية شالبي



ع�سقها  ة 
ّ
احلر الكلمة  تتجاوز  اجل�سد  ففي ح�رصة 

إىل ع�سقها  حلرية النفالت من مدلولها املعجمي ا

تتجاوز  حيث  الذهنية،  و�سياقاته  ال�سعري  للفعل 

الدللة خيال املتلقي الباحث عن مكامن املعنى 

يف �سطح الن�ص .

حينا،  وعنا�رصه  أبعاده  با اجل�سد  ح�سور  إن  ا

أخرى  ا أحيانا  ا إبعادها  وا وبغياب بع�ص عنا�رصه 

يوق�ص كوامن املتلقي، ويبقى يبحث عن مكامن 

 
ّ
في�سد يتال�سى،  ول  يغيب  الذي  املعنى  ابتكار 

إىل ف�ساء  أحا�سي�سه الذاتية ا القارئ لينتقل به من ا

العامل .

ومع  ذاتها  مع  الأنثى  أ�سئلة  ا هي  أة  املرا كتابة 

لبو�ص  هي  اللغة  تبقى  كما  بها،  املحيط  العامل 

اجل�سد  مدار  عن  يخرج  ل  الذي  وف�ساوؤها  أة  املرا

ن�سقها  يف  خمبوء  الأنثى  ن�سيب  حيث  املوؤنّث، 

عند  واملواربة  التورية  لآليات  املتقن  اللغوي 

أن اللغة حجرة مغلقة،  التعبري عن احلقيقة، ذالك ا

اخلروج  يف  أي�سا  ا لها  ت�سمح  التي  النافذة  لكنها 

من العتمة .

ا�ستعانتها  أة  املرا عند  ال�رصد  لذّة  يحقّق  ومما 

من  الف�سول  �رصاهة  يولّد  الذي  املجاز  بقناع 

ن�ساق التعبريية  ظاهرة اخلفاء والتجلّي لتبقى الأ

الإغالق  حلالت  موازية  الن�سائية  الكتابة  يف 

تلك  يف  تتجه  الدالّة،  ألفاظها  ا أن  ا كما  والتقفيل، 

أن  احلركة الندفاعية باجتاه ال�سوء والك�سف، وكا

د يف 
ّ
أة طيف �سبحي يغادر ج�سده ليتوح �رصد املرا

الآخر .

أينا البحث عن مكامن  �سباب ولغريها ارتا لهذه الأ

والإغراء  الإثارة  وعوامل  أة  املرا عند  ال�رصد  لذّة 

عندها مركزين على الن�ص ول �سيء غري الن�ص .

 1 – �سرد اجل�سد وما يتوّفر عليه من غواية 

إغراء وا

على حالتها غري  النتظار، حتافظ  الرغبة كمون 

التي  الذهنية  ال�سور  مئات  ت�ستقطب  املنتهية، 

ت�ستدعيها املوؤثرات النف�سية املرتبطة ل �سعوريا 

)الذات(  و  الكامنة،  ة 
ّ
احل�سي الغواية  باجل�سد،حيث 

املذّكر  و)الآخر(  امل�ستهى،  و)اجل�سد(  املوؤنّثة، 

املذاق  وهذا  والبعث.  امليالد  فعل  مولّد  املثري، 

املتلقي  ذهن  يف  ي�ستثري  اجل�سد،  يثريه  الذي 

ه 
ّ
توج مذهلة،  �سورا  خياله  يف  ر 

ّ
تفج تداعيات، 

حتقّق  جديد،  اجتاه  إىل  ا عنده  )الروؤية(  منظور 

ألوفة  املا النظرة  م 
ّ
فتهد املغاير،  بعدها  �سياء  لالأ

للحقائق اخلادعة.

فاعليته  يكت�سب  )الن�سائي(،  ال�رصدي  فاملخيال 

)الذات  ة 
ّ
وهوي بعدا،  أو  ا قربا  املذكر(  )الآخر  من 

وعملية  لها،  املعادلة  �سياء  الأ قرينة  املوؤنثة( 

مو�سوعيا  معادل  ت�سبح  والخرتاق،  التالحم 

الآخر  بهذا  �سعوريا  ل  املرتبطة  الذات،  حلالة 

إّن ال�رصد  ق لها، بل ا
ّ
ر للطاقة اخليالية واملعم

ّ
املفج

فيه  تخرج  ثنائي،  حوار  إىل  ا ل 
ّ
يتحو الأحادي، 

إىل  ا  - خالله  من   - فتنجذب  عزلتها،  عن  الذات 

أبعد الأمور. ل والتدبري يف ا
ّ
أم التا

إّن اجل�سد الأنثوي امل�ستهى ل يبقى راقدا �ساكنا،  ا

إليه حيويته وانطالقاته،  ا كه اللغة، فتعيد 
ّ
بل حتر

مغرية،  ة 
ّ
عملي إىل  ا فيه  ال�رصد  حركية  ل 

ّ
وتتحو

ناقة التي حتقّق  نلم�ص فيها الغواية والإغراء، والأ

للن�ص لذّته، ووقعه امل�ستهى. فاجل�سد لَبو�ص اللغة 

يف الكتابة الن�سائية، ي�ستثري مكامنها، وي�ستحّث 

أويلها الثقايف  لها رمزية تا
ّ
�سورها املكبوتة، يحم

عاطفية،  �سحنات  إىل  ا ال�رصد  ل 
ّ
فيتحو املوؤثّر، 

باملعاين  )املرئي(  ي 
ّ
احل�س امل�سهد  فيها  ميتزج 

ل ال�رصد من املرئي 
ّ
دة(، كما يتحو

ّ
الذهنية )املجر

أكرث دلئلية. أبعاد جمردة ا إىل ا ا

ال�سور  بتلك  ه 
ّ
ميد حيويا،  ال�رصد  يجعل  فاجل�سد 

إذا  ا خا�سة  الدللة،  املحتملة  الأبعاد،  دة 
ّ
املتعد

أو  كانت الكتابة »على نحو خا�ص، لي�ست حمايدة ا

آة بلورية �سقيلة، جتلو خوالج  باردة، بل هي مرا

ومنازع �ساحبها، وتعك�ص ب�سمته وهويته، ونب�ص 
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أم مل يحت�سب«)1(.  روحه وج�سده، من حيث احت�سب ا

يف  الرتحال  على  القدرة  متلك  املبدعة،  أة  واملرا

بولع  أثرت  ا�ستا التي  وتفا�سيلها  �سياء  الأ دقائق 

والتورية،  التخبئة  و�سائل  نثى، فهي متلك من  الأ

بغري  �سياء  الأ ت�سمية  وحماولة  الق�سد،  ومواربة 

مذهلة،  زة 
ّ
متمي ن�سو�سها  جتعل  ما  أ�سمائها،  ا

يحقّق  �سفاف،  الن�سف  اللبا�ص  أو  ا الأقنعة،  وهذه 

من املتعة والإغراء ما مل يحقّقه العاري املك�سوف، 

عندها  ميثّل  الذي  املبدعة  أة  املرا حت�سنه  ما  هذا 

الوتر الذي ت�رصب عليه يف حتقيق البوؤرة ال�ساخنة 

املحقّقة للذّة ال�رصد وغواية الن�ص.

املغاربيات  املبدعات  جلّ  جند  أن  ا غريبا  ولي�ص 

النظارة  حيث  ا�ص، 
ّ
احل�س الوتر  هذا  على  ي�رصبن 

الرجل،  لقلب  أة  املرا مفتاح  والإغراء،  واجلمال 

املحقّق  الن�سائي،  ال�رصد  يف  اجل�سد  وقع  وحيث 

العاطفية  لل�سحن  امل�ساحبة  اجلمالية  للكثافة 

القادرة على الجتذاب الفنّي الآ�رص.

والتخفّي،  املواربة  على  الن�سائي  ال�رصد  يعتمد 

وال�ساكن.  املكبوت  يتّخذ منها مدخال ل�ستنطاق 

فهي  تخفي،  ما  ن�سف  تظهر  املر�سلة،  فاملوارد 

يجعلها  أويل،  والتا الرمز  من  كبري  مبقدار  تتمتّع 

قادرة على التطواف يف غابات زاخرة من املعاين، 

ن�سو�سنا  يف  الدقيقة،  الفنية  هذه  من  منلك  ول 

مرتكزاتها  من  قليال  إل  ا املغاربية  الن�سائية 

التحليل  عند  بها  ن�ستنري  أن  ا ميكن  وعالماتها، 

ال�ساردة  بني  جرى  الذي  كاحلوار  والتمثيل، 

»�ساحلة« و«حممود« عرب الهاتف:

..................«

- ما هي عالقتك بالقهوة ؟ 

أتوقف عن احلركة متاما، وميتلئ �سدري بذلك  .. ا

والعذوبة،  العجيب، املمزوج باخلوف،  الإح�سا�ص 

أتلقّى  أنا ا أنب�ص به، وا واجلمال، واحلياء الذي كنت ا

جوابه يف التليفون:

ة!!
ّ
أخوي - عالقة ا

أله..  أ�سا .. فا

ة؟ 
ّ
- ومتى متار�ص هذه الأخو

 وقت..
ّ
أي - يف ا

.. ثم ا�ستطرد م�ستدركا: 

- يف الوقت املنا�سب..

أم�سك بطرف الكالم مازحة:  .. ا

- ولكنه، قد ل يكون وقتا منا�سبا على الإطالق، 

عندما يكون يف ال�سابعة �سباحا مثال..

إ�رصار.. تتخذ معه خمارج احلروف وقعا  .. ينفي با

قا�سيا للغاية: 

أن يكون منا�سبا دائما!   ا
ّ
- ل.. ل بد

- يف كلّ الظروف؟

- نعم.. يف كل الظروف، مهما كانت.. 

أدخل يف املزيد من  أن ا إمكاين ا أنه �سار با  ا
ّ
أح�ص .. ا

منطقة  بي من  تقرتب  و�سجاعة،  بثقة  التفا�سيل 

الو�سوح الكامل:

ة هذه، 
ّ
أن عرفت البعد الزمني لعالقة الأخو - بعد ا

أعرف بعدها املكاين؟  أن ا هل يل ا

أ�سيف �سوؤال �سبه �رصيح:  أن يجيب، ا .. وقبل ا

تك للقهوة؟ 
ّ
أخو أين متار�ص ا - ا

يقول دومنا تكلّف: 

أي مكان..  - يف ا

أ�ستغرق يف حالة الثقة التي كانت متنح �سوتي  .. ا

ة 
ّ
أقول مبزيج من اجلدي بع�ص الإ�رصاق ال�ساحك، وا

خط  لنف�سي  لأحفظ  ذلك؛  ق�سدت  وقد  والهزل، 

الرجعة فيما لو كان جوابه �سلبيا:

ة؟
ّ
أيك لو �ساركتك هذه الأخو - ما را

.. يجيب على الفور:

 – يا ريت...!!..«)2(.
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على  حتافظ  أن  ا احلوار،  هذا  يف  ال�ساردة،  حتاول 

امل�سافة بني الظلّ والعلن، بني التخبئة واملكا�سفة، 

واملجاز  املواربة  من  بالكثري  ذلك  يف  وت�ستعني 

والتورية؛ فال�ساردة طرحت الكثري من الت�ساوؤلت 

ال�ستثارة  مكامن  عن  تك�سف  التي  والإحالت 

 عن دللتها اجلن�سية ب�سيء من 
ّ

والولع، فهي تعرب

التلميح دون الت�رصيح، متّكئة على اللغة يف �سرت 

الن�سق  يف  خمبوء  الأنثى  ن�سيب  ولعلّ  احلقائق. 

اللغوي الكثيف، حيث تتّخذ من اللغة حلافا وغطاء 

يف حجب احلقائق.

أة  املرا �رصد  يف  تولّد  املاكرة،  التغطية  هذه 

 الن�ص 
ّ
�رصاهة الف�سول، و�سهوة املعرفة، حيث متد

الذي  احلوار  قراءة  أعدنا  ا ولو  الفنية.  بفاعليته 

جرى بني ال�ساردة »�ساحلة« و«حممود« لالحظنا 

التايل:

- تواتر ذكر العبارات التالية: ».. عالقتك بالقهوة 

أخوية/ ممار�سة هذه الأخوة ... يف الوقت  عالقة ا

أي  ا يف   ... للقهوة  أخوتك  ا متار�ص  أين  ا املنا�سب/ 

يا   ... ة 
ّ
الأخو هذه  �ساركتك  لو  أيك  را ما  مكان/ 

ريت..«

- ت�سرتك ال�سياغات الدالّة – يف معظمها - على 

بالطرف  والقبول  ال�ستثناء،  وعدم  املمار�سة، 

الآخر. 

أة  املرا باهتمام  أثرت  ا�ستا واجلزر   
ّ
املد عملية   -

أكرث من الرجل. ا

ة، 
ّ
- اعتماد »ال�ساردة« على بع�ص الظواهر احل�سي

نكهة  وهي  تبليغها،  تريد  التي  للدللة  املعادلة 

حتمل  التي  النكهة  هذه  وممار�ستها،  القهوة 

مماثلة،  )قهوة(  إىل  ا أها  وظما »ال�ساردة«  �رصاهة 

تقتل جوعها وحاجتها، وقد وجدت �سالتها عند 

الطعم ذي  إىل هذا  ا الذي هو يف حاجة  »حممود« 

النكهة الفريدة، ومذاقه املوازي ملذاق القهوة التي 

 �سواء: »... 
ّ
أ�سبحت متاعا متاحا للطرفني على حد ا

على  يجيب  ة؟.. 
ّ
الأخو هذه  �ساركتك  لو  أيك  را ما 

الفور: »يا ريت ...«.

أويل،  أزرار( ت�ستدعي التا إىل )ا - تتحول العبارات ا

وقد  ال�ساردة،  أرادته  ا الذي  املنفذ  ا�ستك�ساف  يف 

القرائية  الآفاق  بناء  يف  الأزرار  هذه  أ�سهمت  ا

املحتملة.

إن عملية التعديل والقرتاح والختيار واحل�سم،  - ا

متثّل قانونا ترت�سيه الذات ال�ساردة التي تتحا�سى 

بني  امل�سافة  على  حتافظ  كي  العلنية  املواجهة 

الذات والآخر.

إيجاد ما هو  إّن القرائن امل�ساحبة، ت�ساعد يف ا - ا

ألني:  خمفي، مثل اجلملة ال�رصدية الالحقة: »... وي�سا

»هل توجد يف عمارتكم �سقة خالية...؟!..«)3(. 

حتقّق  أة،  املرا لبو�ص  هي  التي  الأقنعة،  هذه  إّن  ا

مثلما  أويل،  والتا والتف�سري  للقراءة،  مثرية  حوافز 

أبواب البحث وامل�ساءلة املنطلقة من الذات  تفتح ا

إىل الآخر، عن طريق التّخفي تارة،  واجل�سد، لت�سل ا

أخرى.  والتجلّي وامل�ساهدة تارة ا

يف  وتنب�ص  اجل�سد،  توّظف  م�ستغامني(  أحالم  و)ا

أو  ا الذات،   
ّ

يخ�ص فيما  �سواء  وتفا�سيله،  خباياه 

إغراءات، نطلق عليها »مرايا«  يخ�ص الآخر، وفق ا

ا�ستعرنا  وقد  الطريفة،  وحتولته  نثوية  الأ الن�ص 

العتبة  نقي�سني:  بني  للجمع  املرايا  م�سطلح 

وهذه  والتجلي.  التخفّي  والعلن،  الظلّ  والنور، 

بغري  �سياء  الأ ت�سمية  عرب  أة  املرا حت�سنها  أقنعة  ا

م�سمياتها. ورد على ل�سان ال�ساردة »حياة«: 

الذي  للثوب  ه 
ّ
أتنب ا أنفا�سي،  ا أ�ستعيد  ا رحت   ...«

أراه يخلع جاكيته.. ي�سعل  أنا ا ب حتته عرقا، وا
ّ
أت�سب ا

لحت�ساء  الأريكة؛  تلك  على  ويجل�ص  �سيجارة، 

قهوة.

ة 
ّ
أ غجري إليه.. كما تقرا أنظر ا أنا ا أ�سئلتي، وا عاودتني ا

فقط،  وحوا�سي  بحد�سي  أته  هيا أ  أقرا ا رحت  الكف، 

ما  بقدر  ما�سيه،  أكت�سف  ا أن  ا اللحظة  يعنيني  ل 

أطالع قدري مكتوبا عليه، قدرا متعب  أن ا يعنيني ا
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مربك  الكلمات،  ك�سول  ال�سعر،  فو�سوي  ال�سفاه، 

الرغبات،  متناق�ص  القبالت،  مباغت  اللم�سات، 

كرجل يف الأربعني.

ألني: »فيم تفكّرين؟..«. ي�سا

جال يف الأربعني..«. 
ّ
 الر

ّ
أحب أجيب: »ا ا

الذي  جل 
ّ
الر ل�ست  »ولكنني   :

ّ
يرد يبت�سم.. 

تتوهمني!..«.

 نحوي 
ّ
املنف�سة، وميد �سيجارته يف  برماد  يلقي 

 .»..
ّ
يده: »تعايل.. اجل�سي قريبا مني

ب 
ّ
أت�سب ا إين  »ا أعرتف:  ا أن  ا ال�سيء قبل  د بع�ص 

ّ
أترد ا

أرتدي هذه العباءة منذ �ساعات..«. أنا ا عرقا، ا

وهو  يقول،  لكنه  مثال،  اخلعيها  يقول:  أن  ا أتوقّع  ا

أحببت  ا لقد  رائحتك..  أحب  »ا جواره:  إىل  ا ي�سحبني 

دائما لغة ج�سدك..«.

إن ج�سدا ل رائحة  أنّه يطمئنني: »ا ثم يوا�سل، وكا

أخر�ص...«)4(.  له هو ج�سد ا

الأمامية  الواجهة  م�ستغامني(  أحالم  )ا ت�ستعري 

املك�سوفة للج�سد، وت�ستح�رص الدللة اخللفية التي 

اللقطات  خالل  من  امل�سيئة،  عواملها  بها  ت�سكّل 

كتابية  بتقنية  عليه  فيها  تتّكئ  التي  ال�سعرية 

ل 
ّ
زة. فحركية ال�رصد، وغوايته، تتو�س

ّ
فريدة ومتمي

للقارئ،  الذهني  ال�سياق  تثوير  أجل  ا من  باجل�سد 

إ�سارة اجل�سد؛ لتثري �سيئا خارج  بحيث تتعامل مع ا

ذاتها، وخارج اجل�سد نف�سه. 

ال�رصيح  املعنى  م�ستغامني(  أحالم  )ا وتتحا�سى 

أخرى غري حمدودة، هي  إىل دللت ا  ا
ّ
والثابت؛ لتمر

�سا�ص،  الأ هذا  على  و�سياق.  وموقع  عالقة  نتاج 

ى »حم�سو�سا« 
ّ
امل�سم العامل  أن  ا »يعترب )غرميا�ص( 

باعتباره  يتمظهر،  إنّه  ا الدللة؛  عن  البحث  عامل 

بد  ل  معناه،  يكتمل  ولكي  معنى،  إمكانية  ا فقط 

أن  ا ميكنها  فالدللة  معني.  ل�سكل  يخ�سع  أن  ا من 

إنّها توجد  ا تتوارى وراء كل املظاهر املح�سو�سة، 

أنّها لي�ست  خلف الأ�سوات وال�سور والروائح، غري ا

أو ال�سور، باعتبارها مدركات«)5(.  يف الأ�سوات ا

التي  واحلوار  وامل�ساءلة  البعث  مناحي  إّن  ا

أحالم م�ستغامني(، تنطلق من اجل�سد؛  )ا انتهجتها 

أنها تر�سم بالكلمات، �سمن  إىل الآخر، وكا ا لت�سل 

الت�سكيل،  لذّة  بذلك  لتحقّق  ج�سدية،  ف�سيف�ساء 

اجل�سد،  لنداء  ت�ستجيب  حني  البتهاج  ومتعة 

امل�سافة  تلك  على  ذلك،  من  الرغم  على  وحتافظ، 

على  ولإبقائه  املتلقي،  لإثارة  وظلّه؛  اجل�سد  بني 

بيننا   ...« فيها:  املرغوب  اجل�سدية  ال�سورة  تلك 

أنفا�ص وقبلة، ولكنه مل يقبلني...«)6(.  م�سافة ا

يف  ت�ساعد  ترميزا،  الأكرث  اجل�سد  فاأع�ساء   

ب�سحر  ز 
ّ
تتمي مثلما  الدللية،  بعاد  الأ ا�ستقطاب 

واملتلقي؛  الباث  بني  اجل�سور  وتوطيد  املالحقة، 

التداخل  ذلك  يف  تكمن  بالن�ص،  اجل�سد  »فعالقة 

يف   :
ّ
أي ا واجل�سد؛  املنت  بني  والواقعي  الل�ساين 

العالقة التكوينية التي ين�سجها اجل�سد مع الن�ص، 

تخييال  الإدراكية:  معطياته  كل  فيها  فيهبه 

املبا�رص  النموذج  ي�سكّل  كونه  يف  ثم  ومتخيال، 

للن�ص التخييلي.

الن�ص، ومنبع معطياته،  إذا- مو�سوع  – ا اجل�سد 

الن�ص   
ّ
ي�سد إنّه  ا الآن نف�سه،  ومنتجه، ومتلقيه يف 

وينتجها  لها،  ي�سغي  كي  الوجود،  ألة  م�سا إىل  ا

املعطيات  يختزن جممل  الذي  الوقت  تخييال يف 

لة املغذّية للكتابة احلكائية، ب�سكل �سعوري 
ّ
املتخي

ول �سعوري«)7(.

إىل  ا اجل�سد  ل 
ّ
يتحو م�ستغامني(،  أحالم  )ا  يف �رصد 

من  �سعوري  ل  بفي�ص  الن�ص   
ّ
ميد هالمي،  �سكل 

الدللت؛ فهو يغيب ول يتال�سى، ويعاود حركته 

اللغة  من  متّخذا  وجزر،   
ّ
مد بني  ال�ستئنافية، 

وكتابة  للذات،  اجل�سد  كتابة  كيفية  يف  قناعا 

التخييلية  الن�ص  الذات للج�سد. فاجل�سد هو طاقة 

الأدوار  بتبادل  ي�سمح  حيث  الن�سائي،  ال�رصد  يف 

والوظائف، كما ي�سمح حلركية امل�ساعر والهواج�ص 

مواقعها،  ومتتلك  اللغة،  يف   
ّ
تدب أن  ا والأفكار، 
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ي. 
ّ
ل طاقتها، داخل اجل�سد الن�س

ّ
وتفع

من  اتّخذت  حني  كرام(،  )زهور  توّظفه  ما  وهذا 

مما  واملراجعة،  والت�ساوؤل  للبحث  ة 
ّ
مطي اجل�سد 

جعلها تخرج عن الن�سياق، والتقليد يف التعامل 

ة، ت�ستطيع من 
ّ
ل، وكقيمة فني

ّ
أو مع اجل�سد، كمعيار ا

الن�سخ  بعيدا عن  املعرفة،  تكثيف حركية  خالله، 

والتكرار وال�ستهالك. ورد على ل�سان ال�ساردة: 

كانت  التي  نف�سي  عن  أفتّ�ص  ا الغرفة،  دخلت   ...«

م�ستلقية يف الأبي�ص، حتت�سي عطر اللقاء، وحتلّق 

ة، 
ّ
املر هذه  الدفرت..  ورق  من  الطفل  �سنعه  طريا، 

أفقدها بعجالة،  وجدت نف�سي ب�رصعة.. عادة كنت ا

أثر للنف�ص  أي ا كانت »العمـة« تتقدم كاملمحاة، تزيل ا

ة عنّي. فتلعثمت؛ لأين 
ّ
ألتني مر التواقة للع�سق.. �سا

أفقدين يف ح�رصتها.  حينها، كنت ا

أطلقته..  ا �سعري..  إىل  ا ب�رصعة  أعدتني  ا ة، 
ّ
املر هذه 

أنفي فيه، وا�ستن�سقت �سعري، كان حا�رصا..  أدخلت ا ا

يه، 
ّ
الذي قال يل ل تق�س موجودا.. كان هنا.. هو 

كلما  يرق�ص  دعيه  ظهرك،  فوق  ك 
ّ
يتحر اتركيه 

مقربة  على  أنك  ا على  دليل  إنه  ا خطواتك..  اهتزت 

أكرث طول.. لو  من الأغنية.. متنيت لو كان �سعري ا

مع  ومتاهى  فوقي،  رق�ص  لو  ج�سدي..  كلّ  غّطى 

ج�سدي.. 

أطلب طوله.. كان طويال بع�ص  آة ا أمام املرا وقفت ا

تكذب،  ل  آة  واملرا فقط،  ال�سيء  بع�ص  ال�سيء.. 

أراه..  أطول مما ا ه ا
ّ
أح�س أمام حقيقته، لكني ا ت�سعني ا

أهم من روؤيته...«)8(. الإح�سا�ص بال�سيء ا

الذهني  ال�سياق  تثوير  على  كرام(  )زهور  تعتمد   

للقارئ، الذي يجده خمزونا يف منت الن�ص، حيث 

إ�سارة ببعديها:  إىل ا لت ا
ّ
توحي به الكلمة التي حتو

أّن )زهور كرام( تلعب على  الواقعي والرمزي. كما ا

القرنفل/  »الأبي�ص/  املتفاعلة:  العنا�رص  �سلطة 

التحليق والطريان/ طول ال�سعر وتغطيته للج�سد/ 

بالطول...«.  الإح�سا�ص  التماهي/  الرق�ص/ 

إيحائية  ا طاقة  متلك  املتواترة،  الكلمات  وهذه 

جمنّحة، تخرج عن التقريرية واملبا�رصة يف �سنع 

القرائن  خالل  من  يفهم،  الذي  املت�سّظي،  احلدث 

امل�ساحبة، لتحديد الأبعاد املعرفية والجتماعية 

ة 
ّ
للحدث املركزي النامي يف الرواية )مقاومة جب

ة وخرقها(. 
ّ
العم

أكرث،  أ الن�ص، ون�سغي لوحداته ال�رصدية ا حني نقرا

دة امل�سادر، 
ّ
ن�سعر بتلك الأدخنة واحلرائق املتعد

تعي�سها البطلة ال�ساردة داخل ج�سدها، هذا اجل�سد 

أكيد وجوده، وهويته،  الذي يبحث بال هوادة عن تا

أن  ا لالآخر  ينبغي  وذاتا  ج�سدا  ح�سوره،  إثبات  وا

دة. 
ّ
رة، غري مقي

ّ
ة، حمر

ّ
يعرتف بها، حر

لقد تعاملت )زهور كرام(، من خالل »ال�ساردة«،على 

إثارة، وهذا  إ�سعاع وا�ستقطاب وا جعل اجل�سد مركز ا

ملمار�سة  ومفتوحة  مغايرة  آفاقا  ا فتح  بدوره 

لة 
ّ
ال�رصد. فاجل�سد امل�ستح�رص، وما يحمل من خمي

إىل  ا ال�رصد  م�ستوى  من  رفع  وذاكرة،  ووجدان 

طبيعة  مع  املن�سجمة  ال�سفافة،  ال�سعرية  الكتابة 

املفقودة،  ذاتها  عن  تبحث  التي  الأنثى  أة  املرا

التجاوز  لقدرة  املالك  ال�رصد  حركية  خالل  من 

واملتعارف  للجاهز  ال�ستكانة  وعدم  د، 
ّ
والتجد

عليه.

عند  وال�رصد  لها،  و�سكن  الذات،  مكان  الن�ص  إّنّ  ا

كينونتها  يثبت  واجل�سد،  للذات  قراءة  هو  أة،  املرا

قد  تكون  ها، 
ّ
ن�س تكتب  حني  أة،  فاملرا وهويتها. 

أبجدياته  وا إ�ساراته  وا بعالماته  ج�سدها  كتبت 

لكلمة  اللغوي  اجلذر  إىل  ا العودة  »وميكن  ودواله، 

أّن الكلمة  قراءة، يف معاجمنا العربية، حتى ندرك ا

احل�سي،  املعنى  حتمل  واجلمع،  بال�سم  متعلّقة 

ة 
ّ
مر يحيلنا  وذلك  الوا�سح،  اجلن�سي  املعنى  بل 

أة،  إىل عالقة اللغة بج�سد العامل، وج�سد املرا ثانية ا

ملت�سق  بالقراءة،  املتعلّق  العميق،  فاملعنى 

وفيزيولوجيتها  الأنثى  بج�سد  ومرتبط  بالرحم، 

وحيث  ودللته،  القرء  حيث  ة، 
ّ

اخلا�س نثوية  الأ

يجعل  ذلك،  والأجنّة،كلّ  النطف  وحمل  الحتواء 

الن�ص حا�سنة اخل�سب  أة/ اجل�سد، واجل�سد/  املرا
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وال�ستمرار واخللود«)9(. 

قنعة الن�سف �سّفافة: أو االأ 2- ظالل احلجب، ا

نثى  الأ فاعلية  الن�سائي على  ال�رصد  تُبنى حركية 

الذي  املراوغ  موقع  يف  وجعلها  »ال�ساردة«، 

ال�سفافة،  واحلجب  الأقنعة  من  الكثري  ي�ستخدم 

يك�سف.  مما  أكرث  ا وي�سرت  يظهر،  مما  أكرث  ا ليخفي 

الواقع،  ف 
ّ
الذي يعر القناع  أي  ا ال�ساف،  »فالقناع 

ل تقت�رص وظيفته الفنية على دللته املثرية، يف 

يتدفق  أو  ا منها،  يت�سعب  وما  احلب،  عملية  إطار  ا

أخرى جمالية  أي�سا - وظائف ا إليها، بل يوؤدي  - ا ا

وفكرية«)10(. 

أقنعة،  إىل ا ى ا
ّ
ل املباح املعر

ّ
أة املبدعة، حتو فاملرا

لفاظ، كموؤ�رصات توحي بالبعد  يف ا�ستخدامها لالأ

للبوح  �سبيال  الرواية  أنثى  ا تتخذها  أو  ا اجلن�سي، 

ذاكرة  من  م�ستفيدة  الأنوثة،  مواجع  بع�ص  عن 

ل املفردات 
ّ
الكلمات، وحمولتها الثقافية، فتتحو

كا�ستخدام  اجلن�سي،  البعد  ت�ستدعي  أزرار،  ا إىل  ا

الخرتاق  ولذّة  واملفتاح،  للقفل  املبدعة  أة  املرا

فعل  ت�ستخدم  كما  املذّكر،  بالآخر  واللتحام 

واخلروج،  والدخول  والنزول،  والركوب  المتطاء 

واملفتوح واملغلق، والقلم والورق، وكلّ ما يندرج 

يف  املخبوء  إ�ساءة  وا الخرتاق،  عمليات  حتت 

مكامن احلجر ال�رصية املعتّمة.

تلج  في�ص،  منابع  اللغوية  الإ�سارات  هذه  ت�سكّل 

بها اجل�سد، فتحقّق �سغف اللتحام، معتمدة على 

كهوف  يف   ،
ّ
ال�رص مكامن  إىل  ا ارحتالها  يف  اللغة، 

اجل�سد الداخلية، حيث جتد لغة موازية للغة اجل�سد، 

غائبة،  بدللت  م�سحونة  أقنعة  كا ت�ستخدمها 

ل 
ّ
فتتحو خمتلفة.  وجوه  يف  املتلقي  ي�سكلّها 

م�ستعل،  أتون  ا إىل  ا الرواية،  يف  ال�ساردة،  الذات 

اتّ�ساعها  يف  الكلمة  وتقذف  املمنوعات،  تقتحم 

التي  املن�سودة  الدللة  لتح�رص  و�سبابيتها، 

دها ال�سياق.
ّ
يحد

إذا  ا ة، 
ّ

أة خلف ال�ستائر ال�سبابية، خا�س تكتب املرا

تعلّق الأمر بج�سدها وبجوعها اجلن�سي، وب�رصاوة 

العربية، ما زالت تتكلّم من وراء  أة  الرغبة. فاملرا

القمعي،  للفكر  قربانا  زالت  ما  أنها  وكا حجاب، 

املتحررات  فحتّى  امل�ستبدة،  لل�سلطة  و�سحية 

و�سبابية،  ات�ساعا  أكرث  ا مدار  إىل  ا أن  يلجا منهن، 

وقد  والرغبة،   
ّ
واحلب باجلن�ص  الأمر  يتعلّق  حني 

ال�ستائر  أن تكتب خلف  ا إىل  ا أة املبدعة  ت�سعى املرا

انتباه   
ّ
و�سد ة، 

ّ
الفني املتعة  لتحقيق  ال�سبابية؛ 

املتلقي.

ورد على ل�سان ال�ساردة، يف رواية »نخب احلياة« 

آمال خمتار(:  لـ )ا

ي�رصخ..  كان  بل  حتتنا،  يئن  البالط  يعد  مل   ...«

متعتنا  ة 
ّ
قم من  ون�سقط   ،

ّ
يتك�رص أن  با أحلم  ا كنت 

بنا  إذا  وا جديد،  من  ن�سقط  ونطري.  الف�ساء،  يف 

مت�سققة  باأج�ساد  الأمواج،  نتالطم بني  البحر  يف 

نتقاذف  نظل  نرتوي،  كيف  نعرف  ولن  عط�سا. 

ه، 
ّ
ماء املتعة، نرتا�سق به، نر�سفه، نب�سقه، منت�س

 نهتدي، ون�رصب، 
ّ
ط، ثم

ّ
ظه، ن�سبح فيه، ونتخب

ّ
نتلم

ول نرتوي. 

الأغ�سان  على  ننّط  الأدغال،  يف  بنا  إذا  وا ن�سقط، 

ال�ساربة  اجلذوع  على  نقفز  الغليظة،  ال�سخمة 

د 
ّ
نتمد الفيء،  حتت  القرف�ساء  جنل�ص  العمق،  يف 

الغجري،  الثّمر  نق�سم  العري�سة،  الأوراق  على 

 رحيقه، 
ّ

يغط�ص هو يف جوز الهند امل�سقّق، ميت�ص

ألتهم ثمر املوز بنهم خرايف، ول  وا وياأكل حلمه، 

ن�سبع...«)11(.

ف�ساء  يف  ك 
ّ
تتحر اجل�سدية،  اللغوية  املادة  إّن  ا

التي  الحتمالية  الدللت  من  بكثري  العامل، 

»الف�ساء  ذكر:  تواتر  فقد  واحدة.  لدللة  لتخ�سع 

ط/ 
ّ
والطريان/ والبحر والأمواج/ والقذف/ والتخب

واجلذوع/  والأغ�سان  والأدغال  وال�سباحة/ 

واملوز/  الهند  وجوز  الغجري/  والثمر  والق�سم/ 

والرحيق/ والأكل واللتهام ..«.

النهائية،  �سيغتها  من  رت 
ّ
حتر قد  لفاظ  فالأ
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أحالم  )ا

م�ستغامني( 

توّظف اجل�سد، 

وتنب�ض يف 

خباياه 

وتفا�سيله، 

�سواء فيما 

يخ�ّض الذات،

أو يخ�ض   ا

خر، وفق  االآ

إغراءات، نطلق  ا

عليها »مرايا« 

نثوية  الن�ض االأ

وحتوالته 

الطريفة. 
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الت�سكّل يف وجوه خمتلفة، ولكن،  وحملت قابلية 

من خالل الن�سجام والتناغم الداخلي يف الن�ص، 

تخطئه،  فال  اجلن�ص،  على  لفاظ  الأ دللت  تنفتح 

د عنفوان اللتحام بني العا�سق واملع�سوق، 
ّ
ليتج�س

إىل �ساحة غواية و�سحر،  ل اجلمل ال�رصدية ا
ّ
ولتتحو

�سياء. إيرو�سية( الأ ّى )ا
والتهاب ج�سدي، تعد

عنفوانه   
ّ
أ�سد ا يف  وهو  اجل�سد،  الكاتبة  ر�سمت  لقد 

وفورانه، م�ستخدمة احلركية الرمزية، تدفع اجل�سد 

إىل  ا ة 
ّ
احل�سي ال�سورة  رة 

ّ
مفج يقل،  مل  ما  قول  إىل  ا

الرواية  يف  فاجل�سد،  واحتاد.  اجنذاب  عنا�رص 

إىل م�ستقبل للحوافز واملثريات  ل ا
ّ
الن�سائية، يتحو

التعبري،  لذّة  خالله  من  املوؤلفة  متار�ص  ة، 
ّ
احل�سي

الإ�سارات  مع  املتلقّي  ليتيه  الت�سكيل،  ولذّة 

أويل. ية للتا
ّ
والإمياءات امل�ساعفة للدللة، املقو

ل 
ّ
ويتحو ومتعته،  ال�رصد  لذّة  تتحقّق  هنا،  من 

إىل  ا الدللة  تتوارد  إغراء،  وا غواية  و�سيلة  إىل  ا

أتي يف �سور كثيفة مفاجئة، وي�ستحيل  تا مداره، 

�ساعري  أ�سلوب  با ة، 
ّ
فني رمزية  معاجلة  ال�رصد 

د 
ّ
يزو ال�ساعرية،  طافح  املجاز،   

ّ
غني جميل، 

ل 
ّ
يتقب املتلقي  التي جتعل  التلقي  بفاعلية  الن�ص 

ولنف�سه،  لها  الإيحاءات  وي�سطنع  امللفوظات، 

أفقا دلليا  ن ا
ّ
منقّبا يف بنية الن�ص ال�سطحية، ليكو

الذي  العميق،  بعده  يف  الن�ص  لت�سابكات  مولّدا 

أة التي  �سا �سورة املرا
ّ
�سيتماهى فيه بعد ذلك، مكر

تعاملها  �سكل  من  انطالقا  باجل�سد،  احلب  »تربط 

جديدة  نظرة  م 
ّ
تقد والتي  العامل،  نات 

ّ
مكو مع 

للج�سد الن�سائي الذي ح�رص يف جممل الإبداعات 

والكتابات«)12(. 

م�سموعة،  هم�سة  إىل  ا الن�سائي  ال�رصد  ل 
ّ
يتحو وقد 

طريقها،  �ص 
ّ
تتلم ة، 

ّ
خفي رائحة  أو  ا مرئية،  ة 

ّ
ذر أو  ا

حيث  دللته،  م�ست�سفّة  )الآخر(  حركات  متابعة 

يحقّق  الكاتبة،  نثى(  )الأ آة  مرا يف  )الآخر(  يتجلّى 

»فالكتابة  التوتر.  امل�سحونة مب�سافات  اللغة  تلك 

وتوتّراته،  ترنحاته  بكلّ  اجل�سد  لإيقاع  ترجمة 

وت�سجيل للمكبوت، وتفجري له، يف لغة ل تكف عن 

إعالن الع�سق واملتعة، والفرح واملوت«)13(.  ا

أحالم م�ستغامني( ر�سم الظالل  وكعادتها، حت�سن )ا

لتغّطي  اللغة،  تلب�ص  وهي  ق، 
ّ
بتفو �سياء  الأ على 

ج�سد ال�ساردة، فت�ستحيل اللغة املوّظفة لغة حبلى 

بالدللة الرمزية املوزّعة على مدار الن�ص، وتغدو 

إحدى  ال�سورة ال�سعرية التي يغلب عليها املجاز، ا

�سنع  يف  القارئ  لة 
ّ
مبخي تتحكم  التي  الأقنعة 

املعنى املتمنّع الذي ل يهب نف�سه ب�سهولة.

ال�ستعال  حلظات  أة  وطا حتت  اللغة  ظفت 
ّ
و لقد 

ا، 
ّ
ألفاظها وعباراتها قذفا بركاني اجل�سدي، فكانت ا

الن�ص،  ميار�ص اجتياحه امللتهب على ت�ساري�ص 

ل�سان  على  ورد  فيه.  جديدة  م�ساحات  م�ستحدثا 

ال�ساردة: 

ل 
ّ
أجمل منّا، بل نحن نتجم أن تكون ا »... يحدث للغة ا

ح�سب  ثيابنا،  نختار  كما  نختارها  بالكلمات، 

أي�سا، تلك الكلمات التي ل  مزاجنا ونوايانا. هنالك ا

أة خارجة  لون لها، ذات ال�سفافية الفا�سحة، كامرا

إنها  ا من البحر بثوب خفيف ملت�سق بج�سدها، ا
ّ
تو

تقم�سنا.   
ّ
حد بنا  ملت�سقة  لأنها  حتما،  الأخطر 

 على ال�سمت... ما زال 
ّ

وهذا الرجل الذي كان ي�رص

يربكني يف كلّ حالته، حتى عندما يخلع �سمته.. 

ويلب�ص �سوتي وكلماتي املبللة...«)14(. 

تقت�رص  ل  م�ستغامني(  أحالم  )ا عند  اللغة  إّن  ا

تولّد  إمنا  وا والتبيني،  البيان  على  وظيفتها 

املعنى من رحم الن�ص، ووفق طاقتها الإيحائية 

الرتميزية، هذه اللغة التي ل تبقى �رصنقة للمعاين؛ 

�سمن  أويل،  والتا للتف�سري  إ�سعاعا  ا ت�سبح  إمنا  وا

الدللت املختلفة، املنتجة للم�سار ال�رصدي الذي 

الكامنة  أح�سائه بذرة احلياة، والرغبة  ا يحمل يف 

ال�رصدي،  امل�ستوى  م�ستويني:  عرب  ل، 
ّ
التحو يف 

وامل�ستوى احلدثي. 

روؤيتها  على  أكيد  للتا ت�سعى  حني  »ال�ساردة«،  إّن  ا

 
ّ
أي�سا - ت�سهم يف منو إنّها – ا من خالل احلدث، فا

ال�رصد، ون�سج �سريورته الدللية، حني ميلك طاقته 
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)زهور كرام(، 

اتّخذت 

من اجل�سد 

مطيّة للبحث 

ؤل  والت�ساو

واملراجعة، مما 

جعلها تخرج 

عن االن�سياق، 

والتقليد يف 

التعامل مع 

اجل�سد، كمعيار 

أّول، وكقيمة  ا

فنيّة، 

بعيدا عن 

الن�سخ والتكرار 

واال�ستهالك
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فيه.  امل�سحونة  الأ�سلية  الدللت  تغيري  على 

فال�رصد، حني يحافظ على معناه اخلفي، امل�سترت 

إنّه، باملقابل، يحمل بوؤرة دللية  وراء الكلمات، فا

أكرث عريا. وبهذه  وا �سفافية،  أكرث  ا مرادفة، جتعله 

الطريقة حتقّق الكاتبة ذلك الإغراء، وتلك الغواية 

أو املعاين  التي ل حتتويها �سفات الكالم العادي، ا

املبا�رصة.

تتّكئ  الن�سائي،  ال�رصد  يف  الرمزي  ك 
ّ
التحر آلية  فا

ال�سيفرات  وظيفة  على  املرتكز  املعنى  على 

الذاكرة  أنه ي�ستح�رص املوجود يف  ا الثقافية، ذلك 

من  غابة  إىل  ا الن�ص  ل 
ّ
يتحو هنا،  ومن  اجلمعية. 

د 
ّ
ة، القادرة على حماورة عامل متعد

ّ
الرموز امل�سع

إّن ما بني اجل�سد الن�سي واجل�سد  الوجوه والروؤى. ا

الأنثوي عالقة حمبوكة، م�سفّرة يف ال�رصد الن�سائي، 

أمنوذجا. أة فعال، وفاعال، ولغة، وا يجعل املرا

�ساءات املحدودة :  3 – االإ

 تولّد )الإ�ساءة املحدودة(، يف الن�سو�ص ال�رصدية، 

د من عملية 
ّ
الرغبة يف املعرفة الكاملة، حيث ت�سع

الرتقّب والإحلاح، وتولّد الف�سول النّهم لك�سف ما 

 ا�ستك�سافه، ومعرفة ما تال�سى من حقيقة 
ّ
مل يتم

الفعل الإبداعي. 

)الإ�ساءة  تلك  على  يحافظ  الذي  الأدبي  فالن�ص 

إىل  ا باملتلقي  يدفع  الكا�سفة،  غري  املحدودة( 

الن�ص،  ثنايا  يف  الرا�سح  اخلفي  البعد  اقتنا�ص 

أّن الإبداع احلقيقي هو الذي يقتحم املتلقي،  ذلك ا

ٍد، 
ّ
فيحمله على �سنع ن�ص مواٍز، ن�ٍص جديدٍ متجد

أبعاد القراءة،  أويل، ي�سطح به، يف حدود ا بفعل التا

الفا�سلة،  الرفيعة  امل�سافة  تلك  إبقاء  ا مع  ولكن 

الكيفية،  بهذه  العام،  الن�ص  إطار  ا على  حفاظا 

ل  الن�ص  أّن  ا ذلك  ومتعته،  الن�ص  لذّة  تتحقّق 

ويكابر  وميتنع،  يتمنّع  بل  ب�سهولة،  نف�سه  يقدم 

وي�ساك�ص.

آلم  ا بع�رص  املولود  الكيان  هو  احلق،  الإبداع  إّن  ا

الكاتبة، لي�ص من ال�سهل جتاوزه دون الإمعان يف 

ا يولّد حافزا لدى املتلقي 
ّ

إليه، مم نظره، والإ�سغاء ا

املناطق  لتلك  والإ�سغاء  والبحث،  أمل  التا يف 

دللتها  وتعيني  ر�سدها،  حماول  الظليلة، 

إىل بقعة ال�سوء،  إدخالها ا لة، ق�سد ا
ّ
الهاربة املتحو

إخراجها من دهاليزها اخللفية.  وا

لكن الن�ص الإبداعي يبقى م�ستع�سيا على الإم�ساك 

�سئلة كثرية  �ص لأ
ّ
أويله �سوؤال يوؤ�س به، كما يبقى تا

يلد  الذي  و»الن�ص  له،  جديدة  قراءة  كلّ  تطرحها 

أة  أنثويا«)15(، واملرا وينتج، هو، بال�رصورة، ن�سا ا

دفعة  وتوتّرها  �سحنتها  تفرغ  ل  تتمنّع؛  بطبعها 

واحدة، بل تبقى حمافظة على م�سافة )الظلّ(، فال 

أوراقها.  تك�سف جميع ا

وعلى  الرجعة،  خّط  على  حتافظ  املبدعة  أة  واملرا

ها 
ّ
مناطقها اخللفية من ال�سوء، وعلى �رصاديب ن�س

من املكا�سفة والتجلّي، كما حتافظ على تلك احلركة 

املجاز  ومن  لبا�سا،  اللغة  من  متخذة  املراِوغة، 

التحويلية  و�سيلة، متار�ص من خاللهما احلركات 

فنية  ا�ستعمالت  احت�سان  على  الدائبة  املباغتة 

جديدة.

طرح  عند  وثوقية  غري  أدوات  ا الكاتبة  توّظف 

بها،  الإح�سا�ص  على  حملنا  على  تعمل  الأحداث، 

حبكة  خللق  بها  والدفع  الب�سيطة،  �سياء  الأ وبتلك 

الإثارة،  ب�سيط  حمفّز  كعن�رص  تعتمدها  فنية 

أنها حتاول التعريف بظروفها، واحلفاظ على  وكا

أن  إىل ا ذاتها املوؤنّثة من النك�سار، لذا، فهي ت�سعى ا

أ ذاتها قبل كتابتها وتوثيقها.  تقرا

فـ )الذوات ال�ساردة(، يف الرواية الن�سائية، حت�رص 

عن  تبحث  �سخ�سية  وكلّ  رئي�سة،  ك�سخ�سيات 

إىل  ا ت�سل  وقد  النف�سي،  و�سعها  ملالمِح  حكايٍة 

إىل املراوغة  أ ا أن تعلن عنها، فتلجا  ا
ّ
حيثيات ل حتب

واملجاز جتنّبا للمكا�سفة العلنية، وحتقيقا لعن�رص 

إىل عن�رص )التحفيز(، يف قراءة  ّي ا
)الت�سويق( املوؤد

احلكايات، ومتابعتها ب�سغف وف�سول.

إىل )زهور كرام(، جندها من املتقنات  حني نلتفت ا
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املذهل  الت�سعيد  من  املتمكنات  املراوغة،  لفعل 

جندها  لهذا،  ال�سوء،  دائرة  عن  بعيدا  للدللة، 

توّظف كلّ املبتكرات اللغوية التي جتعلها ما�سكة 

بزمام ال�رصد، فاعلة يف اجلذب والأ�رص، م�ستخدمة 

إرجاع ال�سمائر،  تقنية املجازات، واملخالفة يف ا

وتخ�سيب الن�ص بالنقاط املتتابعة التي جتعلها 

املعنى،  إكمال  ا يف  املتلقي،  القارئ/  مهمة  من 

إىل  ا وا�ستخراج الدللة. ولتقريب هذا الزعم، ننظر 

هذا الن�ص:

�سلوعي..  تك�رص  تكاد  فاطمة  تبكي..  كانت   ...«

على  أ�ساعدها  ا أنا  وا تفعل،  تركتها  تبكي..  كانت 

داخلها..  تغ�سل  تركتها  �سلوعي..  بني  الإنغرا�ص 

آهات..  ا الدموع  مع  تخرج  املحظور..  جترف 

دي 
ّ
متر توقظ  أكلني..  تا جرحي..  تعمق  تكبلني.. 

أ�سباهه،  وا �سالح  على  أمثالها،  وا ة« 
ّ
»العم على 

على كل من �سنع مكانا يف الطابور؛ ي�رصق دورا، 

أنّه كان نائما..  والتاريخ بريء منه، ي�سهد ا

أبي الأغنية، فاأزعجتهم، فولّوا هاربني،  حني غنّى ا

الأغنية..  رائحة  تخنقهم  أذيالهم،  ا يف  متعرّثين 

احة.. الأغنية..
ّ
كانت فو

عن  أة  مكافا نطلب  هل  البطاقات..  طلب  ما  أبي  ا

وظيفة«..  البلد  حماية  »هل  يقول:  كان  الع�سق، 

أدركني  أبجدية الع�سق.. وا ت ا
ّ
كان يقول: »منه تعلم

خطوات  أخطو  ا �سغرية،  بعد–  أنا-  وا الع�سق، 

متفتّحة..  وردة  ل 
ّ
أم أتا ا أقف..  ا فاأجدين  ق�سرية، 

أنا  وا قطفها..  يف  الرغبة  أكلني  تا إليها..  ا ين 
ّ
ت�سد

�سغرية.. 

خارقة..  �سعادة  تغمرين  الوردة،  من  أقرتب  ا حني 

أبت�سم لها.. للوردة  الوراء، فا إىل  ا أتراجع خطوتني  ا

أرغب يف قطفها، فعدلت عن  ا املتفتّحة التي كنت 

أنا هنا..)16(   الأمر حني غمرتني �سعادة خارقة.. ا

على  دلليا  موؤ�رّصا  الرواية  يف  ال�ساردة  متثّل 

نوعية الوعي الذي حتمله الكاتبة يف هذا الن�ص، 

الذات  يف  حم�سورا  ال�رصدي  املعجم  ظلّ  حيث 

من  احلركة  تفعيل  إىل  ا ت�سعى  التي  »ال�ساردة« 

، اخلروج 
ّ
ثم ة«، ومن 

ّ
»العم ة 

ّ
أجل اخلروج من جب ا

بعاداته  املجتمع،  فر�سه  الذي  ق 
ّ
الطو هذا  من 

والإذعان  النبطاح  على  �ست 
ّ
أ�س تا التي  وتقاليده 

بل،  الآخرين،  ة 
ّ
حري احرتام  دون  والت�سليم، 

 عن الذات، 
ّ

واية تعرب
ّ
ة الفرد. هذه الر

ّ
واحرتام حري

وحدود وعيها بنف�سها، وبالآخر، من خالل تثبيت 

التي ل ت�ستكني  ل و�سمان دميومة حركته 
ّ
التحو

أو املتعارف عليه. إىل اجلاهز، ا ا

والتجاوز،  الخرتاق  ن�ص  هو  كرام(  )زهور  فن�ص 

الرواية،  موؤلفة  ورائها  ومن  »ال�ساردة«  فيه  ت�سعى 

الوعي  منطلق  من  �سوؤال،  الرجل  �سياغة  إىل  ا

اجلن�سني،  بني  العالقة  لواقع  دة 
ّ
املحد بال�رصوط 

فطبيعة املنظور ال�رصدي هي طبيعة روؤية ال�ساردة، 

أت  قرا لذاتها،  قراءتها  خالل  من  »ال�ساردة«،  إذ  ا

تاريخ الذاكرة واملجتمع فيها، فكانت حيوية ال�رصد 

ناجمة من حيوية املعرفة، وحركية �سوؤالها. 

املتتابعة  النقاط  أو  ا البيا�ص  يف  نلم�سه  ما  هذا 

الدليل  التخ�سيب  نات 
ّ
مكو أحد  ا عن   

ّ
تعرب التي 

من  املتلقي  ي�سنعها  تتال�سى،  ول  تغيب  التي 

رها تلك النقاط 
ّ
رحم الن�ص، لأن احلركة التي تفج

إيقاعا،  ا اخلفاء  يف  ناب�سة  تبقى  املتتابعة، 

وحركة، ودللة. وهي تخلق بذلك ثقافة مغايرة، 

د على الواقع الجتماعي الظامل. 
ّ
تتمر

أ�سهم  ا رمزي،  بقناع  حمكومة  ال�رصدية  فالكتابة 

فكانت  ومعنى،  مبنى  البحث  إ�سكالية  ا إثراء  ا يف 

العاجز عن  الفطري  الوعي  ة لبث 
ّ
الرواية مطي هذه 

أة، بو�سفها  املواجهة مع الآخر، كما كان ح�سور املرا

دا على الكثري من 
ّ
�سوتا رئي�سا، و�سوتا بطوليا، متر

 
ّ
إذًا – ك�سوؤال يجر إن »الكتابة - ا القيود الجتماعية. ا

إىل التوا�سل  جرحه بدون توقف، ت�سعى باأمل كبري ا

مع القارئ، من خالل جمموعة من الإيحاءات، حيث 

إعالن الو�سوح«)17(.  تعجز اللغة عن ا
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إبراهيم  ا جتربة  تتحرك  والرواية،  الق�س�سية  املجموعة  بني  امل�سافة  يف 

ا�سالن اجلديدة »حجرتان و�سالة«، والتي اختار لتو�سيفها عبارة منحوتة 

هي »متتالية منزلية«.

»رواية،  قبيل  من  ال�رصد  أو  ا للق�ص  ينتمي  مب�سطلح  يو�سفها  مل  إذن  ا هو 

أنه غري م�سغول بالإعالن عن النوع  جمموعة ق�س�سية، متتالية ق�س�سية«، كا

إن  قدر ان�سغاله بالتو�سيف »املو�سوعي« للعامل الذي ي�سري له العنوان. بل ا

أكرث منها  ا عبارة »متتالية منزلية« كانت ت�سلح يف حد ذاتها عنوانا فنيا 

»تو�سيفا نوعيا« يدل القارئ على طبيعة العمل.

طـــارق اإمــــام

روائي من م�رص

حجرتان و�صالة

غرائبية املـ�ألوف

أال يطرح »حجرتان و�سالة«  أ�صالن  اختار ا o ابراهيم ا

كرواية تعزف على حلن �سابق له، و�سك لها تو�سيفا يبدو 

إغفاله لدى مقاربة الن�ص.. »�سخ�سيا« ال ميكن ا

العابر و»خربيته«  �رسدية  على  ي�ستغل  �سعري  أويل  تا إنه  ا

املبذولة، �سانعا تلك املح�سلة النهائية من االإدها�ص.



لأ�سالن  �سابقة  رواية  على  وقيا�سا  أي�سا،  ا

أن تكون  نف�سه مثل »وردية ليل«، كان ميكن ا

»حجرتان و�سالة« رواية من نف�ص القما�سة، 

ألوفة  حتفل بقدر من النزياح عن البنية املا

بنائيا  تتحرك  أنها  ا ذلك  الروائي.  للعمل 

وتكوينيا وفق نف�ص املنطق الذي انبنت عليه 

يحيل  ل  ف�سول  أو  ا مقاطع  ليل«:  »وردية 

ول  مبا�رص،  ب�سكل  زمنيا  الآخر  إىل  ا أحدها  ا

مام، ويربطها بع�سها ببع�ص  تتقدم بحدث لالأ

مركزية ال�سخ�سيات واملكان، يف ظل غياب 

رئي�سية،  وحبكة  كبري  مركزي  واحد  حدث 

مقابل ح�سور ملفت لأحداث فرعية �سغرية 

وحبكات فرعية.

»حجرتان  يطرح  أل  ا إذن  ا أ�سالن  ا اختار 

له،  �سابق  على حلن  تعزف  كرواية  و�سالة« 

و�سك لها تو�سيفا يبدو »�سخ�سيا« ل ميكن 

إغفاله لدى مقاربة الن�ص. ا

يحيل  �سارح،  بتو�سيف  املدعوم  العنوان، 

ب�سدة للمكان. واملكان هذه املرة داخلي، هو 

البيت. اخلارج ل يح�رص، حتى قرب منت�سف 

إل عرب بلكونة وحيدة ت�سل الداخل  املتتالية، ا

باخلارج وتف�سله عنه يف الوقت نف�سه. ويف 

مع  اللعب  اخلارج  يتبادل  الثاين  الن�سف 

أكيد على الأخري.  أي�سا للتا الداخل، لكن ا

[ [ [

يف  يح�رص  فاملكان  أوىل،  ا مفارقة  ثمة 

�سيخوخة  مع  بالتوازي  �سبابه،  هيمنته، يف 

�ساكنيه وعجزهم. ح�سور املكان هنا يقابل 

رحيلهم.  وقرب  أ�سحابه  ا غياب  بال�سبط 

كانت  رمبا  بالبيوت.  يلوذون  فقط  العجائز 

إما ب�سبب التقاعد مثل خليل،  تلك حقيقة ما، ا

�رصط  انتفاء  أو  ا الأوىل  املركزية  ال�سخ�سية 

إح�سان. اخلروج مثل زوجته ا

ب�سابقتها،  مت�سلة  مفارقة  يف  الن�سو�ص، 

إل من اخلارج، يف  ا ال�سخو�ص  تكاد ل تر�سم 

ر�سد �سلوكي مهيمن.. بينما تر�سد املكان من 

ثمة  الكامنة.  معانيه  وتتاأمل  حتلله  داخله، 

الإن�ساين  أ الوجود  دوار هنا.. يت�سيا تبادل لالأ

أن�سن  حتى ي�سري ما نراه منه هو خارجه.. ويتا

أننا نبذل اجلهد الأ�سخم لقراءة  املكان حتى ا

املتتالية  يف  متتد  أوىل  ا لعبة  هذه  أعماقه.  ا

وتتجلى عرب حلقاتها الثماين والع�رصين.

املفارقة الثانية، واملهمة يف ظني، هي �سكل 

خليل  �ستاذ  الأ املتقاعد  الرجل  بني  العالقة 

الرجل  عالقة  هنا  انها  إح�سان.  ا والزوجة 

مثلما  بالأم  الأب  عالقة  ولي�ست  أة،  باملرا

يقت�سي احلال يف �سخ�سيتني تنتميان عمريا 

لهذه ال�سن. 

أم  بـ»ا أبدا  ا زوجته  ينادي  ل  مثال  خليل 

احلال  هي  كما  الأكرب،  ابنهما  �سليمان«، 

الدوام  على  يناديها  الطبقة،  هذه  بيوت  يف 

أي�سا تفعل ذلك.  با�سمها، وهي ا

تفاهم«  »�سوء  الدوام  على  يتخللها  العالقة 

البعد  يتجاوز  الذي  الوجودي  باملعنى 

الجتماعي املبا�رص وال�سطحي. تعيدك لأول 

عالقة  كل  وجلوهر  آخره،  ا ولي�ص  الزواج 

إن�سانية متور بالتناق�سات يف حقيقتها رغم  ا

متا�سكها ال�سطحي اله�ص، حيث �سوء التفاهم، 

تفا�سيل  على  وال�سجار  املختلفة،  والعادات 

أن  أنني متنيت، ب�سكل �سخ�سي، ا تافهة، حتى ا

تقرتب املتتالية من حلظة جن�سية جتمعهما، 

لكن  جميعا،  نتوقعه  الذي  العجز  لك�سف  ل 

عليها  اتكاأت  التي  املفارقة  على  للوقوف 

الطرافة  حالة  خلق  يف  كثريا  الن�سو�ص 
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ال�سوداء التي تتخللها. 

إح�سان يف عالقة كا�سفة  ينهمك كل من خليل وا

أنها توؤكد على تناق�سهما. �سياء، غري ا بالأ

فهو  دنيويته:  توؤكد  �سياء  بالأ خليل  عالقة   

الدنيا،  على  الطالع  دال  بالتلفزيون،  مهتم 

بالطعام  املتعلقة  والأواين  وبالأطباق 

أما  ا ومذاقاته،  الطعام  وبتفا�سيل  وال�رصاب، 

إح�سان فغائبة يف تفا�سيل توؤكد على الغياب،  ا

غادرا  أن  ا بعد  القدمية  ولديها  مالب�ص  مثل 

بالتبادل،  �رصيريهما  على  ونومها  البيت، 

عن  ورحيلهما  الرمزي  موتهما  ترثي  أنها  كا

عاملها الأمومي.

الت�سيوؤ بقدر ما يباعد بينهما يف ك�سفه  هذا 

يقربهما على  ما  بقدر  ل�سخ�سية كل منهما، 

التوا�سل  غياب  على  أكيد  التا واحد:  م�ستوى 

إح�سان تغدو مرتعدة كلما  أن ا املتبادل. حتى ا

رجل  أنه  كا ال�سقة  يف  خليل  بوجود  فوجئت 

يقولها  التي  كلماته  ت�ستغرب  مثلما  غريب، 

ل   .. »حالة«  وتنتابها  ال�سنني..  منذ ع�رصات 

كوب  على  الطرق  �سوى  حيالها  خليل  يجد 

إىل وجوده! لينبهها ا

[ [ [

من  عبث  حيال  هنا  الوقت  طوال  نحن 

حادة  تتفجر،  غرائبية  أمام  وا خا�ص،  نوع 

واليومي.  واملبذول  ألوف  املا من  و�سادمة، 

تلك  من  عابر،  عادي  م�سهد  يعرب  يكاد  ل 

أن يتطور من داخله،  امل�ساهد التي متر، دون ا

إىل م�سهد ل معقول.. ل ي�سدق. ي�سري  ليتحول ا

أو  م�سهدا كابو�سيا يالئم �سخ�سيات ف�سامية ا

م�سابة بالو�ساو�ص القهرية. 

أويل �سعري ي�ستغل على �رصدية العابر  إنه تا ا

املح�سلة  تلك  �سانعا  املبذولة،  و«خربيته« 

النهائية من الإدها�ص.

�سوؤال خليل عن طول ابنه، هذا ال�سوؤال العابر، 

له،  �ساغال  أة هما حقيقيا و�سغال  ي�سبح فجا

إن ابنه البالغ طال  بني فر�سيتني عبثيتني.. ا

أخرى  أنه ق�رص. وال�سوؤال يتكرر مرة ا أو ا أة، ا فجا

ب�سورة  لكن  املتتالية  من  آخر  ا مقطع  يف 

�ساقيه  إحدى  ا أن  ا خليل  ي�سك  حني  اخرى، 

التي  الأ�سوات  الأخرى..  من  أطول  ا �سارت 

لمكان،  من  والقادمة  العيادة  يف  ي�سمعها 

وفق  القهري  الو�سوا�ص  أعرا�ص  ا أحد  ا وهي 

�سخ�سا  يكون  خليل  يكاد  النف�سي.  الطب 

مفارقا رغم عاديته الظاهرة. موهوم وقادر 

تقوده  قهرية  فر�سيات  يف  ال�ستغراق  على 

أكرث  ا إح�سان  ا تبدو  باملقابل  الوقت.  طوال 

غري  آتها  مفاجا أي�سا  ا لها  أن  ا غري  اتزانا، 

املتوقعة، مثل خوفها املفاجئ منه كلما عرب، 

إ�رصارها على امل�ساواة بني الأخني الغائبني  ا

يف نومها يوما على �رصير هذا والآخر على 

�رصير ذاك.

أحالم  ا يف  غارقني  �سخ�سني  أمام  ا نبدو  إننا  ا

يقظتهما، متورطني يف »خرف« ما قد يكون 

أو الوحدة. ب�سبب ال�سيخوخة ا

أن العامل عندما يت�سع قليال، وهو  واملده�ص ا

أن  ا �سنكت�سف  إح�سان،  ا موت  بعد  �سيحدث  ما 

نف�ص  متلك  ال�سخ�سيات  من  قليل  غري  عددا 

عبد  غرائبي:  ب�سوء  تغمرها  التي  الهواج�ص 

بال�سوؤال عما  امل�سغول  العال، �سديق خليل، 

أم ل،  إذا كان ملك قطارا »لعبة« يف طفولته ا ا

أمه »التي ماتت  أل ا نه مل ي�سا أكرث لأ واملتح�رص ا

والتي  رحيلها،  قبل  ذلك  عن  ال�رص«  ومعها 

أباه  ا أل  ت�سا مل  لأنها  متح�رصة  بدورها  ماتت 
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عن �سبب طلبه للمن�سار قبل موته! .. حممود 

داخل  نف�سه  يكلم  �سار  الذي  ال�سدفجي 

بعد موت زوجته، وتعود  �سقته ب�سوت عال 

أمام  ا أن يغري مالب�سه الداخلية خارج ال�سقة  ا

أعني اجلريان، بل وزوجته نف�سها التي عرف  ا

زينتها  بكامل  جل�ست  عندما  �ستموت  أنها  با

أ�رصتها الذين  أفراد ا يف �رصير املر�ص لأن كل ا

�ستاذة كوثر  رحلوا فعلوا ذلك قبل وفاتهم. الأ

�سبه  التي رف�ست ق�ساء حاجتها يف حمام 

أن ترى اخلراف والدجاج  ريفي لأنها خجلت ا

عورتها! ..وغريها. تكاد ل تعرث يف املتتالية 

كل  أن  ا رغم  ا�ستثنائية،  �سخ�سية  على 

ال�سخ�سيات، يف حقيقة الأمر، من العاديني.

[ [ [

أي  ا من  تلك؟  ل�سخ�سياته  الراوي  ينظر  كيف 

أي زاوية ير�سدها؟  وجهة نظر يحركها ومن ا

ن�ص  أي  ا يف  جوهري  �سوؤال  �سك  دون  انه 

للراوي  املنحازين  من  أ�سالن  وا �رصدي. 

أكرث مما  املحايد، عني الكامريا التي ل تعرف ا

أ،  يقرا تاركة من  ما يحدث  فقط  تر�سد  ترى. 

الداخل.  من  ال�سخ�سيات  لينتج  يرى،  أنه  وكا

أنه  ا الراوي هنا، غري  نعم.. ثمة ح�سور لذلك 

الراوي  يقدم  ملاذا  أحيانا!  ا ذلك  من  يتخفف 

�ستاذ خليل« ولي�ص خليل  بطله باعتباره »الأ

ل  الراوي  أن  كا ما،  ب�سكل  موقف  انه  فقط؟.. 

أنه  يجروؤ على تقدمي بطله با�سمه املجرد. كا

يوما  يناده  مل  حقيقي  �سخ�ص  عن  يكتب 

إح�سان،  خارج الن�ص با�سمه جمردا. بعد موت ا

الأحيان  أغلب  ا يف  بطله  على  الراوي  يطلق 

إح�سان لقب  أبو �سليمان«، وي�سبغ على ا ا�سم »ا

»احلاجة«.

إنه حتول لفت لتف�سيلة تبدو هام�سية يف  ا  

عالقة الراوي با�سمي �سخ�سيتيه. حتول خليل 

أب بعد موت زوجته، عرب كنيته، مغادرا  إىل ا ا

وظيفته كرجل التي ح�رصت قبل ذلك، ومنح 

أنها مل  ا اح�سان قدا�سة ما بلقب جماين حيث 

حتج يف احلقيقة.

على  الراوي  يطلق  باملقابل،  ملاذا،  اذن.. 

يدعو  تعميم  يف  الولدين«  لقب«  البنني 

للت�ساوؤل؟ انه موقف الأب هنا ولي�ص موقف 

الراوي، انه وعي خليل نف�سه بهما ولي�ص وعي 

الراوي الذي تف�سله عن ال�سخ�سيات م�سافة 

معقولة. انه موقف راٍو »عجوز« يرى الأ�سغر 

أولدا«. �سنا »ا

للتعابري  كبري  ب�سكل  منحاز  أي�سا  ا الراوي 

كونها  على  ا�سطلح  التي  وتلك  ال�سفاهية، 

ف�ساحتها،  املعجم  أثبت  ا لو  حتى  �سفهية 

ت�ستع�سي  أنها  ا بالفعل كثرية حتى  والأمثلة 

اللغوي  داء  الأ من  جزء  فهي  احل�رص،  على 

العمل كله، منها على �سبيل  للراوي بامتداد 

املثال: )ال�سبح بدري، لغاية الفي�سة القدمية 

ما وقعت على درجة ال�سلم الأخرى، واحلاجة 

أيام ما كان  ا�ستغفرت ربنا، عملت ال�ساي، من ا

البنطلون،  قلع  التلفزيون،  أمام  ا قعد  �سابا، 

�ساعة  معه  دخل  خفيف،  على  يتطوح 

إلخ(،  أ�سله.. ا الك�سف، مل يعد يلب�ص الطقم من ا

ألة تتجاوز التعبريات اجلزئية لتتخلل  وامل�سا

العديد من  ال�رصدية يف جملتها. تبدو  الروح 

 .. آخر حلظة  ا على  »ف�سحت«  كاأمنا  املقاطع 

ال�سفاهي  تقريب  من  املحموم  القرتاب  هذا 

أ�سالن الأثرية يف  آليات ا للكتابي مل يكن من ا

إن انحاز له منذ البداية يف احلوار،  ال�رصد، وا

يكون  رمبا  أ�سالن  ا أن  ا هنا  نغفل  أل  ا ويجب 

الوحيد يف جيله الذي ح�سم اختيار العامية 

آخرون  ا ينحاز  بينما  أعماله  ا حوار  لإدارة 

104نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

يف الن�ض

أمام   نحن ا

�سخ�سني 

غارقني يف 

أحالم ا

 يقظتهما، 

متورطني يف 

»خرف« ما قد 

يكون ب�سبب 

ال�سيخوخة

أو الوحدة.  ا

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



آخرون بني الف�سحى  للحوار الف�سيح وميزج ا

والعامية يف احلوار.

ال�سفاهي يدير  الوعي  يبدو هنا كما لو كان 

ما  وهو  ملناطقه،  ويقوده  الكتابي  الوعي 

حقق هذا القدر من التفكيك للراوي املحايد، 

اجلاف بطبعه.

[ [ [

أنها  كا الداخل،  اخلارج  يغزو  إح�سان  ا مبوت 

كانت البيت نف�سه باملعنى الرمزي.

تت�سع  ل  �رصدي،  حتول  أمام  ا إذن  ا هنا  نحن 

أقرب  ا �سك  دون  هو  بل  كلمة »جمموعة«،  له 

طوال  الرواية  منطق  يحقق  مل  إن  وا للرواية 

الوقت.

الطبيعة  عن  جديد  من  ال�سوؤال  يعود  هنا 

يف  إمعانا  ا أ�سالن،  ا إن  ا العمل.  لهذا  النوعية 

أكيد ق�سديته بفكرة املتتالية، رقم املقاطع،  تا

عالمة  والرتقيم  برتتيبها،  يكتف  مل  كاأمنا 

زمنية ت�ستخدم يف الروايات ول ت�ستخدم يف 

للمتلقي:  إذن  ا إ�سارة هامة  ا املجموعات. ثمة 

أكيد  بالتا املتتالية  مرتبا.  الكتاب  هذا  أ  اقرا

إحالة  ا بينما كلمة »جمموعة«  إحالة زمنية،  ا

تتتابع.  ل  تتجاور  فيها  الن�سو�ص  مكانية، 

حتى  انتظرت  هنا؟  الرهان  حتقق  هل 

التيقن  يف  أ  بدا لأ تقريبا  الكتاب  منت�سف 

الثاين ع�رص  املقطع  من حتققه، وحتديدا يف 

أبي�ص وا�سود«، ذلك املقطع املحوري، الذي  »ا

إح�سان. ماتت فيه ا

زمنيا  مق�سمة  البنية  هذه  وفق  املتتالية 

هذا  قبل  ما  الأوىل  كبريتني،  وحدتني  إىل  ا

املقطع/املنحنى، والثانية ما بعده. رمبا لن 

تلمح فيما عدا ذلك تتابعات زمنية حمورية 

مبا  أتت  ا اللحظة  هذه  لكن  آخر،  وا مقطع  بني 

يواجهه  معقد  أزق  ما الروائية:  الذروة  ي�سبه 

أن يت�رصف حياله.  البطل وعليه ا

الأحداث  زمن  يتحدد  املقطع  هذا  بعد  أي�سا  ا

تنتهي  فاملتتالية  يوما،  أربعني  با الباقية 

إح�سان، بينما يبدو زمن ما قبل  أربعني« ا بـ»ا

أو  أياما ا أن يكون ا هذه اللحظة مموها، ميكن ا

أو �سهور، ورمبا حفنة �سنوات. أ�سابيع ا ا

رغم  إح�سان،  ا موت  بعد  خليل  حياة  تنقلب 

انتهت فيها حياته  أن ذلك يحدث يف حلظة  ا

للتقاعد  إحالته  ا منذ  رمبا  ذلك،  قبل  بالفعل 

ومغادرة الولدين للبيت.

أن حياة خليل تنقلب  ا املفارقة اجلديدة هنا 

منزله  إىل  ا ينتقل  الأوىل،  �سريتها  إىل  ا لتعود 

وتعود  زواجه،  قبل  فيه  عا�ص  الذي  القدمي 

عالقاته باأ�سدقائه القدامى للظهور.

كاأمنا  أة،  فجا املكان  يت�سع  اللحظة  هذه  يف 

وال�سالة �سحراء مرتامية  ت�سبح احلجرتان 

يتيه فيها �سبح �سخ�ص وحيد. العامل ال�رصي 

له  تعد  لالآخرين،  النك�ساف  يف  أ  يبدا خلليل 

ابنيه  زوجتا  وتنتهك  ال�ساي،  البواب  ابنة 

حرمة املطبخ لتطهوا طعامه، ويباغته ذات 

مرة رجل ظل يراه دائما دون ان يتحدثا ولو 

مرة. ان هذا اجلار ل يدخل ال�سقة ال بعد موت 

إح�سان، وهو �سلوك مليء بالدللة، رغم انه  ا

يعرف  انه  يبدو  ول  جل�سته  يف  يذكرها  ل 

�سا�ص. باأمرها من الأ

إح�سان، ي�سري  إن باب �سقة خليل، بعد موت ا ا

يغلقه،  أن  ا دون  يرتكه  الدوام،  على  مفتوحا 

�سار  الذي  للتحول  العمق  بالغة  إ�سارة  ا يف 

عليه البيت وخليل معا.
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القدامى  أ�سدقائه  ا عامل  القدمي،  عامله  أي�سا  ا

تعود  وغريهما.  وتوفيق  العال  عبد  يهيمن، 

حياتهم امل�سرتكة القدمية للظهور.

مل  انه  رغم  لالقرتا�ص،  أ  يلجا أحيانا  ا خليل 

ت�ساعفت  هل  إح�سان،  ا حياة  يف  ذلك  يفعل 

على  أكرث  ا لنفتاحه  مبوتها  م�ساريفه 

أم لغياب مدبرة املنزل؟ اخلارج؟ ا

إح�سان هو خارج البيت، وح�سور  ما بعد موت ا

�سخ�سيات  فيها  مبا  املتواترة،  ال�سخ�سيات 

لتحيا  ي�ستح�رصها  خليل،  ويتذكرها  ماتت 

أخرى، مثل حممود ال�سدفجي وزوجته. مرة ا

كل  يف  حت�رص  ق�سوة  أ�سد  ا مفارقة  هناك  إن  ا

حلياة  تت�رصب  احلياة  أن  ا يف  تتمثل  ذلك، 

يح�رص  مثال  انه  إح�سان.  ا موت  بعد  خليل 

وت�سيبه  بل  الأربعني،  مير  أن  ا قبل  »فرح« 

حمافظا  ويظل  مبكرا،  يغادر  عندما  ح�رصة 

وهي  التلفزيون،  على  بالفرجة  عادته  على 

أ�سياء يف الوعي العام تناق�ص مظاهر احلداد  ا

املتبعة.

خليل  تدفع  درامي  كتحول  إح�سان  ا وفاة 

الأبطال  أكرث �سجاعة، وهي �سمة يف  ا ليكون 

خليل  دنيوية  عن  تك�سف  كما  امللحميني، 

القارة فيه. 

»زقاق  بعنوان  جدا،  كا�سف  مقطع  ويف 

فعله  عما  مرة  لأول  يتحدث خليل  جانبي«، 

�سئلة،  فيه املوت، موؤكدا انه جعله ل يخ�سى الأ

أعمق، هو موت  �سئلة، يف حتليل ا لأن موت الأ

التي  الب�سيطة  أة  للمرا خليل  يقول  احلياة. 

الدجاجة  متلك  كانت  إذا  ا عما  بعبثية  ألها  �سا

آها معها وذكرته بكتكوت قدمي  البنية التي را

أنها وجدتها يف ال�سارع:  أم ا تاه من زوجته، ا

�سنة  �ستني  �سيعت  أنا  ا ح�رصتك.  »�سويف 

من  أ�سئلة  ا عندي  أنا  وا الأقل  على  عمري  من 

أقدر، لأين كنت  ا ألها ول  أ�سا ا النوع نف�سي  هذا 

هو  والدليل  هامن،  يا  أ�ساة  ما ودي  حمرجا. 

أ�ساب  ا �رصر  فيه  هل  دلوقت،  ح�سل  اللي 

أنا قررت  ح�رصتك من ال�سوؤال؟.... عل�سان كدة ا

�سوؤال ي�سغل  أي  ا إن  ا من �ساعة وفاة احلاجة، 

أله على طول«. أ�سا بايل لزم ا

أن متوت ليعود  إح�سان ا أويل ما، كان على ا بتا

الأخري،  املقطع  يف  أنه  ا حتى  للحياة،  خليل 

أربعينها مبا�رصة يف املقطع قبل  وبعد انتهاء ا

آخر الليل« ولحظ دللة  الأخري واملعنون بـ»ا

النهار«،  أول  »ا يف  مبكرا  ي�ستيقظ  العنوان، 

أخرى العنوان الدال الذي تنتهي  ولحظ مرة ا

لي�سرتي  العنوانني،  وجتاور  املتتالية،  به 

إن خليل »دخل  إفطارا �سهيا. ا الفول ويتناول ا

وفتح النافذة لنور النهار وجل�ص على الكنبة. 

كان منتع�سا مثل رجل غلبه النوم يف مكان 

غريب.  مكان  يف  نف�سه  ليجد  قام  ثم  يعرفه 

أن حياته �سارت وراءه ول �سبيل  ا له  أ  وتهيا

أنه مل ي�سدق  إل ا ل�سرتجاع �سيء مما م�سى، ا

نف�سه«.

أول نهاره، ينتهي  أ ا آخر الليل ليبدا يودع خليل ا

إح�سان  ا موت  ينتهي  بذلك  كاأمنا  الأربعني 

على  والتي  املتتالية،  نهاية  لتلوح  نف�سه، 

بقدر  �سعيدة،  تكون  أن  ا خليل  ي�رص  حزنها، 

خليل  حلياة  حتيلنا  مفتوحة،  نهاية  هي  ما 

إىل موته  ا الذي حتيل به  القدر  الآتية، بنف�ص 

القادم. 
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فدعاها  النيل  ع�سافري  من  جمموعة  أ�سالن«  ا إبراهيم  »ا للروائي  جتمعت 

لتحلق حتليقته اخلا�سة، ولتخلق جمموعة من امل�ساهد املتناثرة واملمتدة 

أحد هذه الع�سافري م�ستنداً  أجيال متعاقبة، يربز ا أربعة ا يف الزمن لأكرث من ا

على الراوي املفارق، معتمداً على تقنية الفال�ص باك املرتاوح واملتزاوج مع 

الق�ص يف حلظة ال�رصد الآنية يف الن�ص ليغرد تغريدته ال�رصيالية للت�سكيل 

أ�سوات  الزمني واملكاين، ويبدو ال�رصد يف حالة اندماج بني الق�ص من خالل ا

الراوي املفارق، م�سكِّلة منطقة حائرة بني �سوت  متعددة لكنها من خالل 

ال�سخ�سية و�سوت ال�سارد.

اأمـــاين فــــوؤاد

كاتبة واأكادميية من م�رص 

حيادية ال�صرد وعريه 

يف »ع�صافري النيل«

أنها مناذج ب�رسية  أ�صالن ما مييز �سخ�سياته ا o ابراهيم ا

إبراز ما بها  فوق العادة، فقط مبا حتمله من عاديتها املفرطة، وا

من متوجات متتابعة ومتغايرة متوالية، دون عوا�سف عاتية، 

إن برزت درامية بع�ص املواقف واالأحداث، فللروائي قدرة  حتى وا

خا�سة على متريرها وتال�سيها يف تذويبها يف الزمن، ومن خالل 

أ�سد االأحداث تعقيداً. إىل ال�سحرية العميقة املجدولة با نزوع ا
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أحد الع�سافري يف حتليقته اخلا�سة، يتحدث  يرتفع ا

إىل ا�ستدعاءات من  عن حلظته احلا�رصة ثم يدلف ا

الذاكرة غري املنتظمة، منتقياً من الأحداث املكتنزة 

ذات  أبعاد  وا ظالل  ر�سم  على  والقادرة  الدللة، 

آخر يف  ا لي�سعد ع�سفور  يهبط  ثم  متعددة،  أعماق  ا

جولة طائرة يلقي فيها حلنه اخلا�ص الذي يت�سكل 

أو  ا أو �سذرات ذات توترات عالية، تخ�سه  ا من نتف 

به، من خالل م�ساهد ملقاه  حتكي عن املحيطني 

حتكي  ويجعلها  في�ستدعيها  الذاكرة  كهوف  يف 

أو يف عرى الواقع ودللته الذاتية. ذاتها، ا

أو  ا أ�سالن  ا إبراهيم  ا بع�سافري  أعرفكم  ا دعوين 

عثمان،  البهي  نرج�ص،  اجلدة،  »هامن  �سخ�سياته 

أفكار، ب�سيمة املو�سة، ان�رصاح،  عبد الرحيم، دلل، ا

إح�سان، عبد اهلل ال�سغري، ونرج�ص  عبد اهلل، �سالمة، ا

أخرى«. ال�سغرية مرة ا

أنها مناذج  ا أ�سالن«  ا إبراهيم  ما مييز �سخ�سيات »ا

عاديتها  من  حتمله  مبا  فقط  العادة،  فوق  ب�رصية 

متتابعة  متوجات  من  بها  ما  إبراز  وا املفرطة، 

إن  ومتغايرة متوالية، دون عوا�سف عاتية، حتى وا

برزت درامية بع�ص املواقف والأحداث، فللروائي 

قدرة خا�سة على متريرها وتال�سيها يف تذويبها 

إىل ال�سحرية العميقة  يف الزمن، ومن خالل نزوع ا

أ�سد الأحداث تعقيداً. املجدولة با

أحداث  وا كثرية  حتولت  ال�سخو�ص  على  متر 

متوجات  أنها  وكا بالعمل  تربز  لكنها  درامية، 

متر  أن  ا يجب  والتي  واملتغايرة  املتتابعة  احلياة 

يف متوالية حياة قدرية، ت�سبه تتابع موجات هذا 

النهر الأزيل.

إياهم يف  وير�سد الروائي حتولت �سخو�سه �سافراً ا

منظومة املكان والزمان، فيوظف الرتاكم الزمني 

والتاريخي لي�سنع ما ي�سبه الطبقات اجليولوجية 

داخل كل �سخ�سية على حده، ويف كينونة الزمان 

املجموعات  حركة  خالل  من  اخلا�ص  واملكان 

أو ع�سافري النيل احلائمة فوق النيل. الب�رصية ا

وت�سكَّل  بناء  يف  اخلا�سة  طريقته  ولأ�سالن 

النيل.  بع�سافري  ي�سفهم  أن  ا تخري  لقد  �سخو�سه، 

الق�سري،  العمر  ذات  اجلميلة،  اله�سة  الطيور  تلك 

هو  املكان  ليبقى  متوت،  ثم  لفرتة  حتلق  التي 

إليه الع�سافري  الثابت، املتعني الرا�سخ، الذي تعود ا

ينتهي  حني  طريانه  أحدها  ا أ  يبدا ال�سخ�سيات  أو  ا

أو يربز ت�سكيل لطريان جماعي ثم ما يلبث  الآخر، ا

آخر. أن ينمحي ليظهر ا ا

)2(

راٍو  خالل  من  الرواية  يف  ال�رصد  أن  ا من  وبالرغم 

ال�رصد  لكن  املتعددة،  الأ�سوات  ي�ستخدم  مفارق 

م�ستقرة،  أو  ا جاهزة  أيديولوجيات  ا أية  ا يتبنى  ل 

من  تربع  أو  ا �سخب  دون  احلياة  الروائي  يق�ص 

إعطاء حتليالت منطقية،  ال�سارد مبحاولة التف�سري وا

اخلا�سة  الفكرية  الروؤى  بع�ص  خاللها  من  تربز 

العمل  ون�سج  ذاتها،  الن�ص  بنية  بالروائي، طريقة 

روؤية  هناك  أن  ا ينبئ  امل�سهدي،  النحو  هذا  على 

أو تف�سح عن روؤية فكرية  جمالية ت�سكيلية تف�سي ا

جيل  من  مبدع  فالروائي  احلياة.  جتاه  وفل�سفية 

امل�ستقر  ال�سكل  جماوزة  تخريوا  الذين  ال�ستينيات 

الب�ساطي«  »حممد  مع  فكان  التقليدي،  لل�رصد 

الذين  من  طاهر«  و»بهاء  إبراهيم«  ا اهلل  و»�سنع 

أهدافا  ا لهم  يحقق  كتابي  �سكل  بالبحث عن  ولعوا 

روؤيوية من داخل هيكلته دون خطاب مبا�رص.

أبعاد  أ�سالن »ع�سافري النيل« ا ولل�سخو�ص يف عمل ا

تتجاوز تلك احلياة الواقعية التي حتياها، ن�ستطيع 

أخرى،  أن نتلم�سها باأن نطلق عليها حياة �سوفية ا ا

موازية  حياة  بداخله،  ويحيون  يتخيلونه  عامل 
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هلو�ساتهم  فيها  تن�سط  �سفافية،  أكرث  ا للواقع، 

يتمنون  التي  ال�سخو�ص  أمامهم  ا وتتج�سد  وروؤاهم 

وي�ساهدونهم  معهم  فيتحدثون  ذهابهم،  عدم 

إىل  ا ال�سخو�ص  ترتقي  ما  م�ساهدة خا�سة. وغالباً 

تلك التغريبة املفارقة ال�سوفية« يف نهايات رحلة 

احلياة على هذه الأر�ص، ويف ذلك الظرف املتعني 

التحولت  هذه  تعرب  كما  »وزمانياً«،  مكانياً 

وكيف  ذاتها،  العمرية  الإن�سان  رحلة  عن  والروؤى 

ينتهي بداخل عوامله اخلا�سة الباطنية التي حتلق 

أمنياته. فيها طيوفه وا

أ�رصتها ال�سغرية يف حالة  حتيا »هامن« اجلدة و�سط ا

دلل  ذلك  عن  تعرب  الأثريي،  الغيبي  احل�سور  من 

زوجة ابنها، وت�سعر به يقول ال�سارد: »وهالها وجه 

العجوز وهو يطفو م�سيئاً باخل�رصة، يف اجلو املعتم 

إىل  ا الزير، ويختفي« �ص176 هذا بالإ�سافة  وراء 

أخوها وزوجها الذين رحلوا  أولدها وا أحاديث مع ا ا

جميعهم، ورف�سها لفكرة مغادرتهم لهذه احلياة.

احت�ساره »ملى  الرحيم« يف حلظات  ويقول »عبد 

مالت  نرج�ص  نرج�ص،  يا  امليه  عن  بعيدة  رجلك 

أت البالط اجلاف،  ونظرت حتت قدمها املدلة، ورا

ألته عن مكان هذه املياه قال: »يف القناية«  وملا �سا

يا  إيه  ا قناية  �رصها:  يف  وقالت  ا�ستغربت  وهي 

إحنا يف امل�ست�سفى«  إحنا يف الغيط؟! ده ا أولد؟ هو ا ا

�ص31، عند قراءتي لتلك العبارات التلقائية �سديدة 

ال�سفاء تذكرت »جدتي« وما ت�ستدعيه ذاكرتها من 

مواقف غريبة تعرب عن مرحلة بعيدة من حياتها 

ت�ستدعيهم  رحلوا،  الذين  أخواتها  وا أمها  ا حتدث 

�سعرت  م�سو�سة.  �سورة  يف  معهم  حوارات  وتقيم 

الن�ص يربز عريها  أن  ا أو  ا الن�ص  أن احلياة تخرتق  ا

وحقيقتها غري املنطقية.

من  نوع  من  الرواية  �سخو�ص  معظم  ت�سلم  مل 

�سخ�سية  مثل  والتخيالت  والهالو�ص  التوهان 

أنهت احلكومة خدمته مبكراً،  »البهي عثمان« الذي ا

فمات مرتدياً الزنط الذي ت�سلمه مع العهدة، واعتربه 

الوظيفة  هذه  من  حوزته  ويف  به  تعلق  �سيء  آخر  ا

ن�سيج خالياه.  التي ق�سى بها حياته ودخلت يف 

أفندي الر�سيدي وال�سك واتهام  وتنتهي حياة حممد ا

الآخرين والتوج�ص فيهم، هو الهاج�ص امللح الذي 

يتملكه.

قدرية،  ب�سيطة  �سخ�سية  الرحيم«  »عبد  ويتبدى 

واجتهادها  خ�سو�سيتها  ولها  بذاتها  تعتز  لكنها 

وكيف  ال�سنارة،  موقف  يف  حدث  ما  مثل  املميز، 

»النيل«  البحر  و�سط  إىل  ا لت�سل  طويلة  �سنعها 

بالف�سل،  باءت  توقعاته  لكن  كبرياً،  �سيداً  ليلتقط 

بها  ا�ستبك  أن  ا بعد  ع�سفوراً  �سنارته  يف  وخرج 

مييز  ما  وجرى،  فهلع  النيل،  من  خروجها  حلظة 

ال�سال�سة واحليادية  العمل هو تلك  �سخ�سيات هذا 

جتاه  الالمبالة  تلك  مييزها  قدار،  لالأ وال�ست�سالم 

حياتها،  وعماد  �سميم  يف  أحداث  ا من  يجري  ما 

الرحيم ونرج�ص مع  التي ورثها عبد  الأر�ص  مثل 

عنها  يعرفون  ول  هامن،  أمهم  ا طريق  عن  آخرين  ا

�سيئا حمددا، ثم ينتقل البحث يف �ساأن هذه الأر�ص 

إىل عبد اهلل ابن نرج�ص، وهو ل يعرف كيف ي�سل  ا

أحقيتهم فيها. فهو حني يتعامل مع �سخ�سية  إىل ا ا

التي  ال�ستنباطات  من  الكثري  ي�سقط  الرحيم  عبد 

من  عليه  مر  ما  بها  ت�سمح  أن  ا املمكن  من  كان 

من  معه  تعامل  لكنه  باحلياة،  وجتارب  مواقف 

خالل امل�ساهد اخلارجية املتحركة والتي لها قدرة 

تف�سري نف�سها بنف�سها، مكتفية بذاتها، يف بناء دال 

مبا�رص من  تدخل  دون  بالتكثيف،  وحمكم حمتف 

والناب�ص  امل�سهد املتحرك  الكاتب �سوى ب�سياغة 

بغناه  يبعث  امل�سهد  ترك  يف  ورغبته  يحمل.  مبا 

الدلىل، وقدرته يف عالقته اخلا�سة مع كل قارئ 

املتنوعه.  وظالله  اخلا�ص  طق�سه  يقدم  أن  ا للن�ص 

أو  ا الب�رص،  ومن  الواقع  من  احلقيقة  يقتن�ص  أنه  كا
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ما تقع عليه العينان فقط. ي�سجل للم�ساهد زخمها 

وما حتفل به من اكتناز الدللت، ي�ستنطق مفردات 

عالقة  أن  ا اعتباره  يف  وا�سعاً  أ�سياءه  وا امل�سهد 

�سياء حتتوى على غنى وجداين �سديد  الإن�سان بالأ

الرهافة واحل�سا�سية، هذا الغنى الذي يعو�ص الفقر 

الفكري والعقالين يف املجتمعات ال�رصقية.

عن  لتبلغ  نادراً«  إل  »ا أ�سالن  ا �رصدية  تتطرق  مل 

أو ا�ستبطان دواخلهم عن طريق  إح�سا�ص ال�سخو�ص ا ا

طريقته  فله  أدبياته،  وا ال�رصد  ألعيب  ا أو  ا الراوي 

الإيحاء  �سديدة  لقطات  يقدم  العاري،  ال�رصد  يف 

املتنوع  الب�رصي  الن�سيج  هذا  وترك  والتكثيف، 

البناء  نف�سه وعن �سخو�سه، ويتجلى  ليتحدث عن 

الفني، والت�سكيل الهيكلي للعمل يف اجتاه معني، هو 

أو  ما ي�سبط الإطار العام للعمل دون تدخل مبا�رص ا

أ�سالن  إبراهيم ا �سافر من املوؤلف، وهو ما عرف عن ا

امل�ساء«  »بحرية  الأوىل  الق�س�سية  جمموعته  منذ 

1971م، ثم روايته املبدعة »مالك احلزين« وفيها 

أن  أحد املبدعني الذين حر�سوا على ا تبدى الروائي ا

يعرب البناء والت�سكيل الروائي عن احلياة. وعن واقع 

تتخبطه  واجتماعي  واقت�سادي  و�سيا�سي  ثقايف 

ن�سو�ص  جمتها  التي  يديولوجيات  الأ من  الكثري 

معطى  ن�سه  يقدم  أن  ا املوؤلف  فيها  ويعد  أ�سالن،  ا

إبداعه وحلظته اخلا�سة يف  جاهراً ملتلق ل ي�ساركه ا

إن�سان هذا  أن يج�سد ا أراد ا أن الكاتب ا أت�سور ا اخللق، وا

الظرف الجتماعي التاريخي والثقايف الذي يحياه 

املجتمع امل�رصي، وميثل عبد الرحيم منوذجاً يعرب 

أن نالحظ  عن منتج هذا الظرف وهذا ال�سياق، لنا ا

لقبول  يرد  مل  أم  ا أراد  ا وا�سطراره  له،  احلياة  دفع 

أو  ا ان�رصاح  عن  انف�ساله  مثل  احلياة،  يف  أحداث  ا

أو تركه للعمل بعد واقعة امل�سعد  ب�سيمة املو�سة، ا

أو  ا إن�سان ل ي�ستطيع الختيار  ا يف م�سلحة الربيد، 

الإ�رصار على موقف.

التي  الذات  هذه  يف  إرادة  ا لبقايا  الكاتب  ويلمح 

تفعل فيها احلياة ما تريده، ذلك حني ي�سري ملوقفه 

أن تفر�سه  أرادت ا أفكار«، ورف�سه للزى الذي ا من »ا

أي�ساً  ا احلديث،  نوع  أو  ا ال�سلوك  طبيعة  أو  ا عليه، 

ورف�ص  الوظيفة  وترك  البلد  إىل  ا العودة  قرر  حني 

أنه ي�سري ملعتقد ومعنى يفي�ص  ا الأر�ص، كما  بيع 

قدار مهما  بال�سخ�سية امل�رصية وهو ر�سوخها لالأ

أقلمها  وتا متغريات،  أو  ا أحداث  ا من  عليها  تقلب 

وتعاي�سها مع كل ما يقع على كاهلها.

بقاء  هو  أي�ساً  ا الرحيم«  »عبد  �سخ�سية  مييز  ما 

من  خجله  برغم  املو�سة  لب�سيمة  وع�سقه  �سغفه 

أحمد علي«  أتها، وهو ما التقطه املخرج »جمدى ا جرا

لع�سافري  �سنعها  التي  ال�سينمائية  املعاجلة  يف 

الدرامي،  اخليط  هذه  يف  احلياة  بعث  ولذا  النيل؛ 

لبيان حمورية هذه العالقة يف حياة عبد الرحيم، 

املواجهة  على  القادرة  ب�سيمة  �سخ�سية  وطبيعة 

أقنعة. دون ا

اعتدالها  برغم  عثمان«  »البهي  �سخ�سية  وتظل 

بحقها،  تطالب  املواجهة؛  على  أي�ساً  ا قادرة 

ولفو�سى تلك املرحلة التاريخية يف حياة م�رص؛ 

الهو�ص  من  نوع  إىل  ا بها  يدفع  الذي  الظلم  ينالها 

إىل املوت. أ�ص العدمي ومن ثم ا العقلي، واليا

التاريخ  ميتد  عثمان  البهي  �سخ�سية  خالل  ومن 

نهاية  ل  ما  إىل  ا الأوجه  املتعددة  بظالله  الأدبي 

لنلمح �سكاوى الفالح الف�سيح، ذلك النموذج الذي 

حتى  معاجالته  وتنوعت  الفرعوين  الأدب  يف  أ  بدا

يف  املوظفني  طق�ص  لي�سور  النيل؛  لع�سافري  امتد 

أن  ا دون  الأنظمة،  فيه  تتعفن  بريوقراطي  جمتمع 

أدنى تغيري. ي�سيبها ا

)3(

هذه الطبيعة ال�رصدية التي تت�سم بالعري واحليادية 

ي�سوبها  ولطيفة  مرحة  حوارية  مفردات  يتخللها 
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الروائي  أن  ا أت�سور  وا الراقية،  ال�سخرية  من  كثرياً 

التي  أة،  الوطا �سديدة  القدرية  الدراما  هذه  داخل 

أيديولوجية  عرب عنها بحيادية دون الإف�ساح عن ا

إل �سمناً من خالل الت�سكيل وما يحتويه،  معينة، ا

أ�ساة  املا متتزج  احلياة  بداخل  أنه  ا يقول  أن  ا يريد 

أكرث  ا وت�سبح  احلدود،  فت�سيع  معاً  وامللهاة 

لل�سحك  مدعاة  أ�سدها  ا هي  أ�ساوية  ما اللحظات 

الرحيم« ورغبة  واملفارقة، مثل م�سهد موت »عبد 

الك�سف  من  لتتمكن  لبا�سه  ا�ستعارة  يف  »دلل« 

الطبي عليها �ص128، 129.

بجانب هذه امليلودرامية تتميز اجلمل احلوارية عند 

العامية  اللهجة  على  باعتمادها  أ�سالن  ا إبراهيم  ا

حتى  بطبيعية  تن�ساب  التي  التلقائية  امل�رصية 

ويت�رصب طوعاً  ي�سف،  أن ج�سده  ا ي�سعر  القارئ  أن  ا

نه  »يف ثنايا الن�ص، ي�سارك �سخ�سو�سه احلديث؛ لأ

احلياة  به يف  التي حتيط  احلوارات  ي�سمع  بالفعل 

أو تزيد، وتعرب عن طبقة �سعبية  أدنى افتعال ا دون ا

تقليدية متثل الغالبية من املجتمع امل�رصي. ويقوم 

إىل بناء ت�سكيلى يتغيا  الروائي هنا بتحويل الواقع ا

م�رصح  غري  �سمني  لفكر  تر�سخ  لغوية  عالقات 

مفرداته،  كل  يف  وجتلياته  �سواهده  ينرث  لكنه  به 

يقول ال�سارد. نرج�ص م�سم�ست بفمها اخلايل من 

النور  حكاية  على  اخليبة  »يادي  وقالت  �سنان  الأ

أبو عبده  ا دي يا ولد« و�سمتت قليالً: »ياريتك يا 

الرتبة..«..  يف  بلمبة  �سلك  إىل  ا تو�سل  اموت،  ملا 

وقال دي ت�رصب يا ولية« �ص21.

وبجوار هذه اللهجة العامية الطبيعية تبدو طريقة 

كتابة  أنها  وكا الرواية  �سفحات  من  عدد  كتابة 

أت�سور  لق�سيدة نرثية برغم اعتمادها على ال�رصد وا

أنها تعرب عن حتول ما يف ذهن الروائي، تقدم تلك  ا

الفقرات قفزة لروح ال�سعر، رمزية من نوع خا�ص.

التي  الع�سافري  فخاخ  عن  ال�سفحات  تلك  حتكي 

أ�سحاب عبداهلل ابن نرج�ص والبهي عثمان  ي�سنعها ا

تو�سل  الرمزية  امل�ساهد  هذه  لطبيعة  �ص118   –
املخرج يف روؤيته ال�سينمائية للتعبري عنها مب�ساهد 

مثل  ودموية  متباينة  باأحداث  ومزجها  �رصيالية 

ال�سدامات بني قوات الأمن واجلماعات الإرهابية 

وتنظيمات فكرية ي�سارية، وم�ساهد عنف متعددة 

حتدث يف املجتمع امل�رصي.

)4(

هو  الأو�ساف  ببع�ص  املدمج  الب�رصي  وامل�سهد 

فرغم  النيل،  ع�سافري  رواية  يف  الرئي�سي  البطل 

أن الرواية كلها تنطلق من ال�رصد الذي يعتمد على  ا

أن يعطى  أنه ا تقنية الفال�ص باك، والذي كان من �سا

تفنن  الروائي  أن  ا إل  ا املتتابع،  احلكي  من  م�ساحة 

أبعاده  يف تنويع م�ساهده، وترك كل م�سهد لي�سفي ا

أ�ص  أن يعرب عن اليا اخلا�سة على العمل، فهو حني يريد ا

الذي متلك البهي عثمان يف �سعيه لأن ينال حقه 

يف متديد مدة عمله مب�سلحة الربيد يقول معتمداً 

على تغريات وحتولت املالمح؛ ليخت�رص حتولت 

حتدث يف ات�ساع زمني، واختالفات نف�سية تذهب 

أ يومه بحالقة  أ�ص والقهر، »كان يبدا إىل منطقة اليا ا

الطفويل  وجهه  إىل  ا يتطلع  وهو  آة  املرا أمام  ا ذقنه 

وي�سوي  اجلميلتني،  وعينيه  باحلمرة،  امل�رصب 

�ساربه الق�سري الذي �سابه البيا�ص، ويرتدي بذلته 

البنية ورباط عنقه الالمع، ويحمل ملفاً فيه �سور 

أما  ا امل�سلحة،  إىل  ا ويتجه  الأوىل  �سكواه  من  عدة 

ن�سارته  يفقد  ال�سلبية  النتائج  جعلته  فقد  الآن، 

عجل،  على  ثيابه  بارتداء  يومه  أ  يبدا كان  متاماً، 

أوراقه، دون  ا الذي ت�سخمت وذبلت  يتناول امللف 

تخلى  الوقت  ومع  متهل..  دون  ويندفع  حالقة، 

أى بنطلون  متاماً عن عاداته ال�سابقة؛ فهو يرتدي ا

أحداً من الأولد ما دام  أو يخ�ص ا أو قمي�ص يخ�سه ا ا

قريباً من يده« �ص40.
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أ�سالن حتولت ال�سوء يف م�ساهده  إبراهيم ا ويوظف ا

بطال  لالأ الداخلية  النف�سية  الهواج�ص  مع  لتتوافق 

بقول نرج�ص: »وقفت حتى �سمعت يده وهي تنك�ص 

أتي  يا النور اخلفيف وهو  أت  الكربيت، ورا يف علبة 

يف  املعلقة  الفوطة  خيال  وراقبت  الطرقة،  من 

إىل  ا امل�سمار وهو يكرب على احل�سرية، ثم ين�سحب 

أمام ملبة اجلاز التي جاء يحملها  اجلدار وي�سغر، ا

ي�سوغ  الروائي  أن  كا �ص17،  الإثنتني«  يديه  بني 

آليات فن ال�سينما، ويوظف العني  �رصده بتقنيات وا

وق�ص  حكي  وتخت�رص  لتكثف  الب�رصي  وامل�سهد 

كثري، يوظف احلركية والتتابع وحركة الظالل من 

لغته فيفجرها على  والتدفق يف  أجل بعث احلياة  ا

أكيد على حا�سة العني  نحو جديد بلغة الب�رص والتا

وحركية احلياة.

وموحية  مكثفة  جملة  ويف  امل�سهد،  خالل  ومن 

بني  العالقة  بطبيعة  الروائي  يوحي  للغاية، 

وتوظيفها  م�رص  على  تتابعت  التي  احلكومات 

الدينية، يقول معلقاً على مر�سح احلكومة  لل�سلطة 

إحدى جل�سات احلمالت النتخابية »يقوم يلعب  يف ا

خالل  فمن  �ص36  ال�سني!«  على  ال�سيخ  ذقن  يف 

بدرجة  حمملة  التكثيف،  �سديدة  وجملة  امل�سهد 

عالية من ال�سخرية يلخ�ص عالقة ملتب�سة وحائرة 

امل�رصي،  ال�سعب  من  خمتلفة  طوائف  ذهن  يف 

عالقة مل تعد تخفى على الب�سطاء.

)5(

بتقنية  أ�سالن  ا إبراهيم  ا الروائي  ا�ستعان  ولقد 

»الفوتو مونتاج« الذي يعتمد على جتاور وانتقاء 

زمني  رابط  بينها  فيما  يوجد  ل  متعددة،  م�ساهد 

التجاور  حيوية  حتتوي  لكنها  مبا�رص،  مكاين  أو  ا

جوهرياً  أ�سا�ساً  ا بنيتها  يجعل  الذي  والنتقاء، 

إطاراً  ا املبدع  ي�سكل  التي  الفكرة  عن  التعبري  يف 

يوؤدي وظيفتني  امل�سهدي هنا  الت�سكيل  لها،  عاماً 

متناق�ستني، فهو ي�سعى وراء نفي املعنى املحتمل 

أو امل�ستقر،  أن يوؤول له ال�رصد التقليدي ا الذي ميكن ا

العام  الإطار  ملنطق  يذهب  الوقت  ذات  يف  وهو 

والعنا�رص  البناء  خالل  من  الفكرة  أو  ا املغزى  أو  ا

املتعددة التي ت�سكله، فانتقالت الق�ص ذاته ت�سبه 

طريان الع�سافري، �سعودها ثم هبوطها وتال�سيها 

لعمله  املبدع  أداء  ا حتكم  فكرية  روؤية  خالل  من 

إىل  ا والن�ص  بالعمل  يدفع  إنه  ا لتقنياته.  واختباره 

وهي  املعهودة  احلبكة  من  بدلً  الن�سيج  منطق 

عندها  وي�ستد  الأطراف  فيها  تتعقد  التي  الذروة 

الن�سيج امل�سهدي الذي تتوزع  إىل منطق  ا ال�رصاع، 

إىل القرتاب من منطق احلياة ذاتها  فيه التوترات ا

»موب�سان«  يذكر  كما  والواقعي  اليومي  وت�سكلها 

أحداث  ا أو  ا فارقة  حلظات  كلها  لي�ست  فاحلياة 

إمنا هي �سل�سلة من  كربى، تتعقد يف حلظة بعينها، ا

والعابرة،  والهام�سية  العادية  والتوترات  الأحداث 

وتتجلى قدرة الفن احلقيقي يف التقاط ما يف هذا 

هكذا  تركه  وعدم  به،  والحتفاء  وت�سجيله  العابر 

وجداين  غنى  فهناك  العدمي،  التال�سي  حالة  يف 

العابرة  والأحداث  �سياء  الأ من  كثري  يف  وتعبريي 

يف حياتنا.

)6(

ع�سق  ترنيمة  حولنا  من  �سياء  بالأ عالقتنا  وتبدو 

وت�سبح  تداخلنا  أنها  وكا وتنافر،  زهد  أو  ا وتوحد، 

به  نحيط  جمال  فذاكرتنا  مكوناتنا،  من  مكوناً 

ذلك  يف  هكذا،  ذواتنا  عن  فيه  ونر�سى  أنف�سنا،  ا

املحيط املادي الذي �ساهمنا ب�سكل ما يف ت�سكيله 

من عنا�رصه.

أعمدة  ا عرائ�ص  من  نرج�ص  موقف  ال�سارد  يحكي 

قاعدة  وهي  النهار  »ينتهي  يقول  القدمي  �رصيرها 

على الكليم، املنديل انحدر عن �سعرها الذي �سابه 

كانت  التي  الكراكيب  حولها  وتراكمت  البيا�ص، 
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حتت ال�رصير، وحتت الكنبات وحتت الكر�سي الكبري، 

التلفزيون  من�سدة  ويف  املطبخ،  يف  كانت  والتي 

املقفلة، والدولب، والهدوم املخزونة، والزنط الذي 

بحث عنه البهي وارتداه يوم رحيله، كانت مرمية 

وهي  املقلوبة،  امل�ساند  وعلى  الأر�ص،  على  كلها 

�سنان،  أغلقت فمها اخلايل من الأ جتل�ص هكذا وقد ا

وتقلبها  العرو�سة،  أمل  تتا امللتهب،  وجهها  وجف 

القدمي  نحا�سها  عن  الغبار  ومت�سح  حجرها،  يف 

ل  بحيث  فيه  ت�سعها  مكان  يف  وتفكر  املنقو�ص، 

إزاء حفلة  أننا با أبداً عن عينيها« �ص147 كا تغيب ا

تودع  بالأحرى  أو  ا لرنج�ص،  �سياء  الأ تقيمها  وداع 

على  مقبلة  �سابة  عرو�سة،  وهي  أ�سياءها  ا نرج�ص 

املجال  يف  الب�رصي  الكائن  الروائي  يقدم  احلياة. 

ط نف�سه بعالقاته، 
َّ
الذي يخلقه ويعي�ص فيه، ويحو

كان هذه العرو�سة هي ما تبقى من نرج�ص ذاتها 

و�ساع  تداعت  ذات  بقايا  طويلة،  عمر  رحلة  يف 

منها الكثري.

ل يتحدث الروائي عن موت نرج�ص �سوى من خالل 

أ�سيائها، ويف تلك الفقرات ميكن للقارئ  عالقتها با

أن  ا بعد  فهو  قادماً،  موتاً  هناك  أن  ا ي�ست�سعر  أن  ا

أ�سياء  يعدد ما �ساع وته�سم من طقمها ال�سيني وا

ذلك  يف  تفكر  »نرج�ص  يقول  جهازها  من  أخرى  ا

وت�ستغرب، لأنها ل ت�سعر برغبة يف تعوي�ص �سيء 

�سياء  أن هذه الأ من ذلك كله، هي حتمد ربنا على ا

ثمنها  أن  وا ال�سعبة،  الأوقات  يف  عندها  كانت 

أن  ا الوقت،  النا�ص، ولكنها متنت طول  �سرتهم بني 

و�سلطانية  الطويل،  القي�ساين  رز  الأ طبق  تعو�ص 

الذي  وغطائها  اخلفيف  بوردها  الكبرية،  ال�سوربة 

أ�سياء كثرية �ساعت  تعلوه الكرة الذهبية املدورة. ا

ذكراها  الكنبتني.  ملتقى  يف  مكانها  قاعدة  وهي 

تعاودها، مثلما تعاودها ذكرى النا�ص« �ص146، 

أبطال  ا أو  ا و�سخو�ص،  ومكان  م�سهد  هناك  دائماً 

أ�سياء، تلك احلاجيات التي  إن كانت ا للم�سهد حتى وا

ويجعلها  وروحاً،  حياة  الكاتب  ويهبها  يك�سبها 

ال�رصدية  التكوينات  تلك  احلية،  الكائنات  �سبيهة 

توظف  لكنها  اخلال�ص،  بالو�سف  تربعاً  أتي  تا ل 

لتحمل معاين ل ي�رصح بها مبا�رصة، هي من تبوح 

فيها  ي�سعها  وما  ال�سياقات،  خالل  من  باملعاين 

من عالقات مع الب�رص من حولها.

بع�ص امل�ساهد يف الن�ص الروائي »ع�سافري النيل« 

أن ت�سكل ن�سو�ص منف�سلة لق�س�ص ق�سرية  ميكن ا

قائمة بذاتها، ولها نف�ص تقنيات الق�سة الق�سرية 

اللغة  أو  ا العالية،  والتقطري  التكثيف  درجة  مثل 

أو زاوية اللتقاط ذات التوترات  الب�رصية امل�سهدية، ا

العادية، وغريها من �سمات، انتهاء بلحظة التنوير 

الذي  »امل�سعد«  م�سهد  مثل  ال�ساحرة  املفارقة  أو  ا

عالقة  بعد  خمموراً  عارياً  الرحيم  عبد  فيه  �سبط 

أخرجته  أنني ا عابرة مع عاهرة، امل�سهد مبفرده لو ا

ق�سرية  ق�سة  أنه  ا على  معاملته  ميكن  العمل  من 

مكتملة الأركان الفنية، وقد نت�ساءل ما الهدف من 

أت�سور يدلل  ورائه يف الن�ص الروائي، امل�سهد فيما ا

الرحيم  عبد  بها  مر  متخبطة  عاطفية  رحلة  على 

بطل العمل، لكن ولأن نهج الروائي تلك املتجاورات 

وعدم املبا�رصة والبعد عن توجيه خطاب �رصيح، 

مرحلة  عن  ليدلل  بذاته  القائم  امل�سهد  هذا  أتي  يا

بالعمل  وتتواىل  ال�سخ�سية،  حياة  يف  وانتقاله 

تلك امل�ساهد التي توظف كل منها لتعرب عن فكرة 

الواقعية والرمزية  ما، وترتاوح هذه امل�ساهد بني 

أي�ساً  أن ذكرت، هذه امل�ساهد ا ال�سعرية كما �سبق وا

تعرب عن منطق كتابة يتيح احلياة كما هي يف حالة 

والنف�سالت  وال�رصذمة  والتداخل،  النفتاح  من 

يف الوقت ذاته.

أحمد  »ا عن  الروائي  يتحدث  وحيد  م�سهد  يف 

جرى  وما  الر�سيدي  أفندي  ا حممد  والد  الر�سيدي« 

له على يد جماعات ال�سنية ليدلل على العنف الذي 

أ�سبح �سمة ملجتمع كان يعرف بالت�سامح والبعد  ا
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أ�سا�سية  عن التع�سب �ص140، ليدفع باخلوف �سمة ا

من �سمات ال�سخ�سية امل�رصية يف هذا الع�رص.

)7(

قراءتي  عند   
َّ
على �سيطر  هاج�ص  انتابني  ولقد 

اهلل عثمان« كائن ب�رصي،  أن »ف�سل  ا للرواية وهو 

إدراكي  أحد �سخو�ص العمل الرئي�سيني، وبرغم ا أنه ا وا

إل  أحد ال�سوارع، ا إزاء ا أنني با منذ ال�سفحات الأوىل ا

أ�سود  أن له عينني عميقتني، و�ساربا ا أنني ت�سورت ا ا

بال�سخو�ص  أثر  يتا أنه  وا منحوتة،  ومالمح  غزيرا، 

فيجال�سهم ويحاكيهم، وير�سى ويغ�سب، وي�ساحب 

أن الروائي قدَّر للمكان مبحمولته  أت�سور ا ويهجر، وا

أنه مير  الجتماعية واجلغرافية حياة ممتدة حتى ا

فرجولة،  ف�سباب  طفولة  من  ذاتهم  الب�رص  مبراحل 

الإن�سان،  مثل  املوت  أو  ا الكهولة  تعرتيه  ل  ولكنه 

الب�رص هم  أو  ا والع�سافري  الثابت  هو  فاملكان هنا 

املتغريون.

أخيه  يقول الروائي وا�سفاً �سحبة عبداهلل و�سالمة ا

�ستاذ  والأ عثمان.  اهلل  ف�سل  يف  يتقدمان  »كانا 

ه العجب  أو �ساق عما كان، ومالأ ا أنه �سغر،  ا لحظ 

أن  ا بحيث  هكذا،  تعلو  زالت  ما  التي  أر�سه  ا من 

مع  انخفا�ساً  تزداد  ظلت  جانبيه  على  املداخل 

يام« �ص111، 112. الأ

يدلل الروائي على عالقة عك�سية بني ثبات املكان 

ور�سوخه وتبدل الب�رص وفنائهم تختنق حياة الب�رص 

وتظلم املداخل ومتلوؤها الرطوبة، ويعلو املكان مبا 

يرتاكم فوقه من حركة �سعى الزمن، ومروره فوقه 

تاركاً ب�سماته.

الفكرية  أ�سالن  ا روؤى  يف  الأماكن  قيمة  ترتفع 

عنها،  ومعربة  للمتغريات  حاوية  وت�سبح 

متغريات  من  م�رص  على  تعاقب  ما  مت�سمنة 

فكرية  أ�سداداً  ا ت�سكل  وكلها  ومت�سارعة،  متوالية 

تقلباتها،  عناء  حتمل  املجتمع  على  ي�سعب 

وتفرغهم  والع�سوائية  بالتخبط  أفرادها  ا فت�سيب 

يلتقط  بهم،  املنوطة  أدوارهم  وا فاعليتهم  من 

عليه  قب�ص  الذي  ال�سمكرى  حممود  دكان  املبدع 

�سارع  يف  النا�رص  عبد  جمال  اغتيال  حادث  بعد 

ف�سل اهلل عثمان ويقول عنه »�سنوات طويلة وهو 

آه  على هذه احلال، ثم تعاقب امل�ستاأجرون، مرة را

�سمنت  أكيا�ص الأ آه ممتلئاً با حمالً للحالقة، ومرة را

أمامه رجل يقوم بفك  الورقية الفارغة بينما جل�ص ا

آخر بتحويلها  هذه الأكيا�ص وقطع زوائدها، ليقوم ا

النيون،  �سوء  يف  الآن  �سغرية،  أخرى  ا الأكيا�ص 

احللوى  وبرطمانات  الزجاجية  الطاولة  وراء 

والبالونات  واللبان،  والبوزو  ال�سيب�سي  أكيا�ص  وا

امللونة املعلقة، كانت البائعة ال�سابة واقفة تعبث 

بامل�سجل ال�سغري« �ص114.

مراحل  من  م�رص  على  مر  ملا  عر�ص  إزاء  با أننا  كا

أ�سمالية  للرا التحول  ثم  والت�سنيع،  ال�سرتاكية 

فو�سى  إىل  ا أدى  ا الذي  املن�سبط،  غري  والنفتاح 

وحياة �سطحية خادعة ملنتج ل قيمة له.

نف�ص تلك التحولت التي تطال املكان مب�رص تطال 

�سخو�سها، يتحدث الروائي عن را�سد امليكانيكي، 

كان  الذي  امليكانيكي  »ورا�سد  يقول  البلد  ويف 

آخر قطار وي�سيح يف العتمة وهو خممور  يعود يف ا

»وي�سيب  ربنا  »ي�سقط  ويقول:  النتخابات  أيام  ا

أطلق حليته ولب�ص اجللباب  أهل القرية بالرعب، ثم ا ا

ال�ساحلني..«  اهلل  أولياء  ا من  و�سار  اللحم  على 

أو  ا الع�سافري  أن  ا نالحظ  أن  ا لنا   117 �ص116، 

إىل منطقة تفقد  ال�سخو�ص تذهب دائماً يف النهاية ا

وجوداً  وجودها  وي�سبح  املنطق  أو  ا العقل  فيها 

مغيباً ع�سوائياً.

الروائي  يدفعها  التي  املتعددة  الإ�سارات  ترتدد 

ال�سلطة و�سلطة  أو  ا الدولة  العالقة بني  بالن�ص عن 
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رمز  خالل  من  إل  ا بهذا  الت�رصيح  يتم  ول  الدين 

�ساخر �ص36.

)8(

كتابة  تقنية  يف  مهما  ملمحاً  نلم�ص  أن  ا وميكننا 

أن م�ساهده احتمالية ل تقدم  أ�سالن لن�سه، وهو ا ا

�سذاجة  تتحمله من  ل  وما  احلياة  أن  �سا ما،  يقيناً 

توقعات،  حتمل  امل�ساهد  اليقني.  عن  يبحثون  من 

احتواءها  تدعي  ل  فردية  تف�سريات  تكنهات، 

احلقيقية الواحدة اجلاهزة.

ويوظف املبدع املالمح اجل�سدية على نحو خا�ص، 

م�ساعر  من  �سخو�سه  يداخل  ما  إىل  ا ي�سري  حني 

بل  بها  ي�رصح  ول  لالآخرين،  احلب  أو  ا الكراهية 

أن  ا يقدمها من خالل التقاط ذكي، فالروائي يريد 

حممد  من  عثمان  البهي  م�ساعر  على  ويدلل  ينقل 

له  بالكراهية  ي�سعر  »وهو  يقول  الر�سيدي  أفندي  ا

أنفه املقرفة«  ولل�سعر الق�سري الذي يتدىل من فتحة ا

�ص32.

تقدم اللغة و�سياغتها الو�سفية الإح�سا�ص باجتاه 

وترتك  مفتوحة،  آليات  ا يف  ت�سبط  عنا�رص  معني، 

ما  غالباً  التي  اخلا�سة  انطباعاته  د 
َّ
لي�سي للقارئ 

الت�ساوؤلت، ل  إبداعها، وتظل يخاتلها  ا ي�سارك يف 

إىل معني حمدد. الركون ا

لآخر دللتني  وتكرارها من جيل  �سماء  الأ وت�سكَّل 

أن  ا أولهما:  ا عميقة،  ووجدانية  فكرية  أبعاداً  ا لهما 

تن�سج  م،  الأ نرج�ص  متوت  حني  دورات  احلياة 

أ�ص  أنوثتها، حني يلوح اليا نرج�ص ال�سغرية وتفور ا

أن يرجع  يف نف�ص عبداهلل ل يتيقن من ا�ستطاعته ا

عبد  إبن  ا ال�سغري  عبداهلل  يظهر  وخاله،  أمه  ا أر�ص  ا

من  التعبري،  على  بقدرته  الكاتب  ويلوح  الرحيم 

خالل حديثه عن جدته هامن �ص175.

تكر�ص  النحو  هذا  على  بتكرارها  �سماء  الأ أن  ا كما 

لرت�سيخ ا�سم الرواية ومدلولته النف�سية والوجدانية 

فكلهم ع�سافري تتعاقب وتتواىل على النيل، حتلق 

أو يف النيل ذاته. دورتها ثم تفني يف الآخرين ا

)9(

أ�سالن لن�سه مفردات ذات دللت  إبراهيم ا يختار ا

إل نادراً، وله  مادية حقيقية ل تعرج على املجاز ا

درجتها  يف  أو  ا جتريدها  يف  اللغة  ا�ستنطاق  قدرة 

فهو  الكتابة،  يف  فل�سفته  مع  يتفق  مبا  ال�سفر، 

وي�ستنطقه،  عاديته  عنه  ينزع  الواقع  اىل  ي�ستند 

أبعاد  وا اكتناز  من  يحتويه  ما  إىل  ا ي�سري  أن  با

و�سائط  دون  ذاته  يف  يحملها  وروحانية  إن�سانية  ا

لغوية، يك�سف مبلم�سه وتكوينه املادي من جمال 

ويقدمه  أتربته  ا عنه  فيزيل  العني،  اعتادته  رمبا 

أن  ا تخري  ولذا  عليه،  ل 
َّ
يحم أن  ا ميكن  مما  مغ�سولً 

مثله  عنه  املعربة  وال�سياغات  املفردات  تكون 

ودون  أقنعة،  ا دون  عارية،  ن�رصة،  احلقائق  تقدم 

�سورتها  عن  درجات  أو  ا درجة  تبعدها  و�سائل 

ما  إل  ا ا�ستعارات  أو  ا جمازات  فال  املجردة،  الأوىل 

أنها طبيعية، يقول  أتي عفواً، ويف �سورة تبدو وكا يا

وهو ب�سدد حديثه عن عالقة عبد الرحيم بان�رصاح 

جرى  ما  تفا�سيل  ي�ستعيد  كان  لها«  طالقه  بعد 

نف�سه  وعافت  دائم،  هياج  حالة  يف  وهو  بينهما 

أيام خطبته لأفكار  أنه ا الأكل ومل يعد ينام، ويفكر ا

أيام حبه لب�سيمة املو�سة،  مل يتعب هكذا، ول حتى ا

ألف مرة، و�سغرية. وملا  أجمل ا أن ب�سيمة كانت ا مع ا

إن�رصاح من قلبه ولكنه  أنه يكره ا تذكر ب�سيمة �سعر ا

�ص81.  أخرى«  ا مرة  يراها  أن  ا و�سيلة  باأي  يريد 

وهناك  معقدة  م�ساعر  ب�سدد  هنا  ال�سخ�سية 

لكن  املتمايزات،  الن�سوة  من  عدد  بني  مقارنات 

احلقيقية  قلب  إىل  ا امل�سددة  كالطلقات  أتي  تا اللغة 

م�سوبة بعناية؛ لتعرب عن م�ساعر ل تقبل املراوغة 

برغم تداخلها وتعقيدها.  
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جرام ال�سماوية والرقوم احلرفية، تاأليف عمر بن م�سعود املنذري، الُعماين كتبت  �رصار املخفية يف علم الأ خمطوط يف علم الفلك بعنوان ك�سف الأ
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للكتابة املختلفة يف  أفقاً  ا )نزوى(  القادمة تفتح  والأعداد  العدد  \ يف هذا 

مان عرب اجلدل والنقا�ص اتفاقاً واختالفاً..
ُ
ع

هذه الكتابة �ستكون �سورة عن مناخ اجلدل املعريف الذي ت�سكله جمموعة 

آراء فكرية.. أ�سماء وا ا

نناق�ص  أن  ا لنا  ت�سمح  حولنا،  يدور  وما  أ�سكالها  وا تعقيداتها  بكل  فحياتنا 

بعاد الفكرية املختلفة، عرب اجلدل والنقا�ص اخلالّق  العديد من الق�سايا ذات الأ

ملناق�سة العديد من الق�سايا التي ما زالت حمل ا�ستف�سار وا�ستفهام..

أفق اجلدل وما  ا العديدة )قدميها وجديدها( ت�ستوعب  الق�سايا وغريها  تلك 

رجراجة-   - و�سعية  ظل  يف  املختلفة،  باأوجهها  معرفة  عنه،  ينتج  قد 

حلياتنا التي تغريت كثرياً، والتي �سحقت معها املفاهيم واملعارف ال�سابقة 

لت�ستبدلها بجديدة.

أ�سا�سية  ا وتكون،  كانت  أينما  ا حقيقية  معرفة  لكل  ما�سة  حاجة  يف  فنحن 

أف�سل..  وهام�سية، ل�سوغ حياتنا نحو روؤية وم�ستقبل ا

النقا�ص  باب  لفتح  مدخالً  العدد(  )هذا  يف  الورقتان  هاتان  �ستكون   \\

واحلوار ملن ت�سغله فكرة الطرح املعريف..

من  نواع  الأ هذه  ملثل  واملهتمني  والباحثني  املخت�سني  م�ساركة  متمنني 

ال�ستغالت التي تهتم باخلطابات الفكرية والدينية والجتماعية، العريقة 

النافعة واجلديدة مب�سامينها املعا�رصة واملغايرة.

فــــي الكتابــــة 

الُعم�نيـــــة



ا�ستعارة لغوية

أ�ستعريه من جان جاك لو�سريكل  »املتبقي« م�سطلح ا

نظريته  فيه  طرح  الذي  اللغة«،  »عنف  كتابه  يف 

ني فيها باللغة التي ل تدخل �سمن 
ُ
اللغوية التي ع

إمنا  أثناء احلديث، وا ال�سياق اللغوي املتوا�سع عليه ا

يظهر على هيئة �سقطات الل�سان...

أنه هو  وهو يدافع يف نظريته هذه عن هذا املتبقي؛ با

أن  ا ميكن  بل  وال�سامع،  املتكلم  على  تاأثريه  له  الآخر 

ي�سكّل بنف�سه ن�سقاً لغوياً خارج الن�سق اللغوي العام.

إمنا  فا الفكر  يف  املتبقي  عن  أتكلم  ا عندما  إذن  ا

أق�سد تلك الكائنات الفكرية التي ل تظهر مبا�رصة  ا

يت�سح  وحتى  العقلية،  الإن�سان  منظومة  �سمن 

أقربه مبثال: الأمر دعوين ا

كل  �ساكناً  النظام  جتد  جتارياً  حمالً  تدخل  عندما 

للمطعومات،  أخرى  وا للملبو�سات،  قُرنة  ربوعه؛ 

للمنظفات،  عة 
ْ
ب
َ
ر وهناك  للم�رصوبات،  وثالثة 

بلبا�ص  العمال  املنزلية،  دوات  لالأ أخرى  ا وتقابلها 

التعامل،  يف  املع�رص  ح�سن  فيهم  جتد  موحد، 

أ�سعار معتدلة، وهكذا... والب�ساعة با

من  ونوعاً  النتهاء،  و�سك  على  مادة  قد جتد  لكنك 

ونوعاً  املواد،  بقية  عن  ز 
ّ
يتمي اجلودة  عايل  الغذاء 

أرخ�ص مقارنة ب�سعر ال�سوق العام، وقد تالحظ  آخر ا ا

انحرافاً يف ترتيب بع�ص املبيعات، وتلمح غباراً يف 

زاوية، وهكذا...

أجمل نظام املحل؛ لول هذه  وحينها رمبا تقول: ما ا

املادة  الهنات. وقد يقول غريك: جميل رخ�ص هذا 

ول  ثالث  أتي  يا وقد  كذلك.  كله  ليت  تلك،  وجودة 

يب�رص هذا املختلف من النظام العام.

املتبقي،  هو  العام  النظام  عن  خرج  قد  نراه  ما  إذن  ا

أكرثه. أو ل نرى ا وطبعاً قد ل نراه، ا

عام؟  نظام  يحويه  ل  املتبقي  هذا  هل  وال�سوؤال: 

هل هو جمرد فو�سى عارمة تنه�ص النظام خل�سة؟ 

أخرى قد ترد علينا  أ�سئلة ا أو هو فو�سى خالّقة؟ وا ا

ونحن نحلل هذا املوقف.

متبقيات فرويد والكان

إن�سان يفكر، وتنتظم  إىل الفكر واملتبقي فيه؛ كل ا أتي ا نا

احلياة،  يف  لل�سري  تدفعه  الأفكار،  من  جمموعة  عقله 

والفكر لي�ص �سخرة �سلدة تكب�ص تفكري الإن�سان بنمط 

جامد منذ ميالده وحتى وفاته، بل التفكري نهر جاٍر ل 

أن ت�ستقر مياهه عند نقطة واحدة، ولذلك الإن�سان  ميكن ا

بكونه كائناً مفكراً اليوم لي�ص هو نف�سه يف الأم�ص، ول 

تفكريه  منظومة  يطور  جتده  ولذا  الغد،  يف  كذلك  هو 

أو �سلباً،  إيجاباً ا با�ستمرار، ونحن هنا ل يعنينا التطور ا

أن التفكري يف حركة دائبة. أق�سد ا إمنا ا وا

بل  ع�سواء،  خبط  ذلك  يفعل  ل  يفكر  وهو  والإن�سان 

يحكمه منهج واٍع، وال�سوؤال: هل كل الكائنات الفكرية 

التي يحويها دماغه تدخل نظامه الفكري الواعي؟.

أن الإن�سان  طرح �سجموند فرويد نظريته يف العقل؛ با

أن ما يتحرك به  يوجد فيه عقل ظاهر وعقل باطن، وا

يبدو،  ما  هذا  الظاهر،  العقل  هو  ب�سعوره  احلياة  يف 

له  باطناً  عقالً  ن�سان  لالإ أن  ا فرويد–  –بح�سب  ولكن 

أثريه القوي عليه، يظهر يف �سقطات الل�سان والأحالم  تا

هذا  يكون  وقد  والع�سبية،  النف�سية  وال�سطرابات 

أنه ل  ا أثراً على حياة الإن�سان؛ من جهة  ا أخطر  ا العقل 

قد  الباطن  العقل  بل  عليه،  ي�سيطر  أن  ا ف�سالً  يدركه، 

أوقات حا�سمة. أحيان كثرية وا يوجهه يف ا

الباطن  العقل  أن  ا هذه  نظريته  يف  فرويد  خرج 

أنه يتدخل يف  ع�سوائي وغري نظامي ول مرئي، بيد ا

ت�سيري ال�سلوك الإن�ساين.

فيقول:  النظرية  هذه  ر 
ِّ
ليطو لكان  جاك  بعده  جاء  ثم 

إن العقل الباطن هو الآخر منظم ويتحرك بان�سجام مع  ا
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خمي�ض بن را�سد العدوي

ياحث وكاتب من ُعمان

املتبقي يف الفكر



أن يكون مرئياً بدرا�سته وحتليله)1(. كائناته، وميكن ا

وفق  مفكر  كائن  الإن�سان  إن  ا أقول:  ا أخرى  ا مرة 

أن خلفها تقبع كائنات فكرية  إل ا منظومة �سعورية، ا

أخرى ل ي�سعر بها الإن�سان مبا�رصة، هذه املنظومة  ا

أ�سميها هنا باملتبقي. الال�سعورية هي ما ا

ال�سف ال�سعوري والال�سعور

أعيد  وبعيداً عن مناطق ال�سعور والال�سعور الفرويدية ا

ألة كالآتي: ترتيب امل�سا

منهج  ينتظمها  فكرية  حمددات  وفق  يفكر  الإن�سان 

هذا  الإن�ساين،  الفعل  بتحريك  يقوم  ك 
َ
در

ُ
م معنّي 

الإن�سان ي�سعر متاماً بطبيعة تفكريه، ويكون م�سوؤولً 

أدباً عن اتخاذ قراراته يف احلياة. ا

الكائنات  أنه يوجد خلف هذا املنهج متبٍق من  ا بيد 

الفكرية ت�سلك طرائق عدة يف الربوز والتخفي لكنها 

ل  أينا  را يف  املتبقي  هذا  مزعجة،  أحياناً  وا موؤثرة، 

أن نتبنى فيه نظرة فرويد وحدها، ول نظرة  ا ميكن 

من  لنهائية  جمموعة  تتوزعه  بل  وحدها،  لكان 

والال�سعور،  الالمنتظم  وال�سعور  والتخفي،  الربوز 

ومنه ما ينتظمه –مع خفائه– منهج، ومنه ما يعي�ص 

ما ل  فبينما هناك  الذهنية،  نواء  الأ تتقاذفه  طليقاً 

يح�سى من الكائنات الفكرية التي تنخر عقولنا دون 

نكاد من�سك  كائنات  املقابل  بها، جند يف  ن�سعر  أن  ا

إليها طولً، ويرتدد بني هذين  أننا ل ن�ستطيع ا إل ا بها، ا

أن  أحب ا الطرفني ما ل يح�سى من الكائنات الفكرية ا

أ�سباحاً وهمية  �سباح الفكرية، هي لي�ست ا أ�سميها بالأ ا

إمنا تتبدى لنا يف �سور ل  بل هي كائنات قائمة، وا

أن من�سك بها. نكاد ن�ستطيع ا

وال�سوؤال: كيف ينتج هذا املتبقي؟.

منافذ  نف�ص  من  تدخل  التي  املعارف  ثمرة  إنه  ا

ن�سان التي قد  ال�سعور، بل ومنذ اللحظات الأوىل لالإ

كل  باملعلومات  يتغذى  فالإن�سان  ل�سعوره،  ت�سبق 

حلظة، هذه التغذية يقوم ب�سفها يف قالب �سعوري 

الزخم  لكن  حوله،  احلياة  فهم  على  ه 
ُ
قْدِر

ُ
ي منهجي 

الإن�سان  مقدرة  كثرياً  تفوق  املعلومات  من  الهائل 

يف  متكامل  واحد  منهجي  قالب  يف  �سفها  على 

لي�ست  أن كل معلومة تدخل ذهنه  ا وقت واحد، كما 

بريئة متاماً، بل هي حتمل قدراً كبرياً من امل�سامني 

 بها الإن�سان مبا�رصة.
ّ
الال�سعورية التي ل يح�ص

ال�سف الناق�ض

عقله،  يف  ومراجعة  �سف  جهاز  الإن�سان  ميلك  ولذلك 

منهج  وفق  املعلومات  تدوير  إعادة  با حني  كل  يقوم 

�سعوري، هذا اجلهاز فوري وذو مقدرة هائلة يف عمله.

إعادة تركيب كلية كل حلظة؟. لكن هل يقوم با

إعادة كلية، لأكرث من �سبب: ل، ل يقوم با

أولً: لأن املعلومات تتجدد كل حني. ا

ثانياً: لأن هذه املعلومات من طبيعتها قد ل توؤثر 

مبا�رصة؛ بل تختمر فرتة من الزمن.

ل  معلومات  جمموعة  أو  ا معلومة  كل  لأن  ثالثاً: 

إمنا هي الأخرى ناق�سة. تعطي منظومة مكتملة وا

منهج  يف  تتمحور  قد  املعلومات  هذه  لأن  رابعاً: 

إن اكت�سفه الإن�سان في�سعب  خفي ل ي�سهل ك�سفه، وا

إىل  نه يحتاج ا عليه دجمه يف منهجه ال�سعوري، لأ

منهجاً  منهجني  من  لي�سنع  هائلة  فكرية  طاقة 

واحداً من�سجماً مع جمموع مفرداته اجلديدة.

لكل هذا يوجد دائماً متبٍق.

كان  ملا  الكلية  الإعادة  هذه  افرت�سنا  لو  أخرياً:  وا

أ�سالً. هناك متبق ا

أنه كثرياً ما توجد خطوط ممانعة  والأهم من كل هذا ا

أ  لإعادة ال�سف واملراجعة يف املنهج ال�سعوري تن�سا

أو ت�سورات  أو ق�سور معريف ا أعراف اجتماعية ا من ا

دينية، ونحو ذلك.

تهمي�ض املتبقي

أن  إن كان هذا املتبقي موجوداً يف الإن�سان؛ فهل ميكن ا ا

يهم�سه جانباً، ثم يتحرك وفق منهج �سعوري ثابت؟.

آلة  ا نه  لأ املنهج،  هذا  تثبيت  الإن�سان  ميلك  ل  عندي؛ 

إرادياً؛  لا وال�سف  املراجعة  يف  بعملها  تقوم  ذهنية 

أي عملية تهمي�ص  إن ا لتعطي كل مرة منهجاً حم�سو�ساً، ا

متبقية  كائنات  بع�ص  اجتاه  الإن�سان  بها  يقوم  قد 

قد  خفي  منهج  وفق  الرتاكم  إىل  ا النهاية  يف  توؤدي 

يقوم يف حلظة ما بقلب املنهج ال�سعوري الذي عليه 

إن �سغط ليحول دون  آخر، وا إىل منهج ا الإن�سان عادة ا
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أو  إنه �سيعي�ص حياة قلقة فكراً ونف�ساً، ا هذا النقالب فا

 على الن�سحاب من املعرتك الفكري يف احلياة؛ 
َ

جرب
ُ
ي

ليعي�ص حياة باردة ل لون لها ول طعم ول رائحة.

إن�سان  أي تخ�ص كل ا أن هذه املراجعة هي ذاتية، ا ومبا ا

أو حتى نافرة  بذاته، وعند ظهورها قد تبدو متقاطعة ا

عن املنظومة الجتماعية الكلية، وهذا قد يتهدد الذات 

إىل التثبيت اخلارجي،  أ ا إن الإن�سان جلا الجتماعية، فا

إن�ساء مناهج ثابتة ملعارفه، كاملنطق  ا أق�سد بذلك  وا

والنحو والفل�سفة والفقه والقانون وعلم النف�ص وعلم 

الجتماع وعلم القت�ساد، ونحوها.

أن هذه املناهج قد خدمت الإن�سان كثرياً،  أنكر ا طبعاً ل ا

واخت�رصت له امل�سافات املعرفية، و�سبطت له بو�سلة 

املنهجي  البناء  إعادة  ا ّط 
ثب منها  أن كثرياً  ا إل  ا معارفه، 

الذاتي للتفكري الإن�ساين، وهذا مل يحلّ الإ�سكال ومل يح�سم 

إىل التناق�ص بني الذات وخارجها. أدى ا ألة، بل ا امل�سا

م�ستمرة  قراءات  لظهور  املجال  ف�سح  عدم  عند 

املنهجي  الرتكيب  تغييب  أي  ا الفكرية،  ملنظوماتنا 

إعادة  وا اخللل  لك�سف  الفر�سة  مينح  الذي  العلني 

إن املتبقي ل يختفي بل يعمل عمله  تركيب دائمة، فا

هيئة  على  يظهر  قد  ما  وهذا  الإن�سانية،  النف�ص  يف 

أو ا�سطراب  أو تناق�ص فكري ا انف�سام بني الأجيال، ا

أو قلق نف�سي. عقلي ا

املتبقي  هذا  يزيح  أن  ا جهده  حاول  ولو  الإن�سان 

إنه ل ميلك ذلك، بل ت�ستمر  أ�سباحه فا عندما تظهر له ا

إنه ينفجر  إذا ُكبِت فا منظومته يف الت�سكّل من جديد، فا

عن  كلياً  بعيدة  مبنظومة  ورمبا  أخرى،  ا أو  ا بطريقة 

ن�سق املنظومة الجتماعية العامة.

إبراز متبقيه  أن ل يخجل من ا ومن هنا فعلى الإن�سان ا

أن يعر�سه  إىل العلن مهما كان نوعه، بل عليه ا الفكري ا

إىل حلٍّ  أنها قد و�سلت ا إذ ميكن ا على العقول الأخرى، ا

أ�سباحه  د ا
ّ
أن يت�سي أو معريف يفيده، بل عليه ا فل�سفي ا

منظومته،  من  موقعها  يف  بو�سعها  فيقوم  الفكرية 

الفكرية  الكائنات  تلك  عن  يفت�ص  أن  ا أي�ساً  ا وعليه 

املختبئة يف لوعيه، ويقوم برتوي�سها داخل منهجه 

أو  ا الداخل وهو ل يدري،  الواعي، حتى ل تفريه من 

يعي�سها  إحداهما:  ا �سخ�سيتني؛  ذي  كائن  إىل  ا حتوله 

أخراهما: يتعاي�ص  مع نف�سه، يخجل بها من النا�ص، وا

ن حوله، ولو كان غري مقتنع بها.
َ
بها مع م

املتبقي واملاأزق احل�ساري

وا�سعة  م�ساحة  فرده  يعطي  أن  ا أي�ساً  ا املجتمع  على 

من التفكري العلني حتى يعينه على املراجعة الواعية 

متبقية،  �ستات  فهم  خالله  من  في�ستطيع  ملنهجه 

وب�سورة  ب�سال�سة،  دورياً  �سفه  إعادة  ا من  ويتمكن 

إىل النجاح، وتخطي العرثات واملزالق الفكرية  أقرب ا ا

آثاراً ل حتمد. التي قد ترتك عليه ا

آزق الفكرح�سارية التي تعاين منها �سعوبنا  إن من املا ا

إعادة �سياغة منهجها ال�سعوري  ا عدم تربيتها على 

مناهجنا  إمنا جلّ  وا كة، 
َ
ر
ْ
د
ُ
م �سليمة  الفوري �سياغة 

أو الرتبية على  تعمل على التثبيت اخلارجي للمناهج، ا

إن   الزمان، ا
ّ

املناهج الثابتة، دون تقدير �سحيح لتغري

أنه يعني جموداً عند حلظة ما�سية  هذا التثبيت كما ا

أف�سل؛ يقوم كذلك  كابحة عن النطالق نحو م�ستقبل ا

بعمله ال�سيء يف النف�سام املعريف والفكري، وكثرياً 

الع�سبي،  وال�سطراب  النف�سي  القلق  إىل  ا يوؤدي  ما 

الإن�سان بطبيعته مفطور على جتاوز هذه احلواجز، 

ه 
ّ
ت�سد حوله  من  الفكرية  الرتكيبة  يجد  عندما  لكنه 

أقل ما ي�سيبه  ا إن  فا نحو مركزية راف�سة املراجعة، 

آلة الإبداع، والتمرغ بلذة على تراب التقليد،  هو موت ا

وعدم القدرة على ال�سعي نحو الأف�سل.

املنهج  إن  فا املتبقي  –جدلً–  حذفنا  لو  أخرياً:  وا

َّقاً، ميكن لأدنى ريح تهب عليه  ال�سعوري �سيكون معل

أعمدة  ن ا
ِّ
أن تقتلعه من جذوره، وذلك لأن املتبقي يكو ا

والفراغ  ال�سعوري،  املنهج  عليها  يقف  مرئية  غري 

النف�ص وهدوء  �سكون  يعني  القتالع ل  النا�سئ من 

فراغه،  ومتالأ  حمله  حتل  أخرى  ا مناهج  بل  البال، 

أ دوره جديدة من  فاحلياة ل توؤمن بالفراغ، ثم تبدا

املنهج ال�سعوري ومتبقيه.

أن ل يخاف من هذا املتبقي، بل  ولذلك على الإن�سان ا

بطريقة  ال�سعوري  منهجه  تطوير  لإعادة  فر�سة  هو 

أجنع يف ذلك من  �ِسية و�سليمة، ولي�ص من و�سيلة ا
ْ
ر
ُ
م

القراءة والبحث واحلوار وامل�سارحة الفكرية وطرح 

�سئلة على النف�ص والآخرين مهما كانت  �سيل من الأ

حمرجة يف نظرنا.  
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العدوي  را�سد  بن  خمي�ص  العماين  املفكر  كتب 

واملقال  الفكر«،  يف  »املتبقي  بعنوان  مقالً 

أتي من قبيل مقالت الرد بل  أدناه ل يا املكتوب ا

هو مقال معا�سد للفكرة، م�سدد عليها.

غابة الكائنات

الأفكار هي تلك الكائنات البيولوجية التي تتحرك 

على  الدماغ  داخل  مرنة،  لينة  حمددات  وفق 

إن نحن ابتغينا  الأرجح، لي�ص الإن�سان من يفكر ا

املتفاعلة  الكائنات  من  الغابة  تلك  إنها  ا الدقة، 

من  البيولوجية  طاقتها  ت�ستمد  والتي  داخليا، 

الداخلية  اجل�سد، و�سلوكها من طبيعة العالقات 

الزمن  مع  دائما  تغريا  ومتار�ص  بينها،  فيما 

ومن  جهة  من  الداخلي  التفاعل  هذا  خالل  من 

باملحيط  ات�سالها  يف  الراجعة  التغذية  خالل 

أخرى. �ساأقرتح هنا  عرب قنوات احل�ص من جهة ا

من  التعديل  بالطبع،  للتعديل  قابال  منوذجا 

الذي  املتبقي  أقع حتت �رصك  ا آخر حتى ل  ا قبل 

أنه  أب�رصه، ي�سور هذا النموذج التفكري على ا ل ا

هي  املفتوحة  واملنظومة  مفتوحة،  منظومة 

تربط  التي  الكائنات  أو  ا العنا�رص  من  جمموعة 

تنتج  فيما  املدخالت  وت�ستهلك  بينها عالقات، 

بدورها خمرجات خالل عملية التطور الداخلي.

منظومة التفكري / البنية الداخلية

التفكري  منظومة  تتكون  التفكري:  وحدات  أ(   ا

الفكرية،  الكائنات  هي  أ�سا�سية،  ا وحدات  من 

الفكرة  لهذه  إن  )ا اجلري  وفكرة  القلم  فكرة  مثل 

أن  ا يجب  ل  أنها  ا كما  أي�سا  ا الداخلية  تركيبتها 

إمنا يفرت�ص بها الت�ساق مع  تتطابق مع الواقع ا

أو قوانني منظومتها(. عالقات ا

الكائنات من خالل   ب( العالقات: تتفاعل هذه 

حال  هو  كما  للتغري  قابلة  حمددة  عالقات 

أو  الوحدات الأولية، حتدد هذه العالقات ال�سلوك ا

لنقل ناجت الت�سال بني وحدتني.

 ج( املنظومات اجلزئية: تتجمع الكائنات الفكرية 

تفكري  منظومات  لت�سكيل  مرتابطة،  عناقيد  يف 

جزئية، مثل اخلرافات والأخالق واملنطق والنحو 

أ�سول الفقه ونحوها، ترتابط هذه املنظومات  وا

بدورها لتكوين منظومة التفكري الكلية،وقد تعي�ص 

�سالم  يف  متجاورة  اجلزئية  املنظومات  هذه 

املنظومة  مثل  بينها  املنهجي  التعار�ص  رغم 

التي جتمع اخلرافات وتلك التي تعنى باملنطق 

أو علم الأحياء مثال، وهو ما يف�رص جزئيا وجود  ا

الوقت  يف  وهم  ناجحني  فيزياء  أو  ا ذرة  علماء 

نف�سه خمل�سني م�سدقني بالبوذية مثال، ذلك ما 

ي�سميه البع�ص بالزدواجية.

منظومة التفكري / البنية اخلارجية

�سخ  لعمليات  الإن�سان  يتعر�ص  ال�ستقبال:  أ(   ا

تدخل  املحيطة،  البيئة  من  للبيانات  م�ستمرة 

من قنوات خا�سة هي قنوات احل�ص، تكون على 

القناة،  هيئة �سفرات خا�سة تتوافق مع طبيعة 

أمواج �سوتية )ميكانيكية( فيما يتعلق بالأذن  ا

يحدث  ما  بالأنف،  يتعلق  فيما  كيميائية  أو  ا
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عبـــداهلل املعمـــري

�ساعر من ُعمان

كائنات العدوي الفكرية: 

اقرتاح النموذج



ال�سفرات هو عملية ترجمة، حتويل  لحقا لهذه 

إىل طبيعة تتوافق مع منظومة التفكري، وبالتايل  ا

ميكن معاجلتها من خالل العالقات باعتبارها 

كائن فكري.

طريق  يف  لكن  ذاتها  بالطريقة  الإر�سال:   ب( 

إىل  ا ترتجم  فكرية،  كائنات  توليد  يتم  عك�سي 

طبيعة تتوافق مع القناة اخلارجية مثل احلركة 

أو الكالم. ا

آلية العمل منظومة التفكري /ا

إىل  ا املنظومة  يدخل  فكري  كائن  كل  يخ�سع 

أي  ا خالله  من  تتحدد  أويل  تا أو  ا قراءة  عملية 

�سف  يف  فاجللو�ص  �ستعاجله،  جزئية  منظومة 

خمتلفة  منظومة  ي�ستدعي  مثال  الريا�سيات 

إىل  ا ال�ستماع  عند  ت�ستح�رص  التي  تلك  عن 

إذا كانت هاتان  ع�سة مهيبة من �سيخ وقور، وا

املنظومتان من طبيعة مت�سابهة قابلة للرتا�سل 

إن روؤية  أثري فيما بينها فا أثر والتا امل�سرتك والتا

أنت على قدميك ت�ستدعي منظومة  كلب عقور وا

خمتلفة متاما.

بعد دخول الكائن الفكري تتم عملية ا�ستدماج، 

�سيتم  كائن  حمل  يحل  أو  ا املنظومة  إىل  ا �سم 
ُ
ي

أو تغري يف بنية  ا�ستبعاده،وبالتايل يحدث منو ا

املنظومة  أ  تقرا ونوعا،  اً 
ّ
كم اجلزئية  املنظومة 

كائناتها  خالل  من  حديثا  الداخل  الكائن 

وعالقاتها، ولذلك حتدث عمليات الفهم املختلفة، 

فكائنات كل فرد خمتلفة عن الفرد الآخر عادة، 

أي�سا. ولل�سبب ذاته  ومن هنا يحدث �سوء الفهم ا

أفراد  تقوم عمليات احلوار والتوا�سل الدائم بني ا

أو الفرقاء على  أو بني الأ�سدقاء ا احلارة الواحدة ا

تعزيز ال�سبه بني هذه الكائنات.

للكائن  رف�ص  بعملية  اجلزئية  املنظومة  تقوم 

الفكري عند اكت�ساف عدم التوافق، مثال عندما 

واحد  زائد  واحد  أن  ا ريا�سيات  لطالب  تقول 

أنها  اد ال�سم�ص ا
ّ
ب
ُ
أو تقول لأحد ع ي�ساوي ثالثة، ا

يف  الكثري  منها  ويوجد  أكرث  ا ل  نار  كرة  جمرد 

من  متنع  دفاع  آليات  ا للمنظومة  إن  ا الكون، 

منطقية،  تكون  أن  ا بها  يفرت�ص  ل  انهيارها، 

أن تكون مقبولة �سمن قوانني املنظومة  املهم ا

أكرث. فقط ل ا

عندما تعجز املنظومة عن الرف�ص، ب�سبب وجود 

أخرى داخل املنظومة، يدخل  تعزيز من كائنات ا

يف  إْن  وا املنظومة  ج�سد  إىل  ا الفكري  الكائن 

اهتزازات  ي�سنع  أن  ا يلبث  ل  إنه  ا قلقة،  و�سعية 

ال�رصي  الباب  يفتح  رمبا  أو  ا املنظومة  بناء  يف 

انهيار،  عملية  يف  لحقا  �ست�ساهم  لكائنات 

إميانا عميقا ب�سيء ما م�ستندا  املثال : من يبني ا

ثم  تاريخية،  أو  ا حية  �سخ�سية  ما،  قدوة  إىل  ا

إن ذلك  يحدث ما يك�سف له »خواء« تلك القدوة، ا

إميانه ذاك بانهيار،  ا ول �سك �سي�سيب منظومة 

ذات  اجلزئية  املنظومات  لكل  هزات  ورمبا 

إحدى قواعد  إذا كانت تلك القدوة ت�سكل ا ال�سلة، وا

إن كائنا فكريا �سغريا �سينمو  املنظومة فقط فا

هيكلة  إعادة  ا على  املنظومة  و�سيجرب  هناك، 

إما من خالل ال�ستغناء عن تلك القاعدة  ذاتها ا

إىل بقية  أو من خالل نقل القلقة ا وتدعيم بقاءها ا

القواعد تهيئة لنهيار م�ستقبلي.

إعادة البناء االنهيار وا

ل تلبث منظومة التفكري الكلية املتابعة للحدث 

النهيار،  عن  الناجتة  الفجوة  اكت�ساف  من 

عملية  لنقل  أو  ا بناء  عملية  حتدث  وبالتايل 

ترميم فاأي منظومة جزئية جديدة بديلة �ستتخذ 

حيث  من  أ  �ستبدا أنها  ا أو  ا القواعد،  نف�ص  لذاتها 

انتهى النهيار، يعتمد ذلك على فداحة النهيار. 

إن  ا الكلية،  التفكري  ملنظومة  النهيار  يحدث  ل 

ذلك يعني اجلنون اخلال�ص، انف�سال عن العامل 

لهذه  احلا�سن  اجل�سد  وحتلل  املوت  أو  ا ُكليةً، 
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بنية البيولوجية. الأ

حرب املنظومات

يف  كائنات  باعتبارها  املنظومات  تتعاي�ص 

الف�سل بينها لي�ص حديا  الكلية، لكن  املنظومة 

وبع�سها  بينها عالقات  إن  ا للذهن،  يتبدى  كما 

بع�ص  يف  تت�سارك  وقد  بع�ص،  على  ينبني 

الكائنات الفكرية، وقد جتري على الكائن الفكري 

تبعا  وا�ستقطاعات  ومنو  وتغريات  ان�سحابات 

لتغريات املنظومات اجلزئية ون�سب انهياراتها، 

املنظومات  بني  �رصاع  عملية  أي�سا  ا حتدث 

أر�ص  ا عليها يف  املتنازع  املناطق  على حتديد 

هل  الإن�سان،  وموت  القمر  دوران  الواقع،مثل 

ونرى  مثال،  غيبية  أم  ا مادية  �سباب  لأ يحدث 

متظهراتها اخلارجية يف ما يحدث بني املناهج 

املادية والغيبية واملناهج املزدوجة مثال.

فناء املنظومات

على  الطارئ  الزمن  مع  املتكرر  التغري  هذا  إن  ا

بالواقع،  امل�ستمر  ات�سالها  يف  املنظومات 

وطبيعة الت�سوي�ص التي حتدث عند انتقالها من 

�سيوؤدي  جيل،  إىل  ا جيل  من  أو  ا آخر،  ا إىل  ا كائن 

إىل فناء املنظومة بطريقة غري مالحظة  ا حتما 

أخر، وذلك على م�ستوى  أ مكانها منظومات ا لتن�سا

اجلماعة، مثلما نالحظ يف موت اللغات وحتور 

الأفكار ال�سديد عرب ال�سنوات، ولذلك ل جند مذهبا 

إل وحتدث له تلك التغريات  أو روؤية عقدية ا فكريا ا

أن  أح�سب ا ته للم�سب املفرت�ص، وا
ّ
نو

ُ
التي تلغي ب

الدائبة  احلركة  تلك  الوجود  جماليات  من  ذلك 

من املوت واحلياة.

املتبقي

إنه  ا حديث؟  من  �سلف  فيما  املتبقي  يقبع  أين  ا

ذلك،  عن  أنا  ا أعجز  ا فيما  روؤيته  ت�ستطيع  هناك 

�سواك،  يب�رصه  لن  تب�رصه  الذي  املتبقي  لكن 

أو هناك متبقيات بعدد  فهناك متبق لكل قارئ، ا

كان(  أيا  ا إن�سان  )ا مفكر  لكل  أن  ا وال�سبب  القراء، 

كما  الزمن  عرب  املتكونة  اخلا�سة  منظوماته 

أ�سلفت، ولأن الإن�سان – وبلغة عدوية هذه املرة  ا

أن متبقيه ي�سهم يف قراءة متبقي  إىل ا - ل ينتبه ا

الآخر، وذلك ما يجعل املتبقي بال التعريف غري 

إن�سان، يتعدد  إل كما توجد كلمة ا أ�سال ا موجود ا

املحقني،  بتعدد  تتعدد  احلقيقة  كما هي  متاما 

أننا نتفق على ت�سميتها باحلقيقة. رغم ا

يف  للعدوي،  اخلال�سة  حتيتي  هنا  أ�سوق  ا

آليات  ا من  آلية  ا هو  الذي  للجمود،  البواح  ذمه 

إدراكه  املنظومات يف الدفاع عن مبانيها، ويف ا

اجلميل حلركة الزمن التي ل تتوقف.

ما  هنا  أعيد  ا كما   - الدائم  اجلمعي  احلوار  إن  ا

اكت�ساف  ي�سهم يف  العدوي -  فهمته من مقال 

يف  تتحكم  التي  ال�سعورية  )البنية  املتبقي 

التفكري(، لكن ذلك يعتمد على ال�سدق مع الذات 

ي�سهم  �سك  ول  أنه  ا إل  ا متبقيها،  عن  بحثها  يف 

وبالتايل  اجلماعة،  متبقي  و�سمور  جتويع  يف 

العمليات  ميهد لعمليات النهيار والرتميم تلك 

بل  للم�ستقبل  م�ستعدين  لنكون  ل  ال�رصورية 

لن�سهم يف �سناعته.

هام�ص

1( انظر: عنف اللغة جلان لو�سريكل، مقدمة حممد بدوي، طبعة 

املنظمة العربية للرتجمة، 2005. 
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لقاءاتلقاءات

�سعيـد عقــــل:

- كثريون اعرتفوا )بعظمتي( لل�شعر.

- اأنا اأول ال�شعراء )القلة( يف العامل

- علمُت ال�شعراء الكبار ال�شعر

- �شعري يتفوق على �شعر املتنبي )وغريه(

   وهو اأعمق منه.
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عايل،  الو�سول اإليه لي�س �سهاًل،  انه فوق، يجل�س ويرتاح هناك، يف الأ

يف جبل لبنان، بني الزهور ال�ساهقة والناطقة.. خرج من املدينة اإىل 

الب�رص مثل  بنية املكد�سة بوجه  اجلبل، لريتاح من عناء اجلدران والأ

�سل، اإىل ال�سمت امل�سبع باحليوية. قيود حمكمة. اختار العودة اإىل الأ

اختار املكان الذي ميكنه من خالله موا�سلة العمر بعد اأن قطع �سوطًا 

كبرياً يف العمر.

�سعيد عقل �ساعر عا�س الدهر كّله، ولد �سنة 1912وثمة من يقول انه 

من مواليد 1902 .. هذا ما ميكن �رصحه وا�ستخال�سه بعد جل�سة طويلة 

معه ا�ستمرت ل�ساعات، �رصح فيها، واإن ب�سعوبة، تفا�سيل احلياة التي 

عا�سها و�سنعها وقرن �سعيد عقل اأم�سى كل اأيامه يف حديقة ال�سعر، 

وما زال اإىل اليوم، يقطف ورداً من هذه احلديقة. وكاأن احلياة م�سافة 

بد امامه. مفتوحة اإىل الأ

�إ�سماعيل فقيه

كاتب و�ساعر من لبنان

�شعيد عقل

لن �أموت..�حلياة �أمامي

عا�ش القرن كّله ويعلن

ا�شتعداده لعي�ش قرن اآخر



أمل كبري  انه واثق من العي�س واحلياة، وهو على ا

ثالثني  من  أكرث  ا بعد  زواره  مع  �سيتحدث  باأنه 

ثقة. كل  تتعدى  وبنف�سه  بال�سعر  وثقته  �سنة.. 

ول  نف�سه،  ب�سهادة  العامل،  �سعراء  أعظم  ا من  إنه  ا

هذا  على  يوافق  أن  ا ال  اليه  ي�ستمع  ملن  ميكن 

الت�سنيف!؟

التقيته كثرياً، ويف كل لقاء كان كما هو، ال�ساعر 

الواثق، القاب�س على احلياة وال�سعر، وحني كنت 

ا�ساأله، يف كل مرة عن م�سدر هذا ال�سعور، كان 

مان  الأ هو  ال�سعر  اجلواب:  إىل  ا فوراً،  ي�سبقني، 

الداخلي يل.

نب�س  معه،  حواري  يف  الكثري  عقل  �سعيد  �رصد 

لكنه  زمني،  تنا�سق  دون  من  إن  وا الذاكرة، 

أخذنا  ا�ستح�رص ما كنا نرغب ب�سماعه ومعرفته، ا

ما  بكل  املا�سي،  فرح  وىل  الذاكرة  ملكوت  إىل  ا

بوجودنا  �ساهمت  حياة  من  الفرح  هذا  يعني 

ن�ساين والثقالفي .. الإ

إىل �سعيد عقل وبيدي قبلة!حملتها بيدي  ذهبت ا

كي ل تفلت مني يف مكان ما، وحني التقيت به 

�سعرت بانني جمدداً امام ذلك احل�سور الهائل، 

وج�سده  الآفل  بنظره  اجلال�س  عقل  �سعيد  أمام  ا

ينتظر  التعب  إ�سارات  ا بدا يعطي  والذي  العمالق 

قبلته  عليه،  �سلّمت  دائماً.  به  اللقاء  يحب  من 

بيدي اولً، ثم بنظراتي، ثم بفمي ..

 �سموده اجل�سدي يف احلياة 
ّ
أعرف �رص أن ا حاولت ا

أيامه، كيف يعي�سها  أ�سئلة عن طبيعة ا من خالل ا

عقل  �سعيد  أن  ا فاكت�سفت   ، وي�رصب  ياكل  وماذا 

مل ي�رصب املنبهات ول الكحول طيلة حياته.انه 

يتناول جميع  ولكنه  املاء فقط وبغزارة  ي�رصب 

طعمة. أنواع الأ ا

وكذلك  حمراء،  دائماً  العنق  ربطة  وكالعادة 

عن  �ساألته  وحني  حمراء،  أي�ساً  ا فهي  �سرتته 

حمر هو لون التاريخ  اللون احلمر قال: اللون الأ

أجاب. وا �ساألته   ، وكثرياً  طويالً  معه  جل�ست  ـ 

التي  ذاكرته  الذاكرة  �سحذ  يحاول  واثقاً،  وكان 

أم�ست ل جتاريه كثرياً.ويف كل جواب، كان قلبي  ا

يكن  يت�سع.ومل  وعمري  تت�سع  وذاكرتي  يت�سع، 

وكما  قاله  كما  الكالم،  تدوين  ال  با�ستطاعتي 

لفظه ، بالنربة اخلا�سة التي يتمتع بها �ساعرنا 

الكبري.

من ين�سى �سعيد عقل �ساحب ومطلق النظريات 

الكبرية؟

أفكاره  وا جيدة  بيننا.�سحته  عقل  �سعيد  زال  ما 

القرن  إمتام  ا ناب�سة. �سارفت �سنوات عمره على 

تنب�س  ال�ساعرية  روحه  زالت  ما  ولكن  كله 

ج�سده  زال  وما  مميز  وبوعي  واحلرية   باحلياة 

حمافظاً على حيويته، وما زالت خطواته تتجه 

�سوب اجلمال بفرح كبري.

بعد هذا العمر الطويل وبعد هذه التجربة ال�سعرية 

فا�ستقبلني خري   ، �سعيد عقل  إىل  ا الهامة ذهبت 

أن الذي ي�ستقبلني هو �سعيد  أ�سدق ا ا�ستقبال، ومل ا

باأنني مع  �سعرت  الكثرية.  ال�سنوات  ابن  أو  ا عقل 

�ساعر �ساب ، فروحه املرحة كانت كافية لإدخال 

إىل روحي. البهجة ا

احلذر  هذا  زال  ثم  بحذر  ال�ساعر  إىل  ا حتدثت 

ودخلنا يف نقا�س حميم.

�ساألته كثرياً وحاولت امتالك الوقت كله يف ذلك 

امل�ساء الهادئ، يف �سالونه اجلميل، على ميينه 

»البيانو« وعلى �سماله اللوحات الفنية املميزة.

أنا  وبدا اليه  ين 
ّ
ف�سد ايلّ  نظر  جانبه،  إىل  ا جل�ست 

الكالم:

من  املا�ضي،  �ضعراء  من  الآن  تذكر  من   vv
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يعجبك من ال�شعراء بدءاً من الع�رص اجلاهلي 

الع�رص  وحتديداً  الأخرى  بالع�شور  مروراً 

إىل حا�رصنا؟ العبا�شي و�شولً ا

uu يوجد يف ال�سعر العربي كله حوايل 200بيت 

ال�سعر وال�ساعرية  أن جند فيها  ا ال�سعر ميكن  من 

ل  الإطار  هذا  وخارج  والر�سيقة.  ال�سيقة  واللغة 

أكرث... هناك �سعراء كبار ولكن  أن نتحدث ا ميكن ا

ل ميكن و�سفهم بانهم من الكبار الكبار.

كاملة  ق�سيدة  على  العربي  ال�سعر  يف  أعرث  ا مل 

طويلة  ق�سائد  أو  ا كثري  كالم  متكاملة.هناك 

يقاعي، ول  الكالمي والإ إىل احل�سو  ا أقرب  ا لكنها 

مر من التماعات �سعرية قد تربز يف بيت  يخلو الأ

أما باقي الكالم فهو زوائد ل تفي بغر�س  أو بيتني ا ا

ال�سعر وال�ساعرية وجتعل الق�سيدة خمرتقة وغري 

أبداً. قابلة للفعل ال�سعري وغري فاعلة ا

الطيب  أبي  ا على  أي  الرا هذا  ينطبق  هل   vv

املتنبي؟

uu املتنبي �ساعر كبري ومهم ولكن عنده هفوات 

إىل ال�سلطة على ح�ساب ال�سعر. وكان ي�سعى ا

vv كيف ت�رصح ذلك؟

الدولة. �سيف  ميدح  كان  انه  يكفي   uu

إىل ال�سلطة والعك�س هو  وال�ساعراملهم ل يحتاج ا

هو  نه  لأ ال�سلطة  قيمة  يرفع  ال�سحيح.ال�ساعر 

�سانع املجد. 

كل  على  أيك  را ينطبق  هل  ؤايل  �شو أكرر  ا  vv

أل يوجد ا�شتثناء؟ ال�شعراء، ا

أتهم  أي. لقد قرا أغلبهم ينطبق عليهم هذا الرا uu ا

إىل قراءتهم اليوم. ول ميكنني العودة ا

ال�شعراء  بع�ض  هناك  أن  ا معي  ترى  أل  ا  vv

إىل اليوم.وما  ا الكبار الذين ا�شتمر ح�شورهم 

زالت ق�شائدهم يف ذاكرة الأجيال؟

ي�سحك  فقيه  يا  إ�سماعيل  ا يا  تق�سد  من   uu

كثرياً؟

أبو  ا املعري،  العالء  أبو  ا املتنبي،  أق�شد  ا  vv

نوا�ض، عمر بن ربيعة، الكندي، امروؤ القي�ض، 

العبد...  بن  طرفة  أل،  ال�شموا الفار�ض،  ابن 

ل  الأخرى  �شماء  الأ من  الكثري  الكثري  وهناك 

ا�شتطيع تذكرها الآن؟

آخر  ا ب�سكل  أردت  ا واذا  أ�سلفته  ا ما  لك  أكرر  ا  uu

من  و�سهرتهم  �سيتهم  ذاع  هوؤلء  أغلب  ا أقول:  ا

يف  واملرددة  املكتوبة  بيات  الأ بع�س  خالل 

توفقوا  أبيات  ا بع�س  هناك  معينة.  منا�سبات 

يبقى  ينام  ل  جميل  �سيتها.وكل  فذاع  بنظمها 

يف ال�ساحة الناب�سة.

بداياته،  عن  عقل  �شعيد  يخربنا  ماذا   vv

أترك لك �رصد املرحلة التي تريد؟ وا

بداية  يف  ويقول:  ويتذكر   كثرياً  يتاأمل    uu

أنني  ا اعتقد  أكن  ا مل  والوجود  احلياة  مع  عهدي 

أيام  ا عرفني  من  وكل  كبرياً.  �ساعراً  �ساكون 

أن  الدرا�سة مل يتوقع يل ذلك. كانوا يتوقعون يل ا

اليوم  حتى  أزال  ا ول  خمرتعاً،  أو  ا مهند�ساً  أكون  ا

أكتب  أتابعها ب�سغف. �سحيح انني ا أ العلوم وا أقرا ا

أتابع العلم عن كثب. ال�سعر ولكني ا

إىل ال�شعر؟ vv كيف حتولت ا

إىل  أذهب ا أثناء الدرا�سة كنت ا uu يف طفولتي وا

نح�رص  وكنا  ولد  الأ من  جمهرة  ب�سحبة  النهر 

احلفالت  التي تقام يف املن�سية يف مدينة زحلة.

يومها على معرفة مبا يجول يف تخوم  أكن  ا مل 

أولئك  ا مثل  �ساأ�سبح  انني  يوماً  أحلم  ا ذاتي.مل 

أرغب  إليهم باإ�سغاء.كنت ا اخلطباء الذين ا�ستمع ا
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أ�سبح عاملاً. أن ا ا

أن العلم والعلوم حتتل  أفهم من كالمك ا vv ا

�شا�شية يف حياتك؟ املرتبة الأ

والعلوم.كل  العلم  من  نابع  أكتبه  ا ما  كل   uu

ق�سيدة كتبتها كانت حماطة بعلوم �سخمة.

تتفق  هل  بالعلوم،  عالقة  لل�شعر  هل   vv

العلوم مع ال�شعر؟

والعلوم،  ال�سعر  بني  وثيقة  عالقة  ثمة   uu

من  النوع  هذا  الريا�سيات.  عند  كثرياً  أتوقف  وا

�سا�س يف تركيز اللغة وب�سطها يف  العلوم هو الأ

أن كل �ساعر  أوكد ا أت�سور بل ا إطار الق�سيدة. انني ا ا

أن يكون عاملاً. يجب ا

vv كيف ذلك ، ماذا تق�شد؟

uu ولو كنت حاكماً لفر�ست على كل ال�سفوف 

الدرا�سية تعلم مادة الريا�سيات ب�سكل م�ساعف 

ل  دب،  الأ �سفوف  يف  حتى  وم�ستمر.  ومكثّف 

أي فرع من فروع املعرفة  اعترب ان متفوقاً يف ا

العلوم  يف  متفوقاً  كان  اذا  ال  ذلك  له  يتحقق 

العلم  ان  اقول  أنا  وا الريا�سيات.  علوم  وخا�سة 

قدرة  أكرث  ا يجعلها  للق�سيدة،  النظيفة  الرئة  هو 

على تف�سري املعنى والوجود. العلوم هو ق�سيدة 

الع�رص.

vv ماذا تخربنا عن اخلطوات الأوىل ل�شعيد 

عقل يف احلياة والدرا�شة؟

الفرير  مدر�سة ـ  زحلة  مدينة  يف  كانت   uu

الريا�سيات،  مادة  يف  متفوقاً  وكنت  مار�ست 

أكون مهند�ساً .كان والدي  أن ا وكان مقرراً حينها ا

الكثري  أبيه  ا عن  ورث  وقد  الكبار،  غنياء  الأ من 

أحدهم   ا ي�ساأله  وحني  كرمياً  را�سي.كان  الأ من 

أر�س.ويدفع  م�ساعدة ما كان يرتدد مبنحه قطعة ا

ما  أمالكه.وهذا  ا أن خ�رص  ا إىل  ا ت�سجيلها،  ثمن  له 

أعي�س يف حالة غري مر�سية يل اذ مل يكن  جعلني ا

إىل العا�سمة بريوت لدرا�سة  با�ستطاعتي النزول ا

جمال  يف  التخ�س�س  أ�ستطع  ا مل  الهند�سة.وهكذا 

الهند�سة. 

vv ماذا تذكر من �شخ�شية والدك؟

هم  الأ هي  له  بالن�سبة  الأخالق  كانت   uu

إىل احلياة. كان عنيف  �سا�س الذي ينطلق منه ا والأ

ال�سخ�سية، �سادقاً مع نف�سه ومع النا�س. تاأثرت 

بوالدي كثرياً وتعلمت منه الأخالق وال�سهامة.

vv مل تذكر والدتك؟

أخذتها من والدتي.تاثرت بها  uu القيم العليا ا

احلكايات  أن�سى  ا ول  الكثري  منها  وتعلمت  كثرياً 

التي كانت تق�سها علي.

vv ماذا تخربنا عن بداياتك، هل من حادثة 

معينة ما زالت ماثلة يف ذهنك؟

من  الرابعة  يف  وكنت  طفولتي،  من  أذكر  ا  uu

أولد  ا �سوى  ت�ستقبل  ل  مدر�سة  يف  كنت  العمر. 

الفرن�سية  اللغة  معلمة  أمام  ا اعرت�ست  غنياء.  الأ

املعلمة  ت�ستطع  ومل  حرفني،  من  لفظة  على 

أبي كي ي�سغط  إقناعي وقلت لها باأنني �ساأخرب ا ا

من  اللفظة  هذه  حلذف  الكبرية  املعلمة  على 

القامو�س.. اجتمعت يومها باملعلمة التي حاولت 

أقنع... منذ ذلك  اقناعي ب�رصورة هذه اللفظة فلم ا

أ�سحح كل  التاريخ القدمي قررت يف داخلي بان ا

الغلط... حتتوي  التي  وامل�سطلحات  احلروف 

إىل �رصامة مع اللغة،  مر قادين فيما بعد ا هذا الأ

بني  كتبي  ت�سحيح  إىل  ا ترتكز  عادتي  ف�سارت 

الت�سحيح.. ا�سمه  مر�س  عندي  أخرى.  وا طبعة 

أى جمموعتي  ال�ساعر �سفيق املعلوف را أن  ا أذكر  ا

أها وحفظها. وحني �ساهد  »رندىل« مطبوعة فقرا
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طبعتها الثانية م�سححة لمني بعد عودته من 

أغري  أنا ا أ�سعاري وا الربازيل حمتجاً. فقلت له انها ا

أ�ساء. فيها كما ا

الكتب  كتابك »رندىل« وهو من  ذكرت   vv

هذا  عن  تخربنا  ماذا  جتربتك،  يف  الهامة 

الكتاب حتديداً؟

وبهاء.للكتابة  وجمال  كمال  �سيء  لكل   uu

للتفا�سيل،  الكمال  ن�سان..  لالإ للق�سيدة  للحب، 

فيه   أتعمد  ا كتاباً  أن�رص  ا وعندما  للكل..  اجلمال 

الكمال  تعمد  لأ فيه  للت�سحيح  أعود  ا ثم  اجلمال 

ألتقطه بكل تفا�سيله، و»رنديل« هو من الكتب  وا

التي ينطبق عليها هذا النظام.

vv كتابك »لبنان ان حكى« له خ�شو�شية 

ألي�ض كذلك؟ يف حياتك، ا

uu ميثل يل هذا الكتاب الكثري الكثري. ون�سف 

مدخويل من هذا الكتاب، فقد مت طبعه عدة مرات 

نه ي�سور �سخ�سيات �سهمة،  ويعلم يف املدار�س لأ

علي. والدي  �سخ�سية  تاأثري  نابع من  كله  وهذا 

و�سهامتها  أمي  ا �سخ�سية  تاأثري  من  نابع  كذلك 

ونظافتها وطهارتها.

ألي�ض كذلك؟ ول، ا vv »بنت يفتاح«كتابك الأ

أعمايل. uu نعم انه باكورة ا

vv كيف ومتى تكونت فكرة اخراج الكتاب 

إىل النور؟ ا

أيام  ا أول  ا كتبتها  ق�سة...  له  الكتاب  هذا   uu

ا�سمها  جمعية  هناك  كانت  بريوت.  إىل  ا نزويل 

اليوم  حتول  اجلمعية  ومقر  دبية«  الأ »اجلامعة 

وقتها  يف  أقيمت  وا اخلارجية،  وزارة  ق�رص  إىل  ا

ف�سل عمل روائي جائزتها 50 لرية. م�سابقة لأ

للعي�س  ن�سان  الإ تكفي  لرية  اخلم�سون  ووقتها 

إىل  أدبية كبرية ا عاماً كامالً.. تقدمت �سخ�سيات ا

وانتهت  ن�سو�سهم،  اجلمعية  فرف�ست  امل�سابقة 

ديب  الأ على  تعرفت  بال�سدفة  التقدمي.  مدة 

عن  فحدثني  زحلة،  مدينة  يف  لبكي  �سالح 

كتبت  قد  وكنت  ال�سرتاك  مني  وطلب  امل�سابقة 

به،  وفرح  أه  قرا واحدا  ف�سال  يفتاح«  »بنت  من 

فازت  أ�سبوعني..  ا خالل  الثاين  الف�سل  أمتمت  وا

لرية،  مائة  إىل  ا اجلائزة  مبلغ  و�سوعف  الرواية 

غنياء. والرواية  هذا املبلغ جمعوه وقتها من الأ

وقب�ست  وطبعتها  الي�سوعية  اجلامعة  أخذتها  ا

ثمنها �سلفاً. 

أو جمموعة  أطبع كتاباً ا أتفرد بانني حني ا لعلني ا

أقب�س من دار الن�رص حقوقي �سلفاً . ا

vv كيف ت�رصح لنا م�شرية تكون �شخ�شيتك 

الثقافية؟

على  ان  تقول  معرفة  من  تنطلق  ثقافتي   uu

أن يكون مطلعاً على الثقافة العاملية كلها. ديب ا الأ

إىل �سابط فرن�سي ميتلك  وهذه القناعة قادتني ا

مكتبة مكتظة بالكتب، كتب من اليونان وال�سني 

قبل  املكتبة  هذه  إىل  ا أخلد  ا أن  ا فقررت  والهند 

دب  إىل بريوت. قررت درا�سة الأ نزويل من زحلة ا

أقدم الآداب،  دب ال�سيني، ا أت بالأ يف العامل، فبدا

أدب  دب الزندي ، ا دب ال�سن�سكريتي، ثم بالأ ثم بالأ

أخرج زراد�ست،  دب الذي ا �سالم، الأ الفر�س قبل الإ

دب الفينيقي وامل�رصي ثم انتقلت  ثم تابعت بالأ

أعتربها  ألهبت عقلي والتي ا أوروبا التي ا آداب ا إىل ا ا

دب  أدب اليونان العظيم والأ من الآداب احلقيقية. ا

الرو�سي  دب  الأ عدا  الآداب  كل  أت  قرا  . الفرن�سي 

أعرف منه �سوى عمالقني كبريين هما  الذي  ل ا

أحب �سولوخوف  تول�ستوي ودي�ستوف�سكي، وكنت ا

يف  بريوت  يف  ألقيتها  ا ق�سيدة  عنه  كتبت  وقد 

حفل ملنا�سبة نيل جائزة نوبل.
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اليوم، كيف يتحرك �شعيد  vv كيف تعي�ض 

عقل، كيف يتحرك الوقت يف م�شاحة ح�شورك.

زال  أما  ا معاملها،  تر�شم  كيف  اليوم  حياتك 

�شعيد عقل هو هو؟

uu بالتاأكيد �سعيد عقل هو هو.انه ال�ساعر الذي 

بالفرح  ناب�سة  ولغته  ال�سعر،  عهدة  يف  زال  ما 

أعي�س كما  أقول، ا أعي�س، فاإنني ا أما كيف ا العظيم. ا

حالها.احلياة  على  زالت  ما  حياتي  ان  أريد،  ا

و�سيعطيني  احلب،  كل  أعطاين  ا واهلل  أن�سفتني  ا

زالت  ما  احلياة  بان  كبرية  ثقة  على  أنا  وا بعد، 

أمامي. وا�سعة ا

vv �شارفت على امتام القرن من العمر وما 

كيف  مب�شتقبلهم،  ال�شباب  ثقة  تعي�ض  زلت 

تف�رص هذا ال�شعور املتعاظم يف نف�شك وكيانك 

الوجودي؟

وهو  كثرياً،  أحبني  ا باحلياة،  امدين  اهلل  إن  ا  uu

كرمي عزيز و�سيعطيني املزيد .

إن �شاء اهلل �شنزورك بعد خم�ض  أقول لك، ا vv ا

�شنوات...؟

أكرث من مائة مرة، �ستزورين  uu �ستزورين كثرياً ا

أكرث من ثالثني �سنة. بعد ا

إىل ذلك الوقت. أنا ا إذا ع�شت ا vv هذا ا

أ�سدقاء اهلل. uu ال�سعراء ا

vv حتمل يف جعبة حياتك قرناً من احلياة.

الآن  فيك  أرى  وا ولك،  معك  كله  الدهر  كاأن 

إىل حتقيق املزيد من  �شعور ال�شباب الطامح ا

احلياة والعمل؟

uu نعم انك تقول كالماً حقيقياً .

vv هل لل�شعر كل هذا الف�شل يف بناء هذا 

أيامك؟ الإ�رصاق يف حياتك وا

أقول  ا �سواي، وعندما  �سعيد عقل ول�ست  أنا  ا  uu

ويل. معي  احلياة  أن  ا ذلك  يعني  عقل  �سعيد 

الكبري  ال�ساعر  وخلود.  جمد  هو  ال�سعر  نعم 

الكبرية وهو  الثقة  �سعيد عقل  هو  الذي يج�سده 

وبلغة  دائماً  احلياة   تبث  التي  الهائلة  الطاقة 

الذي  النب�س  متجددة، عابقة، ت�ساهم يف توليد 

هما  عقل  و�سعيد  .ال�سعر  اجلمال  مفهوم  يغذي 

وهل  العظمة؟  تنتهي  فهل  واجلمال،  العظمة 

أعطتني احلياة ما اعطيتها،  ينتهي اجلمال؟؟ لقد ا

أعطيتها اجلمال وال�سعر  أعطتني العمر املديد، وا ا

والعظمة .

أعظم ال�شعراء؟ أنت ا vv ا

uu كثريون اعرتفوا بهذه العظمة؟

غري  طبعاً  ال�شعراء،  أعظم  ا أنك  ا قال  من   vv

�شعيد عقل؟

قال:اذا  العي�سى  �سليمان  ال�سوري  ال�ساعر   uu

أعطوا كل مائة �سنة �سعيد عقل يعي�سون  ا العرب 

مليار �سنة .

vv املتنبي ، طاغور، لوركا، �شك�شبري، ..وكرث 

هم من العظماء؟

كالآتي: عليه  أرد  ا العري�س  الطويل  �سوؤالك   uu

ي�سعر  أن  ا عليه  كان  ولكن  كبري  �ساعر  املتنبي 

أن  ا عليه  كان  تعمق،  مما  أكرث  ا ويتعمق  أكرث،  ا

أنا هال�سعيد  أكرث مما ا�ستعملها!؟ ا ي�ستعمل اللغة ا

من  أكرث  ا اللغة  وا�ستعملت  و�سعرت  كتبت  عقل 

املتنبي.ان �سعري يتفوق على �سعر املتنبي وهو 

ذكرتهم  الذين  العظماء  أما  ا بكثري..  منه  أعمق  ا

أي�ساً،  ا الكبار  من  انهم  أقول  ا فاإنني  �سوؤالك،  يف 

أقول: يف ا�سعاري جمال  وفق موازاة هذا الكالم ا
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وروبي كله. متفوق وغري موجود يف ال�سعر الأ

vv وباقي ال�شعر العاملي؟

uu لي�س يف العامل �سعراء كبار �سوى قلة.

أنت منهم؟ vv وا

أولهم . أنا ا uu ا

vv هل كتبت و�شيتك؟

وكل  الكالم  كل  فيه  و�سيتي،  هو  �سعري   uu

جوبة.قلت يف �سعري كل �سيء،  الأ �سئلة وكل  الأ

ألي�ست هذه  حاورت اجلمال وابتدعته وابتكرته. ا

ن�سان وحددت له مفهوم  و�سية؟ر�سمت معنى الإ

ألي�ست هذه و�سية؟؟ علمت  ا قامة يف الوجود،  الإ

ألي�ست هذه و�سية؟؟؟ كلهم  ال�سعراء الكبار ال�سعر، ا

جيال،  الأ كل  من  عقل،  �سعيد  على خطى  �ساروا 

ألي�ست هذه و�سية كافية؟ ا

أو  ا الو�شية  هذه  على  زيادة  من  هل   vv

الو�شايا؟

أن  ا ماأمن،  يف  اجلمال  يبقى  أن  ا و�سيتي   uu

ن�سانية . ن�سان على مرتبته الإ يحافظ الإ

أنت خائف على لبنان؟ vv هل ا

انه  عليه.  عقل، ل خوف  �سعيد  مثل  لبنان   uu

أكرث من  أنا �سعيد جداً اليوم ورمبا ا تاريخ العامل. ا

ن لبنان قوي جداً . املا�سي، لأ

vv ما �شبب هذا التفاوؤل؟

أنت �سغري يف العمر ول تعرف ما هو لبنان،  uu ا

يقول  لبناين.  نك  لأ بالعظمة  �ست�سعر  واذا عرفت 

»�سور  كبري  فرن�سي  موؤرخ  وهو  موران،  بول 

هل  العامل«!  تاريخ  يوم  ذات  كانتا  و�سيدون 

تعرف معنى هذا الكالم؟مدينتان �سغريتان من 

لبنان تخت�رصان العامل.

إىل املا�شي، اين  vv ولكن هذا الكالم ينتمي ا

نحن منه اليوم؟

uu انه كالم م�ستمر وي�رصي على كل الع�سور.

vv حتى الع�شور القادمة؟

أقول: نعم. uu بالتاأكيد وبثقة وعنفوان ا

أل ترى يف كالمك ما يوحي بالإنتقا�ض  vv ا

من بقية العامل؟

الآخر  الفرن�سي  إىل ما قاله املوؤرخ  ا أحيلك  ا  uu

أنتون . ا

vv ماذا قال؟

أن ل تعرف ماذا قال!. uu ل يجوز ا

اعرف،  ان  أريد  وا أعرف  ا ل  نني  لأ أعتذر  ا  vv

ماذا قال؟

أعلى قمة يف التاريخ.هل  أنتون:لبنان ا uu قال ا

أخرى مثل هذا الكالم!؟ قيل عن بالد ا

vv لكن احلا�رص خمتلف، ال�شيا�شة اليوم يف 

لبنان غريت جمرى هذا الكالم؟

أنا اليوم مرتاح وقلبي مطمئن على لبنان.. uu ا

إىل  ا أ�سيادها  وا كثرياً  تهمني  ل  اليوم  ال�سيا�سة 

ذاك  أو  ا ال�سيا�سي  هذا  كان  اذا  يهمني  ل  زوال، 

ميكن  تفا�سيل  هذه  اخلزينة،  مال  يغت�سب 

كانت  بلبنان.ومهما  م�ستقو  دائماً  أنا  حذفها.ا

أكرب من كل �سيء، ول ميكن  احلروب حوله، فهو ا

ي�سوهون  ال�سيا�سة  أهل  مكانته.ا زعزعة  حد  لأ

أن ل نتحدث عن هذا القبح. ألف�سل ا احلياة وا

أنت والقراءةوالكتابة اليوم؟ vv كيفك ا
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بنظر  اليوم  امتتع  ل  انني  عليك  أخفي  ا ل   uu

أملي  أ يل  وا فعال كما يف ال�سابق، هناك من يقرا

عليه ليكتب ما ابتكره.

أ�شعارك اليوم؟ vv ماذا ت�شعر عندما ت�شمع ا

�سعر  يقف  أ�سعاري  ا إىل  ا أ�ستمع  ا عندما   uu

أت�ساءل:من  وا مل  الأ يجتاحني  لها  أطرب  ا را�سي، 

اجلمال  هذا  كل  كتب  الذي  عقل  هال�سعيد  هو 

والعظمة.

أعظم  ا على  أ�شعارك  ا تفوق  عن  كالمك   vv

الإعتداد  ألي�ض فيه �شيء من  ا العامل،  �شعراء 

بالنف�ض، وقد يلقى ردوداً عليه؟

وبالتاأكيد  حتماً   لكنه  تقوله،  ما  �سحيح   uu

كالم �سحيح وله خ�سو�سيته امللزمة .

أحمد �شعيد؟ vv هل تعرف �شعر علي ا

�ساألتني  ملاذا  ولكن  �سعره،  أعرف  ا طبعاً   uu

عنه؟

أدوني�ض  أحمد �شعيد هو ا vv �شاألتك لأن علي ا

ال�شاحة  على  اليوم  الأكرب  احلا�رص  وهو 

أ�شعاره؟ أيك باأدوني�ض وا ال�شعرية. ما را

يف  ح�سوره  طريقة  ول   ، �سعره  أحب  ا ل   uu

إىل  ا ا�سمه  من  أدوني�س خرج  وا ال�سعرية.  ال�ساحة 

ال�سعر  ر�سالة  مع  يتنافى  وهذا  م�ستعار  ا�سم 

اخلالدة .

حول  معينة  نظرية  �شاحب  أنك  ا يبدو   vv

هوية ال�شاعر؟

أكتب ال�سعر ول »حترتق«على  uu نظريتي تقول، ا

ال�سعراء .

أدوني�ض بهذا الكالم؟ vv تق�شد ا

كبري  حرتقجي  أدوني�س  ا و�سواه،  أدوني�س  ا  uu

وهذا ما يتنافى مع ال�سعر وال�سعراء.

مهدي  حممد  أ�شعار  ا تعجبك  هل   vv

اجلواهري؟

أ�سعاري. uu كيف ل تعجبني وهي تقاطعت مع ا

أ�سعاري. أ�سعاره مرت يف ا ا

vv نزار قباين؟

uu �ساعر خفيف الظل، �سهرته نابعة من تغزله 

أة . باملرا

vv �شليمان العي�شى؟

أكرب �ساعر يف �سوريا. uu ا

vv مي�شال طراد؟

uu �ساعر كبري.

vv من يعجبك من ال�شعراء العرب؟

uu قلة.

vv مثل من؟

�سماء. أذكر الأ uu ل ا

vv من يعجبك من ال�شعراء املحدثني؟

أقل من القلّه ي�سحك بغزارة . uu ا

إىل �شعرك، �شعيد عقل متهم باأن  vv نعود ا

باأقل من �شتمائة  ال�شعرية حم�شورة  أدواته  ا

كلمة، كيف ترد على هذا الكالم؟

كل  وقول  نتاج  لإ كافية  كلمة  �ستمائة   uu

كافية  كانت  ال�سعرية  دوات  الأ هذه  اجلمال. 

ان  ولتوؤكد  كله،  ال�سعر  بغر�س  لتفي  �سعري  يف 

أغلب  ا حال  وهذا  لها،  قيمة  ل  ال�سعرية  الرثثرة 
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أ�سلوبي، قدم  �سعراء كل الع�سور.. كانط ا�ستعمل ا

كل فل�سفته بخم�سمائة كلمة.

vv ما الذي ذكّرك بكانط؟

أنا قارئ للعلم والفل�سفة والريا�سيات. uu ا

املدوية  العلم  �شيحات  أ  تقرا كيف   vv

اليوم؟

uu العلم هو الق�سيدة اجلديدة للب�رصية، و�سوف 

ياأتي اليوم الذي ي�سري فيه العلم هو اجلواب على 

كل �سوؤال يف احلياة.

vv هل تعرفت على الكومبيرت؟

uu ح�سب قدرة نظري و�سحتي.

أة يف حياة �شعيد عقل كيف كانت  vv املرا

وما هي؟

ال�رصيفة  أة  املرا هي،  كما  زالت  وما  كانت   uu

أة توحي  التي تتمتع بالنبل والأخالق، وهذه املرا

بال�سعر العظيم.

التي  أة  املرا هي  من  أة،  باملرا تغزلت   vv

تغزلت بها؟

أة النبيلة التي حتافظ على جمالها  uu انها املرا

تغزلت  ال�سعر،  ت�ستحق  التي  أة  املرا وروحها، 

وعائلتها. زوجها  حترتم  التي  ال�رصيفة  أة  باملرا

الغزل الذي ل ينطلق من القدا�سة هو كالم خارج 

الغزل وال�سعر.

تبدو   باأنك  أ�شارحك  ا دعني  بالنهاية   vv

معجب ب�شخ�ض واحد ا�شمه �شعيد عقل؟

بالإمام علي ودانتي ونوفال�س  أنا معجباً  ا  uu

الذين  ال�سعراء والفال�سفة  وفالريي و�سواهم من 

أجاهر  أغنوا التاريخ باأفكارهم. لكني باملقابل ا ا

بعدم اعجابي بافالطون و�سقراط .
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جوخة �حلارثية

أن تطرح �شيئا من )الوقائع التاريخية(.. - »�شيدات القمر« حاولت ا

أال نح�شر  - التاريخ جزء من اجلدل ومنه العُماين.. يبقى  ا

  الواقع كما هو ون�شعه بني دفتي كتاب ونقول هذه رواية.

-  الرواية خمتلفة عن الكتاب التاريخي فهي قائمة على اخليال، لكنها

   ت�شتفيد من التاريخ.
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داب رواية » �سيدات القمر« للكاتبة املبدعة  �سدرت موؤخرا عن دار الآ

اأجزائها مع مراحل  الكثري من  الرواية يف  جوخة احلارثية، وتتقاطع 

مالمح  لها  اأن  يبدو  �سخ�سيات  ومع  العماين،  التاريخ  من  بعينها 

معروفة، لكنها ل تقدمها يف �سياق تاريخي بقدر ما توظفها خلدمة 

روايتها القائمة بال�رصورة على اخليال.

خرية  الأ روايتها  عن  احلارثية  جوخة  تتحدث  اأن  ال�سهل  من  يكن  مل 

الرواية وهذا كاٍف  الكاتب يكتب  اأن  القمر« حيث كانت ترى  »�سيدات 

واملتلقي  بالقارئ  منوط  اأمر  حولها  اأو  عنها  احلديث  لكن  جدا،  عليه 

بال�رصورة، لذلك كانت �ساحبة �سيدات القمر متحفظة اإىل حد ما  يف 

ك�سف تفا�سيل دقيقة عن �سخ�سياتها، لكن يف املقابل كنا نح�س اأن 

ذلك من حقها.

حاورها: عا�ســم �ل�سيـــدي

كاتب و�سحفي من ُعمان

جوخة احلارثية

�لو�قع �أكرث غر�ئبية فلماذ� ال يحا�سب؟

»�شيدات القمر« رواية مهتمة باأمر 

التغيري والتحوالت يف املجتمع



�سيدات   « أن نقرتب من  ا يف هذا احلوار نحاول 

الدكتورة  كاتبتها  برفقة  الإمكان  قدر  القمر« 

جوخة احلارثية فاإىل التفا�سيل.

لندن هل  ابنتها  ميا وبني جيل  vv بني جيل 

تغري �سيء . لندن ظلت تتذكر حبيبها رغم ف�سل 

التي  ال�سعورية  الدفقة  رغم  لندن  لكن  العالقة 

ف�سلت  بل  تتحدث  مل  بها  الرواية  ا�ستقبلتنا 

ال�سمت؟

uu  الرواية �سكتت عن ذكر علي بن خلف الذي 

أن  أحبته ميا، لكن هل يعني �سكوت الرواية عنه ا ا

حبيبها انتهى؟

ؤال لك. أوجه هذا ال�شو أنا ا vv ا

أن يوجه للقارئ.  أن هذا ال�سوؤال يجب ا أح�س ا uu ا

إن �ساء. مر ا أن القارئ هو الذي يكت�سف الأ أو ا ا

vv لكن هل ح�شل تغيري؟

لي�س فقط على م�ستوى  uu نعم ح�سل تغيري، 

�رصار والقرارات قيا�سا  التعبري عن امل�ساعر والأ

مبا كان بني ميا ولندن بل حتى على م�ستوى 

احلياة. ما الذي جعل »لندن« متلك القدرة لت�رص 

أنه غري مقبول  ا تعرف  �سخ�س  الزواج من  على 

أهلها؟ هذه القدرة التي مل تكن ميا متلكها  لدى ا

إطالقا، بغ�س النظر عن النتائج. ا

أنه �شطحي  أم ا vv لكن هل هذا التغيري جوهري ا

بحيث يجلب وراءه جوانب تدمريية رمبا؟

uu لك احلق طبعا يف هذا التاأويل. لكن يبدو يل 

أن الرواية كانت مهتمة باأمر التغيري، وتعاقب  ا

جيل  هناك  كان  ميا  جيل  قبل  حتى  جيال،  الأ

والرواية  أبيه،  ا جيل  ذلك  وقبل  �سليمان  التاجر 

بهذا املعنى مهتمة بالتحولت، وهي يف غاية 

إىل هذه  ا ننظر  أي�سا كيف  ا املهم  همية، ومن  الأ

مها.
ّ
التحولت وكيف نقي

لبنتها  ميا  لت�شمية  هل  ال�شياق  هذا  يف   vv

با�شم لندن عالقة بتم�شكها بحبها القدمي على 

أته  أن علي بن خلف كان عائدا عندما را اعتبار ا

لتوه من لندن؟

أن هذا هو ال�سكل الوحيد  uu »تبت�سم« يبدو يل ا

الذي دافعت فيه ميا عن حبها، ميا التي �سمتت 

أ�سياء  ا تقل  مل  كلها  حياتها  ويف  الرواية  طوال 

بعناد  أ�رصت عليه  ا الذي  الوحيد  ال�سكل  كثرية، 

أن  هو ت�سمية ابنتها با�سم » لندن« على اعتبار ا

لندن الفردو�س املفقود الذي مل ت�ستطع الدفاع 

أته  عنه ومل ت�ستطع امتالكه ولو للحظة واحدة، را

من بعيد فقط. وهذا هو �سكل دفاعها ومت�سكها 

أنت ف�سحت جزءا مهما يف  باحللم والفردو�س. »ا

الرواية«.

مهما  قارئ  أي  ا ي�ستطيع  ما  بقدر  ف�سحا  لي�س 

أن مي�سك مبثل هذه اجلزئية؟ كان عاديا ا

للقارئ  مور  الأ هذه  مثل  نرتك  أن  ا أف�سل  ا لذلك 

ليكت�سفها لوحده.

القمر مليئة بال�شخ�شيات  روايتك �شيدات   vv

أن  ا املالحظ  لكن  متنوعة،  باأجيال  مرت  التي 

من  تعاين  ماأزومة،  �شخ�شيات  كانت  جلها 

ت�شظيات لي�ض على امل�شتوى اخلارجي فقط بل 

حتى على امل�شتوى الداخلي. ملاذا كل هذا الكم 

من التاأزم وهذا الت�شظي؟

غري  ن�سان  الإ ن�سان.  الإ ي�سنع  التاأزم  ن  لأ  uu

أقول بال  أكاد ا إن�سان بال ق�سية وا إطالقا ا املاأزوم ا

ن�ساين. وكما  زمة تخلق ال�سعور الإ ن الأ هوية؛ لأ

زمة  الأ أن تكون  ا لحظت بدقة لي�س بال�رصورة 

عبداهلل  �سخ�سية  هناك  خارجية،  أ�سياء  ا ب�سبب 

أبطال الرواية وح�سب  أحد ا على �سبيل املثال وهو ا

تعبري النا�رصة »من ال�سخ�سيات التي ل ينق�سها 
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�سيء«،  فعبداهلل ل ينق�سه �سيء ظاهريا، فعنده 

بنف�سه،  واختارها  أحبها  ا التي  وزوجته  عمله 

أبيه،  ا من  ورثها  التي  وجتارته  أولده  ا وعنده 

لكن يف احلقيقة هو �سخ�سية ماأزومة باأزمات 

داخلية عميقة، وجودية غالبا.

لها  أخرى  ا �سخ�سيات  على  ين�سحب  مر  والأ  

فهي  ظريفة  مثل  اخلا�س  الجتماعي  و�سعها 

تبدو �سعيدة، وحمبة للحياة ومرحة لكن لديها 

إ�سكالية  أزمة مع زوجها، ثم مع ابنها ، وهناك ا ا

نظرتها لنف�سها يف �سياق املجتمع. لذا يبدو يل 

إطالقا، بل  ا التاأزم واحلزن لي�س مبالغا فيه  أن  ا

أي  ن�ساين، وا أزمات ت�سكل جوهر الوجود الإ هي ا

إن�سان مهما كان و�سعه. ا

يف  ال�شخ�شيات  عن  احلديث  �شياق  يف   vv

أن ثمة �شخ�شيات تتقاطع وب�شكل  روايتك جند ا

التاريخ  يف  حقيقية  �شخ�شيات  مع  وا�شح 

أنت  العماين. مثل �شخ�شية عي�شى املهاجر. هل ا

تاريخية.  ل�شخ�شيات  احلياة  إعادة  با م�شغولة 

أل ي�شكل ذلك خطرا عليك ككاتبة؟ وا

ألف  ا »من  �سفهاين  لالأ مبقولة  �ساأ�ست�سهد   uu

أل  ا إما  وا أن تكتب  ا أن تختار  ا إما  ا ا�ستهدف«  فقد 

تتحمل  أن  ا فيجب  تكتب  أن  ا اخرتت  إذا  تكتب.ا

أن تكون �سجاعا مبا فيه  نتيجة اختيارك، عليك ا

آثار الكتابة. الكفاية لتواجه ا

الفيل�سوف �سيوران  أن نختار كما يقول  ا ويجب 

بال جهد كما  أنوح  ا أن  ا إما  ا والنواح.  اجلدل  بني 

ال�سهولة،  يف  غاية  وهذا  الكتاب،  بع�س  يفعل 

�سيدات  أن  ا أطرح اجلدل، ويف ت�سوري  ا أن  ا إما  وا

أن تطرح �سيئا من ذلك، والتاريخ  القمر حاولت ا

جزء من اجلدل وخا�سة التاريخ العماين. يبقى 

أن ل نح�رص الواقع كما هو ون�سعه بني دفتي  ا

الكتاب  النهاية  يف  رواية.  هذه  ونقول  كتاب 

التاريخي خمتلف، والرواية خمتلفة فهي قائمة 

ب�سكل  ت�ستفيد  أن  ا حقها  من  لكن  اخليال،  على 

حداث  الأ تتقاطع مع  أن  وا التاريخ  آخر من  با أو  ا

زوايا  من  وتناق�سها  احلقيقية  وال�سخ�سيات 

خمتلفة.

يف  املراحل  من  الكثري  ن  لأ ياأتي  ؤال  ال�شو  vv

التاريخ العماين غري موثقة لذلك يتهيب الكثري 

من الكتاب للتقاطع معها؟

أن  ا أفكر  ا كنت  عندما  ولذلك  �سحيح،  هذا   uu

وهي  ربعينات  والأ الثالثينات  فرتة  عن  أكتب  ا

الفرتة التي ولدت فيها بع�س �سخ�سيات الرواية، 

ربعينات، وظريفة ولدت  �ساملة مثال ولدت يف الأ

يف الثالثينات، وجدت �سعوبة يف احل�سول على 

العربية، واملوجودة فقرية جدا،  باللغة  مراجع 

أبحث عن ال�سيا�سة وو�سع احلاكم، كنت  أكن ا مل ا

أعرف كيف كان النا�س يعي�سون، وماذا  أن ا أريد ا ا

الن�ساء  ياأكلون، وكيف يخرجون، وكيف كانت 

لها  ي�سمح  كان  التي  ومن  البيت،  من  يخرجن 

باخلروج ومن التي ل ي�سمح لها، لكن امل�سادر 

كانت �سحيحة جدا، وقد اعتمدت منها طريقني: 

كبار  مبجال�سة  وذلك  ال�سفوية  امل�سادر  وىل  الأ

ال�سن ممن يتذكرون تفا�سيل تلك الفرتة، والثاين 

جنبية، وكنت يف بريطانيا وقتها  هو الوثائق الأ

إىل مكتبة اجلامعة. على �سبيل  للدرا�سة ورجعت ا

إحدى ال�سخ�سيات  املثال ت�رصد الرواية حماولة ا

أو  ا الثالثينات  يف  ع�رصية  مدر�سة  ن�ساء  لإ

والق�سة  املن�رصم،  القرن  من  ربعينات  الأ

الع�رصي،  للتعليم  نزوع  هناك  كان  حقيقية، 

أن التعليم احلديث  امل�ساألة ح�سا�سة بالن�سبة يل ا

ل  هذا  لكن  فقط،  ال�سبعينات  يف  عمان  يف  أ  بدا

أن العمانيني مل يرغبوا يف التعليم، كانت  يعني ا

إدخال مثل  وا أجه�ست،  ا لكنها  هناك حماولت، 

أمر مربر. هذه الق�س�س يف قالب روائي ا
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�لو�قع �أكرث غر�ئبية فلماذ� ل يحا�سب

أحداث رواية �شيدات القمر مع  vv رغم متا�ض ا

أن تدور  أنك اخرتت ا إل ا أحداث تاريخية بعينها ا ا

الأحداث يف قرية متخيلة ملاذا؟

أي  ا تكون  أن  ا بو�سعها  العوايف  قرية  ن  لأ  uu

قرية عمانية.

vv املتتبع لتفا�سيل قرية العوايف وهي القرية 

أنها  أحداث الرواية ويبدو ا التي دارت فيها معظم ا

الطبقات  تنوع  من  تعاين  ظلت  إنها  ا متخيلة، 

الرواية ت�شل  أحداث  ا أن  ا الجتماعية فيها رغم 

إىل مرحلة زمنية قريبة جدا من وقتنا احلايل.  ا

مر مبالغة؟ أن يف الأ أل تعتقدين ا ا

عن  احلديث  نعم  مبالغة.  ثمة  أن  ا أعتقد  ا ل   uu

هذا املو�سوع ح�سا�س جدا يف عمان، قد ل توجد 

أقول  ا دعني  ولكن  ال�سارمة،  الطبقية  تلك  الآن 

إن ذلك قد ل يظهر يف ال�سداقات والوظائف،  لك ا

مر مبو�سوع ح�سا�س مثل  لكن عندما يتعلق الأ

مو�سوع الزواج الذي �سيرتتب عليه ن�سل و�ساللة 

أننا جتاوزناها  أ املو�سوعات التي اعتقدنا ا تبدا

بالظهور على ال�سطح.

vv لكن هل حاولت �شخ�شيات الرواية الثائرة 

مر؟ حماربة هذا الأ

أو  ا وجناحها  ال�سخ�سيات  بع�س  حاولت   uu

أن  أمر ن�سبي. امل�سكلة يف كتابة الرواية ا ف�سلها ا

مربرة،  كلها  أحداثه  ا تكون  أن  ا مطالب  الروائي 

وتعقيدا  غرابة  أكرث  ا الواقع  احلقيقة  يف  لكن 

ألليندي  إيزابيل ا وت�سابكا مما يف الرواية نف�سها. ا

غرائبيته،  على  الواقع  يحاكم  أحد  ا ل   « تقول 

أكرث  ا فالواقع  غرائبيتنا«  على  نحاكم  ونحن 

أن  ا ال�سخ�سيات  جميع  على  يجب  هل  غرائبية. 

أن تنتهي جميع ق�س�س  تكون ثورية؟ هل يجب ا

احلب التي تتحدى املجتمع نهاية �سعيدة؟ هل 

حياة  على  الثائرين  جميع  يح�سل  أن  ا يجب 

مريحة؟

إىل ق�شة زواج لندن من رجل جده  ا نعود   vv

كان يعمل يف مزرعة جدها. ف�شل تلك العالقة 

فكار القدمية؟ هل هو انت�شار لالأ

أنني كنت واعية لذلك  أزعم ا أنا ا أبدا، وا uu ل. ل ا

أن احلب  أثناء كتابتها. يف الرواية العربية جند ا ا

هذا  يكون  ل  احلياة  يف  بينما  ينجح،  أن  ا يجب 

أتبناه،  هو احلال دائما. فهذا لي�س موقفا فكريا ا

وعالقات  متنوعة  �سخ�سيات  بها  الرواية 

موقفي  جناحها.  مدى  يف  ومتفاوتة  مت�سابكة 

مع  فاأنا  العمل،  جممل  من  أ  يقرا رمبا  الفكري 

احلرية ومع احلياة ب�سكلها امل�رصق. فف�سل لندن 

ولكنه  ب  الأ أو  ا م  الأ ملوقف  انت�سارا  لي�س  هذا 

تقدمي لنموذج من مناذج احلياة يف جمتمعنا.

vv طبعا يت�شح ذلك يف جممل عملك، وكاأن 

القيم  تلك  مثل  أن  ا يثق  ان  ي�شتطيع  القارئ 

الفرتة  من  قريبة  فرتة  خالل  ورمبا  �شتنجح 

الزمنية التي تنتهي معها الرواية؟

نظرة  يف  تفاوت  يوجد  �سك.  بال  طبعا   uu

الطبقية  مو�سوعات  مع  وتفاعلها  ال�سخ�سيات 

و�سنجر  حبيب  �سخ�سية  مثال  خذ  واحلرية، 

وهي  بواقعها  را�سية  �سبه  فظريفة  وظريفة؛ 

حياتها  ت�ستقيم  أن  ا تت�سور  ول  له،  مربرة 

فهو  كرجل،  �سيدها  حتب  هي  بل  خارجه، 

زاوية  املو�سوع من  �سنجر  يرى  فيما  حبيبها، 

أخرى، ويرى حياته يكتنفها الظلم و�سيهجرها  ا

آخر يف  ا حتى لو ا�سطر للهجرة والعمل يف بلد 

عمل قا�س مادام ذلك يت�سق مع تفكريه وحتقيقه 

ن�سانيته. لذاته ولإ

أن التنوع موجود يف احلياة  أريد قوله هنا ا ما ا
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يف  خمتلفون  والنا�س  الرواية،  يف  وموجود 

تلقيهم ملا يحدث.

أن ثمة حتول  vv يلحظ القارئ ل�شيدات القمر ا

يف ا�شتخدام اللغة ال�رصدية خالفا ملا كان يف 

رواية منامات؟

رمبا  فعال.  حتول  هناك  أن  ا أعتقد  ا نعم   uu

منامات ب�سبب طبيعة مو�سوعها وتركيزها على 

بطلة حمورية واحدة وعلى ثيمة احلب اعتمدت 

املو�سوع،  خ�سو�سية  يربرها  خا�سة  لغة 

القمر  �سيدات  يف  لكن  املعاجلة،  وخ�سو�سية 

جيال متعددة  هناك �سخ�سيات كثرية وت�ستمر لأ

التي  اللغة  هي  فيها  امل�ستخدمة  اللغة  فكانت 

تنا�سبها، وهي لغة ال�رصد الب�سيط املكثف.

ال�شعرية احلاملة �شارت  اللغة  لكن حتى   vv

يف  وخا�شة  العماين  ال�رصد  بها  يتهم  تهمة 

الق�شة الق�شرية؟

قبل  ت�ساألني  كنت  لو  ولكن  �سحيح،  هذا   uu

املو�سوع.  هذا  عن  ب�رصا�سة  �ساأدافع  �سنوات 

ال�سعرية  اللغة  نهاجم  أل  ا هو  الآن  أيي  را لكن 

جميلة  ذاتها  يف  ال�سعرية  اللغة  إطالقها،  ا على 

ل  ال�رصد  أي�سا  ا لكن  عليها،  الهجوم  ينبغي  ول 

�ساليب البيانية. ثقال يف الأ إىل الإ يحتاج ا

�سوتان �سرديان يف �لرو�ية

مر  vv القارئ للرواية يجد تعددا يف الرواة الأ

فمن  بال�شارد.  الإم�شاك  يتوه يف  يجعله  الذي 

مربر  هناك  وهل  القمر  �شيدات  ال�شارد يف  هو 

لعبداهلل يجعله يعرف كل �شيء؟

�سيء؟.  كل  يعرف  كان  عبداهلل  هل  �سوؤايل   uu

�سياء من وجهة نظره  أن عبداهلل يعرف الأ بدا يل ا

كان  القارئ   .. بزوجته  عالقته  يف  مثال  هو، 

أ�سياء ل يعرفها عبداهلل. يعرف ا

أمه؟ vv ويف موت ا

uu مل يكن هو من ي�رصد، فعبداهلل كان ي�رصد 

فيه  الرواية  يف  وال�رصد  فقط  املتكلم  ب�سمري 

و�سوت  الغائب  ب�سمري  يحكي  الذي  �سوتان: 

كان  بل  �سيء  بكل  عليما  يكن  وهو مل  عبداهلل، 

حداث من وجهة نظره. ي�رصد الأ

�لن�سيان غري �لتجاوز

الرواية  يف  أي�شا  ا مهمة  �شخ�شية  هناك   vv

حتمل الكثري من املتناق�شات وهي خولة والتي 

زوجها  اختيار  يف  وحقها  حبها  عن  دافعت 

إىل  ا لتتحول  النهاية  يف  زوجها  خذلها  ولكن 

ثورية هي الأخرى؟

أن �سخ�سية خولة ترد على �سوؤالك  uu يبدو يل ا

أن كل مترد يف الرواية ينتهي دائما  ال�سابق يف ا

بالف�سل. الذي حدث مع خولة هو العك�س، رغم 

على  برهنت  لكنها  للندن  �سابق  جيل  من  أنها  ا

ان اخلنوع للواقع لي�س خيارا نهائيا يف احلياة، 

نف�سها  تغيري  على  قادرة  �سخ�سيات  هناك  بل 

وم�سائرها.

vv لكنها ف�شلت؟

مل تف�سل.

vv ولكنها انف�شلت؟

يف  أ  تقرا ف�سل؟  بال�رصورة  النف�سال  هل   uu

أنها فتحت حمال للتجميل مرموقا،  بداية الرواية ا

وهذا كان جمال اهتمامها منذ البدء، مما يعني 

ن�ساين. أنها مل تتحطم على ال�سعيد الإ ا

�شنينا  انتظرته  الذي  رهانها  على  لكن   vv

ف�شلت!.

uu حدث ذلك يف الوقت الذي ظن فيه اجلميع 
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أخريا. أنها جنحت ا ا

التي  �شباب  الأ بني  من  كان  املا�شي   vv

جعلتها تنف�شل، هل الكل يف الرواية يهرب من 

ما�ضيه؟

أخريا  أن زوجها بعد ع�رص �سنوات ا�ستقر ا uu رغم ا

أ�سبح رجال مثاليا يف  إىل كندا وا ومل يعد يذهب ا

أن املا�سي ل ميكن  نظر النا�س، لكن يف نظرها ا

أن ي�سامح حتى لو كان احلا�رص رائعا. ا

أن نربطها مع جزئية  ا هذه اجلزئية ميكن   vv

التق�شيمات الطبقية التي حتدثت عنها الرواية 

جتاوزها  ميكن  ول  ال�شخ�شيات  تطارد  فهي 

ون�شيانها؟

uu ل ميكن ن�سيانها �سيء، ول ميكن جتاوزها 

آخر، رمبا ل ين�سى نعم ولكن هل يتجاوز؟  �سيء ا

غري  الن�سيان  جتاوزه.  املمكن  من  نعم  أقول  ا

التجاوز. خولة نف�سها جتاوزت املا�سي.. ما�سي 

وفار�س  الأحالم،  على  والقائم  املثايل  احلب 

خالية  حياة  إقامة  ا يف  جتاوزته  هي  الأحالم، 

من الرجل الذي مت�سكت به منذ طفولتها.

vv هل اهتمامك بالرواية جعلك تن�شني الق�شة 

أت من خاللها، وهل كتابة الرواية هي  التي بدا

مرحلة متقدمة من كتابة الق�شة الق�شرية؟

أن  uu هذا الف�سل احلاد بني الق�سة والرواية وا

الرواية مرحلة متقدمة من مراحل كتابة الق�سة 

ل  العامل.  بلدان  يف  احلدة  بهذه  موجودة  غري 

عن  بال�رصورة  تطور  هي  الرواية  أن  ا أعتقد  ا

 ، �سئت  إن  ا م�ستقل  جن�س  هي  الق�سرية،  الق�سة 

عنها  للتعبري  ي�سلح  فكار  والأ احلالت  وبع�س 

وحدها  الكتابة  بالرواية،  وبع�سها  بالق�سة 

تعرف  وكما  دبي.  الأ وطريقها  جن�سها  تختار 

قامات  وهم  روايات  يكتبوا  مل  كتاب  هناك 

ميكن  ول  تامر،  زكريا  مثل  الق�سة  كتابة  يف 

رواية،  يكتب  حتى  تطور  ينق�سه  أنه  ا نقول  أن  ا

امل�ساألة لي�ست بال�رصورة تطور.

أن الروايات التي كتبت يف عمان  vv املالحظ ا

أكرث جناحا  ا تكون  التاريخ  تتما�ض مع  وكانت 

الأجمل  أنها  ا أم  ا بالتاريخ  م�شكونون  نحن  هل 

فنيا؟

هي  اجلميلة  الرواية  يل  بالن�سبة  مبدئيا   uu

إمتاعي  جمل فنيا، هي القادرة على ا الرواية الأ

جمل بغ�س النظر  إقناعي، هذه هي الرواية الأ وا

أبعاد  إذا كان املو�سوع فيه ا عن املو�سوع. اما ا

على  أي�سا  ا يعتمد  فهذا  واجتماعية،  تاريخية 

يحكم  فال  بعاد  الأ لتلك  الكاتب  توظيف  كيفية 

بالنجاح ح�سب امل�سمون فقط.

ظل  يف  خا�سة  النجاح؟  معايري  هي  ما  ثم 

النجاح  معيار  ما  عمان،  يف  النقد  إ�سكالت  ا

أم الكتابة النقدية؟ هذا  هل هوحجم املبيعات؟ ا

�سوؤال مهم كيف نقي�س جناح رواية يف عمان؟

�لكتابة ل تنف�سل عن �لنو�زع �ل�سخ�سية

vv اجتهت للكتابة لالأطفال عرب ع�ض الع�شافري 

كيف تقيمني هذه التجربة؟

uu بالن�سبة لع�س الع�سافري مل يكن يخطر يف 

 ،
ّ
بطفلي رزقت  أن  ا إىل  ا طفال  لالأ أكتب  ا أن  ا بايل 

مهات  ووجدت نف�سي يف امتداد تاريخي لدور الأ

أنني مطالبة  القدمي ودور ال�ساردات القدميات وا

طفلتي  تكتفي  فال  كثرية  حكايات  أحكي  ا أن  ا

هذه  وبع�س   ، مكتبتها  يف  الكتب  بكل  خزامى 

ومن  لفت  ب�سكل  انتباهها  أثارت  ا احلكايات 

إىل  �سمنها حكاية عبيد الذي تاأوي الع�سافري ا

�سعره، فكرت يف كتابتها وتخوفت من التجربة 

قد  ومغامرة  جدا  �سعبة  طفال  لالأ الكتابة  ن  لأ
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أحيانا، لكن عندما كتبتها  تكون غري حم�سوبة ا

لديهم  فوجدت  طفال  الأ حميط  يف  اختربتها 

أبو  القبول، ثم حتم�س لها الفنان وال�ساعر عماد ا

املهتمة  وهي  أحمد  ا أزهار  ا و�سجعتني  �سالح،  

باأدب الطفل على ن�رصها، فاأ�سبحت ق�سة عبيد 

كتابا. 

أطفالك ولي�ض هاج�ض  إذن �شبب املغامرة هم ا vv ا

الكتابة وحده؟ 

uu طبعا هاج�س الكتابة للطفل موجود ولكن 

أمر الكتابة لدى الكاتب ل ينف�سل  أن ا أنت تعرف ا ا

أمر ل  عن النوازع ال�سخ�سية، ل يكتب الكاتب يف ا

أكتب  أنه ي�سد نق�سا يف ال�سوق! ل ا يعنيه ملجرد ا

أنه ل توجد روايات عمانية  رواية مثال ملجرد ا

ترى  كما  وهو  الطفل  أدب  ا يف  وكذلك   .. كثرية 

أنت مهم�س وفقري جدا،  وهناك م�ساكل كثرية  ا

والإخراج  الر�سم  يف  واجهتنا  الكتاب  هذا  يف 

والتمويل. 

إىل امل�شهد الروائي لدى  vv  كيف تنظر جوخة ا

جيل ال�شباب وهل هو مب�رص برت�شيخ هذا اجلن�ض 

دبي يف ال�شلطنة؟ الأ

نحتاج  رمبا  بتفاوؤل،  امل�سهد  إىل  ا أنظر  ا  uu

ال�ساحة  زمنا كافيا حتى نغربل املوجود على 

امل�سهد مبجمله مب�رص جدا، خا�سة  الآن، ولكن 

يف  الروائية  الكتابة  فيها  أت  بدا لبلد  بالن�سبة 

أخرى. وقت متاأخر ن�سبيا قيا�سا بدول ا

أ لهم جوخة ورمبا  vv من هم الكتاب الذين تقرا

أثروا فيها؟ ا

أعماقي، هو كاتب عظيم  uu كل كاتب يخاطب ا

إعداد »قائمة«. إيل، ويوؤثر يف. ل ميكن ا بالن�سبة ا

أننا نعي�ض زمن الرواية  ؤمنني مبقولة ا vv هل تو

على ح�شاب تراجع ال�شعر؟

النوع،  هذا  من  مقولت  ترديد  أحب  ا ل  ل،   uu

وهذا  فقط،  أو�سع  ا الرواية  جمهور  يكون  رمبا 

العامل  يف  ولي�س  العامل،  كل  يف  الآن  يحدث 

أقلها تعايل  أ�سبابه كثرية، لي�س ا العربي فقط، وا

ميكننا  هل  ولكن  متلقيه،  على  احلديث  ال�سعر 

أظن. احلياة بدون �سعر؟ ل ا

على  كادميية  الأ درا�شتك  انعك�شت  هل   vv

كتاباتك  على  كرقيب  تعملني  وهل  كتابتك، 

نقديا؟

أمتهن  ا أن  ا قبل  والن�رص  بالكتابة  أت  بدا لقد   uu

كادمييا ل عالقة مبا�رصة  كادميي، الأ العمل الأ

إنها  بداع، ولكن ينبغي العرتاف ا لها بعملية الإ

مر  تعلمني الدقة، وتوجه تفكريي حني يتعلق الأ

باإعداد مادة خام، تاريخية مثال، للعمل الروائي. 

أعمل طبعا كرقيب على كتابتي، ل يوجد كاتب  ا

ل يراقب نف�سه، ولكن لي�س من وجهة نظر نقدية 

أكادميية على الإطالق، بل ب�سفة ذاتية بحتة،  ا

لن  الكتابة  أثناء  ا النقد ونظرياته  إذا فكرت يف  ا

أكتب �سيئا. ا

أي م�رصوع كتابي  vv هل ت�شتغلني الآن على ا

آخر؟ ا

أحمد بن  ا ال�سيخ  uu من�سغلة على ديوان جدي 

لل�سيخ  وجمايل  �سديق  وهو  احلارثي  عبداهلل 

ال�سعري  النف�س  بنف�س  وي�سري  اخلليلي  عبداهلل 

منذ  ديوانه  ن�رص  الذي  اخلليلي  عليه  �سار  الذي 

فرتة مبكرة فيما مل ين�رص ديوان احلارثي حتى 

أجمع  ا �سوف  ف�سحة  العمر  يف  كان  إن  وا الآن، 

أقوم بتحقيقه .            الديوان وا
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ر��ســـل �د�ســـن:

آخر هو ق�شيدة نرث.. - كل �شيء يثبت انه لي�ش �شيئا ا

أن يكتب جيداً. ن ل�شوء احلظ ناد اجتماعي، مل يعد يكفي املرء ا - ال�شعر االآ

أ�شبه إنها ا أي مكان.. ا إىل ا أي مكان، وال تنتهي ا أ من ا لية ال تبدا - الكتابة االآ

إ�شت.     بجهاز ه�شمي بال فم وال ا

إىل طريقه ملا يريد  أقرب ا أن يخلق حدوده وهي ا - ق�شيدة النرث تتيح للفرد ا

يف الكتابة.
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   ولد را�سل اإد�ُسن Russell Edson عام 1935 يف ولية كونكتيكت، ول يزال يعي�س فيها 

 Mr. Little Prose ن. واإد�ُسن الذي يطلق على نف�سه ا�سم م�سرت ق�سيدة نرث ال�سغري اأو اإىل الآ

Poem هو بال جدال واحد من اأهم كتاب ق�سيدة النرث يف اأمريكا. بداأ كتابتها وحدها 

دون الكتابة يف اأي �سكل �سعري اآخر قبل اأن ت�سود كمو�سة يف اأمريكا.

   له عدد من الكتب من بينها: هيئات 1961، حجر ل يخ�س اأحدا 1961، ال�سيء 

الذي يحدث 1964، مطبخ املخ 1965، ما ميكن لرجل اأن يرى 1969، الفار�س يف 

اأربع م�رصحيات 1975،  طفولته 1973، امل�رصح الهادئ 1973، املر�س ال�ساقط 

الدواليب  رجل  من  احلزن  ينال  ل  ملاذا   ،1976 اأخرى  واأعمال  احلد�سية  الرحلة 

اأغنية   ،1992 توك  تيك   ،1985 الرائع  فطار  الإ  ،1980 �سف  الأ بالغ  مع   ،1977

النفق، خمتارات، 1994، املراآة املعذَّبة 2000،  بيكوك بر�سيفال، رواية، 1992، 

منزل �سارة لو 2002، زوجة الديك 2005. وله كذلك كتاب نقدي عنوانه »�سورة 

الكاتب بو�سفه رجال بدينا«. 

حو�ر: بيرت جون�سن  ترجمة وتقدمي: �أحمد �سافعي

 كاتب و�ساعر من م�رص 

إد�شن ...  را�شل ا

عاريا �إال من خياله

�أن  �أحب فكرة  �لعزلة، مثل �لف�سيلة، هي جز�ء نف�سها.    o

منزلية  �لب�سيطة  �سياء  �الأ فكرة  �خلا�ص.  حمله  للمرء  يكون 

أفعالها. �ل�سنع. �لب�سيطة يف ذ�تها، �لب�سيطة يف �



آخر من  أجراه �ساعر ا احلوار الذي نقدمه فيما يلي ا

وهو  جون�سن.  بيرت  هو  مريكيني  الأ النرث  �سعراء 

النرث  ق�سيدة  املهمة يف عامل  �سماء  الأ أحد  ا بدوره 

إىل  ا مهمة،  بجوائز  كتبه  فازت  حيث  مريكية  الأ

عن  توقفت  مهمة  جملة  حترير  أ�س  را أنه  ا جانب 

جريدة  النرث:  »ق�سيدة  وهي  �سنوات  قبل  ال�سدور 

»ل  إنه  ا بقوله  احلوار  لهذا  جون�سن  يقدم  دولية«. 

مريكي  إىل قراء ال�سعر الأ إد�سن ا داعي لتقدمي را�سل ا

املعا�رص، ل �سيما قراء جملة ، ق�سيدة النرث: جملة 

دولية، . جرى هذا احلوار على مدار �سنوات كثرية 

املراجعات.  من  للعديد  وخ�سع  املرا�سالت،  من 

وىل يف عدد �سيف 1999 من جملة  ون�رص للمرة الأ

، ذي رايرتز كرونيكل«.

النرث  ق�شيدة  نه�شة  �شبب  ما  أيك  را يف   vv

تظهر  احلديثة  املجموعات  من  كثري  ؤخرا؟  مو

وفيها ق�شائد النرث والنظم. حتى كتاب روبرت 

بين�شكي)1( »عْظمة الإرادة The Want Bone » �شدر 

أربع  ا هناك  إن  ا بل  طويلة.  نرث  ق�شيدة  وفيه 

أنطوجليات حديثة، وخم�ض درا�شات نقدية على  ا

قل، وب�شع جمالت خم�ش�شة لق�شيدة النرث،  الأ

إن كان املرء ل يرى بعد كثريا من ق�شائد النرث  وا

أو يف قائمة  ا أف�شل ال�شعر الأمريكي«)2(  يف »ا

من  أن  ا كما  بو�شكارت.  جائزة  على  احلا�شلني 

أن ترى كتب �شعر  أو حتى من املعدوم ا النادر ا

أو نحو ذلك من امل�شابقات. لف ا نرثي تفوز بالأ

عن  أعرفه  ا فما  كبري،  حد  إىل  ا منعزل  لكوين   uu

التي  جملتك)3(  خالل  من  هو  إمنا  ا النرث  ق�سيدة 

أن هناك كما مده�سا من النا�س  يثبت كل عدد منها ا

الذين يكتبونها. طرق الكتابة �ساأنها ب�سكل ما �ساأن 

أطوال الف�ساتني تزيد وتقل.  زياء، حيث ا �رصعات الأ

بالداخل  يكون  ما  يكون باخلارج يف عام  فالذي 

النرث حيوانات م�سايرة  آخر. ولعل �سعراء  ا يف عام 

أنواع  ا من  حيوانات  هناك  بها.  واعية  للمو�سة 

أو  ا لقرون  املالب�س  طرز  نف�س  ترتدي  تظل  أخرى  ا

إذ  ا القردة  تقليد  يقلدون  منا  البع�س  إن  ا بل  أكرث.  ا

النرث  ق�سائد  أن  ا عن  ناهيك  تراه.  ما  فتكرر  ترى 

برغم  أنه  ا على  أتفق  ا ولكنني  الكتابة.  �سهلة  تبدو 

ما حتظى به ق�سيدة النرث اليوم من اهتمام عظيم، 

أو  ا التقليدي  ال�سعر  �رصعية  بعد  تنل  مل  أنها  ا إل  ا

ال�سعر احلر. وهذا جيد من وجهة نظري. فمن �ساأن 

ق�سيدة  باجلفاف.  إبداعيتي  ا ت�سيب  أن  ا ال�سناديق 

إىل  ا أقرب  ا هي  حدوده.  يخلق  أن  ا للفرد  تتيح  النرث 

طريقة عارية يف الكتابة. وبالن�سبة للجوائز، ميكن 

»العامل ل ينتهي«  أذكر كتاب ق�سيدة نرث، هو  ا أن  ا

على  الكتاب  هذا  ح�سل  فقد   ، �سيميك)4(  لت�سارلز 

جائزة بوليتزر من ب�سع �سنوات.

أن  ا أي�شا  ا املهم  لكن من  تلك نقطة جيدة،   vv

من  قليال  �شدمت  �شيميك  جائزة  أن  ا نالحظ 

ؤ�ش�شة ال�شعر قررت  أن مو ال�شكالنيني، وقد �شمعت ا

»ال�شماح« ل�شيميك بالفوز عن كتاب ق�شائده 

أ�شا�شا ك�شاعر يكتب ال�شعر  نه متحقق ا النرثية لأ

أوروبية ما. وهذا  احلر، ولأن يف �شعره ح�شا�شية ا

افرتا�ض يتجاهل طبعا ما يت�شم به »العامل ل 

إمتاع. ينتهي« من ابتكارية وا

أن يكتب فيما وراء حدود  uu يحاول الكاتب اجليد ا

تتكلم عنه  الذي  الفرتا�سي  املجتمع  النوع. وهذا 

ل يعني �سيئا ل�سغل الكتابة احلقيقي. ويف النهاية، 

قيمتها  هي  أدبية  ا جائزة  ي  لأ الوحيدة  القيمة 

�سار  وقد  بال�سخ�س  مر  الأ فينتهي  الدولرية، 

العينني  أحمر  ا الكافيار،  ب�سبب  الفم  أ�سود  ا عجوزا 

ب�سبب البالدي ماري. 

الإعجاب  قيمة  ما  ال�سماء،  من  عني  غمزة  ولول 

الب�رصي؟ 

أنت �سمعت عن جائزة نوبل. هذه ثياب �سهرة  أكيد ا وا

الكرونورات،  ي�سلمك  أن  ا بعد  ال�سويد،  ملك  أكرث.  ا ل 
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رجل  وهو  طيبا.  حظا  لك  متمنيا  برقة  يركلك 

ال�سويدي،  العر�س  يف  را�سخ  بتقليد  ويلتزم  �سخم، 

أن الركلة  يجعله يرتدي حدوة ح�سان. معلوماتي ا

أعني جمهور  أمام ا توؤمل جدا. مرة ركل فائزا فمات ا

عاملي.

العقاب  بهذا  تغامر  ممكن  أنت  ا يعني   vv

للح�شول على املال؟

ركلة  املرء  ينال  أن  ا كبري  �رصف  أنه  ا برغم   uu

ل  �رصف  أنه  ا إل  ا ح�سان،  حدوة  يرتدي  ملك  من 

ي�ساهي حالوة كاأ�س من البالدي مريي مر�سوقة 

جدير  مر  فالأ ذلك  ومع  الليمون.  من  �رصيحة  فيه 

الر�سمي.  الزي  هو  فيه  ما  أ  أ�سوا ا لعل  باملخاطرة. 

ويكون  النوم.  طاقية  مع  البجامة  كثريا  أف�سل  ا

إىل  ا الذهاب  لهم  يحلو  البع�س  اختياريا.  ال�سب�سب 

أنهم  ا ي�سعرهم  فذلك  حفاة،  اجلوائز  ت�سليم  حفالت 

كاحلجيج.

أن هذا يبدو مظهرا مثاليا ل�شاعر  vv ل جدال ا

أن  إن كان قليل من ال�شعراء ل يريدون ا النرث، وا

يت�شموا بهذه الت�شمية. فناعومي �شهاب ناي)5( 

ودبليو  »فقرات«،  النرثية  ق�شائدها  ت�شمي 

أبناء  »ا يف  ق�شائده  أن  ا ي�رص  مرون)6(  إ�ض  ا

»منازل«  ويف  ال�شاحبون«  املنجم  عامل 

ؤخرا، يف  و»م�شافرون« لي�شت ق�شائد نرث. ومو

ها�ض)7(  روبرت  أو�شح  ا إي�شت،  ا بويرتي  جملة 

أنها  ا نرثية  مقطوعة  على  تعليقه  معر�ض  يف 

أطلق عليها  مر لي�شت ق�شيدة نرث. وا يف واقع الأ

ذلك  ومع  واحدة«.  فقرة  من  »ق�شة  م�شمى 

ؤلء الكتاب كتب ق�شائد نرث،  أن كال من هو أرى ا ا

وق�شائد نرث جيدة للغاية.

عن  أو  ا على  أة  املرء/املرا يخلعه  ا�سم  أي  ا  uu

أهمية بكثري من العمل نف�سه.  أقل ا كتابته/كتابتها ا

كتبي  أوىل  ا على  »اخلرافات«  ا�سم  أطلق  ا كنت  فقد 

إىل �سفة  ا الالفتة  املن�سورة، �ساعيا بعون من تلك 

أكتبها  أت ا أطلقها على املقطوعات التي كنت قد بدا ا

 fables مع تفتح وعيي اجلن�سي. ولكن اخلرافات

كما  الر�سائل.  أحب  ا ل  أنا  وا ر�سائل،  حتمل  ق�س�س 

لك  تقول   fairy tales اخلرافية  احلكايات  أن  ا

أنا  وا ت�سلية.  بل  واقعيني،  ل�سنا  إننا  ا بدايتها  منذ 

الوقت  ذلك  يف  الواقع.  هو  يزال  ول  غر�سي  كان 

يبدو  النرث  �سعر  املهنية كان م�سطلح  من حياتي 

املقلية  والبطاط�س  الفرن�سي  باخلبز  ارتباطا  أكرث  ا

ممار�سة  خالل  من  الكتابة  تعلمت  لقد  الفرن�سية. 

الكتابة، ولكن كان لدي حد�س بطريق ما، ومل يكن 

أ�سنعه  أن ا أ�ستطيع ا أو ينق�س عما ا ذلك الطريق يزيد ا

إليه  ا يطمح  مما  أكرث  ا إىل  ا يطمح  ل  �سيء  منه.  أنا  ا

طموحه  هو  ذلك  يكون  وقد  لطفل.  متهيدي  كتاب 

اخلا�س. واليوم تبدو عبارة »ق�سيدة النرث« مالئمة 

ال�سم)8(  الذي يف  لو�سفي بدون جلبة كثرية. ما 

الوردة   ، �ستاين)9(  جرترود  تقول  ما  على  أو،  ا  ...

الوردة الوردة....

أدبي يحد  أي حتديد �شارم لنوع ا أقر باأن ا vv ا

إمكانياته، ولكن كالمك عن احلكاية اخلرافية  من ا

عن  املالحظات  تدوين  أن  ا إىل  ا ي�شري  واخلرافة 

�شمات نوع معني يتيح لالأعمال املرتبطة بهذا 

أن تتالقح. فاأنت تذكر �شتاين على �شبيل  النوع ا

كتابها  يف  املقطوعات  تلك  ن�شمي  مب  املثال. 

أزرار حنون«؟ وما الذي تقوله هذه املقطوعات  »ا

إد�شن النرثية حني ت�شادفها يف املعابر  لق�شائد ا

نواع؟ ال�شبابية بني الأ

بها،  نفكر  التي  بالطريقة  كتبت  �ستاين   uu

بال�سخ�سنة وبالتكرار الغنائي للفكرة. هي نف�سها 

�سياء   الواردةَ يف ق�سائدها، وهذه الأ
َ
�سياء ت�سبح الأ

ق�سائد  أزرار حنون«  »ا ت�سمي مقطوعات  قد  تفكر. 

أي �سيء تقريبا  أن ي�سمي ا نرث. ما دام بو�سع املرء ا

ق�سيدة نرث. وهذا هو العظيم فيها، فكل �سيء يثبت 
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وذلك  نرث،  ق�سيدة  رمبا  هو  آخر  ا �سيئا  لي�س  أنه  ا

ل�سنع  فريدة  طرقا  متنح  النرث  ق�سيدة  يجعل  ما 

�سياء. الأ

وتر  على  أكرث  ا أ�رصب  ا دعني  لكن  أوكي.  ا  vv

ق�شية النوع هذه..

جتعل  أ�ستخدمها،  ا أين  ا ولو  هذه،  النوع  كلمة   uu

يا  الوتر  على  ا�رصب  ولكن  يقهقه.  بداخلي  �سيئا 

�سيدي...

أن من يتحققون  أرى ا أنني بت ا أقوله هو ا vv ما ا

من �شعراء النظم ل ميانعون من كتابة ق�شائد 

مرتبطني  يكونوا  أن  ا يريدون  ل  ولكنهم  نرث، 

أن ي�شتهان بهم.  ا ارتباطا وثيقا بالنوع خ�شية 

فهم يتعاملون مع ق�شيدة النرث وكاأنها جتربة 

والآخر،  احلني  بني  بها  يلهون  لعبة  ومتر، 

ت�شلية.

حني  ففي  �سحيحا.  هذا  كالمك  يكون  قد   uu

إل  ا أ�سيلة،  ا أعمال  ا ينتجوا  أن  ا الكتاب  أغلب  ا يتمنى 

عليه.  املتفق  بالعادي  ير�سون  النهاية  يف  أنهم  ا

هناك عن�رص َغنَمي قوي يف كثري ممن ي�ساهدون 

أن ينجح بطريقة  أفعال بقية القطيع. كل كاتب يود ا ا

إذا مل يكن املرء قادرا على القبول  أو باأخرى. ولكن، ا ا

أ�سبه  أن ينتج فنا؟ هذا ا بالف�سل والحتقار، فكيف له ا

أن ميوت. أن يدخل اجلنة دون ا مبن يريد ا

هناك تركيز كبري على النوع فيما يتعلق بق�سيدة 

يف  تكمن  يل  بالن�سبة  النرث  ق�سيدة  روح  النرث. 

إل من  الكتابة دومنا نوع، يف ذهاب املرء عاريا ا

خياله.

بع�ض  يف  الإ�شكالية  العالقة  ترى  كيف   vv

تت�شبب  التي  والنرث،  ال�شعر  بني  الأحيان 

والنقاد  ال�شعراء  من  للغاية  كثري  قلق  يف 

لك  ق�شائد  أيت  را لقد  الأنطولوجيات.  وحمرري 

املباغت  الق�ض  لـ  أنطولوجيات خم�ش�شة  ا يف 

والرمزيات   micro-fictions وامليكرو ق�ض   sudden fictions

تعترب  أنت  ا ذلك  modern parables)10(. ومع  احلديثة 

نف�شك �شاعر نرث.

جمرد  إخله  ا ق�س  وامليكرو  املباغت  الق�س   uu

أكرث ا�سطناعا من م�سطلح ق�سيدة  إنها ا ألعيب، بل ا ا

وىل  النرث. م�سطلح ق�سيدة النرث قد يبدو للوهلة الأ

أن م�ساد  أن يتذكر املرء ا إىل ا منطويا على تناق�س، ا

أن  الق�س، وا ال�سعر هو  أن م�ساد  النظم. وا النرث هو 

النرث مبفرده  أن  النظم مبفرده ل ي�سنع ق�سيدة، وا

واعية.  لغة  هو  بب�ساطة  الق�س  ق�سا.  ي�سنع  ل 

أن يكون  إمياءة وعالمة، بل يو�سك ا وال�سعر م�ساألة ا

واحدة.  لعملة  وجهان  والق�س  ال�سعر  للغويا.  فنا 

أن ينجح ما مل يكن فيه �سيء  ي منهما ا ول ميكن لأ

ال�سعر اخلال�س، على �سبيل املثال، هو  الآخر.  من 

َّم ال�سعر الكالم. ورحلة  ال�سمت. والق�س هو الذي عل

إنها  إيجاز لتلك العملية. ا إىل ق�سيدة النرث ا كل كاتب ا

هم احلد�س.
رِّ

لذة بدائية ينعم بها ال�سذج الذين ي�سري

vv تبدو هذه كن�شيحة منك لل�شذج النا�شئني.

أن  ا هي  أوجهها  ا أن  ا ميكن  ن�سيحة  أف�سل  ا  uu

ت�سغلها  أن  ا من  أق�رص  ا احلياة  الن�سائح.  تتجاهل 

أن مت�سي بعملك  �سا�سي هو ا آراء الآخرين. ال�سيء الأ با

أن تفعله على طريقتك،  ا كيفما تراه. ولو مل ميكنك 

�سل. لي�س  أنه ل ي�ستحق عمله من الأ فقد يعني هذا ا

على  يعرث  لكي  يكتب  أن  ا إل  ا املبتدئ  الكاتب  على 

موهوبون.  فكلنا  موهبة.  م�ساألة  لي�ست  إنها  ا فنه. 

إىل  ولكن الرغبة والإ�رصار هما اللذان يذهبان بنا ا

يكفي  غريب مبا  مكان  العامل  الذهاب.  نريد  حيث 

ن يرى املرء نف�سه عميال �رصيا. لأ

ل�شعرك  يكون  أل  ا أردت  ا أنك  ا �شابقا  ذكرت   vv

»طموح يفوق طموح كتاب متهيدي لالأطفال« 

رجال  بو�شفه  الكاتب  »�شورة  كتابك  ويف 

الذي  ال�شاعر  أهمية  ا من  تقلل  جندك  بدينا« 
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في�شبح  ال�شكل،  حل�شاب  امل�شمون  »يهمل 

امل�شمون.  هو  هذا  يف  التطرف  عند  ال�شكل 

احليوية،  ت�شحق  التي  امل�شطنعة  احل�شا�شية 

�شعراء القواعد ومناق�شاتهم الالنهائية للنَفَ�ض 

والبيت، و�شقلهم اجلوهرة حتى ت�شري ترابا«. 

أنك تكره الوعي بالذات يف ال�شعر،  وا�شح متاما ا

الق�شائد عن  إىل جانب تخريبه  ا ؤول  فهو امل�شو

النظريات  أو  ا ال�شعر  يف  ال�شخ�شية  النظريات 

ق�شيدة  أن  ا يبدو  الذاتية.  والبيانات  العاطفية، 

الرنج�شية  هذه  من  ت�شخر  تاريخي«  إفطار  »ا

نحن  نتجنب  كيف  ولكن  بالذات.  الوعي  وهذا 

امل�شتقبل  أعني  ا بذواتنا »وكل  الوعي  ال�شعراء 

إلينا«. التي مل تولد بعد �شاخ�شة ا

تخطيطي  ر�سم  �ساخرة،  مقطوعة  تلك  نعم،   uu

تولد  مل  التي  امل�ستقبل  أعني  ا تثقله  م�سامل،  مل�سخ 

يكون  أن  ا دون  يحول  املقطوعة  �سخف  ولكن  بعد. 

إن كان ميكن  أهجية، وا فيها من الواقع ما يجعلها ا

أ تلك القراءة. أن تقرا ا

قلت  فقد  وامل�سمون،  ال�سكل  مل�ساألة  بالن�سبة  أما  ا

اخلاوي  كالنع�س  اخلاوية  الق�سيدة  إن  ا بب�ساطة 

املح�سو فقط بالبطانة. نع�س ذهني بال جثة منتقاة 

أو ج�سد �سيكولوجي.  ا

نده�س. كثري  أي لأ أت�سلى. ا ول كي ا أكتب يف املقام الأ ا

من ال�سعراء يكتبون انطالقا مما ي�سمونه التجربة. 

يل،  فبالن�سبة  أنا  ا أما  ا م�سدودا.  طريقا  يبدو  وذلك 

هي  نف�سها،  كتابتها  عملية  أو  ا ذاتها،  الق�سيدة 

من  الكامنة  املعتمة  القمامة  كل  ولي�س  التجربة، 

القبطان  أو  ا بالي)11(،  روبرت  عن  أنقل  وا خلفها. 

»ال�سعر  جملته  يف  قوله  أ�سميه،  ا أن  ا أحب  ا كما 

ينظر  املجهول  أرى  ا أن  ا أود  ا الفن،  مريكي«: »يف  الأ

أنا.  أعمايل ا أريد هذا، وبالذات يف ا أي�سا ا أنا ا إيلّ«. ا ا

أعتقد  إ�رصارك على الالذاتية، ا vv ولكن، وبرغم ا

أ�شالة.  أكرث الكتاب يف جيلك ا أنك من ا ا

أحب  uu العزلة، مثل الف�سيلة، هي جزاء نف�سها. ا

�سياء  أن يكون للمرء حمله اخلا�س. فكرة الأ ا فكرة 

ذاتها،  يف  الب�سيطة  ال�سنع.  منزلية  الب�سيطة 

ب�سيطا،  �سخ�سا  يحتاج  ذلك  أفعالها.  ا الب�سيطة يف 

فلو  الوظيفة.  لهذه  املنا�سب  ال�سخ�س  أنا  وا مغفال. 

أي �سيء مميز، وقد فعلت ل �سك، فذلك  كنت فعلت ا

أن يفعله لو كان  ي �سخ�س ا نني فعلت ما ميكن لأ لأ

أن  أن الكتاب يريدون ا  ا
ٌ
آه جديرا باأن يفعله. مفهوم را

أنا فاأ�سلك  أما ا يعملوا فيما يعتربونه ثيمات مهمة. ا

�سيء  ل  من  ب�سيء  أخرج  ا أن  ا أحب  ا الآخر.  الطريق 

إعادة  ا من  بدل  للتخيل  م�ساحة  يرتك  هذا  تقريبا. 

أرى نف�سي خمرتعا  إين ا حكي ما يعرفه املرء فعال. ا

أكرث مني مهند�س ديكور. ا

vv هل كنت دائما تعترب نف�شك وحيدا؟

إىل م�ساحبة الكتاب،  أ�سعى ا ا uu يف البداية كنت 

حوار«  وبينهم  بيني  يكون  الكتاب  من  »جمموعة 

وم�سجع،  طبيعي  وهذا  مرة.  ذات  أنت  ا قلت  كما 

نف�س  أحفر  ا ظللت  قط.  عليه  أعرث  ا مل  �سيء  ولكنه 

نرث  ق�سيدة  م�سرت  يقدم  ل  لذلك  ل�سنوات.  احلفرة 

أحد. فاأفكاره  أفكارا تثري اهتمام ا ال�سغري)12( الآن ا

نه مل يكن ثمة ما ميكن  مل تتغري على مدار ال�سنني لأ

فكار نف�سها. لي�س  أي�سا، وذلك لنق�س الأ أن يتغري ا ا

أعرف  ا ل  أين  ا أعرتف  ا والتي  الكتابة،  �سوى  هناك 

أنني  أقل القليل. ولكن رمبا يكون خري يل ا إل ا عنها ا

أن يعمل دومنا توقعات.  أعرف. فهذا يتيح للمرء ا ل ا

بينما  بالتفكري  تقوم  الق�سيدة  نرتك  أن  ا ف�سل  والأ

نن�سغل نحن فيما �سميناه باحلياة ال�سخ�سية.

ال�سعر الآن ل�سوء احلظ ناد اجتماعي. مل يعد يكفي 

بل  ذلك،  ي�ستطيع  كان  إن  ا جيدا،  يكتب  أن  ا املرء 

اجلزء  لعل  اجتماعيا.  كائنا  يكون  أن  ا له  ينبغي 

ل�ست  أنا  وا هم.  الأ اجلزء  هو  اليوم  الجتماعي 
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أن يكتب  ا إىل  ا لي�س بحاجة  إن املرء  ا اجتماعيا. بل 

إن وجد له مهنة  إن كان �سخ�سا لذيذا وا جيدا جدا ا

يف عامل الكتابة. ولكن ذلك لي�س باملجال املالئم 

أن يزرع عي�س الغراب يف  أكرث ا لنا�سك. هذا يالئمه ا

يف  تعي�س  التي  الوطاويط  مناجيا  أفكاره.  ا كهف 

برج كني�سة م�سخ�سن.

إىل فيها،  ألي�ض من �شاأن العزلة املغا vv ولكن ا

ب�شحبة  انقطاع  وبال  با�شتمرار  املرء  بقاء  أي  ا

أن تنمي فيه الوعي الذاتي الذي تود لو  نف�شه، ا

تتجنبه؟

إذا مل يكن هناك مفر من الوعي الذاتي،  إد�سن: واهلل ا ا

به.  ت�ستمتع  أن  ا فحاول  ال�سائر،  املثل  يقول  كما 

ومع ذلك، فاأف�سل مقطوعاتي هي التي تبدو كما 

أعني  ا آخر. ل  ا أو �سيئا  ا آخر  ا لو كان كاتبها �سخ�سا 

بل  الوعي«.  »تيار  أو  ا لية«  الآ »الكتابة  بال�سبط 

الكتابة بطريقة جتعل املرء يحلم وهو يف منتهى 

أن يكون قادرا على النقد )وهذا دور املحرر  اليقظة. ا

أ العمل يف الت�سكل على ال�سفحة.  اجليد( حلظة يبدا

أن  هو نوع من الكتابة يحتاج مبعنى من املعاين ا

إل  إذ ل حدود له. ولي�س ثمة ا تكون مرتبا وحمكما ا

إىل ال�سجاعة  ا جزاء العمل. فالكاتب بحاجة  حيز لأ

احلركة  ل�سالح  جيدة  خامة  �سقاط  »لإ الالزمة 

آخر مع الكاتب  ال�سيكولوجية للق�سيدة. ويقع خطاأ ا

الذي ل يثق يف خياله فيقوم بالكثري من التهيئة 

مما  أكرث  ا لغة  النتيجة:  فتكون  للم�سهد.  والتجهيز 

تن�س،  ل  ينبغي.  مما  أقل  ا أفكارا  ا تطارد  ينبغي 

الكلمات عدو ال�سعر.

لية، والتفكري احلامل، ل  vv وحينما تذكر الكتابة الآ

أنك �رصيايل،  عتقد ا
ُ
أفكر يف ال�رصيالية. ي أن ا إل ا أملك ا ا

فارقا  ترى  أنك  ا �سبق  فيما  أقوالك  ا من  يبدو  ولكن 

التي  والطريقة  عندك  الكتابة  عملية  بني  وا�سحا 

أندريه بريتون Andre Bréton. يف  كتب بها �سخ�س مثل ا

الطلبة  م�سكلة مع بع�س  أواجه  ا درا�سي،  كل ف�سل 

فيدافعون  ال�رصيالية  النرث  ق�سائد  أون  يقرا الذين 

عن الت�سوير الع�سوائي يف ق�سائدهم ال�سعيفة باأن 

لية.  يذكرونني بنظرية بريتون القائلة بالكتابة الآ

أن  نني ل ينبغي ا أفهم ق�سائدهم لأ إنني ل ا ويقولون ا

�سليني  أفهمها. ويدفعون باأنهم �ساأن ال�رصياليني الأ ا

يكتبون �سد العقالنية، �سد املنطق.

وقوله  بريتون  إىل  ا ي�ستندون  الذين  طلبتك   uu

أن كل �سيء مير.  لية واقعون يف وهم ا بالكتابة الآ

كتابية  مقطوعة  فاأي  يحدث.  ل  هذا  أن  ا والواقع 

اللغة، بل مبنطق  أن تتحلى مبنطق  ا ل ينبغي فقط 

ول  مكان،  أي  ا من  أ  تبدا ل  لية  الآ الكتابة  الرتكيب. 

أ�سبه بجهاز ه�سمي بال  إنها ا أي مكان. ا إىل ا تنتهي ا

أف�سل  إىل ا إ�ست. الق�سيدة �سيء ذهني يحتاج ا فم ول ا

قدرات املرء الذهنية. ونحن نربع يف عملنا حينما 

الكتابة.  أثناء  ا تناغم  يف  وخيالنا  عقلنا  يكون 

أخرب  ا أن  ا أفر ب�رصعة �سديدة قبل  ا أن  ا أحب  ا ولكنني 

لية.  أكتبه بالتفكري فيه. وهذه لي�ست الكتابة الآ ما ا

بل هي البحث عن �سكل للتفكري بدل من البحث عن 

أن يقال  دقائق احلكاية ال�سغرية. ثم ملاذا ينبغي ا

عنا �رصياليني؟ بريتون مل يخرتع لنا خيالنا.

vv ماذا تق�شد ب�شكل للتفكري؟

الواقع  بني  املجرد  بالنزاع  عالقة  له  �سيء   uu

أن  ا أ�ستطيع  ا ل  أنني  ا أعني  ا )املخ(.  الواقع  وع�سو 

أعتدي على منطق النرث. فمقطوعاتي، حينما تكون  ا

ناجحة، وبرغم احت�سادها بوقائع غريبة، تنت�رص 

اللغة  منطق  خالل  من  الفو�سى  مع  نزاعها  يف 

النرثية  ق�سيدتي  فاإن  ولذلك  الرتكيبية.  والكلية 

كل  منطقي  مكتمل،  �سغري  عمل  هي  املثالية 

املنطقية داخل جنونه اخلا�س. وهذا خمتلف عن 

فتغربه،  العادي  تتناول  ما  غالبا  التي  ال�رصيالية 

وترتكه كذلك.

أن يقوم بدوره  vv وكيف يتاأتى للتفكري احلامل ا
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هنا؟

يف  تكون  أن  ا يعني  أ�سميه  ا كما  اليقظ  احللم   uu

العقل  أو  ا الالوعي  إىل  ا داخل  أنت  وا الوعي  متام 

أي كاتب مبدع. وهذا ما فعله  احلامل. هذا ما يفعله ا

أي  ا أن يتعرث بريتون يف فرويد.  ا الكتاب قرونا قبل 

لفتة  حتت  يو�سع  ال�سيء  بع�س  غريبا  يبدو  �سيء 

تو�سف  التي  الق�سائد  من  جدا  وكثري  ال�رصيالية. 

حماولت  وهي  مزيفة،  ق�سائد  هي  بال�رصيالية 

أزال  ا ول  كنت  لقد  الغرابة.  ل�سطناع  جدا  واعية 

على  اجليد  واملثال  الواقع.  ق�سية  تويل  يف  أرغب  ا

احللم  عامل  ا�ستك�سف  الذي  كافكا،  عند  جتده  ذلك 

إلينا بلغة  أن ينقله ا املت�سخم، وبقي مع ذلك قادرا ا

نرتنح  جميعا  ونحن  عقل.  اللغة  معقولة.  منطقية 

إهانة  على حافة احللم والالوعي. ويف ادعاء اجلنون ا

من  منا  ينا�سلون  وملن  فعليا،  املجانني  من  لكل 

أجل الواقع. الأحالم مهما بلغت عبثيتها وغرابتها  ا

إح�سا�سا فيزيقيا. وهذه  نها ترتك ا ميكن ت�سديقها لأ

الق�سائد.  يف  املوجودة  بداعية  الإ العملية  نف�س 

أن الأحالم، جميعها تقريبا، بال  الفارق ال�سخم هو ا

لغة. ومع ذلك فالق�سيدة واحللم ينبعان من مكان 

واحد. هو مكان ال�سورة والإمياءة. وذلك ما يجعل 

أي�سا ما يجعل  من الق�سيدة تناق�سا معجزا. وذلك ا

كتابتها فعال عاقال، تفكريا باملخ كله. اللغة وعي، 

م�ساألة  كله  مر  الأ كذلك.  لي�س  بداع  الإ م�سدر  ولكن 

كله.  باملخ  تفكري  م�ساألة  أخرى،  ا ومرة  يقظ.  حلم 

فهي  كتابتي.  من  إليه  ا انتهيت  ما  قل  الأ على  وهذا 

أكرث مما تاأتي من التكنيك. تاأتي فعال من احلد�س ا

أنــك تبـدو لــي �رصيــاليا  ا ؤكـد  vv مـن املو

 .neo-surrealist جديدا

أنا �رصيايل جديد. على كل حال،  uu ما�سي، يعني ا

�سيء  أي  ا أنا  ا جديدا.  فا�سيا  أكون  ا أن  ا من  أح�سن  ا

ن  لأ بل  ت�سميمي،  إىل  ا راجعا  لي�س  وذلك  جديد، 

هناك هفوة، حدثت يل يف البداية، فنتج عنها �سغف 

أن يعرتف باأن  ينق�سه الرتكيز بالفنون. على املرء ا

همية التفكري احلامل.  برتون كان حمقا يف روؤيته لأ

أن كل امل�ستغلني  أظن ا بداعية. ا إنه م�سدر الطاقة الإ ا

أم  ا بالفنون يف كل زمان ميرون بهذا �سواء عرفوا 

مل يعرفوا. ولكن، كما ذكرت فيما �سبق، هناك �رص 

إن مل يكن  ا أنها غالبا،  ا حالم:  �سغري قذر يخ�س الأ

أعمالها بالليل بلغة  ألفاظ. الأحالم تبدع ا دائما، بال ا

وال�ستعارة،  والإمياءات  وال�سور  العالمات  من 

الكالم  الباطن ل يجيد  يف عر�س �سامت. والعقل 

بلغة الوعي. ولذلك فاإن حماولة و�سع الأحالم يف 

ألفاظ. وهنا  إىل ا أ�سبه مبحاولة ترجمة لوحة ا ألفاظ ا ا

أن  ا ال�ساعر مرغم على  ال�سعر، حيث  تكمن �سعوبة 

يبدع باللغة �سيئا ل لغة له. احللم اليقظ كما �سميته 

يف  أنت  ا بينما  الوعي  منتهى  يف  تكون  أن  ا يعني 

أثناء العمل،  أل تروح يف النوم ا الوقت نف�سه حتلم. ا

يقظ.  حمرر  عني  للتاأليف،  واعية  عينك  تكون  بل 

فاإنني  ولذلك  املنال،  �سهل  دائما  فهو  اجلنون  أما  ا

ل  واملجنون  ال�سفحة.  على  النظام  فر�س  أحاول  ا

إىل  ا يدرك هذا احلد بني الالوعي والوعي، فينتهي 

�سحك متجمد. ولعل ذلك هو الذي كان ين�سد فيه 

إىل ع�رص جديد. ال�رصياليون �سبيال ا

vv كل هذا جيد وح�شن، ولكن ما الذي تقوله 

إد�شن الغريبة،  أحب ق�شائد ا أنا ا لتلميذ يقول »ا

ولكن ما معناها؟«

أعرف.  ا أن  ا أحتاج  ا ول  بال�سبط.  أعرف  ا ل   uu

الفكرة مني  اهتماما بقالب  أكرث  ا أ�سلفت  ا فاأنا كما 

ولذلك  التفكري.  حت�ِسن  الق�سيدة  الفعلية.  بالفكرة 

غريبا  ماديا  منطقا  ت�سنع  أن  ا تود  النرث  فق�سيدة 

قدرة  م�ساألة  ب�ساطة،  م�ساألة  هي  الغرابة.  بع�س 

على التفكري بطريقة مادية. باإمياءة تفوق الكلمة. 

إىل اجلحيم. ما يجده  أما الواقع واملعنى فليذهبا ا ا

املعني  ه�سي�س  وحده  هو  ال�سفحة  على  الكاتب 

الكتابة  يجعل  الذي  هو  وهذا  الياب�س.  الهام�س 
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أن يف�رص  كرث ب�رصية بني الفنون. لي�س على املرء ا الأ

ما  اقتنا�س  يف  يتمثل  أ�سلوبي  ا �سيء.  أي  ا للقارئ 

أدخل  أن ا خرج منه ب�سيء عقالين. ا يبدو لعقالنيا لأ

إىل العقل من باب العقل اخللفي. وما مل يكن املرء  ا

وا�سفا �سيئا خمتلفا بالكلية عما يعرفه املرء يف 

لقد  النرث.  لق�سيدة  قاتال  الو�سف  يكون  العامل، 

النرث كلها  إن ق�سيدة  ا أنت حينما قلت مرة  ا أ�سبت  ا

ال�سكلي،  باملعنى  فقط  ذلك  فلي�س  ال�ستعارة.  هي 

ال�سنعة(.  )احلرفة،  أي�سا  ا الرفيع  الفن  مبعنى  بل 

أنا  الفن الذي ي�سخر من نف�سه لغر�س بالغ اجلدية. ا

ولكن  التجريبية«  »الكتابة  يوما م�سطلح  أحب  ا مل 

إنني  ا إذا مل تكن كتابة جتريبية؟  ا النرث  ما ق�سيدة 

تتم  أعرف كيف  ا ل  زلت  وقد كتبت بع�س منها ل 

كتابتها.

أو البحث عن  vv برغم �شخافة تق�شي الرموز ا

أرى نوعا من  أظل ا أعمالك، ا تطابقات معينة يف ا

أجد نوعا  الإحالت يف هذه الأعمال. اخت�شارا، ا

ما من املعنى، حتى باأو�شع معاين الكلمة. تاأمل 

أى  »ال�شيء الكبري«، تتبع قالب فكرتها، لقد را

أحد طلبتي فيها نظرة كوميدية على الاليقني  ا

أو بارودي لعملية التفكري. أو الال�شتقرار، ا ا

أخرى هو  هجية، ومرة ا أخرى �سوؤال الأ uu هذا مرة ا

أكتب للمتعة، ل لتغيري  أنا ا أقول، ا ممكن. ولكن كما ا

أعرف ماذا يكون »ال�سيء الكبري«،  أنا ل ا الآخرين. ا

الق�سيدة  إىل  ا دخول  حركته  يعنيه.  ما  حتى  أو  ا

أنا  ا اخلا�س.  املنطقي  �سببها  لها  منها  وخروجا 

�سيقوله  الذي  ما  أعرف  ا أن  ا دون  كقارئ،  أكتب  ا

الكاتب من بعد. الق�سيدة ب�سيطة وغام�سة، �ساأنها 

ف 
َ
عر

ُ
ي ل  الذي  ذلك  الق�سيدة،  يف  املتحدث  �ساأن 

إل بو�سفه »�سخ�سا«. هذه فعال هي الطريقة التي  ا

أحبها يف الكتابة. �سيء ما جمرد يف حالة حركة  ا

نالحظ  أن  ا هنا  بنا  يجدر  رمبا  اخلا�سة.  ب�رصوطه 

 peekaboo طفال بلعبة بيكابو مدى ا�ستمتاع الأ

أ باإح�سا�س بالفقد، و�رصعان  ال�سهرية)13( ، التي تبدا

القبطان  م.  الأ ]وجه[  الرتياح برجوع  ما يتحقق 

ق�سائده.  يف  املتكلم  إنه  ا أخرى.  ا طريقة  يتبنى 

فهي  أمورا،  ا لتفعل  ُكتبت  غر�س،  ذات  ق�سائده 

جميلةُ  الطبيعة  يف  ودرا�سات  أخالقية،  ا تعليمات 

�سياء  الكتابة ت�سور ال�ساعر مراقبا ح�سا�سا يقظا لالأ

أما  التي قد تغيب عن كثري منا)14(. هو ق�سائده. ا

أكتب  ا مبا  �سيئا  أفعل  ا أن  ا أريد  ا فال  املقابل  يف  أنا  ا

أخرى تعا�س  إل متعة كتابته. الكتابة عندي حياة ا ا

�س على هياأة 
َ
آخر، خلق ا�سطناعي مهند يف مكان ا

حلم.

ت�سارلز �سيميك تكلم عن هذا يف تقدميه لعدد قدمي 

النرث  لق�سيدة  verse« خم�س�س  »نظم  من جملة 

أنا فاأ�سلي  أما ا إن »البع�س ي�سلي للرب، ا حيث قال ا

لل�سدفة ع�ساها تبني يل �سبيال للخروج من ال�سجن 

للغاية  �سخ�سية  ب�سورة  أفهم  ا ذاتي«.  أ�سميه  ا الذي 

من  إجازة  ا إىل  ا أحيانا  ا يحتاج  املرء  يعنيه.  ما 

فكرة ذاته. ق�سيدة النرث موقع مثايل لق�ساء هذه 

أتردد عليه. الإجازة. ولقد ظللت �سنني ا

ق�شيدة  يكتب  بالي  تخيل  �شعوبة  برغم   vv

ينجح  أنه  ا إل  ا لها،  نظرية  لديه  تكون  أن  ا دون 

التي جمعها يف  النرثية  ل �شيما يف ق�شائده 

مني؟ يف  املوت  �شيع  إذن  ا �شيء  أي  ا  « كتابه 

أخرى، نظرياته  إطالقية معينة. بعبارة ا حتقيق ا

من  الفرار  إىل  ا املهيمن  دافعه  عادة  حتطم  ل 

أي�شا يجاهدون  إىل ال�شيء. �شعراء اللغة ا الذاتية ا

أعماله  أرى ا بغية الهروب من الذاتية، ومع ذلك ا

أنهم  ا أت�شور  ا قد  أعمالك.  ا عن  الختالف  بالغة 

أكرث اهتماما بقالب الفكرة منهم  رمبا يكونون ا

بقالب الفكرة.

أعرف كتاب بالي هذا على  أنا ل�سوء احلظ ل ا uu ا

التي  النظريات  تكن  مهما  ولكن  التحديد.  وجه 

فهي  كثرية،  نظرياته  وهو  القبطان،  يبتكرها 
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التخيلية  بالطاقة  وحافلة  ممتعة  تقدير  أقل  ا على 

وباحلما�س العظيم الذي جتده يف �سبي داخل حمل 

املتعنتني  الق�ساة  عن  يكون  ما  أبعد  ا وذلك  اللعب. 

بر�سامني  أ�سبه  ا فهوؤلء  اللغة،  ب�سعراء  املعروفني 

يت�سممون  أعمارهم  ا ينفقون  لكنهم  ير�سمون،  ل 

فجر  أن  ا مت�سورين  لوحاتهم  وحامالت  فرا�سيهم 

أن ينبلج. ع�رص جديد يو�سك ا

vv ومع ذلك فكثري من ق�شائد »ما ميكن لرجل 

أن يرى« )ال�شادر عام 1969( ت�شت�رصف جتارب  ا

الفقرات  هذه  إىل  ا انظر  اللغوية،  اللغة  �شعراء 

القليلة من ذلك الكتاب:

رجل قال ا�شتاكوزا عندما كانت يف بيٍت �شلةٌ، 

أو  ا بداخلها طفل ياأكل برتقالة ليُ�شِعد ال�شقف، 

أو ميوَت. ، ا
َ
يحلم

أت  ورا الفواكه  �شلة  يف  برتقالة  هناك  كانت 

أنه يف �شن البلوغ تكون  حلما، حلمت الربتقالة ا

احلياة جميلة وقتما تكون.

رجل قال ا�شتاكوزا عندما كانت يف بيت �شلة، 

يف  الواقف  للتمثال  عمالء  �رصًّا  أزالها  ا أن  ا إىل  ا

هدوء يف امليدان.

أ�شابته  أ�شابته التعا�شة ثم ا ال�شقف وقد �شعد ا

ال�شعادة من جديد. 

أن تقول ا�شتاكوزا عندما ل تكون يف بيت �شلة  ا

أن تقول ا�شتاكوزا عندما ل تكون يف بيت  هو ا

أن يقول ا�شتاكوزا عندما مل  أ ا �شلة، وهو مل ي�شا

تكن يف بيت �شلة ]...[

)من ق�شيدة »كان هناك«( 

ترى  أم  ا آة،  مرا يُرى يف  كما  �شخ�ض  هناك  كان 

أنت قلت كان هناك �شخ�ض َيرى �شخ�شه الذي  ا

آٍة رمبا ل يعي�ض فيها غري �شخ�ض. يف مرا

لكنه جزء من حيث،  املقعد  لي�ض يف  �شخ�ض 

أزرق هو �شباك و�شيء  من حيث من�شدة ومربع ا

من �شماء

ول املقعد �شخ�ض على حجره �شخ�ض ]...[

)»It« من ق�شيدة(

أرى اللعب اللغوي، وال�شتنباط  يف هذه الفقرات ا

الكناية واملجاز  والعتماد على   ، اخللفي)15( 

املر�شل؟ اللذين يرتبطان يف ت�شوري بكثري من 

ؤالن: )1( ما ردك على مالحظاتي  �شعر اللغة. �شو

تتوقف  الذي جعلك  ما   )2( الكتاب؟  هذا  حول 

عن هذا اللون من التجريب؟ النه من الوا�شح 

أن يرى« ميثل �شذوذا و�شط  أن »ما ميكن لرجل ا ا

إد�شن؟ أعمال را�شل ا ا

أنت متنحني الكثري  uu الكناية؟ املجاز املر�سل؟ ا

قبل  كتب  الكتاب  هذا  أن  ا الواقع  ال�رصف.  من 

أن هذا يبدو  أعرف ا �سنوات كثرية من تاريخ ن�رصه. ا

�سياء  الأ أن يفعل املرء بع�س  ا غريبا، ولكن يجوز 

ت�سجرين.  ]ال�سعرية[  احلركات  كانت  ملزاجه. 

مظالت  إىل  ا يحتاجون  من  بها  يقوم  ما  فغالبا 

املارك�سيني  �سغار  متطر،  ل  والدنيا  حتى 

ما  »اجلديد«.  و�سجقهم  مبانيف�ستواتهم  اجلادين 

أن يرى لي�س �سذوذا. الآخرون يكتبون  ميكن لرجل ا

وقت  يف  يكون  ما  دائما  فاأكتب  أنا  ا أما  ا ال�سذوذ. 

هو  �سا�سي  الأ مر  الأ الكتابة.  إىل  ا بحاجة  الكتابة 

إىل �سنع �سيء.  بداعية، احلاجة امللحة ا ال�سهوة الإ

وبهذا  وان.  الأ فوات  بعد  النظرية،  تاأتي  ذلك  بعد 

إذ يكتمل هو نف�سه النظرية.  املعنى ي�سبح العمل ا

آخرين يجربون هذا الطريق،  أيت فيما بعد ا طبعا را

إىل  أن مثل هذه الكتابة مل تف�س ا أن يروا ا ومتنيت ا

أكرث من �سم الفرا�سي وحامالت اللوحات، والبحث  ا

عن بغي املعاين مهما تكن.

vv عندما هجرت التجريب اللغوي الراديكايل 
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أكرث  أعمالك ا أن يرى، تبدو ا بعد ما ميكن لرجل ا

را�شيا  أنك بت  ا امل�شمون، ويبدو  وراء  ان�شياقا 

فنحن  الكتابة.  يف  ومعروفة  معينة  بطريقة 

أن  ا نراها. ميكنني  إد�شن حينما  ا نعرف ق�شيدة 

أ�شاليبهم:  آخرين ي�شهل التعرف على ا أذكر كتَّابا ا ا

تلك  املثال.  �شبيل  على  وهمنجواي  �شتاين 

أ  أ�شوا إنتاج بارودي لها، وبع�ض ا أ�شاليب ي�شهل ا ا

كان  لو  كما  أ  يقرا وهمنجواي  �شتاين  أعمال  ا

أنا  أعمال همنجواي و�شتاين. وا بارودي لف�شل ا

أعمالك يف  ا إن  ا النا�ض يقولون  أ�شمع كثريا من  ا

أكرث  ا ومتوقعة  مك�شوفة  تكون  الأحيان  بع�ض 

نك تعتمد على نف�ض و�شفة ديك  مما ينبغي لأ

وجني)16(. ما ردك على هذا النقد؟

عمايل. وغالبا ما تكون مبثل  أت بارودي لأ uu قرا

أف�سل. وكما قلت، كل من ي�ساء  أو ا أفعله ا جودة ما ا

إد�سن.  ا أن يكتب مثل  ا إد�سن فبو�سعه  ا أن يكتب مثل  ا

الت�سيكي  ال�ساعر  الوقت.  هذا طول  أفعل  ا نف�سي  أنا  ا

أي�سا  ا وهو   ، هولوب)17(  مريو�سالف  د.  ال�سهري، 

حينما  إنه  ا ويقول  معديا،  يجدين  الطب،  يف  عامل 

إد�سن.  ا را�سل  نف�سه  هو  ي�سبح  إد�سن  ا را�سل  أ  يقرا

أنا من  أن هذه لي�ست فكرة جيدة. وا وهو طبعا يفهم ا

واقع جتربتي ال�سخ�سية �ساهد على �سحة هذا. د. 

أما  إن �ساء. ا إد�سن ا أن يهرب من را�سل ا هولوب ميكن ا

أنا فواقع يف ال�رصك، ح�سب ما قال القبطان مرة. ا

اللغة  من  يقدر  ما  أكرث  ا ر 
ّ
يقد إد�سن،  ا را�سل  الـ  هذا 

متاعه.  من  جزء  وذلك  والتنكري،  التعريف  أدوات  ا

 a،( أجمل ما يف اللغة. ويح�سي منها ثالثة يراها ا

أكرث. وهو ل يزال  an، the( ولكن قد يكون هناك ا
أنه يحبها  إل ا أداتي التنكري، ا أنه يف�سل ا ينظر. ومع ا

جميعا، ويحب طريقتها يف ت�سيوؤ العامل. ولو كان 

ما  ولكن  اجلميلة.  الكلمات  بهذه  فقط  لكتب  بيده 

ثالثة  بكلمات  ثابت  نظام  بدون  فعله  الذي ميكن 

أدوات  ا عن  دائم  بحث  حالة  يف  فهو  ولهذا  فقط؟ 

أخرى للتعريف والتنكري؟ إجنليزية ا ا

أمام نف�سه يعد دائما ت�سلية   ا
َ
وو�سع الناقد الكاتب

طيبة. ذلك مثل لعبة ال�ستغماية حيث يجد الكاتب 

نف�سه مه�سورا يف قف�س �سغري من و�سف الناقد 

بينما الناقد ينخ�سه من خالل الق�سبان. 

أيت عيبا يف ديك وجني. قد يقول  را أنا عمري ما  ا

عليهم  فاأرد  أنت.  ا فيك  العيب  هو  وهذا  البع�س، 

أي�سا ل يعيبني �سيء، فلي�س بي عيب،  ا أنا  قائال وا

ومن  أ�ساليبي.  ا إل  ا اللهم  �سواب،  أي�سا  ا بي  ولي�س 

إد�سن.  إن كل هذا جزء من متاع را�سل ا أقول ا جديد ا

يو�سفون  من  كل  مر�س  هي  باملنا�سبة  واحلداثة 

بالطليعية.

vv ذكرت بالي. كيف كان احلال يف ال�شبعينيات 

آخرون  وا وتيت)18(  وبالي  أنت  ا كنت  عندما 

بينكم حوار عن  كان  نرث؟ هل  ق�شائد  تكتبون 

هذا القالب؟ كيف تعرفت عليهم؟

uu يف ذلك الوقت، كما لعلك تعلم، كانت ق�سائد 

أنا نلتقي  أنا بدا النرث غري �رصعية. جيم والقبطان وا

واحد  مكان  يف  أبدا  ا مرتني  نلتقي  ول  ال�رص،  يف 

فجاأة  اندفاع،  كان عهد  ال�سعر.  تخوفا من �رصطة 

ثقل  بات العامل كله جديدا، كانت مكنة الطريان الأ

إيفل كان يقيم برجا  من الهواء قد اخرتعت للتو، وا

أين كان يبنيه، ولكن بدا  من احلديد، لكنني ن�سيت ا

كنا  بينما  واحدة،  دفعة  يتفتح  كان  �سيء  كل  أن  ا

مريكا. كنا جميعا  دبي لأ نحن نهند�س امل�ستقبل الأ

إمياننا بامل�ستقبل. كنا رائني  مراهقني، وهذا يف�رص ا

مراهقني.

النرث،  ق�سيدة  عن  الكالم  من  طويلة  أم�سيات  ا بعد 

�سخ�سية  نخمن  أن  ا نحاول  ونحن  ن�سرتخي  كنا 

الذي  هذا  كل  يكتب  الذي  ال�رصي  العميل  ذلك 

يبدو  املن�سور  ال�سعر. كان كل ذلك  تن�رصه جمالت 

ولكن،  قط.  إليه  ا نتو�سل  ومل  واحد.  جح�س  نتاج 
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امللفات  الغام�سة، تبقى  القتل  �ساأن جميع جرائم 

مفتوحة.

أخرى ل يزال ملفها  ا وما قولك يف ق�شية   vv

هل  �شيميك؟  ت�شارلز  ق�شية  أعني  وا مفتوحا، 

أت تظهر يف  أده�شتك ق�شائده النرثية حينما بدا ا

»العامل  النرثي يف  �شعره  ال�شغرية؟  املجالت 

�شبق  عما  الختالف  �شديد  يبدو  ينتهي«  ل 

أنك  ا أعرف  ا مريكيون.  الأ النرث  �شعراء  ن�رصه  أن  ا

حتوله  عن  معك  تكلم  هل  �شديقان.  وت�شاريل 

إىل ق�شيدة النرث؟ الفجائي ا

أ�سبه  ا إىل ق�سيدة النرث«  uu تبدو عبارة »التحول ا

بحدث ديني. �سوف، تبدو ق�سائد النرث �سهلة ل�سبب 

ملن  بالن�سبة  فيها  �سعب  الأ كذلك.  أنها  ا هو  واحد، 

التي  ال�سهولة  مبدى  قبولهم  هو  كتابتها  يريدون 

بالرغم  الكتابة  و�سجاعة  بها،  يكتبوا  أن  ا يريدون 

من هذه ال�سهولة.

بي  ات�سل  فقد  النرثية،  ت�ساريل  لق�سائد  بالن�سبة 

مباركتي  طالبا  التليباثي  طريق  عن  ليلة  ذات 

أنه دائما ما  ال�ستطيقية. فاأكدت له عرب التليباثي ا

النحناءة  أن  ا له  وو�سحت  أكرث.  وا بربكاتي،  ينعم 

أن  ا رمبا  عليه  أن  وا كافية،  تكون  ل  قد  التليباثية 

الطمئنان.  من  ملزيد  تيت،  جيم  مع  مر  الأ ي�سفي 

وهكذا كان »العامل ل ينتهي«. رمبا يكون الكتاب 

ق�سائد  من  وكثري  جمايل.  ع�سبي  انهيار  نتيجة 

إىل العثور على ال�سعر  النرث اجليدة تظهر من احلاجة ا

�سل  أخرى بالطريقة التي كان يتم بها يف الأ مرة ا

إل  ا ثمة  ولي�س  أ�سيل.  ا �ساعر  و�ساريل  العثور عليه. 

�سيلني. القليل منا نحن ال�سعراء الأ

كاتبان  �شا�ض  بالأ و�شيميك  أنت  ا أنك  ا أرى  ا  vv

»ق�شيدة  إن  ا تقول  مرة  كتبت  أنت  ا كوميديان. 

النرث التي تخلو من �شيء من الطرافة هي عمل 

أكرث مما  م�شطح ناق�ض ولي�ض فيها من احلياة ا

أن  ا ترى  هل  أول،  ا البيت«.  طلبات  قائمة  يف 

إىل الفكاهة؟ ثانيا،  ق�شيدة النرث بطبيعتها متيل ا

أن هذا الفعل لن  أعرف ا أنني ا كيف حتكم برغم ا

يعجبك على كتب كثرية من �شعر النرث لي�شت 

�شعر نرث كثرية جدا  أت كتب  قرا لقد  كوميدية؟ 

أنها مقب�شة جدا. هل غريت  وجيدة جدا برغم ا

نظرا  بالكوميديا،  النرث  �شعر  عالقة  يف  أيك  را

منذ  النرث  لق�شيدة  حدث  الذي  الكبري  للتطور 

عام 1980 الذي قلت فيه قولك ذلك؟

إن ثمة ما يعيب ق�سيدة النرث احلزينة  uu ومن قال ا

طاملا هي طريفة؟ جوهر الطرافة هو اجلوهر احلق 

أن تكون  للرتاجيديا. فالطرافة هي املحك. مبعنى ا

إنها على  ق�سيدة النرث نقدا لفعل الكتابة ذاته، بل ا

إذ ترى �سخ�سا يكتبها، وهي يف  ا رجح تنده�س  الأ

على  نف�سها  ترى  كلما  ال�سحك  يف  تنفجر  الغالب 

ال�سفحة.

أما ال�سعر فاأمر بالغ اجلدية. ا

وكتابة  كتابتك  عن  معك  أتكلم  ا حينما   vv

أفكر يف الكم الكبري من ال�شعراء  �شيميك وبالي وا

أي�شا يف �شعراء  أفكر ا أجدين ا الذين تاأثروا بكم، ا

احلكاية  بدءا  اللذان  وهما  وبودلري  رامبو  مثل 

أي�شا لكافكا. هل هناك  كلها، عالوة على ذكرك ا

أي كاتب كان له تاأثري عليك؟ ا

يف  أنه  ا فهو  إيجابي  ا معنى  أي  ا للتاأثري  أن  ا لو   uu

حقيقته ت�رصيح من نوع ما، ت�رصيح لنا باأن نفتح 

علينا  ولكن  موجود،  التاأثري  أنف�سنا.  ا يف  ما  �سيئا 

إعالنا يف  أن نتعلم كيف نتعرف عليه. يرى املرء ا ا

أو رمبا يرى  ا أ �سيئا يف جريدة،  أو يقرا ا التليفزيون، 

إىل قدرة  إ�سارة ا �سحابة �سكلها غريب، فيكون ذلك ا

ما لدى املرء.

إد�سن.   كان را�سل ا
َّ
أكرب تاأثري علي أن �ساحب ا أعتقد ا ا

كان  الذي  ما  تاما  فهما  قط  أفهم  ا مل  أنني  ا رغم 
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يفعله، ولكنه كان يفعل �سيئا فيلهمني الإح�سا�س 

باإمكانية اخلروج باأ�سياء من الال�سيء تقريبا. وهذا 

أنك قادر بالنطالق من ال�سفر  إح�سا�س خالق جدا، ا ا

أقل تقدير تافها.  تقريبا على �سنع �سيء يكون على ا

من  أهم  ا باأخرى  أو  ا بطريقة  ال�سيء  يكون  أحيانا  وا

أكرث  قل ا تافه. ولكن التافه ل باأ�س به. هو على الأ

أكرث مما  إىل ا من �سفر العدم. النا�س عادة يطمحون ا

إىل  إليه، بينما هم يف النهاية يتحولون ا يحتاجون ا

إىل النظام البيئي. أخرى تنتمي ا جمرد جثة ا

له  أ  يقرا الذي  من  أخرى،  ا بعبارة  طيب،   vv

وطاقية  النوم،  ثياب  يلب�ض  حينما  إد�شن  ا

إىل  ا ويهوي  والربا�شوت  وال�شب�شب،  النوم، 

مقعده الوثري؟

�سائق  إجازة  ا القراءة  ممكن.  قدر  أقل  ا أ  أقرا ا  uu

جاذبية.  الفنون  أقل  ا دب  الأ يكون  قد  توبي�س.  الأ

أن  أحب ا أنا ا إزعاجا. وا كرث ا كرث ب�رصية والأ ولكنه الأ

أتيح يل الختيار املواد العلمية املكتوبة  أ كلما ا أقرا ا

يف  البدايات،  يف  أفكر  ا أن  ا أحب  ا العادي.  للقارئ 

حدث  قد  يكون  رمبا  الذي  الكبري«  »النفجار 

أو لعله حدث لال�سيء على  أ�سغر من الذرة، ا ل�سيء ا

ن عقلي ل  أ�ستوعبه عاطفيا، لأ أن ا أحاول ا الإطالق. ا

أن يتعامل معه. ي�ستطيع ا

والفلك  الفيزياء  من  �شخريتك  �شبب  أهذا  ا  vv

املعتم  و»اجلانب  »املادة«  مثل  ق�شائد  يف 

يف  مت�شككا  النرثي  �شعرك  يبدو  القمر«.  من 

حتاول  التي  والفل�شفية  الريا�شية  املعادلت 

ؤمنا  مو أراك  ا أن  ا ميكنني  ل  �شياء.  الأ متنطق  أن  ا

تكن  مل  ما  العظيمة)19(  الوجود  ب�شل�شلة 

أن تربط بها قردا. معتزما ا

�سياء.  بالأ غرامي  إبداء  ا يف  طريقتي  هي  بل   uu

والتدريب  العقلية  القدرة  يل  توفرت  كانت  فلو 

أي �سيء  الالزم لآثرت العمل يف جمال العلم على ا

باأن  قائل  أول  ا أكون  ا ولن  حياتي.  يف  فعلته  آخر  ا

ق�سيدة  يف  الع�رصين.  القرن  رائعة  هي  الفيزياء 

بحرا جديدا،  اخرتعت  القمر«  من  املعتم  »اجلانب 

أ�سفت  ا أكون  ا وبهذا  وجوده،  يف  أحد  ا ي�سكك  ومل 

أطل�س القمر. إىل ا �سيئا ا

كلتنا  ويف  مرتني،  تلقي  �شمعتك  أخريا،  ا  vv

املرتني ا�شتمتعت بقدرتك على الرجتال. متتلك 

إىل لدى ممثلي  إح�شا�شا بالزمن ل يكاد يتوفر ا ا

الكوميديا. مباذا تن�شح ال�شاعر، ل �شيما ال�شاعر 

تلقي  أن  ا رهيب  إح�شا�ض  ا أنه  ا إذ  ا الكوميدي؟ 

ي�شاهد  أن  ا يتوقع  جمهور  على  طريفة  ق�شيدة 

قلبا ينزف بغزارة. 

من  إمالل  ا أكرث  ا ثقافية  أحداث  ا توجد  ل  رمبا   uu

حد  إىل  ا ولي�س  يرجع  وذلك  ال�سعرية،  م�سيات  الأ

م�سيات تقدم  أن كثريا من هذه الأ إىل حقيقة ا �سغري ا

الطافحة  للم�ساعر  أنا�سيد  ا يتلون  جادين  �سعراء 

أ�سد  ا �سيئا  أت�سور  ا أن  ا أ�ستطيع  ا أكاد  ا ل  آباطهم.  ا من 

تنز من  �ساعر اعرتايف  أح�ساء  ا وابتذال من  �سوقية 

النتهاكات  هذه  من  أ  �سوا الأ ولكن  بنطلونه.  رجل 

ما جتده من ا�سطناع رهيب ونوادر رخي�سة تقال 

إليها ق�سائد ل معنى لها. لت�ستند ا

التي  التقنيات  من  قليل  عدد  فهناك  ذلك،  ومع 

ا�ستدرار  يف  اخلجول  املبتدئ  تنفع  أن  ا ميكن 

ال�سرتاتيجيات  أف�سل  ا ومن  اجلمهور.  تعاطف 

تبني  فاإن  التام.  باجلنون  التظاهر  الإطالق  على 

واحلرفية  الرباعة  من  كبريا  قدرا  يقت�سي  هذا  أن  ا

خيار  هي  إذ  ا بالثاأثاأة  فعليه  املبتدئ،  ميلكهما  ل 

آخر جيد. ففكرة قيام �سخ�س ذي عيب وا�سح يف  ا

النطق مبواجهة اجلمهور قد تكون موؤثرة، ل �سيما 

ول  ثقافية.  نزهة  يق�سون  �سخا�س  لأ بالن�سبة 

اختيار  إح�سان  ا التج�سوؤات ب�رصط  مانع من بع�س 

موا�سعها مع التظاهر ببع�س التقيوؤات الب�سيطة.
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�لهو�م�س

الكتب  من  العديد  له   )  1940(  Robert Pinsky بين�سكي  روبرت   )1(

كان  الإجنليزية.  إىل  ا مهمة  ترجمات  له  أنه  ا كم  والنرثية،  ال�سعرية 

أمريا ل�سعراء الوليات املتحدة م�ست�سارا �سعريا ملكتبة الكوجنر�س  ا

يف الفرتة بني عامي 1997 و2000.

�سل�سلة   The Best American Poetry أو  ا مريكي  الأ ال�سعر  أف�سل  ا  )2(

�سنوية حمررها الثابت هو ال�ساعر ديفيد ليمان David Lehman تقوم 

ف�سل مما تن�رصه  أمريكي بارز يقوم باختيار الأ على اختيار �ساعر ا

مريكية على مدار عام ال�سحف واملجالت الأ

أت جملة »ق�سيدة النرث جريدة دولية« يف ال�سدور عام 1992  )3( بدا

جون�سن  بيرت  حتريرها  أ�س  را العاملي.  النرثي  لل�سعر  كاأنطولوجيا 

بروفيدن�س،  بكلية  الإجنليزية  اللغة  أ�ستاذ  ا  )1951(  Peter Johnson
العدد  وكان  التايل،  العقد  مدار  على  أعداد  ا ت�سعة  منها  و�سدرت 

أف�سل ما ن�رص فيها، و�سدر هذا  الأخري منها عبارة عن خمتارات من ا

عام 2000 عن كلية بروفيدن�س ومطبعة وايت باين.

ربعني من  الثامن والأ العدد  )4( �سدرت خمتارات مو�سعة منه يف 

هذه املجلة.

أمريكية  )5( ناعومي �سهاب ناي Naomi Shihab Nye )1952 ( �ساعرة ا

أ�سل فل�سطيني. من ا

ال�سعراء  أمري  ا هو   )1927(  W. S. Merwin مرون  إ�س  ا دبليو   )6(

مريكيني احلاليني 2010/2010. الأ

الدواوين  من  العديد  له   )  1941(  Robert Hass ها�س  روبرت   )7(

�سبيل  على  مييو�س  )ت�سي�سالف  الإجنليزية  إىل  ا املهمة  والرتجمات 

أمريا ل�سعراء الوليات املتحدة يف الفرتة بني عامي  املثال( وكان ا

1995 و1997.

الف�سل  يف  الثاين  امل�سهد  من  �سك�سبري  لوليم  ال�سهرية  العبارة   )8(

الثاين من م�رصحيته »روميو وجولييت« حيث تقول جولييت: »لي�س 

يل خ�سم �سوى ا�سمك ... وما الذي يف ال�سم؟ وما ن�سميه وردة �سوف 

يفوح باأعذب الروائح مهما يكن ا�سمه«.

أمريكية  )9( جرترود �ستاين Gertrude Stein )1846 1974( �ساعرة ا

Ten- مريكي عنوانه أعمال ال�سعر النرثي الأ أوائل ا للها ديوان يعد من ا

أح�سنا  أن نكون ا أزهار حنون« والعبارة التي ناأمل ا أو »ا der Buttons ا
ترجمتها  ميكن  والتي   «  a rose is a rose is a rose« تقول  ترجمتها 

إىل »الوردة هي الوردة هي الوردة«. حرفيا ا

الـ  الآن  أ�سهرها  ا أخرى،  ا أ�سماء  ا على  �سماء، عالوة  الأ هذه  كل   )10(

الوم�سة هو  الق�سة  أو  ا البارق  بالق�س  ويعرب   ff الـ  أو  ا  flash fiction
أت�سور  وا القليلة  الفقرات  الإيجاز ل يتجاوز  �سديد  الق�س  لنمط من 

إىل  ا ترجمتها  عند  تبدو  قد  العربية  الق�سرية  الق�س�س  أغلب  ا أن  ا

هذا  على  تنويعات  املتحدة  الوليات  يف  ن�رصها  أو  ا الإجنليزية 

الغالب تتكون من ب�سعة  مريكية الق�سرية يف  الجتاه، فالق�سة الأ

أغلب ما و�سلنا من الق�س�س  أطول بكثري من ا آلف كلمة، فهي بذلك ا ا

أن  ا وروبية والرو�سية كما عند ت�سيكوف بالذات لدرجة  الق�سرية الأ

إىل النوفيال. أقرب ا بع�سها قد يبدو للقارئ العربي ا

ثالثني  من  أكرث  ا له   )_ آآآآآ)1926   Robert Bly بالي  روبرت   )11(

وهو  املرتجمة،  ال�سعرية  الكتب  من  كبري  عدد  إىل  ا إ�سافة  ا ديوانا، 

أي�سا موؤ�س�س عدد من املجالت ال�سعرية. ا

أن يدلل نف�سه . إد�سن ا )Mr. Little Prose Poem )12 هكذا يحب ا

كرب  الأ الالعب  يقوم  وفيها  الر�سع،  طفال  الأ مع  تلعب  لعبة   )13(

»بيكابو«  قائال  ب�رصعة  إظهاره  ا ثم  وجهه،  باإخفاء  مثال  م  الأ �سنا 

أنا �سايفك«. يرى علماء النف�س  حيان بقوله »ا إياها يف بع�س الأ متبعا ا

طفال الر�سع عن فهم دميومة  أن هذه اللعبة تبني عجز الأ التطوري ا

تبقى  �سياء  الأ أن  ا إدراك  ا هو  �سياء  الأ بدميومة  واملق�سود  �سياء،  الأ

أو مل�سها. ويعد  أو �سماع �سوتها، ا موجودة حتى لو تعذرت روؤيتها ا

�سياء ويكون يف ال�سهرين الثامن والتا�سع مرحلة  إدراك دميومة الأ ا

طفال الر�سع. عن ويكبديا . مهمة يف التطور املعريف لدى الأ

بالي  روبرت  بها  ا�ستهر  التي  ال�سيء  ق�سيدة  إىل  ا تلميح  هنا   )14(

أ�سياء يف  أنه خ�س�س جملة من ق�سائده النرثية للكتابة عن ا حيث ا

إدراك �رصائرها، وكانت  أنها ت�ستحق التماهي معها، بغية ا العامل ظن ا

مريكي ما  أدبيات النقد الأ أ�سبح يف ا هذه الق�سائد من الرباعة حتى ا

إىل الكتابة عن  يعرف بق�سيدة ال�سيء Object Poem. كان بالي ي�سعى ا

أو ثمرة بطاط�س دون  أو قوقعة، ا �سيء ما كقطعة �سغرية من الفحم، ا

وجودها  على  برهانا  ميلك  ل  ما  الب�رصية  م�ساعره  من  له 
رِّ
يحم أن  ا

أن م�سعاه ذلك م�ستحيل،   لبالي ا
َّ

أن فعل الكتابة نف�سه بني فيه. غري ا

أمر ع�سري املنال؛ فلم  إ�سقاط ذاته على ال�سيء الذي يكتبه ا أن عدم ا وا

إحباطاتنا  إن يف رغباتنا وا م لديوان له بقوله: »ا
َّ
أن قد إل ا يكن منه ا

أم ترى  أو �سجرية قطن جوفاء. ا من اجلوع ما يجعلها تبتلع �سمكة ا

يف  باملثل  كامن  هو  وغ�سب  وعنف  رغبات  من  فينا  يكمن  ما 

نكتب  ونحن  دائما  نعمل  إننا  ا إليها.  ا ندنو  أن  ا قبل  من  ال�سمكة  هذه 

ال�سيء  ال�سعرية، لكي ل يتال�سى  اللغة  ال�سيء’ على حتييد  ’ق�سيدة 
ولكن  الب�رصية...  ال�سعرية  ال�سور  هذه  وحل�ساب  اللغة  هذه  حل�ساب 

هي  ال�سعرية  اللغة  هذه  عنها  ت�سدر  التي  الروح  إن  ا القول  بو�سعنا 

أو �سنديانة«. ويا له من حل  أرز ا إىل الطبيعة انتماء حبة ا روح تنتمي ا

التي كتبها بالي،  ال�سيء  إحدى ق�سائد  ا أي�سا!! يف  ا جمايل تربيري 

وترى  معابد،  فرتى  ما   
ٌ
ذات فيها  تنظر  جوفاء،  قطن  �سجرية  جند 

ناةُ تلك اجلدران 
ُ
أي مدى كان يهتم ب إىل ا جدران تلك املعابد، وترى ا

بالتفا�سيل والزخارف. فما عالقة كل ذلك ب�سجرية قطن لعلها ل 

أن ا�سمها »�سجرية قطن«، ل توجد يف ظني من عالقة  أ�سال ا تعرف ا

إل التي يقرتحها بالي: عالقة انتماء كلٍّ من ال�سجرية من ناحية،  ا

إىل طبيعة واحدة!  أخرى، ا والروح الكامنة وراء الق�سيدة من ناحية ا

أو ا�ستنتاج  )15( ال�ستنباط اخللفي the non-sequiturs ، هو ا�ستنباط ا

أدبية مثرية  أداة ا أنه »ا غري متفق مع مقدماته املورد. ويف ويكبديا ا

غرا�س كوميدية. وهو عبارة عن تعليق  للجدل، غالبا ما ت�ستخدم لأ

يبدو ب�سبب انقطاع ال�سلة بينه وبني ما يليه عبثيا، ويبدو م�سحكا 

ومربكا، كما يف احلوار التايل:

�س: ما عدد الفنانني ال�رصياليني الالزم لتغيري م�سباح؟

ج �سمكة .

يف  الرئي�سيتان  ال�سخ�سيتان  هما   Dick-and-Jane وجني  ديك   )16(

الثالثينيات  املتحدة منذ  الوليات  راجت يف  تعليمية  �سل�سلة كتب 

إىل  ا أقرب  ا فهما  ويكبديا   املا�سي  القرن  من  ال�سبعينيات  وحتى 

طفال التعليمية يف م�رص . أمل« يف اكتب الأ �سخ�سيتي »عمر وا

�ساعر   )1998-1923(  Miroslav Holub هولوب  مريو�سالف   )17(

ت�سيكي وعامل متخ�س�س يف املناعة .

)18( جيم�س تيت James Tate )1943 ( له كتب مهمة يف �سعر النرث 

أكادميية  أ�س لفرتة ا أي�سا، را إىل حتققه من خالل ال�سعر احلر ا إ�سافة ا ا

مريكيني. ال�سعراء الأ

لكنها  الطبيعة  �سلم  حرفيا  تعني  لتينية  عبارة   Scala natura  )19(

إىل الإجنليزية بعبارة »�سل�سلة الوجود العظيمة«  غالبا مكا ترتجم ا

the great chain of being وهو معتقد غربي م�سيحي قرو�سطي يرتب 
الرب  خلقها  التي  احلياة  أمناط  ا جميع  �سارما  هرياركيا  ترتيبا 

ويكبديا.    
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رحلة �أورفيو�س

 يف » �آخر تانغو «

كتابة: جيفر�صون كالين  ترجمة: �أمني �صالح

كاتب وقا�ص من البحرين   

أ�صمع �صدى رق�صة التانغو تلك إين ا ا

ؤدى على الر�صيف يف  التي �صاهدتها تو

حلظة تنت�صب وحيدةً بال قَبل وال بعد، 

�صد الن�صيان، ولها طعم كل ما فُقد، كل

ما �صاع ومت ا�صتعادته.

)خورخي لوي�س بورخي�س(   

»الليلة نرجتل«.. ت�شيح جني اجلذلة )ماريا �شنايدر( فيما تدخل ال�شقة الواقعة يف 

إال  إىل بريانديللو وفرين، ا �شارع جول فرين للمرة الثالثة. على الرغم من التلميح ا

نه مل يعد مرتبطاً بنموذج  اً فا�شالً لربتولوت�شي، ذلك الأ
ّ
أو حد أن الفيلم ميثّل خطاً ا ا

أنه انتهى مع �شل�شلة االأفالم التي �شغلت  أدبي. ان�شغاله املبا�رش مع االأدب بدا ا ا

إكماله لفيلمه »املمتثل« برهن برتولوت�شي  إىل 1970. مع ا طاقاته من 1961 ا

أ�شلوباً ولغة خا�شة بها، موؤهلة متاماً للتعبري عن ن�شختها اخلا�شة،  أن لل�شينما ا ا

وبطريقتها اخلا�شة، من النموذج االأدبي.



من  برتولوت�شي  انتهاء  من  قليلة  �شنوات  بعد 

آخر تانغو«، قال له جان رينوار: »يف  فيلمه »ا

الباب  ترتك  اأن  الدوام  على  ينبغي  املوقع، 

مفتوحاً، والذي من خالله قد يدخل زائر غري 

برتولوت�شي  لكن  ال�شينما«.  هي  هذه  متوقع. 

لقد  �شنوات.  قبل  الدر�ص  هذا  اكت�شف  قد  كان 

حرية  �شنايدر  وماريا  براندو  مارلون  منح 

يتفتح  الفيلم  فيما  دوريهما  ابتكار  يف  هائلة 

وينمو.. الباب ظل مفتوحاً طوال الوقت.

غري  زائراً  كان  رينوار  إليه  ا ملّح  الذي  الزائر 

»الكلمة  فاإن:  برتولوت�شي  وح�شب  عادي.. 

هو  القدر   عن  غريقي  االإ للمفهوم  احلديثة 

قدر  هو  ال�شعوري  الال�شعور.  أو  ا الالوعي 

من  �شخ�شية  انبثقت  الوعيه  ومن  اأفالمي«. 

أن  ا عليها  �شار  والتي  غريقية  االإ �شطورة  االأ

بعمق  متما�شكة  هي  بطريقة  الفيلم  هذا  تبني 

به  قام  الذي  االرجتال  درجة  من  الرغم  على 

�شارات  االإ من  معقدة  �شل�شلة  ثمة  املمثلون. 

أ�شطورة  ا إىل  ا املبا�رشة  غري  أو  ا ال�شمنية 

حديثة  قراءات  أو  ا ترجمات  إىل  وا أورفيو�ص،  ا

�شطورة تخرتق الفيلم. عديدة لالأ

أورفيو�ص،  ا زوجة  يوريدي�ص،  �شطورة،  لالأ وفقاً 

فيما  أفعى  ا للدغة  مميت  نحو  على  تعر�شت 

أري�شتايو�ص. زوجها  ا كانت تهرب من ع�شيقها 

ينجح  موتها،  يف  له  عزاء  ال  الذي  أورفيو�ص،  ا

ب�ِشعره  ال�شفلي  العامل  إله  ا وافتتان  �شحر  يف 

ومو�شيقاه، والذي يجيز له يف املقابل الهبوط 

موات وا�شتعادة زوجته، لكن �رشط  إىل مثوى االأ ا

إىل زوجته، فيما  إىل الوراء، وينظر ا أن ال يلتفت ا ا

يف  أورفيو�ص،  ا ال�شفلي.  العامل  خارج  يقودها 

ال�شيطاين،  ال�رشط  هذا  نق�ص  خرية،  االأ اللحظة 

بد. إىل االأ ففقد زوجته ا

التماثالت بني ال�شخ�شيات يف الفيلم وتلك التي 

�شطورة لي�شت جلية على نحو مبا�رش ذلك  يف االأ

�شطورة  خرى عن االأ عدادات االأ ن، كما يف االإ الأ

آخرون من الفنانني املعا�رشين  والتي قام بها ا

مثل: جان كوكتو، جول فرين، مار�شيل كامو، 

هو  أي�شاً  ا برتولوت�شي  عمل  وليامز،  تني�شي 

�شطورة.  لالأ عر�ص  إعادة  ا هو  ما  بقدر  حتريف 

ح ال�شالت العديدة  إن حتليل الفيلم �شوف يو�شّ ا

مع البناء امليثولوجي.

ب�شط،  االأ بالتعبري  باري�ص«،  يف  تانغو  آخر  »ا

)جني(  �شابة  أة  وامرا )بول(  رجالً  يعر�ص 

يف   Quai de Passy قرب  �شقة  يف  �شدفة  يلتقيان 

أن زوجة  أثناء م�شار الفيلم، ا باري�ص. نحن نعلم، ا

الطافح  وهو،  موؤخراً،  انتحرت  قد  )روزا(  بول 

الطريقة  يلتم�ص  يائ�ص  أ�شى، على نحو  وا حزناً 

بول  يتمثّل  جني،  مع  ال�شتعادتها.  والو�شيلة 

العنيفة. عندما  التخيالت اجلن�شية  �شل�شلة من 

يقوم  خرية،  االأ للمرة  ال�شقة،  االثنان  يغادر 

بول مبالحقة جني حتى يدخل وراءها �شقتها. 

املنطقة  يف  وت�شيبه  النار  عليه  تطلق  هناك 

أ�شفل بطنه وتقتله. احل�شا�شة ا

يف  يظهر  الفيلم  هذا  بنية  لفهم  املفاتيح  اأحد 

العمل عندما يجل�ص بول قرب  وقت الحق يف 

طويلة،  مناجاة  ه 
ّ
ويوج روزا  زوجته  تابوت 

ح�شا�ص بالذنب.  حافلة بالغ�شب واال�شتياء واالإ

 لي�ص 
ً
نه ابتداء هذا امل�شهد �شعب ب�شكل خا�ص الأ

فرين  جول  �شقة  غادر  قد  بول  إذا  ا ما  وا�شحاً 

متلكه  زوجته  كانت  الذي  املبغى  يف  أنه  ا أم  ا

أ.  إذا هي مرئية فيما امل�شهد يبدا وتديره، وال ما ا

قل،  هذا الغمو�ص يتيح للمتفرج، للحظٍة على االأ

االنطباع باأن بول يخاطب جني التي معها هو 

أنهى للتو م�شهداً ذا تاأثري عاطفي هائل، قائالً  ا
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خنزيراً  »ت�شاجع  أن  ا يجب  جله  الأ باأنها  لها 

هو  روزا  جثة  إىل  ا املوجه  اخلطاب  ميتاً«. 

يو�شح  ا�شتعادي  نحو  على  نه  الأ ذلك  حا�شم، 

ال�شمني،  الباعث  ويقدم  بزوجته،  بول  عالقة 

دراك، لبحثه املتعذر تف�شريه  أو االإ القابل للفهم ا

مركبة  عالقة  وبناء  �شقٍة  عن  اأخرى،  بطريقة 

مع جني. 

زهار من جميع  قرب تابوت روزا، املحاط باالأ

إىل  ا تدريجياً  يرّتل مرثيًة تتحول  اجلهات، هو 

لعينة«  »عاهرة  روزا  عقيم:  لكن  رهيب  اتهام 

حالقة  )مبو�شى  انتحارها  كاذبة«،  و»فا�شقة 

بول  خيانة.  هو  مار�شيل(  ع�شيقها  يخ�ص 

يهاجم بعنف جثمانها اجلامد.. »حتى لو يعي�ص 

أبداً  ا الزوج مائتي �شنة ف�شوف لن يكون قادراً 

أعني،  ا احلقيقية.  زوجته  طبيعة  اكت�شاف  على 

أكون قادراً على فهم الكون، لكنني �شوف لن  قد ا

أنِت بحق اجلحيم؟« أبداً حقيقتك.. من ا أكت�شف ا ا

الذي  الوالدين،  هوية  عن  ال�شوؤال  هذا  تكرار 

ُطرح �شابقاً، على نحو حلوح، يف فيلمه ال�شابق 

احلاجة  من  كالً  يعزّز  العنكبوت«،  »خدعة 

جابة.  االإ على  احل�شول  وتعذّر  اال�شتحواذية 

آخر  بالتايل يتوجب على بول البحث يف مكان ا

يختار  وهو  واالنتقام.  والفهم  امل�شاركة  عن 

كرث  االأ برتولوت�شي  ثيمات  إحدى  ا الغر�ص  لهذا 

إن التكرار املبا�رش لل�شتائم  ا�شتمرارية: البديل. ا

أن  ا ُتظهر  خرى،  االأ والنعوت  والبذيئة،  العنيفة 

جني تعمل كبديلة عن زوجته امليتة. التاأرجح 

ه نحو جني ميكن 
ّ
املوج – العدائي  يرو�شي  االإ

من  وغ�شبه  بول  أمل  ا خليبة  كاإزاحة  فهمه 

روزا.

أورفيو�ص ل�شرب  أ�شطورة ا إن برتولوت�شي يوظف ا ا

بول  ملحاولة  عمق  االأ الت�شمينات  من  العديد 

ال�شفاء  أو  ا م  االأ الزوجة/  �شخ�شية  ا�شتعادة 

النف�شي منها.

الرمزية  اللقطات  من  ب�شل�شلة  أ  يبدا الفيلم 

أوالً  ا نرى  إننا  ا متعمد.  نحو  على  يحائية  واالإ

بول، ثم جني وهي حتاذيه وتتجاوزه. الكامريا 

تتحرك )بان( لتظهر لقطة للج�رش والنهر، موؤكدًة 

خر  على نحو مق�شود انتقالهما نحو اجلانب االآ

غريقية،  االإ �شطورة  لالأ ]وفقاً   )1( النهر.  من 

عبور  املرء  على   
ّ

يتعني باأنه  نتذكر  أن  ا ينبغي 

بوابات  إىل  ا ي�شل  حتى  الرئي�شي  اجلحيم  نهر 

أو العامل ال�شفلي[  اجلحيم ا

اال�شم   ،Quai de Passy �شارع  إىل  ا ت�شبقه جني  هكذا 

 Passy املوت:  إىل  ا �شمنية  إ�شارة  ا يعطي  الذي 

أن  »ا تعني   Trepasser و  انتقال  أو  ا عبور  تعني 

توؤكد  زاوية  من  هذا  ت�شجل  الكامريا  متوت«. 

بعدئذ  للج�رش.  الغائر  بالنفق  ال�شبيه  البناء 

لت�شور  عديدة  ب�رشعة وملرات  الكامريا  تنتقل 

ح�شب  الذين،  ال�شغب  �رشطة  من  جمموعات 

واعتقد  البعيدة..  ال�شفة  يحر�شون  يبدو،  ما 
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امل�شهور  خر  االآ للتاأويل  املبكر  يحاء  االإ أنه  ا

كوكتو  جان  فيلم  يف  أورفيو�ص.  ا �شطورة  الأ

ذات  الفرن�شية  ال�رشطة   ،)1950( أورفيو�ص«  »ا

الزي الع�شكري على نحو عدائي ميثلون احلر�ص 

اخلا�ص ململكة املوت.

خرى  االأ ال�شفة  حرا�ص  جني  تتجاوز  إن  ا ما 

حتى جتد نف�شها يف �شارع جول فرين، وهذه 

نقطة تف�شيلية غري �شارة ظاهرياً حتى يدرك 

على  تعر�شت،  قد  باري�ص  جغرافيا  باأن  املرء 

إىل اخللط والتمازج. �شارع جول  نحو مق�شود، ا

مرة   .Quai de Passy عن  بعيداً  يقع  احلقيقي  فرين 

إىل فيلم كوكتو الذي  ح ا
ّ
اأخرى، برتولوت�شي يلم

ومناطق  �شوارع  من  تخيلية  مدينة  ابتكر  فيه 

أورفيو�ص من  ا باري�ص. يف فيلم كوكتو، يخرج 

يف  املرتو  حمطة  )ا�شم  جرينييه  يف  �شيارته 

توم  بخطيبها  جني  تلتقي  حيث  تانغو«  آخر  »ا

قريبة  )لي�شت  منطقة  إىل  ا وي�شل  ويت�شاجران( 

يف الواقع(. 

آخر تانغو«(  إن اختيار �شارع جول فرين )يف »ا ا

�شطورة نف�شها..  إىل االأ إ�شارة �شمنية ا هو بذاته ا

 Le  Chateau de Carapathe فرين  جول  رواية  ن  الأ ذلك 

أورفيو�ص. أ�شطورة ا هي بدورها مبنية على ا

مبا�رشة قبل دخول البوابات احلديدية الثقيلة 

جني  تتوقف  ال�شقة،  فيه  تقع  الذي  للمبنى 

تلميح  وهو  يدها..  �شاعة  إىل  ا لتنظر  حلظات 

مرية  إىل فيلم كوكتو الذي فيه تتوقف االأ آخر ا ا

إىل �شاعة يدها فيما  ا على نحو متكرر لتتطلع 

أورفيو�ص يتبعها عرب �شوارع باري�ص، وتلميح  ا

ألي�ص يف بالد  »ا لوي�ص كارول  إىل ق�شة  ا أي�شاً  ا

املجنون  القبعات  �شانع  حيث  العجائب« 

�شوب  انحداره  قبل  مبا�رشًة  بالوقت  ين�شغل 

آة. إىل ما وراء املرا احلفرة التي تف�شي ا

ابة املبنى 
ّ
إن تدخل جني حتى ت�شادف بو ما ا

اأج�ص:  ب�شوت  تقول  التي  ال�رشيرة،  ال�شوداء 

البداية  يف  وهي  هنا«.  حتدث  عجيبة  أمور  »ا

تنكر معرفتها بوجود �شقة �شاغرة، ثم ب�شغينة 

بيدها  املفتاح، ومت�شك  ن�شخة من  م جلني 
ّ
تقد

للحظات موجعة، �شاحكة على نحو ه�شتريي.

اجلحيم  مدخل  غريقية،  االإ �شطورة  لالأ وفقاً 

أقفا�ص  حمرو�ص من ِقبل خملوقات جتل�ص يف ا

مماثلة،  أ�شكال  ا جديد.  وافد  بكل  وتتحر�ص 

فيلم  يف  م�شادفتها  ميكن  بال�شاحرات،  أ�شبه  ا

�شود«، وم�رشحية  أورفيو�ص االأ مار�شيل كامو »ا

أورفيو�ص« التي حتولت  تني�شي وليامز »هبوط ا

.)2( The Fugitive Kind إىل فيلم بعنوان ا

آخر  »ا فيلم  على  املبنية  آيل،  ا روبرت  رواية  إن  ا

على  »غابر  كـ  ة 
ّ
البواب �شوت  ت�شف  تانغو«، 

اأن حت�شل  اأن جني حتاول  نحو هائل. كما لو 

مبهم  �شفلي  عامل  إىل  ا بالدخول  إذن  ا على 

هذه  منعها.  على  م�شممة  والبوابة  د، 
ّ
ومهد

بوابات  عند  باحلار�شة  �شبه  االأ العجوز،  أة  املرا

ال�شماح  قبل  مبكافاأة  تطالب  موات،  االأ مثوى 

�شوف  إذا هي  ا ما  تت�شاءل  بالدخول. جني  لها 

ي�شبح  املكان  املبنى«.  جوف  يف  تختفي 

أنا�ص  »مكاناً خارج الزمن حيث لن يكون هناك ا

ميار�شها  التي  �شياء  االأ ميار�شون  حقيقيون 

واملوتى  امل�شوهون  فقط  احلقيقيون..  النا�ص 

تقريباً«. )3(.

املنا�شب  الوقت  يف  تلتفت  جني  الواقع،  يف 

متتد   - اجل�شد  من  حمررة   – يداً  لرتى  متاماً 

من  �شف  جوار  إىل  ا فارغة  نبيذ  قنينة  وت�شع 

داخل  �شمت  يف  ترتاجع  ثم  الفارغة  القناين 

ال�شقة عرب الردهة.
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اجللو�ص  حجرة  حيث  ال�شقة،  جني  دخول  إن  ا

إىل  ا لها �شكل دائري، هو دخول يحمل تلميحاً 

�شطورة. فيما جني  الن�شخ العديدة املعدة عن االأ

متر من خالل املدخل، تنتقل الكامريا من لقطة 

آة، بحيث  إىل لقطة منعك�شة على املرا ا مبا�رشة 

لكي  آة  املرا خالل  من  متر  لو  كما  جني  تبدو 

أن  ا كذلك  عليه  كان  كوكتو  أورفيو�ص  ا تدخل. 

موات.  آة غرفة نومه لكي يزور مثوى االأ يعرب مرا

أبواب من خاللها  يف ذلك الفيلم، »املرايا هي ا

رواح«. ياأتي املوت ليقب�ص على االأ

إىل ال�شقة  بعد ذلك، كل مرة يعود فيها االثنان ا

ال�رشيع  االنتقال  بوا�شطة  معرو�شني  يكونان 

الزمكاين  املت�شل  يحطم  الذي  املفاجئ، 

إقالقاً، متاماً  إرباكاً وا كرث ا الطبيعي بالطريقة االأ

التي ت�شجل وجهيهما  اللقطات  كما تربك هي 

آة. أفعالهما عرب املرا وا

عرب  املجهول  للمت�شل  بول  يقول  عندما 

الهاتف: »ال يوجد اأحد هنا«، فاإنه يعلن موتهما 

االنف�شال  نهائي  �شكل  يف  وي�شوغ  الرمزي، 

أدوارهما االجتماعية الطبيعية،  عن هويتهما وا

مهيئاً العالقة املعقدة التي �شوف يتقا�شمانها 

ول توا�شل  ز الرثي. بقية لقائهما االأ
ّ
�شمن احلي

تقريباً،  جهنمي  عامل  إىل  ا آة  املرا عرب  التلميح 

يوازيه بطريقة  أو  ا به،  امل�شلّم  الواقع  بعيد عن 

بحقيقة  أبعد  ا حد  إىل  ا معزّزة  املوازاة  هذه  ما. 

أن بول قد ترك وراءه يف فندقه بديالً عنه يف  ا

�شورة مار�شيل )4(.

يف امل�شهد الالحق، وعلى نحو ذي مغزى، نرى 

أثاث  عماالً يدخلون يف غمو�ص حاملني قطع ا

جني  يخاطب  واأحدهم  تعليل،  وال  إعالن  ا بال 

أنها زوجة بول. الفعل اجلن�شي املفاجئ  كما لو ا

على نحو غري متوقع، والذي ينهي هذا امل�شهد، 

إحالل جني حمل روزا،  ي�شهم بو�شوح اأكرث يف ا

�شواء يف تعيني هوية جني كزوجة لبول، ويف 

ت�شنيفها كموم�ص.

هي  التي  احلميمية،  ال�شقة،  إىل  ا نعود  عندما 

إىل �شوؤال بول عن  ا ن مكر�شة، تف�شي بجني  االآ

�ص الذي يحكم 
ّ
ا�شمه، وبذلك تثري القانون املقد

وجودهما امل�شتمر معاً. وبول يعلن يف اهتياج: 

لي�ص لدي ا�شم. ال  أي�شاً  ا أنا  »لي�ص لديك ا�شم، وا

أ�شماء هنا.. �شوف  إىل ا أ�شماء هنا )..( ال نحتاج ا ا
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نن�شى كل ما عرفناه.. كل النا�ص، كل ما نفعله 

أينما ع�شنا.. كل �شيء«. ا

للك�شف عن هوية بع�شهما  التام  التحرمي  هذا 

نحو  على  مياثل،  املا�شية  واحلياة  البع�ص 

أورفيو�ص  ا إىل  ا ه 
ّ
املوج املقد�ص  مر  االأ جمازي، 

إىل الوراء. بعدم االلتفات ا

إن انتهاك بول الالحق لقوانينه اخلا�شة، فيما  ا

هما يعربان من جديد  اجل�رش يف نهاية الفيلم، 

مثلما  عالقتهما  على  بالهالك  يحكم  �شوف 

طاعته  وعدم  أورفيو�ص  ا ع�شيان  مع  حدث 

مر. االأ

جني:  ت�رشخ  هويته،  عن  بول  يك�شف  عندما 

يف  هاربة.  تنطلق  ثم  النهاية«..  هي  »هذه 

أورفيو�ص، هي تف�شي  أ�شطورة ا متاثل غريب مع ا

النهائي يف  إخفاق بول  ا هويتها بالتزامن مع 

مومي. ا�شتجابة لطلبه باأن  ا�شتعادة ال�شكل االأ

يف  متاماً  »جني«،  تهم�ص:  هي  ا�شمها،  يعرف 

ومثل  بطنه.  نحو  ر�شا�شة  إطالقها  ا حلظة 

�شطورة، تتحول جني من الزوجة يوريدي�ص  االأ

أة التي تخ�شي الرجل. إىل املرا ا

مع ذلك فاإن احل�شور املجرد لهذه التلميحات 

هذه  لرتجمة  للفيلم.  تف�شرياً  بذاتها  توّفر  ال 

من  تاأويل،  إىل  ا �شطورية  االأ ال�شخ�شيات 

�شطورة،  االأ نطاق  وراء  البحث  ال�رشوري 

مدركاً  أوديب،  ا أ�شطورة  ا مع  فرويد  فعل  كما 

للعمليات  أمثلة  ا الواقع  يف  هي  �شاطري  االأ أن  ا

آثار حمرفة للتخيالت املبنية على  الذهنية اأي »ا

ال�شابة«  ن�شانية  لالإ الدنيوية  حالم  االأ الرغبة.. 

)فرويد: كتّاب مبدعون واأحالم اليقظة(. 

طبيعة  عن  ا�شتب�شاراً  كرث  االأ املقالة  يف 

ال�شاعر  نورمان  جان  و�شف  أورفيو�ص،  ا

 : كـ  وليامز  تني�شي  م�رشحية  يف  �شطوري  االأ

احلرة،  احلياة  ميثّل  هو  �شهيداً.  ي�شبح  »مارق 

احلافلة  الالم�شوؤولة،  املنطلقة،  الهائمة، 

هذه  تعقيدات..  غري  من  اجلن�شي  بالن�شاط 

عرب  إال  ا ميار�شها  اأن  ي�شتطيع  ال  التي  احلياة 

إنكار كل تابو. هو الرجل  أمان وا التخلي عن كل ا

آخر، والذي يجلب معه  إىل مكان ا الذي ينتمي ا

اأجنحته،  غيتاره،  هي  الثالث  �شماته  حريته. 

إنه احليوان الغام�ص الذي  وطبيعته احليوانية. ا

أو  )ا النف�شية  حالته  ح�شب  بارد  أو  ا حار  دمه 

حتوالته(. احليوان ال وجود له يف ن�ص رايرن 

الذي  أورفيو�ص«،  ا »�شونيتات  ريلكه  ماريا 

خمبوء  هو  الذي  الرجال،  ويقلق  الن�شاء  يفنت 

قل  االأ على  ودخيل،  غريب  هو  الذي  وجمهول، 

التي ال  حالم  االأ يوؤمن، ال وعيه، حد�شه،  هكذا 

أو يدركها، ال�شعر، الق�شيدة  أن يتذكرها ا يجروؤ ا

التي يحملها بالداخل والتي معها هو ال يفعل 

أورفيو�ص هي حقيقة  �شيئاً بل يدمرها. حقيقة ا

أن  أثر العمر الذي يتوجب على املرء ا الق�شيدة، ا

زيل  االأ ال�رشاع  إنه  ا املوت.  قوى  من  ينتزعه 

إله املوت(.  إله احلب( �شد ثناتو�ص )ا يرو�ص )ا الإ

خرين، من�شطر بني  أورفيو�ص هو، مثل الب�رش االآ ا

الدوافع اخلالقة والهدامة«.

آخر تانغو( يرف�ص  على نحو ذي مغزى، بول )يف ا

احليوانية  وال�شيحات  النخري  يف�ّشل  �شماء،  االأ

حتى  يرو�شي  االإ حلمه  ويالحق  اللغة،  على 

اأخرياً  م�رشحاً  املوت،  من  قرب  االأ املو�شع 

الراغبة:  غري  الراغبة/  جني،  يوريدي�ص/  إىل  ا

بو�شعك  يكون  لن  و�شوف  متاماً.  وحيدة  أنت  »ا

ح�شا�ص بكونك وحيدة  أن ت�شريي حرة من االإ ا

أن  أعني ا إىل وجه املوت مبا�رشًة. ا حتى تنظري ا

أ�شبه بالهراء وبالتفاهة الرومنتيكية  ذلك يبدو ا

حتى  املوت،  �رشج  يف  مبا�رشة  تدخلي  حتى 
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ت�شتطيعني،  رمبا  عندئذ  اخلوف.  رحم  جتدي 

إيجاده«. و�شوف تكونني قادرة على ا

جان   
ّ
يلح أورفيو�ص،  ا �شطورة  الأ إعداده  ا يف 

الرنج�شية  عالقة  على  متكرر  ب�شكل  كوكتو 

هي  »املرايا  مرة:  ذات  كوكتو  كتب  باملوت. 

أبواب والتي من خاللها يدخل املوت ليخرتق  ا

أورفيو�ص  ا يدخل  خاللها  من  والتي  أرواحنا،  ا

مملكة املوت«.

يالحظ جان مرت )يف حديثه عن فيلم كوكتو: 

لنف�شه  أن »نر�شي�ص فقط يف ع�شقه  ا أورفيو�ص(  ا

تاأمل  ن  الأ ذلك  للموت،  عا�شقاً  يكون  أن  ا يقدر 

بالتفكري يف  م 
َ
يقاو الذات مرتبط على نحو ال 

إىل املوت.  آة هي الطريق املحتوم ا املوت. املرا

إزاء املوت،  ا أورفيو�ص يرف�ص التقهقر  ا إن كان  ا

يع�شقه. هو يحب  يفتنه وهو  املوت  ن  الأ فذلك 

مب�شريه.  مرتبط  م�شريها  أم  ا مثل  املوت 

الولوع  أو  ا التعلّق  من  تنبع  عادًة  الرنج�شية 

الذي  ال�شيء  نف�شه  يع�شق يف  ال�شاب  �شي. 
َ
املر

متخم  حرفياً،  هو،  أورفيو�ص  ا أمه.  ا تع�شقه 

اأحد غري  إىل  ا بنف�شه. لهذا ال�شبب هو ال ي�شغي 

أو  ا بلوغه  متعذر  فعال،  جميل،  املوت  املوت. 

م يف  احل�شول عليه.. وهي ال�شفات املميزة لالأ

 الطفل«.
ّ
عيني

أن الرنج�شية مت�شلة بـ  كذلك يرى جاك الكان ا

»غرائز التدمري، حتى غرائز املوت«.

يف  متثيلها  يعاد  التي  الرحلة  خالل  من 

أف�شل  ا نحو  على  نفهم  قد  نحن  الفيلم،  هذا 

جتربة  تكون  نف�شها  ال�شينما  إليه  ا الذي  املدى 

حممي  مكان  ظلمة  نحو  الهبوط  أورفيو�شية:  ا

يف حماولة ال�شرتجاع اأ�شل مفقود. 

                  

هام�س:

التحليلية  الت�شمينات   
ّ

ف�رش واملمار�شة«  »النظرية  كتابه  يف  فرينزي   )1

للج�رش على النحو التايل: 

أثناء املمار�شة اجلن�شية/ كاأداة  م ا ب واالأ د االأ
ّ
بو�شفه ع�شو الذكر الذي يوح

نقل هامة بني »املاوراء« – حالة اجلنني والرحم – والـ »هنا« – احلياة 

أي�شاً رمز  م، حيث اجل�رش هو ا ر�ص االأ إىل االأ إىل املاء، ا إىل الرحم، ا / كعودة ا

إىل املوت. / واأخرياً كتمثيل �شكلي لالنتقاالت عموماً. للطريق ا

أو  د ثيمات من الن�شاط اجلن�شي، االنكفاء ا
ّ
إن حتليل فرينزي لهذا الرمز يوح ا

آخر تانغو«. النكو�ص، املوت.. وكل ثيمة منها �شوف تلعب دوراً هاماً يف »ا

أي�شاً تخدم كرابط ب�رشي بني �شقة جول فرين واملبغى، الذي  2( البوابة ا

يوؤوي جمموعة من ال�شود، ذوي املظهر الكاريبي، والذين يعزفون مو�شيقى 

أورفيو�ص  »ا إىل فيلم كامو  ا إ�شارة �شمنية  ا أنها  ا اليوم.. ال �شك  مثرية طوال 

�شود«. االأ

آيل، نيويورك، ديل 1973.  آخر تانغو يف باري�ص«، روبرت ا 3( رواية »ا

4( غرفة مار�شيل حتتوي على �شورة �شخ�شية، معرو�شة على نحو بارز، 

ت�شّكل  وهي  والعبث،  االنتحار  حول  كتاباته  تتمحور  الذي  كامو،  لبري  الأ

آخر:  ا تلميح  يكمن  اجللي  التلميح  هذا  خلف  لكن  للفيلم.  الفل�شفي  الديكور 

أورفيو�ص  التورية الب�رشية »مار�شيل/ كامو« يذكرنا با�شم خمرج فيلم »ا

�شود«. االأ

)Bertolucci,s Dream Loom, 1987 ( امل�شدر:   كتاب
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، من بع�ض ما ُيكتب من �شعر حديث 
ً
اأردت من جمموعة ال�شعراء هذه اأن اقدم منوذجًا ولو �شغريا 

القارىء  ف 
ّ
عر لأ �شبانية  الإ عن   

ً
اإذا  اأرجنتينيني  �شعراء  ب�شعة  ترجمُت  رجنتني.  الأ يف   

ً
راهنا 

ثقافًة  اجلنوبية  اأمريكا  بلدان  اأهم  اأحد  ال�شعراء يف  اإبداعية  كتابة  من  ي�شنعه  ما  على  العربي 

هم يف املجال الفكري والفني عامة. اخرتت خم�ض ع�رصة �شاعرة و�شاعراً معا�رصين من  بل الأ

الع�رصين  القرن  ثالثينات  بني  ما  ولدوا  و�شاعرات  �شعراء  اأخذت  متواكبة.  لكن  خمتلفة  اأجيال 

 يتناغمون �شمن اإطار كتابي متوا�شل، 
ً
و�شبعيناته. �شحيح اأن اأعمارهم متفاوتة لكنهم جميعا 

 واحداً. فهم قادمون من املفهوم الواحد للكتابة احلديثة املواكبة للحياة 
ً
دون اأن يكون اإطارا 

الراهنة وللفكر املعا�رص، لكن ل �شك اأن كل �شاعر من اأولئك �شنع لغته اخلا�شة به والنابعة من 

�شوات املتنوعة يف الوقت ذاته. اإ�شارة اإىل اأن بني اأولئك  ذاته وحميميته، ما اأعطانا باقة من الأ

ال�شعراء جند اأ�شماء كبرية ومهمة واأخرى فتية ل تزال تبحث عن �شخ�شيتها واأخرى تبلورت وهي 

يف طريقها نحو التكري�ض.

ترجمة وتقدمي : �صبـــاح زويــــن

كاتبة و�شاعرة من لبنان

أرجنتني �شعراء ال
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إذا ً ق�صائد لكل من: أ ا  نقرا

باديليتي،  هوغو  غوال،  هوغو   \

ليونيدا�س المبورغيني، خوان كارلو�س 

موخيكا،  هوغو  أورتيث،  ا بو�صرتياثو 

آولي�صينو، ماريا ديل كارمن  ا خورخي 

ديلفينا  بوكانريا،  خورخي  كولومبو، 

الورا  زوين،  إدغاردو  ا مو�صكييتي، 

دولوري�س  بيللوك،  باربرا  يا�صان، 

ألداثابال،  إي�صبيخا، كارلو�س خواريث ا ا

أباتيه.  فلورن�صيا ا

\ هوغو غوال 

جزٌر

جزر �شغرية 

تطفو

يف �شماء مك�شوفة

 غري متحركة
ٌ
جزر

جباٌل �شئيلة

ند ٍ
َ
من دون �ش

م�شبحة حل�شابات

 خمتلفة ومتعددة

تطفو

يف بحر

ال�شباح

ما من  اأحد ي�شكن

يف هذه اجلزر

ول هي حماطة

باملاء

 
ً
اأحيانا 

هي ذاتها 

 
ً
ت�شبح ماء 

وتذوب

لتنرث حمولتها

على احلقول

جزر ال�شماء

تبحر نا�شعة  وحيدة

وبالكاد يلم�شها

الهواء

 
ٌ
جزر

ٌ
فقط جزر

طافية يف الفراغ.

\ �شيئا ً ف�شيئا ً 

أ�شعر بقدوم  ا

الربيق 

ً
 ف�شيئا 

ً
�شيئا 

أ�شعر ب�شعود ا

النور

ً
أبقى هادئا  أنا ا ا

من دون حركة

يف انتظار

ذلك الطوفان

يف النتظار

أنتظر ا

 يف ال�شباح.
ً
ممددا 

عيني ال�شاهية

تك�شف عن

ذن املتيقظة الأ

ت�شرب

�رصة التي تفتح
َ
الب

�شفتيها

تتناثر 

يف جوف الفراغ

يف حفرة 

عجائبية. 
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\ هوغو باديليتي 

�أغنية بنف�صجية

يف الليل البنف�شجي، يف �شمته

الطويل واملرتع�ض،

احل�شان قال يل :

قل - ليكن قلبك مرة واحدة على الأ

 .
ً
بنف�شجيا 

 اخليزران 
ْ
غاِدر

حمر الأ

خرى ، تلك ال�شهباء، تلك امللطخة  ) والأ

 بدماء اخلراف(

من اأجل ع�شب الليل.

أدخُل  الليل البنف�شجي ا

مع ح�شاين.

ن ،
ّ
�شود كطائر ال�شم قلبي الأ

أغنيته. يبحث عن ا

يف عمق الليل، كم هي بنف�شجية

تلك العتمة : 

الليل الروحي، ح�شُن

مومة الالنهائي، الأ

وراق  إطراء الأ طراء، ا الإ

املحتفية،

أزهار البنف�شج. بريُق بع�ض ا

داخل �شياج احلديد ، تلك الزهور 

ال�شغرية واملنطوية على ذاتها

 بت�شحية. 
ْ
تفتح من جديد قلبها البنف�شجي : - قم

ته
ّ
وال�شوك ، الذي يرفع طر

إىل ف�شاءات بعيدة : - خلّدْ  رغباتك. ا

 ثمرات
ُ
أق�شم عندما ا

زهرة البا�شيوناريا القامتة

 خروف ٍ متخرثٌ(
ُ
)ثمة دم

وراق املتعانقة ، بني الأ
ُ
أ�شمع ا

وهي يف غمرة ال�شالة :

بي�ض، - الهالة  البنف�شجية لقلبي الأ

مب�شامريها ومطارقها،

يف انتظارك.

أوا�شل طريقي يف الليل البنف�شجي ا

مع ح�شاين.

ن ،
ّ
�شود كطائر ال�شم قلبي الأ

أغنيته. يبحث عن ا

ويف الليل البنف�شجي، يف �شمته

الطويل واملرتع�ض

احل�شان يقول يل : 

إذا لقح إذا كان العقرب يتنا�شل، ا - ا

التفاحة املقدامة،

 
ً
أولي�شت بزرة   بنف�شجية، ا

ً
 بزرة 

ُ
أفلي�ض العقرب ا

 ؟
ُ
 التفاحة 

ً
بنف�شجية 

ً
 بنف�شجيا 

ً
أي�شا  فليكن ا

قلبك - عقربك - تفاحتك.

يف زمن بعيد، كان العنب

املائل اىل اللون البنف�شجي ، والتوت،

والوردة املزرقة ،

إحدى احلكايات. كانت جميعها تلمع يف ا

ن لكن قلبي يتفتح الآ

)تلك الوردة املزرقة( ورحيق

العنب مينحني �شبغة

التوت

لوان القزحية  وكل الأ

 ما يفل�شها الطاوو�ض.
ً
التي عادة 

،
ً
وي�شبح قلبي بنف�شجيا 

قلبي- عقربي- تفاحتي،

غنية وتفوح منه الأ

لئة، املتالأ

تلوح قبة ال�شالة 

يف ال�شماء البنف�شجية.
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د يف ال�شماء البنف�شجية، 
َ
و

ْ
أ�ش ا

أترك احل�شان. ا

ن،
ّ
قلبي الذي يطري، كما ع�شفور ال�شم

أن�شودته.   ين�شد ا

\ ليونيد��س المبورغيني

  �لكلب  

ً
اأرمتي مرتاخيا 

يف املقعد

أنا وكلبي ا

 يرافقني
ً
الذي دائما 

هو يفهمني

أقول له : أتكلم معه، ا ا

» امل�شاعر

 
ً
العميقة العميقة جدا 

كتلك التي تخنقني

: » 
ً
أن اأجاهر بها عاليا    ا

ّ
علي

يحدق بي 

هو يفهمني

إحدى املرات  » يف ا

 
ٌ
كان لهذا ال�شعور �شوت

وفقط اليوم اأ�شبح هذا ال�شوت 

إ�شارة مبا�رصة ، ا

ً
 طفيفا 

ً
دا 

ّ
تنه

 « ؛ 
ً
نا 

ّ
ومدج

أقوله له. هذا ما ا

هو يفهمني.  

�أخبار متفرقة 

أة هذه املرا

ترك�ض يف احلي

إىل �شارع من �شارع ا

كاجلنية ؛

إنها تتوقف، تعاند  ا

أمام ذلك الرجل ا

إليه : الذي ت�شري ا

إ�رصخي- فلي�شمعوِك -  ا

إنه رجل عاجز !« » ا

الرجل يقول :

»هذا غري �شحيح«

إنها ن�شف عارية ،  ا

تك�شوها �شدرية ، �رصوال داخلي

 اللون وقامتة ،
ّ
زهري

ح ب�شكني ٍ ،
ّ
وهي  تلو

اجلريان

يتفرجون منده�شني ،

إليها  ينظر الرجل ا

 ، يف عينيها ؛
ً
هادئا 

هي تكرر :

إنه رجل عاجز !« »ا

الرجل يقول :

»هذا غري �شحيح«

 اجلريان

 يرجعون خطوة 

إىل الوراء ا

أعينهم -  - مغلقني ا

ثناء هي ويف الأ

تاأمر الرجل

ّ
الذي يتقبل حد

�شكينها

يف عنقه ؛

هي تهدد :

إنه رجل عاجز!« » ا

الرجل يقول :

»هذا غري �شحيح«.  
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\ خو�ن كارلو�س بو�صرتياثو �أورتيث

�لكلمة �ل�صابعة ع�صرة

أم�شي حتت هذا ال�شوء،   ا
ً
 وحائرا 

ً
جا 

ّ
متعر

أنا اأعرتف  أيها النبيذ. ا آخ ا باجتاه بريقك، ا

�رصقك حيث اهلل و�شعك باأين اأذهب لأ

أنا ال�شاذج، يف الفندق الذي نعرفه. ا

أمل ٍ بنف�شجي. من الذي قرر أ�شري داخل ا ا

أ�شتعملك.  ا
ُ
إن كنت ، ا

ً
مر كذلك ؟ عفوا  أن يكون الأ ا

إنه النول واملغزل : إنه قدري ا ا

لهة يل.   اخلمرة هي حربي ، هي عطاء الآ

ن يف العمق
ّ

عفيف وحم�ش

لة الفيول والناي الراقي لآ

وزهرة  املجانني  من  كل   
ّ
ومير  النفل  ع�شبة   

ّ
متر

ال�شو�شن والقناديل ،

واملردقو�شات املتاأملة والعارية،

إيّل أنت ل تاأتني ا أن اأذهب وا  ا
ّ
أنا علي ا

يف عربتك اخلائنة املر�شعة باملا�ض

هياكل �شمك عظمية وثمة بلهٌ 

لك ب�شغف م�شتميت
ّ
أقب أن ا أريد ا أنا ا ا

  جتاأر كالبظر املقد�ض
ٌ
كعوب

كال�شني حمرتقة ول تاأتني

لك م�شلوبة 
ّ
أقب أن ا أريد ا أنا ا ا

أنا ا�شتاقك  موؤخرات مبهرة ا
ّ
متر

آذاٌن قرمزية جميلة  ا
ٌ

ع�شع�ض

  ! 
ً
أن اأذهب مالئكيا   ا

ّ
وعلي

ق�صيدة 17  

 ومل يكن النور
ً
 وحيدا 

ُ
وذهبت

م�شيت عرب ممرات قا�شية

أنا يف حزين عرب دهاليز وا

واأخذُت ورقة زعفران

أرفقتها بتحية حمراء اللون ا

راك  هنا لأ
ُ
» لقد و�شلت

خوانكارلو�ض كان يف هذا الربج«

 ومل يكن النور
ً
وعدت وحيدا 

عرب املمرات الهام�شة

روقة تركت ورائي الأ

ال�شوداء وكاأنها م�شنوعة 

من غربان

بقيت الورقة منحنية

تنتظر عينيك البنف�شجيتني 

عمى رحت ا�شاأل اجلدران وكالأ

 
ّ
بيدي

 عن الباب املتاألق
ً
باحثا 

ات الق�رص
ّ
عن كو

عن الهواء الذي 

كان ينت�رص يف العامل

»خوانكارلو�ض كان يف هذا ال�شخر البلوري«

 
ً
 وحيدا 

ُ
هربت

ومل يكن النور. 

\ هوغو موخيكا   

جنمة خاطفة

لكل غابة

أوراقها املوهوبة للرياح، ا

لكل حياة

أملها : ا

ج
ّ
بي�ض الذي يتمو �رص�شفها الأ

يف الليل

حتت جنمة ت�شقط.

 بالكاد قبل �أيام 

أيام مات والدي، بالكاد قبل ا

بالكاد منذ كل هذا الوقت.

�شقط من دون وزن،

كما اجلفون عند
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أو كما الورقة قدوم الليل ا

إمنا يهدهدها. �شياء، ا عندما الريح ل يقتلع الأ

يام اليوم لي�ض كما مطر بقية الأ

وىل اليوم متطر للمرة الأ

على رخام قربه.

حتت كل مطر

ن اأعرف ذلك، ن يرقد ، الآ
َ
أنا م أكون ا أن ا ميكن ا

 يف �شواي.
ُ
ن وقد مت الآ

�لفجر

�شاكٌن ،

وكاأنه ل يتحرك 

ُ
كي ل يتجاوز الدم

َ
الفم

�شاكٌن،

كمن ي�شعر بطائر

جريح 

يف كفي

أغلق يدي أن ا دون ا

.
ّ
أن افتح عيني دون ا

إمياٌن مطلق : ثمة ا

إمياٌن من دون رجاء. ا

آولي�صينو \ خورخي �

�أوقات طيبة يف �مل�صح

يت�شلى املرء يف امل�شح وهو ينظر

إىل ن�شخ لكلود مونيه. ا

أرجانتوي أمام لوحة ج�رص ا يتوقف ا

املعلقة قبالة املطبخ.

أثر طويل ه ما يرتكه مونيه من ا
ّ
مل يعد يهم

خرى  الأ اجلهة  عند  �شجار  الأ تلك  قمة  تهمه  بل 

للنهر.

» هذه لوحة عن الطبيعة«، يقول يف ذاته، 

�شجار. أن مونيه قب�ض على �شعادة تلك الأ »مبا ا

أنا ومونيه؟ �شجار فقط نراها ا أن �شعادة تلك الأ أو ا ا

أراها  ا أنها ال�شعادة ذاتها التي انا  ا لكن ل �شك يف 

�شجار احلقيقية«. يف الأ

 من وراء ظهره
ٌ
فتح باب

ُ
فجاأة ي

 القهوة.
ُ
 عطر

َ
ويغزو املمر

 يحدث يف تفكريه،
ً
كما لو اأن �شدعا 

 اأخرى.
ٌ
ن�شوة 

 روزبود

 حتت غ�شن 
ً
إنه كان وحيدا  يجب القول ا

�شجرة القيقب.

رفع عينيه، اأخف�شهما، باإ�رصار ل نهائي.

حرم نف�شه من كل �شيء.

وعندما كان يرفع ب�رصه كان يرى: 

�شجرة القيقب

- كلمة - ؛ دخاٌن، غيمة �شفراء.

وعندما كان يخف�ض ب�رصه كان يرى كد�شة 

من الع�شب املهرو�ض

حيث كانت تقيم ذبابات رمادية.

إنتهى يف ربيع 1956 . املو�شوع ا

م جتربته للرا�شدين،
ّ
عندما قد

أن الولد عائد  هم فهموا منها ا

من حرب الع�شابات،

ه بكلمة واحدة. 
ّ
نه يف احلقيقة مل يتفو لأ

»هذا الولد �شيتكلم يوم احل�شاب«، قالت اجلدة،

لكنها كانت على خطاأ.

قامة حتت �شجرة القيقب - كلمة واحدة-  تلك الإ

اأغرقت الولد يف هذا التفكري:

» عندي القدرة على الرحيل 

عن الكلمات ،

ما يعني الرحيل بكل ب�شاطة وخفوت.

أبقى حتت �شجرة القيقب - كلمةٌ - أن ا وا

، مبا اأين 
ً
أقول �شيئا  أن ا ل ميكنني ا
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ولدٌ حتت القيقب«.

مل يكن من ال�رصوري

أن ذلك  أن يفهموا ا  ا

.
ً
كان يعني �شيئا 

 
ً
أن الولد كان حتت القيقب، �شائعا  عدا ا

إىل املعنى، إىل ما ل نهاية بالن�شبة ا ا

أزليٍة كانت يف ا

إىل املعنى.  تفتقر ا

\ ماريا ديل كارمن كولومبو 

 �لعائلة �ل�صينية ) مقتطفات(

إنهن �شينيات تلك البنات الثالث، مر�شومات  ا

بري�شِة خطاط ٍ �رصقي ٍ دقيقة. عيون كال�شدع 

الكيمونو  م  وهي تغ�شل  إىل م�شهد الأ ا تنظر   ِ

النظرات  ال�شطيحة.  يف  الذي  املجلى  يف 

 الوالدة، 
ْ
الطفيفة  والرقيقة حتزّ  دوائر عيني

لها  ير�شمن  إيكزوتيكية.  ا �شجرة  لظل    
ٌ
تقليد

�شبابيك مغلقة حلمايتها من �شم�ض الظهرية، 

�شم�ض ل تطاق.

الروح ال�شينية يف هذه العائلة متتلىء كوعاء 

مومية.  أقوال املاء الأ �شم ح�شب ا
ُ
دقيق اخلطوط ر

واحد،  آن  ا ويف   
ً
معا  يتذكرن  الثالث  والبنات 

الذكرى  ثقوب  الر�شا�ض.  تركها  التي  الثقوب 

الذي  الكيمونو  الوالد،  بدماء   ، خ 
ّ
تو�ش العديدة  

م، من دون توقف، داخل املجلى الذي  تغ�شله الأ

يف دوائر عينيها.

أن يفتحن عروَة جرح ٍ ا�شمه عنٌي،  أن يتذكرن، ا   ا

بني   ، يطاق  ل  ال�شم�ض،  كاأمل   
ً
اأملا  حدث 

ُ
ي هذا 

�شجرة  يفء  حتت  لذلك،  واحلاجب.  احلاجب 

إيكزوتيكية، البنات الثالث ير�شمن روح  تنني ٍ  ا

إىل ال�شماء، بري�شة رمو�شهن الدقيقة. �شاعد ا

م ال�شينية ت�شع روحها داخل كاأ�ض  كل ليلة، الأ

الدقيقة  باأفكارها  ها  متالأ وهادئة.  �شغرية 

الكاأ�ض،  تلك  اجلاد،  حجر  من  إنها  ا برة.  كالإ

 اُفرغ  بطرف ِ جذع ِ خيزران ٍ. قد 
ً
وتبدو جفنا 

أبكم يتكىء على جتعيدة    ا
ٌ
 ثمة طائر

ً
أي�شا  يكون ا

واحدة حول عينها. 

م تقلد قفزة البهلوان، ذلك الذي يقذف  روح الأ

 
ً
عجينة  فيتحول  ويقع،  الهواء  يف  روحه 

�شغرية، يف مياه الفراغ اجلافة. عند ال�شباح، 

الروح ال�شينية تخرج كابية من اجلفن، ك�شمكة 

الف�شاءات  متعرجات  يف  يت�شكع  كطيف  أو  ا

اخلفية.

يغلق  ب  الأ يقرتبن،  الثالث  البنات  عندما 

يخاف  ال�شيني  ب  الأ فجاأة.  عواطفه،  مروحة 

 روحه، تلك 
َ
أن تدعَك حرارُة بناته  خطوط  من ا

اأجداده  ب�شرب ٍ  التي رتبها  ال�شغرية،  اخلطوط 

وعناية فائقتني.

ّفر من خالل غليونه الطويل 
َ

�ش
ُ
اخلوف يجعله ي

ومن  الرجُل،  الغليون  من  ير�شف  فق.  الأ حتى 

أفكار �شغرية  فمه الذي تبخر مع الدخان تخرج ا

وناعمة كخطوط جانبية ل�شمكة الرايا.

به  غليونه  ميالأ  الذي  هذا  ال�شعوب  أفيون  ا إنه  ا

أفكاره  ا �شيفرة  فك  على   
ً
قادرا  يجعله  والذي 

عن  يقول  اغات- 
ّ
ال�شب »هذه  عال.  ب�شوت 

 بعد ذلك �شبيها 
َ
�شبح بريق، لأ بناته - ي�شخّن الإ

هذه  يف  وهن  يعرفن،  ماذا  منب�شطة.  باأر�ض   ً

اأجدادي  كابده  الذي  ال�شغل  عن  املبكرة،  ال�شن 

املوج،  مروحة  اللون،  القامتة  املروحة  لتقليد 

أن  إىل ا آلف ال�شنني، ا لتقليدها ق�رصة ق�رصة، عرب ا

جعلوا من روحي ذلك احلجاب املو�شيقي الذي 

أن ين�رصوه  وحدهم الرجال ال�شينيون يعرفون ا

بعزة نف�ض«.

كرث �شينية     عندما �شمعته، اأخذت تفك البنت الأ

 �شعرها كعالمِة 
َ
من بني البنات الثالث، جديلة 

كرتنيمة   
ً
متموجا  يقع  ها 

ُ
�شعر فاأخذ    . مترد ٍ

ب يتذكر ال�رصبة، اجلافة،  آلة البادونيون، والأ ا

إنغالقها. �رصبة �شم�شية ٍ عند ا
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\ خورخي بوكانري�

   منفى

  بداأت اليوم جمموعة من الفيلة وعددها 130،

 باجتاه املدينة 
ً
  مب�شرية طويلة �شتدوم 35 يوما 

اجلديدة

أدغال  ينت لها، بعد اأن طردها الرجال من ا
ُ
  التي ع

جنوب

  �شوماترا لي�شتوطنوا مكانها.

أ.ف.ب. 82-11-18(      ) ا

لي�ض ثمة مكان للفيلة.

أدغال �شوماترا، أ البارحة م�رصوع ترحيلها من ا بدا

دخول  من  مينعها  من  ثمة  يكون  �شوف   
َ ً
وغدا 

اليونيون بار.  

أدمج هذا القطيع يف منطقة لوبونغ هيتام، أنا قد ا ا

نثى الدليل، أتبع الأ أنا ا ا

ل حدبة كل حقائبي على
ّ
اأحم

ربع. أقدام اجلحيم الأ ا

يف  �شحيفة  قالت   - هدفها  إىل  ا ت�شل  �شوف 

جاكارتا.

باأ�شنانها تعدت على ن�شيج الغيوم العنكبوتي.

إىل هدفها، �شوف ت�شل ا

كل  وزن  حتت  رزحت  العتيق  الق�شب  من  حظائر 

هذا اللحم.

�شوف ت�شل - قالت ال�شحيفة -.

 باأرا�ض موحلة  ومب�شتنقعات
ّ
القطيع الهائج مير

أنا، هو وحده قطيع الفيلة ذلك، ووطني ا

والذي �شّل وجهته.

�شياح احليوانات 

دغال املقفلة !  هذه الأ
ً
يحفظ جيدا 

طبول ومفرقعات ترافق احلدث.

 من هذا الغبار الذي ترفعه، هو غباري. 
ً
إن �شيئا  ا

�صاحرة

أوراق كبرية يل، من ا تتغذى من حلم الأ

.
ً
وخ�رصاء، لكنها تتقياأ ثلجا 

إىل القمم العالية، تهرول ب�رصعة فائقة، ت�شعد ا

وتبوح بكل ما نحن ن�شكت عنه.

أن تر�شم  أن تتزحلق على قدم واحدة ؟ ا هل ميكنها ا

وهي على قدم ٍ واحدة ؟ 

ّ
�شاأقولها بطريقة اأخرى : البكماء- اخلر�شاء  متر

بج�شدها املنحني لت�شتعيد التوازن.

هنا الكل يرحبون بها : » لي�ض من كلمة تقال، 

إنها فريدة«. ا

إنها تهرول. بقلن�شوتها ا

تغرز مهمازها ول�شاين املرتعد

يلتف مبخاوف قدمية.

أكلت فاكهة �شفراء وهكذا مهما ا

.
ً
 ثلجا 

ً
 ف�شية، �شتتقياأ دائما 

ً
أ�شماكا  أو ا ا

أنا �شاأعرف  عندما �شتتقياأ الغابة، ا

أميز الغابة. أن ا ا

ن هي يف النتظار: » لي�ض من كلمة  الآ

إنها فريدة«. تقال، ا

أنا املزلجة وطقو�شها، من  ا

خالل �شدقي املك�شو باجلليد 

أقوله.  أن ا أ�شتطيع ا قليٌل هو ما ا

نها ت�شتطيع  لها الت�شفيق كله، لأ

أن ترق�ض، ا

أن تدور على ذاتها كاخلذروف. ا

ولو طلبنا منها،

 ما تتمتم به �شفاه دمية الثلج.  
ْ
أت لقرا

\ ديلفينا مو�صكييتي 

ول )2(   ت�صرين �الأ

منغلقة  رقيقة.  �شغرية،  زهور  باقة  الفردو�ض.  زهرة 

رقيقة  هي  وتلك   ، الو�شط  ا�شطوانة  حول  تويجياتها 

�شا�شي  الأ بي�ض  الأ بني  يرتاوح  لونها  وطويلة، 
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ن، يف الطبقة  لوان التي يف حوزتها ؛ الآ والليلكي، الأ

إنها  تتفتح نحو اخلارج وتبدو بي�شاء. يف  الداخلية، ا

 بنف�شجيا 
ً
أ�شطوانة الو�شط  تكثف لونا  اجلزء املركزي، ا

على  مفتوحة  قمة  إىل  ا  
ً
و�شول  الليلكي،  إىل  ا  

ً
مائال   ً

أو �شفراء. الرائحة قوية وناعمة  قطع ٍ �شغرية بي�شاء ا

آن، عطرة، كما �شوتك. يف ا

ألوانها متنوعة  اة، مرتنحة، ا
ّ
من بعيد نلمح زهرة مهو

لكنها غري مكثفة يف فروقاتها. زهرة  يف متوج دائم، 

ال�شجرة  بنية  داخل  ترجتف  اللقاح،  وناقلة  �شغرية 

ت�رصين  يف  اللقاح  الناقلة  الزهرات  ت�شل  القوية. 

آير�ض، وبخفة، برائحة  ول، فتن�شح �شوارع بوين�ض ا الأ

الرتاب : �شدى اأ�شوات �شئيلة، رنني البنات املقيمات 

يف اخلنادق.

إليهن وزن الزهرة اخلفيف، زهرة الفردو�ض يف  ي�شل ا

الربيع.

\ ذيل كانون �لثاين 

حارقة  ال�شم�ض الندية

 بازوليني

 
ُ
يام التي يرتفع فيها ذلك ال�شمت اأحد تلك الأ إنه  ا

امل�شحون بال�شجة، وحيث يكون ذلك النور �شافيا 

 كما زرقة ال�شماء : على الر�شيف 
ً
ً، واجلو �شفافا 

إىل  ا املياه   
ّ
التي جتر  

ّ
�شم الأ املحركات  هدير  ثمة 

مع  يتقاطع  الثاين  كانون  بئر  مياه  ال�شهاريج، 

الزيز   
ُ
نغم ال�شم�ض،  ت�رصب  عندما  الظل  نداوة 

الرنني  مع  هنا  إنه  ا  : الظهرية  ويبهر  يرتفع  الذي 

�شوار ال�شغرية  أوراق ال�شجر، يذيب الأ والهواء بني ا

املك�شوة بالغار، والقدي�شة ريتا يف �شواحي روما، 

إنرتي  ا ال�شطيحة يف  التي يف  ال�شينية  الوردة  مع 

أو  ا امللح  نكهة   ، النظيفة  الهواء  نكهة  مع  ريو�ض، 

أما �شوء الواحة ففي  بي�ض املتو�شط ، ا رمل البحر الأ

ندل�ض  خ�رص الذي يقتحمنا يف �شوارع الأ ذروته : الأ

�شبه الفارغة، بينما ال�شم�ض احلارقة  حتت�رص عند 

 
ً
املغيب عرب النداوة التي ت�شل يف ال�شيف دائما 

أبعد بقليل من تلك التخوم. ا

على غرار �شيلفيا بالث

كانت قد تزوجت للتو

عندما زارها �شو ويللري يف لندن

آها » تت�شكع يف البيت ورا

إذ اكت�شحته الدموع« ٌ ا
ووجهها خرب

مارييال  فتاة اخلام�شة ع�رصة التي اأتت

إنرتي ريو�ض لتعمل لدى العائلة من ا

ً
أنا التقيتها عند التا�شعة �شباحا  والتي ا

�شفنجة الطافية ويدها يف الإ

إي. ف. وم�شحوق الغ�شيل  مبادة ال�ض. ا

وهي تنظف احلمام

إكت�شحته الدموع إذ ا ٌ ا
ووجهها خرب

أنزل أنا ذاتي عندما كنت ا ا

درج مدخل املبنى

يف �شارع مايبو

والتقيت اأختي

التي كانت قادمة لزيارتي

أنا خارجة أتني جمروحة وا فرا

ووجهي اخلرب كانت قد اكت�شحته الدموع

تتكلم معي على غري هدى

ب�شيء من الرجفة املتعاطفة

 فجاأة باملو�شوع :
ْ
علمت

ننا مل مل النهائي لأ الأ

نولد لذلك. 

إدغاردو زوين � \

�ل�صياد

أناه داخل ا

يل  أ�ض هذا الأ را

إىل حائط املتديل ا

ال�شالة الرئي�شية
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عيناه

املعتزتان بذاتهما واملتكربتان

ل تتذكران كل ما عاناه 

حمِنط احليوانات

عندما قام بهذا العمل

اخلوف، الدماء، والروث

ممزوجة باأدرينالني العيار الناري 

 ما
ً
أووا حلما  أنهم را ل �شك يف ا

إىل ميغيل �شانت�شيث،  ا

�شاعر وماراتويّن خمتف ٍ

ً
تخيلوا فتى، �شابا 

بني الع�رصين واخلام�شة والع�رصين 

من العمر،  لي�ض اأكرث،

أولئك �شبيه باأي فتى من بني كل ا

�شدقاء، الرفاق، بناء، الخوة، الأ الأ

ممن كل واحد فيكم

يحمل يف ذاكرته

أو يتبعه بنظره ا

أين هو أو يعرف ا ا

أنه مي�شي تخيلوا ا

إىل هناك  من هنا ا

أ�شياءه، وهو يحقق ا

وهو يعمل، يدر�ض، 

ميار�ض الريا�شة ،

،
ً
وهو يحمل يف عينيه �رصا 

أن يبني  على و�شك ا
ً
 رائعا 

ً
�رصا 

أنه يفكر، يناق�ض، تخيلوا ا

ي�شاعد املعوزين،

ويحلم باأن العامل ميكنه 

ّ
أن يتغري ا

�شبيه باأي فتى 

أولئك من بني كل ا

�شدقاء، الرفاق، بناء، الخوة، الأ الأ

ممن كل واحد فيكم

يحمل يف ذاكرته

أو يتبعه بنظره ا

أين هو. أو يعرف ا ا

 �ل�صاعة

لية، أنا ال�شاعة الآ ا

باقة باردة حيث يتخرث الوقت

حالم املقد�شة، ) الكمامة العلمانية لالأ

طريقة انتظار خجولة وب�شيطة(

أقلي يف مقالتي  أن ا  من ا
ُ
اأحذر

خفقان قلبي

أقزام.    جميلة ومتطفلني ا
ً
�شيوفا 

أنا الطاحون الذي يعمل  ا

�شياء ال�شائعة. من اأجل الأ

ال�شدر يف مواجهة الوتد. 

\ الور�  يا�صان

منطو ٍ داخل ذاته 

كلعبة املكعبات الالنهائية

دمية رو�شية �شتحتفظ يف جوفها

خت يف �شدع ٍ ما
ّ
قطعة زهرة فر

 يف ال�شمت
ً
أفتح خندقا  ا

أقول وهي الكلمة التي ل ا

قرميدة الغ�شب على وجه اخلوف

ثنني يقطع بل�شانه  ويف يوم الإ

�شقف حلقه

ما يتبقى هو بالكاد ذرة وقت

بحريةٌ هادئة ت�شاعف �شورة احلا�رص

ليطويها داخل ذاتها لتتحمل احلياة 

داخل احلياة

قلبي اخلافق يف ر�شالته العكرة

ها ميكن اأن منوت لفرط الكثافة 

داخل قف�ض اجل�شد ؟
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أن يلمع عند ذاك الغروب هل ميكن ا

اخلطاأ كقمر مري�ض

أن يعيدين نظيفة من نقطة ال�شفر ؟ ا

أن اأحتمل هذه اله�شا�شة قد ميكنني ا

لو متكنت من الحتفاظ بن�شاعة 

  لدى عودتي
ّ
عيني

لو متكنت من الفوز 

خر من النهار باجلزء الآ

.
ّ
أ�شتحق ال�رص أن ا وِمن ا

\ جينيالوجيا

بنات �لعامل �جلديد

بي�شاوات كاأ�شواء ال�شوبينغ

�شاحبات كاأرغفة خبز ماك دونالد

الدموع النهائية �شفافة يف الب�شت �شيللري

مهات اليتيمات، اأمهات بنات العامل اجلديد الأ

ذهبنا قامتات نحن �شكان الفندق

كان لنا طرق �شوداء يف النظر

كنا نريد احلياة يف رموز غريبة

اأفالم  بريغمان

مهات اليتيمات  الوالدات الباردات جن�شياً، والدات الأ

اأمهات بنات العامل اجلديد

رْدن حكاية تظهر على الت�شانيل
ُ
كن ي

ن�شخة  هم   رجال  من  عذراوات  يتزوجن  أن  وا

مطابقة لكاري غرانت

أن يكون لديهن دمى �شقراوات ذات الوجنات الزهرية ا

جملة  يقراأن  وهن  الت�شيكلت�ض  يعلكن  أن  ا

موخر�شيتا�ض

مهات الباردات جن�شيا  البنات اليتيمات، بنات الأ

ً، اأمهات العامل القدمي

كنا نريد ا�شتدارات ماريلني اللينة

واملظهر الالتيني لع�شيقة الت�شي

لكن هن

حفيدات النهيار

إمرباطورية العامل اجلديد بنات ا

أن يكن فقط يرغنب يف ا

نحيفات ك�شنبلة

خفيفات كجناح فرا�شة

إن ي�شتيقظن  يحلمن ما ا

باأ�شابع كل يوم اأطول من يوم

ليغرزنها حتى قعر حنجرتهن

ً
إراديا  فيتقياأن ل ا

ما تبقى من القرن.   

\ باربر� بيللوك

�أغنية �لروح �ل�صود�ء

أتت روحي ال�شوداء ا

إيّل روحي ال�شوداء نزلت ا

أتت روحي ال�شوداء ا

لتزورين

كالقطيع ا�شطرب ج�شدي

باأكمله/ كموجة

ً
فوق املرج/ �شدى

 
ٌ
 الذي يرتكه ج�شدٌ حي

َ
ثر او الأ

إىل الوراء أن ينظر ا عند مغادرته دون ا

حمر فوق الرمل/ الأ

كالبي�شة التي تك�رص بيتها/ �شخرتها

كقطيع ٍ يف املرج املغناطي�شي

على  ف�شيلة  كل  إ�شافية،  ا  
ٌ
ف�شيلة  خزنة  كل  يف 

أو خطاأ  حدة، ا

يف كل رنة جر�ض

القطيع العط�ض الذي كاأنه ج�شدي/ التائه

املروحة مفتوحة/ والكور�ض : يف حقل الورع 

هكذا كان

هكذا حقُل ال�شل�شال

نذار/ القمر عند نور �شفارة الإ
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حقٌل من العظام/ ِمالحة من دون بحر

أبي�ض من دون ملح ٍ حة حمراء/ مبلح ٍ ا
ّ
ال 

َ
م

أبي�ض اليد مفتوحة/ الكف من حجر ٍ ا

هكذا : 

إيّل روحي ال�شوداء  أتت ا ببالدة ا

آخر  ا
ً
نها ل تعرف طريقا  لأ

 يل بها
َ
أق�شمت جنمة �شغرية ا

جنمة �شرتوبو�شكوبية �شغرية  

خيني،
ّ
وحمقاء تدورين فتدو

إيّل ؟ نور �شيء ، �شيئة، ما بِك تنظرين ا

فت عن نف�شها وقالت : 
ّ
روحي ال�شوداء عر

 و�شٌخ  هذا الذي يف اخلارج
ً
مرعى

إياه مبثابة بيٍت الربيع الو�شخ قد يعطيني ا

أف�َشل من هذا، املغارُة مكان للنوم بل ا

ال�شتيقاظ/ النوم/ ال�شتيقاظ/ النوم

أنِت ايتها الروح النائمة أوقظك ا لكني ا

أيها الوعي،   ا

هذا لو وجد الوعي، لكن مقابل ماذا ؟/

 تطن الذبابات 

عرب قطعان املا�شية/ 

تلعق جوانحها 

وهي تطن يف �شفوف ن�شف دائرية، 

معلقة  بامل�شمار

على �شكل �شّف جي�ض/ امل�شهد

الو اجليف 
ّ
الجتماعي الالمرئي : حم

يف هجومهم نحو احليوان 

احلي، امليت/ مقابل ماذا ؟

أنا كنت ممددة كزورق يف البحر ا

فارغة كال�شفر/ ج�شورة

أفعى يف �شماداتي : كنت ا

 املامبا ال�شوداء

ها 
ّ
حمفوظة يف �شم

الذاتي باأعجوبة

حالة طبية ميوؤو�ض 

ً
منها اأ�شال 

زهرة م�شح 

اجلذام.

إي�صبيخا \  دولوري�س �

 لو ذهبت

أ�شرتي  ا
َ
لكن لو ذهبت

أثري ال�شجة   ك�شكاكني الريف. ا
ً
�شكينا 

بكعوب اأحذيتي وبالنقود املعدنية.

ي ٍ كان اأعطيها لأ

 منها.
ً
آخذ بع�شا  وا

إذا كنت �شاأ�شتعملها. أفكر ما ا من ثم ا

ُ
 وكاأنه مطر

ٌ
ثمة مطر

أم ل. عه ا
ّ
إذا �شاأ�شي أفكر ما ا متوز. من ثم ا

عندما غادرنا املكان

ً
أنت كنت فتيا  ا

أثناء نومي. أبدو هانئة ا أنا كنت ا وا

 حمطمة.
ً
، وكنت اأحمل قطعا 

ً
 بابا 

ُ
فتحت

القطع الطرية نفختها حتى

 .
ً
جعلتها زجاجا 

أن ا�شاأل عنها.  أريد ا خرى فكنت ا أما القطع الأ ا

كان ثمة اللحم الهائل

بني الع�شب الذي اأ�شبح مرة

 .
ً
بعد مرة اأكرث هزال 

وقد احتفظ يف  ذهنه حتى

رنة ال�رصاخ املطابقة.

مرعوبون وعارون.

هي بللت يديها، بقيت

جافة. م�شكينة تلك العيون املهينة

أن تقول. فكان باإمكانها ا

 .
ً
إطالقا  ع حتى اأي مو�شيقى ا

َ
مل ُت�شم

كان ثمة 
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أرادوا تذكر بع�ض الوفاق من ا

املتاأرجح، لكنهم كانوا يكذبون

بطيبة ويعرقون.

قال به�شا�شة

�شيئني متداخلني وغام�شني 

مما كان قد جلبه

 اخل�شب
ً
أر�شا  بعرث ا

كان يطقطق

أ�شكن يف  قال ا

الزمن الراهن

أ�شبه  والبيت اأ�شبح ا

ب�شحراء بي�شاء.

)
ً
 حارا 

ّ
عندما التقينا )كان اجلو

إن كانت أ�شياء عدة، ل�شت اأعرف ا  ا
ُ
قلت

. منذ مدة طويلة 
ً
قد مرت كليا 

نحن من�شي هكذا. م�شتقيمني. ندو�ض

.
ً
 ظّل بع�شنا بع�شا 

. عرب ثنية
ً
انت تتثاءب كثريا 

تنورتي تطّل  كل زمنني

 جملوفة. 
ٌ
ركبة 

\ كارلو�س خو�ريث �ألد�ثابال

ت�صّوٌر �أبوي

)1(

أبت ِ  يا ا

أنت الذي يف مكان ما  ا

يف دمي امل�شمد،

�ض كرياتي البي�شاء،
ّ
قد

إىل قرحتي، إىل �رصاييني، ا تعال ا

إرادتي تن�شاك إجعْل ا ا

ْد  ديوين، خماويف، خطاياي.
ّ
و�شد

بالكلمات

ّ
ني من ال�رص

ّ
ل تنج

.
ً
إذا كان هذا ممكنا  إل ا ا

)2(

 يل،
َ
ر�ض«، قلت »�شرتث الأ

ً
أر�شلت يل رف�شا  وا

.
ً
لكي اأحفر قربا 

ر�ض« ، »�شرتث الأ

ّ
وتركت يل اجلو

أ�شود  بو�شم ٍ ا
ً
م�شبوغا 

 الرزنامة،
ً
خارقا 

 ولدة عظام فخذي
ً
خارقا 

وبداية موتك النتنة.

ر�ض« ، »�شوف تن�شى الأ

 يومها،
َ
أعلنت  ا

وم�شمرَت ق�شيدة معلقة

أعلى ظهري املهرو�ض، ا

 اخلرافات املتعاظمة
ً
قِطعا 

ُ
م

 مفعول غياب
ً
ولغيا 

ر�ض املوروثة. الأ

)3(

النحا�ض الذي يب�شقك

ع
ّ
يف اخل�شب امللم

 من عند خلية اأع�شابي،
ً
إيّل �شاخرا  ينظر ا

منذ الذكرى املخرتَعة،

منذ التلفزيون،

منذ طفولتي ال�شحية

 �شحية يف حجر املا�ض،
ْ
التي قِدمت

مة فوق الع�شب،
ّ
متفح

فوق الرتبة،

فوق النحا�ض الذي يب�شقك

ع،
ّ
يف اخل�شب امللم

،
ً
الذي يب�شقني، �شاخرا 

 مل يكن.
ً
كاأن �شيئا 
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\ فلورين�صيا �أّباتيه

)1(

قلبي املتاأمل الذي مل اأعرف

ً
من اأي ه�شا�شة كان م�شنوعا 

�شواء التي ل تزال �شيٌف من الأ

تربق، خالل هذا ال�شتاء

يف خ�شم حركات ج�شدي املتاأرجحة

آخذ بع�ض املفاتيح أن ا بني قرار ا

عها 
ّ
أ�شي وا

ع احلياة على الطريق.  
ّ
أ�شي آخذ وا أن ا أو ا ا

)2(

ً
آة اأكرث �شحوبا  ت�شبح املرا

 النتظار:
ُُ
أطلت لو ا

الكاأ�ض، ظُل الكاأ�ض...

كم من الهتزاز يتحمل اجل�شدُ ؟

إنه ذابٌل لكنه ل يعلن انك�شاره، يعدو ا

إيقاع هو يعرفه، على ا

 عاداتنا
َ
وكاأنه يكمل عمر

 يتنقل
ٌ

اخلوُف هم�ض

بني نغمات عتيقة.

)3(

 مدفونة، �شيد براديل
ٌ
آثار ا

كم كانت كاملة الكذبة...

مل يكن يل حلظة واحدة من الراحة

أما ا�شمك ؟ ا

 - كوارث - نائم
ٌ
ثلج

 من هذا النوع
ً
ل اأعرف اأحالما 

 واملجروحة
ً
يف املجرات ال�شغرية جدا 

�شياء القليلة التي عا�شت... تلك الأ

ٌ
 متفجر

ٌ
عطر

إىل احلب ؟ هل ت�شري ح�رصتك ا

)4(

أ�شطر أر�شل لك ب�شعة ا أن ا أود ا ا

ناء اخلزيف ال�شيني،  تتمتع ببالغة الإ

أر�شم أن ا أو ا ا

وقات  عن اأجمل الأ
ً
رموزا 

...
ً
 وقتا 

ً
وقتا 

 القمر املتعايل
ُ
خيط 

الذي مل يكن يفهم،

�شفار   الأ
ُ
رياح

غري املتوقعة

وعندما ينثني الوقت نحو الداخل

نبعاث،  التج�شيد، الإ

التقم�ض...

 يف ترجمة
ً
تاأخرُت كثريا 

 تلك اجلملة

أنت ؛ أها بنربتك ا أقرا  ا
ً
التي كنت دائما 

يبدو املحيط غري 

بحار مالئم لالإ

وقلبنا، بالكاد هو

بحجم قب�شة يد مغلقة،

»ممددان نحن 

�شماءان يف املاء

والكلمة هي غيابنا الوحيد«.
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 ترجمة: �آ�صية �ل�صخريي

�شاعرة من تون�ض

يوجني غيلفيك:

ال�شـــــــوت ال�شخـــــــري 

�شرار الكون املغني لأ

ق�شائد يوجني غيلفيك املورقة �شوءا، ملحمة اأدغال تتعرى كي ترتدي اأ�شعة ال�شم�ض 

رواح املرفرفة املتحدية  وتنحت اأغانيها امل�شقولة يف ذاكرة �شخور املنهري ذات الأ

لل�شمت، وعلى حلاء اأ�شجار البلوط ال�شامقة باأوكار الطيور املر�شعة حللمها بفي�ض 

لئ فرح غابر... هي ق�شائد الرباعم احلبلى باأزهارها، جترت حلمها مبعانقة  من لآ

من  يغت�شل  كي  لزورده  يف  يغط�ض  زرق،  بالأ النار  قر�ض  لذ  كلما  يغازلها  قمر 

�شكون يوم اآخر رتيب �شيتدثر، على حني غفلة مغنية تتنا�شخ، بالغياب..

دغال، »بني القمر والأ

ثمة ذاكرة ممتدة

وذكريات اأج�شاد حتابت«

يوجني غيلفيك    



البكر  وال�شواطئ  والبحر  املوا�شي  ق�شائد  هي 

أولئك الذين مل  أو ا أقدام العابرين ا مهما وطئتها ا

املتحرر  الزبد  غري  يف  وجوههم  على  يتعرفوا 

ن  الآ قبح  من  تلوذ  أ�رصارا  ا املنهمر  �شكله  من 

وىل...  بع�رص املنهري امل�شبع برائحة الرباءة الأ

ن�شان املتعطرة بالقطران واليود  هي ق�شائد الإ

واملبللة  املهرتئة  الفقراء  ملالب�ض  واملرتدية 

أثريية ل تعطي نف�شها ي�رصا للكلمات...  مبحبة ا

الهام�شة  غيليفيك  يوجني  ترنيمات  هي  تلك 

ن�شان  الإ �شواطئ  على  ت�شح  عندما  ن�شان  لالإ

غيلفيك،  يوجني  اأغاين  هي  تلك  غاين...  الأ

وذاك  يواقيتها...  عن  ت�شف  التي  القواقع 

باللحظة  امل�شك  يف  جنح  الذي  هوغيليفيك 

الهاربة كي يعي�شها بكل تفا�شيلها ويح�شنها 

باأ�رصارها  تبخل  ل  �شماء  من  هاطلة  بروقا 

إىل  على الذين ي�شعون ملء مترد ال�شوؤال فيهم ا

�شقلها.       

Carnac /كارناك

ا�شم  نف�ض  الذي يحمل  الديوان   مقتطفات من 

بلد ال�شاعر

ر�ض   رائحة الأ

يف كارناك*، لها �شيء ما

ل ميكن التعرف عليه.

هي رائحة اأر�ض، 

رمبا ، لكنها عابرة  

إىل م�شتوى ا

الهند�شة

حيث الرياح وال�شم�ض

وامللح

واليود، والعظام، 

وينابيع املياه العذبة، 

 واملحار امليت

ع�شاب، وال�شماد،  والأ

وكا�رص احلجر*، وال�شخرة ال�شاخنة

والبقايا املتحللة، 

واملالب�ض التي ل تزال مبللة

وقطران الزوارق،

�شطبالت، وجري والإ

أ�شجار التني،  اجلدران، وا

ومالب�ض النا�ض املهرتئة،

وكلماتهم، 

أ،  والريح التي ل تهدا

وال�شم�ض، وامللح، 

ر�ض املخجلة قليال، والأ

والطحلب املجفف

جميعها

وكل على حدة ي�شارع

مع ع�رص املنهري

كي يكون بعدا

 \ \  \

أر�شي، �شتظل كما هي ا

ولن تكون يف اخللف )...(

اخلر�شانة

لن تبتلع الغرانيت/ ال�شوان

أر�شي �شتحمي نف�شها بني البحر والرب ا

مزروعة، مرتبة

املرج يتحول

ويخت�شم لكونه مل يجتب

أنه يحبك، ذاك الرمل، هل تعتقد ا

الذي �شيغدو يف غيابك منت�شبا

أنت  قل ا يف ال�شخرة املهيمنة عليك )...(، على الأ

أيها املحيط،  تعرف، ا

اأن حلمك بنهايتك 

عدمي اجلدوى.

آلف ال�شنني و�شخور »املنهري*« تقاومك منذ ا

لها  أن  ا اأعرف  بها،  تقذفها  التي  الريح  وهذه 
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بحارا اأخرى

بحرا لل�شياد

وبحرا للمالحني

وبحرا ملارينز احلرب،

آخر للذين يبغون املوت  وبحرا ا

 ل�شت البتة قامو�شا

مواج أنا اأحتدث عنا الثنني )...( » يف كا�رص الأ ا

يف �رصخات النوار�ض، 

يف الزبد الذي ي�شاقط يف املاء، 

يف املد الذي �رصع يف الرتفاع،

يف الطحلب املت�شبث بال�شخور 

اأدعوين.

فاأجدين هناك »

Bergeries /زر�ئب  

)مقتطفات(

�فرت�صي

افرت�شي

أنني �شاأجيئك واأ�شب ا

بع�شا من املاء يف راحتك

ثم اأطلب منك 

أن تدعي املاء ي�شيل ا

قطرة قطرة

يف فمي

 \ \  \

افرت�شي

يامي أنه بالقرب منك، ي�شري لأ ا

أ�رصع   جمرى ا

أنني �شاأطلب منك وا

اأن جتعلي زمني

زمنا لنبتة

زهار ل تتعجل الإ

 \ \  \

افرت�شي

أن الزهرة كانت كثيفة ا

واأن يف ذلك حتديا مفرطا

أنني اأطلب منك وا

أن تعلميني كيف اأب�رصها ا

أننا اللذين أن نفكر ا دون ا

ينتابنا موتها 

 \ \  \

افرت�شي 

اأن حتليق طائر 

إىل الرحتال يدعونا ا

أنني اأطلب منك وا

أن نند�ض فيه ا

كي نطري معه

يف لج ال�شفق   

 \ \  \

افرت�شي 

اأن خ�شب الطاولة

يطالب بجذوره

أنني اأطلب منك وا

أن نتوخى نف�ض املوقف ا

أنه بحاجة خا�شة وا

أيدينا للم�شات ا

 \ \  \

 افرت�شي

أن زوجا من القرقف ا

يطرق ب�شدة زجاج نافذتنا

أنني اأطلب منك اأن ترتكيه يدق وا

أن يكلمنا إىل ا ا

بلغة نفهمها 

 \ \  \

افرت�شي

أن ال�شخرة هي التي ا

181نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s



تطرق بابنا

أنني اأطلب منك وا

أن ت�شمحي لها بالدخول ا

إذا كانت �شرتوي لنا ق�شة ا

الزمن ال�شابق للزمن. 

 \ \  \

افرت�شي

أنظارنا  أنه على مرمى ا ا

�شتنفتح كل �شطوح املدينة

أ�شاألك أنني ا وا

أن تختاري الدار التي، ا

�شتع�شقني الليل، حتت �شقفها املو�شد،     

 \ \  \

 افرت�شي

أن البحر يرغب ا

أن يرانا عن قرب اأكرث يف ا

أنني اأطلب منك وا

أن تذهبي كي تعيدي على م�شامعه ا

عدم قدرتنا

أن يكون وحيدا على اأن مننعه من ا

 \ \  \

 افرت�شي

فلة  أن ال�شم�ض الآ ا

ذهبت را�شية

أنني اأطلب منك وا

أن تذهبي ملطالبتها ا

باأن تدفع لنا ما عليها

إياه. ملجد ذاك اليوم الذي منحناها ا

 \ \  \

افرت�شي...

أن اخلارطة تبوح لنا ا

ربع بحقائقنا الأ

أنني اأطلب منك وا

باأن حت�ش�شيها

بوا�شطة الكثري من املداعبات

باأننا نعرف كل �شيء

 \ \  \

 افرت�شي... 

أفعله آخر لدي ا أنه ل �شيء ا ا

غري ترقب الليل

أن ياأتي والرغبة يف ا

بكل ذاك التاأخر

الذي ن�شتطيع اأن جنعله ي�رصع يف احلياة. 

 \ \  \

افرت�شي...

أبكي قلوبا أنني ا ا

ألف قطعة تنفدغ يف ا

أترجاك  أنني ا وا

أزهارا يف حقل أن تقطفي ا ا

حيث يحط للتو ع�شفور على كتفك

 \ \  \

افرت�شي... 

أرى القمر يف و�شح النهار أنني ا ا

أن ال�شم�ض تاأتي لقتنا�شه وا

أنني اأطلب منك وا

اأمطارا وغيوما

كي تروي النجوم.

 \ \  \

افرت�شي

أن املوجة والرمل ا

إذابتك يق�شمان على ا

أنني اأطلب منك وا

إىل الدرجة التي ل ميكن معها اأن حتت�شنيني ا

أن ينتزعك مني اأحد ا

تاركا يل ذاك اجل�شد

 \ \  \
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افرت�شي

أنني �شاأدعني يوما ا

أم�شي على املحيط ا

أنني �شاأطلب منك وا

أرى أن تناديني كي ا ا

إذا كانت �شيحتك �شتغري ما ا

عالقاتي باملاء

 \ \  \

افرت�شي... 

ر�ض أن القرية موجودة حتت الأ ا

واأن هبة ريح حتط رحالها فيها

أترجاك اأن أنني ا وا

توقفي تلك احلكاية

عادة بدئها.  لإ

 \ \  \

افرت�شي...

أن املحيط �شئيل ا

�شئيل جدا مثل بركة

أنني اأطلب منك وا

باأن جتعليه اأكرب

أقدر على ال�شباحة فيه كي ا

يف هدوء وراحة

 \ \  \

افرت�شي 

أن البحر قربنا ا

أ يف الهدير بدا

أنني اأطلب منك وا

آخر أن ل يتملكك خوف ا ا

إياه �شوى ذاك الذي يعطينا ا

�شمته املختنق 

 \ \  \

  افرت�شي

أنه ل يوجد غري الريح ا

ر�ض كي نلتقيها على الأ

أنني اأطلب منك  وا

أن تهبي عو�شا عنها ا

أن تت�رصيف معي وا

كما لو كنت �شفينة ذات ثالث �شوار.

 \ \  \

افرت�شي

أن املدى بالن�شبة يل ا

هو من قبيل ال�رصاخ

أنني اأطلب منك وا

أن تعيدي حكمه ا

على ال�شكوى ال�شاكنة

يف قعر القواقع/ املحار  

 \ \  \

افرت�شي

اأن طائرا يف ال�شتاء

يغني كما عند النت�شار

أنني اأطلب منك وا

أن ترافقي ال�شهل ا

كي يبلغ

غنية م�شتوى الأ

Terraqué /*تر�مبائي

 ت�شتيقظ... 

 ترى مرة اأخرى ثقوب ظالل �شخمة

أ�شنانا �شخرية أفواها فاغرة، ا ا

ونارا هائلة

تلعق املعدن. 

أيت من�شحبا من البحر املتفحم، را

امللح ي�شد �شواد املمرات الطويلة املحرتقة

أنت تتذكر حركة الكتل املائية احلا�شدة – ا

�شخب هزميتها.

  تتزحلق بني ثنايا الفو�شى، 

دافعا ال�شخور لل�شحك، 
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باحثا عن �شداقة النار.

 خا�رصتك وفمك يولدان النباتات،

واحليوانات ال�شارخة اأمال والذاهبة

لنتظار زخم حلمها املتطلب. 

أنت جتعل الهور* يفرقع على ل�شانك،    ا

اأ�شابعك ترتفع يف اللحي*، 

أنت تل�شق كل الطني وا

بب�رصتك.

Du domaine /من �ملنطقة 

 دور احلار�ض 

�شجار. معهود لالأ

 \ \  \

أن �شاألت إذا حدث ا ا

مل/عالم ال�شمت، 

فاأنت غريب عن الـهنا. 

 \ \  \

اخلارج 

ل بد من وجوده. 

 \ \  \

يف املنطقة، 

ل ت�شكو

دغال. الأ

 \ \  \

املاء 

يف الربكة 

من�شغل

بحرا�شة/رعاية الوقت.

 \ \  \

أ�شيجة. ا

ماذا يفعل التطلع 

الذي ل �شيء يوقفه؟

 \ \  \

 ل �شيء ينط/ يت�شقلب

يف امليدان،

رمبا، با�شتثناء

كرث بزورا/ حبوبا. احلجارة الأ

 \ \  \

القمر، 

وليكن! 

هو يتجلى

كي يطرد.

 \ \  \

آه نعم! الريح  ا

هي ورود

ل تفكر

أن تكون ورودا.  يف ا

 \ \  \

حول املنطقة

الريح تبحث لها 

عن ناطقني ر�شميني. 

 \ \  \

نحن ل ننام 

إل لكي نعرتف لنا باأج�شادنا. ا

 \ \  \

عندما تنكر الريح نف�شها

إذن فتلك هي الريح. ا

 \ \  \

إطالقا أوراق، ل �شبيل ا ثمة ا

إىل التحدث معها. ا

 \ \  \

 كتل نباتات  القرا�ض

ن تكون ندوبا. ت�شلح لأ

 \ \  \

الرحمة للحيوانات/ للدواب

التي ل ليل لها.
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 \ \  \

ثمة �شمت متنا�شخ

�شمت �شخم

ي�شمع جيدا.

 \ \  \

فاق الآ

�شجار. تراقب الأ

 \ \  \

  يف املنطقة

أديرها/ اأحكمها التي ا

أنا اأبحث/ اأحترى. ا

 \ \  \

يف امليدان،

ل يعرف دائما

أين يوجد ال�شطح/ امل�شاحة. ا

 \ \  \

امليدان، رمبا،

يكون حلما

 عرث على

وطنه.

 \ \  \

النزول يف الربكة

أن ل يعلم من املحتمل، ا

آخر اأكرث �شيئا ا

عن امليدان.

 \ \  \

 الفرع/ الغ�شن-

الذي ل يكل.

 \ \  \

ال�شقوف 

ل تعرف دائما

ما ينبغي عليها القيام به.

 \ \  \

ال�شماء

لي�شت دائما يف م�شكنها/ ماأواها.

 \ \  \

ل اأحد يعرف

أن يفعل الفرع ماذا ميكن ا

يف املرة القادمة.

 \ \  \

�شتجد مرافقا

أنت عرثت على طريقك/ �شبيلك. إن ا ا

 \ \  \

 مياه امل�شتنقع 

إطالقا مباغتتها التي ل ميكن ا

يف حالة تلب�ض.

 \ \  \

�شمت

ل يعرف �شبب

عتابنا له.

 \ \  \

يلزم اأحيانا

الكثري من الناأي

لالنتقال من الغرفة 

حتى الربكة. 

 \ \  \

طوال هذا الوقت، 

ل يفكر املاء

يف غري نف�شه

 \ \  \

ل �شيء.

إنها الربكة ا

التي تنام فعال

هذه املرة.

 \ \  \

العني 
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يف الرتغلة.

املاء 

يف الربكة 

من منا 

قدر

على التحرر من حالة الغياب؟

 \ \  \

إميانه لفرط ا

بفرحه ال�شخ�شي،

ها هو ذا

يحقق ال�شبق.

أي�شا  ال�شوء العارم ا

إىل التح�ش�ض. يدعو ا

 \ \  \

وهذه احلمامات

التي عادت

لت�شتعر�ض لنا

حركاتها 

الناجحة جدا.

 \ \  \

قد تاأتي حلظة

يفكر خاللها البلوط نف�شه 

يف الوقت.

 \ \  \

إذا مل يكن ثمة من ميام،  وا

�شتكون ال�شخور

اأكرث انغالقا. 

 \ \  \

لي�ض دائما،

قال املطر،

يكون هناك ورقات

بكل ذاك ال�شمت.

 \ \  \

أدلتكم،  قدموا ا

قالت الربكة.

العليق/ العو�شج

أ. �شوا لي�ض الأ

 \ \  \

يادي كم من الأ

التي خارج العمل

ل نعرف ماذا تفعل.

من منا 

ل يقن�ض؟

 \ \  \

أقا�شي املنطقة،  يف ا

كل النظرات

بال عيون.

 \ \  \

 املاء

أن يقول على و�شك ا

مثل اجلميع:

ماذا يبغون مني؟

 \ \  \

الرغوة،

مذهولة،

أيل. مثل ا

 \ \  \

» بعيدا،

بعيدا، 

بعيد« 

ينعق

الغربان.

 \ \  \

يف الدغل، 

عيون

أو فرا�شة. تيو�ض ا
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 \ \  \

يف هذه اللحظات

حيث ل �شيء ميكن �شده.

 \ \  \

دائما ما يلفي الريح،

ما يقوله

لنف�شه خا�شة.

 \ \  \

الربد-

ع�شي على الفهم

حتى بالن�شبة لنف�شه.

 \ \  \

عايل هناك يف الأ

يقول ال�شقر: 

ن، إنها، الآ ا

بدية. الأ

 \ \  \

إذا كان املق�شود هو ا

�شغل اجلذيرات، 

من الذي �شينام؟

 \ \  \

ل ميكن النتهاء

بالتعود عليه.

 \ \  \

�شود  بالأ

ت�شنع امل�شابيح 

�شواء ذات ال�رصير. تلك الأ

 \ \  \

�شيء ما

ج�ض الهواء

يف الغابة.

 \ \  \

اللبالب. 

ي�شبهك، 

هو من حقبة ما قبل التاريخ. 

 \ \  \

اعرتف دائما.

 كلما اعرتفت اأكرث،

كلما حتفظت اأكرث.

 \ \  \

النوم، النوم،

تقول ال�شقوف.

ولكن �شيئا ما

يطالب بها.

 \ \  \

كل �شجرة 

لها طريقتها 

إغواء ال�شم�ض. يف ا

 \ \  \

كان ي�شري وحيدا

يف الدروب، 

وقد هجرته

طفولته.

 \ \  \

�شجرة البندق

قد تكون اأخلدت للنوم.

إليك حماولة ن تنظر ا ها هي الآ

أن نتذكر. ا

 \ \  \

الرتغلة

ل تراأف.

 \ \  \

من بني كل املوجودين يف املنطقة

ما زلت الذي 

يت�شول اأكرث.

 \ \  \
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�شنات  كما الأ

تويل عنايتها بالزمن.

 \ \  \

خرى ر�ض هي الأ دود الأ

منحتك �شيئا ما.

 \ \  \

نحن ل نتج�ش�ض

تهم�ض ال�شحب فيما بينها.

 \ \  \

كل هذا العو�شج

عداء. املحروم من الأ

 \ \  \

فق الأ

ل يطرف له جفن.

 \ \  \

أ �شهادنا/ �شهراتنا تبدا

يف ال�شباح الباكر.

 \ \  \

املاء 

ر�ض  يف الأ

مت�شامح/ حليم.

يبقى دائما �شيء منه

على ال�شطح.

 \ \  \

ال�شفدعة 

تتذكر

أن تغني. أنه ينبغي عليها ا ا

 \ \  \

ل تعدوا

ال�شمو�ض الغاربة.

�شتعقبها 

غروبات اأخرى.

Gallimard 1967 /عن دار غاليمار

Art poétique /فن �صعري

)مقتطفات(

عادة ما اأعترب نف�شي 

عائ�شا يف اجلذور

أ�شا�شا ... يف جذور ال�شنديان ا

مثلها

 اأحفر يف الظالم 

واأعود مبا

أهبه لل�شوء ا

من �شغل 

 \ \  \

 يف الق�شيدة

باإمكاننا قراءة العامل

ول وهلة كما يتجلى لأ

 \ \  \

أن الق�شيدة  بيد ا

آة  مرا

تهب فر�شة الولوج يف ارتداد ال�شوء

لال�شتغال عليه

... لتغيريه.

- وعندها، ميار�ض الرتداد املعدل

رد فعله على ذلك ال�شيء

الذي ترك لنف�شه العنان كي ينعك�ض.

 \ \  \

أنني اأحيا  أرى ا ا

للمحيط

بينما هو يرتجمني/ يعرب عني

يف املحار، والقواقع

مواج وال�شخور يف الأ

أنا ل اأ�شبح بها �شئيال ا

بل على العك�ض متاما

188نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s



 \ \  \

 ثمة حفرة

يف ال�شحابة

التي حتتل ال�شماء

 ذاك مينحني

املزيد من الرغبة

يف كتابة الق�شيدة

التي تتق�شى من خاليل...

مقتطفات من ديوان فن �شعري

عن دار غاليمار

Haïku /من �صعر �لهايكو

 لعبة ال�شم�ض 

على جذع �شجرة البلوط،

حلظة �شعادة.

 \ \  \

أيت يوما أن را اذا حدث وا

حجرا يبت�شم لك، 

ترى، هل �شتحكي ذلك؟  

 \ \  \

جنحت يف غر�ض

قليل من النظام يف،

لقد بداأت يف الر�شى عني/ 

عجاب بي... يف الإ

 \ \  \

قل، تعرف، اأنت أنت على الأ ا

أنه من غري املجدي أيها املحيط، ا ا

احللم بنهايتك.

 \ \  \

فوق كل �شيء

يف ال�شوء الكامل 

طعم ال�رص.

ق�صائد ق�صرية

�لزمن

الزمن الذي يقدر على حتويل

إىل غيمة الغيمة ا

إىل ح�شى، وال�شخرة ا

الزمن الذي يوهن

طائرا يف الرمال

 ويختزل يف ال�شمت

ماء نقيا مت�شاقطا

يف ن�شيان ال�شقوق،

الزمن الذي يوجد

يف منت�شف الطريق.

وحو�س/ م�صوخ

ثمة وحو�ض طيبة جدا

جتل�ض قبالتك م�شبلة اجلفون لرقتها

وعلى مع�شمك،

ت�شع قائمتها ال�شعراء.

يف  م�شاء ما

أرجوانيا،  يغدو خالله كل �شيء يف الكون ا

وت�شتاأنف ال�شخور م�رصاتها املجنونة،

هي ت�شتيقظ

رفرفة

ل اأجنحة، ل طيور، ل ريح، ولكن الليل

لي�ض غري رفرفة غياب لل�شو�شاء.

غروب

�شجار،   على ذرى الأ

�شم�ض

خرى  تبغي هي الأ

أن ت�شل . أن تدرك/ ا ا

189نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s



 �صنج

�شاق ال�شجرية

ن أن تظل حتى الآ التي كان ميكن ا

متمايلة

اأغرمت ب�شمتها.

قيثارة

النظر 

إىل احلبل امل�شدود، ا

ته�شيم مكعب ثلج. 

�صرية يوجني غيلفيك : 

ولد غيلفيك »ال�شاعر الربوتاين الناطق باللغة الفرن�شية« 

أغ�شط�ض �شنة  آب / ا كما يعرف بنف�شه يف كارناك  يف 5 ا

جل  لأ »قدا�ض  له  �شعرية  جمموعة  اأول  ن�رص   .1907

وكر�شه،   .1938 عام  يف   «  Requiem املوتى/  أرواح  ا

ن�رص  الذي   »Terraqué »ترامبائي/  الثاين  ديوانه  ك�شاعر، 

ديوانا  الع�رصين  على  يربو  ملا  موؤلفا   .1942 عام  يف 

لل�شعر  الكربى  اجلائزة  على  غيليفيك  ح�شل  �شعريا، 

كادميية الفرن�شية �شنة 1976 كما نال اجلائزة  عن الأ

أي�شا �شنة 1984. الوطنية الكربى يف ال�شعر ا

كان غيلفيك، مبوؤلفاته ال�شفافة النافذة الروؤية والقوية، 

أهم ال�شعراء يف ع�رصنا احلا�رص وكان ال�شعر  واحدا من ا

»غرابة  على  بال�شيطرة  ي�شمح  الذي  هو  إليه  ا بالن�شبة 

عليها  ي�شتغل  التي  لغته  كانت  كما  املقلقة«  �شياء  الأ

ومنتقاة  جمردة  دقيقة،  الق�شرية  ن�شو�شه  يف  بعناية 

لئة  واملتالأ باحلادة  و�شفها  النقاد  اأحد  أن  ا درجة  إىل  ا

من  اأكرث  إىل  ا ن�شو�شه  ترجمت  بروتانيا.  �شخور  مثل 

أربعني لغة يف 60 بلدا. ا

 ،Guillevic بغيليفيك/  يعرف  كان  الذي  غيلفيك،  يوجني 

والده  كان  حيث  ال�شمال  يف  طفولته  ق�شى  وح�شب 

دائرة  العمل يف  انخرط يف  ثم  �شغله.  ال�رصطي ميار�ض 

وزارة  إىل  ا انتقل   .  1926 �شنة  لزا�ض  بالآ الت�شجيالت 

املالية وال�شوؤون القت�شادية يف �شباط / فرباير 1955 

و�شار يعي�ض بباري�ض منذ ذلك احلني.

ال�شعراء  من  العديد  غيليفيك  ترجم  إبداعه،  ا جانب  إىل  ا

ملان. الأ

آذار / مار�ض 1997.  تويف يف 19 ا

الهوام�ض:

مقاطعة  إىل  ا تنتمي  فرن�شية  بلدة   :Carnac كارناك/   \

�شاحل  تقع على  بروتانيا.  Morbihan من منطقة  موربيهان/ 

طل�شي بني خليج موربيهان/ Morbihan يف ال�رصق  املحيط الأ

و�شبه جزيرة كويربون/ Quiberon يف الغرب.كارناك م�شهورة 

ب�شفوف �شخور املنهري التي تربو على 2934، وبجمال �شواطئها 

يف ف�شل ال�شيف.

منبته  القلبيات،  ف�شيلة  من  جميل  زهر  جن�ض  احلجر:  كا�رص   \

العالية  اجلبال  يف  يكرث  ر�شية.  الأ الكرة  من  ال�شمايل  الن�شف 

نه ينمو بني احلجارة وي�شاعد على  الباردة. �شمي بذلك لأ والبلدان 

تفتيت احل�شى يف املثانة. 

�شاقولية توجد يف مدينة كارناك من مقاطعة  املنهري: �شخور   \

والع�رص  احلديث  التاريخ  قبل  ما  ع�شور  منذ  الفرن�شية  بروتانيا 

بع�شها  طول  ويرتاوح  آلف  ا الثالثة  عددها  يبلغ  حتديدا.  احلديدي 

أمتار، وهي موزعة يف �شفوف طويلة.�شخور  ا وال�شبعة  ال�شتة  بني 

بقايا  من  أنها  ا على  تدل  دقيقة  فلكية  موا�شفات  ذات  املنهري 

ح�شارات متقدمة ما زالت حتتفظ باأ�رصارها.

\ ترامبائي / Terraqué: )تعبري قدمي( له مدلول خا�ض ويتاألف 

ر�شية.  الأ الكرة  فقط  به  تفرتن  و�شف  وهو  وماء.  اأر�ض  كلمة  من 

أو كتلة ترامبائية. ا�شتعمله  ي�شتعمل يف هذا ال�شياق: اأر�ض ترامبائية ا

الكثري من ال�شعراء القدامى.

أو ال�شجر. \ جمع حلاء وهو ق�رصة العود ا

جام  الغيا�ض والآ إليها مياه  ا البحرية جتري  أهوار:  ا الهور: جمع   \

فتت�شع.  
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1- على حافة �لتيه

أتقن امل�شي  أكن ا مل ا

أن اخلطوات مل تكن مرتبة  حيث ا

أمامي  أراها متر ا والوجوه التي ا

مل تكن مدورة .. وغري وا�شحة املالمح

أ�شكالً هند�شية  أمامي ا كانت ترت�شم ا

أ�شحابها أن غادرها ا م�شلوبة منذ ا

أنها مرهونة لأمزجة الريح ال�شوداء كا

تلك التي زارتهم منذ عقود 

أ�شور حركاته إيقاعها ما ا

وظلهم حتت م�شابيح ال�شارع

خمزونا من الذل والآثام

أجدادهم منعتقا من �شرية ا

أقنعة أ�شبحت وجوههم خمنوقة با ا

غطت كل حوا�شهم

م�شافرون بال قرار 

كال�شائرين يف نومهم

ول ظل �شجرة ي�شجد عليهم

أو طائر يحلق فوقهم ا

لرييهم لون ال�شماء

مثقلني بالبالهة واحلقد

أرواحهم غادرت قبل عقود وا

يف حماولة اغتيال بعر�ض جماعي 

* * *

إىل غرفة �شغرية أعود ا  ا

أرفف املكتبة أمام ا أقف ا ا

أبحث عن �رص النكبة ا

التي حولتهم جثثاً منقوعة بالبوؤ�ض

إىل طرائد ل تفارق خمابئها ا

أ�شباح   إىل ا وا

آة الوجود غابت عن مرا

أن التقومي توقف منذ عقود لأجد ا

عندما �شقطت الفراخ 

عن جبال خ�رصاء عاتية

أوكار ال�شقور والعقبان. أن فارقت ا بعد ا

2- �لرحلة �إىل �صرنديب

أة التي كانت تذيب يل ال�شكر املرا

يف فنجان الأحالم

أن ت�شع فتلة ال�شاي  ن�شيت ا

نها تعلم  رمبا لأ

باأين ق�شيت البارحة

إىل �رصنديب أحلم بالرحلة ا  ا

�شمن خارطة املنفى التي 

تطرق قيامتي

تبحث عن متيمة لتغيري ا�شمي 

أن اللعنة تخرج من ينبوعه تظن ا

أ�شي حيث احلياة املزدحمة يف را

ن�شيت ان ا�شمي

أذابته  أ�شبح مثل ال�شكر الذي ا ا

ل فائدة من ف�شله
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يحيى �لناعبي

�شاعر من ُعمان

�أنا�ضيد تبحث عن �ضفاف



أن الرحلة قادمة ل حمالة. وا

3- باب للذكرى

الأمل 

قافلة جتوب �شحرائي

وموانئ تر�شو عليها �شفنه

أ�شبهه بلعبة ال�شاحرات ا

حني ي�شعلن النار و�شط زوايا

لوان من القما�ض البايل املزخرف بالأ

رمبا لأن الريح خانت زورقي

أ�شاة أخلط بني امللهاة واملا �رصت ا

وتختلط لدي الروائح 

أ�شعل ثورة اللهو  فا

أ�شاة التي   طريق املا
ّ
�شد لأ

أع�شائي. تنبت يف حقول ا

هناك �رصب كبري من الأحالم

أنام أن ا أوزعه قبل ا ا

أحلم بقطع قطٍن بي�شاء متقطعة ا

 يف ال�شماء

ومن خاللها ي�شقط ال�شوء 

أرغب بحجم الفرح الذي ا

عندها ي�شبح الأمل

هو الطفل الذي يداعب م�شاعر البهجة

أن الرتابة  وا

مثل ديدان تنه�ض ج�شدا فاٍن.

يف غرفة معزولة يكتنفها الظالم

أتذكر الأنهار اخلالية من ال�شفاف  ا

أجدف عليها زورقي تلك التي ا

يف العتمة

وبعذوبة مطر 

تهدهد مو�شيقى �شماء الذكرى

أنام فا

أجول  لأجد نف�شي ا

بني ب�شاتني الظهرية. 
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من اأعمال الفنان علي ر�شن- العراق



ل تنقري يف الروح يا�شبية

ل تنقري يف الروح........

يقولون كان حار�ض الغابة البعيدة يعلق قنديله 

�شجار، وي�شلي يف ليايل العتمة والريح.... على الأ

تعايل ... تعايل....

 به ال�شوُق والوجدُ ي�شنيه
ُ
ح

ّ
ويقولون.. كان يرب

يف  ويتماهى   ..  
ّ
والند العود  كوخه  يف  في�شعل   

أنا�شيد  ح�رصة احلبيب على ترتيل عبد البا�شط وا

 يرق�ض رق�شه 
ُ
القياثر يروح امليالد، وعلى وقع 

ر�ض بقدميه حتى تهتزّ من  الكيايّن ، في�رصب الأ

بيديه   
ّ
ويرج  ، وتتطاول  فتتطاول  ر�ض  الأ حتته 

 ، ر�ض  الأ تعانق  حتى  وتدنو  فتنخف�ض  ال�شماء 

و�شجواَ  دمعاً  ويرق�ض   ، رق�شا  ي�شلي  يروح  ثم 

فال   ، احلال  فياأخذه   ، أياما  ا املطر  ينزل  حتى   ،

ي�شبح  حتى  وي�شّف   ، النهار  من  الليل  يعرف 

.. فيتهاوى �شكران مثل ورق  مثل رقاق املزاهٍر 

اخلريف ال�شاقط.

ل تنقري يف الروح يا�شيبة

عيناك نقار اخل�شب

تنقران يف اجل�شد واخلاليا

ٌع  و مذعور 
ّ
أنا ملو       وا

 يف العراء
ٌ
�شجري م�شتفرد

 بردان
ٌ
أفقي م�شيح وا

جنومي متعتعةٌ بالغ�ش�ِض

أنت حت�شبينها عناقيد وا

�شمائي حباٌل بالية

أيامي متخمةٌ بالرمال وا

أ�رصاب البجع أنت تطلقني ا    وا

أنت ت�شتفزين الهواء    وا

فق إىل ما وراء الأ    وتر�شلني البحريات ا

ل تنقري يف الروح يا�شبية

 مبتلةٌ 
ٌ

ف�شاء ناياٍت و�شم�ض

 وقلبان �شاردان
ُ
�شدفةٌ بي�شاء

رحلةٌ م�رصوقةٌ من الزمان

إىل مدينٍة نائيٍة وغرفٍة بعيدة       ا

 الوحيدة
َ
فما الذي ينتظر الكواكب

 الزمان
َ

              وفار�ض

              وهو يوؤوب من مع�شكٍر غريٍب

             م�شتوح�شاً م�شتطلعاً بردان ؟

أيها املتوجان بالغيوم - عمتما ظهرية يا ا

 �شحة �شديقنا...
َ
* عمت

- ُترى وجدمتا �شعوبًة حتى و�شلتما؟

* كيف ترى وقد وجدنا الباب مردوداً لنا !

- عمتما ظهريًة وعمتما......

و رندل اخلبيئ يف جنائن اخليال

ومابني رع�شٍة ولهفتني

وده�شٍة وكلمتني

ثالثُة فناجني ويدان مرتبكتان

كة
َ
      وقبلة خمطوفةٌ م�شتدر

ة
ّ
أ�شعلها احلنني يف �شفاه طفلٍة �شبي       ا

      هوت على فمي كنجمٍة

      ففزّ طائري املحبو�ض من عقاله

دة
ّ
وا�شتعل املكاُن بالكواكب املغر

نهار  ي�شبهه  ل  ونهار ٍ   ، ليل  ي�شبهه  ل  ليل  ويف 
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ح�صان عزت

�شاعر من �شورية

ترنيمة نقار �خل�ضب



فينزل   ، حاً 
ّ
مرب ويبكي  يرق�ض  احلار�ض  يظل 

فريوح  و�شاآبيب،   
ً
ورخاء دميًة  أيام  ا �شبعة  املطر 

ا�شواء  على  ويكتب   .. القلب  جمار  على  ي�شلي 

يعرف  ول   ، بج�شده   
ّ

يح�ض يعود  ل  حتى  الروح 

 
ّ
إىل فر�ض ٍ بي�شاء ت�شب ا ، فيتحول  ليالً من نهار 

فق .. وت�شهل يف اجلهات .. فت�شمعها القارة  يف الأ

إىل  كلّها ... في�شيئ النا�ض لها ال�شموَع، ويبتهلون ا

�شحيات كرمى  اهلل بالدعاء، وينذرون النذور والأ

أ املطر بالتوقف وئيداً وئيداَ . لها، فيبدا

إىل املدينة قا�شداً   ينزل احلار�ض ا
ّ
أيام ال�شحو ويف ا

 .. واملو�شيقى  بالورد  فيتزود  قَة 
ّ
ال�شي حواريها 

آفالً    يرجع ا
ّ
ويبتاع كتب القدي�شني وال�شعراء .. ثم

مالً بالكنوز
ّ
عند منت�شف الليل حم

نثى أنت بزقزقات الأ ا

أنا بالتطلع املحبو�ض  وا

�رصتني أنت بعينيك الآ ا

 اخلافق 
َ
أنا بقلبي وا

ل تنقري يف الروح يا�شبية

 على اجلدار
ٌ
 راع�ٌض و�شور

ٌ
�شباح

اح
ّ
مالئٌك رماديةٌ و�شفرجٌل فو

 وحاملني
َ
 ومو�شيقى ل�شعراء

ٌ
كتب

مار�شيل بر�شمه العايل

خوليو ب�شالل النداء

كون�شريتو الغيتار يغتلي

وايرين بابا�ض تناغي

ألف عا�شق بع�شفه ا

أفرا�شهم وميموا قلبي      تركوا ا

قلبي ....

ل تنقري يف الروح يا�شبية

حواَل لل�شفر ئ الأ
ّ
إذ نهي ونحن ا

ال�شديُق يرتب حقيبته الفارغة

أنت تدفعني املركب ال�شكران ا

أ�شدل �شتائر ال�شوؤال أنا ا وا

     على قهوٍة وقبلٍة وهال

إىل دم�شَق طويلةٌ الطريق ا

اح
ّ
واملطر عا�شٌف ورم

الربا برق�شها العاري

أطلُق الربوَق والرعدَ أنا ا وا

أعقدُ زفاَف اجلبال على النجوم ا

واأكتب يف ورق الغيب

 ال�شعر والكماأ
َ
     تفاح

آة ب املرا
ّ
ال�شائق ي�شو

أفعى الطريق ترتامى بكنزها وا

أنت بلهفة احلاين وا

وال�شاعر بالدم واحلكاية

فريوز بحدائها:

»ياطري يف برد و�شتي«

»هونيك يف �شجرة ورا النبع العتيق«

أنت مت�شحني غب�ض الروح وا

أنت تبل�شمني اجلراح وا

إىل نف�شه وال�شديق املركون ا

           ي�رصح يف النوم والعتمة

أ�شعلها أ�شعلها .... ا - ا

أيتها ال�شبية - ل ترتكيه ا

 يف ال�شتعال
ٌ
مطر

 يف جنمة املحال
ٌ
مطر

مٌطر يف انتعا�ض احلنايا

 يف اللمى وال�شوؤال
ٌ
مطر

ماين الفريدة  يف اندياح الأ
ٌ
مطر

 يف انهمار الق�شيدة
ٌ
مطر

  فتّان 
ٌ
أوحد  ا

ٌ
مطر

ة 
ّ
 بني لهفٍة من فلفٍل وطفلٍة �شبي

ُ
    يهيم

   عطرها يجُن �شبوًة لعطرها

دام 
ُ
   لوهٍج م�شتهى و�شهوٍة م

ها الب�شتان يف هبوبه
ّ
   لقد
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نهار منذ جنٍّة و�شام    العامر بالأ

ة
ّ
ل تنقري يف الروح يا�شبي

اجلنون  من  و�شاعٍة  �شاعٍة  بني  ما  أّنه  ا ويحكون 

فيفي�ض  الهيام  يعاوده  كان  والقراءة  والوجد 

 فيهطُل 
ُ
أ�شى .. ويرّق يرّق حتى يعوَد املطر  وا

ً
غناء

أيام اأخرى، تعقبها ليلةٌ يقاُل لها الزمهرير  �شبعة ا

 بال �شم�ٍض و بال قمر..
ُ
ت�شيئ

عمار .. يف تلك الليلة كانت ت�رصُق �شبيُة الأ

فَق فوق �شيائِه .. وت�رصي على روؤو�ض   الأ
ُ
 فت�شيئ

خل�شًة  عليه  تدخُل  ثم  اكتماله..  يف  بدراً  ال�شجر 

ًة �شهية.. فتمالأ كوَخُه بالغمام وتاأخذه 
ّ
ًة جني

ّ
بهي

من غ�شيتِه مت�شح له اجلراح .. وتدهن له بالبل�شم 

ت�شعل   ، قليالً  قليالً  ي�شحو  أن  ا وبعد   .. �ض  والآ

 .. خياله بالروؤى وال�شور..ثم تنه�ض به معانقًة 

فتدور معه دورًة ودورة ثم ترتكه ، وتعود تاأخذه 

ٍل يف عناق احلبيب للحبيب فيتوهجان معاً 
ّ
كاأو

ال�شم�ض،ثم  دارِة  مثل  ي�شريا  حتى  ويرق�شان   ،

يرق�شان حتى يذوبا يف ج�شٍد وبهاء، فياأخذهما 

�شماء..  يف  فيحلقان  ومنازله  باأفالكه  الع�شُق 

كوان أكواٍن ل ت�شبه الأ وي�شبحاِن يف ا

إل �شبوةٌ و�شبوةٌ يهجعان بعدها على  ا وما هي 

عر�ِض  امُللك.. فيع�شُف عليها باللوؤلوؤ واملرجان .. 

وحتمل منه بال�شمو�ض احل�شان.

 يف يبا�ض احلا�شِة والوجع
ٌ
مطر

 يف الن�شغ والعروق
ٌ
مطر

 يف البال
ٌ
مطر م�شتمطر

ألف هجمٍة لق�شفه      ا

نٍّة و نكهٍة وهال
ُ
ألف ب ألف ا     و ا

�شله يعود بالزمان لأ

�شياء �شماء بالأ        وي�شل الأ

 كاخلطف كاحلياة كاجلنون وال�شتاء
ٌ
مطر

 كال�شم�ض وامليالد والقدر
ٌ
مطر

 كالهم�ض وهو ي�شتهى 
ٌ
مطر

إله .... ترّفق به يا ا

           خلِّه خلِّه

ألِق احلروِف وال�شعِر وال�شوؤال           يف ا

ٍل  وخلِّه
ّ
و ه لأ

ّ
         رد

         يف ده�شِة النواِل يانعاً

أيتها ال�شبيُة العنيدة أنت .. ا وا

ل تنقري يف الروح

أ الق�شيدة كاأوٍل ل تنقري فتبدا

أ اخليال          ويبدا

        من مطر وغرفٍة وقبلٍة جديدة

                       يف غابٍة بعيدة

إىل  ا من�شلًّة  تنه�ض   ، الفجر  دغ�شات  أول  ا ومع 

 
َ
مدارها الذي جاءت منه ، تاركًة يف كوخه العطر

متالأ   .. الذهب  تفاح  ت�شبه  ثماٍر  وبع�َض   
َ
وال�شحر

تنهداِت  طعمها  يف  وحتمل   .. بفوحها  املكان 

ا�شم  عليها  اأطلق  يومها  ومن   .. والفتنة  اللوعة 

ُه 
َ
روح نكهتُها  �شكنت  يومها  ومن  »ال�شفرجاء« 

ى فهو 
ّ
�شم

ُ
 ، ومن يومها اأ�شبح كل ا�شٍم ي

ُ
وق�شائده

كنِّي بها فهي هي.
ُ
أٍة ي ا�شمها ، وكل امرا

ال�شاعر ير�شل الق�شيدة

أنت ب�شلِة النجوم وا

إكليل ف�شاوؤك فاتٌن وا

أنا عا�شٌق جمنون وا

ة
ّ
ل تنقري يف الروح يا�شبي

على  قناديلُه  يعلُّق   
ُ

احلار�ض ومازال  يقولون.. 

 ، والريح  العتمِة  يف  وي�شلي  الغابة  أ�شجاِر  ا

 ت�شهُل 
َ
ومازال على رق�شِه وجنونِه فر�شاً بي�شاء

فت�شمعها القارُة : 

ة
ّ
أيتها ال�شبية النبي تعايل تعايل ا

إمامة الع�شف والريحان  يا ا

تعايل تعايل.
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 يهطُل
ُ
 كلماِتَك و املطر

ُ
غادرت

 
ُ
 كلماِتَك و العناُق ينه�ُض فر�شاً يجمح

ُ
غادرت

 على كعبِه 
ُ
ي�شهُل و يدور

ماذا لو دبِت الرغبُة يف قهوِة ال�شباِح فوجدَتنا 

معاً

الطفولِة  لعبُة  أنها  ا وندرُك  احللِم   يف  ننزلُق   

املتبقيِة فينا

إىل العنِب حديثُنا  ا
ٌ
م�رصب

 ت�رصي يف يدي و ُكلّي
ٌ
كلمات

أ�شالئي التقُط بع�َض ا

أراَك طائرًة ورقيًة يف �شمائي ا

ألَف مهٍب اأم�شي نحو ا

 يخبُط 
ُ

 الكاأ�ض
ُ
و من�شي معا  يف الزوبعِة يدور

ر�َض و يجنُّ الأ

نرفو �شاعاٍت من اخلراِب

 نوم�ُض بالربِق

 ونرتع�ض بالرعد و�رصعان ما ننزلق يف املحو

طويال كان انتظارنا 

إىل راحتينا اأ�شابعنا تلك �شال منها الدمع ا

كيف مي�شي برق الكلمات و مطرها الهاطل 

أدري أدري حزين..و ل جوابا لالرتعا�ض ا  ل ا

يقولون ت�رصقني ال�شوء و تختفني

أن يومي   ول يعرفون ا

أثرا  يغادر دون اأن يرتك ا

يام تغادر الأ

تغادر ال�شنوات

من  ي�شيل  املطر  أن  ا �شوى  أدري  ا ل  ذلك  ورغم 

اأغ�شان روحي

 �شباٍح فنجاُن قهوٍة
َ
نا  ذات

َ
ماذا لو جمع

 على ر�شيٍف بعيد
ٌ
أو  كر�شي ا

ماذا لو جمعتنا حروف النبيذ

غرباء بلون القهوة

نفت�ض عن كلمات �رصعان ما تدخل يف املحو

كلمات يف مهب اجلنون

مت�شي  باأ�شوات و خطى

أنفا�ض تتغلغل يف اخلاليا و ا

مت�شي يف العروق

أدور حول نف�شي  فيهذي  �شمتي ا

موج ياأخذين 

ت�شتيقظ الكلمات »يا كل اأهلي« 

ت�شتيقظ النداءات

امل�شتوح�شة«..ومرة  »القطة  مرة  و  »ليدا«  مرة 

»يا عدوة دمي«

�شئلة ..   ل تطلْق الأ

مثل رمل ال�شحارى 

اأعمارنا مكومةٌ يف �شالل الغ�شيل

أة القهوة دعي البحر يدخل العتبات يا امرا

حالم دعيه  مي�شط  الأ

و يغ�شل ما علق على الروح من غبار

 قهوتك
ّ
دعي البحر ي�شم

ودعي فريوز تغني

إىل ح�شنك م�شطي �شعره  خذيه ا

�شفائر و ا�شكلي خرزا

أة الطالعة من الع�شف أنا املرا ا

اأجنبت طفلَة الب�شاتنِي و اللوِن  و طفلَة الغجِر 

 غزالني �شاردين 
ُ
اأجنبت
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فاتن حمودي

�شاعرة من �شورية

قهوة �لكالم



أنا ال�شجرة الهاربة من  فيئها ا

من اأغ�شانها

من ثمارها

حالم العابرة م�شغولة بالعوا�شف الطارئة والأ

إىل  ا أتعبها النتظار ف�شال الدمع منها  ا أناملي  ا

املرفقني

ومطري البعيد ينهمر يف الزواريب

مطري البعيد 

 يده لنجمته ليدا 
ُّ
�شاعر ميد

أبدا أنا الهاربة ا ا

�شطوة  اأزحزح  إحلاحك  ا حروف  يف  اأرحتل 

الغياب

اأزحزح كثبانا من الرمل

 خمالبها يف الروح
ّ
أتعرث بعزلة متد ا

أ�شقيك فنجان قهوة على عجل فت�شكر الكلمات ا

أكتب اأحوال احلرف و اأهرب  ا

فتنزلق  العنكبوت  و�شباك  ال�شمت  أ�شاأل  ا

نامل واأطراف الل�شان الكلمات من اأطراف الأ

تنزلق نحو املحو

املحو العذب

أنزلق اأكرث ا

و مي�شي الكالم...

حروف تاأتي من ال�شام

تتنا�شل وجعا لذيذا

أول الل�شع فت�شاء عيناي من ا

أول احلرف وا

أول ال�شوت و الرائحة وا

أول الربق ا

والع�شف

 لهذا تنهنهت بالبكاء

ماذا لو دبت الرغبة يف قهوة ال�شباح فوجدتنا 

معا

ننزلق يف الوهم

أنها لعبة الطفولة املتبقية فينا... وندرك ا

وهم لذيذ

أنا غ�شن اأجوٌف ا

كلماتك تطلع مني املو�شيقى

أنوثتي إىل ا ْ ا
فان�شت

خ�رص و اعرب�شمائي  الأ
َ
إ�شعْل ال�شوء ا

أنامل  يدي ع�شافريك على اأطراف اأغ�شاين وا

أو كاأنني  كلماتك ت�رصي كاأنها النبيذ ا

من �شاللة العنب

يدور املكان تقرتب ال�شام 

ويقرتب �شوت املطر 

مظلة وعا�شقان مبلالن

اأجه�شا بالرعد

م�شيا نحو كلمات ت�شعل

ال�شموع لظالل مت�شي مع الريح  

أنت أنا ول ا  هناك حيث ل ا

ول نحن هناك مت�شي 

ظالل الكلمات

وحيدة بردانة حيث

ل مظلة و ل �شتاء                  

197نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s



»1«                          

التي اأرى املاء جدول

ين�شاب من جيدها

حني ت�رصب..

واأ�شمع زقزقة الع�شافري

اآتية من �شواحي اأحالمها

اإذ تنام..

كيف يل

ر�ض اأن اأقيم لها الأ

خادمة عند نافذة مراآتها ؟

التي اأخذت من البحار

واملحيطات

واحلرب

زرق كّله الأ

وم�شت تبحث عن بقية

يف الكواكب..

كيف يل

اأن اأنام هنا

دون اأن اأجمع املاء

والغيم

وغزالت الرباري

والنايات

كي تظّل �شاهرة حتر�ض نعا�شها ؟

ها هو املاء ين�شاب من جيدها..

والع�شافري ترق�ض يف 

�شواحي اأحالمها..

واأنا بن�شف عني مغم�شة

اأرقب وقفتها هناك

وابت�شم :

كم هي زرقاء.

»2«           

الغجرية تنه�ض من �رصير احلكايات

مت�شي بقدمني حافيتني

على بالط مراآتها..

ها هو املاء ينبج�ض نوافري حولها..

�شت�شمر ثوبها الطويل

لكنه �شوف يبتُل..

تن�شوه عنها..

وتقفز يف املاء..

تلك البهية الزرقاء

ماذا �شتكتب يف دفاتر حكاياتها الليلة ؟

هل �شتحّدث نومها بالتفا�شيل

لكي يوؤّلف اأحالما 

ويلّونها بري�شة ال�شغف ؟

ت�شبهني تلك الغجرية

حني حتّدق يف مراآتها..

اأ�شبهها حني اأحّدق يف املاء..

كيف اإذن اأتيّمم ب�شاقية ال�شوء

يف حلظات وقويف هناك

اأمللم تفا�شيلها
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ر��صم �ملدهون

�شاعر من فل�شطني 

مر�يــــــــــــا



من اأغاين الع�شافري

واأغفو

اأغفو

لكي اأرى جيدا 

وجهها يف املنام ؟

»3«           

وحني راأيتك ت�شبحني

 يف بركة الق�رص

�شت نوار�ض البحار
ّ
حر

اأن تاأتيني بثيابك..

وها اأنا اأقف عند نافذة مراآتك

اأنتظر خروجك بثياب املاء..

اأنا امللك ال�شّلبل

اأ�شُم �شوء خجلك

حني تطلعني من هناك

تقطر الزرقة من نهديك

يقولن يل

فتجيبهما اأ�شابعي

وفمي..

كون�شريتو ال�شوء..

اورك�شرتا القبل..

تعايل لن�شعل نارا يف 

ثيابنا القدمية..

تعايل نعيث 

يف دخانها. 

»4«                  

ر�ض بال�شحكات اأنا من يزّين ذاكرة الأ

وير�شم يف �شمائك ال�شتوية اأقمارا

واأطلق وراء كّل قمر فتية ب�شعور �شعثاء

واأحزمة جلدية

على  هائمات  �شبايا  اآثار  خلف  يهرولون 

وجوههن..

اأنا ملك الرّب..

اأبذر فيه �رصاكي

فتقفز فوقها الع�شافري

والبالبل غري وجلة...

البالبل تطلق ن�شيدها..

والع�شافري ترق�ض فوق ال�رصاك..

ن بحرا وها اإنني اأر�شم الآ

اأزّينه باملراكب

والراحلني

�شفنج.. واأزرع يف اأعماقه �شجرية الإ

اأزرع فوقه عا�شفة هوجاء كي ل ت�شافري..

اأخاف يا زرقاء اأن ت�شافري..

ليلة  يف  يل  روتها  التي  احلكايات  اأخاف 

�شهرزاد..

ر�ض بال�شحكات فاأنا من يزّين ذاكرة الأ

اأظُل واقفا هنا عند نافذتك

كي ل ت�شافري يف املاء.

»5«                  

يف ال�شاعة التي ت�شبق الغروب

متاما

حني تنع�ض يدك

على تفاحة انتظارك..

وت�شتيقظ يف عينيك اأباريق عط�ض الورد

 من �شيفه
ّ
لهواء فر

لغابات �شدرك
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وغفى..

يف تلك ال�شاعة التي 

ت�شبه حار�شا ليليا

على فواكه النار..

لي�ض يل

غري اأن اأحمل ناي الق�شب

واأ�شعار الع�شاة

لفة والهاربني من الأ

لف واأحاول للمرة الأ

اأن اأ�شلح الورد وال�شوك..

اأن اأقنع الغبار

بالرحيل بعيدا

عن جبينك وعينيك..

هنا غجرية مت�شح ال�شحو 

عن بهاء ال�شيف..

 من ليايل ال�شهر..
ّ
تطلق نوما قدميا فر

وتعيد ترتيب امل�شاء 

على هواها..

قارب للرمال..

بحر لغرفة النوم..

اآنية من زجاج. 
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مان
ُ
من اأعمال مو�شى عمر - ع



\ حمامة باتريك زو�صكيند

حمامُة القدر

 احلياة
ِّ
ر
َ َ
 يف مم

ْ
جثَمت

ة �شَّ َ
 هذه املخلوقة اله

ْ
 ياب�شة جاءت

ِّ
أي ِمن ا

ِلتَمالأ طريقي بالكوابي�ض؟

على  أ�شود  ا بنعيٍب  ثقلًة 
ُ
م  

ْ
عادت جبل   

ِّ
أي ا ِمن 

جناحيها

 الهلع؟
َ
ونظرٍة يتو�شد دائرَتها احلمراء

أدراجي،  ا
ُ
أعود هل ا

أترُك خ�شخ�شتها لل�شمت وا

ر�َض، أوِدع خويف الأ أم اأخطو، وا ا

 بها الطوفان؟
َ
التي ب�رّص

ْعَمى إْكليُل �الأ � \

ِد
ْ
ع

َّ
كُة الر

ْ
ح �شَ

حاب.
َّ
جُتلِجُل خلَف ال�ش

 على اجِلدار
ُ
�شيئةٌ ت�شرتيح

ُ
ِك نافذةٌ م

ُ
وجه

عيناِك ُكرتان ِمن نار

 على الطريق امُلبلَّلة باخلوف
ُ
تتدحرج

يف  الومي�ض  ُق�شعريرة  أتلقَّى  ا عيد، 
َ
ب ِمن  أنا  ا

قلبي

�ض
َ
ي
ْ
ب  ِمن ِحبال املَطر الأ

ُ
أظفر وا

مى.
ْ
ع إكليال ِلالأ ا

\ ُيلَوِّح يل

�شالحي اليوم،

اِحرة
َّ
تتمنطُق ِبه ال�ش

اأحالمي البارحة،

 طريَق العودة.
ْ
 ِمن النافذة، واأ�شاعت

ْ
ت

َ
َخرج

�شيُف هاملت،

ق�رص يف غمده، على احلائط الأ

ِمن قامة الريح.

�شجار تخلَّل حديَث الأ
َ
موات، ي  الأ

ُ
َكالم

فة. امُلنبعث ِمن ال�رصُّ

 حِلديث الطائر،
ُ
ن�شت

ُ
كالمي ي

مرة املاء.
َ
ويدي َت�شهر عاريًة على ج

أعزُل أنا ا ا

أْة باِح امرا
ْ

ِمن ِم�ش

�شافر.
ُ
أرقُّ ِمن منديِل م وا

 يل
ُ
ح

ِّ
لو

ُ
ن ي

َ
ُكلُّ م

جمل باح الأ
َّ

ل�شة يف ال�ش
َ
 ج

ُ
يربح

قلِعة.
ُ
ِمن باخرة م

\ َرننُي �ملَفاتيح

أ�شي  را
ُ
تركت

باملكتبة،

إىل ال�شارع ُ ا
وانعطفت

نٍي يف القدم
َ
بع

حالم. أوراُقه يف الأ  ا
ُ
وخمطوٍط تتناثر

بورخي�ض قبلي َفعَل ذلك 

ه يف كفِّه
َ
 قلب

َ
و�شع

رية
َ
ر احَلج

َ
أدراِج الَقد  على ا

َ
�ض

َّ
وحَت�ش

رننَي املَفاتيح!
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  نبيــــل من�صـــر

�شاعر من املغرب   

ق�ضائــــد



\ �أكو�ريوم �مللحمة

ارةٌ م�شيئةٌ 
َ
ِحج

 املاء
َ
لم

ُ
تكِنز ح

الذي يجري يف حدائق اجلنة.

ثقلة بالو�شن
ُ
أزهاراً م ال�شيُف الذي برتَ ا

 بالقاع، 
ُ
يلمع

رواح. تاً ملو�شيقى الأ ن�شِ
ُ
م

�شماُك امُلجنَّحُة الأ

 ِمن قلبي
ُ
تطفر

أكواريوم امللحمة إىل ا ا

\ �حلياة غد�

 َطبعتي امُلنقَّحُة
ُ
الغد

رفها
ْ
أع ِمن حياٍة مل ا

لكني متفائٌل

بري�شٍة على َكِتفي

 عليها باإميان �شاِحر
ُ

اأحر�ض

أمامي أرى ال�رصفَة ا ا

�شالوَن حيتان

دة
ِّ
وال�شمعَة اخل�رصاء ببغاء متوح

أم�ض ُتردد ما ُقلتُه ا

زهار طويلة ثا ِلأ
ِّ
تحد

ُ
أم�شي م ا

 ِمن اأ�شابعي
ْ
ت

َّ
امتد

ريج نَُقك ِبالأ
ُ
 ع

ْ
وطوقَّـت

أفكاري نحلةٌ �شغريةٌ ِمن ا

ك
ْ
أذَني إىل ا ْ ا

دلَفت

 ع�شال يا حبيبة
َ
أن ت�شع تريد ا

إ�شاءة احلياُة اأكرث ا

يف الغد،

ها روؤو�ض اأطفاٍل �شاحكة
ُ
م�شابيح

ج وجهي
َّ
ينَها يتوه

َ
ب

مبو�شيقى �شفافة

راد النُّور.
َ
وغيمٍة ِمن ج

\ �أغنية للمعري

مَل احلياة
ْ
أج ما ا

ِعندما ُت�رصٌق ال�شم�ض

ِخرة! ِمن الآ

أنت مثلي هل ا

 ِعظامك اخلاوية
ُ
د
ِّ
 ُتعو

َ
 �رَصعت

على زحف 

دوِدها امُل�شيء؟

\ �ل�صباُح مي�صي وحيد�

متثاٌل يقُف

على قدٍم واحدة

خرى  الأ
ُ
القدم

 العي�ض بيننا.
ُ
ب

ِّ
ر جُتَ

نا من اخللود نا حظِّ
ْ
ب
َّ
أي�شا جر نحن ا

عرثنا على ري�شاٍت طويلة

فنمنا بقربها

لعلنا نطري

 مي�شي وحيدا
ُ
ال�شباح

�شاعةٌ اأخرى ِمن ح�شاِب املَوت

 يقظتي ع�شرية.
ْ
جعلت

 
َ
ن فكَّر

َ
م

إىل النافذة ِبحمِل وجهي ا

ِّحاً  تَ�شل ُ
أن يكون م عليه ا

بالكلمة ال�شيف

 عيني
ُ
ها َتْفتَح

َ
وحد

 يف 
ُ
وت�شع

يدي ورقةٌ اأخرى

للحظ ال�شعيد.
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إىل حممود دروي�ض ا   

)1(

ر�ُض .. الأ

أ�شئلٍة  َخبايا ا

كانت ول تزال

ذرة منبت ي�شري

إىل عقارب �شهو الذاكرة ا

من رماِد الكلماِت 

 حدائَق البهِو 
ُ
تعري

ْ
َت�ش

و َتعلُو 

ُنو 
ْ
تد

وَتطُفو 

ومتحو اثر التعب يف ظهرية

 احللِم 
َّ
كطفلٍة-متاما- ُتخفي �رِص

واجلرح معا

يف �شفرية ..

)2(

ر�ُض الأ

 خابيُة خمٍر قدمٍي 

راحُل التاريِخ 
َ
ُه م

ُ
أنخاب ا

ى 
َ
و

ْ
الُق�ش

اِر 
َ
 ِباأَْزه

ُ
لُوح

َ
 َكفٍّ ي

ُ
وه�شيم

ى
َ
             الذِّْكر

للذكرى ...

ايِل
َ
و

َ
د

اَلَلٍت 
ُ
 �ش

 قطاٍف 
ُ
موا�شم

ودراق طني نحا�شي

آخر  ف�شة معدن ا

ٌ
و في�ٌض هادر

ر�ُض  هي الأ

ما اختلفنا

أنا باأناي ا

أن�شى- - حتى ل ا

 �شفة ال�شاعر

يف

أنت بنكران الذات  وا

ور�شيف 

والراوي

واملالأ املن�شاب

 يف م�شالك املعمور..

)3(

ر�ُض  الأ

حمتوى لروٍح يافعٍة 

را�شخةٌ يف ينبوٍع 

ذاكرٍة 

 
ُ
�شعٍة تنفلت آةٌ لأ مرا

من منابع ال�شوِء 

ِلتخفي العتمة

إذن - ر�ض – ا هي الأ

و�شواها بحر وياب�شة.. 

)4(

ر�ُض  الأ
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�إدريـــ�س علـــو�س

�شاعر من املغرب   

رْ�ض.. ثابتَة نْحو �َلأ
َ
ُخطوة 
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ن�شاُن  ُفُه الإ
ُ
ر

ْ
أح  ا

ٌ
كتاب

وفوا�شله نقط حذف ثاملة

 ال�شفحاِت 
ُ

مكنُة فهر�ض و الأ

و �شفحُة الربتقاِل 

وطٌن حمتٌل 

 اخلال�ِض 
َ
 ن�شيد

ُ
يرتقب

» يافا« تغازل قمع العر�شات ِ

آيل باحلجر  و »اجلليل« ا

طفاِل  يوقظ �رصارَة الأ

 العوا�شِم يف 
َ
و »القد�ض« تختزل حلم

                    م�شافاٍت ...

 بانهيار الليِل 
ُ
و »غزة« جُتاهر

و»بغداد«

... ] و اخلريطُة

         كل 

          اخلريطِة[...

ماثلة يف �رُصفِة ال�شهداِء 

] - من يدري قد ل نلتقي بكم
           يف البحر ...

ـ لكن 

ـ يف فوهِة الربكاِن 

إذا ما متاديتم يف ال�شتهتاِر  ا

ِمي
َ
                بد

فدمي حد فا�شل بني حرب

أعلى ال�شلم  [ و�شلم معلق يف ا

ر�ض فالأ

 
ُ
 ملن ت�شبه تقا�شيم

ر�ِض   الأ
َ
أديـم جنينِه ا

ل من وزعته و�شايا »التلمود«

يف ال�رصاديِب

...
ْ
      و الغبار

]- من يدري قد ُنحيل التفاو�َض 
على التقاعِد 

- لت�شتمر انتفا�شة الن�رِص ..[

 
ٌ
فذاك �شعب

ر�ٍض ل ي�شجد �شوى لأ

ممتدٍة من �رصايني القلِب

إىل النب�ِض ..          ا

 
ٌ
ذاك �شعب

يتماوج غ�شبا 

ف�ِض
َّ
�شاعة الر

إذن- ر�ض – ا هي الأ

 

 )5(

ر�ض الأ

 القلِب 
ُ
 قرار

قداِم عاريِة  و ب�شاُط لأ

ف�شحةٌ لروٍح عْط�َشى

أزمنًة وافدًة  ت�شتهي ا

يف احلفِر 

طريٌق ل متناٍه 

ر�ُض -  - هي الأ

تدعوَك تارًة للعبوِر 

بالورِد

 و اأخرى بدِم الهواِء.. 

)6(

ر�ُض  الأ

حدائٌق لبحٍر

ي�شتوعب الياب�شَة 

يف خراِب 

جزِر الزمِن 

يف اجتاه احلتِف امل�شتهى

أو بعٍث  مبكٍر ير�شخ  ا

ن�شان  �شورة الإ

             يف غفوة ٍ..
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)7(

ر�ض .. الأ

مثوى املوِت 

َ
�شالء ت�شحب الأ

و العظم تعيده لنقطِة 

               البدء ِ.. 

)8(

ر�ُض  الأ

ٌ
أنا�ض ا

أنت منهم أنا وا ا

أت�شك..؟  ا

 الغيِم 
َ
�شجروا ف�شاء

وهبوا النيزَك ظلَّ 

           الغياِب ..

ر�شموا بريَق البيا�ِض 

فرا�شاٍت تعلو

  نا�شيَة الفر�ض

يف ب�شتان ..

)9(

ر�ُض  الأ

ٌ
أنا�ض ا

عمروا تفا�شيَل الوجِد 

و تنا�شلوا اأجيالً

واأحفادا

أ�شباطا وا

واأجيال

أترابا  وا

حفروا مبعوِل الليِل

منبع النهار

آبارا  وا

 الفلواِت 
َ
أنخاب �رصبوا ا

و ا�شتقروا- هكذا- يف جغرافيٍة هادئْة .. 
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مان
ُ
من اأعمال نائلة املعمرية - ع
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)1(

ُ
ت

ّ
 املي

ُّ
أَنا احَلي ا

ُّ
 احلي

ُ
ت

ّ
املي

الَقاِتُل املَقتُوُل 

ُ
ب

ِّ
 امُلتَغر

ُ
الَغِريب

ُ
 املَهُزوم

ُ
  امُلنتَ�رِص

ُ
النَا�رِص

 الِفَخاخ لقلبي 
ُ
اِنع

َ
أنا �ش ا

ةٌ َ
اح

َ
�شتَب

ُ
َقةٌ م

َ
ر

َ
َقلِبي و

ِة  الِف�شَّ
ُ
نَات

َ
ا لَع

َ
ُتَظلِّلُه

ِة التي َقتَلَتْني آٍه من الِف�شَّ ا

تني 
َ
د

َ
ماِء التي َطر

َ
وُزرقِة ال�ش

وُل 
ُ
 املَحم

ُ
نف�شج

َ
أنا الب ا

أ�رِصجِة ُخيوٍل  على ا

اِري
َ َ
َتائهٍة يف الرب

ِبنَي
َ
اَنها امُلتع

َ
 ُفر�ش

ُ
َتنتَظر

حابٍة تبحُث عن نيزٍك
َ
على �ش

إلَّ َقا�شيًة.  ا
ُّ
 ل تِهب

ُ
والريح

)2(

ُ
ت

ِّ
 املي

ُّ
أَنا احَلي ا

ُ
ور

ُ
 املَ�شح

ُ
اِحر

َ
ال�ش

ُ
ور

ُ
 املقه

ُ
الَقاِهر

تِني �َشهوتِي اجَلاِهليُة
َ
د

ْ
أَر ا

 َقِتيالً
َ

لَي�ض

تاً 
ّ
ي
َ
ول م

اِئحُة الَكاُفوِر 
َ
ُقنِي ر

َ
َتلح

جِهي
َ
 و

ُ
ت

ْ
م

َّ َ
أينما مي ا

ِة اجُلنُوِن 
ّ
ولً على خَمد

ُ
م

َ
حم

 من َنوِمي
ُ

َتطردين الَكوابي�ض

قَظتي
َ
 التيّقُظ ي

ُ
فرت�ض

َ
ي

َخاَن 
ُ
ى �ِشوى الد

َ
أر َفال ا

 الَكوَن
ُ
ب

ِّ
غي

ُ
ي

ُ
يع �شِ

َ
دمِي ي

َ
والَطِريُق يف ال�ش

)3(

 
ُّ
 احلي

ُّ
أَنا احلي ا

 
ُ
اِعد

َ
النَازُل ال�ش

 
ُ
د
ّ
 املتمر

ُ
امُلطيع

ي ا�شِ
َ
 الع

ُ
 امُل�شتَلِم

ُ
الـم

َ
امُل�ش

ِب والغربِة
ُّ
 من َقبِو التغر

ُ
اخُل، اخلارج

َ
الد

اِمُل الَقنَاِديِل 
َ
اُف ح

َّ
العر

ُ
دد

َ
 امُلتج

ُّ
أَنا احلي ا

أ�ِشي   را
ُ
حت

َ
أَر يِف ا �شِ

َ
لى الر

َ
ع

تعباً يف انتظاِر �َشم�ٍض 
ُ
م

 
َ
أ�شي ورا

امِة
َ
لًة للُقم

َ
 �ش

ْ
ت

َ
لي�ش

ورًة 
ُ
هج

َ
َغارًة م

َ
ول م

اِفرِي
َ

�ش
َ
ديقةٌ للع

َ
أ�ِشي ح را

هامةٌ َتعلُو

يُخربين املدى

 يف النَهِر
ْ
َقَطت

َ
باأَن النَجمَة التي �ش

مل حَترَتِْق  

اِخِل الَقلِب
َ
 من د

ُ
ِج�ض

َ
تَنب

َ
�ش

وَت�شوي . 

عبد�حلميد �لقائد

�شاعر من البحرين   

غربة �لبنف�ضج
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\ بناًء على �إفرت��س

إىل املقهى يف الطريق ا

 مبلغاً �شخماً
ُ
ا�شتلفت

أملك قافلة!! أنني ا مفرت�شاً ا

 لها �شحراء
ُ
ا�شرتيت

 فيها على :
ُ
عرثت

قهم هواء!!
ُ
 مزاجيني ُطر

َ
أدلء ا

 منهم النجوم
ْ
وتائهني ملّت

 باللوعة
ْ
أة ا�شتُهرت وامرا

فن�شيت ظلها فوق الرمال

ول�شو�ٍض عاطلني عن اخليبة

أ�شاأل -  أن ا أنهم - وقبل ا حتى ا

�رصقوا مني ال�شوؤال

عندها

قرب �رصاب  لأ
َ
 ال�شحراء

ُ
بعت

 �شخ�شني :
ُ
يف املقهى قابلت

اأحدهما طالبني مببلغ �شخم

والثاين اأخربين :

 عني قبل قليل 
ْ
أن قافلة غريبة .. �شاألت ا

\ فـي هذه �ملرة

أيت :  يف هذه املرة را

- بحاراً 

تلوح لل�شواطئ بالغرقى

- واأحالماً : 

جتوب الليايل بحثاً عن .. نائمني

أر�شفة:  - وا

  ت�شرتعي انتباه املارة

وم�شافات : 

�ض البتعاد 
ّ
 ترو

- وجبالً : 

       تنتج احلبال .. طمعاً باملت�شلقني 

- وامتحانات : 

�شئلة .. بالطالبات ق الأ
ّ
    تزو

- وعار�شات : 

زياء.. بامل�شممني  يده�شن الأ

- وممثالت :

فالم يغطني املخرجني .. بالأ

أراجيح :  - وا

عياد   طفال .. بالأ د الأ
ّ
        تزو

- وج�شوراً : 

نهار    املدن بالأ
ُ
تِعد

- وهواتف : 

�شالك .. باملتحدثني   متالأ الأ

- وحدائق : 

  تبتكر مواعيد .. للعا�شقني 

- وبنوكاً : 

موال .. بالل�شو�ض        ت�شاك�ض الأ

- وع�شافري : 

قفا�ض .. بالتحليق     تهدد الأ

- وف�شاءات : 

تقلب احلمام .. من اأجل الهديل

آهات :  - وا

تهنئ ال�شدور .. باملتح�رصات

- واأمطاراً : 
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ربـــاح نـــــوري

�شاعر من العراق     

ق�ضيدتان
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�شجار  تنتهز الغيوم .. بالأ

- وجنوماً : 

ع ال�شحارى .. بالتائهني
ّ

 تر�ش

- وم�شاهري : 

   يربكون .. ال�شهريات .. باملعروفني 

إ�شارات مرورية :  - وا

   تنتخب �شوارع .. لل�شيارات 

- ونوار�ض: 

بي�ض     تقود حملة انتخابية .. للون الأ

أ�شماكاً :  - وا

 تقرتح ماآخذ .. على ال�شيادين

أ�شواقاً:  - وا

 تروج للب�شائع .. بالباعة  

- وبور�شات : 

 تر�شم التجار .. بالعمالت  

- وفرا�شات : 

   توقظ ال�شباحات .. بالورود

- ومذيعات : 

خبار  ي�شرتين التلفزيونات .. بالأ

- ولوحات : 

يقاي�شن املتاحف .. بالر�شامني

أ�شابيع :  - وا

وقات   يام .. بالأ توبخ الأ

- وق�شائد : 

�شعار   جت�شد العامل .. بالأ

أن : أيت هذا - كله- دون ا - يف هذه املرة : را

أراِك .  - ا
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مان
ُ
من اأعمال زهرة اجلمالية - ع
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 من غابة،
ُ
كمن يْخرج

،
ُ
ِئلة خطوه

ْ
�ش ت�شبق الأ

أبديٍة معتمٍة، إىل نف�شه من ا ُ ا
كمِن يعود

أنف الوجود  حت�رص من جديٍد ا

بجديِة. يف �شباب الأ

أين هذا ال�شوء املنت�رص يف من ا

أرجاء اللحظِة؟ يف ا

مل تعد �رصيكا يف اللعبة يا �شاحبي.

 ال�شارية باتت يف
ُ

الغابُة بعيدةٌ. الكوابي�ض

خلفية ال�شورة، واحلياُة.

ٌ
أمامك نهر احلياُة ا

لي�ض من العذوبة بحيث ل تئنُّ

.
ٌ
لكنُه عذب

ٌ
عذب

كما مل يكن من قبُل.

مل �شفيٌف مبا يكفي الأ

ُ
كي ي�شغي القلب

زيل. مل تعد لن�شيده الأ

يا �شاحبي يف الطريق الغام�شة نف�شها. 

الطريق التي

إىل م�شانق املعنى تقودك ا

أفق غري وا�شح املعامل إىل ا أو ا ا

حالم املوؤجلة. إىل �شفة من الأ أو ا ا

يا �شاحبي، كمن يخرج 

من غابة، اجلحيم وراءك.

 اجلنة يف متناول القلب، واأنت

:
ٌ
جامح

�شئلُة تقلق راحتَك بينما الأ

تن�شت لهم�ِض الفرا�شاِت. 

آخر يدلف تفتح الباب لربيع ا

بجدية. إىل غمو�ض الأ مطمئنا ا

أقلُّ كثافًة؛ ال�شباب ا

؛
ً
أقل انطواء الغيم ا

ْ
ال�شباح يف انتظار مزمن للفرح

إىل نف�شه، أيها اخلارج من غابة ا أيَن، ا من ا

أرجاء اللحظِة؟ هذا ال�شوء املنت�رص يف ا

أ�شود الليل ا

أقل غمو�شا لكنه ا

أة الق�شيدة امرا

،
َ
ها الو�شيم

َ
لكن احلد�ض، �شيد

ي�شج بال�شّك

إىل قف�ٍض؛ وميعن يف ا�شتدراج الوجود ا

َ
�شئلة. ت�رصع الباب ل تنتهي الأ

لتن�شج احلياُة

رويدا رويدا. 
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جمال �ملو�صاوي

�شاعر من املغرب

كاخلارج من غابة �إىل نف�ضه
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1- قمر  و�دي �حلوقني

إىل خمي�س اخلمي�صي .. �صهيدا                   ا

متمنطقاً بقامته 

كان يقف على  حافة وادي احلوقني 

حتت ظالل القمر 

ع�شار وم�شى يطارد فلول  الإ

أن يرى الغريق وحيدا آمله ا ا

يدفع املاء بيدين كليلتني 

إليه   فم�شى ا

لي�شع على كتفيه 

إ�شافيتني يدين ا

هاتفا:

ّ
خذ يدي

  ما تبقى من هواء 
ّ
واع�رص من رئتي

خذ ج�شدي 

قارب جناة

خذ �شوئي

أنا �شاأ�شتعري من القمر  منديال  وا

أزرك  أ�شد به ا ا

قال ذلك

وم�شى 

ميد يدا لقتطاف  �شجرة من جنة اخللد

واأخرى للغريق الذي  بح �شمته

مثل �شهم 

قفز يف قلب العا�شفة 

رمى �شنواته 

حتت املاء 

بعد اأن مالأ �شدره بهواء الليل 

آخر عهده  بالياب�شة ذلك كان ا

وو�شط  ع�رصات الظلمات ظل يبحث 

عن ال�شمت املبحوح

حتى اأخرجه من فك  العدم 

أن يدري ودون ا

أ�شنانه  تو�شد ا

ودموع الوادي 

لرئة  الهواء  عودة  إىل  ا اطماأن  أن  ا وبعد 

الغريق  

ثبت عينيه يف ال�شماء

وابت�شم 

2-جّو�ل ليلي 

حني زارين اأخي 

يف املنام 

كان  التعب 

حمفورا على حذائه 

أ�شاأله عن ذبول �شبغته بالطبع  مل ا

خر   فالطريق من العامل الآ

طويل 

واملطبات كثرية 

لكنه  رغم كل ذلك زارين 

أنا امل�شطجع على ظهر انتظاره  ا

ف 
ّ
يف الظالم املكي

 \ \  \
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 عبد�لرز�ق �لربيعي

�شاعر من العراق يقيم يف ُعمان     

 قمر و�دي �حلوقني و�أحز�ن �أخرى  
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قال يل:يبدو انك كربت 

و�رصت تكربين بعقود 

بينما كنت اأكربك ب�شنتني 

من املرارات 

 \ \  \

قلت له: 

تعال نقت�شم العقود 

مثلما كنا نقت�شم اخلبز والتمر 

غطية  والأ

والليايل الباردة 

 \ \  \

فتقا�شمناها معا 

هو قا�شمني منامي  

أنا قا�شمته جنته  وا

 \ \  \

�شيء من هواء مكيف غرفتي لك 

وفاكهة ورمان يل 

أنهار الع�شل فهي لهم  أما ا ا

 \ \  \

أفقت من اجلنة  حني ا

مل ذاكرة جوايل  ع�رص الأ

أدون رقم  جواله الليلي  نني مل ا لأ

فدح من هذا   والأ

بدية     إقامته الأ مل يرتك عنوان ا

3 - ود�ع بال جتاعيد 

مثلما ودعته 

آخر م�شاء يف ا

قبل ربع قرن

أ�شود كان �شعره ا

وذقنه حليقا

و�شاربه رفيعا

مثل حاجب ح�شناء

مثلما ودعته

آخر م�شاء يف ا

قبل ربع قرن

كان وجهه بال جتاعيد

و�شوته حنونا

أتربة بال ا

و�شفتاه معلقتني

على �شفتي ابت�شامة

كان هادئا

أثريياً وا

مثلما زارين

آخر حلم يف ا

وهو يرتدي البيا�ض

الذي لب�شه

آخر م�شاء يف ا

قبل ربع قرن

4- هدوء على الئحة �النتظار 

على �شطح روحي 

غيوم م�رصجة بالغبار

أما النهار ا

فلي�ض �شواي به

من حيث

 
ّ
أن بفي  ا

ابت�شام قليل

 عويل
ّ
وكم 

هدوء مريب 

على لوحة النتظار 

بقلبي ع�ض حمام
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يذوب امل�شاء به

وينام

ويل منك 

�شيء من احلب

طيف �شالم

هدوء على �صد�أ �الحت�صار

على املوج 

خيط �شعاع

م�ض  من الأ

فوق ال�شياج املقابل 

تنام البالبل

�شكرى من الع�شق

لكنها 

ت�شتفيق

على �شجة

و�شفري قطار

هدوء على ياقة الريح

كان الهواء اجلريح

يف ال�شف

يهوي

بدون قرار 

 على القلب

تل هدوء

وحلم  بهيج

إذن أين ياأتي  ا فمن ا

 كل هذا ال�شجيج؟ 
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مان
ُ
من اأعمال عبداهلل البلو�شي- ع
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Made in Egypt \

ماذا لو معنا مكواة الأع�شاء؟!

املكواة التي ميكننا بها

أع�شائنا بالبخار . كي ا

أ�شا�شية ملن لديه إنها ا ا

كرم�شات يف قلبه

وبقع تطفو بذاكرته

إنها مف�شلة للذين يعانون ا

من اخلروج بنف�ض العيون 

أ�شف وكل اعتذار كل ا

مع عدم القدرة على البكاء مطلقا

إنها مهمة ا

وعملية حني تثقل قما�شة اجل�شد

وتنحني العظام حتت ِحمل الوقت .

ميكننا بها عزيزي العميل جعل العجائز

منت�شبي القامة

كتماثيل امليادين

أي�شا كي الأطال�ض املن�شية  ميكننا بها ا

فنزيل اخلطوط والتعرجات

أنه بقعة  إنها تزيل كل ما يظن ا ا

ببخة بخار واحدة .

ببخة بخار واحدة 

جددت الرئات التع�شة 

املحت�شدة بالأنني 

إنها مذهلة  ا

 وميكنها كي احلناجر املتقو�شة على اخلوف 

.ل حتتاج هذه املكواة ل�شغوط عالية

إنها تعمل بالدف املنبعث ا

من الروح 

أن معها �شمان ملجرة كاملة كما ا

ات�شل الآن لتح�شل على املنتج

وثالث هدايا مده�شة :

ق�شافة الذكريات ال�رص�شة

مع مروحة الأفكار 

التي جتدد لك هواء الأ�شالف

مع كنا�شة الوحدة الذكية

كل هذا ب�شعر واحد

ات�شل الآن .

زيرو زيرو زيرو

أ�شفار أربعة ا ا

�شفران

�شفر

أينما كنت . ر�شوم ال�شحن ثابتة ا

\ �فرت��س

أحببت ذات ليلة ا

إبرة وخيط أم�شك با أن ا ا

�شياء بعيدة  لقد وجدت الأ

وترك�ض ...

لقد وجدتها حزينة

وتتال�شى

إبرة من عينيي العمياوين  با
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�إيهــاب خليفـــة

�شاعر من م�رص     

ق�ضائـــــــد 
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وخيط منتزع 

من عمودي الفقري 

�شاأخيط  الذكريات من قفاها 

�شاأخيط فخذيها حتى �شهوتها املتوهجة

�شاأ�شع رقعة فوق �رصتها 

لت�شبح بال جذور

ِخْط احلرب بالن�شيان ولأ

والأر�شفة بالأحذية املهرتئة

و�شفتي القمر

بنافذة حبيبتي املن�شية 

ولأخط  الرب باملالئكة

واملالئكة بال�شيطان

و ال�شيطان بي

ويف نف�ض الوقت

ليكن معي مق�ض

لأمر على قما�شة الكون 

وكما فعلت فاتن حمامة يف خيطها الرفيع

أق�ض الكون ا

املالئكة من عودها امل�شلوب

ال�شيطان من حنجرته

أنا من بني فخذي ا

ومرورا ب�رصتي

أعلق بدموعي حتى ا

...

ول يبقى بعدئذ �شوى الـ ...

بعينيه اجلاحظتني الهائلتني 

فاأحرك جتاههما 

مق�شي ال�شدئ  

بال  تردد

أو ندم . ا

غ�صالة �لعامل

أبحث عن غ�شالة ا

غ�شالة تغ�شل مالب�ض

كل الآدميني معا يف ليلة واحدة

�شاأبرجمها على غ�شل مالب�ض اجلنود

و�شرتات القتلى

�شاأجعلها تغ�شل مالب�ض الروؤ�شاء

أ�شمال العابرين وا

م واحدٍ تغ�شل مالب�ض املالحدة
َ
ويف فـ

أ�شحاب ال�رصائع وا

طاردة كل البقع

وكل الو�شاخات .

�شاأحتاج حبال غ�شيل عمالقة

وم�شاحيق كاجلبال

أ�شع كل الأنهار فيها رمبا ا

أ�شتعني بالبحار واملحيطات رمبا ا

أنتظرها وهي تزجمر وا

زجمرتها اخلرافية

يف حلظة البدء

أكمام مالب�ض اجلماهري  حلظة التفاف ا

حول ياقات قم�شان الروؤ�شاء

حلظة ح�شار مالب�ض القتلى

ملعاطف اجلرنالت

حلظة مفاداة بدل الراق�شات

للجالبيب الوقورة لل�شيوخ

أردد �شاحكا كمجنون وا

أتيني العويل: بينما يا

ن�شجة التي كانت زرعا واحدا أيتها الأ ا

أيت كيف يكون انتقامي؟  أرا ا
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إنك لعب باملاء ر�ض ِمنقلةٌ وا ] الأ

 
ٌ
إين لعب ا

وبكل ع�شو يف 

أيها النهر احلبيب. الطبيعة ا

] يا ليت زلزالً 

طيل مداك 
ُ
ي

يع�شُف يف روؤاك يجعل 

بتداك مبنتهاك 
ُ
م

ومنتهاك مببتداك.

نهار يف قلبي  ] يا اأجمل، الأ

واأطهرها

واأق�رصها واأن�رصها فداك!

ويقت�شي مني الوفاء لطاملا 

�شاقيت كاأ�شي من كوؤو�شك 

أنت الفرات  أقول ا أن ا ا

ول �شواك لن اأغرى بنب�ض

 ول لديك
ّ
أم�ض لدي م�ض ل ا  الأ

أ الطوفان من كاأ�ٍض  فلنبدا

أنت الدن وا

ألف ديك. وحول بحريتك ال�شغرية ا

 تروح اىل البحار 
ٌ
أنت مبتهج ] كم ا

بال مدى وبال قرار بل ان تروح 

أبداً  ت�شب فوراً يف البحار/ ا

وهذا ال�شهُل ل يعنيك

إل مرغماً ل ت�شقيه ا

أم ال�شن  هل حكمة الباري ا

الذي اتخذ القرار.

أعود للجامو�ض ] وا

للما�شي البعيد

اىل حديث الذكريات 

كم كنت حراً واثباً

يزهو مبا فيه حواليه 

ويرتك هام�شاً للمنكرات.

] ال�شُن ما اأحالك يا طفالً 

مت
ّ
و�شنُّه فر

ٌ
 وال�شُن طفل نا�شج

م �شنه 
ّ
تاجاً تفر

ُ
هو لي�ض حم

أعداء احلياة ] اأعطى احلياة لكل ا

وهام ،  إىل بحر من الأ وم�شى ا

 من 
ُ
يهرب

مواجهة احلياة.

] من ن�ض طويل.. 
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عماد جنيدي

�شاعر من �شورية

ـــن ملحمـــة �ل�ضِّ

من اأعمال �شعود احلنيني - ُعمان
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\ غريزة �لبقاء

»ثاأراً«  أن ميوت،  ا فكر فعالً  أخرى  وا �شعلة  بني 

لكن  ل�شانه.  لي�شت يف مكانها حتت  من حلمة 

نَفَ�ض ال�شيجارة على القهوة – ح�شاة يف بركة 

أنه مل يكمل املهمة التي  – ذّكره بحب احلياة. ا
 common sense أنه ل كلّف نف�شه بها بو�شفه القدر، وا

أ�شالً يف هذا العامل.  ا

على  ال�شوق  عن  منا�شب  تعبري  النف�ض  �شيق 

كل حال. حيث الغرفة وال�شارع واملدينة، هذه 

على  مكره  موظف  كبدلة  يرتديها  التي  الدنيا 

�شوى  لي�شت  ال�شباح،  يف  العمل  إىل  ا الذهاب 

أن  ا آمله  وا الناق�شة.  احللمة  ي�شبه  ل�شيء  متهيد 

أخرى ي�شتوجب النتظار.  الثاأر باأي طريقة ا

ال�شجاير عو�شاً  أن ي�شتمرئ �شعال  ا هكذا تعلم 

عن  أخرى  ا ناحية  ومن  ناحية،  من  موته  عن 

�شابع يف ثدي �شغري  الع�ض واخلنق وغر�ض الأ

العربة  أن  ا التقاه:  منذ  مكانته  اكت�شاف  يعيد 

من  مت�شع  أمامه  ا موؤدب  ثدي  باحلجم.  لي�شت 

الوقت ليتعلم البذاءة، ويتاأكد على طريقته من 

معركة  بعد  لعله  مكانها.  هنا  فعالً  أن حلمته  ا

يحب  أنه  ا أدرك  ا الثدي،  ذلك  دامية،  ا�شتقالل 

ال�شتعمار. 

أو  �شي�شتمرئ �شعال ال�شجاير تعبرياً عن �شوقه ا

ا�شتهانة بالدنيا. لكنه لن ميوت الآن. 

\ عيد ميالد

أن تبلغ الرابعة والثالثني:  هكذا يجب ا

مفاجاأة ال�شوء مع وجهها املتورد 

يحكي لك عن احلزن. 

ألفة مما يبدو،  أقل ا بيتها ا

أن يكون يف �شباح  وهكذا يجب ا

لي�ض �شوى بقية الليلة التي انت�شفت 

بعامك اجلديد. 

أورجازماتها بفرحة طفل   ا
َ
لقد لعقت

ينفخ ال�شمع على كعكته. 

وها هي ترتّب، يف غيابك، 

ال�رصير.

\ كايل 

أح�شائي...« - عمر ابن الفار�ض  ا
َ
»ويا نار

-1-

آلهة تقيء الثعابني،  عند الهندو�ض ا

تتكلل بالروؤو�ض امل�شجوجة )زيت �شعرها

عجني الأخماخ( وتفرت�ض القبور اجلماعية 

على �شبيل التنزه.

أن ل �شيء يعّطل �رصها  يعتقدون ا

إل �شالل دم. ا

لو اقرتبت من هذه الآلهة،

لو دخلت دائرتها،

ع�شاء املبتورة أمام الأ لو جثوت ا

العالقة بذقنها،

�شوف ترى فتحة 

أ�شفل عينيها،  فمها ا

حمجري النار، 

بئراً مبطنة بال�شكاكني.

آلهة طيبة، �شل ا أنها يف الأ ورغم ا

ق�شائد 

يو�صــف رخـــــــا

�شاعر من م�رص



ترعى الزرع والعا�شقني، 

إل �شورتها الغا�شبة ولي�ض هذا الرعب ا

ن الآلهة عند الهندو�ض، �شبحان اهلل، )لأ

أكرث من �شورة،  لكل منهم ا

ولكل �شورة ا�شم(

أن ت�شلي لها وهذا ا�شمها... ف�شل ا الأ

-2-

يا �شيدة التقطيع والغواية،

إلهاً، ولو لليلة، أكون ا أن ا حمتاج ا

هذه  يف  واحد  �شخ�ض  خلق  أعيد  ا أن  ا حمتاج 

الدنيا

أمتلك ذلك ال�شخ�ض لي�شتقيم وجودي. وعندما ا

كما متتلكني الليل واملجاعة،

أكتفي بالوقوف يف �شف من املوؤمنني لن ا

أيته روؤى العني يف نيبال –  را

أو  ا الكب�ض  ثمن  ميلكون  ل  فقراء  أكرثهم  ا كان 

الالما 

كذبيحة تليق بامتعا�شك،

ومل تخرج ال�شحايا التي يحملونها 

أ�شابعهم )ليدهنوا متثالك مبا تلتقطه ا

من غدران دمائها البطيئة(

حادث  يف  نفقت  قطة  أو  ا مم�شو�شة  بطة  عن 

�شيارة،

غري  قفزة  إثر  ا الفقري  عموده  انق�شم  قرد 

حم�شوبة 

إىل عرفه مبنقاره  أن ي�شل ا أعمى يريد ا أو ديك ا ا

 –
أكتفي بالوقوف يف �شفهم لن ا

�شابع. ل الرقاب ال�شغرية تنك�رص بني الأ
ُّ
وتاأم

�شاأكون من ال�شفاء والتجلي

إليك �شحيحاً وكامالً م نف�شي ا
ّ
أقد بحيث ا

أو فجيعة. بال خوف ا

يا �شيدة التقطيع والغواية،

من  �شعرك  أطراف  ا يحفظ  عجيناً  خمي  لي�شري 

التق�شف،

أج�شاد  ا يف  تن�شبينها  رماحاً  عظامي  لتكون 

برياء، الأ

وقلبي »بونبونة« يف فمك،

إلهاً.  أكون ا أن ا حمتاج ا

آباء غائبون � \

التي  مني هي  التي حملت  أة  املرا أح�شب  ا كنت 

ن�شيت  املنام  يف  يحدث  هذا  ن  ولأ أجنبت.  ا

فجاأة  الرتتيب.  يف  �شبقتها  أخرى  ا هناك  أن  ا

خرى هذه وهي ل ت�شبه  وجدتني جال�شاً مع الأ

أنها هي التي ظنني  نف�شها يف الواقع. خيل يل ا

أخربتُهم باأن يل ابناً  أتكلم عنها يوم ا أ�شدقائي ا ا

أنها  ق متاماً ا
ّ
أ�شد أره. لكن طوال جل�شتنا، مل ا مل ا

زاوية  أي  ا من  أتذكر  ا أن  ا حاولت  عبثاً  ابني.  أم  ا

أتعرف على مالحمها بيقني. لذلك  وجلتها ومل ا

ل  انقبا�ض.  اخلرايف  بت�شاحمها  فرحتي  عاق 

�ض 
ّ
أتلم أت ا أنني بدا أحلم. ورغم ا وعي عندي باأنني ا

ثالث  عنده  ي�شبهني  آدم  ا ببني  حميمة  عالقة 

أة  املرا عند  يجعل  مل  غيابي  ن  لأ ممتناً  �شنني، 

ي�شتد.  النقبا�ض  ظل  �شغينة،  أجنبته  ا التي 

لقائه  على  يعلّق  فادي  تذكرت  أفقت  ا عندما 

أة مل يتخل�ض من حبها: »ح�شل  الكارثي بامرا

آباء العامل الغائبني.  أجل ا ال�شيء«. وحزنت من ا

\ �أكلة حلوم �لب�صر

ر�ض بني قدميها.  َذَكري على الأ

إليه  ألفت ا أن ل ا بعد يومني – تقول يل، راجية ا

انتباه اخلادمة – �شتكون اخلادمة نف�شها هنا 

من جديد. ل، ل، لن تكن�ض ذكرك. فقط ل يجب 

أن تراه.  ا

فجاأة يخرج ِعرق نافر من جانب ذكري. كدودة 
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يت�شلق  أن  ا ي�شب على كعبها. يحاول  م�شتميتة 

�شاقها. 

أن  أحاول ا أنا ا ل، وا أطفال – تُوا�شِ �شيكون هناك ا

أب �شار جداً  أبوهم، وا إليه – وزوج هو ا أنظر ا ل ا

فخوراً، مل ل؟ 

عليه  غريباً  أح�شني  ا ل  الذي  البيت  وكعادة 

ركان  الأ – �شت�شخب  – فكرت  �شيء  كل  رغم 

أنهم  ا أ�شدقاوؤها.  ا أنهم  ا أفهمتني  ا باأ�شخا�ض 

املدعوين  اخوتها  ومثل  و�رصوريون.  بريئون 

لن  جتهيزها،  يف  اخلادمة  أت  بدا وليمة  إىل  ا

أن يروه.  يدو�شوا على َذَكري. فقط ل يجب ا

كدودة  النافر.  الِعرق  أرى  ا عني  رغماً  لكنني 

ببطء  بالكعب.  يت�شبث  احلياة،  على  م�شممة 

أن يت�شلق �شاقها.  مميت يحاول ا

\ �ل�صل�صلة

هن«، 
ّ
إنك ل�شت »زي قلِت ا

إل يف ح�شنك  إنك لن ترتكيني ا ا

أو قتيالً. باهلل عليك ماذا كان  ا

أفعل، حتى ل ت�شريي  أن ا ميكن ا

حلقة يف ال�شل�شلة

أكف عن لقائك  بحيث ا

أنت على بعد كيلومرتات  وا

أم�شي يف املالعب وا

 امل�شرتكة

خائفاً من روؤيتك؟

\ �أخطاء �ملالك)](

املالك  الوقت،  هذا  كل  بعد  �شيفعل  ظننتَه  ماذا 

ر 
ّ
تقد تتبعه... كيف مل  أن  ا وانتظر  لك  الذي ظهر 

اجلبل  عن  تبتعد  أنت  وا ال�شماوي  أمله  ا عمق 

امللعون كل يوم خطوة، جترجر حقائبك املثقلة 

إىل ما ل نهاية بني  بلحمه على �شاعات جتري ا

إذا ما نهاك تليفونياً عن الكربياء؟  أ ا �شاقيه، وتهزا

أن  أراد ا  ما ا
َ
خاراً، ك�شبت

ُ
أ�شبح املالك ب الآن وقد ا

عه عليك. لكن ما الذي ف�ّشلتَه على اخل�شارة؟ 
ّ
ي�شي

قرية هجرتْها ن�شاوؤها؟ خادم ي�رصق من البيت؟ 

لعلك  رقبتك؟  حول  أ  �شي�شدا عقد  مدارها  جنمة 

بطنه  يف  أن  ا ن�شيت  أو  ا جديد،  من  يظهر  ظننته 

، كيف �شتحلّق الآن؟
ْ
ك. يا كافر

َ
م

َ
د

[[[

ديوان  من  بول�س  �رسكون  ق�صيدة  عن   )[(

»حامل الفانو�س يف ليل الذئاب«: 

إذا  إال ا إذا تبعتَه خ�رست كل �صيء، ا »يظهر مالك ا

تبعته حتى النهاية... حتى تالقيه يف كل طريق 

متلفعاً باأ�صماله املن�صوجة من االأخطاء، يجثم 

املوت على كتفه مثل ُعقاب غري عادي تنقاد 

إليه حممولة على نهر من ال�صاعات،  فرائ�صه ا

القيته،  من  كل  �صعوده  عن  نهاك  جبل  يف 

�صحوت  لكنك  ارتقاءه!  تريد  ذهبت  جبل  يف 

من نومك العميق يف �صفح من �صفوحه، وكم 

إىل وليمة الدنيا مبزيد  أنك ثانية عدت ا أده�صك ا ا

أعلى«. أعمق، لكن التحليق ا من ال�صهية: االأمل ا
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\ �أمنيات ممنوعة

ن يل اأمنيات لأ

لي�ض م�شموحا اأن اأ�شبح وردة

اأو  اأُ�رْصَع نحو اهلل

ممنوع اأي�شا اأن اأكون ع�شفورا

يوزع الكرز على املالئكة

ين ل�شت غيمة ولأ

م�شتحيل حّتى اأن اأتزوج ال�شم�ض

فاأنا مثل اأرنب �شغري

 اأن اأموت وحيدة
َّ
علي

فوق اأرجوحتَك الغالية..

\ ُهـّوْيـَنا

اأيتها ال�شنونوة

من لِك

غري الوتد الِغر على حافة الق�شيدة؟

لنٌي كالطلع،

حملٌق كالغياب.

اأيتها املزهوة باخلطو..

تريثي

حتى ل ينكم�ض العمر.

\ �ك�صكاليرب\

يتفتق بال�شوء

يركل املدى بيانع ال�شحو

يقطف �شربه املرتمن على حوائط الزنبق

مثل طري الفالمنجو

فاتن حزنه

...قائم كي ُي�شكر العامل

\ عودة

لهنيهة رتبَت فوؤادي

م�شحَت الوجع امليت يف الزوايا

اأزلَت ال�شبح املتعفن من النافذة

واأعدَته اإيلَّ

اأبي�شا

و بكرا..

\ جنـة

مثل كل اآخر ليٍل

اأ�رصُع نوافذي

اأنتظرك اأن جتلب الطبيعة

لع�شقي املتقد

. غاينَّ اأن تق�رص اجلنة لأ

لن اأحتدث اليوم عن ال�شماء

اأو عن زهور جارتنا العنيفة

ن قلبي الآ

اأكرث ا�شتعال

من حبة الك�شتناء..

\ هدية

بال�شيلوفان

ُلفَّ قلبي

هذا املثقوب كالبدر

يقول القدر:

»ميــ�ض«مثل ع�شبة �شارة،

بني مفاتيح البيانو �شتفت�ض عنك.  

 »Excalibur« شطوري يف حكاية امللك اآرثر� \ ال�شيف الأ
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ق�شائد 

رياين مي�صون �الإ

�شاعرة من اليمن



220

من اأعمال الفنان بيكا�سو

ن�صــــو�ص
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الهرب اإىل الهاوية

حممد �أبو معتوق

قا�ص وروائي من �سورية

ر�ص وباأنها م�سطحة    الكالم الذي يتحدث عن الأ

يغويني,  مازال  والدللت,  واجلهات  احلواف 

 ظنوين.
َّ
ويوؤلب علي

   لذلك اأحلم, ويف امل�سافة ال�سا�سعة للحلم اأرك�ص 

م�سطح حافة,  لكل مكان  باأن  اعتقاد  ويراودين 

ولكل حافة عميقة هاوية جتاورها, وهناك يف 

�سياء  ر�ص... وتنزلق الأ اأق�سى الهاوية. تنتهي الأ

نني اأذهب  واحليوات اإىل م�سائرها الغام�سة, ولأ

بعيداً يف كل �سيء... اأندفع بقوة بحثًا عن احلافة 

وت�سكل  به  تب�رش  الذي  ال�سقوط  وعن  الفاتنة, 

عظمته وغرابته.

  وها اأنا اأبحث طوياًل عن هذا ال�سقوط دون اأن 

األقيه وبعد لهاث طويل وخيبة داوية... ياأتيني 

يف  بقعة  كل  اأن  وهو  اأحجية,  �سكل  على  احلل 

ر�ص هي بدايتها ونهايتها معًا. الأ

  وباأن البقعة ال�سامتة قادرة وب�سورة مفاجئة 

هذه  واأن  معًا  وهاويتها  حافتها  �سناعة  على 

اإذا توفرت �رشوط ودهور...  اإل  البقعة ل تن�سطر 

ونقاط لقاء وهروب واحتدام وغروب.

يف  اإل  يح�سل  ل  الن�سطار,  يح�سل  وعندما    

حلظة واحدة,حيث يهوي كل واقٍف على احلافة, 

داخلها  يت�سكل  الذي  بعاد  الأ الكثري  املعنى  اإىل 

واإىل جوارها.

اجلرف  هذا  يف  �سفل  الأ اأو  على  لالأ وجود  ل    

املجاور للهاوية, لذلك ميكن للواقف على احلافة, 

اأن يهوي اإىل الفردو�ص, اأو يهوي اإىل اجلحيم, اأو 

العذاب واأق�ساه  اأ�سعب  الن�سيان وهذا  اإىل  يهوي 

يف الربهة اخلاطفة.

اأوراقي  فحملت  التاأويل,  هذا  اأغواين  لقد    

مثل  وحاولت  كي�ص  يف  وو�سعتها  وحكاياتي 

مالك احلزين, اأن اأقف يف نقطة ماء ل اأبارحها 

حتى يجف ماء معناها ودللتها... واأن اأغم�ص 

عنها,  اأتوه  ول  فيها  اأتوه  ل  عيني طوياًل حتى 

وما  طبيعتها  عن  احلافة  انف�سال  منتظراً 

هوي اإىل القرار ال�سحيق. يجاورها,لأ

خرين  والآ ولني  الأ َفَزع  كاأن  اأهتز  اأنا  وها   *   

اأو كما  الزلزلة,  اعد  اعد يف نب�سي كما ت�سّ ي�سّ

اعد الروح يف اخللية الواجمة, بعدها اأهوي..  ت�سّ

يف  ونف�سي  بج�سدي  األتقي  حتى  اأهوي  واأظل 

امل�سافة اجلارفة.

وكاأنه  يتبدى  ة 
ّ
مر التبا�ص..  فيه  مكان  ويف    

حائراً  اأقف  اجلنة.  كاأنه  يلتمع  ة 
ّ
ومر اجلحيم 

ومرجتفًا وحني ياأن�ص املكان يل ويبدي مفاتنه 

كفردو�ٍص حمتمل, اأ�سطرب فيه.. واأبحث اأول ما 

األقاهما  وعندما  والع�سل  اخلمر  نهر  عن  اأبحث, 

نهر  هو  اأين  اأت�ساءل...  ثم  اأرجتل,  حتى  اأعب 

دونه,  جنة  تكون  اأن  اجلنة  بو�سع  هل  احلب؟ 

ل  رياح   
ّ
علي وتهب  البحث,  يرهقني  وعندما 

فاأملح  يجاورين  ملا  اأنتبه  بها.  ملعرفتي  طاقة 

امراأة باهرة... عندها تكتمل اجلنة والهاوية يف 

ياي ومعناي, فاأحت�سن املراأة طالبًا اخلال�ص  روؤ

واملغفرة منها ومن فتنتها.

املالح  يحت�سن  كما  طرفها  من  فتحت�سنني    

املعنى  يكتمل  ذلك  ال�سال موجة عاتية.... عند 



�سدرها  تبا�سري  يف  ونف�سي  راأ�سي   
ُّ

فاأد�ص

ية فتنتها  متكن من روؤ ونف�سها. فتبعدين عنها لأ

كلها وعندما اأبتعد واألتفت.. اأرى خلقًا ل ح�رش 

العا�سفة,  الربهة  لهم ول عد, وقد غامرت بهم 

يف  وت�سكلت  الكالم,  �سفاههم  على  وتوقف 

عيونهم الده�سة العالية, فاأخرتق �سفوفهم حتى 

رى  لأ واأحدق...  يبارحونها,  ل  نقطة  اإىل  اأ�سل 

عجبًا.

  �سومعًة و�سيخًا عجيبًا له حظ وافر من مالمح 

طويل  خط  واأمامه  واملالئكة,  والن�ساء  الرجال 

فاق  الآ يف  وينتهي  منه  يبداأ  ال�سكني...  كحد 

�سباب,  املرتامية. وبعد تاأمل وتفكري اأ�ساأل عن الأ

القاطع  احلد  هذا  يعرب  لن  ال�سيخ:  فيجيبني 

كاليقني من هوؤلء الفزعني, اإل العبد املذنب الذي 

يلتمع  اأو حكاية  اأن يق�ص علينا ق�سة  ي�ستطيع 

ي�ستطيع  وعندما  املائلة...  والدللة  الظن  فيها 

الكائن اأن يق�ص ويرجتل... عندها يكون, ويعرب 

احلدَّ القاطع وكاأنه يعرب طريقًا معبداً بالرتانيم.

  * ف�ساألته: وعندما ل ي�ستطيع اأن يفعل..؟

  * عندما ل ي�ستطيع.. يظل على احلافة, ل ظنون 

مت�سكه ول هاوية حتميه...

  * بعد ذلك �سيدي, اأي �سيء يكون..؟

الذي كان  الكائن  الن�سيان... والغرتاب عن   *  

والكائن الذي لن يكون.. 

  عندما التفتت اإىل احل�سود...كان النا�ص يبحثون 

يف ذكرياتهم واأيامهم عن حكاية تخرجهم من 

يحمل  عجوز  رجل  اقرتب  ذلك  خالل  حريتهم, 

بع�ص الكتب... 

للق�س�ص,  �سغاء  بالإ املكلف  الكائن  من    

و�ساأله: 

  * هل توجد يف ال�سماء.. كتب؟ ومكتبات؟ فتحري 

�سغاء... وبعد �سمت قال:  الكائن املكلف بالإ

كتب  �سوى  ال�سماء  مكتبات  يف  توجد  ل   *   

اليقني.

تون    * اأما كتب ال�سك فقد األقيت يف الأ

كتبه  وتراجعت  العجوز  الرجل  تراجع  عندها    

معه حتى كاد ل يبني. وكانت ده�سة يف العيون 

وحزن...واأ�سئلة ل تهون.

  ثم جاء النداء... ليتقدم كل ذي ق�سة...

  وكل ذات ق�سة..

بني  الفا�سل  احلّد  وتعرب  لديها,  ما  لتقول    

الهاوية والزمان اجلميل...

  فتقدم رجل و�ساأل: 

  األ يحق للرجال اأن تكون ق�س�سهم عن الن�ساء.

  فجاءه ال�سوت: 

  * يجوز..

تكون  اأن  للن�ساء  يحق  وهل  امراأة:  �ساألت  ثم    

ق�س�سهم عن الرجال.

  فجاءها ال�سوت: 

�سماء    * يحق.. فبعد عبور احلد الفا�سل تختلط الأ

وال�سفات وتذوب, ويت�ساوى الرجال بالن�ساء.

  عند ذلك تنف�ست الن�ساء ال�سعداء, وكظم الرجال 

حوال, وركبتهم اخل�سية من  الغيظ ومالت بهم الأ

اأن يتحولوا اإىل ن�ساء.

  بعد اأن اأح�ص اجلميع.. باأن التماثل يف النوازع 

على  الده�سة  اأ�سحاب  يعني  ل  والطباع, 

الن�سو�ص  وت�سكيل  والكلمات  اخليوط  جتميع 

كل  خميلة  ويف  بالتوارد,  وا  بدوؤ واحلكايات, 

و تخ�سف  اأعلى عليني  اإىل  ترفعه  منهم حكاية, 

ب�سواه اإىل القرار املكني.

�سغاء للحكايات  الكائن املكلف بالإ   لذلك هزَّ 

راأ�سه وقال: 

  * العبد املذنب الذي يحكي علينا حكاية ت�سبه 

خري  ل  اآبق  عبد  خرين,  والآ بالزمان  مطوحًا 

فيه.

ذكرياتهم  من  وتراجعت  احل�سود,  فا�سطربت    
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راجيف. احلكايات واحتدمت اللعنات والأ

الق�ساة  يرتبع  حيث  املكان  من  اقرتب  ثم    

ول�سو�ص,  ق�ساة  ون�ساء,  رجال  واملحلفون, 

اأتقياء  و�سجانون,  �سجناء  وجمرمون,  �سحايا 

وملعونون.

لها  �رشورة  ل  حكاية  ب�رشد  منهم  كل  وبداأ    

الذي  النتظار  املرير,  النتظار  نف�سه  ليجنب 

واإلفة  اليقني,  وحرائق  ال�سك  مياه  اأمامه  تهون 

الفردو�ص واحتدام اجلحيم.

مثل  الهاوية  ونبتت  ر�ص,  الأ ان�سطرت  عندما    

فكرة مفاجئة..

اإحدى دور الن�رش,    كنت يف تلك الربهة قا�سداً 

وقد و�سعت ق�س�سي يف كي�ص... 

  وحني ت�سكلت الهاوية وح�سل النهيار, انزلقت 

املكني...  القاع  يف  الكثريين  مع  و�رشت  فجاأة 

ويف حلظة النهيار ت�سعث كل �سيء عدا الكي�ص 

الكثريين,  حفيظة  اململوء  الكي�ص  اأثار  وقد 

فداهموين وداهموا الكي�ص وفتحوه عنوة وعندما 

الق�س�ص  ل�رشقة  بع�سهم  بادر  فيه  ما  عرفوا 

والن�سو�ص...

�سغاء  بالإ املكّلف  العجيب  ال�سيخ  اأن  غري    

حقوق  لهم:  وقال  انتهرهم  والتبويب  واجلمع 

ت�سبه  التي  الهائلة  احلفرة  يف  م�سانة  التاأليف 

اجلحيم.

  ف�ساأله بع�سهم اإن كان من حق الرجل �ساحب 

حكايات  من  لديه  مبا  يفتديهم  اأن  الكي�ص 

وق�س�ص, فقال الكائن... يحق له اأن يفتديكم, اإن 

�سلح الق�سد و�سلحت الن�سو�ص.

فاأخرجت  لفة...  الإ ببع�ص  �سعرت  ذلك  وعند    

احلكايات واألقيتها يف الف�ساء القريب.

اإ�سغاء ووجوم, وكان  الهواء يف حالة    وكان 

واإمعان يف  الدللة,  النا�ص يف حالة غياب عن 

برمته  العامل  وكاأن  والتلويح...  ذرع  الأ حتريك 

�سيطري. 

  * بعد اأن تطايرت احلكايات... تراك�ص النا�ص 

بع�سهم  عظيم..  حٍظ  اإىل  يرتاك�سون  كما  اإليها 

مر,  الأ فاته  وبع�سهم  �ساّلة  ورقة  على  ح�سل 

عندي  وبقيت  والوجوم...  التح�رّش  واأنهكه 

البائدة,  الرطبة  احلكايات  بع�ص  الكي�ص  يف 

بني  الفا�سل  احلد  يف  واأخفيتها  فاأخرجتها 

معطفي ولهاثي.

اإىل  العجيب  ال�سيخ  التفت  اأعرف..  اأن    * ودون 

الق�ساة واملحّلفني وطلب منهم مطاردة الكي�ص 

اإىل  فيه  الباقية  والق�س�ص  احلكايات  واإدخال 

غرف التاأويل واحل�ساب املرير.

خري الذي �سيودي    وهكذا وقفت منتظراً احلكم الأ

بي وبن�سو�سي اإىل اجلنة حينًا... واأحيانًا كثرية 

اإىل اجلحيم.

  وعندما طال الوقوف بي اأمام خيمة التحكيم, 

والكبار,  ال�سغار  والن�ساء,  الرجال  اإيّل  خرج 

والنظرات  بالق�س�ص  واألقوا  والع�ساة,  التقاة 

اجلائرة اإىل وجهي وهم غا�سبون..

  وها اأنا اأ�ستعيد ما فقدت من ق�س�ص وحكايات, 

ون  ميالأ عّلهم  خرين...  الآ ذاكرة  اإىل  واأر�سلها 

وتغامر  تنتظرين,  اأخرى  بهاوية  الفارغ  كي�سي 

بي.

  وعندما فعلت.. خرج اإيّل الرجل ال�سيخ.. ف�ساألته 

عن امل�سري..

  * فطلب مني اأن اأ�رشد ما لدي.. 
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)الديرة طلبت اأهلها(

مثل بدوي   

  هناك م�سهد يطاردين منذ اأ�سهر. ل اأعلم متامًا كيف 

ال�سباح  هذا  تفا�سيله.  بكل  اأخريا   
ّ
علي ا�ستحوذ 

ا�ستيقظت كمن لدغته اأفعى بخ�سارة �ساعتني من 

وقع  وكاأنه  نف�سه,  بامل�سهد  اأفّكر  املعتاد.  نومي 

للتو: طفل يف ال�سابعة يلهو يف �سحراء. طفل مي�سك 

اأمامه  يرك�ص  يربوع خائف  بذيل  مربوط  بخيط 

�سيلوذ  خرى.  الأ الريابيع  خمابئ  على  يدّله  كي 

الريبوع يف جحر �سغري, و�سيكون اجلحر بالتاأكيد 

لريبوع اآخر خمتبئ, فهو لن يغامر بدخول جحر 

ول  الأ اجلحر  بحفر  تبداأ  اللعبة  �ساللته.  يخ�ص  ل 

ثالث,  يربوع  على  ليدل  الثاين  الريبوع  واإخراج 

ي�سّلون  رابع, يف �سحراء لنهائية, بني رعاة  ثم 

وممالك  والعقارب  الريابيع  باإخراج  عزلتهم 

جهد  اإىل  حتتاج  ل  العقارب  خمابئها.  من  النمل 

فتحة  اأحدهم  ز 
ّ
ميي اأن  يكفي  اإخراجها,  يف  كبري 

ق, ثم يبول فوقه حتى تخرج العقرب 
ّ
الغار ال�سي

مبللة طلبًا للنجاة, لتجد نف�سها بعد خطوات من 

طفال  الأ لهوؤلء  هروبها, يف حفلة تعذيب م�سّلية 

اأحدهم  الالهبة.  الظهرية  �سم�ص  حتت  الالهني 

اآخر,  ثم ي�سع عقربًا  ي�سع عقربًا داخل زجاجة, 

اإىل  ينتهيا  اأن  قبل  بينهما,  �سارية  معركة  لتبداأ 

اأن  اإىل  �سعبيون  اأطباء  �سينتبه  هامدتني.  جثتني 

ن  ال�سائل الذي تفرزه العقارب املنتحرة ي�سلح لأ

يكون ترياقًا ملعاجلة ل�سعة العقرب, وذلك بدهن 

مكان الل�سعة بهذا الرتياق. ل اأعلم ملاذا كان هذا  

�سهر املا�سية,   با�ستمرار طوال الأ
ّ
امل�سهد يلح علي

موؤجاًل م�ساهد اأخرى, رمبا كانت اأكرث اأهمية, لكن 

وا�سعة  ية 
ّ
بر اكت�سافه  يف  ال�سابعة  طفل  �سورة 

واأودية  وطيور,  وحيوانات  وح�رشات  ونباتات 

ومغاور وكهوفًا, كان الرعاة يجو�سون اأ�رشارها, 

ال�سباح  هذا  يف  ن,  الآ تركيبها  باإعادة  اأغرتني 

الربيعي من اأواخر اآذار.

�سة توم�ص مثل برق يف ليلة 
ّ
 م�ساهد و�سور مغب

معتمة. تغيب �سنوات باأكملها يف هباء الن�سيان, 

  وتنطفئ  يف موقد احلوا�ص.  
ُّ
تهب

الرباري  تلك  اإىل  قادين  من  وحده  الربيع  هل 

البعيدة يف هذا التوقيت املتاأخر نحو اأربعة عقود 

ال�سابعة  لطفل  اآخر  م�سهداً  اأن  ذلك  رمبا,  كاملة؟ 

نباتات  للتقاط  باكراً  ي�ستيقظّن  فتيات  ب�سحبة 

العكوب والكماأة والفطر, يف ال�سفوح البعيدة, بعد 

يوٍم  عن  واملطر  والربق  الرعد  اأيام  تتك�سف  اأن 

امل�سهد,  هذا  مع  بالتناوب  يتماوج  كان  م�سم�ص, 

اأ�سيلة  بخربة  البدو  يعرف  اأقل.  بتفا�سيل  ولكن 

وكيفية  البكر,  را�سي  الأ الكماأة يف  اأماكن هبوب 

باكت�ساف  األهو  كنت  اأخطاء.  دون  من  نب�سها 

متباهيًا  منه,  كبرية  كمية  وجمع  الفطر  اأماكن 

اإىل  فطر  فقع  من  والرك�ص  العمل,  على  بقدرتي 

هذا  من  مبغامرات  يل  ي�سمح  اأبي  يكن  مل  اآخر. 

بعيدة,  قرى  يف  املتوا�سل  غيابه  لكن  النوع, 

اأتاح يل مثل هذه الفر�سة, اإىل فر�ٍص اأخرى, كاأن 

األتحق بالرعاة للت�سلية. كان الرعاة يجتمعون كل 

ظهرية يف واٍد مع�سو�سب عند تخوم مناجم امللح, 

للريابيع  �سواء  حفلة  يف  الياب�ص  احلطب  ي�سعلون 

و�سخب.  ة 
ّ
ب�سهي يلتهمونها  ثم  ا�سطادوها,  التي 

اأن  رف�ست  لكنني  م�سويًا,  فخذاً  ناولني  اأحدهم 

اآكله, م�ستهجنًا طعمه اأو اإنني خ�سيت خو�ص هذه 

ن بالقول اإنني التهمت ذلك  املغامرة. لدي رغبة الآ

الفخذ وطالبت بح�ستي كاملًة من ال�سيد, وت�سلقت 

مغاور معتمة جلمع بيو�ص الطيور, وا�ستبكت مع 

ذئب ما, كان يحاول اأن ي�سطو على خروف �سال, 
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التي  ومغامراتهم  الرعاة  اأحاديث  على  متكئًا 

�سباع  اأبطالها  مغامرات  حقًا.  تده�سني  كانت 

الرجال  تخطف  و�سعايل  وحمري,  وطيور  وذئاب 

باأظافر  ال�ساطئ  اإىل  النهر ثم تعيدهم  اأعماق  اإىل 

�سفاء  يف  �سحرية  قدرات  اكت�سبوا  وقد  طويلة, 

اأحد هوؤلء  د 
ّ
اأن مي�س اإذ يكفي  اأمرا�ص م�ستع�سية, 

حتى  مل  الأ مكمن  على  بيده  املحظوظني  الرجال 

بد. للذئب حكاية خمتلفة, اإذ  ي�سفى �ساحبة اإىل الأ

النوم,  �سيجافيه  الذئب  عني  يلتهم  من  اأن  يروى 

 قوية تلتقط 
ّ
ويبقى متيقظًا طوال الليل بحا�سة �سم

دبيب النمل يف الظالم, ولكن من يجروؤ على التهام 

»اأنتم  ويقول  احلكيم  الراعي  ي�سحك  ذئب؟  عني 

اأكله  الذئب  مين من ج�سم  الأ اجلزء  اأن  تعلمون  ل 

م«. يف حلظة 
ّ
ي�رش فهو حمر اأما اجلانب الأ حالل, 

يف  واأمتدد  ذئب  عني   
ُ
األتهم م�ستعارة,  �سجاعة 

فرا�سي, فيما اأخوتي يغطون يف نوم متقّلب حتت 

�سوء م�سباح الكريو�سني املعّلق على اجلدار, اأنظر 

باجتاه النافذة, خوفًا من جميء الذئب ل�ستعادة 

لنوٍم  ا�ست�سلم  ثم  اأقاومه ب�رشا�سة  املفقودة,  عينه 

الرعاة  اأح�سد  ومرهق.  طويل  يوم  اإثر  م�سطرب, 

على رباطة جاأ�سهم وقدرتهم على الرك�ص حفاة 

�سواك,  غري عابئني بامللم�ص اخل�سن للحجارة والأ

والقفز على ظهور حمريهم بر�ساقة الطيور. اأحاول 

تقليد حركاتهم لكنني اأف�سل بامتطاء حمار مهما 

اأطفال  على  باأ�سى  ج 
ّ
اأتفر واأليفًا.  م�ست�سلمًا  كان 

ويت�سلقون موؤخرة  �سني يرك�سون حفاة  يف مثل 

جد  لأ لهم,  ال�سائق  تهديدات  رغم  عابرة,  �ساحنة 

هوائية  دراجة  على  خريفي  يوٍم  ع�رش  نف�سي 

قرية  اإىل  باإي�سايل  والدي  كلفه  �ساب  يقودها 

على  بناء  املدر�سة,  اإىل  لالنت�ساب  مي  لأ جّدي 

بعد  بي,  لأ ال�سنوية  زيارته  ن�سيحة ويّل كان يف 

رقبتي  يف  معّلقًا  يبقى  �سوف  حجابًا,  اأهداين  اأن 

اأقل  يف  ال�سيئة.  قدار  الأ من  حلمايتي  طوياًل  اأمداً 

هائل  عدد  بني  اأخرى,  قرية  يف  كنت  �ساعة  من 

جدي  كان  فقد  العم,  واأبناء  وبنات  اخلالت  من 

متزوجًا من امراأتني. يف ذلك البيت الطيني, املبني 

فوق دكة عالية, اكت�سفُت عاملًا مده�سًا, فقد كان 

قدميًا  ق�رشاً  ي�سبه  املتقابلة,  ال�ست  بغرفه  البيت 

الوا�سعة  ب�سبابيكه  الفريد  املعماري  طرازه  يف 

و�ستائره  غرفه  وخزائن  واأدراجه  واأبجوراته 

رة, و�سالونه املفتوح على جهتي اجلنوب 
ّ
امل�سج

وحقول  وب�ساتني  بزرائب  حماط  بيت  وال�سمال. 

ت�سللها  للماء,  و�سواٍق  للفالحني,  واأكواخ  قطن, 

ان  . كان بناء املدر�سة يقع 
ّ
اأ�سجار توت وتني ورم

برفقة  ذهبت  مرتفعة.  تلٍة  فوق  جدي  اأمالك  يف 

الكربى  خالتي  بعناية  املدر�سة,  اإىل  خالتي 

التي مل تدخل املدر�سة قط . كان التالميذ يفدون 

ُخطت  بع�سهم  �ساحبة,  بهيئات  بعيدة,  قرى  من 

متاأخرة,  ب�سن  املدر�سة  دخلوا  وقد  للتو,  �سواربه 

بناء على اإح�ساء مرجتل. يف امل�ساء كان املعلم 

يح�رش اإىل بيت اجلد لتدري�ص خالتي, وكنت اأجل�ص 

معهن اأراقب ال�سور والكلمات املبهمة, واأن�ست اإىل 

والقراءة  الكتابة  فتعلمت  بانتباه,  الكبار  درو�ص 

ول,  يف ثالثة اأ�سهر, وقبل نهاية العام الدرا�سي الأ

قفز  لأ البتدائي,  الثاين  ال�سف  اإىل  املعلم  نقلني 

اإىل ال�سف الثالث مبا�رشة, بعد اأن تربعَت, خالل 

كتاب  يف  من�سورة  ق�سة  بقراءة  خلوية,  نزهة 

ال�سف اخلام�ص, ا�ستع�ست على تلميٍذ ك�سول.

ب�ستان  اإىل  جدي  اأرافق  كنت  العطل  اأيام  يف   

دخول  اأحد  يجروؤ  مل  النهر.  حافة  عند  يقع  كبري 

لدى  را�سخة  قناعة  ب�سبب  مبفرده,  الب�ستان  هذا 

كانت  �سخمة,  اأفعى  وجود  على  توؤكد  اجلميع, 

خارج  تت�سلل  كانت  لكنها  الغرباء,  من  حتر�سه 

تذوقت  هناك  جّدي.  ح�سور  مبجرد  الب�ستان 

�سجار  الأ اأغ�سان  من  واخلوخ  والرمان  التفاح 

كنت  امل�ساء  يف  حياتي.  يف  مرة  ول  لأ مبا�رشة, 

اأت�سلل اإىل جمل�ص اجلد اأمام الديوان الكبري, اأجل�ص 

يف ح�سنه, اأو اأدور ب�سينية ال�ساي على الفالحني 

الذين كانوا يتوافدون يوميًا اإىل الديوان, ين�ستون 

اأن  دون  الراديو,  من  خبار  الأ ن�رشة  اإىل  باهتمام 
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املطبخ  يف  غلب.  الأ على  واحدة,  عبارة  يفهموا 

الع�ساء,  تن�سغل اخلالت بتح�سري  للبيت  املتاخم 

واإ�سعال  مك�سوفة,  مواقد  يف  احلليب  وت�سخني 

 يوم واحد 
ّ
عداد اخلبز. ل مير التنور لإ احلطب يف 

تقريبًا من دون اأن ُتعّلق ذبيحة يف الفناء ال�رشقي 

على  كان  طارئ.  �سيف  بقدوم   
ً
احتفاء للمطبخ 

كها �سخونة 
ّ
اجلد اأن يعالج خ�سومات يومية حتر

اأحزمة من اجللد  البدو, وخناجر تلمع فوق  دماء 

جدتي  اللحى.  بتبوي�ص  لتنتهي  باخلرز,  ع 
ّ

املر�س

ف�سة اجلا�سم كانت تروي وحدتي مباء احلكايات, 

على  م�ستلة  احلكايات  اأن هذه  و�ساأكت�سف لحقًا 

و»كليلة  وليلة«,  ليلة  »األف  نة 
ّ
مدو من  ما,  نحٍو 

ودمنة«, وموروث امليثيولوجيا البدوية املرحتلة. 

ل اإىل اأفعى ب�سبعة 
ّ
التنني يف حكايات اجلدة يتحو

و�ص تبتلع كل ما يقع يف طريقها, والغول اإىل  روؤ

ر�ص,  حنفي�ص يخطف الن�ساء الفاتنات اإىل حتت الأ

وحو�سلة النعامة لها قدرة �سحرية على اإنتاج كي�ص 

من الذهب يف كل ليلة حتت راأ�ص من اأكلها, وعظام 

خرى اإىل ذهب, والديك على  البقرة تتحول هي الأ

فعى  عداء. الأ هيئة  �ساب ي�سارك يف غزو قوافل الأ

فاأ�ستيقظ  مناماتي,  يف  تطاردين  كانت  وحدها 

جدتي  اأوقظ  والعط�ص,  الفزع  اأرهقني  قد  و  لياًل 

 »
ً
ب�سعوبة يف نداءات متكررة, واأقول لها »اأريد ماء

الغزال  �سياأتي  النعا�ص«مْن..مْن,  قلب  من  جتيبني 

الغرفة  اإىل باب   
ُ
اأنظر حاماًل قربة ماء ويرويك«. 

اأن  اأتوقع  اإىل النافذة امل�سقوقة قلياًل,  املغلق, ثم 

ياأتي الغزال من النافذة بقفزٍة واحدة, ثم يتوّقف 

فوق راأ�سي, راخيًا فتحة القربة. انتظره.. انتظره, 

غام�سة.  اأحالم  يف  جمدداً  النوم  ياأخذين  اأن  اإىل 

اأفّكر:  العط�ص.  فارقني  وقد  ال�سباح  يف  ا�ستيقظ 

هل اأتى الغزال حقًا؟

�سمينة يجرها  امل�سهد ثالثة عجول  تقتحم  ن  الآ  

رجال اأ�سداء اإىل عتبة الديوان الكبري �سبيحة عيد 

�سحى, و�سكاكني م�سقولة تنحر اأعناقها بحركٍة  الأ

بعد  الديوان.  �ساحة  ليغطي  الدم  في�سيل  خاطفة, 

�سالة العيد تتوافد ال�سواين النحا�سية من املطبخ 

متال�سقة  دوائر  يف  الرجال  م 
ّ
يتكو ال�ساحة.  اإىل 

اأيديهم واأفواههم بالرثيد  حول ال�سواين. يغرقون 

اإىل  اأت�سلل  اللحى.  من  الدهن  في�سيل  والعظام, 

غم�ص  يف  الكبار  اأقلد  اأن  واأحاول  جدي  ح�سن 

ينبهني  يذكر. 
ُ
جناٍح  دون  من  احل�ساء,  يف  اخلبز 

جدي األ اآكل بيدي الي�رشى, لكنني �ساأبقى اأع�رش 

اإىل اليوم.

 يف بداية العطلة النت�سافية ي�سل اأ�سعد الفا�سل 

لق�ساء  اأهلي  اإىل  على دراجة هوائية كي يعيدين 

�سعري,  خالتي  مت�ّسط  اخوتي.  بني  العطلة  فرتة 

ماركة  من  الفاخرة  بال�سكاكر  جيوبي  وحت�سو 

عليها  �سي�ستويل  التي  ال�سكاكر  اأخوان«.  »نا�سد 

بنباح  امل�سغولتني   
ّ
عيني من  غفلة  يف  اأ�سعد  

كالب تطارد الدراجة ثم تبتعد وهي تهّز ذيولها.  

الدراجة الهوائية تتهادى يف الدرب الرتابي, فيما 

�سمراء  امراأة  عن  اًل 
ّ
مو يرّدد  الفا�سل  اأ�سعد  كان 

�سنلتقيها  م�سلولني,  �سيفني  ي�سبهان  بحاجبني 

يف قرية تف�سل بني القريتني. تناوله رغيف خبز 

باأغاٍن  الرحلة  ثم نكمل  التنور,  للتو من  اأخرجته 

اأكرث �سجنًا كان يرددها اأ�سعد تاركًا املقود ي�سري 

اأقرب  طويلة  بقبالت  اأمي  حتت�سنني  هواه.  على 

اإىل ال�ّسم. يطارد اأخوتي ديكًا, �سوف يذبحه �سائق 

الدراجة ب�رشبة واحدة من خنجره. يرك�ص الديك 

املذبوح نحو ثالثة اأمتار ثم يهمد مرًة واحدة. اأنا 

البيت  اأفعله يف هذا  اأجد ما  اأهلي, ل  �سيف لدى 

واأقوا�سه  ببيت جدي مبتاهاته  املوح�ص, مقارنة 

اإىل  اأنظر  العتبة,  على  اأجل�ص  و�سخبه.  واأدراجه 

واإيابًا  ذهابًا  قوية  ب�سواعد  اللنب  تعد  وهي  اأمي 

الرمان.  بق�رش  املدبوغ  املاعز  جلد  من  ب�سكوة 

اللنب  من  وكوبًا  الزبدة,  من  �سحنًا  تناولني 

ع�ساب والورود  ر�ص متوج بالأ الرائب مع التمر. الأ

اأن متتزج بحقول  ال�سارحة, قبل  الربية, والدواب 

وجبة  اأحمل  اخلابور.  لنهر  املتاخمة  القطن 

مل�سخة  ميكن�سيان  يعمل  الذي  اأ�سعد  اإىل  الغداء 
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اأجده نائمًا حتت �سجرة توت �سخمة واإىل  املاء. 

جانبه راديو ترانزي�ستور �سغري غطى على �سوته 

الب�ساط  عند طرف  الوجبة  اأ�سع   . امل�سخة  هدير 

اأجل�ص على �سخرة,   النهر.  اإىل  واأم�سي  املهرتئ, 

اأو  �سيفني  بعد  املاء.  يف  �سماك  الأ حركة  اأراقب 

ثالثة, �سيعّلمني اأ�سعد ال�سباحة, بناء على تو�سية 

من والدي. هكذا اأقطع النهر من ال�سفة اإىل ال�سفة 

على  مربوطة  منفوخة  قربة  مب�ساعدة  خرى  الأ

النهر يف  و�سط  ب 
ّ
املدر �سريخي خيوطها  ظهري, 

حلظة مباغتة, تاركًا اإياي مل�سريي, وما اأن اأمتكن 

خرى باأنفا�ص  من ال�سباحة مبفردي اإىل ال�سفة الأ

مقطوعة, تكون التدريبات قد انتهت بنجاح. يلفُّ 

اأ�سعد �سجائره على مهل, ويخرتع يل ق�س�سًا عن 

بطولته يف احلرب, وكيف اأ�سقط طائرة اإ�رشائيلية 

بحذائه الع�سكري. �ساأكت�سف لحقًا اإنه يق�سد حرب 

جمرد  اأمامي  مارواه  كل  واإن   ,1967 حزيران 

اأوهام جندي مهزوم يف حرب خا�رشة. كنت اأنتظر 

وعده  اأ�سعد  يفي  كي  ال�سم�ص,  غروب  نافذ  ب�سرٍب 

باأن ي�سمح يل باإطفاء حمرك م�سخة املاء, وذلك 

�سفل, لتتهاوى  باإنزال عتلة ت�سغيل امل�سخة اإىل الأ

بعدها حركة دوران عجلتي امل�سخة. األهو بزراعة 

�ساقية,  طرف  عند  والباذجنان,  البندورة,  اأ�ستال 

اأتفقدها يف اليوم التايل, فال اأجد اأثراً لها, فاأكرر 

على  �ستذبل  �ستالتي  لكن  اأخرى,  مرًة  املحاولة 

الدوام.

اإىل  ثانيًة,  اأعود  نف�سها,  الهوائية  الدراجة  على    

مداريًا  والدي  ويح�سنني  اأمي,  لني 
ّ
تقب املدر�سة, 

اأ�سعد  يتوقف  التالل.  وراء  نبتعد  اأن  اإىل  دموعه, 

بيد  عطر  زجاجة  ويد�ص  نف�سها,  املحطة  يف 

اأقع  ل  كي  باملقود  اأت�سبث  واأنا  ال�سمراء,  املراأة 

عن الدراجة املائلة التي مي�سك بها العا�سق, وهو 

يو�سو�ص املراأة بكالم غرام, مل اأكن اأفهمه متامًا. 

كتب معلم ال�سف على ال�سبورة »من قا�سيون اأطلُّ 

تالميذ  من  وطلب  الن�سيد,  اآخر  اإىل  وطني..«  يا 

وراءه,  الن�سيد  اأبيات  يرددوا  اأن  اخلام�ص,  ال�سف 

ول فكان علينا اأن نكتب  اأما نحن تالميذ ال�سف الأ

ول من الن�سيد ع�رشين مرًة يف ح�سة اخلط  البيت الأ

العربي. املعلم الذي و�سل املدر�سة قبل اأيام على 

حمار هزيل يحمل حقائبه, اأعلَن اأن هذا الن�سيد من 

تاأليفه, ف�سفق التالميذ لهذا ال�ساعر املجهول. 

يف  ركبتي   
ْ
رحت

ُ
ج ول,  الأ الريا�سة  در�ص  يف 

يف  منديل  و�سع  تتطلب  اللعبة  كانت  ال�سباق. 

يف  يقفان  مت�سابقني  بني  امل�سافة  منت�سف 

من  يفوز  اأن  على  بع�سًا,  بع�سهما  مواجهة 

رك�ست  فريقه.  اإىل  ويعود  اأوًل  املنديل  يختطف 

بحجرٍة  فتعرّثُت  املنديل  باجتاه  طاقتي  باأق�سى 

ال�سباق,  اأتفرج على  ناتئة ووقعت. جل�ست جانبًا 

بد.   ثم هجرت الريا�سة اإىل الأ

اأخرى,  مرًة  ركبتي  جُترح  اأن  ينبغي  منا�ص,  ل 

الهوائية  الدراجة  ركوب  تعّلم  حماولتي  فاأثناء 

من احلجم ال�سغري, اأبلغني �ساحب الدراجة الذي 

يكربين ب�سنًة واحدة, اأنه لن اأتعّلم اإذا مل اأقع وجُترح 

ركبتي وي�سيل الدم.

 بدفعة واحدة من يديه, وجدتُّ نف�سي انحدر يف 

ج, 
ّ
اأق�سى �رشعة الّدراجة يف واٍد عميق بخٍط متعر

قبل اأن اأقع وجُترح ركبتي فعاًل. قلُت لنف�سي واأنا 

لني 
ّ
اأح�سل على عالمة تخو اأنذا  : ها  مل  اأداري الأ

ركوب الدراجة من دون خوف.

كنت  ثالثة:  مرًة  �سنوات,  بعد  ركبتي  )�سُتجرح   

ممدداً فوق ب�ساط من اللباد يف غرفتي, اقراأ كتابًا, 

حني باغتتني امراأة يف فرتة القيلولة, وهي تفتح 

علبة  اإىل  حتتاج  باأنها  اأخربتني  وتدخل.  الباب, 

رغبة  بج�سارة  مغلقًا.  الدكان  وجدت  وقد  تبغ, 

اإىل �سدري, ووقعنا معًا فوق  مفاجئة, �سممتها 

اللباد اخل�سن. كانت تلك املغامرة املجنونة, اأول 

 املراأة نف�سها, 
ْ
يف على ال�سهوة, وبعد اأن مللمت

ّ
تعر

 ,
ّ
رح يف ركبتي

ُ
وخرجت من الغرفة, انتبهت اإىل ج

فاأدركُت باأنني اجتزت امتحان ن�سوة اجل�سد (     

ون�سبوا  الغجر,  م 
ّ
خمي و�سل  الربيع  ذلك  يف   

حمريهم  اأطلقوا  ثم  القرية,  اأطراف  عند  خيامهم 
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م, 
ّ
املخي زيارة  من  ح�ستي  كانت  احلقول.  يف 

�سنًا ذهبية من معدٍن رخي�ص, مقابل وجبة من 

اأح�سل على و�سم يحمل �سكل  اأن  الطحني, وكدت 

ي�رش,  �سمكة كتلك التي نق�سها والدي على �ساعده الأ

برة  مل الذي تخّلفه الإ لكنني تراجعت خوفًا من الأ

الغجرية متزج  العجوز  الطري. كانت  يف �ساعدي 

الكحل العربي مبواد اأخرى, ثم تختار الو�سم على 

طريقها  �ستجد  وخطوط,  ومتائم  طال�سم  هواها: 

نوف واملعا�سم كنوع من الزينة.  اإىل ال�سفاه والأ

من  املثقوب  نف  الأ يف  الذهب  واخلزام  الو�سم 

�سفل, واحلجل امل�سنوع من الف�سة يف القدمني,  الأ

عالمات  الراأ�ص  تغطي  التي  احلرير  والهباري 

نثوي, تتباهى بها الن�ساء يف  اإ�سافية للجمال الأ

عرا�ص. كنا ن�سيع يف متاهة ال�سيارات  حفالت الأ

و�سوت اإطالق الر�سا�ص, حلظة و�سول العرو�ص.

اأن  بعد  وم�ستوح�سًا,  تائهًا  نف�سي  وجدت  فجاأة   

ليلة  الن�ساء  جموع  بني  الكربى  خالتي  اختفت 

زفافها, لتتكفل خالتي ال�سغرى وجدتي الهتمام 

ب�سوؤوين بعد رحيل اخلالة. مل اأ�سمد طوياًل يف غياب 

ني, 
ّ
اأمي الثانية, اإذ لطاملا ع�ست يف حرية بني اأم

جازات املدر�سية  اأراها يف الإ واحدة بعيدة عني, 

اأح�سانها.  يف  ن�ساأُت  واأخرى  ال�سيف,  وعطالت 

قريبًا  �سلية,  الأ قريتي  اإىل  عدت  مماطالت  بعد 

من خالتي الكربى, فالتحقت مبدر�سة اأخرى تبعد 

اأر�سب  وكدت  البيت,  عن  مرتات  كيلو  ثالثة  نحو 

يف ال�سف اخلام�ص, اإذ مل اأعد ذلك التلميذ املتفوق 

على اأقرانه.

ثالث  على  ح�سلت  احل�ساب,  مادة  مذاكرة  يف   

عالمات من ع�رشة, وكان علي اأن اأخ�سع لعقوبة 

اأن  رف�سُت  الك�ساىل.  التالميذ  على  املعلم  قررها 

اأمّد يدي لع�سا املعلم, اإذ مل اعتد اأن اأخ�سع لعقوبة 

من هذا النوع, فطردين من املدر�سة.

 يف �سباح اليوم التايل, وبعد حتية العلم مبا�رشة, 

قراأ املعلم قرار ف�سلي من املدر�سة, واأنهاه بعبارة 

مدار�ص  جميع  من  مف�سول  باأنني  تفيد  حا�سمة 

»اجلمهورية  مدار�ص  يف  حتى  اأُقبل  ولن  �سوريا, 

العربية املتحدة«. اليوم حني اأ�ستعيد ذلك التاريخ 

الذي يقف عند اأواخر ال�ستينيات, ا�ستغرب من اأين 

جاءت عبارة »اجلمهورية العربية املتحدة«؟ وقد 

ح�سل النف�سال قبل �سنوات, اأنا املولود بعد �سنة 

واحدة من الوحدة بني �سوريا وم�رش. كانت اأمي 

اإىل  اإ�سارة  يف  جمال«,  »�سنة  ولدت  باأنني  تقول 

زيارة جمال عبد النا�رش اإىل اجلزيرة ال�سورية يف 

حداث  الأ يوؤرخون  البدو  كان  فقد   ,1959 العام 

وجدانهم,  يف  ما,  حملية  حادثة  وقع  لقوة  تبعًا 

مثل »�سنة الثلج«, اأو »�سنة املحل«, اأو »�سنة غزو 

اجلراد«.

اأخرى  مرًة  غادرُت  نف�سها  الهوائية  الدراجة  على 

الف�سل,  بقرار  عابئ  غري  وىل,  الأ مدر�ستي  اإىل 

الكربى,  خالتي  غياب  اعتاد  اأن   
ّ
علي وكان 

لت�سق بجدتي التي كانت م�سغولة طوال النهار  لأ

بقار, وجتفيف الزبل على �سكل اأقرا�ص  يف زريبة الأ

اإ�سعال  يف  لحقًا  ل�ستخدامه  الزريبة,  �سور  فوق 

مدفاأة احلطب يف املطبخ. كنت اأمتدد يف ح�سنها, 

راأ�سي من  تفّلي  احلليب,  ت�سخني  موقد  قريبًا من 

غرفة  يف  نف�سي  جد  لأ اأغفو,  اأن  اإىل  ال�سئبان, 

جدي  �سوت  األتقُط  وال�سحو.  ال�سهاد  بني  نومها 

يهمهم باأدعية واآيات قراآنية, وهو يدخل الغرفة, 

مع  بالتناوب  جلدتي  يخ�س�سها  التي  الليلة  يف 

وجدت  العطلة  اأيام  اأحد  �سحى  الثانية.  زوجته 

لدي  قلياًل)لي�ص  يكربين  اإبراهيم,الذي  عمي   ابن 

وحني  يتيمًا,  والدي  كان  فقد  مبا�رشين,  اأعمام 

على  فهي  عمي,  ابنة  اأو  عمي  ابن  عبارة  اأذكر 

�سبيل املجاز(, منهمكًا يف قراءة القراآن, فقد وعده 

والده, باأن ي�سمح له بالذهاب اإىل مدينة احل�سكة 

القراآن.  اختتم  حال  يف  العائلة,  ن�ساء  ب�سحبة 

امراأتني  من  متزوجًا  جدي,  �سقيق  عمي,  كان 

اأولئك الذين  اأرمنية, من  اأي�سًا, واحدة من اأ�سول 

رمن  الأ جمازر  اإثر  نا�سول,  الأ بالد  من  انحدروا 

وىل, لذلك كان ابن العم  مطلع احلرب العاملية الأ
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اأ�سقر بعينني خ�رشاوين. اقرتحت عليه اأن اأ�ساعده 

يف القراءة كي ي�ستعجل يف ختم القراآن, فا�سرتط 

ول  الو�سوء  اأجيد  اأكن  مل  اأوًل.  اأتو�ساأ  اأن   
ّ
علي

كيفما  الو�سوء,  متارين  ا�ستعرت  لكنني  ال�سالة, 

يات, من  اتفق. كنا نتناوب على قراءة ال�سور والآ

دون اأن نتمثل اأو نفقه معانيها,  برتتيل وخ�سوع 

قراءة  عن  نقفز  اأخرى,  اأحياٍن   ويف  م�سطنعني, 

اأنهينا  قد  اأيام, كنا  اآية �سعبة, وهكذا بعد ثالثة 

جموع  �ساهدُت  حني  وجه.  اأكمل  على  املهمة, 

الن�ساء تتهياأ للذهاب اإىل املدينة التي مل اأكن قد 

اأخرياً  اأن وافق العم  اإىل  راأيتها قباًل, بداأت البكاء 

ذريعًة  اأن  خ�سو�سًا  القافلة,  اإىل  ان�سمامي  على 

جباري  اأخرى اأقنعته باملوافقة تتعلق بالتلقيح الإ

اإدارة  به  اأو�ست  كانت  الذي  اجلدري  مر�ص  �سد 

املدر�سة. قطعنا م�سافة طويلة للو�سول اإىل النهر, 

خرى, و�سوًل اإىل  ثم ركوب ال�سفينة اإىل ال�سفة الأ

من  قادمة  حافلة  مرور  بانتظار  العام,  الطريق 

بي�ص  دير الزور. يف بيت جدي املبني من احلجر الأ

خايل  اأح�رش  النا�رش,  عبد  جمال  �ساحة  يف 

 للقافلة, من مطعم فالفل, يقع قبالة البيت 
ً
ع�ساء

مبا�رشة ا�سمه »مطعم الهناء«. �ساأحفظ هذا ال�سم 

نني – ب�سحبة اأولد عمي- �سنذهب اإليه  جيداً, لأ

عدادية كوجبة مقررة  كل م�ساء, اأثناء الدرا�سة الإ

ولذيذة. يف تلك الزيارة ا�سرتى يل جدي طقمًا بنيًا 

بي�ص. ارتديت اجلاكيت فوق الفانيلة  خمططًا بالأ

وا�سطحبني  لدي,  قمي�ص  وجود  لعدم  البي�ساء, 

األ  الفيلم  يبداأ  اأن  قبل  ني 
ّ
نبه ال�سينما.  اإىل  خايل 

بعد  �سيهطل  الذي  الر�سا�ص  �سوت  من  اأخاف 

قليل من ال�سا�سة, فقد كان الفيلم حربيًا بامتياز. 

يف امل�ستو�سف احلكومي طلب مني ممر�ص يجل�ص 

مين,  الأ ر عن �ساعدي 
ّ
اأ�سم اأن  وراء نافذة �سغرية 

ثم ب�رشبتي دبو�ص متقاطعتني, اأنهى عملية لقاح 

اقرتبنا  اأن  وما  لياًل,  القرية  اإىل  عّدنا  اجلدري.  

من البيت, رغبت يف اأن اأ�سبق القافلة. رك�ست يف 

اأفاجئ جدتي بحلتي اجلديدة, لكنني  العتمة كي 

قد  عمال  كان   ,
ّ
ركبتي اإىل  وحل  جبلة  يف  وقعت 

اأعدوها لتليي�ص �سطوح الزرائب قبل قدوم املطر. 

اإذ ا�سطر هوؤلء  لكن هذه املهمة مل ُتنجز وقتها, 

�ساطئ  يف  الختفاء  اإىل  اآخرون  ورجال  العمال 

و�سول  اإثر  املاء,  تتو�سط  التي  واحلوائج  النهر 

مزارع,  مبقتل  متهمني  عن  للبحث  �رشطة  دورية 

القطن.  حقول  من  وا�سعة  م�ساحات  يدير  كان 

�سنوات  بعد  م�سابهة  حكاية  تفا�سيل  �ساأدرك 

ابن عم  الفرج,  على حدوثها, و�سريويها يل نهار 

يوٍم قائظ على  املدر�سة, ع�رش  القاتل, يف باحة 

كاأ�ص �ساي خمّدر, فيما كان »تالميذي« يلعبون 

كرة القدم ب�سخب, اأنا املعلم الوكيل يف املدر�سة.   

وىل,  خرية يف قريتي الأ اأم�سيُت ال�سنة الدرا�سية الأ

موؤلف من  للمدر�سة  بناء طيني جديد  ت�سييد  بعد 

دارة  ثالث غرف, واحدة كانت ملبيت املعلم ولالإ

يف الوقت نف�سه. مل تكن املدر�سة بعيدة عن بيت 

اأهلي . كنا نذهب – نحن تالميذ ال�سف ال�ساد�ص- 

ع�سية كل يوم اإىل املدر�سة لت�سلية املعلم الغريب 

ف على طيار حربي  
ّ
يف وحدته. هذه املرة �سنتعر

�سابق من اأهل ال�ساحل, لديه حكايات اأكرث غرائبية 

عن  الفا�سل,  اأ�سعد  يرويها  كان  التي  تلك  من 

بطولت حتدث يف اجلو ح�رشاً, ول اأعلم �رشاحة, 

�سحراوية,  قرية  اإىل  الطيار  بهذا  اأتى  الذي  ما 

يف  تتزاحم  �سفوف  ل�ستة  وحيداً  معلمًا  لي�سري 

غرفتني!

مل  الذي  البحر  للبحر,  ملتب�سًا  �سكاًل  ل 
ّ
نتخي كّنا   

ن�ساهده مرًة واحدة اإل يف خرائط كتاب اجلغرافيا, 

وكان املعلم, يتنّقل يف حكاياته بني ال�سماء التي 

والبحر  بعيدة,  اأماكن  اإىل  الطائرات  تخرتقها 

باأ�سماكه وحيتانه وبواخره و�سياديه, فيما كنا 

اأح�رشها  �رشدين,  علبة  على  لالنق�سا�ص  نتلمظ 

برنامج  يف  للمعلم,  ع�ساء  كوجبة  التالميذ  اأحد 

وجبات  ثالث  يف  �سهريًا  التالميذ  يتوزعه  يومي 

يوميًا. 
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حني تاأخذه الرمال مل يبق �سيء من �سداه, تعذبت روحي 

يف  ناقع  املدينة,  باأفالك  م�سحور  أنا  وا ذكراه,  لأ�سجل 

أجد  ا مل  آخر,  ا اىل  أ  ملجا من  الربد  ي�رشدين  �سحٍل,  جمرى 

ورئتي  مثقوبة,  واملعاطف  أ�سئلة,  ا ول  منقلة  ول  جمراً 

املدينة  هذه  اىل  أجيء  ا كنت  حني  احلبال.  على  جتف  ل 

الهائلة التي حتر�سها اجلبال ال�سلدة اليقظة ذات العيون 

الرهيبة والك�سافات امل�سلطة, كان بيتهما ملجاأي, كنت 

بالدفء  املليئة  ودفاترهم  أطفالهما  ا أ�رشة  ا بني  أند�ص  ا

والوحو�ص.

أمي: قالت يل ا

- ل تخرج  يف ليل املدينة, �سوف توؤاخذك النعو�ص.

أ�سى  أم�سي با أ�رشب العرق ودموعي, ا ميالأ احلزن وحدتي, ا

أم وماتت, يف القبو من الوحدة. كانت يل ا

ال�ستاء,  أنت الدفء يف  ا كر والقهوة, 
ُ
ال�س أنت  ا رفيقي خالد 

اىل  م�سيت  الإغالق,  املحكمة  الغرفة  يف  الذاكرة  أنت  ا

أن يلقاك  ا الأخرى, )من يردْ  البلدان  الغريبة يف  احلارات 

الناقعة  اللوق(, هناك تعطيه �سفن البحر  يجدك يف باب 

للعرق  الأخرية  والأوراق  والع�سافري  القرو�ص,  بني 

أن  أحاول ا املهرول يف حاراتنا, مل يبق منه �سيء كثري.. ا

التي  الغولة,  املدينة  هذه  يف  البيت  يف  وجودك  اختلق 

أ�سلعها وحاراتها وبخورها املقد�ص للنيا�سني  باعت كل ا

ال�سعر  �سوى  يجدوا  ومل  حرا�سها  فت�سني  وقد  ولل�سياح, 

اىل  حتتها  نورانية  ور�سائل  أ�سي  را يف  الأخري  الأبي�ص 

أمي. ا

اجلدران,  بني  بالدم  ر�سائل  تبادلنا  خالد  رفيقي  يا 

وال�سجرة ال�سوكية قرب دورة املياه, عطفت علينا و�سارت 

نام  حماماٍت زاجلة, يقتلها احلرا�ص كثرياً وتطري عرب الأ

الغافلة.

ال�سحراء,  يف  نزحف  �سنة,  خم�سون,  أربعون,  ا ثالثون, 

لقنا�سٍة  نيا�سني  الك�سافات احلارقة, نتخذ  تت�سلط علينا 

أظافرنا اقت�سمتها احل�رشات  حمرتفني, يتطاير الري�ص منا ا

وما عرفتنا.

أن �رشيحك ال�سائع مت ال�ستيالء عليه,  إنك ميت وا أعرُف ا ا

على  معلقة  ذاب, �سورك  وجوداً  أختلق  ا أن  ا أحاول  ا ولكن 

اجلدران, ومعاطفك ت�سكنها ال�ستاءات الكثرية التي مرت 

علينا يف اجلبال ويف ال�سناديق املحرو�سة يف املع�سكر, 

وادخاراتك ال�سغرية والأعطيات التي ت�سلمتها يف حفلة 

الغفران, كلها ل تزال ول�سك تنمو يف ال�سناديق النحا�سية 

التي  الورق,  بق�سا�سات  املليئة  الأدراج  يف  أو  ا القدمية, 

أر�سنا. أهل الع�سق يف ا فيها كل �سري ا

يقذفني  والنميمة  وال�سجائر  بالرثثرة  املمتلئ  البا�ص 

ال�سغرية  الدكاكني  حيث  القا�سي,  اجلبل  أحذية  ا حتت 

�سعار والأرز. والب�رش املطاط املهرو�ص من الأ

ح�سود  وعيون,  �سجائر  روؤو�ص  تنب�ص  الأزقة  ثغرات  يف 

أعرا�ص الأ�سواء  من الرادات ت�ستعل, املدينة الغارقة يف ا

هنا  تتوقف  باجلثث,  املتالعبة  النارية  �سهم  والأ

أن�سالها. ا

غرباء  يزال  ل  لوجودك,  يوؤ�رش  يزال  ل  كبري  بيت 

أ�سدقاء هذه الأحياء يتذكرونك, التجار ال�سغار, الباعة  ا

حفريات  يف  الداخلون  العابرون  ال�سا�سة  املتجولون, 

بحر  من  القادم  النور�ص  لهذا  يوؤ�رشون  كلهم  ال�سوارع, 

اخلليج, احتفظوا بر�سمه وبا�سمه ل�سغارهم.

أنك  أن ب�سمتك �سوف تنهال علي قبال هنا, كا أخ�رش, كا ممر ا

أجنحتهم الطائرة  �سوف تظهر مطراً يغدق �سكاوى الب�رش وا

أن الدفء �سيظهر. يف ليايل ال�سمر, كا

الأرملة غري  الدخان,  لفائف  بني  من  تظهر  الزوجة  أرى  ا

أيت كم كربنا, و�رشنا  را ال�سابرة, احت�سنتني كعادتها, 

اجلريد املراوغ من املوت, وكانت مبتهجة, قادتني اىل 

أطلقت �رشاحي يف  الداخل, وعرفتني على �ساب و�سيم, وا

الورد,  على   
ُ
جثمت زوجها,  ال�ساب  إن  ا وقالت  �سجنها, 

 �سطالً من العرق, وطرت لل�سقف مراراً, م�سطدماً 
ُ
و�رشبت

بامل�سامري الدائرية مثل النقود.
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احليــــة

عبد�هلل خليفة

قا�ص من البحرين



حينما خرجنا من غابة ال�سوك ودع خالد الورق والعرق, 

حمنياً  كان  ا�سرتاحة,  ال�سدئة  الرفاق  ا�سرتاكات  حول 

أ�سواك حنة,  أغلق فمه وا�سرتخى على ا أة العمر, ا حتت وطا

التي  ال�سغرية  ال�رشكة  �سمته,  املحنيتني,  كتفيه  أيت  را

الأو�سمة  أيت  را منها,  كبرياً  أجراً  ا ي�ستلم  فيها,  يعمل  ل 

عند  ملت�سقني   كتفانا  كان  الدروب,  يف  ت�ساقطت  التي 

اجلدار الوح�سي جنتث خرائط ال�رشطان من العظام, كهلٌ 

ما  أخرياً  ا يعرُف  ولد,  لالأ أخرياً  ا يرك�ص  الرماد,  غرق يف 

أغانيها ومي�سي بكتلة من الأكيا�ص  هي عرائ�ص املهود وا

 من الكهف اىل امللحق 
ُ
املنزلية مثل بالون منتفخ, يطري

�سيارة  يقتني  والع�سل,  واحلفاظات  للبي�ص  املخ�س�ص 

أة مل يرها كثرياً. وامرا

تنطق  وردة  الع�سور,  كل  يف  تناو�سني  كانت  حنة 

القلق  يف  أغرق  ا جتعلني  الكئيبة  لوحاتها  بالأغنيات, 

النائي وبكوارث  املنزل  أ�سابعها املحرتقة يف  ا وال�سجر, 

الرجال, توم�ص حيناً, وتنطفئ كثرياً, مثل عمود نور قلق.

جاءها بكل حميمية, بكل جوع ال�سجني للج�سد الأنثوي, 

على  الفارغة  الزجاجات  ألقى  ا أ�سواكها,  ا يف  تال�سى 

آكل ب�سمت معتاد منذ قرون. اجلدران, تتا

أ�سنانها  ا ال�ستاء, ترتعدُ  الآن حممومة يف هذا  إليها  ا أنظر  ا

أ, منفتحة الوجه, �سعيدة  وحترق عظام رجل �سغري لتتدفا

يف ن�سواتها الغريبة.

تقول:

يا  هناك  تعال  البحر,  عند  لبيتنا  الربيع  يف  �سنذهب   -

نادر!

و�سحك ال�ساب و�رشخ:

أبداً! إنني مل ار البحر ا - �سوف ن�سطاد ال�سمك, ا

واحلروب  اجلوع  من  املت�ساقطني  هوؤلء  من  جبلي  فتى 

أركان ال�سوارع, يهذي,  أ يف ا على املدن, يبيع القات, يتدفا

ي�سري �ساعراً, ومفجراً للكالم يف غرف الكهول املوتى.

تقول:

- ق�سة حب رهيبة تفجر اجلدران بني الع�سور واخلرائط 

والأعمار!

حني  للبلد,  أعود  ا حني  احلوت,  أكلها  ا التي  للخاليا  أنظر  ا

تلك  يف  بالغربان,  املحتلة  الأزقة  يف  �رشاييني  تتفجر 

الف�سول  يف  نادياً,  يوماً  كانت  التي  اخلربة  العمارة 

ال�سغرية التي نُدر�ص فيها, وقامت مكانها �سجرة عمالقة 

من  خالد  مع  أخرج  ا للبحر,  وجذوراً  أغ�ساناً  ا رحلت  ثم 

أي قهوة يظهر  أو يف ا أي مطعم رث, ا املدر�سة لنتغدى يف ا

فيها رفاق, �سباباً نحرق ال�سنني, واخل�سب ال�سنني.

العاثر, خرجت  الراك�ص  الغابر  احللم  أنت  وا رفيقي خالد 

الغربة  يف  انتف�ست  الفكرة,  من  يئ�ست  املحرقة,  من 

أول نكون, ثم �رشنا عجائز  ا وعانقت جرادة, قلنا نكون 

الدراهم,  حلبات  يف  تناثر  الديوك  وري�ص  املتحف,  يف 

الكثرية, تخللنا بالعرق, يظهر  أكلنا حنة يف �ستاءاتها  تا

احل�رشات  بقرب  لوحاتها  يف  ت�سعنا  الدمى,  من  ن�سل 

أن من�سك  ا الكثرية, تباع يف املعار�ص, نحاول  املتيب�سة 

أيدي الأولد من الذوبان يف الف�ساء. ا

أر�ساً  أن ت�سحب ا ترق�ص حنة بني الفتية والرجال,  حتاول ا

أعطيه الدواء, يهذي: خ�رشاء على �سلحفاة متيب�سة, ا

- اكتب �سيئاً يا نادر عن معر�سها, انه رائع!

أكله العرق واخل�سار, يرتعد يف الربد,  يظل يف الغرفة, يا

آلية من زمن عاد, حنة مت�سكني  يف الغربة, يكتب �سطوراً ا

أراه وهو  أكتب �سيئاً, ا يف ممر, تتح�س�ص, جت�ص نواب�سي, مل ا

أقالماً بال�ستيكية   ا
ُ
يب�سق دماً متنقالً يف املعر�ص, يح�رش

 
ٌ
و�سور الورق,  على  اللوحات  تظهر  لديه,  كثرياً  تتع�سى 

عديدة حلنة وهي يف ف�ستان فرا�سة, وهو يعمل, من�رشخاً 

أجزاء كبرية, ذائباً يف املدينة القا�سية الوا�سعة التي  اىل ا

والعدادات,  ال�سفراء,  التاك�سيات  بني  يوم  كل  أكله  تا

والأكيا�ص املحمولة, ثم ي�سري كتلة من العظام امل�سحوقة 

أكلتها وم�ستها حتى النخاع. كاأن مئات الذئاب ا

أنت  - هي تبقى, تتجدد, تبدل جلودها, وتن�سل للحياة, وا

تندب حظوظك!

أكون زوجاً لها بعدك! - لن ا

أع�سقها! أغرق يف املوت, ل ترثني بل.. ا أنا ا - ا

الدروب  أقدامي  ا ن�سيت  حني  املريرة  ال�ستاءات  يف   -

الرجولة,  ل�سري  املر�سي  احلنني  يتفجر  حني  القدمية, 

أجدين  أتنقل بني �رشيره وكوابي�سه, ا أبحث عن وريقات له, ا ا

يف لوحات �سديٍق �ساباً معه يف احلي الذي ظهرنا فيه ل 

نزاُل وام�سني واعدين بالبطولة. 
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اإىل مي�سيل ماريان   

رجل الفكر

تقدمي:

حرب  »يوميات  كتابه  كيبل  جيل  يخ�س�ص   

دول  عدة  اإىل  بها  قام  التي  لرحلته   ال�رشق« 

من  واعرتافات  �سهادات  التقاط  ق�سد  عربية, 

من  �سالميني  الإ واملنا�سلني  ئمة  والأ الطالب 

�سبتمرب   11 يوم  جرى  ملا  حقيقي  فهم  اأجل 

�سالمي  2001, واإىل اأين انتهت كارثة اجلهاد الإ

التي بداأت مبهاجمة نيويورك واآلت اإىل ان�سحاق 

الطالبان ومطاردة ابن لدن والنحدار ال�سيا�سي 

يف  �سيء  كل  كيبل  يتاأمل  �سالمي.  الإ للتيار 

�سنة  ع�رشين  منذ  زارها  التي  �سالمية  الإ املدن 

اإليها ليجدها تتخبط يف ع�رش ظالم غري  وعاد 

م�سبوقة. و�سيء واحد ل يفارق فكره: هذه املدن 

اأفكار  فيه  وترعرعت  ولدت  الذي  الع�ص  هي 

املقدمة  هي  املدن  هذه  �سالمي.  الإ التطرف 

ا�ستيالء  �سبتمرب وبداية  اأنتجت 11  التي  وىل  الأ

نقدم  ال�سالمية.  ال�سعوب  خيال  على  لدن  ابن 

هنا  ف�سال من كتاب كيبل ال�سيق.

مل  �سنوات  اأربع  مند   .2001 اأكتوبر   13 ال�سبت 

امل�ساء  طائرة  حلقت  عندما   . القاهرة  اإىل  اأعد 

�سوارع  على  الهبوط,تعرفت  قبل  املدينة,  فوق 

امل�سيئة  الالفتة  وعلى  املاألوفة,  هليوبولي�ص 

اأفندي  املكتوبة بالعربية للمحل التجاري لعمر 

خ�رش املعلقة  . كما لحظت م�سابيح النيون الأ

عندما  الليل.  يف  وجودها  نحد�ص  منارات  يف 

الهواء  لفحني  بوابة اخلروج من املطار  اجتزت 

ال�سغط  املميزة-  والعطور  بالروائح  املحمل 

م�رش  التعود.  بفعل  �رشيعا  يتبدد  الذي  العابر 

ا�ستن�ساقية  روزنامة  ح�سب  ف�سولها  توزع 

باأدنى  اأو  بفي�سان  زل  الأ مند  متتزج  حميمية 

اأعود من  النيل. عندما  نهر  ماء  هبوط مل�ستوى 

اأميز  العينني,  مغم�ص  الهواء  اأ�سم  واأنا  اخلارج, 

اأنني  فاأعرف  اخلريف,  من  الربيع  تب�رش  بال 

حتما و�سلت. م�رش ت�ستن�سق نف�سها. العيد الكبري 

عودة  عند  وامل�سيحيني,  امل�سلمني  يجمع  الذي 

�سالميون  الربيع, ي�سمى »�سم الن�سيم«. وحدهم الإ

عن  املوؤمنني  يحيد  نه  لأ يقاطعونه:  املتطرفون 

احلب املقت�رش على اهلل. لكن حترمياتهم ل ميكن 

اأن تطال ما ياأتي بعد نهاية ال�سهر حيث يكون 

الهواء حممال بفوحان ق�سب ال�سكر امل�سحوق يف 

اخلانقة,  الرائحة   دو  الغوافة  ثمر  و  الطاحونة, 

الذي تولع  الرطب  النا�سجة, والرب�سيم  واملنجا 

نفحة  اأي  اأتذكر  اأن  �سدى  اأحاول  اجلوامي�ص.  به 

عطرة احتوتني داخل زوبعتها عند خروجي من 

املطار يف تلك الليلة من 13 اأكتوبر: لقد غادرت 

البلد مند زمن بعيد.

داخل  من  الأ لقوات  ظاهر  انت�سار  اأي  األحظ  مل 

التوتر الذي  قاعة الو�سول, رغم ابن لدن وكل 

اأنني خرجت ب�رشعة,  نتخيله مند باري�ص. حتى 

قبل �سديقي اأبو اإ�سكندر, الذي ح�سب بدقة الزمن 

الذي ت�ستغرقه اإجراءات اجلمارك وال�رشطة حتى 

ياأتي ل�ستقبايل. مل ي�سل بعد, فبقيت وحيدا يف 

الليل, اأ�ستن�سق هده الرائحة التي اأجهلها. الهواء 

م�سبع باأدخنة البنزين ومثخن ب�سباب رمادي: 

العتيقة »بولونيز«  ال�سيارة  �سواء  ي�سكل هالة لأ
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جيل كيبل

يوميات حرب ال�سرق

ترجمة: حممود عبد �لغني

�ساعر من املغرب



نكن  مل  داخلها.  واندفعت  اأخريا  و�سلت  التي 

نعرف هده الرائحة �سابقا, اأكد يل �سديقي. اإنها 

اأدخنة ثقيلة ل ميكن ا�ستن�ساقها ناجتة عن حريق 

ق�ص الرز. لقد مت حترير الفالحة مند ثالث �سنوات 

زراعة  على  انكبوا  والفالحون  النيل,  دلتا  يف 

ق�سد  الق�ص   يحرقون  ثم  كثريا.  املربحة  الرز 

الفول والقرنفل وال�سعري مكانه.  وحمالت  زرع 

ي�سخرون  ر�ص  الأ ر�ص  واآلت  احلكومة,  منع 

منها. ويف كل ف�سل خريف يخنقون بكل هدوء 

�سكان املدينة. اإننا جنتاز اأياما كاملة و�سط هدا 

الذي  واملنفر,  ال�سكر  مبذاق  الرمادي  ال�سباب 

يجعل القاهرة �سبيهة مبدينة �سبحية, يف انتظار 

انتهاء املزارعني.

البيت حيث يقيم اأبو ا�سكندر م�ساء كليا بوا�سطة 

امللونة  بامل�سابيح  مليء  كهربائي  وا�سل 

التي جتعل هدا ال�سباب الدافئ مليئا بالثقوب. 

جرنال يف ال�رشطة يقيم زفافا لبنته, ويف ال�سلم 

تقاطعنا مع جمموعة من القباطنة, البطن حمبو�ص 

الع�سكري,  للبا�ص  بي�ص  الأ القمي�ص  داخل 

ر�سال توكي-ووكي يف اليد, ترافقهم  وجهاز الإ

واأغلبيتهن  بعناية,  مزينة  بوجوه  زوجاتهم 

تنطلق  امل�سجل  الراأ�ص. من  و�ساحا على  ي�سعن 

غاين ال�سعبية. ال�سنف املنت�رش هده  �رشخات الأ

ا�سمه  الفل�سطينية,  النتفا�سة  بداية  مند  ال�سنة, 

العربي»اأكره«  الفعل  نف�ص  اإ�رشائيل«.  بكره  »اأنا 

يدل  فهو  اآخر.  نحوي  �سكل  يف  »اأجرب«  يعني 

يف  اإليه  اللجوء  يتم  القراآن  من  ا�ست�سهاد  على 

اآخرين  موؤمنني  مع  الدينية  املواجهات  حالة 

يف  رمبا,  لكن  الدين«.  يف  اإكراه  »ل  اآخر:  بدين 

مركز  تدمري  مند  جتري  التي  ر�سية  الأ املاأ�ساة 

التجارة العاملي يف 11 �سبتمرب 2001, و اتهام 

ابن لدن ومن يحميه, مل يعد الدين �سوى تعليق 

كرث ات�ساعا, اللغة التي يقال فيها,  لل�رشاعات الأ

اإذا مل يكن هناك ما هو اأف�سل, النزعاج الكبري 

والعالقة  �سالمية,  الإ املجتمعات  يف  ال�سائد 

العامل  مع  ن  الآ نف�ص  يف  وال�رشاعية  احلميمة 

الغربي الذي تت�سابك معه.

ا�ستيقظت يف الفجر مذعورا ب�سبب مكرب ال�سوت 

ينادي  والذي  جدا,  قريب  جدار  على  امل�سدود 

م�سبع  اأق�ساه,  يف  ال�سوت  الفجر.  �سالة  اإىل 

اأو  ليلتني  خالل  املوؤذن.  ن�سيت  لقد  بالت�سوي�ص. 

ثالثا, مثلي مثل جميع النا�ص, اأدخلته يف نومي 

ومل اأعد اأ�سمعه.  

الثالث  ال�سحف  عناوين  اأكتوبر.   14 حد  الأ

الكربى التي تعك�ص وجهات نظر النظام, مت�سك 

رهاب والتفجريات  الع�سا من الو�سط بني اتهام الإ

اأفغان�ستان.  هناك  املدنيني يف  ا�ستهدفت  التي 

الكبري  مريكي  الأ للحليف  مراعاة  ن  الآ نف�ص  يف 

الذي يعطي كل �سنة مل�رش مليارين من الدولر 

لكن  ال�سعبي.  ال�سعور  وبني  حيوية,  كم�ساعدة 

هذه  خم�س�ص,  ال�سفحات  من  وفر  الأ الق�سط 

يام, لالحتفال بع�رشين �سنة من حكم الرئي�ص  الأ

خا�سا,  ملفا  خبار«  »الأ جريدة  �سمت  مبارك. 

فيه غزارة من ال�سور, ين�سد املدائح للرئي�ص يف 

كل املجالت املمكنة. ال�رشكات التجارية تتناف�ص 

على ملء ال�سفحات بالتهاين. املوظفون الكبار 

املهند�سون  واجلامعيون,  اجلنود  واملنتخبون, 

طباء,الفالحون, الن�ساء, الطلبة وال�سحفيون,  والأ

باجنازاته يف  بالتقريظ لالحتفال  الكل ي�رشخ 

املجال اخلا�ص بكل واحد.

اأكتوبر 1981, خالل   6 يوم  �سنة,  منذ ع�رشين 

اأكتوبر  بحرب  لالحتفال  خا�ص  ا�ستعرا�ص 

�سالميني  الإ طرف  من  ال�سادات  اغتيل   ,1973

فخلفه  »اجلهاد«.  ملجموعة  ينتمون  الذين 

اأثناء  يده  يف  فقط  جرح  الذي  نائبه,  مبارك, 

فراج  الهجوم. مئات من الن�سطاء املعتقلني مت الإ

ت�سجيعهم  ومت   ,1984 �سنة  بعد  فيما  عنهم 

احلج مبكة,  اأداء  على مغادرة م�رش, عن طريق 

اجلي�ص  اأفغان�ستان �سد  ل�ستكمال جهادهم يف 

حمر, وذلك حتت رعاية كل من اململكة العربية  الأ
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ّ
مو اللذين  مريكية,  الأ املخابرات  و  ال�سعودية 

اإىل  بالن�سبة  ال�سيوعي.  الكفر  �سد  احلرب   هذه 

مر نعمة: ملتحون  امل�سوؤولني امل�رشيني كان الأ

من بني املتطرفني يغادرون امليدان, ويذهبون 

مريكي, واإذا حدث ولقوا  للحرب خدمة للحليف الأ

حتفهم, �سيكون ذلك مبثابة م�سيئة اإلهية...وكان 

البارعة  اأن يف�سد هذه اخلطط  التاريخ  على مكر 

متمر�سني  اأ�سبحوا  الذين  امللتحون  نف�ص  جدا. 

اإرهابي  هجوم  خالل  النظام  لزعزعة  عادوا 

واليوم,  الكبري بني 1992 و1997.  احلجم  من 

اأمين  امل�رشي  الطبيب  املنفيني,  هوؤلء  اأحد 

بالقرب  يجل�ص  كبرية,  عائلة  �سليل  الظواهري, 

من ابن لدن يف �رشيط فيديو يجوب العامل كله 

بف�سل القناة التلفزية الف�سائية »اجلزيرة«.

اأقيم  كنت   ,1981 �سنة  من  اخلريف  ذلك  يف 

بالقاهرة, حيث كتبت اأطروحتي حول احلركات 

اأتذكر  ال�سادات.  �سالمية, من حيث خرج قتلة  الإ

جيدا ذلك اليوم الذي اغتيل فيه الرئي�ص. املراأة 

ت�ستغل عندي, وهي فالحة حيوية  التي  ال�سابة 

و جذابة متزوجة من �رشطي دراج, جاءت فجاأة  

العمل يف  اأن غادرت  وهي جتري, مبا�رشة بعد 

»�سيد  مهتاجة.  اأبدا  اأرها  مل  اخلام�سة.  ال�ساعة 

النار  اأطلقوا  لقد  بالدارجة-  يل  قالت  جيل- 

ذلك  ورغم  ميوتوه«.  اهلل  �ساء  ال�سادات.اإن  على 

»رئي�ص  على  املدائح  الغربية  ال�سحافة  اأغدقت 

ال�سلم« الذي وقع اتفاقية مع اإ�رشائيل. وكم من 

كانوا  الذين  املتملقني  عن  �سدرت  طراءات  الإ

اليومية  اجلريدة  وحدها  واليوم  به...  يحيطون 

املعار�سة »الوفد«, الناطقة با�سم تنظيم يحمل 

نف�ص ال�سم, تتجاهل اإغداق املدائح على الرئي�ص, 

وكفت  الر�سمي,  املوقف  من  اختفت  اأنها  كما 

و�سفحتها  رهاب.  الإ حماربة  اإىل  النداء  عن 

جرحى,  اأفغان  طفال  لأ ب�سور  تزينت  وىل  الأ

مريكا يف جاكرتا. يف  وباحتجاجات م�سادة لأ

التايل ن�رشت مقال مطول على �سفحتها  اليوم 

داب  خرية تعلن فيه عن منح جائزة نوبل لالآ الأ

للكاتب »ف.�ص. نايبول«, وجائزة نوبل لل�سالم 

نهما  لأ حمقران  معا  وهما  عنان«,  لـ»كويف 

�سالم. يعتربان عدوين لالإ

ما  اإىل  جذوره  تعود  الذي  »الوفد«,  تقليديا 

لئكي  حزب  هو  وىل,  الأ العاملية  احلرب  بعيد 

املعتدلون,  والبورجوازيون  الوجهاء  ي�سريه 

ويف  جيدا.  فيه  ممثلون  وامل�سيحيون  قباط  والأ

نربة  اليومية  ل�سحيفته  اأ�سبح  هذه,  اأيامنا 

لكن  اإ�سالمي.  عنوان  يف  عفويا  جندها  عنيفة 

لها,  مرخ�ص  غري  امل�سلمني  خوان  الإ �سحف 

القراء  من  الفئة  هذه  اإىل   بطمع  ينظر  واحلزب 

�سالم املعمم  والناخبني. هل هذا  ال�سنف من الإ

خالق والعقليات, هو ما يظنه البع�ص اأنه  من الأ

قوى؟ هل ذلك هو الرتجمة ال�سحافية لهذا  هو الأ

الغالبية العظمى من  احلجاب الذي يغطي راأ�ص 

امل�رشيات اللواتي ن�سادفهن يف ال�سارع, وهو 

لبا�ص تر�سخ, بل اإنه مل يرتاجع اإل قليال, منذ اآخر 

جمال  على  ال�سوؤال  طرح  لأ �ساأذهب  يل؟  زيارة 

الغيطاين. نعرف بع�سنا منذ ع�رشين �سنة. وهو 

يعترب اليوم من اأكرب الكتاب العرب املعا�رشين. 

خبار«, حيث  للو�سول اإىل مكتبه, يف عمارة »الأ

اأن متر بح�سد  دب«, يجب  يدير ملحق »اأخبار الأ

البوابني واملكلفني بامل�سعد, وعرب قاعات  من 

يحت�سون  ون�ساء  رجال  يجل�ص  حيث  وا�سعة 

ال�ساي والقهوة, و يظهر انه ل ي�سغلهم اأي �سيء. 

عن  عبارة  ذلك,  من  بالعك�ص  ال�سغري,  مكتبه 

الزوار  فيها  يلتقي  دائما,  بالطنني  مليئة  خلية 

مقاعد  على  يجل�سون  توقف,  بال  واملتعاونون 

�سود, و�سط ملفات وكتب  مغلفة بجلد ال�سكاي الأ

مكد�سة يف كل مكان.

خرية له, منذ اأربع �سنوات,كان  خالل زيارتي الأ

الو�سطى,  اآ�سيا  الطلبة من  ي�ستقبل جمموعة من 

كانوا  ال�سوفييتي,  النظام  من  املتخرجة  الفراخ 

يهيئون بحثا حول اإحدى رواياته. بتاأثر التقطوا 
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الت�سوير  اآلة  بوا�سطة  �ستاذ  الأ ال�سور مع  بع�ص 

العمل  كل  عطلة.  يف  ذهابهم  قبل  الرو�سية 

العربية يف  الثقافة  الروائي جلمال يريد تدوين 

مواجهة  اإىل  م�سطرا  كان  العاملية.  احل�سارة 

الذين ي�سادرون كتاب  كرث تطرفا  الأ املتدينني 

من  والن�سال  الفجور,  وليلة«بتهمة  ليلة  »األف 

اأجل اتهام الروايات احلديثة مبجرد اأن تت�سمن 

التقاليد  لبع�ص  املنتقدة  التلميحات  بع�ص 

اأي  يكن  ل  البداية,  ومنذ  انه,  كما  �سالمية.  الإ

اأولئك الذين يتقا�سمون  تعاطف مع ابن لدن و 

يف  يوجد  من  كل  للمجتمع.  ية  الروؤ نف�ص  مع 

املكتب �سجبوا  هجوم 11 �سبتمرب  يف نيويورك 

رهابي الاليعذر, الذي  و وا�سنطن, ذلك العمل الإ

لكنهم  برياء.  الأ املدنيني  ال�سحايا  اآلف  خلف 

مريكية  الأ ال�سيا�سة  اتهام  اإىل  ب�رشعة  يعودون 

الذين  ال�سباب  ال�سحفيون  و�سط.  الأ ال�رشق  يف 

ا�ستبكوا يف النقا�ص حتدثوا عن احل�سار املفرو�ص 

العراقي,  املجتمع  معاناة  وعن  العراق,  على 

وعن �سدام ح�سني الذي خرج معززا من احلرب. 

وكانوا يثورون بحدة خ�سو�سا �سد عدم تدخل 

الفل�سطيني-  ال�رشاع  يف  املتحدة  الوليات 

خريف  يف  ق�سى,  الأ انتفا�سة  منذ  �رشائيلي,  الإ

املطلقة,  مريكية  الأ القوة  وهذه   .2000 �سنة 

التي ينتقد تدخلها هوؤلء القوميون, اأو ينتقدها 

اليوم  هي  المربيالية,  معاداة  با�سم  هم,  اآباوؤ

هي  وبذلك  الناعمة«.  بـ»الالمبالة  متهمة 

قوى, اإ�رشائيل, بال�سيطرة على اخل�سم  ت�سمح لالأ

اأمريكا, ومع  اإنها عالقة غريبة مع  الفل�سطيني. 

الغرب عموما, ن�سجت يف عاملنا املعومل: احلذر 

املعلن يلتقي مع جاذبية قوية.  رف�ص النموذج 

اإليها  تفتقد  التي  الدميقراطية  يف  الرغبة  مع  

�سالمي.املطالبة  الإ العامل  دول  من  العديد 

باخل�سو�سية الثقافية مع الرغبة يف العرتاف 

قدم  على  امل�ساهمة,  اإىل  امللحة  واحلاجة 

امل�ساواة, يف الثقافة العاملية. وكانوا ي�ساألونني 

اأوروبا. ملاذا  تتدخل  اأمريكا, مل  بدل من  ملاذا, 

ل تلعب القوات ال�ستعمارية القدمية,التي تعرف 

دور  املتو�سط,  و�رشق  جنوب  بلدان  خ�سو�سية 

الكربى  الكارثية  القطائع  لجتناب  امل�سلح 

وىل,  الأ بالدرجة  وامل�سلمني  للعرب  بالن�سبة 

من  والطالبان  ابن لدن  اإذا متكن  ما  يف حالة 

ال�ستيالء على خيال ال�سعوب.  
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أبدا كما هي الآن, فال  مل تكن �سعيدة يف حياتها ا

�سيء يطالها, تتجوُل يف املنزل وتبت�سم للخادمة, 

أة تتذكر بتلذذ الأعمال املتكررة التي مل تكن  وفجا

ُتلقي لها بال, فالكي يبهج فكرها, وترتيب ال�رشة 

يطربها . يف حلظات نادرة ت�سحك ب�سوت عال, 

�سيء,  ل  حلوة:  بابت�سامة  جتيب  ت�ساأل  وعندما 

ملاذا, ل �سيء البتة.

ما  بقدر  زوجتة  مبزاج  الرجل  اُعجب  البداية  يف 

كان ذلك م�ستغربا بالن�سبة له. فمتى حدث ذلك؟

أمر ل يقاوم بل انه عدوى, يف بع�ص الليايل  انه ا

التي ل  إحلاح وت�سبث �سديدين, رغبته  ي�سمها  با

ميكن و�سفها  تده�سه هو نف�سه, ل �سيء ي�سبه ما 

كان الأمر عليه قبل ذلك. ي�سطجع وهو يلهث على 

العميقة  �سحكاتها  ي�سمع  ثم  ال�رشير  من  جهته 

ال�سادرة  من القلب.

قدمية  والق�سة  حب,  ق�سة  تعي�ص  إنها  ا احلقيقة 

أثراً �سيئاً. وتافهة ومبهرجة وترتك ا

فهي  تتذوقها,  ان  ت�ستطيع  ل  إنها  فا بالطبع 

أنه يحبها  يدعي ا
َ
م�سغولة بال�ستمتاع ب�سفاه �ساب 

حياته  يتخيل  أن  ا حتى  ي�ستطيع  ول  ويحتاجها 

حارة  بهم�سات  بذلك  يخربها  مل�ساتها.  بدون 

امل�ساء,  يف  امل�ستاأجرة  لل�سقق  البارد  الظالم  يف 

أطراف  ا ويقبل  بقوة  ي�سمها  وهو  يتم  ذلك  كل 

أ�سابعها. ا

لتعانق  املنزل  اىل  عائدة  ت�رشع  الظالم  بحلول 

فهي  نومهما,  غرفة  أر�سية  ا على  جتل�ص  طفليها, 

أنها طفلة, ما زالت مثقلة  بروائح متداخلة  ت�سعر ا

جراء  وملطخة  )مكرم�سة(  املبتذلة  ومالب�سها 

وجودها يف الأماكن ال�رشية.

إبتهاج من �سفحات كتاب ق�س�ص م�سورة   أ لهم با تقرا

وعندما يطالبون باملزيد  تقبلهم بقوة على �سفاههم 

وت�سغط عليهم  حتى ي�رشخوا من ذلك.

ت�سطجع  فرا�سها,  اىل  وتن�سُل   
ُ
ت�ستحم بعد  فيما 

أخرى,  ا مرة  زوجها  منها  يقرتب  بينما  متعبة 

أن  ا تفكر  وهي  يديه  بني  نف�سها  وترتك  تبت�سم 

أنحاء  آلف الن�ساء مثلها  يف كل ا هنالك بالتاكيد ا

العامل يف هذة اللحظة بالذات , ن�ساء حمظوظات 

هذا  وكل  احلب  هذا  كل  ومباركات,  وجميالت 

العجاب.

الزوجي,  واجبه  أداء  ا من  زوجها  ينتهي  عندما 

تقبل جبينه بحنان وتدفعه عن ج�سمها, اىل النوم 

أخرى. ...اىل النوم غداً هناك مرة ا

أن يقول  ي�سطجع اىل جانبها وهو يلهث , يحاول ا

�سيئا..... ماذا يقول ؟ لي�ص هنالك ما يقال . ل �سيء 

البتة , ي�ستدير  وبينما هو  يغرق يف النوم  يتعجب 

أنه يحبها.   أن يقول لزوجته ا ملاذا يخ�سى ا

1- نويلي كيو دي جي�س�ص: 

كاتبة فلبينية تعي�ص حاليا يف �سنغافورة, وهي حا�سلة على جائزة 

البداعية  الكتابة  املاج�ستري يف  , حتمل درجة  الفلبني  بالنكا من 

يف  ق�س�سها  ن�رشت  اوهايو.  ولية  يف  غرين(   )بولنغ  جامعة  من 

أم لطفلني. وهي كما  العديد من ال�سحف واملجالت , وهي متزوجة وا

تقول تعمل يف جمال العالنات لك�سب عي�سها وتكتب الأدب لتك�سب 

احلياة. وهي مغرمة بكتابة الق�س�ص الق�سرية جدا. 

يف  بوك  في�ص  �سيلفر  دار  عن   2003 عام  الق�سة  هذة  ن�رشت 

كوالملبور – ماليزيا �سمن جمموعة ق�س�سية بعنوان )ت�سعة ع�رش( 

من  جمع و حترير جوان لو.
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ق�ستان

من الفلبني وماليزيا

ترجمة: عامــر �ل�صمادي
مذيع ومرتجم من الأردن

زو�ج �صعيد

 نويلي كيو جي�ص�س)�لفلبني()1(



الزكية  رائحتها  زهرية,  ورود  بتالت  ورود, 

وملم�سها الناعم على ب�رشتها هي كل ما ت�ستطيع 

الوقت  من  عليها  م�سى  كم  تعلم  مل  تتذكره,  أن  ا

قائظاً  يوماً  املقعد.كان  ذلك  على  جال�سة  وهي 

وقتا  يكن  مل  أنه  ا لبد  اذا   , تتعرق  تكن  مل  لكنها 

طويال,بررت ذلك لنف�سها.

قالت  ذلك,  ما كان  تذكر  أ�ستطيع  ا أنني  ا لو  أمتنى  ا

ب�سوت مرتفع وهي تتلفت حولها لعلها جتد من 

أنه  ي�ساعدها . بدا ال�ساب الذي مر للتو بجانبها كا

مل ي�سمعها,لحظت فيما بعد �سماعات )الهيدفون( 

أ�سه . التي ي�سعها حول را

الأر�ص. اىل  مطرقة  وهي  ملياً  فكرت  أنا؟  ا من 

اىل  مرتددة  خطوات  عدة  و�سارت  ببطء  نه�ست 

جمروحة  أو  ا م�سابة  إنها  ا عليها  يبد  مل  الأمام, 

أ�سها بحذر, مل يكن  �سكال. حكت را باأي �سكل من الأ

أي �سيء من هذا  أو ا أو ارتطام ا آثار �رشبات ا هناك ا

أو  القبيل ي�سري اىل تعر�سها لرجتاج يف الدماغ ا

فقدان الذاكرة.

وهي  ال�ساعات  ورمبا  التالية  الدقائق  أم�ست  ا

أو  تطوف باحلديقة العامة لعلها ت�سادف �سخ�سا ا

ألوفا لديها . ت�ساءلت يف قرارة نف�سها هل  �سيئا ما

أو الالم ؟ أ ا�سمي بحرف ال�سني ا يبدا

أكدة  قفز ال�سم) �سوزان( اىل ذهنها لكنها كانت متا

انه لي�ص ا�سمها.

ال�سم  ذلك  يبدو  ملاذا  عاب�سة,  وهي  ت�ساءلت 

ألوفا لديها . ما

التقتها  لها  قدمية  جارة  هي  �سوزان  أن  ا تذكرت 

م�سادفة موؤخرا. لكن اين؟

أين كان  �سخ�ست بب�رشها حتاول الرتكيز لتذكر ا

أن ل حيلة لها  أن ت�سعر ا ذلك, لكن كم كان حمبطا ا

يف ذلك.

مر بها رجل مي�سي وهو يقود كلبه, وبال مقدمات 

رك�ص الكلب باجتاهها وهو ينبح غا�سباً, �سحب 

الرجل احلبل ب�رشعة ودفع الكلب بعيداً عنها .

قالت لنف�سها:كم هو وقح حتى انه مل يعتذر.

ا�ستمرت بال�سري اىل الأمام لكن مل يبد ان احدا يلقي 

أن تتعرف  أي �سخ�ص ميكن ا لها بال كما انها مل تر ا

لت�سرتيح,عادت  آخر  ا مقعد  على  جل�ست  عليه, 

ذكريات الورود الزهرية اليها من جديد, رائحتها 

يف  وردة  ي�سع  ما  و�سخ�ص  الغرفة,  متالأ  الزكية 

أت بتالتها بالتفتح  لوان بدا يدها, وردة زاهية الأ

أعطاها الوردة؟ �سعرت  أين حدث ذلك؟ ومن ا للتو, ا

بالتعب  فاغم�ست عينيها وعادت اىل بالد الذاكرة 

املفقودة.

أن  »انها ترقد ب�سالم«. جتمعت عائلته حوله, طلب ا

مُتالأ الغرفة بالورود .

وقبل  فوقها  ينحني  للوداع,  الن  الوقت  حان 

جبينها برفق و�سغط على يدها الباردة التي �سبق 

وو�سع فيها وردة بي�ساء.

و�سعت ابنته الكربى يدها برفق على كتفه وهي 

لتقلهم  تنتظرهم  التي  ال�سيارة  اىل  بتوؤدة  تقوده 

اىل املقربة.

�لهام�س

آدم تعي�ص وتعمل حاليا يف كوالملبور حيث متار�ص املحاماة. يف  1- نورا ا

الكوميدية  الربامج  الغمو�ص وم�ساهدة  أوقات فراغها حتب قراءة روايات  ا

هذة  �سدرت  قريبا.  الول  مولودها  وتنتظر  متزوجة  وهي  التلفزيون  يف 

يف  بوك�ص  �سيلفرفي�ص  دار  عن    2003 عام   من  مار�ص  �سهر  يف  الق�سة 

ماليزيا وهي �سمن جمموعة ق�س�سية بعنوان  )ت�سعة ع�رش( . وهي املرة 

الوىل التي يرتجم لها عمل اىل العربية. 
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أثناء  ا ال�سهداء,  الغريب يف  مقربة  الدفرت   وجدت هذا 

بقاطنيه.  �ساق  أن  ا بعد  املكان  لتو�سيع  احلفريات 

أقطن  أبناء احلي الذي ا أحد عمال احلفر من ا إيل ا أو�سله ا ا

به. 

قدمي  ورق  على  اللون  أورجني  ا بخط  مدونة  وراق  الأ

لتلف  تعر�ص  الدفرت  الفرعوين.  للرقم  أقرب  ا للغاية 

جيدة.  ب�سيغة  �سفحات  ب�سع  منه  بقي  ولكن  كبري 

من  وحالة  الورقات  هذه  على  يدي  وقعت  أن  ا منذ 

أعيد حتقيقه  أن ا رق تنتابني ب�سكل م�ستمر. فحاولت ا الأ

من  اكت�سبتها  التي  املتوا�سعة.  خربتي  من  م�ستفيدا 

العمل يف املكتبة الوطنية بق�سم املخطوطات.

كانت  عليها,  بع�سهم  أطلعُت  وا لزمالئي  رويت  حني 

التهكم  أو  ا الالمبالة  بني  ترتاوح  أفعالهم  ا ردود 

أتخل�ص  ال�ساحك. على كل �ساأن�رشها هنا كما وجدتها. وا

إخفائها.  من عبء ا

الغريب  احلرب  من  نوعا  اعتمد  املخطوطة  هذه  كاتب 

أو  ا �رشيح  ا�سم  باأي  يوقعها  مل  له,  ح�سل  ما  ليدون 

رمز مبهم واختار لنف�سه التعريف عام ملفردة ملتب�سة 

غام�سة ) ال�سهيد ( 

آكلة.  وىل: تالفة متاما ومتا ال�سفحات الأ

جمل  ب�سعه  ا�ستخال�ص  ا�ستطعنا  كبري  جهد  بعد 

�سلي.  نوردها هنا كما هي يف املخطوط الأ

* وحني و�سلنا, كان املكان يعج باحلرية ) ..........( 

أنا  أخذوا كل حاجياتي. وا انتظرت دوري بهدوء) ........( ا

حزين. 

أعتاد املكان . أت ا *  �سار يل زمن طويل وبدا

ال�سنة غري وا�سحة ب�سبب   )  ....... أيار عام)  ا ول من  الأ

التلف. 

الباكر  ال�سباح  اليوم هو يوم الحتفال بذكرانا, منذ 

ال�سهداء �ساخبة  أمرهم, مقربة  ا جرياين يف حرية من 

قليال, واجلميع يناق�ص العري�سة التي نريد الحتجاج 

آخر  فا تطاق,  تعد  مل  املقربة  حار�ص  فتجاوزات  بها, 

�سحاياه جاري يف اجلدث املجاور متاما. 

له  يكن  واجلميع  هنا  القاطنني  أقدم  ا من  واحدا  كان 

جمجمته  أن  ا لنجد  �سباحا  ا�ستيقظنا  كبريا,  احرتاما 

مالحظة   ( الطب.  كلية  يف  لطالب  وبيعت   �رشقت  قد 

من املحقق: جماجم املوتى جتارة رائجة يف بالدي, 

حتتاج بع�ص اجل�سارة, فالقبور عادة تنب�ص وت�ستخرج 

ع�رشة  أو  ا دولرات   5 بني  اجلمجمة  وتباع  العظام  

ح�سب و�سعها وجهوزيتها( 

كثريا,  ي�سليني  كان  الذي  جاري  كبري  بفراغ  أ�سعر  ا

مع  التعاطي  على  وىل  الأ أيامي  ا لجتياز  و�ساعدين 

جيو�ص الديدان, وت�سلّق جلدي, واهرتاء اللحم, وتخرث 

يف  ولي�ست  هنا  الرحلة  نهاية  أن  ا أفهمني  وا دمي. 

ال�سماء. 

أو كقتيل مل ميت جمانا,  أعاد يل الثقة بنف�سي ك�سهيد ا وا

أق�سد جمجمته-  أ�سه -ا مل يعد ي�ستطيع الكالم. �رشقوا را

للتنزه بالقرب  و�سار يتخبط بامل�سي ومل يعد يخرج 

احلار�ص  أخذ  وا منه  غفلة  على  قربه   
َ
ُفتِح ال�سياج.  من 

أ�ص.   جمجمته وبقي بال را

 زيارة

أ�سغر  أحد ا أن ا زرت اجلهة الغربية من املقربة, هالني ا

أ  ال�سهداء بدا

ن�ستطيع  ل  ال�سهداء  مع�رش  نحن  عذرا   ( بال�سطكاك 

البكاء ( 

و�سار ا�سطكاكه عاليا, �ساخبا, جعلنا جميعا ن�سطك 

ماذا  نعرف  ل  ونحن  رميم.  حزن  يف  أودعنا  ا بهم�ص, 

ن�سنع له ليتوقف عن �سجيجه املتوا�سل. 

لكنها نوبة تتكرر كل عام يف مثل هذا اليوم امل�سمى 

عيد ال�سهيد. 
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مذكرات �سهيد �سابق

فـــادي عــــز�م

كاتب من �سورية 



إىل نوبة �سقيع  ا مر  الأ أن يتما�سك ويعزو  ا ظلَّ يحاول 

مباغتة.

إىل زوجته  ا ال�ساب, ي�ستاق  ولكن يف احلقيقة �سهيدنا 

ال�سغري, فهما يزورانه كل عام يف هذا  ال�سابة وابنه 

ويقوم  �ساهدته  فوق  الزهور  ي�سعان  بالذات,  الوقت 

بيه املدفون حتت.  أحداث م�سحكة لأ الطفل برواية ا

م�ساركتهم   
ُ
يحب الذي   - وحدته  قائد  اجلرنال  بينما 

هذه املنا�سبة الغالية-  يالطف الطفل ال�سغري ومي�سح 

موؤخرة  متّ�سد  الي�رشى  يده  بينما  باليمنى  أ�سه  را على 

زوجة �سهيدنا ال�ساب. 

�صجيج

أ�سوات �سيارات املرا�سم تثري لدينا  أوجه, ا ال�سخب يف ا

حكة يف العظام.

إزعاجا من ازدحام وعواطف هذا اليوم.  أكرث ا ل �سيء ا

وخا�سة حني يعتلي من�سة املقربة ذاك الرجل املزين 

إنه كلما زاد تعدادنا نحن �سكان  ا الغريب  بالنيا�سني, 

املقربة زادت نيا�سينه ون�سور وجنوم كتافياته. 

 قر�ر تاريخي

احتجاج  ورقة  وكتبنا  اخلطب,  مقاطعة  قررنا  اليوم 

أو�ساعنا املزرية.  عن ا

أ�سبح   يف احلقيقة مل جند �سوى حار�ص املقربة الذي ا

على.  إىل الأ أن يوؤدي بالعري�سة ا يتقن الكالم معنا ا

خم�ص  عن  ال�ستغناء  منا  طلب  �ساومنا,  اليوم  لكنه 

مع  �سظية.  أو  ا بر�سا�سة  مثقوبة  غري  �سليمة  جماجم 

وعمود  ترقوة  عظام  وثالثة  وزندين  ورك  ع�رش  أحد  ا

فقري واحد ليو�سل تقريرنا ملن هم فوق. 

�كت�صاف

على مطالب  للرد  اجتماعا عاجال  اجلميع  عقد  بينما 

أفكر ما معنى هذه العبارة. أنا ا احلار�ص, كنت ا

أنبل بني الب�رش«.  أكرم من يف الدنيا وا » ال�سهداء ا

أ�ص على  ن �سهيدنا الكبري بال را ول�سبب غام�ص رمبا لأ

ننا  لأ تخ�سنا,  ل  املخاتلة  العبارة  أن  ا عرفت  غلب,  الأ

ل�سنا يف الدنيا ومل نعد من الب�رش. 

إذا ملن هذه العبارة املع�سومة تلوب وتهبط؟ ترى  ياه ا

ماذا تعني بال�سبط ؟  

ما بعد �لظهر

بخليط  أغط�سها  ا الي�رشى,  �سبابتي  بعظمة  الآن  ُن 
ِّ
أدو ا

إين  ا اخباركم  ن�سيت  فاأنا  بنف�سي,  �سنعتها  مواد  من 

�سهيد بيد واحدة.

ان�سلعت  ماحقة,  قذيفة  ب�سبب  فقدتها  اليمنى  يدي   

املعارك  أت  هدا وحني  عني,  بعيدا  وطارت  كتفي  من 

�سعاف بعد يومني, كانت روائح املكان  جاء فريق الإ

أكوام اجلثث, وكان ن�سيب  واخزة, فلملموا على عجل ا

آخر فقد �ساقه, بلغم  ا أن دفنت مع �سهيد  ا اليمنى  يدي 

أر�سي .  ا

انفجر  أكاد  ا املبتورة,  رجله  بدل  يدي,  فو�سعوا 

َهزُ 
ْ
ر
َ
ي وهو  ال�سياج  عند  يتنزه  أراه  ا كلما  بال�سحك 

أياٍد وقدم. بثالثة ا

 على كل  لي�ص من اللباقة  مطالبته با�ستعادة �سيء مل 

يعد جمديا كثريا بالن�سبة يل. ولكن م�سيته امل�سحكة 

على  الأ بقوة على فكي  �سفل يطرق  الأ جتعل من فكي 

با�سطكاك »م�سطهج«.

حياء.  أعرف بال�سبط كيف �ساأو�سل هذا الكالم لالأ ل ا

يفكرون  أوا  بدا ال�سهداء  زمالئي  إن  ا �سيكفيني  ولكن 

أن غادرنا احلياة �سار  ا الآن بعد  بن�سج. يف احلقيقة 

أف�سل.  أن نرى ب�سورة ا بو�سعنا ا

القراءة .

املقروءات  وجميع  زمان,  منذ  كتابا  أ  نقرا مل  نحن 

جيوبهم,  يف  ال�سهداء  يحملها  كان  �سابقا.  تداولناها 

أعدنا قراءتها مرات ومرات  مت توزيعها فيما بيننا, وا

مر جعل ثمة  أت من كرث ال�ستعمال, هذا الأ حتى اهرتا

أكرث  قوا�سم ا�سرتاك كبرية بيننا, فبتنا نعرف بع�سنا ا

أيام زمالة ال�سالح. من ا

إىل  ا ر�سائل  مكتوبا,  �سيئا  معه  يحمل  واحد  فكل 

علب  على  خمطوطات  �سخ�سية,  مدونات  احلبيبات, 

جمل ما يف  ال�سجائر, دفاتر �سغري مليئة مالحظات لأ

احلياة. 

» فحتى اجلنود املجانني بال�رشا�سة, لديهم من الأحالم 

وامل�ساريع والعواطف ما يكفي جلعلهم يتمنون لو مل 

ي�ست�سهدوا.« 
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علينا  م 
ّ
حمر مناطق  يف  أدخل  ا ان  اريد  ل  كل  على 

أن  أود ا حياء, بل ا أو بالأخ�ص ل تناق�ص مع الأ دخولها ا

أ�رشد هذه اخلربية التي وقعت بالفعل.  ا

قبل زمن من اليوم حدث حادث حمزن و�سعيد بنف�ص 

الوقت. 

وا�ستاقت  مبكتبته,  ذرعا  �ساقت  قد  أحدنا  ا  
ّ
أم ا كانت 

جنون  أجمل  ا ما  ياه   ( بجنون  فت�رشفت  كثريا  إليه  ا

مهات!( باحلقيقة كان �سهيدا  نهما للقراءة. فجلبت  الأ

للمقربة ما ا�ستطاعت حمله وحفرت بيدها حفرة دفنت 

الكتب بداخلها. 

أن ميالأ ثقبي  أن �سديقنا البن, حاول ا ولكن املحزن ا

أمه  أذنيه بالرتاب كي ل ي�سمع نداءات ا أق�سد ا جمجمته ا

من  عليها  يخ�سى  كان  ملعانقتها  النهو�ص  ويحاول 

زمنة.  تبدل الأ

قمنا  رحيلها  وبعد  أي�ساً  ا ذلك  نفعل  نحن  وكنا 

أنا  بزيارة �سهيدنا احلزين. موا�ساته كما  يجب. ثم بدا

التي هبطت علينا نتيجة جنون  بال�ستمتاع بالرثوة 

مهات. الأ

انتظرناها ب�رشود ولي�ص ب�سرب. فال�سرب �سفة  زوادة 

أ�سالفنا  ل تليق بنا نحن مع�رش ال�سهداء. فقد ا�ستبدلها ا

بكلمة رائعة  ا�سمها ال�رشود.

�سك �سك �سك .. .. 

أنا اختنق ب�سيء ما وكاأنه دموع. �سك �سك �سك  ها ا

تبادل �صهد�ء

فراغ  داخل  يعتمل  ما  ب�رش  أبوح  ا أن  ا الآن  �ساأحاول 

قربي ال�سغري. 

فقدت  مت,  نفقت,  )ا�ست�سهدت,  التي  املعركة  تلك  يف 

يحاول  الآن,  قيمة  بال  ت�سميات  كلها  إلخ(  ا احلياة... 

أحياء  ا وجعل  لتكرمينا  مرة  علينا  إطالقها  ا حياء  الأ

وي�سمونا  عنا  بنزّعها  ومرة  إلينا.  ا ين�سمون  آخرين  ا

أو يدمغونا بتلك العبارة الغريبة ) لقى م�رشعه(.  قتلى ا

أتذكر الآن كيف انفجرت عبوة  ا أنا املالقي م�رشعي:  ا

لنا, كنا  أعداء  ا أو قذيفة طائ�سة, حمقت ب�سعة  ا كبرية 

بال�سالح  معهم  بالت�سابك  ونهم  منهم  قريبني  للتو 

أين؟  ا من  م�سدرها  نعرف  ل  قذيفة  كانت  بي�ص.  الأ

�سحقتنا معا.

ومن  فات 
ُ
الر ِت 

َ
مُلْلِم حني  بي,  املرتب�ص  وعدوي  أنا  ا  

عداء, و�سعوه هنا  غري ق�سد جلبوا جثة جندي من الأ

من  جلندي  �ساهدة  حتت  أمتار  ا بب�سعة  عني  بعيدا 

مقربة  يف  هناك  دفن  جندينا  جثمان  بينما  عندنا. 

عداء.  �سهداء ) قتلى( الأ

لغز  لنفك  الوقت  من  الكثري  إىل  ا احتجنا  احلقيقة  يف 

حرى ل يتقن  ال�سهيد)القتيل( العدو. فهو ل يتكلم بالأ

العربية.

أنا بتعاطي   ولكن مع الثبات امل�ستمر وبحكم اجلرية بدا

�سبه  متنا  إننا  ا النتيحة  لنف�ص  وو�سلنا  معه.  احلديث 

تعدو  ل  عليها  ح�سلنا  التي  التكرميات  وكل  جمانا. 

أ�سياء بال قيمة.  كونها ا

أو �سهيد العدو التاأنق, فهو �سار  ا اليوم يحاول قتيلنا 

إىل  ا املُرحل  ال�سهيد  فعائلة  اجلدد.  أهله  ا زيارة  يعتاد 

إبنها جثة جندي  ا إن يف قرب  ا تعرف  عداء ل  الأ مقربة 

إخبارهم. رمبا يكون قاتل ابنها. ونحن ل نريد ا

زيارتهم,  دون  �سهر  مي�سي  ل  وفى  الأ العائلة  فهم   

يحكون له كل �سيء يحدث يف غيبته  من تزوج؟ من 

ال�سفر؟  من  عاد  ومن  احلي؟  يف  ح�سل  ماذا  مات؟ 

لزيارتهم  جاء  من  ورفاقه  أ�سدقائه  ا عن  يخربوه 

أون  أنهم مازالوا  يقرا أبدا؟ حتى ا وتفقدهم؟ ومن مل يعباأ ا

براج وتوقعات الفلكيني لربجه املائي  ما تقول له الأ

كان  املح�سة  وللم�سادفة  ال�رشطان.  برج  من  فهو 

أي�سا. القتيل العدو من نف�ص الربج ا

جندي  احلقيقة  يف  الزيارات-  هذه  من  �سنوات  بعد 

العدو املقبور معنا-  �سار واحدا منا. مل نعد نفرقه 

أنا متاأكد باأنه  ومل نعد  نريد النتقام منه وهو كذلك, ا

عداء  أن يعود للحياة  ليخرب الأ كذلك ؟ �سار يتمنى فقط ا

أي�سا.  أن يتوقفوا عن احلرب ا ا

جمل�س �ل�صهد�ء �لعاملي

وجعلتنا  احلياة  فرقتنا  أن  ا بعد  باملوت  ت�ساوينا  لقد 

نبدو كب�رش خمتلفني بالرتبة واملنزلة .

من  أنبل  وا أو�سع  ا �سكال  وىل  الأ للوهلة  املوت  يبدو   

حياء . على  العدالة, وله طريقته بالتفكري ل تعجب الأ

العدو ليمثل  ال�سهيد  أن نر�ّسح  ا أي تردد قررنا  ا كل بال 

مقربتنا يف جمل�ص ال�سهداء العاملي. وهوح دث يعقد 
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كل مائة عام مرة. 

أن  أنف�سنا نعرف انه لن يعود, ونحد�ص ا كنا يف قرارة ا

يف  ليمثلها  �سهيدنا  �ستبعث  العداء  �سهداء  مقربة 

املوؤمتر.

باأن يوؤوب كل  العادلة  ال�سفقة   كنا نتوقع نوعا من 

أهله وتراب بالده, �سافر ال�سهيد  إىل مقربته وا جثمان ا

مقتنياته  بع�ص  علينا  ووزّع  ودّعنا  أن  ا بعد  العدو 

الثمينة على �سبيل التذكار. 

قتل  �سهيد  ن�سف  قربه  يف  أ�سكنَّا  ا الثناء  هذه  يف 

أثناء  أطلق عليه النار باخلطاأ ا بنريان �سديقة فزميل له ا

التدريب.

احلق  ومنحناه  كامل.  �سهيد  إنه   ا أجمعنا  ا نحن   لكن 

ينام  يبقى وحيدا خارجا  وال�سكن وان ل  بالت�سويت 

يام ل يجد مكانا فيبقى  كل يوم بقرب. ويف معظم الأ

عدونا  املزمن  احلنني  بداء  وي�ساب  ال�سماء  يلتحف 

ول نحن ال�سهداء.  الأ

إلينا ال�سهيد العدو متعبا  أ�سابيع عاد ا إنه بعد ا امل�سكلة ا

 : يقول  وهو  غام�ص  بفرح  مليء  �سوته  ولكن  قليال 

ِّم عليكم.  زميلكم ي�سل

ثم  العودة,  يودُّ  ل  وهو  أهله  ا أ�سبحوا  ا هناك  أهلي  وا

أين  ا مهما  فلي�ص  الرجوع  أريد  ا ل  كذلك  أنا  وا أ�ساف  ا

تدفن بل املهم ماذا تكت�سف بعد دفنك ؟ 

إىل ال�سهيد العدو, وح�سناه  تاأثرنا كثريا فعال. وقمنا ا

أقفا�سنا ال�سدرية بع�سها ببع�ص.  حتى تداخلت ا

�ل�صهيدة 

تلك  ج�سدي  من  عظمة  بكل  أع�سق  ا أين  ا إخباركم  ا أريد  ا

املقربة.  يف�سلني عنها حمرم  التي  الو�سيمة  ال�سهيدة 

عليها,  للتل�س�ص  مرة  من  أكرث  ا ت�سللت  باين  أعرتف  وا

نوثة.  وتاأمل قربها املرتب املليء بالأ

أنيقة  وا بعيدة  نها  ولأ عادة,  العداء  يبادلنا  القريب 

فوق.  تبقى هناك  أن  ا لها  أمتنى  ا كنت  و�سيمة,  نها  ولأ

إىل قربي مع حبيبها. وتاأتي ا

 مثلما يفعل عا�سقان من القرية املجاورة.فهما يهربان 

ليح�سلوا على  إىل املقربة  ا النا�ص وياأتيان  أنظار  ا من 

أنظار النا�ص. ياه هل �ساقت بهم  برهة حب بعيدا عن ا

مان وال�سلوى بجواري؟! احلياة حتى  يجدوا الأ

أ�سطك, فهما يتهجيان �ساهدتي, يلفظان ا�سمي,   أكاد ا ا

ويعترباين  مني  يخجالن  ول  باأ�رشارهما  ي�ساركاين 

الع�ساق(   مبالغات  من  آه  العامل..)ا يف  �سهيد  أجمل  ا

أنا  �سعيد وممنت لهما,  ين ل اف�سحهما, وا وي�سكراين لأ

يف  جميعا  لذرفتها  �سوائل  من  فائ�ص  لدي  بقي  ولو 

ي�سري  أن  ا ال�سهيد  له  ي�سبو  ما   فاأعلى  اللحظة.   هذه 

حار�سا للع�ساق. 

�صفقة

بينما كنت م�سغول اليوم بتع�سيف القرب, مت التفاق - 

آمر- بني زمالئي وحار�ص املقربة.  أقول التا أن ا أريد ا ول ا

أخذ جثماين كامال والتخفيف  أبلغوين باأنه يريد ا اليوم ا

من �سقف مطالبه. ليو�سل التقرير اخلا�ص بنا. 

يليق  فال  م�سبوق.  غري  أحمر  ا خطا  جتاوزت  أين  ا يبدو 

على  رتبة.  دونهم  من  إىل  ا ال�سهداء  باأ�رشار  أف�سي  ا أن  ا

كل �ساأكون �سعيدا مبهمتي اجلديدة فقاعة كلية الطب 

عظامي  �سيلم�سَن  اللواتي  الفاتنات,  بال�سبايا   
ُّ
تعج

�سياء املفيدة وهم يراقبون ما  ويتعلمن الكثري من الأ

تبقى من ج�سدي. 

قرب موعود 

إقناع اجلميع باأحقيته با�ستخدام  ال�سهيد العدو ا�ستطاع ا

أنه �سهيد بال  قربي الفارغ مني . فها هو يحتله بحجة ا

أر�سا دون �سهيد.  أ�سبح ا أر�ص وقربي ا ا

واحلار�ص قب�ص الثمن. 

مالحظة: من �ملحقق:

انتابت  الهلع  من  حالة  أن  ا ر�سمية  �سحيفة  ذكرت   

وذكر  الت�رشيح,  حما�رشة  أثناء  ا الطب  كلية  طالب 

الهيكل  أن  ا الت�رشيح  غرفة  يف  املتواجدون  الطالب 

يتحرك  وكاأنه  أ  بدا بدرا�سته  يقومون  الذين  العظمي 

أقرب لال�سطكاك. ويف تعليقها  أ�سواتا ا وحيدا وي�سدر ا

مر ل يعدو كونه  إن الأ على اخلرب قالت عمادة الكلية ا

و�سيحا�سب  وامل�ستجدين.  القدامى  الطلبة  بني  مزحة 

امل�سوؤولون.  
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امل�سباح  �سوء  احلالكة,كان  ال�سحراء  عتمة  يف 

بنوره  جاهدا  ينو�ص  ال�سقف  من  املدىل  الكهربائي 

الكابي  لينري غرفة التحويلة البعيدة عن القرية والقريبة 

من �سكة احلديد , كان الهواء �ساكنا يف اخلارج, واجلو 

�سديد احلرارة , ورغم النافذة الوحيدة امل�رشعة  والباب 

ف�ساء  كان  آخره,  ا على  املفتوح  ال�سدىء  احلديدي 

الغرفة كئيبا وخانقا .

الكاز  موقد  حيث  اخل�سبية,  الطاولة  وعلى  الزاوية  يف 

�سغري  �ساي,  إبريق  ا لهبه  على  و�سع  وقد  امل�ستعل 

الف�سفا�سة,  جالبيته  يرتدي  مر�سي  وقف  ونحا�سي, 

يرتديها  التي  ال�سيقة  العمل  ثياب  من  حترر  حيث 

بريق وهو  الإ يرقب  وىل, جعل  الأ ال�سباح  �ساعات  منذ 

ما  وفا�ص  �رشيعا  فار  يغلي  املاء  أ  بدا وحني  �ساهم, 

ولكن  املوقد  مر�سي  أغلق  ا املوقد,  �سعلة  أطفاأ  وا بداخله 

الغرفة,  ت  ومالأ الكاز  رائحة  وانت�رشت  ت�رشبت  أن  ا بعد 

أم�سكه بقطعة قما�ص واأخذ ي�سب  ال�ساي وا إبريق  ا غطى 

�سود الثقيل داخل كوبني و�سع يف كل منهما  ال�ساي الأ

ثالث مالعق كبرية من ال�سكر اخل�سن القريب من اللون 

البني, ثم حملهما على �سينية بال�ستيكية عليها ر�سم 

كاد ميحى لزجاجة كول حماطة بقطع ثلج, كان قد دفع 

املجاورة  املدينة  من  عليها  للح�سول  ثمنها  من  اأكرث 

أن ربحها قبل �سنتني يف قعر  غطاء زجاجة كول . بعد ا

يجل�ص  كان  حيث  للغرفة,  خر  الآ الطرف  نحو  توجه 

أريكة خ�سبية دومنا م�سند للظهر ولهذا كان  �سعيد على ا

يريح ظهرة للحائط, مد مر�سي ال�سينية, فتناول كوب 

عليها  املنثور  الدبق  ال�سكر  مالحظا  ال�ساخن  ال�ساي 

والذي يقاوم الذوبان, كما �ساهد منلة �سئيلة احلجم ل 

إحكام  أن اأ�سابها البلل, فخفف من ا ت�ستطيع احلراك بعد ا

ربطة العنق من حول رقبته .

ثنان يف     عاد مر�سي ملقعده قرب الطاولة, وغرق الإ

يف  يدوم  مازال  الكاز  موقد  �سدى  اأن  رغم  ال�سمت, 

أذنيهما, خرج �سعيد عن �سمته قائال ب�سيق : ا

أنت متاأكد باأنك �ستتعرف على املكان يف هذه  ـــ   هل ا

العتمة ؟

أ�سه واثقا واأ�ساف : هز مر�سي را

أعرفه جيدا ل تقلق . ـــ    ا

�سمعا �سوتا خافتا لقطار ياأتي من بعيد, واأخذ ال�سوت 

غرفة  من  مقرتبا  تقدم  كلما  ودويا,  ارتفاعا  يزداد 

التحويلة, نظر مر�سي ل�ساعته وقال وهو ي�سيح بب�رشه 

نحو النافذة :

آخر قطار مير الليلة . ـــ    هذا ا

التفا�سيل من  إطلع على كل هذه  ا أ�سه فلقد  را هز �سعيد 

قبل وحينما و�سل القطار نه�ص متوجها نحو النافذة 

الداخل بنور خافت,  واأخذ ينظر للعربات امل�ساءة من 

له  راق  و�ساطعا,  قويا  يبدو  جتعله  الليل  عتمة  ولكن 

كاأنهم  واأح�ص  النوافذ,  خالل  من  امل�سافرين  م�سهد 

آخر  ا عامل  من  قادمني  متحركة  بيوت  داخل  يعي�سون 

أو كاأنهم ميرقون يف م�سهد من حلم, عاد وجل�ص على  ا

ن  الآ يرتاجع  اأن  باإمكانه  مازال  باأنه  مفكرا  كر�سيه 

مر  الأ آخر حلظة وين�سحب من املو�سوع ويتنا�سى  ا يف 

أن يبقى  أو لعله يريد ا كليا حتت اأي حجة, ولكنه ليريد ا

من  انتزعته  التي  املجهولة  املغامرة  لهذه  من�ساقا 

أيامه املكرورة ومللها القاتل, ومن يدري لعلها  رتابة ا

 .... واحدة  ملرة  القدر  مينحها  التي  احلظ  �رشبة  تكون 

مرة واحدة يف العمر فقط .

أن  ا دون  بها  متادى  التي  حدو�سه  ت�سدق  لو  متنى 

إندفاعها دون �سابط.... )لو ت�سدق  ي�ستطيع كبح جماح ا

�سبحت قادرا على فتح مكتب  أريد لأ واأحوز املال الذي ا

حماماة يف املدينة, هناك حيث الق�سايا الكبرية التي 

التهم  ق�سايا  �سوى  �سيء  فال  هنا  أما  ا مبوهبتي,  تليق 

الدور  النزاعات وامل�ساجرات على  أو  ا املا�سية,  بت�سميم 

حيث  هنا  والنفقة,  الطالق  ق�سايا  أو  ا احلقول  ري  يف 
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�صميـــر �لربقــــاوي

كاتب من فل�سطني
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أيامي, بل حم�ص  ا اأي �سيء, فلي�ست  أمل ب�سيء,  ا دومنا 

اأ�سع كل  أن  ا باأ�ص يف  ل  والليلة  للموت,  بائ�ص  انتظار 

آمايل وطموحاتي وم�ستقبلي يف تلك الرباميل املدفونة  ا

هناك يف بطن ال�سحراء( .

الدرا�سة,  أيام  ا طفولته  �سديق  مر�سي,  نحو  أ�سه  را رفع 

إىل عامل املزلقان امل�سوؤول  والذي حتول ل�سيق العي�ص ا

عن حتويلة القطارات, حيث اعتاد املجيء عنده لل�سهر 

جيدا  وجهه  تاأمل  الذكريات,  باجرتار  الوقت  وتزجية 

و�ساأله :

لها  لي�ص كما هو مقرر  األ جتيء قطارات طارئة,  ـــ   

باجلدول ؟

اأجاب مر�سي :

ـــ   ل, نادرا ما يحدث .

خلف  أ�سندت  ا جمرفة  �سعيد  تناول  يخرج  أن  ا وقبل 

مر�سي  اأخذ  بينما  كتفه,  على  عمودها  وو�سع  الباب 

أن يطفئ نور  أراد مر�سي ا معه م�سباحا يدويا, وحينما ا

الغرفة قال له �سعيد منبها:

أنك غادرت الغرفة . ـــ   ل تطفئها, حتى ل يعلم اأحد ا

وخرجا نحو الف�ساء البليد القاحل وال�سامت لتبتلعهما 

العتمة .

*   *   *

  يبدو اأن حزمة ال�سوء املنبعثة من امل�سباح اليدوي, 

راقت ملر�سي فاأخذ يعبث بها على هواه, ي�سلطها حينا 

الطريق,  روؤية  من  يتمكنا  حتى  أقدامهما  ا من  قريبا 

لريى  ر�ص  الأ على  يفر�سها  بعيدا,  ميدها  آخر  ا وحينا 

ال�سميك  ال�سواد  الذي يخرتق  املغري  ال�ساحر  إمتدادها  ا

كانت  على,  لالأ ال�سوء  حزمة  رفع  قليل  وبعد  للعتمة, 

من  ينطلق  البيا�ص  النا�سع  الرخام  من  عمود  مثل 

ر�ص متجها نحو ال�سماء . الأ

نه  البداية �سامتا, لي�ص لأ    كان �سعيد يرقب ذلك يف 

ببطء  يغرق  كان  نه  لأ بل  بذلك,  ي�ستمتع  كان  خر  الآ

إذ تنبه ملا تثريه عربدة النور  ا اأحالمه, ولكنه  يف بحر 

بيده  لكز مر�سي  النتباه,  تلفت  العتمة من فو�سى  يف 

قائال:

ـــ   �سيف�سحنا النور !

ـــ   لن نرى الطريق .

أمامنا فقط . إجعله ا ـــ   ا

ـــ   كما تريد .

أما زلنا بعيدين ؟ ـــ   ا

إقرتبنا . ـــ   كال ا

واملجهول  والعتمة,  ال�ساخن  اجلاف  والهواء  ال�سحراء 

يغرقان  جعلهما  بانتظارهما  ر�ص  الأ حتت  القابع 

اأحالمه,  له  خر  الآ هو  مر�سي  كان  جمددا,  ال�سمت  يف 

جراء  إن كان ل يريد ثروة .... ) فقط ما يكفي لإ املال, وا

زالة املياه الزرقاء من عيني والدتي  عملية جراحية لإ

أتزوج عائ�سة بنت احلاج  أن ا التي قاربت على العمى, وا

حمفوظ ... (  وحتى ل يبقى ال�سمت الذي طال بينهما 

م�سيطرا, �ساأل مر�سي :

ـــ   ماذا تعتقد باأنه خمباأ داخل هذه الرباميل ؟

إن كان قد  أن بحثا يف هذا املو�سوع �سابقا, وا مل ي�سبق ا

أ�سياء كثرية, فاأجاب  أمنياتهما, كل على حدة,ا خطر يف ا

�سعيد متربما :

أدراين . ـــ   ما ا

ـــ   لعلها حم�سوة باملخدرات !

اأجاب �سعيد بفزع :

ـــ   كال, م�ستحيل .

كان  ولكنه  م�ستحيل,  ل�سيء  باأن  يعلم  كان  أنه  ا رغم 

ومتاثيل  آثار  ا قطع  أنها  ا على  واأحالمه  ظنونه  رتب  قد 

أو زيت حلني ترتيب  م�رشوقة اأخفيت يف براميل وقود ا

أمر تهريبها خارج البالد, عاد �سوت مر�سي يلح : ا

إذن ؟. ـــ   ماذا تعتقد ا

ف�سارحه �سعيد مبا كان يخاجله :

آثارا م�رشوقة . ـــ   رمبا كانت ا

ـــ   كيف مل يخطر هذا يف بايل, حينها �سن�سلمها لل�رشطة 

.

ف�سحك �سعيد وهو يقول :

ـــ   نتكبد كل هذه امل�سقة لن�سلمها لل�رشطة !

إذن ؟ ـــ   على ماذا تنوي ا

ـــ   لدي طريقة لبيعها جلهات تتلهف لقتنائها.

آثارنا بلدنا للغرباء ؟ ـــ   نبيع ا

إرث  ثرية ا مر من هذه الزاوية, فالتحف الأ ـــ   ل تنظر لالأ

ن�سانية, �سحيح  إنها ملك لالإ عاملي, ا

تاريخ  من  جزءاً  تاريخنا  ألي�ص  ا ولكن  تاريخنا,  إنه  ا
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واحلفاظ  درا�سته  على  أقدر  ا هناك  أنهم  ا ثم  ن�سانية,  الإ

أنت  وا النحو  هذا  على  تفكر  أن  ا عليك  أنه  ا أرى  ا عليه, 

مرتاح ال�سمري .

ـــ   ولكن ....

ـــ   لي�ص هناك لكن .

عاد ال�سمت الثقيل, رغم ال�سجيج ال�ساخب الذي ميور 

حني  املرة,  هذه  يطل  مل  ال�سمت  ولكن  �سدريهما,  يف 

غري  وعلى  قليلة,  خطوات  بعد  مر�سي,  �سوت  انطلق 

توقع قائال :

ـــ   هنا, ها قد و�سلنا .

أرجاء املكان  اأخذ �سعيد يلتفت حوله وينقل ب�رشه يف ا

مت�سككا :

أيتهم يخفونها هنا, املنطقة  أنك را أنت متاأكد  من ا ـــ   هل ا

كلها مت�سابهة ؟

ـــ   مت�سابهة للذي ل يعرفها .

حينها �سلط مر�سي عمود النور على غ�سن �سغري جاف 

ر�ص وقال : مثبت بالأ

أنا الذي و�سعته هنا . ـــ   هذا الغ�سن ا

ـــ   ماذا لو حركه الهواء؟ .

داخل  مثبت  ن�سفه  من  اأكرث  يكون  عندما  لي�ص  ـــ   

ر�ص. الأ

الغ�سن  نحو  متجها  كتفه  عن  املجرفة  �سعيد  أنزل  ا

اجلاف, نظر لعيني مر�سي امللتمعتني يف العتمة, ولكن 

ر�ص قريبا من  أ�ساح بب�رشه عنه وجعل ينظر لالأ مر�سي ا

بقوة  باملجرفة  ر�ص  الأ ي�رشب  اأخذ  الذي  �سعيد  أقدام  ا

مزيحا الرتاب جانبا .

اأح�ص  اأخذا يتناوبان على احلفر بهمة ون�ساط فكلما    

خر  الآ تناول  بالعرق,  ج�سده  وامتالأ  بالتعب  اأحدهما 

ا�ستمر لثالث �ساعات  الذي  ليتابع احلفر  املجرفة منه 

أن يظهر �سيء, انتابت حينها �سعيد ال�سكوك, وفكر  دون ا

أدراجه  باأن يلقي املجرفة جانبا ويلعن مر�سي ويعود ا

بطول  احلفرة  حافة  اأ�سبحت  أن  ا بعد  خا�سة  للبيت  

قامته, ولكنه ا�ستمر باحلفر غا�سبا  ومقامرا, وكانت 

الت�سبث  على  ياأ�سا  اأكرث  جتعله  مبجرفته  �رشبة  كل 

بهذا احللم, لهذا ا�ستمر يحفر بجنون حتى �سمع �سوت 

املجرفة ت�رشب  ب�سطح معدين, حينها توقف عن احلفر 

أ�سبه ما يكون باأنه خذل,  إح�سا�ص غريب ا بعد اأن متلكه ا

أن يجد �سيئا,  أ يتوقع باأنه �سي�ستمر باحلفر دون ا كان بدا

لكن ال�سوت املعدين بدد كل �سيء وعاد لي�سحبه بق�سوة 

إىل القدر املخباأ داخل الرباميل, نظر نحو مر�سي الذي  ا

ارت�سمت على �سفتيه ابت�سامة قلقة ليقول :

ـــ   و�سلنا .

على  دق  ثم  بيديه  الرتاب  يزيح  واأخذ  �سعيد  انحنى 

ال�سطح ال�سلب الذي جعل ي�سدر �سوتا معدنيا خمنوقا, 

أ�سه نحو مر�سي وقال : فرفع را

ـــ   نعم و�سلنا, هذا واحد منها .

أزال الرمل عن  أن ا عاد يحفر من جديد حول الربميل بعد ا

نه مغلق باإحكام,  حوافه وتاأكد باأنه ل ي�ستطيع فتحه لأ

أ�سطح براميل اأخرى جماورة, وحينما  كما بداأت تظهر ا

أن يرى  ظهر من الربميل اأكرث من ثلث حجمه ا�ستطاع ا

أ�سباح خطوط ور�سم على جداره, فطلب  ــ رغم العتمة ــ ا

اقرتب  عليها,  امل�سباح  �سوء  ي�سلط  أن  ا مر�سي  من 

اأكرث من حافة احلفرة و�سلط ال�سوء حيث طلب  مر�سي 

باللغة  املكتوبة  الكلمات  أ  يقرا اأخذ  الذي  �سعيد  منه 

أن انتف�ص مبتعدا كاملجنون,  جنليزية, ولكنه ما لبث ا الإ

خارجا  احلفرة  ت�سلق  متوقعة  وغري  �رشيعة  وبحركة 

خر  منها وراك�سا بعيدا عنها, مر�سي اأخذ يرك�ص هو الآ

احلفرة  من  خرجت  أفعى  ا أن  ا توقع  الذي  ب�سعيد  لحقا 

أو يتوقف  له, ولهذا ا�ستغرب قيامه مب�سح كفيه بثيابه ا

حينا  غريبة  بكلمات  يتمتم  وهو  بالرتاب  كفيه  ليفرك 

أن ا�ستوىل  آخر, ف�ساأله مر�سي بعد ا أو ي�ستم ويلعن حينا ا ا

خر : عليه الرعب هو الآ

ـــ   مابك ؟ ما الذي حدث ؟

أن يتوقف عن اجلري : اأجابه �سعيد دون ا

ـــ   الرباميل !

ـــ   ما بها ؟

ـــ   حم�سوة بالنفايات النووية .

اجل�سدان  كان  لليل,  احلالكة  خرية  الأ العتمة  يف 

املرتعبان واملخذولن يغذان ال�سري عائدين

أب�سارهما معلقة بالنور ال�ساحب املنبعث من غرفة   وا

التحويلة .  
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ما اروع ان تنام على ن�سمات هواء طبيعي, يف بيت 

من الطني, مفتوحة نوافذه على �سجرة برتقال, تتنف�ص 

ي�سكنون  نقيا طيبا كقلوب من  رئتاك هواء طبيعيا 

تهجدات  و  هم�سات  ت�سمع  أنت  وا تنام  الطني,  بيوت 

جدران  �سقوق  من  تخرج  وهي  رحلوا,  من  أدعية  ا

روحك  أ  وتهدا ج�سدك,  فريتاح  حولك,  من  الطني 

الهائمة الباحثة عن الال�سيء والالمكان .

ت�سحو على زقزقة الع�سافري وهي تبتهج بنهارها, 

ميت  �سحو  ت�سحو  الزوال,  بعد  خرجت  وكاأنها 

م�ص, وتبعث  وتتثاءب كاملوتى, حتدق عيناه يف الأ

إىل  ا قدميك  تاأخذك  بالغد,  ويعبث  اليوم,  يف  روحه 

ت�رشي  ال�سفافة  الفلج  مياه  حيث  املنحدر,  أ�سفل  ا

ارتواء,  بال  منها  ت�رشب  ونقاء,   بيا�سا  كاملالئكة 

بانتظار قطرة ماء,  �سحيقة  �رشاب من عا�ص قرونا 

الورع ومل يكن  ال�رشع وتال�سى  الزرع وجف  فهلك 

بدعائه �سقيا, ت�سجي ج�سدك الواهن كمحارب خا�ص 

حروبا عبثية �سد المكنة والزمنة وطواحني الهواء 

حمرو�ص  فلج  �ساقية  عمق  يف  ج�سدك  ت�سع  طويال, 

ال�ساطري  حوله  ن�سجت  واملالئكة,  �سباح  بالأ

واخلرافات الذهبية التي جتعلك تهيم يف قرى ال�سحر 

وىل بعد الغروب الكئيب كيومك, فتزداد  ومنابعه الأ

روحك توهجا وعمقا, تك�سوك اوراق ا�سجار الربتقال 

من  كاأقرا�ص  بظاللها  البا�سقات  والنخيل  واملوز 

ال�سمو�ص جتمعها يف راحة يديك وانت عائد اىل بيت 

أرواح من رحلوا بكل قد�سية وهيبة. الطني, حتر�سك ا

من  املتعبة  الهائمة  روحك  �ستجد  الطني  بيت  يف   

التي  تع�ص  الأ والوجوه  التعي�سة  الزمنة  ح�ساد 

آويت  ا كلما  وجودها  ويتزاحم  ذاكرتك  يف  ترتاكم 

اىل فرا�سك, �سخب ووجع وجمازر تدور احداثها يف 

ذاكرتك املعتقة بروائح قادة جيو�ص مهزومني, تنام 

لت�سحو على �سوت قطار او عا�سفة هوجاء او انذار 

ا�سوات هوؤلء  ما ت�سحو على  قادم وكثريا  اع�سار 

جميعا .

حل,  ل  القدا�سة,  وتتهدل  رواح  الأ أمامك  ا من  تهرب 

حزن  انفاق  �سوء,  ل  مرجتى,  ل  امل,  ل  طريق,  ل 

م�سنوق,  نور�ص  قدامى,  حماربني  جثث  متنا�سلة, 

اأخ�رش  يوم  متجعد,  ما�ص  وحل,  حقل  يف  يا�سمني 

ياب�ص, غد حمطم, وحيد ك�سجرة جتاور نهرا, وردة 

ياب�ص,  نب�ص  متثائب,  وقت  �سحيقة,  هاوية  على 

�سمت جنون, ارتطام احللم بالظل .

 ل�ست حزينا, غري انك متجعد يف احلزن, ل�ست وحيدا, 

لكن ل احد عندك, ل�ست حما�رشا, لكن ل �سيوف لديك 

ول ح�سن, تقف على نا�سية حتفك, حتدق يف رفاق 

الم�ص تبحث يف اعينهم عن ملعة فجر ول جتد, يفقد 

البي�ص لونه, وال�ستاء م�سجون يف معطف الرحيل, 

وال�رشعة ذابلة, ا�سابعك مك�سوة بالثلج, وحنجرتك 

متتلئ باأغان عرايف اخلريف, تغطي ما بقى لك من 

اجل�سد املنهك, كاأع�سار ت�سادم مع مقربة, وحتاول 

النوم عبثا, وعيناك تراقب ال�سقف املتهدل كروحك, 

على  الربق  ي�سيل  العتمة,  النورمع  جلدال  تن�ست 

يوما  الذكرى, كان  رياح  بك  خديك طويال, تع�سف 

الغد يف احلقول, ويربي  الطني, يزرع  هنا, يف بيت 

ويعيد  الف�سول,  كل  وردة  ي�سقي  مل,  الأ حمامات 

�سياغة الزمن, يجدد هم�ص امل�ساء, يبعد عن الوقت 

ا�سطرابه, ياأخذك لغابة البنف�سج يف كل �سباح باكر, 

والن  ال�سعر,  �ساللت  يف  ويد�سها  النجوم  يقطف 

مهجورة,  بقرية  تفاجاأت  كعا�سفة  وحيدا,  عدت 

حتمل عظامك امليته, ويا�سمني  ذابل كقلبك, ل عزف 

حزانك, مذهول كعالمة تعجب,  ناي, ل احد ي�سغي لأ

تتو�سد ذكرياتك, تعتذر للغياب, ت�سطب يوم ولدتك 

من التقومي, وتنام . 

اليا�سمني املعتق يف الطني

عزيزة ر��صد

كاتبة من ُعمان
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�سريٍة,  بدوِن   
َ
دت

ُ
ع امل�سرِي  بزاِد   

َ
تزودت فاإذا  ال�سريِة, 

 يف امل�سري. 
َ
 بزاِد ال�سريِة ذهبت

َ
دت

ّ
إذا تزو وا

ِيوَرِة �لَقِبيلَِة:  3ـ َموقُف �صَ

يِل: كْن على وعٍي  الَقبيلِة, وقاَل  افِة 
َ
َقفني على ح

ْ
أَو ا

 
ُ
وموت امُلوِت,  رِيورُة 

َ
�س ِيها 

ْ
ع

َ
و ُة 

َ
ج

ُ
َفح القبيلة,  بفقِه 

فاإْن  ِة, 
َّ
احُلج ُف 

ْ
�س

َ
و ِيها 

ْ
ع

َ
و  

ُ
َقار

َ
و

َ
و اليقظُة,  ِتها 

َّ
ج

ُ
ح

 ,
ُ
املَوت َك 

ُ
َفوَقار ٍف, 

ْ
�س

َ
و ُدوِن  ِمْن  اليقظَة  ُتِريدُ   

َ
كنت

ٍة, فهيئتَُك ِنكرةٌ.
َّ
ج

ُ
َف من دوِن ح

ْ
 ُتريدُ الو�س

َ
إن كنت وا

 عندَ 
ُ
إىل حافِة القبيلِة ل َت�ْسفع  املَيِل ا

ُ
وقاَل يِل: طُقو�ص

عرفِة 
َ
ُف عن م

َ
نْ�رش

َ
إىل القبيلِة ذاِتها, فامليُل ي امليِل ا

ال�رِش,  توحدُ يف 
َ
ي فيما  إل  ا  ُ

َت�سفع ل  والقبيلُة  الطق�ِص, 

ِة, 
َ
ر
ْ
ه ى ال�سُّ

َ
ر

ْ َ
 يف احلاَّفِة حتَّى تنْ�سى جم

َ
ه

َّ
أَْن َتتاأَو  ا

ُّ
وال�رش

ٍة.                             
َ
ِزمي

َ
إل ِبه ولكي ت�سهدَ ذلك ل مت�ِص ا

القبيلِة,  ِظالِل  يف  عينيَك  ُتْغِم�ُص  ا 
َ
ُكلَّم يِل:  وقاَل 

 حتت 
ُ
لَم َحَتْ

و التاأويِل,  ِعلِم  إىل  ا يرِة 
َّ

ال�رش  
َ
ر

ْ
أَم ا ُتفو�ُص 

َ
و

وؤياَك 
ُ
ور العلِم,  ِظِل  يرُتَك يف 

َ
�رش َتكوُن  ِب, 

ْ
ع

ُّ
الر ايا 

َ
ر

َ
م

يف َتْفوِي�ِص التَّاأويِل.         

ومل  ورجلِها  بِخيلِها  القبيلُة  َنادتَك  إْن  ا يِل:  وقاَل 

خيلَُك يف 
َ
ديِة احل�سوِر, و

َ
أَب  يف ا

ُ
ِبح

ْ
لُْك ُت�س

ْ
ا, َفِرج

َ
به جُتِ

إْن  ى, وا
َ ْ
أَحدٌ فكذبةٌ َكرب َك ا

َ
إن ا�ستح�رَش نتَهى الِغياِب, ا

ُ
م

 اأحداً فالعاقبُة ال�سدُق.    
َ
ا�ستح�رشت
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َهوام�ٌش َحَداثيٌة

على مواقِف النِّفَّري
عبد �هلل زيد �صالح

�ساعر وناقد من اليمن



 : 4ـ َموقُف َدْعُه َيُرُّ

أْن  ا َفعالمتُك  ابِه 
َ
ب على   

َ
ُكنت إْن  ا يِل:  وقاَل  َقَفني 

ْ
أَو ا

بٍة 
ُ
ْقر

َ
 على م

َ
إْن كنت وؤمناً, وا

ُ
أو َتنْطلَق م َتدُخَل َكافراً, ا

زٍم 
َ
ع من   

ُ
ه
ُ
تنِْفر

ْ
َت�س ا 

َ
م تاأكُل 

َ
�س  

ُ
فالنَّار تِه 

َ
�رش

َ
ح ِمْن 

 بني 
ُ
جح

ْ
تَاأر

َ
دٍة فبياُنَك ي

ُ
ع

ْ
ب
َ
 على م

َ
إْن ُكنت ا ا َّ

أَم َثباٍت, ا
َ
و

وؤيُة 
ُّ
لًوماً فالر

ْ
ع

َ
َك م

ُ
اب

َ
اِب, فاإن كان ِحج

َ
ِحجاَِبَك واحلج

ُة 
َ
ع

ْ
ج

َّ
 بال ِعلٍم فالر

ُ
اب

َّ
إن كان احُلج اِب, وا

َّ
ج

ُ
 للح

ُ
ِجع

ْ
َتر

اِبْك.
َ
 حِلج

ُ
ل تتنكر

 ,
ُ
�ساء

َ
إل حيُث ي ُ ا

ر
َ
ْظه

َ
 ل ي

ُّ
ر
ُ َ
ُن يف َدعُه مي

َ
وقاَل يِل: الزَّم

 ,
ْ
إْن مل تب�رش , وا

ُّ
مَتُر َك 

َ
دع

َ
�ِسيئتَُه فلْن ي

َ
 م

َ
ت

ْ
�رش

ْ
أَب ا فاإذا 

فم�سيئتُه لن تراك. 

اُفُه, 
َ

أَو�س أُ ا نَّ الكوَن ِفعٌل ل تتجزا
أ  ا

َ
ت

ْ
لِم

َ
إذا ع وقاَل يِل: ا

ِف.
ْ

إل بالو�س  ل َتنَْك�ِسُف ا
َ
اء

َ
م

ْ
�س نَّ الأَ

أ أي�ساً ا  ا
ْ
فاعلم

 من 
َ
َفِة, فاإْن ُكنت أم ال�سِ وقاَل يِل: هْل تفَقُه فنَّ النعِت, ا

طلٌق, 
ُ
 م

ٌ
ه
ْ
فِة ُكر  ال�سِ

َّ
ِت فالوقفُة بني يدي

ْ
اأ�سحاِب النَّع

اِب ال�سفِة فالوقفُة على النعِت ل 
َ
ح

ْ
أَ�س  ِمْن ا

َ
إْن كنت وا

ا.
َ
لِه

ْ
ا َقب

َ
 م

ُّ
جَتب

 
ُ
َتْقرِتب قدْ  ُة 

َ
ي

ْ
وؤ

ُّ
فالر امُلوِقِف,  يف  ْل 

َ
ه جَتْ إْن  ا يِل:  وقاَل 

هو  ُل 
ْ
فاجَله امُلوقِف,  يف  ِرْف 

ْ
َتع إْن  وا ِرفِتَك, 

ْ
ع

َ
م ِمْن 

رفتُك. 
ْ
ع

َ
م

لَل 
َ
 ب

ْ
�س�ص

َ
ِقِف, ل َتتح

ْ
 يف امُلو

ُ
ا ُت�سبح

َ
وقاَل يِل: ِعنْدم

�ُص 
َ
ر
ْ
وُد ِمن النَّهاِر �ستُع

ُ
ا َتع

َ
�سنَاِتَك ِحينَم

َ
نَّ ح

اِء؛ لأ
َ
امْلَ�س

  .
ْ

�ص
ُ
�س عليِه من دوِن حَتَ

5ـ َموقُف �لو�يل )َوَياأِتيَك ِمْن َحِيُث َتْعلُم وال َتْعلَُم(: 

 لَُه ُقد�سيتُُه, 
ُ
لم

ْ
ِيُث َتع

َ
دُ ح

ْ
ع

ُ
َقفني يف َكنَِفِه, وَقاَل يِل: الب

ْ
أَو ا

تَدْع 
ْ
 فال َتب

ُ
لَم

ْ
 حيُث ل َتع

ُ
فاإْن َتِراءى لَك القرب

َك 
ُ
ك�سب

ُ
ِتدَاُع ل ي

ْ
ةٌ, والب

َ
عِد ُقدُ�ِسي

ُ
ُة يف الب

َ
ْغب

َّ
غبَة, فالر

َّ
الر

 .
ْ
لَم

ْ
 ول َتع

ُ
لم

ْ
يُث َتع

َ
, ويف كٍل �سياأتيَك مْن ح

َ
القرب

إْن  , وا
ٌ
ا مَتْلُِك �سيء

َ
 ِبَقدِْر م

َ
إْن مَتْلْك �سيئاً فاأنت وقاَل يِل: ا

أْن   ا
َ
أردت إذا ا ا ا َّ

أم �سياِء, ا  من الأ
ٌ
 �سيء

َ
ملْ مَتلُْك �سيئاً فاأنت

لَُك �سيئاً. 
َ
ع

ْ
مَتلَُك �سيئاً فاإرادُة ال�سيء �ستَج

 
َ
أنَُّه ل َنظر عني ا

َ
دُ َنظٍر, فهذا ي

ْ
ع

ُ
إْن يكْن لديَك ب وقاَل يِل: ا

 
ُ
ٍع, فهذا يعني اننا نتكلم

ْ
م

َ
إْن يكْن لديَك ِحدُة �س لدينا, وا

إن يكن لديك ُطوُل ِل�ساٍن فهذا يعني اننا  , وا
ُ
ع

َ
م

ْ
ول َن�س

 .
ُ
 فقْط ول نتكلم

ُ
ع

َ
م

ْ
َن�س

لَُك 
َ
ع

ْ
ج

َ
إىل الوراِء قدْ ي ُ ا

ٌّ واللتفات وقاَل يِل: الطريُق بنيَّ

 
َ
فاأنت ًة 

َ ْ
�رش

َ
ي أو  ا نًة 

ْ َ
ْفت مي

َ
ر

َ
اْنح إذا  ا ا  َّ

إم ا بينٍة,  على غرِي 

رٍف هاٍَر. 
ُ
على �سفا ج

الكتاِب   
َ
غري اءُتُه 

َ
َقر  

ُ
ب

َ
ُت�ستح الذي   

ُ
الكتاب يِل:  وقاَل 

 
َ
فظت

ََ
ح

َ
و ْفر�ُص 

ُ
ي ما   

َ
أْت ا

َ
َقر فاإذا  حْفُظُه,  �ُص 

َ
فر

ُ
ي الذي 

اً.  ْ�سَ
 َفر

َ
 فقدْ اأ�سبحت

ُّ
�ستَحب

ُ
ما ي

ال�سوؤاَل   
ُ
ثري

ُ
ي ما  دَِتَك 

ْ
ِمع ويف   

ُ
َتبيت ِعندما  يِل:  وقاَل 

وعليها   
ُ
ُت�سبح وعندما  ال�رشيعِة,  من  ُزهِد  يف   

َ
فاأنت

 
ُ
 املبيت

َ
إذا جاء ا ا َّ

أم  يف �رشيعٍة من الزُّْهِد, ا
َ
 فاأنت

ٌ
جر

َ
ح

 
َ
إذا جاء �رشيعٍة, وا

َ
 يف ُزْهٍد و

َ
 بدون �سوؤاٍل فاأنت

ُ
واحَلجر

الزهِد  عٍد عن 
ُ
ب جٍر فنحُن يف 

َ
وال�سوؤاُل بال ح  

ُ
ال�سباح

وال�رشيعِة.

َخِرين(:  6ـ َموقُف �ملََعاِملِة )وال َتِقُف ِبَا ال ُي�ْصِعُل �الآ

إْن  ا يِل:  وقاَل  ِريِق,  الطَّ َفاحتِة  مْن  عٍد 
ُ
ب على  قَفني 

ْ
أَو ا

 يف 
َ
إذا كنت ا ا َّ

أم اِتَك, ا
َ
�سعُل ُخْطو

ُ
 فقْف على ما ي

ْ
ت�ستفتح

 
َ
إْن كنت ا ا  َّ

أم ا�ستعاٍل, فالفاحتُة هي نهايُة الطريِق, وا

�سعُل الفاحتَة فالطريُق هي الفاحتُة. 
ُ
ُل مْن ي

َ
ه جَتْ

مِلعراِج   
ُ
تتَ�ِسع ل  فالوقفُة  ٍت 

ْ
م

َ
ِب�س تقْف  إن  ا يِل:  وقاَل 

املداراة,  )احلكمة,  العلِم  مبوازيِن  تقْف  إْن  وا الواقِف, 

الواقِف  وقَف 
َ
م  

َ
وقفت إذا  ا ا 

َّ
أم ا لَك,  وزٌن  فال  ال�سرب( 

تَِمُل الندَّ  نٍَّة ل حَتْ َ
ى بالوقفِة من ج

َ ْ
أَ�رش ف�سبحاَن الذي ا

أْندَاَدا.  إل ا إىل َناٍر ل تلفُظ ا ا

 
ُ
وعدُه

َ
َك م

ُ
ر

ْ
ٍر فاأَم

ْ
أَم ِرَك بدوِن ا

ْ
أَم  يف ا

ْ
ح

َ ْ
إْن َت�رش وقاَل يِل: ا

 
ُ
وعدُه

َ
م كذلك   

ُ
مر فالأ ِباأَمٍر   

ْ
َت�رشح إْن  وا  ,

ُ
الت�رشيح

 .
ُ
الت�رشيح

 
َ
ا َتزَاوج

َ َّ
مب

ُ
 ر

ُ
ه

ُ
اوؤ

َ
, َفم كَّ تِمُل ال�سَّ

ْ
ح

َ
َك قدْ ي

ُ
ه

ْ
ج

َ
وقاَل يِل: و

إل اليقنَي, فاإن  تِمُل ا
ْ
ح

َ
َك ل ي

َ
عني, لكنَّ ثوب

َ
باٍب و مْن �سَ

فا�َص  إن  وا اليقنُي,   
َ
فاأنت  

ُ
الثوب وانَفرَد   

ُ
املَاء َكَن 

َ
�س

كَن 
َ
و�س كَن 

َ
�س إن  وا  , ال�سكُّ  

َ
فاأنت  

ُ
الثوب و�سكَن   

ُ
املاء

 ل �َسكٌّ ول يقنٌي. 
َ
فاأنت

 
َ
واليوم القوَل,  دََقَك 

َ
�س ْن 

َ
م ال�سديُق  كاَن  يِل:  وقاَل 

 
َ
أم�سيت ا دْقاً  �سِ قولَُك  كان  فاإن  دَّقََّك,  َّ

�س من  ديُق 
َّ

ال�س

 
َ
اأ�سبحت اِدقاً 

َ
�س �سِديقَك  كان  إْن  وا ديٍق, 

َ
�س بدون 

بدوِن �سديٍق. 

فاإذا كانت  اِهيِتَها, 
َ
م َتنفرُد يف  ْفردةٌ 

ُ
م  

ُّ
احُلب يِل:  وقاَل 

247نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص 

 s  s s



إن كانْت  ْفرَد لَُه, وا
ُ
 ل م

ٌ
ع

ْ
م

َ
اهيتَُك فاقعَة اللوِن فاأنَت ج

َ
م

.
ْ
ع

ْ
م

َ
 النَّاِظريَن فاأنَت مفرٌد بدون ج

ُّ
 ت�رش

َ
ماهيتَُك بي�ساء

7ـ َموقُف �لَعِي�ِس يف َخِريٍف من ُنْوٍر: 

 على 
ْ
إْن َت�سرِي , وقاَل يِل: ا

ُ
ى النور

َ
رتام

َ
َقَفني حيُث ي

ْ
أَو ا

 علي 
ْ
إْن ت�سري , وا

ُ
 تتال�سى حيُث َت�ساء

ٌ
 نار

َ
ُنوٍر, فاأنت

.
ُ
 كيَف ي�ساء

ُ
لْتَِفت

َ
 ي

ٌ
ناٍر فاأنت نور

بالطريِق,  رفٍة 
ْ
ع

َ
م على  تكوُن  ِحينما  يِل:  وقاَل 

إْن تكْن على َخوٍف  إىل اخلوِف, اما ا َك ا ُ
ِرَفتَُك تُقود

ْ
ع

َ
َفم

إىل املعرفِة بالطريِق.  َك ا ُ
من الطريِق, فخوُفَك يُقود

إن  وا  ,
َ
الكالم َتِرُث   

َ
فاأنت َك 

َ
قلب ُكْن 

ْ
َت�س إْن  ا يِل:  وقاَل 

 .
َ
 ترُث ال�سمت

َ
 فاأنت

ُ
كنَك القلب

ْ
�س

َ
ي

 
َ
كنت فاإذا   ,

َ
أنت ا إل  ا هنا  َك 

ُ
�سبه

ُ
ي  

ٌ
�سيء ل  يِل:  وقاَل 

َك هنا. 
ُ
 يف الكفِر مبا ل ي�سبه

ْ
هناك فال ترتدد

ال�سطراِر,  موقِف  يف  َفُكْن  إلينا  ا تاأِت  إْن  يِل:ا وقاَل 

نَّ 
أ ا  

ْ
واعلم التَُّقى,  وقِف 

َ
م يف  فكْن  عنَّا   

ْ
َتِغب إن  وا

 .
ُ
�ْسَطر

َ
َتَِّقي, وامُلتَِّقي ل ي

 ي
ْ
 قد

َّ
امُل�ْسطر

الرغبِة,  عِن  ْف�سلَُك 
َ
ي مِل  الأَ ِمن   

ُ
القرب يِل:  وقاَل   

إىل  ا يو�سلَُك  القرِب  عن  مِل  الأ ف�سِل  يف  والرغبُة 

مِل. الأ

ِة, 
َ
تْم

ُ
 من الع

َ
�سبُه اخلروج

ُ
وقاَل يِل: الدخوُل يف النوِر ي

 من النوِر, 
َ
لكنَّ الدخوَل يف العتمِة ل ي�سبُه اخلروج

يف   
َ
كنت إن  وا ال�سبْه,  فلتخ�َص  العتمِة  يف   

َ
كنت فاإن 

ت�سابْه.
َ
ا ل ي

َ
النوِر فال تخ�َص م

ؤوٌن(:  ويل �لعلِم �ليوَم �صو 8ـ َموقُف �لِْعلِم )والأ

 ,
ُ
ع

َ
م

ْ
�س

ُ
 ب�سوٍت ي

ُ
لم دِتِه, وقاَل يِل: احْلِ

َ
و

ْ
�س

ُ
أَوقفني على م ا

مائدِة  من   
ُ
التزود و�رشيبتُه  املغفرِة,  رائحُة  لُه 

الذنوِب, والرائحُة بدوِن زاٍد كاحللِم بدوِن ذنٍب. 

 بتعدِد 
ُ
الِعلِم هو اجلحود إىل  ا َفِرَك 

َ
واُز �س

َ
وقاَل يِل: ج

 بالتعدِد 
َ
آمنت مياُن بتوحيِد الدال, فاإْن ا املدلوِل, والإ

 
َ
 بالتوحيِد فاأنت

َّ
إن كفرت  داٌل بدون مدلوٍل, وا

َ
فاأنت

مدلوٌل بدوِن داٍل. 

آجُل  آَجلِه, وا  من ا
ُ
 اأعظم

ُ
ه
ُّ
اجُل التفكرِي �رش

َ
وقاَل يِل: ع

آجٌل,  ا َك 
ُ
فخري  

َ
لت

َّ
عج فاإذا  عاجلِِه,  من   

ٌ
خري احلواِر 

َك عاجٌل. 
ُّ
 ف�رش

َ
أجلَّت إذا ا وا

أما  ا املحبَة,  َك 
ُ
فقد

ُ
ي غريي  على   

ُ
ال�سالم يِل:  وقاَل 

 
ٌ
عد

ْ
ب

ُ
ٍة م

َ
ب

ْ َ
 بدوِن حم

َ
أنت بِة, وا

ْ
ح

ُ
َك عن ال�س

ُ
 َفيبعد

ُ
الكالم

الم. 
َّ
 عن ال�س

ٌ
بعد

ُ
حبٍة م

ُ
عن الكالِم, وبدوِن �س

وِغيبتُه  ِعلمياً,   
ُ
دواه

َ
ج  

َ
أَثبت ا خِر  الآ ُن 

ْ
لَع يِل:  وقاَل 

 
َ
دواَك فاأنت

َ
 ج

َ
ِع, ولكي ُتثِبت

ْ ورةٌ مبقت�سى ال�رشَّ
ُ
�رَش

 بال�رشورِة. 
ٌ
خُمرب

نَّ نعومَة 
خر؛ لأ وقاَل يِل: ُنعومتَُك ل ت�سبُه نعومَة الآ

 
ٌ
 َكافر

َ
أنت إل بنظاِم القطِب الواحِد, وا خِر ل ُتوؤمُن ا الآ

اهِدين.  نحُن على  ذلَك ِمَن ال�سَّ
َ
بِه حتَّى النَُّخاِع, و

ِعلِم املجل�ِص  أَماَنُة  وا انِة, 
َ
م  بالأَ

ُ
اِل�ص

َ
املَج يِل:  وقاَل 

ُه يف �سدِرَك.
َ
ِب�س أن حَتْ ا

ورُثَك 
ُ
ي منه   

ُ
والقرب  ,

ُ
املََكاِره حَتفَُّه  اُل 

َّ
الد يِل:  وقاَل 

.
َ
 عنُْه ُتورثُه القرب

ُ
عد

ُ
, والب

َ
الُكره

9ـ َموقُف �لتَّاريِخ )وِل�صاُنُه غُي مبنٍي(: 

ا 
َ
تُه

َ
إِليَك راِئح َُث ا

 التي ُتبع
ُ
يح

ِّ
أَوَقفني, وقاَل يِل: الر  ا

َتنبِعُث ِمنَْك. 

�ستبُه عليَك فهو يف منزلِة الروح, وما 
َ
وقاَل يِل: ما ي

ل ي�ستبُه فهو يف منزلِة اجل�سد. 

َخٍل, 
ْ
د

َ
م كِل   

َ
عند وقُفَك 

ُ
ي ِبل�سانِه  احَلِديُث  يِل:  وقاَل 

اِخلَك. 
َ
ا ِبد

َ
 م

ُ
خرج

ُ
اُنَك الذي يتحدُث عنُه ي

َ
وِل�س

ألَّ  وؤمُن بِه, وُتوؤمُن به, هو ا
ُ
وقاَل يِل: الوحي الذي ي

إليِه.   ُ ا
إليَك ول َتلْتَِفت ُ ا

لتِفت
َ
ي

قدمٍة, 
ُ
 بدوِن م

ُ
ه
ُ
, خري

ٌ
 َكبري

ٌ
م

ْ
ه

َ
وقاَل يِل: امُلباَهلُة بِه و

ٍة. 
َ
ِخر

َ
وؤ

ُ
 بدوِن م

ُ
ه
ُ
و�رش

إ�ساعةٌ  إل ا �سلُِط عليَك, ما هو ا
ُ
اُع الذي ي

َ
ع وقاَل يِل: ال�سُّ

تربُق بربيِق ال�سيِف. 

إدراُك  وا ُتدرُكُه,  ل  أنََّك  ا دراِك  الإ حقيقُة  يِل:  وقاَل 

درُكَك حيُث كنت.
ُ
 ي

َ
جعُل املوت

َ
احلقيقِة ي

نطُق بلغاٍت �ستى, لكنَّها ل تنطُق 
َ
وقاَل يِل: ل�ساُنُه ي

نِْطُق. 
َ
 ل�ساُنَك ل ي

َ
أنت إل مبنطِق الل�ساِن, وا ا

ِليُل احَلاطِب 
َ
ِعَفُه املَوِقُف, و

ْ
�س

ُ
 الليِل ي

ُ
اِطب

َ
وقاَل يِل: ح

�سعُفُه. 
ُ
وقُفُه ل ي

َ
م

�سارُة  والإ ليٍل, 
َ
د بدوِن   

ُ
كوب

ُّ
الر يتَُك  �سِ

َ
و يِل:  وقاَل 

 بدوِن 
ُ
ُة بدوِن ا�ستفهاٍم, واملوت

َ
ود

َ
وؤ�رٍش, والع

ُ
بدوِن م

و�سيٍة.  
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يجري الزمن

كما تتدفق املياه 

        كونفو�سيو�ص

ول  �لف�صل �الأ

يف زيارته  ال�سابقة لهم,كانت »املند�سة« �ساكنة  

إل  اأطراف النخل املرتفعة بكربياء   ل يتحرك منها ا

»يو�سف«   يتذكر  الوافرة,   التمر  بعذوق  واملحملة 

أنه وقف  مب�سافة تك�سف  له  عن  البيوت الثالثة  ا

التي مل يتغري  �سكلها اخلارجي  كثريا عما كانت 

عليه, وعندما  ملح ظل اأحدهم  �سكنت نف�سه ونفخ 

الهواء من داخله .

�سيكون  �سنوات  بعد  أنه  ا »يو�سف«  ذهن   يف  دار 

مرتبطا  املكان   هذا  اأهل  على  �سيتعرف  من  كل 

اأهل »املند�سة«  إذ بدا بع�ص  ا إليه,  ا أو باآخر  ا بخيط 

وجوههم,  من  يطل  الذي  ال�سمت  بفعل   غرباء  

ويف الكلمات القليلة التي  يتداولونها يف ح�رشة 

حتديقة  ويف  متينة,  عالقة   به  تربطهم  ل  من 

العينني  التي ل تفوت  اأي حركة �سغرية  ت�سدر 

كانت  معهم.  يتعامل  الذي  ال�سخ�ص  حميط  من 

على  تظهر  بنعومة  تن�ساب  ال�سوداء  �سعورهم 

نف�سها  من  أن تعلن عن  ا اأطفالهم  وتكاد  روؤو�ص 

الن�ساء  روؤو�ص  يلف  الذي  ال�سميك  الغطاء   وراء 

عندهم, ولكن اأكرث ما مييزهم  كانت تلك الوجوه  

ال�سديدة ال�سمرة وكاأنها  لفح الليل  الذي ل ينتهي, 

واملغربة  اأحيانا برذاذ الطني اجلاف الذي تن�رشه 

الرياح يف كل مكان ي�سريون فيه .

أن يحدق  ا ال�سنوات يتعمد  كان »يو�سف« بعد تلك 

أن  يف  البوؤبوؤ الالمع لعيني »عطية« ليتو�سل - وا

من  �سيدور  ما  من  �سيئا  أ  يقرا أن  ا إىل  ا بعيد-  من 

تلك العقول, ويف اللحظة التي ندت عنها ابت�سامة  

أن قبله يغو�ص يعيدا . هادئة  يف وجهه, �سعر ا

  ا�ستقبلوه  يف جمل�ص الرجال وو�سعوا له  حبات  

أنه  يعتربونه   إناء حبات التمر, عرف ا الربتقال  وا

عن  ورثوه   العادة  تلك  كانت  عنهم,  ن  الآ غريبا 

فيما  يقدمون  املند�سة«     « اأهل  الكبري,  جدهم 

ذلك يف  فعلوا  فقط,  املرة   والقهوة  التمر  بينهم  

آخر حمنة اأملت بهم و�سيفعلون ذلك مع كل جيل  ا

ر�ص.  وبذلك ي�سري  جديد يطل بوجه على هذه الأ

اأهل املند�سة  قلب واحد. 

خن«. كما قال »�سامل  الأ

ي  آخر على التمر والقهوة لأ  وعندما ي�سيفون طبقا ا

إليهم  يعتربونه �سيفا, غريبا عليهم,  إن�سان يقدم ا ا

يعتمل يف  ما  يعرف  أن  ا ي�ستحق  ل  به,  يثقون  ل 

داخلهم  فرتى ال�سمت ي�سع  من ق�سمات وجوههم  

و يزداد بيا�ص العينني ات�ساعا.

يف الليلة الفائتة لزيارة »املند�سة« تقلب »يو�سف« 

على فرا�سه  طويال, اأخربته خالته عن احلال التي 

بتاأثر:  له-  قالت  خن«,  الأ »�سامل  عليها  اأ�سبح 

عمك �سار يهذي . مغيب عن النا�ص والدنيا, تعال 

�سوفه. 

كان  �سيئا,  يتناول  أن  ا دون  خرج  ال�سباح  يف   

�سنوات,   بها  التي  عا�ص  ر�ص   الأ اىل   ا�ستاق  قد 

�سجار الكثيفة, �سعر اأن �سوت  �سار لوحده  بني الأ

إىل روؤو�ص  نباح ياأتيه من اأعماقه  واأن �سداه ميتد ا

التالل  القريبة من مدى ب�رشه,   لقد كرب و�ساخ 

�سوات اأ�سبحت  ن حتى الأ كل �سيء يف املند�سة الآ

عتيقة. 

أوقف   ا يف ذلك  ال�سباح ذاته كانوا قد عادوا به, 

أمام باب الدار مبا�رشة,  »عي�سى« ال�سيارة العتيقة ا
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)نافذة جهة ال�سماء الزرقاء( 

رحمــة �ملغيـــزوية 

قا�سة من ُعمان      



اأ�رشعت »نوال« بالغطاء ال�سميك  والكبري, تعاون 

تنف�ص  ر�ص,  الأ على  الغطاء  و�سع  يف  اجلميع 

أغلقه   ا ال�سيارة ومن ثم  »عي�سى« عميقا فتح باب 

ب�سوت م�سموع, من على عتبة الباب نادت عليه 

»�سم�سة« ..

- وي�ص فيه  جدكم, كيف �سحته  احلني؟ 

�سوات  إليها, غاب �سوتها يف جلبة الأ مل ينتبه  اأحد  ا

إىل باب ال�سيارة اخللفي,   أياد  ا ا الكثرية, مدت عدة 

»نوال«  ابتعد  الهزيل,  اجل�سد  بتمهل وحذر  حملوا  

من  املدىل  اجل�سد  تلم�ص  أن  ا ت�ستطع  مل  اجلمع  عن 

إىل  طريف  أن القدمني قد  حتولتا ا ال�سيارة, اأح�ست ا

نخل دقيقني وم�سفرين  ومبقعني بالبقع ال�سوداء  

على طول العروق النافرة, واأن من يحملونه لي�ص 

جدها, خالل �سهر مر�سه ذاب ج�سده  ومل يبق منه 

جلد يغطى العظام التي بداأت ت�سدر  �سوتا خفيفا 

عن احتكاكها ببع�ص . 

و�ساأله  يده  على  �سد  عي�سى«  »من  »فرج  اأقرتب   

بهم�ص 

- كيف ؟    

 - الطبيب قال خلوه معكم يف البيت . 

خن«  من على الفار�ص  نادى »�سامل الأ

- م�سلم تعال, وين م�سلم؟  نادوه ؟ . 

أم�سك  بثوب »فرج«   ا

؟, ل تخلوين  �سم�سة وينك  يا فرج,  تودرين   -  ل 

وحدي.  

عادت  ولكنها  ال�سوت  »جهة  »�سم�سة  حتركت 

أن ال�سو�ساء تقرتب منها,  أن اأح�ست ا ووقفت  بعد ا

كان قد طلب باإحلاح من »عي�سى« اأن مير به بجانب 

أ�سه و ثم عاد وخف�سه,لقد  املقربة ال�سغرية, رفع را

أهله يتو�سدون  ميناهم هناك . كان جميع ا

ي�سعر  خن«  الأ »�سامل  كان  يادي  الأ تلك  كل  بني 

و�سعوه  وحني  بالبكاء,  كبرية  وبرغبة  بالعجز 

حني,  كل  يف  تزاورها  ال�سم�ص  كانت  بقعة  يف 

الف�ساء  بكل  وجهه  يف  امل�رشعة  النافذة  إىل  ا نظر 

اخلارجي طالعته �سجرة »ال�رشي�ص« التي هذب بع�ص 

إزهار بع�ص  اأغ�سانها ذات يوم, كانت �سفراء  تنتظر ا

به  طوال  احتفظ  الذي  ال�سوت  أتاه  ا بينما  الرباع, 

تلك ال�سنوات  وا�سحا وعميقا  وكان يف ذلك اليوم 

حتديدا يناديه با�سمه  دون ريب .

أن يق�سي عليه   العمر ذلك الوح�ص الذي مل ي�ستطع ا

خن«, كانت ال�سنوات حتفر فيه كما حتفر  »�سامل  الأ

ن  الآ اأ�سبح  هو  احلجر,  يف  ال�سعيفة  املاء  قطرة 

حجرا كبريا ولكنه مفتت يف داخله, اأخربه »م�سعود 

أ�رشاره ورائحته, وعن رغبته   احلفار« عن الرتاب وا

ال�سادقة باأن يكون ل�سيقا به ذات يوم دون يزعجه 

اأحد, ولكنه  ذهب دون اأن يخربه عن احلجر, وعن 

املل�ساء  للحجارة  املاء  قطرة  تقوله  الذي  ال�رش 

اأخطاأ م�سعود, كان  أمره,  ا حتى ت�سبح لينة وطوع 

يجب اأن يخربه يف جل�ساتهم الطويلة عن ذلك, واأن 

يخربه اأكرث كيف ميكن  يكون مثل  عود نخل جاف 

خطواته  حتت  ر�ص  الأ يهز  كان  أن  ا بعد  وحمرتق 

الكثرية ؟  اأخطاأ اجلميع, م�سلم و�سم�سة, وفرج, حتى 

ال�ساه الكبري التي اعتربها  م�سدر اخلري يف زريبته 

ألقوها بعيدا ببطن منتفخ  دون اأن يخربوها  ماتت وا

أن بقاياها   يف مناقري  عنها, ذات يوم قريب وجد ا

الغراب الكثرية,  كلهم جرحوه  بعمد, جعلوه ينام 

مور من حوله, يح�ص  يام ال�سابقة فاختلطت الأ يف الأ

ن,   كان »يو�سف« الوحيد الذي  بنزف ذلك اجلرح الآ

أنه يتوهم,اأن وهمه  يكرب ويهرم  مل يخطئ  قال له ا

مع ميالد كل يوم . نادى من جديد:

أريد م�سعود . - م�سعود, ا

 رفع مدى ب�رشه  وبحث عن »�سم�سة« كانت متدارية 

عنه  والوجوه الكثرية تغطي  النك�سار الذي  ملحه 

يف وجهها منذ فرتة لي�ست بالقريبة,  كانت الدموع 

يادي التي كانت  أمام  اأ�سحاب الأ تقهره وتف�سحه  ا

ت�سد الغطاء  من كل طرف . 

أمامه و�رشخ : لوح بيده  الي�رشى يف الوجوه ا

أم�سي خلوين .  أقدر ا أنا ا - ا

يام يتذكر »يو�سف« يف تلك الأ

الفر�سة   له  �سنحت  كلما  ي�سحكون,  كانوا  أنهم  ا
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جمعت  التي   الوحيدة  ال�سور  أمامهم   ا واأخرج 

»�سامل  خلف  وقف  الكل  كلهم,   »املند�سة«  اأهل 

خن« الذي بدا مهيبا واأكرث اعتزازا  بالنف�ص من  الأ

غريه يف ال�سورة, بيا�ص العينني فيه كان ملفتا 

وقف  فيما  الوجه,  يف  الطاغية  ال�سمرة  من  اأكرث 

ميني  على  �سلبنان  كعمودان   و»فرج«  »عي�سى« 

طيف  إل  ا منهما  يظهر  ل  خن«,  الأ »�سامل  وي�سار 

على قليال,  إىل الأ ابت�سامة  رفعت م�ستوى خديهما ا

أ�سيائه القليلة وكان  خباأ  »يو�سف«  ال�سورة بني ا

ي�سعر بال�سيق بداية كلما  �ساأله اأحد املوجودين 

يعود  كان   ولكنه  إياها,  ا يريه  أن  ا ال�سورة   يف 

»�سليمة« يف كل مرة   أمام   ا إىل �سورة وين�رشها  ا

طلبت روؤيتها,ويف ال�سورة كانت »�سليمة«  حتني 

البي�ساء  �سنان   الأ من  �سف  وتظهر  ظهرها, 

ابنتها  بني  �سفتني رقيقتني,وبني يديها  مت�سك  

أمامهما  ا �ساحكة,  الكامريا  إىل  ا متدها  »فاطمة« 

مبا�رشة كانت »نوال«  منزوية على �ساقي  جدتها 

»�سم�سه«, يف كل مرة راأى فيها »يو�سف« ال�سورة, 

إ�سبعه ال�سبابة على وجه »نوال«,  ويقر  كان ميرر ا

ي�سع  �سياء  هنالك  كان  ال�سورة  يف  حتى  أنه   ا

يعو�ص  ثنائية  بعالقة  أ�سبه  ا فيبدو  الثنتني,  من 

�سفاء عيني »نوال«  النطفاء الذي حلق مبقلتي 

حميا  من  يظهر  الذي  الوقار  ويوازن  »�سم�سه« 

»نوال«  �سنوات  �سكنت  التي  ال�سقاوة  »�سم�سة« 

أ�سفل  الع�رش .  واحتلت البنات ال�سغريات  م�ساحة ا

»يو�سف«  كان  حينها  يف  »عطية«.  مع  ال�سورة  

مي�سك بالكامريا و»�سم�سة« هي املحر�ص للتقاط 

ال�سورة . 

دار  ال�سغرية,  اجلرذان   ي�سبهون  »املند�سة«  اأهل 

ذلك التفكري يف عقل »يو�سف« وهو يرفع ال�سورة 

أبنائهم   ويعلقها قريبا  من �رشيره, عندما يكرب اأحد ا

ويحني موعد زواجه كانوا ي�سيقون غرفة له كيفما 

بواب  وتزيد  اتفق يف داخل الدار, تتداخل الغرف والأ

وت�سبح  العالقات   تت�سابك  ال�سغرية   ال�سو�ساء 

ال�سابق,  جمراها   إىل  ا تعود  ولكنها  اأحيانا  لزجة 

يلقي  دائما,  الكبار  أيدي  ا اللعبة يف  ت�سبح خيوط 

خن« كلمته بينهم وتع�سدها كلمة جدتهم  »�سامل الأ

ولكنهم  م�س�ص   على  اجلميع  في�سكت  »�سم�سة« 

�سوب, يحفرون يف ذواتهم  أن ذلك هو الأ يقتنعون ا

حالم التي غذوها طوال النهار.  ال�سغرية فتكرب الأ

خن  ما عمي . - �سامل الأ

أ�سها  را ا�ستقبلته,قبل  عندما  »�سم�سة«  خالته  اأخرب 

واقتعد احل�سري معها, يف تلك ال�سنوات كان التناق�ص 

خن«, كان يعرف  حا�رشا  يف عالقته مع »�سامل الأ

أنه  اأن هنالك خطا من عدم الرتياح ينمو بينهما  وا

إىل كره مبطن, جعل واحد منهما  يام حتول ا مع الأ

أنه  مكان, ل ينكر »يو�سف »ا خر قدر الإ يتحا�سى الآ

أن  متنى  املوت لزوج خالته, كانت الفكرة مريحة ا

ي�سحو فيجد ما كان موجودا قد اأ�سبح عدما, متنى 

القيام والدوران  ن عاجزا عن  الآ أن يراه  كما هو  ا

بت�سامن  انت�رش  قد  �سيكون  املند�سة,  اأر�ص  يف 

يراهن عليه كثريا يف ك�سف  الذي كان  الوقت  مع 

اخلداع  الذي عا�سه النا�ص هنا .

ربع التي  ترك فيها املند�سة  لكنه و يف ال�سنوات الأ

خالته  لريى  الل�سو�ص   مثل  إليها  ا يعود  كان 

�رشة  »�سم�سة«, كانت العرق املمتد يف قلبه  من الأ

خن« ف�سله باأنه  التي ن�سيته كله . يتذكر لـ»�سامل الأ

إذا كرب .  أ�رشتهم ا إىل ا �سمح خلالته ب�سمه ا

خن« بجانبه �سيئا لرماه.    لو وجد »�سامل الأ

 يف وجه الفراغ الذي كان يرت�سد به من النافذة. 

أ�سه, اأخرج  عند الظهرية  وجد »م�سعود »قريبا من را

أنينا طويال, من بني الب�رش  كان »م�سعود احلفار«  ا

إظهار �سعفه   ال�سخ�ص  الوحيد الذي  ل يخجل من ا

أمامه, اقرتب م�سعود  اأكرث من وجهه  وقال:  ا

- اأجر وعافية يا بو فرج . ت�ستاهل ال�سالمة . 

ألف  - طاح اجلمل يا م�سعود.  وجمل �ساحبك  له ا

�سكني و�سكني . 

ـ  الدنيا  �سبيل  يف  احلفار«  كان  كعابر  »م�سعود 

خن« ك�سجرة  ال�سغرية  أمام  »�سامل الأ تراءت حياته ا

أيام عديدة,   آخر ويرتكها يف ا يتفياأ بظلها بني يوم وا
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أ�سبوعا  عن جل�ستهما  يف بع�ص ال�سهور كان  يغيب ا

يف ال�سوق مير عليه ليلقي التحية  ومن ثم  ي�رشع 

أو  ا يحفرها  جديدة  بئرا  لديه  أن  ا ملوحا  خطاه  يف 

يرممها, طيلة تلك ال�سنوات مل ي�ستك من �سيء,وظل 

على  يردد  وكان  النا�ص  كل  اجتاه  أبي�ص   ا قلبه 

م�سامع »�سامل«:

أتعب نف�سي, الدنيا كلها راح ت�سري تراب .  - لي�ص ا

وعندما و�سع »�سامل« حفيده »عي�سى« يف حجره, 

»م�سعود«  فراأى  الفرح  حبات  و�سع  وكاأنه   �سعر 

جيب  من  ويخرج  يديه   بني  ويرفعه  يالعبه 

. كان  الطفل  »د�سدا�سته« ريال ويد�ص يف مالب�ص 

�سياء التي  يف يده, ويف اليوم الذي  كرميا باأب�سط الأ

طفال,   زاره فيه »�سامل« يف بيته, وجده نائما كالأ

احلمى  أن  ا ومع  �سدره  إىل  ا ربعة   الأ اأطرافه  ي�سم 

أنه  قام واأح�رش القهوة وجل�ص  إل ا كانت تلهب ج�سده ا

إىل و�سادة  خ�سنة . م�ستندا ا

فيهما  يتحدث  ول  بينهما  يف�سالن  بقيا  أمران  ا

إمنا يكتفي بالتلميح, فطوال  »م�سعود« ب�رشاحة وا

القبلة  جهة  وجهه  م�سعود  يوجه  مل  ال�سنوات  تلك 

ذان   ومل ي�سل ركعة واحدة, وعندما كان ي�سمع الآ

كانت  للو�سوء  �ساعده  عن  ب�سمر   »�سامل«  ويرى 

يبقي يف ظل �سجرة »ال�رشي�ص« ينتظره حتى يفرغ 

من ال�سالة, حتى يف �سالة العيد رف�ص »م�سعود« 

أ�سه وعاد  را الذي جاءه باكرا, وغطى  عر�ص �سامل 

ينام  وعندما وقف �سامل على بابه وقال له: 

- كيف بتقابل ربك باكر  ؟

ما  الدنيا  بعدها   مر,  الأ ل�ساحب  مر  الأ خلي   -

طارت . يف وقت ب�سلي وب�سوم . 

إذا  ا عنه  وي�ساأل  عليه  ويخاف  يحبه  ظل  ذلك  رغم 

أن يرى بقعاً من الدم  غاب عنه لفرتة, وراعه جدا ا

ثوبه  وعندما  �ساأله عن ذلك, راح م�سعود ثوبه من 

أثر الدم  واأخربه باأعذار متنوعة ولكن  اخللف لريى ا

يداريها   »م�سعود«  وبقي  حجما  زادت  الدم  بقع 

»�سامل«  إليه  ا يوجه   �سوؤال  كل  عن  الطرف  ويغ�ص 

ويرد عليه: 

-  خري ل تعذب نف�سك .

ال�سم�ص  عاد »يو�سف« من »املند�سة«,  عند مغيب 

و رمى  نعاله  زادت, خلع  قد  الربد  لفحات   كانت 

أ�سه جل�ص على �رشيره  وكتب:  »الكمة« من على را

�سم�سة  خالتي«  يدا   كان  ودخلت  الباب  »فتحت 

أن  ا اأعرف  مل  الدخول,  على  اخلارج  من  »تدفعاين  

الذي  الرجل  الفرا�ص كان نف�سه �سورة  الراقد على 

 . عمالقا  أيته  را الذي  الرجل  النافذة,  أمام  ا نهرين 

أنني كنت اأجعل  إىل قزم  عاجز, من الغريب ا حتول ا

أنا �سغري اله كبري  أبي وا ا إلها, لقد كان  ا إن�سان  ا كل 

أة اأحرى  وتركني,  إىل امرا أ�سياوؤه رحل ا إىل اأن حمل ا ا

أن  ا إىل  ا لهة  الآ من  اأمرية  كانت  »�سم�سة«  وخالتي 

النافذة  عند  يل  خن«  الأ »�سامل  �رشب  عن  �سكتت 

فنزلت مرتبة . 

وبراءتها,تلك  بعذوبتها  آلهة  ا كانت  »نوال«  ولكن 

يدر�ص  أن  وا اأكرث,  الكتب   أ  يقرا إىل  ا تدفعه   لهة  الآ

حن«  أمها و»�سامل الأ أ�ستاذا ي�سع  بني يدي ا لي�سبح ا

إىل  خن« كالمه ا املال  الذي قد ينهي به »�سامل الأ

عمها  »فرج « بنذرها لعي�سى . 

دون  ياأخذها  خلفها  يرك�ص  عي�سى  أن  ا ت�سورت 

مثل  تنك�رش  أن  ا »ميكن  »نوال  أن  ا ت�سورت  لطف, 

أنه  ا »وت�سورته  »عي�سى  ج�سد  حتت  اله�ص  الزجاج 

أن يذبحها كما يفعل بال�سياه .  ميكن ا

جميل يف املند�سة كانت نوال ما زالت قادرة على 

مت�سيط �سعرها بحرية تامة يف وقت كان فيه الليل 

غارقا يف ظالم  غريب مل تفهمه مذ كانت �سغرية.

إياها  ا اأهداين  التي  ال�سور  »اأجمل من  كانت »نوال 

ال�سور  يف  الن�ساء  كانت  املدر�سة,  »يف  »جمال 

عاريات تك�سو اأج�سادهن قطع متفرقة من القما�ص, 

التقط   نف�سها, من  تتحدث عن  أن  ا تكاد كل �سورة 

وعلى  كوتر  امل�سدودة  البطون  عل  ركز  ال�سور 

الليايل  ويف  اجلبال,  ت�سبه   كانت  التي  ال�سدور 

باحلمى,  باملر�ص,  ت�سعرين  ال�سور  كانت  وىل  الأ

آلهة, بقيت على �سورتها  ا ولكن ال�سور مل ت�سبح  

إل يف ح�رشة نوال, كل  ا أتخيل نف�سي  ا الب�رشية, مل 
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 ,« »نوال  إل عيون  ا ت�سبعه  أن  ا ذلك اجلوع ل ميكن 

أ�سرتي لها مالب�ص ت�سبه  أن ا أمر باملحال ا أنا ا فكرت وا

أ�ساعدها  على ال�ستحمام  أن ا مالب�ص تلك ال�سور وا

ب�سلة,  للمند�سة  ميت  �سيء  كل  عنها  يزول  حتى 

أ يظهر عليها مثريا  بدا الذي  الفارع  الطول  �سيكون 

حتت تاأثري تلك املالب�ص . تكور الثديني اأكرث عفوية 

من كل ال�سور »

»مل  خن  الأ »�سامل  وجهه  على  أ�سه  را اأطرق  عندما 

نظراته   من  اأح�ص  حاله,  عن  ي�ساأله  مل  �سيئا,  يقل 

إن�سان يف  إليه ر�سالة يعي�سها  كل ا أن الرجل ير�سل ا ا

ال�ستني  إىل  ا العا�رشة  بني  متد  قد  التي  عمره  فرتة 

احتدام بني  كان هنالك  اخللف,  إىل  ا تراجع  عاما, 

ويرتاجع  كلمة  يقول  منهما   كل   . واحلياة  املوت 

عنها بعيد حلظة . 

منذ عام حتديدا 

كانت  منزله,  من  الغرب  جهة  خطوات  ب�سع  �سار 

من  خفيفة  إ�ساءة  ا تر�سل  امل�سابيح   بع�ص  أنوار  ا

أ�س�سها  ا التي  املنازل  من  قريبا  منت  التي  البيوت 

أبناوؤه هنا . ا

قد  الليلة  تلك  يف  أ�سه  را غزت  التي  فكار  الأ كانت 

�رشقت كل حلظات النوم الذي حلم به, 

الفراغ  وكاأن  عينيه بال جفنني يغلقهما على كل 

أمامه, وي�ستطيب الراحة من خاللهما, يف  املوح�ص ا

خرية  الأ عودته  بعد  »يو�سف«  �سوؤال  تذكر  البداية 

حممال باأ�سياء كثرية  

- كم غافة, وكم �سدرة  وثالثة بيوت  ل فوقهن و 

ل حتتهن وت�سميها حارة ؟ !

ومن بعده راأى �سورة »نوال« وا�سحة, كانت  تنظر 

أبي�ص  ا بف�ستان  جتري  تزال  ما  وهي  بحرية,  إليه  ا

مرة  ول  ولأ أ�سود.  ا �رشوال  يظهر  كان  حتته  ومن 

أن املوت يرتب�ص به يف زوايا غرفته, نه�ص  �سعر ا

من فرا�سه, ارتدى »د�سدا�سته«  ال�ستوية, يف داخله 

تعوذ مرات عدة: 

أعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم, اللهم اأخزيك يا  - ا

إبلي�ص امللعون .  ا

كانت »�سم�سه »نائمة بجانبه تغط يف نوم عميق 

عوام  الأ خالل  اعتادها  برتابة  ي�سله  و�سخريها 

أن ياأتيه املوت فجاأة,  املا�سية, يف نف�سه ا�ستبعد ا

إذا ما  كانت موقنا اأن هنالك تغريا ما �سي�سعر به ا

نباحها   �سوت  �سي�سمع  رمبا  منه,  املوت  اقرتب 

اأكرث وح�سية, رمبا يح�ص باأر�ص »املند�سة« ت�ستعل 

»ولد  عائلة  باأحالم  قدميه  حتت  اللحظة  تلك  يف 

ي�ستاأذن  أن  ا املوت  ح�رشة  يف  فكر  يف  خن«,  الأ

غرفته  يف  كثريا,  ع�سقه  الذي  الرتاب  على  ليمر 

أ�سه  كان متاأكدا  من اأن كالما �سيكون بينه  هز را

احلفار«  »م�سعود  قال  كما  �سيفعل  املوت   وبني 

عندما �ساأله ذات مرة: 

أنت ترقد وحدك؟ - ما تخاف من املوت وا

- يوم ب�سوف املوت بخلي عيني بعينه وبذبحه. 

يف ليلتها خاف من ال�سمت الطويل, حدث نف�سه 

أنه بعد اأن جاوز ال�ستني, لي�ص هنالك جمال لل�سك  ا

أ ينه�سه,و�سينبعث  أن املوت �سيحرتم اخلور الذي بدا ا

التي  يام  الأ تلك  كل  مع  بحياء  تقدير   أقل  ا على 

أ يد�ص  أراد ا يحملها على ظهره,   اقرتب من »�سم�سة »ا

باحلرارة  �ست�سعر  أنها   ا ريب  ظهرها,ل  يف  أ�سه  را

إليه   أكلت ج�سده رغم برودة الطق�ص, �ستلفت ا التي ا

إىل �سدرها كما  بي�ص اخلفيف ا وحتت�سن ال�سعر الأ

فعلت ذات مرة بعيدة جدا . 

الكبرية  »الرول«  �سجرة  من  اقرتب  الظالم  يف 

للبيوت  حمددة  زاوية  ملتقى  عند  املزروعة  

يده  فيه  احت�سنت  الذي  الوقت  ويف  الثالثة, 

خن« برفق و�سعر  الأ »�سامل  تنف�ص  غ�سنا عليها, 

املكان  يعرف  كان  نف�سه,  يف  ت�رشي  بالراحة 

يعرفه  ما  يده,  راحة  خطوط  يعرف  كان  كما 

أن هذا املكان كان خمباأ يف داخله  متام املعرفة ا

قامة  وبطول  فيه  اأم�ساها  التي  ال�سنوات  بعمق 

اله�سة  الرتبة  على  �ساروا  الذين  واأحفاده  أولده  ا

 . واأخرى  فينة  كل  بني  لها  الرياح  تقاذف  مع 

أن »عي�سى« �سيبذر بذورا جديدا لمتداد عروق  وا

العائلة يف تربة املند�سة . 
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»قلب  وازن  عبده  ال�شاعر  كتاب  أ  يقرا من  أن  ا أظن  ا

– بريوت  للعلوم  العربية  )الدار  ال�شادر عن  مفتوح« 

نف�شه  يجد  �شوف  –اجلزائر(  االختالف  ومن�شورات 

املفهوم  يتجاوز  أنه  ا خا�شة  ت�شنيفه,  أمام  ا حائرا 

املوجودة  الذاتية  ال�شري  كتب  عن  لت�شورنا  التقليدي 

باالأدب العربي.

مبدى  جناحه  يقا�س  إبداعي  ا عمل  أي  ا أن  ا أح�شب  وا

عن  الرا�شخة  الت�شورات  على  اخلروج  على  قدرته 

إليه. وكلما انحرف بعيدا  اجلن�س االأدبي الذي ينت�شب ا

أة  أكرث جرا أو املثال املتعارف كلما كان ا عن النموذج ا

ومتردا وخرقا الأفق توقعات القراء.

ولعل هذا ما نراه -ب�شكل الفت- يف هذا الكتاب,حيث 

الذاتية  �شريته  يكتب  أنه  با القارئ  وازن  عبده  يوهم 

أكرث انفتاحا,  أخرى ا إىل عوامل ا إذا به ياأخده ا فح�شب, فا

أ�شبه بعامل الرواية يف ثرائها وتعددها, فتارة ي�شتدرج  ا

الفل�شفية,  أفكاره  وا تاأمالته  يف  معه  لي�رشكه  القارئ 

أ�شبه  أ قارئ الكتاب مثال ب�شفحات كاملة ا حيث يفاجا

أمام مقاطع  أخرى يجد نف�شه ا باملقالة االأدبية وتارة ا

�شعرية خال�شة تنه�س على لغة بها درجة عالية من 

الرهافة .

يتعرى  طفل  أة  بجرا الذاتية  �شريته  وازن  عبده  يكتب 

مبدع  وبحرية  رهبة,  ودون  خجل  دون  أمه  ا أمام  ا

التبا�شات  فك  ويحاول  الوجودية,  �شئلة  االأ تتقاذفه 

وعيه بالعامل من خالل فعل الكتابة. 

كونها  يف  لي�شت  الكتابة  تلك  جماليات  أن  ا أزعم  وا

القارئ,  به  توهم  ما  هذا  االأقل  على  أو  ا »اعرتافية« 

يحيل  مفتوح«  »قلب  نف�شه  الكتاب  عنوان  أن  ا خا�شة 

أن الكاتب �شوف مينحه  القارئ على فكرة االعرتاف وبا

أي كاتب مبدع  ا أ�رشاره اخلفية. ولكن الأن الكاتب  ا كل 

يقول  وهو  حتى  يكذب  ال�شخ�شي-  ت�شوري  يف   –
إن جمالياتها تكمن يف ب�شاطتها وقدرتها  احلقيقة, بل ا

على جعل القارئ متواطئا يف ال�رش مع كاتبها.

متاأمال  روحه  ل�شرية  يوؤرخ  أنه  وكا وازن  بعبده  يكتب 

املريرة,  وهزائمها  وانك�شاراتها  وعزلتها  وجعها 

خلفها  والتي  التىت�شكنها,  أنينة  الالطما عن  كا�شفا 

أمه الورعة التي مل  ب, وعن عالقته با الفقد املبكر لالأ

أة  أمرا كا إليها  ا ينجذب  ومل  أم,  ا �شوى  يراها  أن  ا ي�شتطع 

ال  عما  يقابلها  فتاة  كل  يف  يبحث  كان  إنه  قط,حتىا

أنها طفولة �شخ�س  يذكره بها.يتاأمل طفولته البعيدة وكا

أي�شا الأفكاره  آخر. يوؤرخ عبده وازن من خالل هذ العمل ا ا

آة  إال ليكت�شف نف�شه يف مرا عن احلياة واملوت , ال ل�شيء ا

أفكاراً كثرية مثل  الذات. فنجده يتناول مو�شوعات وا

بالدين  آبة, وعالقته  والكا واجلن�س   , واحللم  االنتحار 

لوان وخا�شة اللون االأبي�س الذي تنت�رش  وبالليل وباالأ

داللته يف مناطق متعددة من الكتاب.

إفاقة  ا أ بعد  ولعل حلظة الكتابة يف »قلب مفتوح« تبدا

إثر تعر�شة  ا الراوي من عملية جراحية »قلب مفتوح« 

إىل املوت. ومن هنا  أن تف�شي به ا الأزمة قلبية كادت ا

أ�شبه مبحاولة ال�شتعادة الزمن وتثبيت  �شارت الكتابة ا

ال�شتعادة  نف�شه  الوقت  يف  وحماولة  بعينها,  حلظة 

والتي بدت ل�شاحبها كاأطياف عابرة بخفة  الذاكرة, 

أو جمرد جمموعة  أخرى, ا أ�شباح تطارده تارة ا تارة وكا

أنها  كا ذاكرة  يربطها خيط, مبعرثة يف  ال�شور ال  من 

ا�شتيقظت للحني, ذاكرة تذكر كل �شيء وال تذكر �شيئا: 
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أع�شها,  ا مل  أنني  كا أ�شتعيد حلظات  ا  , االآن  أتذكر  ا إنني  »ا

أم خارجه, الزمن  إن كانت يف �شميم الزمن ا أ�شك ا بل ا

أو �رشيعا,  الذي فقد معامله فاأ�شحى ال زمنيا, طويال ا

أو«.)�س 6(. ا

إن جاز  أو حماولة االلت�شاق بالذاكرة –ا والتذكر هنا ا

- العدم  أو  ا املوت  �شد  دفاعية  آلية  با أ�شبه  التعبري-ا

منه  يهرب  والذي  أدنى-  ا أو  ا قو�شني  قاب  يقف  الذي 

أدرك �شيئا من  أن خا�س جتربته املريرة وا الراوي بعد ا

أ�رشاره الغام�شة:  ا

تذكرت  إيلّ  ا �شوتي  وعاد  جيدا   
ّ
عيني فتحت  »عندما 

العربة  �رشير  على  مددوين  كيف   , تذكرت  ما  أول  ,ا

أو خمدر ا�شت�شلمت لنعا�س  البي�شاء ثم كمثل رجل ثمل ا

لطيف ت�شوبه حال من الن�شوة .

إىل  أن يقودوين ا أذكره قبل ا آخر ما ا كانت هذه اللحظات ا

أن  إما ا غرفة اجلراحة . كانت خطواتهم تلك حا�شمة, فا

إما ...«. )�س5( ا من هناك وا
ًّ
أخرج حي ا

يقلب  كمن  �شفحاته,  ويقلب  املا�شي  الراوي  أمل  يتا

اخلم�شني  م�شارف  على  وهو  أمامه,  ا مفتوحا  كتابا 

من عمره , االأمر الذي ي�شمح له بالوقوف على م�شافة 

أن يجعله مزيجا مركبا  من هذا املا�شي و ميكنه من ا

من التاريخ واخليال, من احلقيقة الوقائعية واحلقيقة 

احلنني  نربة   جتاهل  حال  أية  با ميكن  وال  اجلمالية. 

ميتزج  الذي  احلنني  وهو  الراوي,  بها  يتحدث  التي 

تفا�شيل  كل  ا�شتعادة  وبالرغبة يف  والرثاء,  �شى  باالأ

املا�شي الذي مل يكن جميال يف معظم االأحيان:

أوراق بي�س,  إىل ا أنا اجلال�س ا , ا
ّ
»الذكريات تختلط علي

أين,  أعلم كيف تهب و من ا أو ال�شور التي ال ا الذكريات ا

هذا  كنته,  الذي  ال�شخ�س  هذا  الأب�رش  عيني  أغم�س  ا

أنني والد ذلك الفتى الذي  إياي. كا ال�شخ�س الذي كان ا

أنا  ا الذي هو  ال�شخ�س  أنني طفل  أنا ذات يوم, كا ا كان 

أن يتذكر و»كاأن  إال ا االآن, الذي يتذكر, الذي مل يبق له ا

ألف عام«.)�س203( عمره ا

»هوية  للهوية  االآخر  الوجه  هنا  تعني  قد  الذاكرة 

إذا  ا هذا  حياة,  كحتمية  بها  يت�شبث  التي  الكاتب« 

القدرة  هي  الهوية  أن  با يقول  الذي  التعريف  اعتمدنا 

أن يظل واعيا ال�شتمرار  التي ميتلكها كل فرد منّا على ا

والقطيعات«  االأزمات  عرب  التغيريات,  عرب  حياته 

,فاالإن�شان الذي بال ما�س , هو بالهوية حتما, غائ�س 

أن  يف حلظة متغرية با�شتمرار,فارغ من املعنى, ولنا ا

أوالهوية لدى املعتقلني-  إبادة الذاكرة ا أن ا نعرف مثال ا

ت�شفيتهم  ت�شبق  التعذيب-  و�شائل  إحدى  ا باعتبارها 

إزالة الت�شمية عنهم وحتويلهم  أ با اجل�شدية , ولعلها تبدا

أ�شمائهم, كذلك حترم  أرقام فح�شب تنوب عن ا إىل جمرد ا ا

أ�شياء لذكريات لهم »ك�شور لهم مع  عليهم االحتفاظ با

أ�شكال التجريد من الهوية. عائالتهم« ك�شكل من ا

أن الواقع احلقيقي يف »قلب مفتوح«  أننا نالحظ ا غري ا

يختلط ببع�س امل�شاهد وال�شور املت�شارعة والذكريات. 

بني  ما  تقف  التو�شيف-  �شئنا  إذا  -ا إذن  ا كتابة  هي 

 , اليقظة  باأحالم  أ�شبه  ا لعلها  أو  ا والالوعي,  الوعي 

وهو ما جعل الراوي يرى الكتابة مثال »الوجه االآخر 

أن الكتابة  أو يظن - كما ي�رشح يف حديثه- ا للحلم«, ا

أن  آخر,وا أن ا أي �شا إىل ا إىل حلم اليقظة منها ا أقرب ا هي ا

أنه يحلم , لي�شنع عاملا  أحيان ليحلم ا املرء يكتب يف ا

إال يف مثل تلك اللحظات املتوهمة  أن ينه�س ا ال ميكن ا

التي يعي�شها بحوا�شه كافة.

الكتابة  فيها  تتقاطع  بالفعل  كثرية  أ�شياء  ا فثمة 

عن  أة  بجرا يك�شف  فكالهما  احللم,  مع  االإبداعية 

مكبوتات الالوعي ويف�شح عن مناطق م�شكوت عنها 

االأحالم  عرب  إال  ا لها  متنف�شا  جتد  وال  الوقت  طوال 

أن الزمن يف »قلب مفتوح«  والكتابة, لذلك لن يده�شنا ا

متداخل و ال مي�شي يف نظام ت�شل�شلي: »لقد اختلطت 

أحيا يف عامل حائر  أنني ا  كا
ّ
االأحالم بالذكريات , وبت

أو حا�رشا حملوم به«.)�س 30( أن يكون ما�شيا ا بني ا

ولعل هذا ما يربر لنا م�شهد احللم الذي ي�رشده الراوي 

وهو   - فيه  يرى  والذي  حقيقة,  أنه  كا االأمر  أول  ا يف 

ممدد على ال�رشير االأبي�س يف غرفة امل�شت�شفى- فتاة 

�شغرية ترتدي زي ممر�شة وتطرق باب الغرفة فجرا, 

التي  االأوىل  أنها حبيبته  ا إليها  ا النظر  أدرك من  ا والتي 

الرابعة ع�رشة من عمره,  بها عاطفيا وهو يف  ارتبط 

أن الزمن مل يعرب  لكنها ما زالت طفلة مل تكرب بعد, كا

256نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 

 s  s s



أكرث من ثالثني عاما, ي�شتعيد الراوي  عليها, رغم مرور ا

باالأم�س,  أنه كان  كا النقي  الربيء  ذكريات هذا احلب 

أنه حا�رش بقوة يف الذاكرة رغم الزمن ورغم  فيكت�شف ا

التي خا�شها  العالقات العاطفية والتجارب اجلن�شية 

يف احلياة:

أق�شد زارتني  ا أق�شد حلمت بها,  ا أجل ,  أب�رشتها ا »لقد ا

أب�رشها يف املنام,  إنها املرة االأوىل التي ا ا يف احللم, 

أقبل على  أتخيلها يف بع�س الليايل, عندما ا كنت فقط ا

أغفو . لكنها املرة االأوىل التي تطرق  أو ال ا أغفو ا النوم, فا

لكنني  كربت,  أنني  ا يفاجئها  مل  وتدخل.  النوم  باب 

أول  ا تزال مثلما كانت عندما كنّا, يف  فوجئت بها ال 

اختباأت  تراها  أين  ا والنقي.  الربيء  العا�شف  حبنا, 

حبها  أنا,  ا كربت  كما  تكرب  لئال  االأعوام  تلك  طوال 

االأول«.)�س24(

أ�شبه بحلم اليقظة  أن الكتابة يف »قلب مفتوح« ا ورغم ا

البناء,  حمكم  عمل  أنها  ا إال  ا قبل-  من  أ�رشت  ا كما   –
أكرث ق�شدية  فالعمل الفني يف النهاية يكون �شاحبه ا

ب�شكل  فيه-  وتتدخل  احللم,  حالة  من  ووعيابه 

جذري- مهارات الكاتب وحرفيته, ووجهة نظره,  لذا 

املا�شي  وي�شتعيد  الذاكرة  على  يتكئ  حني  فالكاتب 

على  جديد  من  بناءه  يعيد  نه  الأ أبدا,  ا يكرره  ال  فهو 

طريقته اخلا�شة .

كل  ميتلكها  التي  نف�شها-  االإن�شانية  الذاكرة  فحتى 

ذاكرة  عن  قطعا  وتختلف  بطبيعتها-  ت�شورية  منّا 

احلوا�شيب التي تعر�س فح�شب.

التي  بالعالقة  –دوما-  ترتبط  االإن�شانية  فالذاكرة 

تقيمها مع املا�شي: نزاعية, منق�شمة الأنها م�شنوعة 

من �رشوب من التبني والرف�س , ومن �رشوب الر�شا 

ومن  واالنغالق,  االنفتاح  �رشوب  ومن  والكبت, 

ومن  والظل,  النور  ومن  والتخلي,  القبول  �رشوب 

ألوان الن�شيان. الذكريات ومن ا

أة  جرا لي�شت  الكتاب  هذا  يف  حقا  أده�شني  ا ما  ولعل 

الثقايف  الت�شامح  نظرة  إمنا  وا فح�شب,  الفنية  الكاتب 

روؤيتها  يف  الكتابة  تلك  عليها  تنطوي  التي  والديني 

إ�شارات متفرقة  ا الت�شامح يف  لالآخر. ولرمبا ظهر هذا 

أ�شبح بعد �شنوات  يف الكتاب على ل�شان الراوي الذي ا

كل  فيه  متتزج  ا 
ًّ
ديني كائنا  والبحث  املكابدة  من 

االأديان على طريقة احلالج.

بجريانهم  عالقتهم  عن  مثال  الراوي  يذكره  ما  منها 

امل�شلمة  فوزي«  أم  »ا جارته  مثال  فيتذكر  امل�شلمني, 

م�شيحيني  كله:  احلي  الأطفال  ترقي  كانت  التي 

أ�شابتهم عني �رشيرة, وكيف كان ي�شعر  إذا ا وم�شلمني ا

بها  تقوم  رقية  كل  بعد  طفل  وهو  �شديدة  براحة  هو 

آخر-  ا مو�شع  يف   - ب�شخرية  يتذكر  املقابل  له,ويف 

حديث جدته الأمه مع جاراتها- الذي ينم عن �شيء من 

أن للم�شيحيني رائحة متيزهم  ا التع�شب ال�شاذج -عن 

رائحة  إن  ا يقلن  »كّن  امل�شلمني«:  أي  »ا االآخرين  عن 

امل�شيحيني تختلف عن رائحة امل�شلمني. فامل�شيحيون 

لهم  ت�شبح  واملريون  املقد�س  باملاء  دون 
ّ
عم

ُ
ي حني 

رائحة ال تفوح من االآخرين, الذين هم امل�شلمون طبعا.

أو ب�شذاجة  وكان الكثريون ي�شدّقون هذا االأمر برباءة ا

أ�شحك. تامة. هذه اجلملة مل تفارقني, وكلما تذكرتها ا

أنني اقرتبت مرة من ابن جرياننا حممد  ا أذكر كيف  وا

أن رائحته مثل رائحتي متاما.مل  أ�شمه ووجدت ا ورحت ا

د.«)�س146(
َّ
عم

ُ
أنّه مل ي يكن اختالف بيننا مع ا

الراوي, ولعله يعك�س مدى  آخر يذكره  ا وهناك موقف 

يعمد  حني  نف�شه,  الوقت  يف  أته  وجرا الكاتب  ليربالية 

كان  الذي  احلي  أهايل  ا ممار�شات  بع�س  ف�شح  إىل  ا

أنه يف طفولته كان يرى االأهايل  يعي�س به, حيث يذكر ا

جتتاز  كانت  عندما  االإ�رشائيلية  للطائرات  ي�شفقون 

, وكيف كانوا ي�شخرون من جمال عبد  �شماء وطنهم 

أقاموا تظاهرة  وا ب�شدة,  يكرهونه  الذي كانوا  النا�رش 

ابتهاجا ملوته:

: »قومي  أحفظ تلك اجلملة التي يرددونها  ا »وما زلت 

كان  بيموت«.  ما  النا�رش  عبد   , بريوت  يا  ذيعي 

إ�رشائيل  ا ون 
ّ
يحب احلي  يف  املوارنة  أو  ا امل�شيحيون 

لهم  تعني  كانت  عرب  وكلمة  العرب.  ويكرهون 

االإ�شالم«.)�س145(  
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بد من يحيا يف احلا�رش  يحيا اإىل االأ

فتغن�شتاين

الذي  اليومي  يف  ع�رشنا  اإن�شان  يكت�شف  ال  قد 

يلفه �شوى ذلك احل�شور الكثيف واملربك للرتابة 

�شم  امل�شجرة والروتني اململ. وقد يحمل هذا االإ

دانة لوجود مل يعد حمتمال ب�شبب  اأ�شكال االإ كل 

نفوذ  بفعل  متار�س  منهكة  عادة  اإىل  حتوله 

ن  الأ اإليه  م�شدودا  يظل  ذلك  رغم  اأنه  اإال  التكرار. 

فيه يعرث على ما مينح وجوده م�شمون التجربة 

اأي الوجود كحا�رش يدوم. 

اأحد  �شار  حتى  االبتذال  رادفه  الذي  فاليومي 

اإبداالته اللغوية, مل يكن يف عمقه �شوى ال�شوؤال 

رادة  االإ تلك  املتبدي من  والقلق  خر,  لالآ املن�شي 

تظهر  والتي  الذات,  اإرادة  تواجه  التي  العنيدة 

�شياء املو�شوعة يف متناول  نف�شها يف �شالبة االأ

ن�شان  االإ وجود  يلف  عامل  ملء  واملنثورة  اليد 

اأو  حم�شة  فكرة  لي�س  الوجود  هذا  ن  الأ وي�شّكله. 

�شكال خال�شا منجزا �شلفا بل هو حتققات مينحها 

احلا�رش وي�شوغ اإمكاناتها. فوحده موجود من 

يحيا حا�رشه. اأو كما قال فتغن�شتاين »يحيا اإىل 

بد من يحيا يف احلا�رش«.  االأ

لذلك معنى حمدد, هو كون اليومي امتداداً للج�شد, 

حتى  يقاومها,بل  وما  وماي�شبعها,  للرغبة  اإي 

اليومي  ظهر  واإن  اإ�شباعها.  مو�شوع  يتلف  ما 

املقدمات,  حم�شومة  قا�شية  اأنظمة  �شكل  يف 

ينت�شج  لكونه  فذلك  الذات,  اإرادة  اجتاه  متمنعة 

كمقاومة  حريته  ن�شان  االإ فيه  يكت�شف  كمجال 

اأي كمجهود ولي�س كاإمكان. وهو ما يجعل من 

ال  ال�شوؤ وركاكته  اململة  رتابته  يف  اليومي  هذا 

العملي  للتمر�س  اللغة  خارج  املتحرك  الفعلي 

مينحه  الذي  التمر�س  ذلك  وهو  احلرية,  على 

احلا�رش ويت�شكل من اإمكانياته, وي�شلح �شمانة 

ن�شان على حتمل مهمته التاريخية يف  لقدرة االإ

مواجهة حدوده. 

اإن الهروب من التفكري يف اليومي, وبه, ليج�شد 

اإقامتها  ن�شانية, وهي  االإ التجربة  لعمق  ن�شيانا 

يخرج  فمن  للحظة.  ها  وانتماوؤ احلا�رش,  يف 

اأي�شا �شوؤال  اأفق فل�شفته يخرج منه  اليومي من 

التاريخ  ال  �شوؤ اأي  واحلرية,  والرغبة  اجل�شد 

من  امل�شجر  ح�شا�س  االإ قلب  ففي  برمته)1(. 

مظاهر اليومي, يوجد توق فعال للتحرر منه. 

كرث تفاهة يف قلب  اإن و�شع اليومي يف تعيناته االأ

اإ�شكاالت  اأعمق  با�شتدعاء  لكفيل  فكري,  تناول 

احلياة  م�شاألة  ن  الأ ورهاناته,  ن�شاين  االإ الوجود 

ن  اأ�شلوب يف التحرر, والأ يف �شلبها هي م�شاألة 

اال�شتيطيقا,  واإمنا  العلم  لي�س  خالق  االأ منوذج 

اأن  هي  ن�شاين  االإ للكائن  �شمى  االأ املهمة  ن  والأ

واملمتع  اجلميل  اإح�شا�شه  من  اأبديته  ينتزع 

بحا�رشه. 

الرغبة.. اإيتيقا كائن احلداثة

ما الذي ميكن اأن نرغب فيه؟ وما الذي با�شتطاعته 

راغبة؟  كذوات  نت�شكل  وكيف  رغبتنا؟  اإ�شباع 
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عبد ال�صمد الكبا�ص

كاتب وناقد من املغرب

الرغبة و اجلمال ..

ومتعة احلا�ضر 



وما ذاك الذي ي�شتغل يف �شلب وجودنا كرغبة؟ 

اإن اإثارة �شوؤال رغبتنا ال يهم ذاك اجلانب اله�س 

ال�شخ�شي  اجلانب  وهو  وجودنا  من  والعابر 

الع�رش  روح  اإىل  يتجاوزه  واإمنا  كياننا,  من 

الذي ي�شكلنا. اإنه املحك الذي نطرح عليه حدود 

للتاريخ  انتمائنا  خالله  من  ون�شائل  حريتنا, 

التي  احلياة  يف  الدائمة  �شهوتنا  عربه  ون�شتعيد 

ن ا�شرت�شاال يف املغامرة الب�رشية)2(. 
ّ
توؤم

�شلي  االأ الغمو�س  اختبار  جمال  الرغبة  ظلت 

ن�شانية والتبا�شها. ومع ا�شبينوزا اأعيد  للتجربة االإ

جوهرية  كرث  االأ املاهية  باعتبارها  اكت�شافها 

والعبد  ال�شيد  جدل  يف  التاريخ  وظهر  ن�شان.  لالإ

بكامله كح�شيلة  متاحا  الهيغلية  املنظومة  يف 

لنمط حمدد من الرغبة هي الرغبة يف االعرتاف. 

وبدت فيما بعد نهاية التاريخ باعتبارها التحقق 

ن�شان  االإ وحدد  الرغبة.  هذه  ي�شبع  ملا  الفعلي 

يف جوهره كرغبة يف الوجود. ورفعت فل�شفات 

ول  الن�شف الثاين من القرن الع�رشين والعقد االأ

من القرن الواحد والع�رشين حتديا كبريا من اأجل 

حترير الرغبة وحتويلها من جمرد طاقة يحكمها 

قانون النق�س اإىل�شكل من امتالء احلا�رش الذي 

ين�شده الكائن احلداثي)3(. 

اإذن ذلك النتوء الذي فيه ينف�شل  �شكلت الرغبة 

يظهر  به  والذي  احليواين,  النظام  عن  ن�شان  االإ

يحدده  الذي  احلاجة  ن�شق  عن  يعلو  ككائن 

حرية  اإىل  لل�رشورة  نظام  من  بالتايل  ويحوله 

ذاك  هو  احلداثة  كائن  اإن  احلا�رش.  يف  متعينة 

حا�رشه  هو  �شعادته  زمن  اأن  جيدا  يعي  الذي 

معقل حتقق رغبته, واأن هذه الرغبة هي امل�شنع 

احلقيقي للقيم ومعمل امل�شتقبل وحمرك التاريخ. 

�شبينوزا.  يقول  فيه  نرغب  ما  نعترب جميال  اإننا 

يف  تنفتح  عندما  قيمة  ذات  تظهر  �شياء  واالأ

نه  للحيوان تاريخ ؟الأ الرغبة. ملاذا مل يكن  اأفق 

مبنطق  حمكوما  ظل  نه  الأ م�شتقبال,  ي�شنع  ال 

نه ظل حاجة, اأي افتقار,  ال�رشورة الطبيعية, والأ

ولي�س رغبة, اأي حرية. 

ثر  ترى اأية داللة �شتبقى للم�شتقبل اإن مل يكن االأ

اأمام  املبا�رش للرغبة؟ �شيظل امل�شتقبل مفتوحا 

ن�شانية طاملا ظلت كيانا راغبا ي�شكل التاريخ  االإ

و�شخبه  عمى  االأ وعنفه  وتردده  تذبذبه  يف 

على  ذلك  يف  نعرث  �شباعه.  الإ م�شتمرة  حماولة 

ولدت؟  قدر  ي  »الأ تري�شتان:  غنية  الأ اأبدي  تكرار 

من اأجل اأن ترغب ومتوت, من اأجل اأن متوت من 

ن�شان.  الرغبة«. تلك خال�شة ملحمة االإ

التاريخ  مع  القطع  املعا�رشة  الفل�شفة  حاولت 

اللذة  فيه  تظهر  كانت  الذي  للرغبة  احلزين 

بدي. حيث ال يكون للرغبة  باعتبارها ف�شلها االأ

من قيمة اإال كعالمة على العجز الب�رشي, وكدليل 

على انت�شار العدم طاملا اأننا ال نرغب اإال فيما 

ت�شويب  ح�شب  ذلك  ياأتي  وينق�شنا.  يعوزنا 

الذي  مل  واالأ الرغبة  ب�شبب اخللط بني  �شبونفيل 

وال  منلك  ال  فيما  اإال  ناأمل  ال  ننا  الأ نق�س  هو 

�شبينوزا قلقا وعجزا  اعتربه  لذلك  ن�شتطيعه)4(. 

وجهال. يجعل ذلك من الرغبة اإمكانا يدور حول 

مبداأ يقول اأن احلياة احلقيقية ال ميكن اإثباتها اإال 

كغياب دائم, اأي كنق�س وحرمان.

م�شتوعبا  احلزين  التاريخ  هذا  من  التحرر  يبدو 

نه يحمل يف عمقه  للم�رشوع احلداثي بكامله الأ

اإعادة االعتبار للحا�رش يف مواجهة اأي م�شتقبل 

وتثمينا  واللذة,  للج�شد  ومتجيدا  اأ�شطوري, 

ي اختبار جمايل  نها املجال الوحيد الأ للرغبة الأ

نزعة  اأي  مواجهة  يف  للحياة  واإثباتا  للوجود, 

لذة,  وهناك  متعة,  وهناك  فعل,  »هناك  عدمية 

عندما نرغب فيما نفعل وفيما منلك وفيما نحن 

ينق�شنا«  ال  فيما  اإال  نرغب  ال  عندما  اأي  اإياه, 

يقول �شبونفيل: »اإن الرغبة لي�شت نق�شا. الرغبة 

الكائن  اأن  ذلك  متعة«)5(خال�شة  واحلب  قوة 

احلداثي ال يعي�س اإال با�شم رغبته يف احلياة, تلك 

يف  منوذجها  جتد  خالق  االأ جتعل  التي  الرغبة 

خالق يف هذه احلالة  ن االأ الفن ولي�شفي العلم الأ
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�شتكون ا�شتيطيقا ت�شمح للحياة باأن تكون حمكا 

اأنفراي  مي�شال  قال  كما  نه  والأ للوجود.  ممتعا 

اأن  هو  ال�رشور  اأكرب  لكن  نحيا,  اأن  �رشا  »لي�س 

نحيا على نحو �شيء.« )6(

 متعة اللحظة.. وجمالية احلياة 

ال  ذلك  اإن  ؟  اإليه  تدفعنا  حاجة  اأية  اجلمال.. 

يخ�س حتويرا يف ال�شوؤال من ماهية اجلمال اإىل 

احلاجة اإليه, من املو�شوع اإىل اندفاع الذات. بل 

ن�شان  يتعلق بفتح منفذ يتيح النظر اإىل جتربة االإ

املعا�رش. 

 هناك دائما ما يوؤ�ش�س لعط�شنا اليومي للجمال 

كائن  خال�شة,  ندرة  �شلبه  يف  ن�شان  االإ ن  الأ

مو�شوم بعبوره ال�رشيع, ولي�س له �شوى اللحظة 

لينتزع منها ما يجعل من وجوده متعة. 

ن�شان  الإ بالن�شبة  اجلمال  اإىل  احلاجة  ترت�شم   

من  اأمامه  الفرجة  اأ�شكال  ت�شخمت  مهما  اليوم 

لكرتونية  ال�شينما اإىل التلفزيون اإىل ال�شا�شات االإ

ال�شغرية واملالعب ال�شا�شعة لكرة القدم وحلبات 

وبرا  االأ وقاعات  امل�رشح  وخ�شبات  الرق�س 

حتى  اأكرث  فرجة  رمبا  هناك  الفيديو..  واألعاب 

من الالزم, لكن بالرغم من كل ذلك هناك حاجة 

هذه  ترتجم  ال  ير�شخها.  التي  وللمتعة  للجمال 

احلاجة يف عمقها �شوى بحث اإن�شان اليوم وهو 

اللحظةعما يجعل من حياته يف عبورها  كائن 

وتناهيها حتفة فنية. 

�شمح  قد  ثقيل  اأي ح�شور  ال�شماء من  اإن جتريد 

تعمق  اأن  نف�شها,  تثبت  اأن  املمتلئة  ر�س  لالأ

ما  ذلك  وتقويه.  ن�شان  االإ ح�شور  باملقابل 

املعا�رشين  الفال�شفة  بع�س  معجم  يف  ي�شمى 

)�شبونفيل, اأنفراي( بواقعية املحايثة, التي هي 

تفتح  خالله  ومن  فيه  الذي  ن  واالآ الهنا  واقع 

للتعبري  اليوم منافذ  ن�شان  املغامرة اجلمالية الإ

عن نف�شها. 

ال يرتبط ذلك بالرغبة يف ترميم مظاهر القرف 

خاللها  من  التي  بالتجربة,  حتيط  قد  التي 

ن�شاين وياأخذ م�شمونا فعليا,  يتحقق الوجود االإ

اأو جتليات الب�شاعة والقبح التي ت�شتبد بالواقع. 

يف  الرغبة  يقوي  عما  البحث  حرى  باالأ واإمنا 

نها تت�شمن اإمكانات املتعة.  احلياة, الأ

من  يجعل  الذي  الكال�شيكي  للتفكري  وخالفا 

التجاوز والتعايل اأ�شا�شا للفعل الفني الذي يبتغي 

حتقيق قيمة اجلمال, فاإن اأ�شا�شه املعا�رش الذي 

يكمن  معا,  واحلوا�س  ج�شاد  االأ جتربة  تكر�شه 

على  والتحفيز  احلياة  نحو  الدائم  ال�شعي  يف 

ممار�شتها.

التحفة  اأن  املعا�رشون  الفال�شفة  تنبه  لقد 

الفنية  اأي التحفة  �شم,  احلقيقية اجلديرة بهذا االإ

دائما  وجمهودا  ومتجيدا  اعتناء  ت�شتحق  التي 

لتجميلها, لي�شت هي اللوحة املعلقة على حائط 

اأغنية حتى, واإمنا هي حياة  اأو  اأو متثال,  ميت, 

ثر  االأ اإن  وتال�شيها.  عبورها  يف  عينه  الفرد 

الفني احلقيقي الذي ميكن للفرد اإبداعه ال ميكنه 

اأن  ميكن  ال  التي  حياته  هو  وراءه,  يخلفه  اأن 

احلقيقي  الفني  واملجهود  حي.  وهو  يغادرها 

اأ�شلوب  ابتكار  هو  ال�شدد  هذا  يف  يبذل  الذي 

جمايل ملمار�شة هذه احلياة جلعل جتربة العبور 

والتناهي ف�شاء خاطفا واأبديا للمتعة. 

فاملبداأ املعا�رش للجمال يرتكز يف كون احلياة 

تت�شمن اإمكانات املتعة ولهذا بال�شبط ت�شتحق 

للحياة,  �شعينا  اأبدا  يربر  ال  فاخلري  تعا�س.  اأن 

لهذا  وقوة  حتفيزا  ومتنح  بل  ذلك.  تفعل  املتعة 

ال�شغف. 

م�شاحلة  تفرت�س  للحياة  املمتعة  واملمار�شة 

مع احلوا�س ومتجيد اإمكانياتها, وجتاوز منطق 

خالق احلزينة بتعبري فورييه التي ال جتد خريا  االأ

وميجد  احلوا�س  وتزدرى  الرغبة  تقمع  حيث  اإال 

الكبت ويرفع من �شاأن احلرمان في�شمى ف�شيلة. 

اأكرب من  ن�شان  االإ لي�س هناك من �رش ي�شيب  اإذ 

معاداة حوا�شه وحتقريها. 
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اإن اجلمال يف عمقه هو اعرتاف بقيمة احلوا�س 

لوحة  تكونه  اأن  ميكن  الذي  ما  �شهوتها.  و�شمو 

جميلة اإذا مل تكن مغازلة ل�شهوة العني واحتفاء 

بحا�شة الب�رش,و ما الذي ميكن اأن تكونه معزوفة 

ذن  رائعة من املو�شيقى اإن مل تكن تقربا من االأ

ج�شد  يكونه  اأن  ميكن  ومالذي  ال�شمع..  وفتنة 

جميل اإذا مل يكن اأفقا لرغبة.. اإن اجلمال هو حتفة 

حتى  الع�شور  كل  يف  الفن  ظل  لذلك  احلوا�س. 

التنوير  ن  الأ تنويرية.  ممار�شة  ظالمية  اأكرثها 

حتت  نعي�س  يجعلنا  الذي  هو  لي�س  احلقيقي 

هدي العقل ونوره, واإمنا ذلك الذي يحرر احلوا�س 

التحقق  هي  نها  الأ وميجدها  �شاأنها  من  ويرفع 

ن�شان والرفع من قيمته.  الفعلي لتمجيد االإ

ت�شيخ,  ال  فهي  عمر.  من  الفنية  عمال  لالأ لي�س 

اأبديا.  وانت�شاء  خلودا  حوا�شنا  متنح  نها  الأ

وجتعلنا نغادر احلياة ونحن ما زلنا اأحياء. اإن 

الفن هو احلامل احلقيقي لل�شمو الدائم للحوا�س 

ن هذه  اأمامها, الأ بدية املفتوحة  و�شهوتها, ولالأ

خرية لي�شت اإقامة خارج الزمان, بل التقاطا  االأ

خاطفا لن�شوة ح�شية دافقة, جتعل اجل�شد يفي�س 

بدية اإ�شم اآخر للذة.  خارج حدوده.. االأ

ننا  الأ ؟  اجلمال  اإىل  اإذن, يف حاجة  نحن,  ملاذا 

اخلا�شة  متعتنا  واإىل  حوا�شنا,  اإىل  حاجة  يف 

نزوع  يف  باحلياة,  الدائم  و�شغفنا  بالوجود 

خالق احلزينة,  م�شاد ملا كان ي�شميه فورييه باالأ

التي حتمل قرفا من اجل�شد, وجتعل املوت مبداأ 

اإىل  خرية  االأ هذه  حتول  اأو  احلياة.  يف  متحكما 

تفرع جزئي من م�رشوع عام هو املوت, م�شكلة 

توؤهل  التي  خروية  االأ النزعة  لتلك  امتدادا  بذلك 

للتحكم  �شيا�شيا  منوذجا  لي�شبح  الزهدي  املثل 

ج�شاد فيعترب اأن كل  يف احلياة وال�شيطرة على االأ

ما يرتتب عن احلوا�س جمرد خيال ووهم وكذب 

وخداع لي�س له ن�شيب من احلقيقة, واأن الواقع 

غري  �شم  االإ هذا  �رشف  ي�شتحق  الذي  احلقيقي 

احلقيقي  اجلمال  واأن  حوا�شنا,  تطاله  ال  مرئي 

فكار واملثاليات, اأي كل  هو جمال املفاهيم واالأ

ن�شان  االإ يتعلم  »اأن  يف  نيت�شه  قال  يفيدكما  ما 

اأكذوبة  تبتدع  واأن  احلياة,  غرائز  اأوىل  احتقار 

يعلم  واأن  اجل�شد,  �شحق  اأجل  من  والعقل  الروح 

على  اجلن�س  اإىل  احلياة,  �رشوط  اأوىل  اإىل  النظر 

اأنه دن�س, واأن ي�شعى الختالق مبداأ لل�رش داخل 

اأعمق �رشوط النمو..« )7(

ي�شتغل  ما  اإىل  احلاجة  هي  اجلمال  اإىل  احلاجة 

خالق التي تعمل حل�شاب املوت ومتنحه  �شد االأ

واإعادة  اجل�شد  اإن�شاف  اإىل  احلاجة  اإنها  قوته, 

وحترير  للحياة  �شهوته  وتقدي�س  رغبته  تثمني 

ن�شان.  حوا�شه. لذلك فال�شكل هو اأعمق ما يف االإ

يف  نيت�شه  قول  نفهم  اأن  ميكن  ذلك  ظل  ويف 

احلقيقة«.  من  اأرفع  قيمة  »للفن  القوة  اإرادة 

خالق  كرث ملحاحية الأ قوى واالأ نه النموذج االأ الأ

خالق التي ال تاأمر وال تنهى  اأي تلك االأ احلياة, 

جمايل  اأ�شلوب  ابتكار  من  ن�شان  االإ متكن  واإمنا 

حلريته  تقدي�شه  فيه  ينعك�س  الفردي  لوجوده 

ون�شوة  املتعة  هو  �شا�شي  االأ حمفزه  اخلا�شة 

�شهوته  اجل�شد,  رغبة  خالل  من  املتاحة  احلياة 

ولذته...
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قليلة هي االأعمال االأدبية اليمنية التي جعلت 

لها.  مادة  اليمن  يف  ال�شيا�شي  التاريخ  من 

القرامطة«  آخر  »ا ال�شياد  أحمد  ا اعمال  ان  إال  ا

اىل  كلياً  تنتمي  اجلحيم«  وف�شول  و»اليمن 

 ت�شجيالً حياً 
ّ
هذا النوع من االأعمال, حيث تعد

حداث ال�شيا�شية يف هذه القرعة من الوطن  لالأ

آمالها. عن دار ريا�س  آالمها وا العربي املليئة با

اد بعمله اجلديد 
ّ
�س, يطل علينا ال�شي

ّ
جنيب الري

املو�شوم بـ»اليمن وف�شول اجلحيم« الذي يقع 

إىل خم�شة ف�شول.  ا يف 247 �شفحة ويتوزع 

هو  العمل,  لهذا  القارئ  انتباه  يثري  ما  أول  وا

ال�شورة  الكاتب ون�شه,  الوا�شح بني  التباين 

القامتة بل والدامية ملحتوى العمل, وب�شا�شة 

الذي يبت�شم وداً, ويحتفي باأ�شدقائه  الكاتب 

واحلياة  الباطن,  غري  الظاهر  وحباً.  فرحاً 

الباري�شية التي يعي�شها, الدبلوما�شية الراقية 

ندركها,  ال  أوجاعا  ا تخفي  بها,  يتمتع  التي 

خفاياها.  جنهل  حمزنة  مينية  وجتارب 

أوجاع  ابت�شامة االن�شان, تخفي هموم �شعب وا

الكامنة يف فقره وتخلفه  أمرا�شه  ا بلد يعي�س 

وحروبه املتوا�شلة التي تدمر حا�رشه وتهدد 

أملاً,  ا يعت�رش  الكاتب  نرى  وهكذا  م�شتقبله. 

ويكت�شي حزناً �رشمدياً وهو ي�شطر على غالف 

أرى اخلالفات  أنا ا أحزاين وا كتابه »كبرية هي ا

يتهم  هذا  أ�شمع  ا عندما  أبكي  ا وتت�شع.  ت�شتعر 

من  يتحول  كيف  أت�شاءل  وا باخليانة,  ذاك 

أعداء يرتب�س  ا إىل  ا االأحالم واالآمال,  دتهم 
ّ
وح

الواحد منهم باالآخر. وملاذا بعد هذه املرحلة 

ملوؤامرات  والت�شدي  ال�شمود  من  الطويلة 

والوطن,  ال�شعب  طموح  على  تق�شي  كادت 

وال�شلطة  والقبيلة  واملنطقة  القرية  أ�شبحت  ا

 االأول لبع�شنا اليوم؟
ّ
الهم

هل تخلى البع�س عن الوطن ل�شالح املنطقة؟ 

ال�شلطة  وعن  القبيلة؟  ل�شالح  ال�شعب  عن 

أين  وا الفردية؟  ال�شلطة  أجل  ا من  اجلماعية 

والفكر  والقومية  الوطنية  الثقافة  أ�شبحت  ا

نوؤمن  رايته عالياً؟ كيف  الذي رفعنا  االأممي 

أ والبع�س ال يزال غارقاً  بوحدة الوطن املجزا

يف مفاهيم الع�شرية والقرية واملنطقة؟«.

الأحمد  هي  املحزنة  �شئلة  واالأ الكلمات  هذه 

رثى  الذي  القرامطة«,  آخر  »ا كاتب  اد, 
ّ
ال�شي

أ�شبحوا جميعاً يف دنيا  أنا�شاً ا عرب �شفحاته ا

االآخر, وقد ال تربط الكاتب مبعظم �شخ�شيات 

أية معرفة, لكنه يخاطب مرحلة,  آخر القرامطة ا ا

حمل  آمال  وا أحالم  ا عن  أفكار,  ا عن  يتحدث 

العربي  الوطن  لواءها جيل كامل من م�رشق 

اىل غربه, ومن �شماله اىل جنوبه.

ال  أنا  ا يقول,  أن  ا العمل  بذلك  اد 
ّ
ال�شي أراد  ا

وال  �شلطتهم,  أوج  ا يف  أ�شخا�س  ا عن  احتدث 

أنا  أنا�س ال جتمعني بهم اية �شالت, ا أطلب ود ا ا

أو هماً, اعتنقوا فكرا  ا أنا�شاً حملوا حلماً  أخلد ا ا

االأحياء  أما  ا أموات,  ا جميعا  إنهم  ا عقيدة.  أو  ا

الكالم  وباعة  الكتاب  من  لكثري  أتركهم  فا

أبطال دون بطوالت, وما  املخت�شني بتمجيد ا
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اأحمد بابا اأولد �صيخنا

كاتب من موريتانيا

اأحمد ال�صياد

فـي »جريج عدن«



أنحاء الوطن العربي. أكرثهم يف كل ا ا

اد اجلديد 
ّ
عنوان الف�شل االأول من كتاب ال�شي

»اليمن وف�شول اجلحيم« هو »غادة واخوانها« 

أ با�شت�شهاد رائع جلربان خليل جربان  وقد بدا

أجزاء وكل جزء يح�شب  »ويل الأمة مق�شمة, اىل ا

التاريخية  العبارة  وهذه  أمة«,  ا فيها  نف�شه 

أو�شاع الوطن العربي  تلخ�س يف واقع االأمر ا

هذا  يف  خا�س.  ب�شكل  واليمن  عام  ب�شكل 

ي�رشد  بطلته,  غادة  ال�شابة  تعد  الذي  الف�شل 

تتكون  احلال  متو�شطة  أ�رشة  ا ق�شة  الكاتب 

ار, 
ّ
أخويها �شادق وعم ا إ�شافة اىل غادة من  ا

ا�شافة اىل اخلال حم�شن. وعرب توجه ال�شابني 

الواقع  يف  نرى  �شيء,  كل  يف  واختالفهما 

حيث  وجنوب,  �شمال  اىل  انق�شم  �شعب  توجه 

د �شادق, وهو ال�شيا�شي امللتزم والطبيب 
ّ
ج�ش

املبدع, تلك االأفكار التي حمل لواءها النظام 

الذي كان �شائداً يف جنوب اليمن, يف الوقت 

أثره  لتا ونتيجة  ار, 
ّ
عم أخيه  ا حمل  الذي 

أثناء درا�شته لالقت�شاد يف  باحلياة الليربالية ا

ال�رشيع  والرثاء  املال  البحث عن   
ّ
بريوت, هم

الذي قاده ليكون من رموز الف�شاد ومن كبار 

أما غادة  أ�شحاب اجلاه والنفوذ يف ال�شمال. ا ا

التي تتمتع بجمال حت�شدها عليه بنات القرية 

إعجاب كل الرجال من حولها,  ون�شاوؤها وتنال ا

ار ومواقفه 
ّ
فقد كانت احلكم بني ليربالية عم

وتنظرياته  �شادق  وحتم�س  االنتهازية 

أن غادة كانت حافظة  ا إ�شافة اىل  ا الي�شارية. 

كل  لديها  يودعان  أخواها  ا كان  إذ  ا االأ�رشار 

�شنعاء.  أو  ا عدن  من  يجلبانها  التي  الوثائق 

أن جتمع بني االأخوين  حاولت االأخت جاهدة ا

دون جدوى, حيث االختالفات بينهما كبرية 

ذلك  �شوى  ي�شاهيها  ال  خمتلفة  والتوجهات 

االختالف الذي كان قائماً بني جنوب اليمن 

و�شماله قبل 1990.

التي  النائية  القرية  يف  الوحيدة  غادة  كانت 

من  متكنت  وبذلك  والكتابة,  القراءة  جتيد 

متنت  حتى  آ�شيهم,  وما النا�س  أوجاع  ا معرفة 

لكي  والكتابة  القراءة  تتعلم  مل  لو  يوم  ذات 

أودت  ا التي  آ�شي  واملا االأوجاع  بتلك  تعلم  ال 

إمام اجلامع  بزوجة �شغرية باعها والدها اىل ا

ونتيجة  ديونه.  ل�شداد  والغا�شم  امللتحي 

لتعر�شها لل�رشب الدائم واالغت�شاب من قبل 

أقدمت على قتله واالنتحار من  أ�شلم, ا ذلك املتا

بعده.

تقرتب«  البارود  »رائحة  الثاين  الف�شل  أما  ا

أه الكاتب مبقولة ارثر رامبو الذي �شكن  فقد بدا

أحبها. وفيه ي�شف الكاتب معاناة  يف عدن وا

ير�شد حترك  والطبيب �شادق وهو  املنا�شل 

الدامية  للمواجهة  للتمهيد  ال�رشاع  أجنحة  ا

التي �شهدها اجلنوب يف 13 يناير 1986, يف 

و�شعيه  ار 
ّ
عم �شعود  فيه  يتابع  الذي  الوقت 

املنطقة  الربملان عن  لع�شوية  النتزاع مقعد 

مل  الذي  الرثي  وهو  قريته,  فيها  تقع  التي 

مياه  م�رشوع  االنتخابية  الدائرة  بتلك  يقدم 

ابتدائية.  مدر�شة  أو  ا �شحياً  م�شتو�شفاً  أو  ا

ار مقعده لي�س بف�شل �شعبيته, 
ّ
وقد انتزع عم

يف  التزوير  بفعل  إمنا  وا موجودة,  غري  فهي 

اليه  أ  تلجا الذي  �شلوب  االأ وهو  االنتخابات 

الوطن  �رشق  من  العربية  احلكومات  معظم 

إىل غربه ومن �شماله اىل جنوبه. العربي ا

ملفتاً  واملايل  ال�شيا�شي  ار 
ّ
عم �شعود  كان 

يعرفه  من  كل  لدى  و�شك  ريبة  ومثار  للنظر 

أخوه �شادق, فقد ظل  أما ا يف املدينة والريف. ا

يحلق يف �شماء »وطن حر و�شعب �شعيد« يف 

وطن ال يعرف معنى احلرية وال ال�شعادة.

من  لف�شل  التح�شري  ت�شجيل  �شادق  وا�شل 

أن  ا راف�شاً  تفا�شيله,  ومتابعة  اليمن  جحيم 

يكون طرفاً يف ال�رشاع معلناً موقفه بالقول 

»لقد تربيت على حب الوطن واملواطن ب�رشف 

آمنت  أو منطقة... ا أو ع�شريته ا النظر عن قريته ا
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واليوم  والقومية واالأممية,  الوطنية  باالأفكار 

أمري ومل احدد  أح�شم ا إين مل ا يعاتبني الرفاق ا

التي  ال�رشاع  أجنحة  ا من  انتمي  من  اىل 

تتخندق ا�شتعداداً حل�شم خالفاتها املناطقية 

والقبلية«.

أ�شول  حاولت ايرينا زوجة �شادق, وهي من ا

أزمته,  أن تخرج زوجها من دوامته وا أجنبية, ا ا

إىل بريوت, لكنه حتى هناك  وب�شعوبة نقلته ا

لدخول  التح�شري  مراحل  ويتابع  يبحث  ظل 

اىل  عودته  وعند  اليماين.  اجلحيم  ف�شول 

عدن, يجد نف�شه يخ�شع للتفتي�س يف املطار, 

قبل  من  والعبث  للتفتي�س  منزله  ويتعر�س 

إال مثل هذه االأعمال. أجهزة ال جتيد ا ا

ال  الف�شل  هذا  يف  وممتعة  رائعة  لقطات 

كانت  التي  الدامية«  يام  »االأ �شوى  تف�شدها 

الذي  العمل  هذا  من  الثالث  الف�شل  عنوان 

ا�شتهله الكاتب مبقولة رائعة البن عربي:

ل عليه..
ّ
»كل بقاء يكون بعده فناء ال يعو

ل عليه«
ّ
كل فناء ال يعطي بقاء ال يعو

م�شبقاً  اد 
ّ
ال�شي يعلن  ال�شهرية  املقولة  وبهذه 

املنت�رش  كان  اياً  ال�رشاع يف عدن,  الأطراف 

إنها فتنة غري  أياً كان املهزوم يف املعركة فا وا

جمدية بل مدمرة لل�شعب والوطن.

آرثر  با حلمه  يف  موفقاً  الكاتب  خيال  كان 

نحو  ال�شكران«  »مبركبه  يتجه  وهو  رامبو 

ا�شتقبله �رشب من الغربان يحلق  عدن, حيث 

أعلى تلة تطل  دائماً يف �شماء عدن, وقاده اىل ا

آرثر رامبو يناجي ال�شكان  إذ با على املدينة, وا

الذين  ال�شكان  أهل عدن, يا جميع هوؤالء  ا »يا 

أطفالها,  احت�شنتهم هذه املدينة كاأم حتت�شن ا

مفعم  اجلو  عجباً!  البارود.  رائحة  ا�شتم  إنني  ا

اليد  إن  ا يوم  ذات  لكم  قلت  لقد  قتال,  برائحة 

التي  اليد  مبنزلة  هي  باملحراث  مت�شك  التي 

ان  لكم جهراً  أقول  فا اليوم  أما  ا بالقلم.  مت�شك 

ر. ان 
ّ
أن تكون مبنزلة يد تعم ر ال ميكن ا

ّ
يداً تدم

الطلقة تق�شي على الكلمة. ومن يهدم بلده لي�س 

مبنزلة من يعمرها. ان من يقتل لي�س مبنزلة 

من يعتق نف�شاً.

إمنا  »ا العرب وامل�شلمون  أيها  ا أمل يقلْ كتابكم  ا

أخويكم واتقوا  إخوة فاأ�شلحوا بني ا املوؤمنون ا

أمل يقل لكم »ومن يقتل  ا اهلل لعلكم ترحمون« 

فيها  خالداً  جهنم  فجزاوؤه  متعمداً  موؤمناً 

عذاباً  له  أعد  وا ولعنه,  عليه,  اهلل  وغ�شب 

عظيماً«.

على  من  اليوم  أنا�شدكم  ا إين  ا عدن  أهل  ا يا 

ال  أحببتها,  وا أحبتني  ا التي  املدينة  هذه  تل 

حافظوا  والعباد,  البالد  تدمري  جرم  ترتكبوا 

العرب  احت�شنت  التي  املدينة  هذه  على 

والهندو�س والن�شارى, املدينة التي احت�شنت 

امل�شلم وامل�شيحي واليهودي والبوذي ومن ال 

أنذر«. أعذر من ا دين له, وقد ا

إال وهدير ال�شالح  أن �شحا من حلمه هذا, ا وما ا

يف  الدامية  يناير   13 مواجهة  أ  وتبدا يتكلم 

الكاتب  يتابع  الف�شل  هذا  يف  اليمن.  جنوب 

االنتحار  الدامية وم�شل�شل ذلك  يام  االأ أحداث  ا

أر�شيفاً  ا ميلك  كان  لو  كما  بدقة,  اجلماعي 

تاريخ  يف  امل�شوؤومة  يام  االأ بتلك  موثقاً 

ت�شتخدم يف  �شلحة  االأ ال�شيا�شي. جميع  اليمن 

املعركة, ولو كان عند اليمنيني �شالح نووي 

ال�شتخدموه, كما يقول الكاتب« انهم يدمرون 

تنقطع,  ال  ع�شكرية  مواجهات  �شيء,  كل 

ال  تام,  تناق�س  يف  ال�رشاع  أطراف  ا روايات 

أحد يعرف من بقي من قيادة احلزب والنظام,  ا

ليبني  االآخرة  دنيا  اىل  منهم  انتقل  من  وال 

ال  �شعار  عالياً  ويرفع  املن�شود  عامله  هناك 

يعلو �شوت فوق �شوت احلزب!

أمرهم, مل تعد  االأعداء واحللفاء يف حرية من ا

طبيعة  معرفة  اىل  تدلهم  خيوط  أياديهم  ا يف 

ما يجري يف هذا البلد, االت�شاالت اخلارجية 

كل  حياة.  وال  كهرباء  وال  مياه  ال  مقطوعة, 
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وق�شف  املدافع  هدير  حتت  تال�شى  �شيء 

البالد  تاركني  يرحلون  االأجانب  الطريان. 

مدينة  على  غ�شبها  ت�شب  ومناطق  لقبائل 

م�شاملة تكره العنف والقتال.

اطالق  �شوى  �شادق  املنا�شل  أمام  ا يعد  مل 

أوجاعه وهمومه: آهاته املعربة عن ا ا

آه  أحبها وحتبني, ا آه على عدن, املدينة التي ا ا

للق�شف  وتعر�شت  أحببتها  ا التي  املدن  على 

والدمار. باالأم�س انتهكت القبائل حرمة مدينة 

الطوائف  تدمر  القريب  وباالأم�س  �شنعاء, 

تق�شف  واليوم  بريوت,  جميلتي  واالأحقاد 

وبحراً  براً  املدافع  طلقات  وتنهال  الطائرات 

أحبه �شوى  على مدينتي عدن. مل يعد يل مكان ا

أ  ويلجا وال�شماء.  االأر�س  بني  املعلقة  قريتي 

الكاتب موفقاً اىل ق�شيدة ليوبيد �شنغور:

يا الأحالمي, �شارت هباء كلها,

أحالمي, كل ا

فالدم ي�شفح باملجان يف ال�شوارع,

ويختلط بدم امل�شالخ,

أنني يف �شاحية  أنا ذا, من هذا املر�شد, كا وها ا

من �شواحي املدينة

أحالمي تتبدد يف ال�شوارع, أ�شاهد ا ا

ومتتد عند �شفوح التالل.

ن�شي  الذي  �شادق,  أوهام  ا أو  ا أحالم  ا إن  ا نعم, 

قبيلته وجتاوز منطقته وحلق يف �شماء الوطن 

أقدام  وف�شاء العروبة واالأممية, تتال�شى حتت ا

عن  تتوقف  أن  ا ميكن  ال  قبائل  إنها  ا القبائل, 

تُذّل,  أو  ا تذُل  الهزمية,  أو  ا بالن�رش  إال  ا قتالها 

يف  والوطن  القبيلة  يف  ختزل 
ُ
ي لديها  ال�شعب 

املنطقة, الن�رش لها واملوت لالآخر.

يف  الدامية,  يام  االأ لقتال  الكاتب  �رشد  كان 

إليه   ا
ّ
ت�شل�شل زمني دقيق وبا�شلوب �شل�س, ي�شد

التي  املوؤملة  الف�شل  نهاية هذا  القارئ حتى 

مثواهم  اىل  االأربعة  القادة  بت�شييع  انتهت 

تراجيديا  ف�شول  بذلك  فاكتملت  االأخرين 

�شماهم  من  أمام  ا جديد  ف�شل  أ  وبدا دامية 

قاً »ورثة الرماد«.
ُ

الكاتب حم

أت تت�شح  رف املنت�رش وبدا
ُ
انتهت املعركة وع

أجمعت  معامل الكارثة التي حلت بهذا البلد, وا

قد  اليمنيني  أن  ا على  تقاريرها  ال�شحافة يف 

أحد ع�رش يوماً ما مل تدمره احلرب  دمروا خالل ا

أحد ع�رش عاماً. حجم الكارثة  اللبنانية خالل ا

الرماد  ورثة  امكانيات  يتجاوز  كبري  إذا  ا

بلد  أنف�شهم عاجزين عن قيادة  ا الذين وجدوا 

جريح تنزف الدماء من �شائر عروقه, وتتعمق 

االأحقاد بني �شكانه ومناطقه. يا لهول بلد ال 

أ  ويلجا يتجه.  أين  ا إىل  ا وال  ي�شري,  كيف  يعرف 

أ�شعار اختارها كما  إىل ا الكاتب هنا من جديد ا

أ�شالً ملثل هذه االأحداث  �شعت ا
ُ
لو كانت قد و

يناير حتتفل  �شهر  يقول يف  والفجائع. حيث 

أن  أمم العامل مبطلع العام اجلديد, غري ا معظم ا

بطريقتهم  اجلديد  بالعام  يحتفلون  اليمنيني 

آه  أ�شعار �شنية �شالح قائال ا اخلا�شة, ويختار ا

آه على عامي: ألف ا على عيدي وا

- عام جديد –

أنا وحدي, هنا يف حجرتي وا

واجلرح والفجر اجلديد

ور�شائل �شتى تقول

جميعها...

عام �شعيد...

تهبط معنويات �شادق وهو يتذكر ما قيل عن 

إذا به يقول: يا لها من �شعادة!  اليمن ال�شعيد, وا

كان  إنه  ا توهمنا  الذي  ال�شعيد  البلد  هو  أهذا  ا

ذات يوم �شعيداً؟

يناير  �شهر  يف  أبناوؤه  ا يحتفل  �شعيد  بلد   
ّ
أي ا

ل 
ّ
وترم االن�شان  قتل 

ُ
ي اخلا�شة؟!  بطريقتهم 

آه على موتى ال يعرف  يتم االأطفال. ا
ُ
الن�شاء وي

أرامل  ا آه على  ا  ماتوا, 
ْ
أجل من ا أحد ملاذا ومن  ا

أطفالهن,  أطفال ال يعرفن ملاذا ترملن وتيتم ا وا

تدمر  وقبائل  جيو�س  على  واللعنة  والويل 
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الزمن  من  طويلة  عقود  خالل  بناوؤه  مت  ما 

واملعاناة.

النائية  قريته  اىل  املدينة  من  �شادق  رحل 

الطريق  ثها يف 
ّ
االأجنبية. حد ب�شحبة زوجته 

النا�س  وحياة  الريف  عن  وال�شعر,  احلب  عن 

ف�شد حديثه 
ُ
الب�شطاء ومعاناتهم اليومية, مل ي

املعنون  اخلام�س  الف�شل  أحداث  ا �شوى  معا 

»ثروة من ف�شاد«.

من  رحلته  يف  املعاناة  عن  يحكي  وفيه 

النا�س  أوجاع  ا وعن  ال�شمال,  اىل  اجلنوب 

أمرا�شهم املزمنة التي عرفها كطبيب يعالج  وا

وينتهي  النائية,  قريته  يف  إليه  ا قدم  من  كل 

أوقعه  ا التي  الدنيئة  يف حديثه بتلك املوؤامرة 

تهمة  له  لفق  حيث  �شنعاء.  يف  أخوه  ا فيها 

ألغام ومتفجرات جلبها معه من عدن  حيازة ا

البعثة  من  »هدية  عليه  مكتوب  �شندوق  يف 

الطبية الكوبية«.

نهايته,  اىل  بدايته  من  ملفقاً  االتهام  كان 

املعروف  الربملاين  وهو  ار, 
ّ
عم االأخ  أن  ا غري 

و�شاحب  االأمن,  أجهزة  ا من  ب 
ّ
واملقر

أجهزة  اال�شتثمارات الكثرية, متكن من اقناع ا

أخيه �شادق  ا االأمن ومعها املحكمة بخطورة 

على االأمن واال�شتقرار يف ال�شمال, وانتزع يف 

أخيه من  االأخري ما يريد, حيث متكن من نفي ا

أي مناف�س له يف منطقته  اليمن لكي ال يرى ا

أهله وذويه. وبني ا

واملكايدات  القمع  واقع  من  الرغم  وعلى 

ال�شيا�شية واالأمنية التي و�شفها هذا الف�شل, 

فان �شمود �شفوة املجتمع يف وجه التخوين 

كما  البارزة,  ال�شمة  هي  والف�شاد  والتخويف 

بنوع  عمله  يختتم  ان  يريد  الكاتب  كان  لو 

يف  ال�شامدين  أولئك  ا يف  يتثمل  االأمل,  من 

واقع  رغم  وال�شيا�شية,  الثقافية  االأو�شاط 

التي  البائ�شة  املالية  واالأو�شاع  القمع 

دار  الذي  احلوار  ذلك  أروعه  ا وما  يعي�شونها. 

يف جمل�س ال�شحاب حول التطرف واالعتدال 

جربان  مبعنى  التطرف  ل�شعار  عالياً  ورفعه 

خليل جربان:

وحدانية  اىل  بكليتهم  مييلون  الذين  أحب  »ا

نقي�شني,  بني  مرتددين  يقفون  فال  االأمور 

امل�شتميتني,  امل�شغوفني,  ال�شهداء  أحب  ا

الق�شوى,  الغاية  إال  ا �شيء  كل  امل�شرتخ�شني 

�شمى,  االأ الغر�س  إال  ا أمر  ا كل  امل�شت�شغرين 

وق�شوا  و�شنقوا  ورجموا  أحرقوا  ا الذين  أحب  ا

عقولهم  امتلكت  فكرة  أجل  ا من  ال�شيف  بحد 

النا�س  من  أحب  ا قلوبهم.  ا�شعلت  عاطفة  أو  ا

إال  ا �شفتي  اىل  أ�شي  كا رفعت  فما  املتطرفني, 

نظرت  وما  ودموعهم,  دمائهم  طعم  الأذوق 

وجوههم,  الأرى  إال  ا الف�شاء  اىل  نافذتي  من 

أهازيجهم  ا �شمع  الأ إال  ا للعا�شفة  أ�شغيت  ا وما 

وتهاليلهم«.

بهذه الدعوة اىل ال�شمود واال�شتمرار يف رفع 

راية العدالة واحلرية وامل�شاواة, يعلن الكاتب 

على ل�شان �شادق, هذا هو الدرب الذي يجب 

اتباعه متم�شكاً ب�شعار جربان:

�شائرة مع  أما حريته فتبقى  ا »قد ميوت احلر 

بدية«. موكب احلياة االأ

وينهي الكاتب عمله الرائع مت�شائال:

�شلح حال البلد؟
ُ
متى ي

أتي االإجابة على ل�شان جنيب حمفوظ: وتا

أوخم  ا عاقبة اجلنب  باأن  أهلها  ا يوؤمن  »عندما 

من عاقبة ال�شالمة«. 
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مفتتـــح

�شهر  ي�شغل املنجز الروائي للكاتب العربي املغربي االأ

» حممد زفزاف«, حيزا من الوجود البارز على �شاحة 

أن  ا منذ  املحدث,  تاريخه  مدار  على  العربية,  الرواية 

�شبقت  الذي   ,1972 العام  يف  رواياته  أوىل  ا أ�شدر  ا

رواياته  أوىل  ا لتكون  والوردة«  أة  »املرا رواية  به 

يف  وا�شعة«  أفواه  »ا الروايات  هذه  آخر  وا املطبوعة, 

من  ت�شكلت  روايات,  ت�شع  خالل  فمن   ,1998 العام 

أثريية,  خالل زخم العالقات االإن�شانية والثقافية والتا

ك�شاعر  لديه,  االأدبي  االإبداع  روافد  التي تالقحت مع 

من  االآخر  ثقافات  على  منفتح  وكمرتجم  �شا�س,  باالأ

االإبداع,  جماالت  �شتى  يف  املتعددة  ترجماته  خالل 

ذكر له يف جمال ترجمة الرواية, ترجمته لرواية 
ُ
التي ي

والتي  هي�شة«,  »هرمان  االأملاين  للكاتب  »كنولب« 

إن�شان  �شدرت عن دار ال�شوؤون الثقافية ببغداد)1(, وكا

على  الالفت  االإن�شاين  واحل�شور  العالقات  من  له 

احل�شور  من  له  وكقا�س  والعاملي,  العربي  امل�شتوى 

الئقة  مكانة  يف  بجدارة  لو�شعه  يكفي  ما  الق�ش�شي 

على خريطة االإبداع ال�رشدي العربي ب�شورة عامة. 

أن حممد زفزاف روائيا, ي�شغل م�شاحات من البحث  إال ا ا

منوذجا  الروائية  كتاباته  من  جتعل  التي  والدر�س 

خالل  من  واالإن�شاين,  احل�شاري  التالقح  لهذه  جديدا 

حممد  املغربي  الناقد  واكبها  التي  الروائية  جتاربه 

يف  النقدية,  بقراءاته  بداياتها  منذ  التازي  الدين  عز 

كتابه الهام »ال�رشد يف روايات حممد زفزاف«, والذي 

أر�شفة  أعماله الروائية بدءاً من »ا تناول فيه �شتاً من ا

زفزاف  أن  ا يعترب  وهو  الديك«,  »بي�شة  إىل  ا وجدران« 

الروائية  التجربة  تراكما هاما يف  أن يحقق  ا ا�شتطاع 

أن  ا كما  العامل.  وروؤية  للكتابة  مفهومه  يف  وتطورا 

الفردي  أزق  التعبري عن املا التجربة تراوحت يف  هذه 

االنفالت  وبني  كمثقف,  ال�شغري,  الربجوازي  لنموذج 

�شعبية  مناذج  عند  االجتماعية  الهموم  مالم�شة  نحو 

الثقايف,  على  حتيل  بحيث  مغاير,  بف�شاء  ترتبط 

أو  ا ال�شارد,  ي�شتخدمها  التي  التعابري  خالل  من   
ً
�شواء

أو بوا�شطة االإ�شارات الثقافية  ت�شتخدمها ال�شخ�شيات, ا

أ�شماء االأدباء)2(. إىل الكتب و الروايات وا ا

اخلوري,  إدري�س  ا املغربي  الكاتب  �شهادة  متثل  كما 

على  دالة  أدبية  وا تاريخية  قيمة  لزفزاف,  املجايل 

مدى العمق الذي كانت تتمتع به كتابات زفزاف يف 

جغرافيا  من  وجزء  كمكان,  القنيطرة  لف�شاء  نقلها 

إبداعه الروائي  املغرب الطبيعية واالإبداعية, من خالل ا

وال�رشدي على وجه العموم, وعلى نحو ما يقول :

قا�س  ثم  ك�شاعر  االأ�شل  الغرباوي  زفزاف,  بظهور   «

إلينا عرب �شخو�شها..  أت القنيطرة تت�رشب ا وروائي, بدا

أزمنته  إن ف�شاء القنيطرة لي�س ف�شاء غنياً متعدداً, با ا

أمكنته و�شخو�شه, فهو بدوي بربري, فا�شي, يهودي,  وا

أمريكي, خليط من االأحياء واالأمكنة الرمزية امل�شتقرة  ا

حديثة,  مدينة  القنيطرة  مدينة  وكون  الذاكرات,  يف 

يعطيها  فهذا  االأخرى,  التاريخية  املدن  إىل  ا قيا�شا 

والب�رشي  اجلغرايف  البعد  يعك�س  ف�شيف�شائيا  وجها 

ل�شاكنتها«)3(

أة والوردة ) 1972(، وكتابة امل�صتحيل املرا

ت�شكل هذه الرواية, باكورة العالقة بني حممد زفزاف 

زفزاف  خاللها  من  عرف  والتي  الروائي  والعامل 

من  واملغرب,  امل�رشق  بها  �شهرته  لتجوب  روائيا, 

الن�رش  دار  االأوىل منها عن  خالل عدة طبعات, كانت 

أعيدت طباعتها يف بريوت بدار  ا العربية املتحدة, ثم 

كما  اخلال,  يو�شف  ال�شاعر  من  بدعم  جالريي)1(, 
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حممد عطية حممود

قا�س وروائي من م�رش

حممد زفزاف

و»اأقنعة الرواية« 



بال�رشكة   ,1987 باملغرب  الثالثة  طبعتها  �شدرت 

املغربية للنا�رشين املتحدين, بالرباط, بتقدمي الناقد 

إىل  ا الرواية مرتجمة  اليبوري. كما �شدرت هذه  أحمد  ا

ملولينا  م�شرتكة  ترجمة  يف   ,1997 عام  �شبانية  االأ

وال�شحفي  الكاتب  الو�شيني  وزهري  بياتريز,  رويدا 

للتعاون  �شبانية  االأ الوكالة  من�شورات  عن  املغربي, 

االأوروبية  اجلامعات  ببع�س  مقررة  وكانت  الدويل, 

بهولندا,  ليدن  وجامعة  بفرن�شا,  بوردو  جامعة  منها 

بع�س  اعتربها  وقد  املغربية)4(,  اجلامعات  وبع�س 

على  جناحها  �رشوط  لتوافر  امل�شتحيل,  كتابة  النقاد 

امل�شتويني الفني والتقني.

�شباين  االأ الكاتب  برائعة  أثر  التا نزعة  فيها  تبدو  وقد 

الذي  النحو  على  كي�شوت«  »دون  �رشفانتي�س  �شهر  االأ

الثالث  الف�شل  ا�شتعان به يف ر�شم م�شهد من م�شاهد 

من هذه الرواية, حيث يقول:

الواجهة  عند  �شوز  توقفت  ثم  املنحدر.  يف  »م�شينا 

أينا  را التقليدية.  ال�شناعة  من  أ�شياء  ا أمل  تتا أخذت  وا

أوه  بنو�س. قالت: ا متثال دون كيخوتي م�شنوعا من االأ

.فوق ح�شانه. رائع. دون كيخوتة دي ال مان�شا نعم 

ألي�س كذلك«)5(.  نعم...رائع ا

التجريب  تيمة  أثر, من خالل  التا نزعة  هنا  تبدو  كما 

التعدد  إمكانيات  ا ا�شتثمار  يف  زفزاف  يحاول  الذي 

املواقف«,  أدق  ا عن  للتعبري  اللغة  تطويع   « لـ  اللغوي 

أحمد اليبوري)6( بح�شب تعبري الناقد املغربي ا

كما تبدو هذه النزعة من خالل بع�س املقاطع الدالة 

حركة  تخلقه  الذي  أثري  التا على  الرواية,  منت  من 

الذي  الروائي  تكوين  يف  واملعريف  الثقايف  التوا�شل 

ينهل من االإبداع والثقافة ما ميكن ت�شمينه واالتكاء 

عليه من خالل التعانق مع احلالة الن�شية التي ترتبط 

»بيري  رواية  مع  وتنا�شيا  للحالة,  ت�شمينيا  ارتباطا 

هذه  ت�شوقها  والتي   )1963( القرود«  »كوكب  بول«, 

العالقة يف هذا املقطع من الرواية:

إفريز  ا االآن على  ازدحمت  قد  الكرا�شي احلمراء  »كانت 

مقهى بيدرو�س, وازدحم فوق الكرا�شي رهط من النا�س 

أتها  يتكلم بلغة غريبة. وتذكرت بال �شبب رواية كنت قرا

القرود«  كوكب   « عنوانها  بول,  لبيري  �شغري  أنا  ا و 

أن كل النا�س االآن قرود الأنهم ال ي�شتطيعون  وتخيلت ا

إال باحلركات«)7( أن يفهموا بع�شهم البع�س ا ا

يقول زفزاف عن هذه الرواية :

والوردة«  أة  »املرا هي  ن�رشتها  رواية  أول  ا »كانت 

ال�شعوبات  بع�س  الرواية  هذه  واجهت  وقد   .)1972(

العربية  الن�رش  دار  وهي  الن�رش,  دار  أن  ا ذلك  وامل�شاكل 

أن يطلع  املتحدة, تنكرت لها. فالنا�رش ن�رش الرواية دون ا

على فحواها. وعندما �شدرت قرئت له فتنكر لها«)8(

أر�صفة وجدران ) 1976(، واال�صتغراب الفل�صفي ا

ن�رشت هذه الرواية ببغداد, عن وزارة االإعالم العراقية 

يف 115 �شفحة من القطع املتو�شط, والتي يقول عنها 

زفزاف يف مقدمتها:

ما  القنيطرة  مبدينة   ) الرواية   ( الق�شة  هذه  »كتبت 

روكي  ب�شان  فيها  النظر  أعيد  وا  1967  /1966 بني 

البي�شاء  الدار  ومبدينة   ,1968 خريف  أ�شبانيا  با

خريف 1971«)9(

الوجودية,  �شارتر  بفل�شفة  أثر  التا هذا  فيها  يبدو  كما 

يف  ال�شارف)10(,  اهلل  عبد  الدكتور  عنها  يقول  حيث 

النف�شي  حتليله  خالل  ومن  النقدية,  قراءته  معر�س 

أثري االغرتاب النف�شي :  لل�شخ�شية الواقعة حتت تا

من  زفزاف  ملحمد  وجدران«  أر�شفة  »ا رواية  تعترب 

بني الروايات املغربية الكثرية التي جت�شد اال�شتغراب 

الروائي  الكاتب  اختار  وقد  وم�شمونا.  �شكال  الروائي 

بول  »ج  ال�شارترية  الطريقة  على  الوجودية  الفل�شفة 

أحداث الرواية, وجماال فكريا  إطارا لت�شوير ا �شارتر«, ا

�شا�شي لرواية  إن بومهدي- البطل االأ موؤ�ش�شا للحوار. ا

أر�شفة وجدران«- يكره العامل ويجرده من كل قيمة:  »ا

إن العامل مهرتئ وقدمي, بل عادي جدا« وال ي�شتثني  »ا

أكره حتى  أكرهها وا إين ا أمه: »ا يف كراهية العامل حتى ا

إنها تعطف علي, ولكني  إياها, ا البيت الذي يجمعني وا

تعجبني,  ال  إنها  ا عليها,  لعطفي  ت�شلح  ال  أنها  ا أعتقد  ا

أدري ملاذا«)11(  ل�شت ا

اليونانية  امليثولوجيا  بالثقافة  أثر  التا يبدو  كما 

ا�شتعان  رمبا  التي  الرواية  هذه  يف  وا�شحا  القدمية, 

على  الدال  الت�شمني  من  نحو  على  الكاتب,  فيها 

من  وثقافاته,  العامل  على  املنفتحة  وروؤيته  ثقافته 

الفال�شفة  بحكايات  مرتبطة  إي�شوب  ا حكايات  خالل 

واملفكرين, على نحو ما يقول: »ركل كتابا بقدمه كان 

268نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 

 s  s s



أيزوب  ا احلكيم  مفككا  نه�س  ثم  قراءته,  من  تعب  قد 

قد  االأخرى  هي  القيم  إن  ا تغري.  قد  �شيء  ال  و�شقراط.. 

أت باهرتاء العامل«)12( اهرتا

قبور يف املاء )1978(، وحتوالت

 اخلطاب الروائي املغربي

�شدرت هذه الرواية عن الدار العربية للكتاب )ليبيا/ 

وهي  املتو�شط,  القطع  من  �شفحة   100 يف  تون�س(, 

غرناط:  حممد  املغربي  الناقد  يعتربها  التي  الرواية 

اخلطاب  عرفها  التي  التحوالت  يف  بارزة  »حمطة 

أ�شا�شا من حيث كونها ت�شتوحي  وا الروائي باملغرب, 

الرواية  حركة  باخل�شو�س  نذكر  خمتلفة,  منابع  من 

اجلديدة, الفن ال�شينمائي, الفنون الت�شكيلية...«)13(

إدري�س اخلوري, حملال  كما يقول عنها الكاتب القا�س ا

وموجزا حول �شمات املجتمع البحري الذي تدور فيه 

إ�شكالياته النابعة من وجوده  أحداث الرواية وتعالج ا ا

بالقنيطرة  �شبو  نهر  م�شب  عند  والطبيعي  اجلغرايف 

يف  للرواية  اجلماعي  البطل  يظهر  حيث  باملغرب, 

ال�شورة ال�شاملة الأهايل املنطقة من البحارة, كا�شفا 

القريبة  املهدوية,  قرية  »ففي  الرواية:  أجواء  ا عن 

بحارة  أغلبهم  وا ال�شكان,  �شيكت�شف  القنيطرة,  من 

أن مركب العيا�شي مل يعد من البحر, ع�رشة  و�شيادون ا

أثر فيها للمركب..«)14( أيام وال ا ا

يو�شف,  بدر  �شوقي  امل�رشي  الناقد  عنها  يقول  كما 

را�شدا ملمحا من مالمح الكتابة الروائية لدي زفزاف, 

وهو �شيميائية املعنى, وما حتدثه يف ف�شاء الن�س من 

آليات الكتابة الراهنة احلديثة  آلية من ا عالقات, ت�شكل ا

أحد فر�شانها, من خالل ورقته النقدية  التي يعد زفزاف ا

أقيم لالحتفاء بذكرى حممد  التي قدمها بامللتقى الذي ا

زفزاف بالقنيطرة باملغرب يناير 2010.

املعنى  على  يفر�س  الن�س  هذا  فى  ال�رشد  فعل  إن  »ا

بكل  الواقع  ق�شايا  منها  متتح  خا�شة  �شيميائية 

كما  وال�شخ�شية  الواقع  على  ومتحوراتها  أزماتها  تا

املوت  إ�شكالية  ا فلي�شت  الن�س,  متون  فى  جاءت 

على  واحل�شول  املعي�س  الواقع  و�شطوة  واملجهول 

الف�شاد  )الطعام( ووقائع  أب�شط متطلبات احلياة وهو  ا

فى  املختلفة  ب�شوره  والقبح  وهناك  هنا  املتناثرة 

إال عالمات ترفد نف�شها على واقع  أنحاء القرية ا �شتى ا

آلية فعل ال�رشد الذى وجهها الكاتب  الن�س من خالل ا

وفى  ال�شخو�س,  بني  الدائر  احلوار  خالل  من  لتقول 

بوؤرة احلدث الرئي�شي وممار�شات ال�شخ�شيات الب�شيطة 

أن يعرب عنه«)15(. كل ما يريد الكاتب ا

فعى و البحر) 1979(،  االأ

والعناق بني البحر وتيمة احليوان

املطابع  عن   ,1979 مايو  يف  الرواية  هذه  �شدرت 

�شفحة   120 يف  باملغرب,  البي�شاء  بالدار  ال�رشيعة 

من القطع املتو�شط, وهي بح�شب ما قيل عنها بقامو�س 

وتقي�س  نف�س,  االأ يف  تبحث  »رواية  العاملي:  زفزاف 

التغيري, وتالم�س اخلطابات, وتعتني باليومي, وت�شهم 

لفة  يف دمج اللغات املمنوعة جريا وراء املزيد من االأ

بني القارئ ومغامرة الن�شو�س اجلديدة«)16(

الفني  امل�شتوى  الكاتب على  منها  ي�شتفيد  التي  وهي 

ثر  والتقني من ماهية وجود احليوان التي لها عميق االأ

بداع  لالإ عديدة  طرقا  مهدت  التي  القدمية  االآداب  يف 

احليوان  ملو�شوعة  »املتاأمل  أن  ا حيث  من  والتجديد, 

الوجود  يف  عميقة  ق�شايا  إىل  ا ي�شل  زفزاف  أدب  ا يف 

بالن�شبة  العامل  روؤية  على  تدل  فهي  برمته,  االإن�شاين 

مع  مواجهة  يف  االإن�شان  عامل  ي�شبح  بحيث  للكاتب, 

أحيانا  أو املفا�شلة و ا أجل املقارنة ا عامل طبيعي, من ا

حالة  كل  ويف  االأدوار...  تبادل  حد  إىل  ا الرتابط  ي�شل 

الت�رشيح  مب�شع  حتت  االإن�شان  طبائع  إحدى  ا تو�شع 

وامل�شاءلة وال�شخرية الالذعة«)17(

أي�شا مبنطق عامل احليوان التي  أثريية ا تلك النزعة التا

تعامل بها زفزاف مع مناذجه الروائية امل�شتبكة مع 

أتيان  هذا املفهوم من خالل هذا منوذجني روائيني �شيا

يف ال�شياق هما »بي�شة الديك«, و»الثعلب الذي يظهر 

أي�شا  ا ميتح  الذي,  الن�س  هذا  عن  ف�شال  ويختفي«, 

الناقد املغربي ح�شن  إليه  ا الذي ي�شري  البحر  من عامل 

املودن من خالل مداخلته النقدية يف الندوة املحورية 

حول  أ�شفي  با املغرب  كتاب  احتاد  فرع  نظمها  التي 

أن روؤية زفزاف  الكتابة والبحر )يوليو 2003()18(, با

بحرانية �شديدة التعلق بالبحر باحلياة االأوىل البعيدة 

الذي  امللمح  وهو  واملدنية,  واحل�شارة  الثقافة  عن 

إىل  رمبا حتتفي به الرواية من خالل العودة باالإن�شان ا

احلياة االأولية العفوية والب�شيطة البعيدة, مع فر�شية 
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أ�شبه بعامل احللم,  آخر �شحري ا إىل عامل ا انتقال االإن�شان ا

إىل حالة التخل�س والعودة  أن البحر ي�شمح بالعودة ا وا

لالنفتاح على الالوعي واالنفالت من مراقبة الوعي, 

يحيل  املودن  تعبري  بح�شب  املو�شع  هذا  يف  فالبحر 

إىل قيمة رمزية تتعلق بهذا العامل االأ�شلي واالأ�شيل,  ا

الذي  احللم,  يف  الرغبة  تن�شج  ا�شتعارية  �شورة  وهو 

تتحقق فيه الرغبات وت�شتباح فيه اللذات.

حماولة عي�ص )1980(، والبنية 

االجتماعية املنغلقة

مبجلة   1980 عام  االأوىل  للمرة  الرواية  هذه  �شدرت 

املغربي  باالأدب  خا�س  عدد  �شمن  العراقية  االأقالم 

عن  م�شتقل  كتاب  يف  طباعتها  أعيدت  ا كما  املعا�رش, 

الدار العربية للكتاب) ليبيا/ تون�س( 1985, كما �شدرت 

باأملانيا  اجلمل  من�شورات  عن  كتاب  يف  الثانية  طبعتها 

الناقد  عنها  قال  التي  الرواية  وهي   ,)19()2006(

حجمها,  �شغر  على  »متتاز  أنها:  ا طيب  بو  عبدالعايل 

ب�شمات فكرية وفنية فريدة يف م�شرية �شاحبها االإبداعية 

أنها الرواية الوحيدة  الطويلة, نذكر منها على اخل�شو�س: ا

أكرب عدد ممكن من ال�شخ�شيات, يفوق 150  التي تت�شمن ا

أنها  وا وخمتلفة,  عديدة  أ�شناف  ا على  موزعة  �شخ�شية, 

زمنية  فرتة  االأول  بحكيها  تغطي  التي  الوحيدة  الرواية 

الرواية,  لهذه  املميزة  الثالثة  واخلا�شية  ن�شبيا,..  طويلة 

يف  تتمثل  االأخرى,  الروائية  زفزاف  أعمال  ا باقي  عن 

القنيطرة  واحد كبري)مدينة  ف�شاء  يوؤطرها  أحداثها  ا كون 

املغربية( بكل ما يعتمل داخلها من تفاعالت, وما يتولد 

ملكانني  داخليا  تن�شطر  جتعلها  إفرازات  ا من  ذلك  عن 

خمتلفني ومتكاملني«)20(

كما تقدم الرواية يف روؤية نقدية م�شرتكة للكاتب ال�شحفي 

اال�شرتاكي  االحتاد  بجريدة  ال�شحفي  الع�شبي,  حل�شن 

يتحدد  حيث  منت�شب)21(,  �شعيد  الكاتب  مع  املغربية, 

الهام�س االجتماعي من خالل ف�شاء القاع املجتمعي الذي 

يعاجله زفزاف يف هذه الرواية التي تقول عنها الدرا�شة: 

وك�شف  إبداعيا  ا الظاهرة  حدد  من  خري  زفزاف  »وحممد 

املغلقة.  االجتماعية  بنيتها  داخل  العالقات  نظام  عن 

فالكتابة يف رواية »حماولة عي�س« عن )حميد( وجمتمع 

يريد  ال  ال�شفيح«  أحياء  »ا وعامل  واملنحرفني,  ال�شكارى 

أن يعري واقعا قائما  ا القارئ بل يريد  إثارة عاطفة لدى  ا

الناق�شة  االأو�شاف  على  زفزاف  اعتمد حممد  وقد  بذاته. 

وال�شالبة لل�شخ�شيات )االأعرج, امل�شلول, الك�شول, ال�شليط 

ال�شفيح  دور  �شكان  العالقات بني  الل�شان...(, وعلى منط 

وعلى  والغيبة...(,  النميمة  ادعاوؤهن,  اجلارات,  )حديث 

الوظائف االجتماعية البائ�شة )خادمة, بغي, عاطلة, بائع 

�شحف...(, وعلى االأماكن ال�شفلى )الرباكة, احلانة, الغرفة 

)املرت�شي,  املنحرف  ال�شاذ  ال�شلوك  وعلى  ال�شيقة...(, 

إنه عامل يقوم على نظام خا�س, ولي�س  اجلبار املعتدي...(. ا

حالة ت�شتدعي العاطفة االإن�شانية«

بي�صة الديك ) 1984(، والرواية البوليفونية

»رواية  زفزاف  حممد  اعتربها  التي  الرواية  هذه  �شدرت 

أربع �شنوات �شنة 1984,  معذبة« حيث ا�شتغرقت كتابتها ا

عن من�شورات اجلامعة بالدار البي�شاء, يف 81 �شفحة من 

إىل بالغة  القطع ال�شغري. ويبدو من عنوانها الدال ما ي�شري ا

االأ�شوات  تعدد  تقنية  ميزة  فيها  تتوافر  كما  اال�شتحالة 

الكرنفالية  والبنية   ) البوليفونية  بالرواية  ي�شمى  ما  أو  )ا

واحلوارية, والتي يقول يف �شهادته عنها الكاتب العراقي 

عبد الرحمن جميد الربيعي: »اختار زفزاف ب�شع �شخ�شيات 

أبواب ثمانية.  ا إىل  يف روايته »بي�شة الديك« التي وزعها ا

إحدى ال�شخ�شيات الوقائع من خالل  كل باب تروي فيه ا

وجهة نظرها اخلا�شة. واالأمر هنا لعبة تكتيكية اختارها 

أن يقدم كل  أنه, ومن خاللها ي�شتطيع ا زفزاف قناعة منه با

من  الرغم  على  لها.  أرادها  ا التي  أبعادها  ا وفق  �شخ�شية 

إثر  ا العربية  الرواية  يف  جدا  ألوفا  ما كان  التكتيك  هذا  أن  ا

االإ�شكندرية«  »رباعية  خالل  من  مرة  الأول  عليه  تعرفها 

للوران�س داريل, ثم »الرجل الذي فقد ظله« لفتحي غامن, 

لغائب  أ�شوات«  ا و»خم�شة  حمفوظ,  لنجيب  »مريامار« 

زفزاف �شانع  لكن  أخرى كثرية..  ا أعمال  وا فرمان,  طعمة 

ماهر ودقيق جدا يف فهمه ل�شخ�شياته, ال من خالل ال�رشد 

فقط. بل ومن خالل احلوار الذي يديره ب�شكل عفوي ولكن 

أهم ما يوؤ�رش ل�شاحله يف روايته  ت�شاعدي وعميق, وهذا ا

هذه«)22(

قد  اجلامو�شي)23(  القادر  زفزاف بح�شب عبد  يكون  وقد 

تروم  �شعبة  معادلة  حتقيق  على  الديك  بي�شة  يف  راهن 

الروائية  والتقنية  االجتماعي  امل�شمون  بني  التوليف 

العاملية, ولعل اختياره لهذا العنوان جاء كرد فعل بطريقة 

يف  االأوىل  روايته  اعتربوا  الذين  النقاد  بع�س  على  فنية 

حممد  ديك  بي�شة   1972 والوردة  أة  املرا الطبع  تاريخ 

أن يبي�س ثانية ن�شا  إال ا أبى ديك زفزاف ا زفزاف اليتيمة, فا

أبعد احلدود. إىل ا إن�شانيا ا �شيقا وا

�شهر  االأ الرو�شي  الكاتب  آراء  با الكاتب  أثر  تا يبدو  كذلك 
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إعجابه  أبدى فيها زفزاف ا تولي�شتوي من خالل الرواية التي ا

إحدى  أتت على ل�شان ا ا به�رشاحةً ودون مواربة يف عبارة 

الرجال  من  النوع  ذلك  من  ل�شت  إين  »ا الرواية:  �شخ�شيات 

كروتزر«  إىل  ا »�شوناتا  يف  تولي�شتوي  عنهم  حتدث  الذين 

إىل  ا أروعها هو �شوناتا  ا أت ولكن  التي قرا الكتب  قليلة هي 

أعيد قراءته«)24( أه وا أقرا كروتزر ا

ميزوغيا  دار  االإيطالية  إىل  ا ترجمتها  التي  الرواية  وهي 

 .2001

الثعلب الذي يظهر ويختفي )1985(،

 وهند�صة الفراغ ال�صردي

زفزاف  روايات  ترتيب  يف  ال�شابعة  الرواية,  هذه  �شدرت 

 93 يف  باملغرب,  البي�شاء  بالدار  أوراق  ا من�شورات  عن 

جامعة  يف  تدري�شها  ومت  ال�شغري,  القطع  من  �شفحة 

ال�شوربون بباري�س, وبع�س اجلامعات بالواليات املتحدة 

االأمريكية.. ومن املقاربات النقدية التي عاجلت الرواية, 

مقاربة الناقد عبد اللطيف النكاوي)25( التي يقول فيها, 

�شياء التي  موؤ�ش�شا للعالقة بني الف�شاء الن�شي ومفردات االأ

�شياء يف  إن العالقة مع الف�شاء واالأ تدور يف فلك الرواية: »ا

فجة  مبا�رشة,  �شبغة  تاأخذ  ويختفي  يظهر  الذي  الثعلب 

وحميمية ت�شاعف من طبيعتها املجردة من كل »فزّاعات« 

احل�شارة املدنية مما يف�رش احل�شور احليواين املكثف يف 

إىل  حد امل�شخ  الن�س, ح�شور يدفع با�شرتاتيجية االإق�شاء ا

آخر تر�شانة �شد  أو متاهي وتداخل احلقائق والهويات كا ا

�شلطة االإق�شاء ال�شاحقة...

ينتظم الف�شاء يف الثعلب الذي يظهر ويختفي حول ثنائية 

قب�شة  من  االنعتاق  يف  الرغبة  أو  ا واالنفتاح  االنغالق 

احل�شار وال�شيق, رغبة تاأخذ يف الن�س �شكل عودة نحو 

أجل  ا من  الدائم  ال�رشاع  إنه  ا جديدين:  وانغالق  إق�شاء  ا

ا�شرتداد طبيعة �شائعة, بني ف�شاء القناع وف�شاء الطبيعة 

أو احلقيقة... ا

احلرية  من  أوتيت  ا مهما  للف�شاء  هند�شة  كل  كانت  إذا  وا

أن تفلت من قب�شة هند�شة ومعمارية  أة ال ت�شتطيع ا واجلرا

يظهر  الذي  »الثعلب  ف�شاء  دينامية  يف  إن  فا املتخيل, 

إ�شالمي  ويختفي« �شدى لدينامية ف�شاء ح�شاري عربي وا

حيويا  عن�رشا  واالنغالق  االنفتاح  جدلية  فيه  ت�شكّل 

وحمددا.)26(

خالل  من  الفرن�شية  بالثقافة  أثر  التا نزعة  تبدو  كما 

االأقوال  ألبري كامو, بت�شمني بع�س  وا أندري جيد,  ا كتابات 

أو االتفاق معها من خالل  أو معار�شتها ا وخال�شات القول ا

أتي يف �شياق الرواية, على نحو ما  بع�س املقاطع التي تا

أن احلية ال  أندري جيد قد قال يف كتابه »لو ا إذا كان ا يقول: »ا

إىل  إن كامو حول ذلك ال�شيء ا آخر, فا إن للعربي �شيئا ا متوت« ا

أن يكون  إذن. والبد للعربي من ا أ�شياء ا �شكني يف يده. كلها ا

له �شيء مييزه«)27( 

احلي اخللفي ) 1992(، 

والواقع االجتماعي املوبوء

�شدرت الرواية عن من�شورات دار ال�شحافة بالرباط, 

يف 91 �شفحة من القطع املتو�شط, وهي الرواية التي 

أنها: اعتربها الناقد ح�شن بحراوي ا

 » مت�شي بعيدا يف تعرية الواقع االجتماعي املوبوء 

املهم�شة  االجتماعية  ال�رشائح  منه  تعاين  الذي 

ترهق  التي  واال�شطهاد  الت�شلط  مظاهر  عن  وتك�شف 

كاهلها«)28(

أتباتو,  أجراه معه د.حميد ا ويف حوار مع حممد زفزاف ا

العنيف  والهجوم  بالنقد  الرواية  تخت�س  جزئية  يف 

كتاباتكم  بع�س  أثارت  »ا ال�شوؤال:   معر�س  يف  عليها, 

أن  ا خا�شة  كثرية  أ�شئلة  ا اخللفي«  »احلي  مثل  االأخرية 

تراجعت يف  الكتابة عندكم  إبداعية  ا أن  ا أى  را هناك من 

أيكم ؟« فاأجاب قائال : هذه االأعمال ما را

أي النقاد ومن حقهم ذلك, ومن الذي مينعني   » هذا را

فهذا  فا�شل.  كاتب  تول�شتوي  أن  ا مثال  القول  من 

من  �شمعته  أن  ا �شبق  االآن,  منك  أ�شمعه  ا الذي  الكالم 

أحد ال�شبان الذين يكتبون. حيث قال: لو حمونا ا�شم  ا

لقلنا  اخللفي«  حممد زفزاف من ظهر غالف »احلي 

أن هذا الكتاب  هذا كتاب ملبتدئ ورديء... الخ, رغم ا

أن  ا أعتقد  ا لكني  ب�شكل جيد وحبذوه,  نقاد  كتب عنه 

)ن�رش رواية(, كتب فيما بعد يف  ال�شاب  الكاتب  هذا 

أنه يعتذر للعم  أ ما كتب – ا أقرا أنا مل ا أنوال – وا جريدة ا

حمفوظ  جنيب  يكتب  أن  ا بال�رشورة  لي�س  زفزاف. 

أ�شمع  ا أنا مثال مل  وا أحيانا,  ا نكبوا  قد  روايات جيدة. 

إطالقا بالكاتب الذي فاز بجائزة نوبل موؤخرا, وقد  ا

التي  الفرن�شيات  ال�شديقات  إحدى  ا عنه  حدثتني 

أن  عا�شت 10 �شنوات بالربتغال. فمن حق االإن�شان ا

الكتب  إنهم ينتقدون حتى  ا الكتب املدن�شة بل  ينتقد 

املقد�شة«.)29(
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البقية مبوقع املجلة على االنرتنت



أة الأحالمها يف احلياة عندما تخل�ص املرا

أيام يف اجلنة التي تناولت فيها  وىل ا بعد روايتها االأ

الباذخة  باحلياة  مولع  لندن  يف  عربي  �شاب  جتربة 

املخدوعات  الن�شاء  من  �شحاياه  ح�شاب  على 

�شعيد  آل  ا ف.  غالية  تعود  دوما,  املتاأنقة  ب�شخ�شيته 

إىل الواقع العماين يف مرحلة منت�شف ال�شتينيات من  ا

القرن املا�س لتقدم لنا جتربة فتاة تعاين من الظلم 

الوحيدة  نافذتها  احلب  فيكون  واال�شتغالل,  والقهر 

عاملها  أ�شوار  ا خارج  واحللم  والفرح  احلياة  على 

على  املت�شلط  �شقيقها  يقوم  حيث  الق�شوة,  ال�شديد 

إكمال تعليمها على الرغم  م�شائر العائلة مبنعها من ا

بالعلم والكتابة  الكبري  الدرا�شي وتعلقها  من تفوقها 

ب�شبب ما كان يعانيه من خوف من �شخ�شية �شقيقته, 

�شيء يف مواجهة  أي  ا فعل  ب  االأ ي�شتطيع  ال  يف حني 

وفقدان  املر�س  من  م  االأ تعاين  بينما  الت�شلط,  هذا 

تك�شف  البيت.  الذي مينعها من احلركة داخل  الب�رش 

الكاتبة من خالل �شخ�شيتي �شابرة التي هي البطلة 

احلقيقية للرواية و�شابرين التي يكون دورها مكمال 

التي تربطهما وال�شالت  ال�شداقة  ل�شابرة من خالل 

فيها  يعي�س  كان  التي  العزلة  حالة  عن  �رشية  االأ

املجتمع العماين يف تلك املرحلة, ووطاأة التقاليد يف 

أة خوفا من معرفة  بيئة حمافظة حتول دون تعلم املرا

إىل كتابة ر�شائل احلب,  ا أن تقود  ا التي ميكن  الكتابة 

هل,  ولالأ للبنت  كبرية  ف�شيحة  ذلك  على  يرتتب  مما 

الذين ال يجدون �شوى القتل و�شيلة لغ�شل العار الذي 

أحلقته بهم. ا

التعريف  يف  مهما  دورا  اال�شتهالل  جملة  تلعب 

أ�شيلة  وا �شابرة  الرئي�شتني  الرواية  ب�شخ�شيتي 

على  ال�شغر,  منذ  بينهما  تربط  كانت  التي  والعالقة 

�شواء  بينهما  القائمة  االختالف  عنا�رش  من  الرغم 

أوعلى م�شتوى  على امل�شتوى االجتماعي لعائلتيهما, ا

اجلمال وال�شكل الذي مييزهما عن بع�شهما البع�س, 

االإطار  لتحديد  باأ�رشة كل منهما  بالتعريف  تقوم  ثم 

إذا كان اال�شم ي�شكل  إليه. وا االجتماعي الذي تنتميان ا

عالمة لغوية فاإن ثمة مطابقة على امل�شتوى الداليل  

بني اال�شم الذي حتمله هذه ال�شخ�شية, وما تتميز به 

أو تعاين منه يف حياتها التي تعي�شها, كما  من �شفات ا

هو احلال مع �شخ�شية بطلة الرواية �شابرين التي يدل 

ا�شمها على ال�شرب وقدرة التحمل وهو ما يعك�س واقع 

احلال الذي كانت تعي�س فيه تلك ال�شخ�شية معاناتها 

خادمة  إىل  ا فيها  تتحول  أ�رشة  ا يف  واملريرة  ال�شاقة 

أي  مها الكفيفة ووالدها دون ا أوالده والأ خيها حمد وا الأ

تقدير لدورها وخدماتها التي توؤديها, بل على العك�س 

قل  وال�شدة الأ العنف  �شقيقها بكثري من  يتعامل معها 

إىل االأحالم  أن ترتكبها, ما يدفعها للهرب ا هفوة ميكن ا

التي تعرب عنها من خالل الكتابة ال�شاذجة والبدائية, 

أن تتقنها ب�شبب منعها  وهي الفتاة التي مل يتح لها ا

به  تت�شبب  أن  ا ميكن  مما  خوفا  تعليمها,  إكمال  ا من 

أة  إىل امرا من خطر يتهدد العائلة) حال حتول �شابرة ا

ابنته  تتمتع  أن  ا من  ويحذره  البديهة,  و�رشيعة  ذكية 

بالتميز العقلي واال�شتقالل الذاتي( �س 12 كما يقول 

أة  أن املرا إذ طاملا ا بيه مربرا منعها من التعلم, ا حمد الأ

دام  ما  �شيء  العلم يف  ينفعها  لن  �شقيقها  يوؤكد  كما 

النهاية.  يف  حياتها  جل  هو  البيت  ورعاية  الزواج 

إنه  فا أ�شيلة  ا الرواية  يف  الثانية  ال�شخ�شية  ا�شم  أما  ا

يتجلى  كما  االأخالقية  ال�شخ�شية  تلك  يعك�س �شفات 

إخال�شها  وا �شابرين  ال�شادق جتاه  موقفها  ذلك يف 

أ�شالتها  لتلك العالقة حتى النهاية ما يدل على مدى ا

ونبلها. 

العليم  الراوي  يتوىل  التي  الرواية  أحداث  ا جتري 

احلا�رش يف كل مكان والعارف حتى مبا يجول من 
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مفيــــد جنـــــم

ناقد من �شورية

آل �صعيد  غالية  ف. ا

فـي روايتها »�ضابرة واأ�ضيلة«



من  حي  يف  �شخ�شياته  نفو�س  يف  وخواطر  أفكار  ا

أحياء م�شقط املعروفة, حيث كانت و�شائل االت�شال  ا

الزمنية حمدودة  الفرتة  تلك  اخلارجي يف  العامل  مع 

جن�شيات  من  العرب  املدر�شني  و�شول  جعل  ما  جدا 

إحدى تلك الو�شائل رغم غياب االختالط  خمتلفة ي�شكل ا

بينهم وبني املحيط االجتماعي الذي كانوا يعي�شون 

فيه, ب�شبب انغالق املجتمع على ذاته. ويظهر التحفيز 

الواقعي الذي حتاول الكاتبة من خالله منح التخييل 

ا�شتخدام  خالل  من  للواقع  مطابقا  مظهرا  الروائي 

أحداث  ا فيها  جتري  التي  مكنة  لالأ الواقعية  �شماء  االأ

يحيل  الذي  الزمني  التحديد  ا�شتخدام  أو  ا الرواية, 

أحداث تاريخية معروفة ت�شكل عالمات يف هذا  على ا

التاريخ, حيث يتجلى البعد ال�شو�شيولوجي للرواية من 

وحيوات  االجتماعي  الواقع  بتقدمي  االهتمام  خالل 

احليوات  تلك  حتكم  التي  القيم  ومنظومات  النا�س 

مر الذي يجعل بطلة  وتوؤطرها وتفعل فعلها فيها, االأ

الرواية ذات ال�شخ�شية املغامرة واجلريئة تهرب من 

إىل احلب  بوؤ�س الواقع وح�شاره وعذاباته وحمدوديته ا

باعتباره املنقذ لها من ذلك العامل, واملحرر لها من 

إحباطاته, فتكون نهايتها املاأ�شاوية على يد  ق�شوته وا

إليه  أن يوؤول ا �شقيقها حمد تتويجا منطقيا ملا ميكن ا

أة داخل جدران بيتها. هكذا �شلوك يف واقع يعزل املرا

إىل التجريب من خالل ا�شتخدام احلكاية  متيل الرواية ا

جمازية  لغة  بو�شفه  ال�شعر  وتوظيف  احلكاية  داخل 

خمتلفة عن لغة ال�رشد التقريرية ليكون مبثابة تعليق 

املجازية  لغته  خالل  من  ي�شهم  الرواية  أحداث  ا على 

إح�شا�س املتلقي بامل�شهد  املوحية واملكثفة يف تعميق ا

مل  التوظيف  هذا  لكن  ال�شخ�شية,  وطبيعة  ال�رشدي 

تلك  بطول  يتعلق  ول  االأ اثنني  ل�شببني  غاياته  يحقق 

أن  إىل تعطيل حركة ال�رشد, والثاين ا الق�شائد ما يوؤدي ا

واقعا  تعك�س  ال�شاعر  ن�شو�س  التي حتملها  الدالالت 

وجتربة خمتلفة عن جتربة املدر�س الفل�شطيني الذي 

مما  لها  املنقذ  فيه  وجتد  غرامه,  يف  �شابرين  تقع 

منفتح,  عامل  إىل  ا تنتمي  �شخ�شية  باعتباره  تعانيه 

ويتميز مبظهر رجويل يغريها, ما يعزز من اندفاعها 

أن  ا التي ميكن  النتائج املاأ�شاوية  يف مغامرتها رغم 

أمرها يف جمتمع  ترتتب على ذلك يف حال افت�شاح ا

الكاتبة  ت�شتخدم  كذلك  أبدا.  ا معها  التهاون  ميكنه  ال 

امل�شاعر  عن  للك�شف  البطلة  تدونها  التي  اليوميات 

ما  وا�شتح�شار  البطلة  تعي�شها  التي  واحلاالت 

تتوزع  الداخلي.  عاملها  م�شتوى  على  ويحدث  يجول 

ينتمان  نوعني  على  الرواية  يف  الرجال  �شخ�شيات 

ثقافيني  م�شتويني  وميثالن  خمتلفني  واقعني  إىل  ا

واملت�شلط  اجلاهل  ال�شقيق  حمد  ميثل  جدا  متباعدين 

وىل,  ورمز الظلم املمار�س على �شابرين ال�شخ�شية االأ

الفل�شطيني  الكيمياء  مدر�س  �شهم  ميثل  حني  يف 

تناول  املمكن  غري  من  كان  إذا  وا الثانية.  ال�شخ�شية 

ال�شخ�شية بعيدا عن ق�شية الداللة و�شكلنة املعنى يف 

الرواية, فاإن ثمة انحيازا يعك�س موقفا م�شبقا من تلك 

ال�شخ�شيات, ففي حني جندها تدين �شخ�شية حمد من 

وتعامله  أة  املرا عن  املتخلفة  أفكاره  وا �شلوكه  خالل 

العنيف معها, جند تعاطفها مع �شخ�شية املدر�س كما 

إياه والذي  أعطته ا �شم الذي ا أوال يف داللة االإ يظهر ذلك ا

يعك�س مع حماولة تربير �شلوكه مع �شابرين عندما 

يف  منه  حتمل  أن  ا بعد  املاأ�شاوي  مل�شريها  يرتكها 

ميكن  أة  املرا باأن  معرفته  عدم  بحجة  لهما  لقاء  آخر  ا

أن حتمل بعد االت�شال اجل�شدي معها وجهة نظر تبني  ا

أن  ا ن من غري املنطقي  ال�رشد, الأ الروائية يف  ح�شور 

تكون تلك ال�شخ�شية املثقفة والي�شارية بهذا امل�شتوى 

معرفة  حتاول  أن  ا دون  مت�شي  حتى  ال�شذاجة  من 

البحث  بحجة  ال�شاذجة  امل�شكينة  الفتاة  تلك  م�شري 

عن �شديقته الفل�شطينية ال�شابقة نبال لدعم م�رشوعها 

أن  أن للكاتبة بدال من ا ال�شيا�شي والثقايف؟ كان ميكن ا

حماولة  باعتباره  �شابرين  مع  �شهم  فعله  ملا  متهد 

أن  ا العمانية  الفتاة  إىل  وا العماين,  الواقع  إىل  ا للتعرف 

بها  تتميز  التي  واالزدواجية  التناق�س  بتعرية  تقوم 

التي  الذكورية  اخللفية  تف�شح  أن  وا ال�شخ�شية,  هذه 

عرف  فتاة  بحياة  ت�شتهرت  وجتعلها  �شلوكها  توجه 

حقيقة �شذاجتها يف جمتمع يدرك جيدا مدى حمافظته 

وتع�شبه, وعدم ت�شاهله مع حالة كحالة هذه الفتاة 

امل�شكينة �شابرين التي يتنا�شب �شلوكها املغامر مع 

�شخ�شيتها اجلاهلة و�شغط الواقع االجتماعي ال�شديد 

إىل �شحية  أن تتحول ا إىل ا عليها, ما يقود يف النهاية ا

للواقع القاهر وامل�شتبد من جهة, ول�شخ�شية املثقف 

عن  النظر  بغ�س  واالكت�شاف  التجريب  عن  الباحث 

أخرى.  النتائج املاأ�شاوية لذلك من جهة ا
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إال ون�شعر   ال ميكننا قراءة رواية �شارع العطايف ا

أن الكاتب ينجح يف �شد  أنفا�شنا خمطوفة, وبا أن ا ا

إنها  �شطر االأوىل, ا انتباه القارىء ب�شكل تام منذ االأ

ة والعارية, والتي ال 
ّ
رواية احلقيقة القا�شية, الفج

يتدخل قلم الكاتب يف تلطيفها وجتميلها ...

االأدب  يف  فريدة  كتابة  هي  العطايف  �شارع 

ال�شعودي, ذلك االأدب الذي ينعك�س للوهلة االأوىل 

ي�شتفي�س  الذي  االأدب  أنه  با الكثريين  أذهان  ا يف 

أة يف ال�شعودية, لكن عبداهلل  يف و�شف و�شع املرا

ال�شتار االأكرث �رشية وعمقاً عن  خيت يك�شف 
َ
بن ب

الذي يتعر�س  الفظيع  الظلم  ينا 
ُ

هذا املجتمع, لري

أة,  أنه لي�س هناك ظلم منف�شل للمرا له الرجل, وبا

على  يقع  واحد  الظلم   ... للرجل  منف�شل  وظلم 

إن�شاين. إنه ظلم ا اجلن�شني, ا

أة وحدها من تعاين من ظواهر نق�س  املرا لي�شت 

احلرية يف املجتمع العربي – ال�شعودي يف رواية 

رواية  إنها  ا أي�شاً,  ا الرجل  بل   – العطايف  �شارع 

خيت 
َ
ب بن  عبداهلل  يك�شفه  الذي  االإن�شاين  العار 

من خالل ق�شة نا�رش, ال�شاب ال�شعودي الو�شيم, 

من  متوا�شلة  جن�شية  العتداءات  يتعر�س  الذي 

ال�شذوذ  معه  ومار�شا  �شبابه,  انتهكا  رجلني  قبل 

آخرين ... باالإكراه, ثم من قبل رجال ا

يدل  لقب  وهو  فحيج,  لقبه  �شار  الذي  نا�رش 

الفعل  يف  أة  املرا دور  تقم�شه  وعلى  دونيته  على 

ل 
ّ
اجلن�شي, لقب حتقري وانتهاك, نا�رش الذي يتحو

رغماً, رغم 
ُ
إىل رجل عاهر, يبذل ج�شده الآخرين م ا

متيم  فهو  للرجال,  باأي ميل جن�شي  ي�شعر  ال  أنه  ا

بابنة عمه ...

اجلن�شي  اال�شتعباد  رواية  هي  العطايف  �شارع 

يف  و�شتار  �شتار  ألف  با واملطمور  ال�شامت 

يف  تاماً,  ف�شالً  اجلن�شني  بني  يف�شل  جمتمع 

أن  وا أة,  امرا وجه  يرى  أن  ا للرجل  ميكن  ال  جمتمع 

أن ينظر يف عينيها, يف ظل هذا  وا إليها,  ا يتحدث 

اجلن�شني,  بني  التام  الف�شل  من  الكابو�شي  اجلو 

واجل�شد  الروح  يف  تنه�س  فتاكة  أمرا�س  ا أ  تبدا

أ  ويبدا اجلن�شية,  واالنحرافات  ال�شذوذ  أ  يبدا معاً, 

وح�س الغريزة الهائج, يجد متنف�شاً له عن طريق 

نا�رش  وال�شحاق(...  )اللواط,  املثلية  العالقات 

الذل  ين�شى  أن  ا العاهر, يحاول  الرجل  الذي �شار 

التي  املتكررة  اجلن�شية  واالعتداءات  والقهر 

ال  آخر,  ا م 
ّ
حمر إنه  ا اخلمرة,  ب�رشب  لها  يتعر�س 

أهمية عن االختالط بني اجلن�شني.  يقل خطورة وا

إىل االأقبية ال�رشية  وبذهول وخزي ينقلنا الكاتب ا

ق, ورغم العقوبات القا�شية 
َ
�شنع فيها العر

ُ
التي ي

إن الرجال, ي�رشبونها,  �شنّعيها فا
ُ
ل�شاربي اخلمر وم

الكولونيا...  ي�رشب  �رشائها,  من  يتمكن  ال  ومن 

والكثري من �شاربي الكولونيا ميوتون ...

احليوانية  وال�شهوة  بالتوتر  م�شحونة  أجواء  ا  

أجواء  طبيعياً,ا متنف�شاً  لها  جتد  ال  التي  املري�شة 

بدقة  ت�شف  م�شاهد  تتخللها  متوترة,  قا�شية 

بالزيت  تغم�س  وكيف  ال�شارق,  يد  تقطع  كيف 

املكبوت  ال�شبق  أجواء  ا النزف,  يتوقف  كي  احلار 

يدفع  هذا  كل   ... الرديء  واخلمر  االآخر,  للجن�س 

لغاية  املال  جلمع  والكهول  ال�شباب  من  بالكثري 

إىل جزيرة اللوؤلوؤ, اجلزيرة التي  وحيدة هي ال�شفر ا

جت�شد االأحالم املكبوتة, جزيرة يتوفر فيها اخلمر 

الرجال  عاهرات,  فيها  الن�شاء  كل  لكن  والن�شاء, 

أة,  يقفون يف طابور طويل بانتظار م�شاجعة امرا
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قا�شة من �شورية

عبداهلل بن َبخيت

يف »�ضارع العطايف«.. رواية املجتمعات املغلقة 



أنها  أة عارية كخرقة م�شتلقية على الفرا�س, كا امرا

دقائق  ع�رش  رجل  لكل  تخ�ش�س  غيبوبة,  يف 

ويختزلها  نف�شها  تختزل  أة  امرا مل�شاجعتها, 

إىل ع�شو جن�شي فقط... الرجال ا

أن �شابة يف الع�رشين عاهرة  أن ن�شتوعب ا ال ميكن ا

ما  ت�شاجع  ون�رشة,  جميلة  اللوؤلوؤ,  جزيرة  يف 

هذه  ظروف  ما  اليوم؟  يف  رجل  مائة  من  يقرب 

إىل جزيرة اللوؤلوؤ؟ ما من  الفتاة؟ما الذي قذف بها ا

خيت ...
َ
إجابات يقدمها لنا بن ب ا

أن هذه االأجواء املري�شة  اجلانب االأهم يف الرواية ا

عة 
ّ
مرو اجلرائم  من  أ�شكال  ا إىل  ا تقود  وامل�شحونة 

أوفحيج, ينتقم من �شويلم الذي  بق�شوتها, فنا�رش ا

اعتدى عليه جن�شياً, ومن فطي�س, وكالهما كانا 

يتناوبان على اغت�شابه يف املقابر, يقتل �شويلم 

بطريقة وح�شية, ويقطع ع�شوه اجلن�شي, ثم يد�شه 

يف �رشجه ...

أة, وال رجل,  أحداً �شوياً, ال امرا رواية ال جند فيها ا

ب�شخاء  املال  يدفع  الذي  الطيب  االأمري  حتى 

ال 
ّ
لت�شجيع ريا�شة كرة القدم, جنده من�شاقاً لدج

ال, 
ّ
دج ال�شاحر  هذا  أن  ا االأمري  يعلم  يبتزّه, وحني 

إعدامه... أمر با يا

والوجداين  االأخالقي  خ 
ّ
التف�ش من  حالة  ثمة 

م�شتمرة و�شط هذا الف�شل التام بني اجلن�شني, كما 

أن  ا الكاتب  يريدنا  التي  الوحيدة  اخلال�شة  أن  ا لو 

أ�شكال االأمرا�س النف�شية  أن كل ا إليها هي ا نتو�شل ا

واالنحرافات اجلن�شية �شببها الف�شل بني اجلن�شني 

أن يلتقيا يف بعدهما  أة, يجب ا ... فاحلياة رجل وامرا

... االإن�شان  أن يلتقيا كجن�شني  ا أوالً قبل  ا االإن�شاين 

أن ميلكا كل احلرية كي  أة ا جه, على الرجل واملرا
َ
و

يتاأمال وجهيهما ... كي ينظر كل منهما يف عيني 

االآخر ...

وال�شحية,  املُعتدي  ت�شور  أنها  ا الرواية  روعة 

ك�شحايا لعقلية اجتماعية ظاملة, ولقيم وعادات 

فـ�س 
َ
ما عادت مقبولة, املُعتدي وال�شحية هما يف نـ

مفرغة,  حلقة  ثمة  بخيت,  البن  بالن�شبة  اخلانة 

أخطاء ... أ يتوالد عنه ا واخلطا

واالنحرافات,  ال�شذوذ  من  أ�شكال  ا رعب, 
ُ
م جمتمع 

والكولونيا  اخلمر  �رشب  إىل  ا اجلن�شي  ال�شذوذ  من 

باحلجارة,  الرجم  إىل  ا ال�شارق,  يد  قطع  إىل  �رشاً,ا

ألف  إىل الن�شاء املُغيبات متاماً وراء ا إىل االإعدام, ا ا

ب�شتار  مغطاة  املظاهر  هذه  كل  و�شتار,  �شتار 

هذه  كل  من  بريء  هو  الذي  الدين   ... التدين 

االإن�شان  ل�شعادة  جد 
ُ
و الذي  الدين  املمار�شات, 

إن�شانيته ... وراحته وا

ة 
ّ
عفـ املجتمع,  هذا  يطرحها  التي  الزائفة  العفة 

زائفة  التدين  فن,ومظاهر 
َ
الع رائحة  منها  تفوح 

و�شكلية هدفها �شحق االإن�شان و�شجنه يف طقو�س 

أبعد ما تكون عن جوهر الدين. وعادات هي ا

ومميزة  رائدة  رواية  هي  العطايف  �شارع  رواية 

يف االأدب ال�شعودي ب�شكل خا�س واالأدب العربي 

أة وحدها يف ال�شعودية من  ب�شكل عام, لي�شت املرا

أي�شاً ... تعاين, بل الرجل ا

يف  جدي  تغيري  بادرة  الرواية  هذه  تكون  وقد 

أتذكر  ا  ... عام  ب�شكل  املُغلقة  العربية  املجتمعات 

القدمية  �شاطري  االأ عن  كتاب  يف  أت  قرا أنني  ا االآن 

أة وظهرهما  الرجل واملرا أن يجل�س  ا أن جهنم هو  ا

أال يتمكنا من روؤية وجهيهما.. أي ا متال�شقني, ا

العربي  عاملنا  يف  أة  املرا و  الرجل  و�شع  ألي�س  ا

ي�شبه جهنم...

قائمة  إىل  ا العطايف  �شارع  أن و�شلت  ا عبثاً  لي�س 

أن حت�شل على بوكر فعالً . إنها ت�شتحق ا بوكر, ا
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الأفتح  املزاج  النوم معكر  من  مفزوعاً   »�شحوت 

كان  هنا(,  غرفتي  )يف  ال�شغري  الرمادي  الراديو 

أحد احلاخامات االإ�رشائيليني يف االإذاعة  أمي ا يا ا

املحلية ي�رشح يف برنامج قدمي معاد: باأن كل من 

يفجر حزاماً نا�شفاً بج�شده يف املدن االإ�رشائيلية 

لف بجلد اخلنزير قبل دفنه حتى ي�شيبه 
ُ
أن ي يجب ا

النج�س وال يفوز باجلنة.

يت�شاءل املذيع با�شتغراب: هل رجال الدين اليهود 

حافلة  يف  نف�شه  يفجر  من  باأن  مقتنعني  باتوا 

أو غريها �شيدخل اجلنة ؟!.« أبيب ا للجند يف تل ا

والذي  �شاليط  االإ�رشائيلي  �شري  االأ ماقاله  هذا 

العامل من  القدم يف  أ�شبح م�شهورا كالعبي كرة  ا

الثانية-  »اجلنة  ا�شم  يحمل  �رشدي  كتاب  خالل 

أمه«, لقد ا�شتطاع خيال  إىل ا ر�شائل جلعاد �شاليط ا

يف  ي�شبحوا  أن  ا ال�شاملي  وهاين  حممد  الكاتبني 

أن ير�شموا معاناة غزة  ف�شاء الذات واملكان معاً, ا

�شوار وليعرفها  على الورق لتطري احلقيقة عرب االأ

كل متنكر لها..حني ملعت فكرتهم وهما يجل�شان 

بجوار قلعة امللك برقوق التاريخية وكاأن عظمة 

واليدين  الرقبة  والتي حتيا موثوقة  غزة/املكان 

ألوان احلياة  ا �شتى  بفعل احل�شار امل�رشوب على 

هى ال�رشارة التي دفعتهما لالنطالق نحو الكتابة 

�شري بغزة الذي يف قب�شة رجال  بل�شان اجلندي االأ

املقاومة بعد عملية ع�شكرية �شعبة.

ق وخا�شة 
ّ
ي�شري الكاتبان بال�رشد الق�ش�شي ال�شي

أن ال�شخ�شية »�شاليط« مهمة على كل امل�شتويات  ا

على  ال�رشد  باختيار  وامتازا  للف�شول,  وتدعو 

فيها  يتحدث  الأمه,  �شاليط  يدونها  ر�شائل  �شكل 

أمله وا�شتياقه حلبيبته الفرن�شية مايا ومدى  عن ا

أقلمه مع الظروف التي ترتك غ�شاوتها ال�شوداء  تا

على  املن�شية  ال�شغرية  البقعة  ال�شكان..غزة  على 

ل�شيارات  إال  ا أ�شواء  ا ال  حيث  االن�شانية  خارطة 

أنها برميل بارود م�شتعل دوما  االإ�شعاف ..غزة كا

فهي  عليها  امل�شبوب  واجلحيم  العدوان  ب�شبب 

لي�شت جنة كما عنوان الكتاب.

اطفالها  ويرعب  �شكانها  نوم  يحطم  الق�شف 

ويجعلهم �شفوفا يف طوابري وكالة الغوث الدولية, 

خا�س  ن�شق  على  حياة  ففيها  ذلك  من  وبالرغم 

وفيها منتزه وحيد وترى فتيات جميالت يتناولن 

بواجهات  وحمالت  �شوارعها  يف  كرمي  االي�س 

أنها قطعة  إعالنات كا زجاجية كبرية ويافطات وا

أوروبية وبحر هو نهاية كل �شارع. من مدينة ا

أي�شا  أن الذات تنت�رش ا أكرث لوجد ا إذا تعمق القارئ ا  وا

باجلامعة  أحدهم  ا والتحاق  احلار�شني  �شرب  يف 

أكيد  ا ت�شميم  هذا  واحد«  آن  ا يف  ودرا�شة  »حرا�شة 

على �شريورة احلياة كباقي �شعوب العامل.

�شكان  معاناة  من  القارئ  تنقل  الثانية  اجلنة   

م�شاحة  يف  ظامل  ح�شار  جراء  مو�شوعية 

الفل�شطيني  ال�رشاع  اىل  اجلغرافيا  ت�شكن  �شئيلة 

اال�رشائيلي الكبري وهو العقدة ال�شائكة ..

ميت�شقون  املالب�س,  أجمل  ا يرتدون  »االأطفال 

ال�شواتر  خلف  ويختبئون  البال�شتيكية  البنادق 

الدمدم  ر�شا�س  يطلقون  كانوا  والذكريات, 

الوهمي على بع�شهم البع�س يف لعبتهم املف�شلة 

وبعدها  وجريح  قتيل  منهم  �شقط  ويهود(,  )عرب 

تالحقهم  البنادق  فكرة  بيته,  إىل  ا منهم  كل  عاد 

أعرف  أينما حلوا حتى االأطفال يف يوم عيدهم, ال ا ا

إىل متى �شت�شتمر هذه اللعبة؟« ا
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�صمـــا ح�صــــن

كاتبة من فل�شطني

خيال �صردي بل�صان 

)جلعاد �ضاليط( يف غزة



االنحياز  معايري  تلمح  الكتاب  تت�شفح  أنت  وا

أن يفكر  لالآخر/املحتل من قبل املجتمع الدويل كا

نوبل  جائزة  مبنحه  يحلم  أنه  با املحتجز  اجلندي 

لل�شالم..وهنا ينجرف الكاتبان اىل حقيقة امل�شهد 

الدويل جتاه الق�شية الفل�شطينية, وكذلك اال�رشى 

عن  خارجة  ظروفا  يعي�شون  الذين  الفل�شطينيون 

طعاما  يتناول  الذي  باجلندي  مقارنة  االإن�شانية 

فرن�شيا كونه غري معتاد على الطعام الفل�شطيني 

الذي رمبا يوؤذيه كما يعتقد. ويف النهاية ا�شتبدل 

الكوكاكوال الغازية مب�رشوب اخلروب الفل�شطيني 

ال�شلع  ال�شوق يف داللة ملنع  االأوىل من  النقطاع 

انقطاع  اىل  التطرق  واي�شا  غزة  اىل  الدخول  من 

االدوية الالزمة لعالج املر�شى وخا�شة االمرا�س 

املزمنة.

منظم  قتل  مبثابة  احلار�س  ابنة  وفاة  م�شهد  إن  ا

من قبل االآخر الذي يغلق املعابر واملنافذ لل�شفر 

والعالج باخلارج.

تنمو  التي  ال�شيا�شية  باالإ�شارات  مليء  الكتاب   

أثر  تا طاملا  اليومي  كخبزهم  الفل�شطينيني  مع 

الكاتبان بالراهن ومل يخرجوا من جلدهم.

تظهر بني الفينة واالأخرى معتقدات اليهود الدينية 

والعهد  التلمود  كتبهم:  يف  و�شلوكهم  أعيادهم  وا

مبهارة  الكاتبان  وظفها  والتى  �شفار  واالأ القدمي 

تك�شف حقيقة اليهود وفكرهم املعادي لالن�شانية 

االإمم وباقي  ا�شتعالء على كل  الذي ينطوي على 

نطفة  من  خلقنا  نحن  قوله:  مثل  املعمورة,  اهل 

ان�شان وباقي الب�رش خلقوا من نطفة ح�شان.

وقول ال�شابط الذي دائما ينظر �شاخ�شا اىل اعلى: 

»الهزمية ال�رشائيل تاتي فقط من ال�شماء..«

على  ال�شوء  ت�شليط  اىل  الرواية/ال�رشد  تتجه   

حياة الع�شكريني اال�رشائيليني وقلقهم الدائم من 

موؤ�ش�شة  داخل  امل�شت�رشي  الف�شاد  وكذلك  احلدود 

اللواتي ال ينفعن ب�شيء  اجلي�س وحياة املجندات 

اال�شتمرار  على  وحثهم  اجلنود  على  للرتفيه  إال  ا

يف العمل, وكذلك بيع م�شتودعات ال�شالح مقابل 

املخدرات.

املكان  أهمية  ا الرواية مو�شوعا خطريا يف  تفجر 

عند من ي�شكن على هذه االر�س, وهو قيام »داليا« 

اليهودية ب�رشاء القطع االثرية القدمية من ال�شكان 

العرب عن طريق �شما�رشة وعمالء مببالغ باهظة 

فل�شطني  ار�س  على  الوجود  ال�شتحواذ  وذلك 

وامتالك التاريخ بالدوالر.

تنك�رش ذات االخر عندما يفقد ثقته بقادته الذين 

مل يفعلوا �شيئا من اجل اطالق �رشاحه ومل يتنازلوا 

ويفرجوا عن مئات اال�رشى الفل�شطينني الذين لهم 

أمه . امهات ينتظرن مثل ا

يف الف�شل االخري من ال�رشد يعتذر �شاليط لل�شعب 

أ�رشه  ا جراء  ويالت  من  به  حلق  عما  الفل�شطيني 

بداية  منذ  يعتذر  من  كبريا  �شوؤاال  يرتك  وكنه 

االحتالل عن املجازر و�شفك الدماء, ويرتك المه 

من  كغريه  فهو  مفتوحة  زالت  ما  النهاية  ر�شالة 

احلال  �شينتهي  أين  ا يعرفون  ال  ال�شيا�شة  رجال 

بغزة؟؟؟.

قراءات  عدة  اىل  حتتاج  امل�شاعر,  تدغدغ  الرواية 

أحداثاً ومقا�شد تغيب بني  ا ويف كل مرة تكت�شف 

أن من كتبها يعاين  ال�شطور وخلف الكلمات خا�شة ا

مثله مثل مليون ون�شف فل�شطيني حما�رشين يف 

أرخ�س من ثمن الرغيف. غزة حيث املوت ا

القطع  من  خا�شة  طبعة  طبعت  فالرواية  أخريا  وا

املتو�شط يف حوايل ت�شعني �شفحة.
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مقدمة:

اللغوية  املكوِنات  على  ال�شوء  ت�شليط  أن  ا البع�س  يظن 

عد تهديدا للغة العربية 
ُ
أعماقها, ي مانية والغو�س يف ا

ُ
الع

تقوي�شا  أو  ا العمانية,  الوطنية  الهوية  جوهر  الف�شحى 

أعترب  ا ولكني  العربي,  الوطن  ووحدة  الوطنية  للم�شاعر 

إثماُ, الأن التنوع الثقايف �شمن الوطن الواحد  ذلك الظن ا

أن بع�س  أينا ا هو م�شدر ثراء وغنى للثقافة الوطنية, وقد را

نراها  ولكننا  الثقافات  من  العديد  ت�شم  املجتمعات 

الهوية  تعزيز  يف  ت�شاهم  وقوية  متما�شكة  جمتمعات 

التنوع  ذلك  ي�شكل  ومل  باملواطنة,  وال�شعور  الوطنية, 

أمام التقدم  أو وقفت حاجزا ا أمام الوحدة الوطنية ا عائقا ا

والرقي.

الوطن, فحينما ولِدنا وجدنا  ن�شعر به يف هذا  وهو ما 

ولهجات  نتحدثلغات  معينة,  ثقافية  بيئات  يف  أنف�شنا  ا

آباءنا  ا وتقاليد وطقو�شا وجدنا  قدمية ومنار�س عادات 

احلفاظ  يجب   ً مرياثا اعتربوها  الأنهم  بها,  متم�شكني 

عليه, ومل نكن خمريين يف االهتمام بثقافتنا املحلية, 

بل جمربين على التم�شك باالإرث الثقايف, هذا ال يعني 

بالغرفة,  أ�شبهها  ا التي  املحلية  البيئة  داخل  التقوقع 

التي  اجلامعة  االأم  الثقافة  داخل  للتثاقف  حماولة  بل 

أ�شبه ب�شقة تقع يف عمارة  أ�شبهها بالبيت الكبري, وهي ا ا

تتجاور  العمارة  وهذه  العربية,  الثقافة  متثل  واحدة 

أخرى متثل ثقافات ال�شعوب املحيطة بنا,  مع عمارات ا

إن�شاين واحد. وكلنا ن�شكن يف حي ا

خمتلفة  جتربة  هنا  أطرح  ا أنني  ا أقول  ا أن  ا بد  ال  بداية 

من  بالرتجمة  يتعلق  االختالف  وهذا  الرتجمة,  يف 

لغة  إىل  ا ال�شفهية  ال�شحرية  اللغة  لغة غري مكتوبة وهي 

أدب  أي ترجمة من ا مكتوبة هي اللغة العربية الف�شحى, ا

أن اللغة  أدب مكتوب, ولعل البع�س ال يعرف ا إىل ا �شفهي ا

 ,ً أ�شعارا ا ي�شم  االأدب  هذا  �شفويا,  أدبا  ا ت�شم  ال�شحرية 

لالأطفال,   ً �شعبية, وق�ش�شا أمثاالً, وحكماً, وحكايات  وا

االنقرا�س  بخطر  مهدد  االأدب  هذا  أن  وا ومعتقدات, 

والن�شيان والالمباالة.

النماذج  بع�س  املداخلة  هذه  يف  عليكم  أعر�س  وا

لها  تعر�شت  التي  وال�شعوبات  برتجمتها,  قمت  التي 

نهاية  يف  املقرتحات  بع�س  أ�شع  ا كما  الرتجمة,  أثناء  ا

من  عليه  احلفاظ  ميكن  ما  على  للحفاظ  املداخلة  هذه 

اللهجات واللغات العمانية املحلية, واحرتاما للمنهجية 

أحتدث عنها. أ بتعريف اللغة التي ا أبدا العلمية ا

1- تعريف باللغة ال�صحرية: 

اجلنوبية  ال�شامية  اللغات  �شمن  ال�شحرية  اللغة  تُ�شنف 

إىل ثالث لغات هي: التي تتفرع ا

العربية ال�شمالية, واللغة احلب�شية, واللغة العربية اجلنوبية 

والتي ت�شم العديد من اللغات واللهجات, وهي: املعينية 

وال�شحرية  واملهرية  واحل�رشمية  والقتبانية  وال�شبئية 

واحلر�شو�شية)1(,  والبطحرية  والهبيوتية  وال�شوقطرية 

باللغات  اللغات  بع�س  ت�شمية  الت�شنيف جرى  هذا  ويف 

العربية اجلنوبية لكي يتم متييزها عن العربية اجلنوبية 

أطلقت  القدمية )املعينية وال�شبئية, والقتبانية(, يف حني ا

اللغات,  على  احلديثة  اجلنوبية  العربية  اللغات  ت�شمية 

املهرية واحلر�شو�شية وال�شقطرية والبطحرية والهبيوتية, 

واللغة ال�شحريةالتي نتحدث عنها ب�شيء من التف�شيل.

وتنت�رش اللغة ال�شحرية يف مناطق ممتدة من حا�شك �رشقا 

�شخ�س  آالف  ا  5 بها حوايل  إىل �شلكوت غربا, ويتحدث  ا

إح�شاء لليون�شكو)2(. ح�شب ا

بها  قام  درا�شة  على  االإح�شاءاعتمد  هذا  أن  ا ونرى 

تلك  طرحته  مما  العك�س  على  أظن  وا جون�شتون)3(, 

املائة  يفوق  االآن  بها  املتحدثني  أن  وا االح�شائيات 

ألف �شخ�س. وخم�شني ا

اللغة  العرب  واملثقفني  الكتاب  من  العديد  وتناول   

حممد  العراقي  االأ�شتاذ  أ�شار  وا كتاباتهم,  يف  ال�شحرية 

ؤمتر  أمام مو ا ر�شا ال�شبيبي ) 1889- 1965( يف كلمته 
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حممد ال�صحري

كاتب من ُعمان

دب الُعماين املنطوق:  ترجمة من الأ

»اللغة ال�ضحرية منوذجا«



أنه »ذات يوم  إىل ا جممع اللغة العربية 1961/1/16)4(ا

فيها  املقيمني  امل�شارقة  أحد  ا ناولني  رومية  أيام  ا من 

ا طريفًا يعنى به كل عربي, وهو 
ً
أت فيها خرب �شحيفة قرا

أربع لغات م�شتقلة يف اللغة العربية  عبارة عن الك�شف عن ا

اخلايل من  والربع  فيما بني ح�رشموت  بها  يتخاطبون 

اجلزيرة وهي اللغات:

1- املهرية.

2- البطعرية )البطحرية(.

3- ال�شحرية.

4- احلر�شو�شية )احلر�شو�شية(.

أن اللهجة ) ال�شحرية ( هي لهجة عربية معروفة  وي�شيف, ا

إن كانت كثرية التحريف– وال�شحر – ويجوز الفتح –  وا

كما ال يخفى م�شتعملة يف �شاحل اليمن, وقال االأزهري 

أق�شاه: وقال ابن �شيده: بينه وبني عمان, ويقال له  يف ا

قبل  فيما  كانت  أودية  وا بالد  على  وي�شتمل  عمان  �شحر 

أ على ما قيل«. م�شاكن �شبا

العربية  ) 1907- 1987(: »جند يف  علي  ويقول جواد 

مثل  عربيتنا  عن  غريبة  لهجات  تتكلم  قبائل  اجلنوبية 

اللغة املهرية واللغة ال�شحرية«.)5( 

اللغة  عن  مان 
ُ
ع زاروا  الذين  ال�شحفيون  بع�س  وكتب 

الذي قال »يتكلم  الري�س  ال�شحرية, ومنهم ريا�س جنيب 

أهل  ا يتكلمها  التي  العربية,  اللغة  جانب  إىل  ا الظفاريون 

أ�شل حمريي قريبة  أو لهجات ذات ا ا أربع لغات  ا ال�شاحل, 

إىل ال�شحرة وهم ال�شكان  من االأمهرية, وهي ال�شحرة ن�شبة ا

�شكان  املهرة  إىل  ا ن�شبة  واملهرية  للجبال....,  االأ�شليون 

قبائل  من  البطاحرة  إىل  ا ن�شبة  والبطحرية  ح�رشموت, 

�شكان  احلرا�شي�س,  إىل  ا ن�شبة  واحلر�شو�شية  ظفار,  �شمال 

�شمال �رشق ظفار«.)6(

الكتاب  كتابات  يف  ال�شحرية  اللغة  عن  احلديث  يطول 

وال�شحفيني وهذا لي�س مو�شوعنا الذي نتحدث عنه.

ج قليال على التحريف الذي حلق بهذه اللغة 
ّ
أعر أن ا أود ا  وا

أطلق عليها هذا  أول من ا أال وهو ت�شميتها باللغة اجلبالية, ا ا

أما عن �شبب رواجها على  اال�شم هو الكاتب )جون�شتون(, ا

يتكلمون  �شاللة  مدينة  �شكان  معظم  أن  ا فهو  النحو  هذا 

أطلق ا�شم اجلبايل على كل  اللهجة العربية الظفارية, وقد ا

يف  الدارجة  اللغة  �شموها  وبالتايل  االأرياف,  ي�شكن  من 

الريف )باجلبالية(.

همية البيئية للغة ال�صحرية: 2- االأ

االأمور,  بع�س  إىل  ا ينبهوننا  الكبار  كان  ال�شغر  يف 

آنذاك  أو حتى االقرتاب منها, وكنت ا ومينعوننا من فعلها ا

أجد تف�شريا لتلك املنهيات, ولكنني عجزت عن  أن ا أحاول ا ا

هو  املق�شود  أن  ا عرفت  كربت  وعندما  لها,  احلل  إيجاد  ا

ال�شغر,  يف  لنا  قيل  ومما  املحلية,  البيئة  على  احلفاظ 

أن من يقطع غ�شن �شجرة طري يف بداية اخلريف متوت  ا

إ�شعال النار,  ما�شيته, ومن يتبول يف الطريق ال يتمكن من ا

إ�شعال النار تعترب �رشورية بالن�شبة لالإن�شان  أن كيفية ا إذ ا ا

يف  بحبوب  ي�شاب  احليوانات  من  ي�شخر  ومن  الريفي, 

إىل  أفعى يف امل�شاء ا جفونه, ومن يلعب يف الطريق تتبعه ا

بعد  االأفعى  إن عظام  فا يدفنها  أفعى ومل  ا قتل  بيته, ومن 

أقدام املارين فوقها. مرور عام كامل عليها تلت�شق با

املعدة,  يف  بانتفاخ  ي�شاب  فوقه  ومر   َ عقربا قتل  ومن 

الريح  من  أمن  ما يف  ت�شعه  ومل  أ�شك  را �شعر  حلقت  إذا  وا

إذا نتفت  إن ال�شعر يغري طريق منوه, وا وعبث به غريك, فا

أمثالها,  إنه ينبت عن كل �شعرة �شيب ع�رشة ا �شعر ال�شيب فا

إن  فا بالغيوم  ملبدة  ال�شماء  وكانت   َ �شفريا أحدثت  ا إذا  وا

إن  فا بالنار  يلعب  ومن  متطر,  وال  اجتاهها  تغري  الغيوم 

بالنار,  اللعب  عن  يتوقف  حتى  عيونها  تدمع  ما�شيته 

آالم  إن ا َ بع�شا من �شجرة )اخلِييري( فا ومن ي�رشب حيوانا

احليوان تدوم �شنة, و�شجرة )اخلييري( �شجرة نادرة تنبت 

�شكان  وكان  الوعرة,  واالأماكن  املنحدرات  حواف  على 

يف  الطويلة  ال�شجرة  هذه  أغ�شان  ا ي�شتخدمون  املحافظة 

فظت يف 
ٌ
بناء م�شاكنهم, وهناك العديد من االأمثلة التي ح

أتذكرها. أعد ا الذاكرة من الن�شيان, ومل ا

أن هذه املعتقدات والتحذيرات التي حملها االإن�شان معه  وا

إىل احلياة, مما يعني  حافظت على البيئة, حتى جميئنا ا

أن  أن اللغة ال�شحرية حافظت على البيئة املحلية منذ ا ذلك ا

حتدث بها النا�س يف ظفار.

همية الثقافية للغة ال�صحرية:  3- االأ

م�شمونها  يف  ال�شحرية  للغة  الثقافية  االأهمية  وتتمثل 

من  �شامية  لغة  كونها  إىل  ا باالإ�شافة  واالأدبي,  اللغوي 

إىل جانب اللغة املهرية  اللغات العربية اجلنوبية احلديثة, ا

للثقافة  مهمة  إ�شافة  ا وهذه  والبطحرية,  واحلر�شو�شية 

مانية.
ُ
الع

ؤخرا بتقدمي درا�شات  مانيني مو
ُ
وقام بع�س الباحثني الع
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الرببر,  ولهجات  لغات ظفار  الل�شانيات بني  مقارنة يف 

مطابقة  بربرية  كلمات  وجود  إىل  ا الباحثون  وتو�شل 

كلمة  مثل  ال�شحرية,  اللغة  يف  الكلمات  لبع�س  متاما 

الدرا�شات  هذه  وترجح  و)كريات(,  و)مغني�س(  )غزميت( 

كفة االآراء القائلة بعروبة الرببر, وقد قال الرحالة )ابن 

أهل هذه  بطوطة ( حينما زار ظفار »ان هناك ت�شابها بني ا

القول  يقوي  كله  الت�شابه  وهذا  املغرب...,  أهل  وا املدينة 

من  أ�شلهم  ا املغرب  قبائل  من  و�شواهم  �شنهاجة  أن  با

حمري«.)7(

أمام  ا يفتح  املغرب  أهل  وا ظفار  أهل  ا بني  الت�شابه  إذن  ا

آفاقا جديدة ميكن  الباحثني االأمازيغ املعتزين بعروبتهم ا

أن اللهجات  أن يدحظوا بها قول االآخرين الذين يقولون ا ا

أن  أوروبية, من هنا نقول ا الرببرية م�شدرها لغات هندوا

مانية 
ُ
الع للثقافة  مانية مهمة بالن�شبة 

ُ
الع اللغات  درا�شة 

أن  ب�شكل خا�س والثقافة العربية ب�شكل عام, مما يعني ا

إن�شانية. ؤولية ا احلفاظ على هذه اللغات هي م�شو

4- الرتجمة من اللغة ال�صحرية: 

بع�س  برتجمة  واالأكادمييني  ال�شعراء  من  العديد  وقام 

الن�شو�س من اللغة ال�شحرية, مثل ال�شاعر علي بن �شهيل 

املع�شني يف كتابه )مالمح من االأدب ال�شعبي يف ظفار(, 

وهي حماولة تُذكر وتُ�شكر, وما مييز هذا الكتاب هو قيام 

ال�شاعر بكتابة الن�س االأ�شلي املنطوق بال�شحرية باللغة 

الذي ترجمه, يف كتابة  للن�س  إدراجه  ا ثم  العربية, ومن 

أمام باحثني  ا الن�س االأ�شلي مع الرتجمة ليرتك املجال 

أخرى للن�س ذاته. آخرين للقيام برتاجم ا ا

إ�شدار  با املهري  م�شلم  بن  حممد  الدكتور  قام  ؤخرا  ومو

 )69( الكتاب  و�شم  ظفارية(,  �شعبية  )حكايات  كتاب 

ق�شة �شعبية موزعة على عدة عناوين منها ق�ش�س اجلن, 

وق�ش�س  والدهاء,  العقل  وق�ش�س  ال�شحرة,  وق�ش�س 

ن�س  يوجد  ال  ولكن  متفرقة,  أخرى  ا وق�ش�س  ال�شجاعة, 

إذ ي�شعب كتابة حكاية �شعبية  أ�شلي للق�شة املرتجمة, ا ا

وت�شعب  �شوتيا,  ت�شجليها  ميكن  ولكن  العربية,  باللغة 

أي موروث  أدعو كل من يقوم بت�شجيل ا كتابتها, ومن هنا ا

أن يقوم بتوثيقه �شوتيا كي تتاح فر�شة االإطالع  �شعبي ا

آخرين.  عليه من قبل باحثني ا

أحمد ال�شحري برتجمة بع�س  كذلك قام الباحث علي بن ا

االأمثال واملعتقدات يف كتابه )لغة عاد(, وقد كتب املثل 

اللغة  من  املثل  قام برتجمة  ثم  ومن  العربية  باحلروف 

إىل اللغة العربية.  ال�شحرية ا

آدابا ومن �شمنها  أن اللغة ال�شحرية ت�شم ا يغفل البع�س ا

أنها مغناة مثل النانا, والدبرارت, والويد,  ؤداها ا فنون مو

واحلكايات  العمل,  أ�شعار  وا امل�شابي,  أ�شعار  وا والرتكيز, 

اللغة  أن  ا القول  ميكننا  إذن  ا االأطفال,  وق�ش�س  ال�شعبية, 

أتي باجلديد  أن يا أراد ا ال�شحرية مليئة بالكنوز االأدبية ملن ا

يف حقول الفكر واالإبداع, وهي دعوة للناطقني بها قبل 

غريهم.

على  م�شى  فيما  اقت�رشت  قد  الرتجمة  نظرية  وكانت 

جمال علم اللغويات, وهي عملية حتويل من لغة امل�شدر) 

إليها(,  إىل لغة الهدف ) اللغة املرتجم ا اللغة املرتجم منها( ا

أن املعنى ال  أنه مع توايل االأبحاث والدرا�شات تبني ا ا إال  ا

ؤلف والقارئ  إمنا باملو الن�س فح�شب, وا أو  ا يرتبط باللغة 

واللغة, وهذه العنا�رش الثالثة هي االأعمدة الثالثة التي 

يقت�شيها فهم املعنى.)8(

وعندما حاولت ترجمة بع�س الن�شو�س املنطوقة باللغة 

أفهم  ا أن  ا  
ّ
الف�شحى, كان علي العربية  اللغة  إىل  ا ال�شحرية 

ما  أ�شع  ا أن  ا أي  ا حكاية(   ( أو  ا دبرارت(   ( االأ�شلي  الن�س 

أويله,  تا ذلك  وبعد  ال�شحرية  اللغة  أدب  ا �شمن  أترجمه  ا

أحاول تف�شري الكلمات الواردة يف الن�س  أنني مل ا مبعنى ا

قبلي  ترجموا  الذين  بع�س  درج  وقد   - ال�شحرية  باللغة 

أفهم  ا أن  ا وحاولت  الكلمات-  ف�رشوا  أنهم  ا أي  ا ذلك  على 

الدوافع  إظهار  وا )الدبرارت(,  ترجمة  يف  ؤلف  املو ق�شد 

اخلفية الكامنة يف الق�شة ال�شعبية ال�شفهية.

5- اأمثلة على ن�صو�ص مرتجمة: 

أ�شعار من النانا  أ بذكر ما ترجمته, فقد قمت برتجمة ا أبدا وا

والدبرارت وبع�س الق�ش�س واحلكايات ال�شعبية: 

أ- النانا: ويتكون �شعر النانا من مقطعني موزونني,  5- ا

مثلثت.  وت�شمى  مقاطع  ثالثة  من  يتكون  أحيانا  ا ولكن 

وهذا ال�شعر يقال يف احلكم, ويف الغزل, والعاطفة, ويف 

أداء  حوار بني ال�شعراء يف تناول ق�شية اجتماعية, وكان ا

النانا مقت�رشا على الن�شاء, ولكن الرجال �شاركوا الن�شاء 

أدائه  أدائه. وت�شتهر املناطق ال�رشقية من ظفار با أخريا يف ا ا

أمثلة النانا:  وحتديدا واليتي مرباط و�شدح, ومن ا

قال ال�شاعر الراحل حمفوظ عاران ال�شحري: 

نانا: » هري بهوين عر�شك يغي�شك اك�شله
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 تخيدم ات عجز بيفله تكني �شله«.

إذا رافقت الهني يغ�شاك ك�شله وترجمتها: ا

أو تكون مثله.  تخدم حتى تعجز ا

أحمد العمري : وقال ال�شاعر الراحليحيى بن ا

إحمنب بدر بعيد هجك نانا: » هري ني�شك ا

أمن خطر عجك«  بك كُنك �شي تفرح ا

وترجمتها:

إذا ن�شيت االأحبة وبالك راح بعيد ا

قد كنت معي ترغب ومن خاطرك تريد 

آخر: وقال �شاعر ا

أ�رشك �شيء بجهد بل هيمك حترِتف نانا:« ا

 عك تا بلي تعبك من ا�شهيب لغريف.

وترجمتها:

مل تقف معي بجهد وال هممت تتوارى

أغرف.  تريدين لو تعبت من البحر ا

5- ب- الدبرارت: وهي ق�شائد طويلة مكونة من ع�رشات 

أراءهم, وق�شاياهم,  االأبيات املوزونة, يطرح فيها ال�شعراء ا

جميلة  مبفردات  دبرارته  أثيث  تا على  ال�شاعر  ويحر�س 

والتحري�س  والرثاء  والهجاء  املدح  يف  وتقال  ورائعة, 

الق�شائد حماد  ا�شتهروا بهذه  الذين  ال�شعراء  أحيانا, من  ا

ك�شوب امللقب مبحاد الفهد. 

أترجم اللغة )ال�شحرية( كانت بالن�شبة  أن ا وعندما حاولت ا

أنظر  ا أن  ا  
ّ
يل �شعبة وغري قابلة للرتجمة, لذلك كان علي

العربية  إىل  ا معانيها  قيمة  أنقل  ا لكي  الكلمات  أ�شل  ا إىل  ا

االأ�شلي.  ن�شها  يف  )الدبرارت(  قافية  على  احلفاظ  دون 

إيلّ, وهي دبرارت  أوىل الرتجمات بالن�شبة ا وهكذا كانت ا

لل�شاعر �شعيد جحز احلكماين.

)دبرارت �شعيد(

 يعرب باجلميع �شعيد, حاذق, وكرمي, وعاقل.

ل.
ّ
انه�س وانظر للجبال, التي بها الرحمن جم

إيطني\( يطل. إىل حيث )ا أقنزلت\( )بحربير\(, ا من )ا

أنها مف�شلة تف�شيال. خملوقة بقدر وقيا�س, كا

 \ \ \

إذا ظل الظليل. الوهج يخفت ويتال�شى ا

أيت براقا المعا, و رعدا ونغم جميال.  را

ال�شحب خُلقت يف ال�شماء منبها لالآدمي ودليال

 \ \ \

ثب, انتبه لنف�شك, ودع مكان الذل.

حتى لو �شيدت قلعة, بنيانها حجر ورمال.

أ�ش�س يقتلعها ال�شيل. أوى, وا �شقٌ يهدم املا

أذمي�شني( بديل.  ال امل�شافات  تثنيك ال, وال عن )ا

االأنواء فيه ال تقلقك, لو زخات املطر �شليل.

 \ \ \

أقول . للجديد دائما ترقب وا�شتمع ملا ا

إيتني( وال�شهل. نح�شب للخريف ح�شاب يف )ا

أو يقال.  ما م�شى ينتهي ويفنى وال يرجع ا

اقنزلت: قمة يف �رشق جبل �شولوت )جبل �شمحان(.

جهة  من  �شولوت  جبل  �شل�شلة  يف  القمم  آخر  ا حربير: 

ال�رشق.

آدين(. ايطني: قمة من قمم )ق�ش�س ا

أذمي�شني: كهف يقع خلف جبل �شولوت, ي�رشب به املثل  ا

أوى. يف املا

آيتني: القمة املطلة على مدينة �شاللة. ا

الق�شائد  العمل وامل�شابي: وترتبط هذه  5-ج- ق�شائد 

العمل,  أوقات  ا يف  ترديدها  يتم  حيث  معينة,  بلحظات 

إىل مكان  للرتويح عن النف�س, والإ�شفاء نوع من البهجة ا

أو القيام بعمل  العمل, مثل ربط احلمولة على ظهور االإبل, ا

اللحم  تقطيع  أو  ا ال�رشدين  أ�شماك  ا جتميع  مثل  جماعي 

أثناء املنا�شبات االجتماعية.  ا

أثناء جتميع ال�رشدين املجفف: يردد هذا املقطع ا

آرخي .... هري العك حت�رش تكن  أقحاف عورت مكن �شيك ا »ا

آر�شي« خ�س ا

أخ�س  إذا تكا�شلت تكون ا إال ا أقحاف: معك و�شع كثري,,, ا قالت ا

ال�شباب« 

�شعبية  وحكايات  ق�ش�س  هي  �شعبية:  حكاية  5-  د- 

هم  الق�ش�س  هذه  أبطال  ا ومعظم  لالأطفال,  غالبا  تروى 

من احليوانات والطيور واحل�رشات.

أمثلة تلك الق�شة التي ا�رشدها االآن والتي احتفظت   ومن ا

أمي تق�شها  بها ذاكرتي دون بقية احلكايات التي كانت ا

إال على  أنام ا ؤثرة تلك الق�ش�س التي ال ا , كما كانت مو
ّ
علي

أبطالها. وقائع �رشدها وحلم ا

أخرى,  أة ا أبوها امرا  »كانت هناك طفلة يتيمة االأم, تزوج ا

لن  لزوجها  قالت  بنتا  اجلديدة  الزوجة  ولدت  وحني 

يجمعني معك �شقف واحد ما مل تنِف ابنتك الكربى, ويف 

الرباري وحني ملحا  إىل  ا وابنته  االأب  االأيام خرج  إحدى  ا

�شجرة تني ظليلة قال االأب البنته ت�شلقي ال�شجرة واقطفي 
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أكل  تا البنت  تعودين.  ريثما  قليال  أنام  �شا أنا  وا تينها  لنا 

نزلت  حني  لوالدها,  احللوة  الثمار  وت�شع  ة 
ّ
املر احلبات 

�شباته,  من  يفيق  حتى  أمهلته  ا ولكنها  إيقاظه  با ت 
ّ
هم

عن  الربدة  �شحبت  بيتها,  دخول  ال�شم�س  قاربت  وحني 

�شجرة,  جذع  الربدة  حتت  وترك  رحل  قد  فوجدته  أبيها  ا

ثم  وجهك,  وليت  أينما  ا  
ِ
أبتي ا يا  اهلل  حفظك  وقالت  بكت 

أين  ا ال�شم�س ومن  أين ت�رشق  ا جاء مالئكة فقالوا لها من 

إن فا�س؟ فردت على  أين ي�شب هذا الوادي �شيله ا تغيب؟ وا

 
ّ
االأجوبة, فقالوا لها حني يحمر أ�شئلتهم ومل تتهرب من  ا

بكت ومل  الفجر  بزغ  ال�شياط. حني  بهذه  ا�رشبينا  االأفق 

يف  وغم�شوها  �شاعديها  من  أخذوها  ا بعدها  ت�رشبهم, 

أين  ا لها  فقالوا  والالآلئ,  بالذهب  حمملة  فخرجت  البحر 

أن تهبطي؟. فوق كوخ والدي, هكذا ردت عليهم,  ا تريدي 

وحني نزلت على كوخ والدها �شقط منها عقد من الذهب 

أبيها وكانت تكن�س الكوخ فقالت وا حظاه بهذا  أة ا على امرا

العقد فقالت البنت ال يا خالة العقد عقدي. حني عاد االأب 

ابنتك   
َ
نفيت كما  ابنتي  انِف  له زوجته  قالت  امل�شاء  يف 

أكل  ففعل كما فعل لالأخرى, حني ت�شلقت ال�شجرة كانت تا

الثمر احللو وترتك املُر لوالدها. حني نزلت نزعت الربدة 

دارك  إىل  ا �شاملا  اهلل  ردك  ال  روح  فقالت  اجلذع  فوجدت 

أت  أختها, فا�شتهزا ألوا ا ألوها كما �شا وجاءها املالئكة ف�شا

أعطوها ال�شوط وقالوا حني  ا بهم ومل تخربهم باحلقيقة, 

ب�رشبات  أيقظتهم  ا ال�شباح  يف  ا�رشبينا,  االأفق   
ّ
يحمر

أخذوها من �شاعديها وغم�شوها  ال�شوط على ظهورهم, فا

باالأفاعي  البحر, فخرجت حمملة  أختها يف  ا غم�شوا  كما 

ألوها عن مكان هبوطها  �شا وال�شحايل والعقارب, وحني 

قالت على كوخ والدي. حني حطت على الدار �شقط عقرب 

ابنتها  فنادتها  مذعورة  االأم  فخرجت  أمها  ا أ�س  را على 

إنه ملكي«. اتركيه ا

 خامتة قامتة:

نحو  طريقها  هي يف  اليوم  لكم  قدمتها  التي  اللغة  إن  ا

االندثار ب�صبب انت�صار املدار�ص واللغة العربية الف�صحى 

أن  ا البع�ص  إىل كونها لغة غري مكتوبة، وظن  ا باالإ�صافة 

الرقي  التخلي عن احلديث بهذه اللغة يحدث نوعا من 

اليون�صكو  أدرجتها  ا حينما  ن�صتغرب  مل  لذلك  والتطور، 

ؤخرا �صمن اللغات املهددة باخلطر بدرجة كبرية. مو

كبرية  ؤولية  م�صو نتحمل  اللغات  بهذه  كناطقني  إننا  ا

إنقاذها من االنقرا�ص، وكذلك بع�ص  يف احلفاظ عليها وا

يف  الثقافية  ؤون  بال�صو العالقة  ذات  املعنية  اجلهات 

إنقاذه،  ا ما ميكن  إنقاذ  ال بالتحرك  آن  اال مطالبة  ال�صلطنة 

عن طريق درا�صة هذه اللغات وتفريغ الباحثني لدرا�صتها، 

مطلوب  التي  االأكادميية  ؤ�ص�صات  املو إىل  ا باالإ�صافة 

اللغات  لدرا�صة  علمية  م�صاقات  تخ�صي�ص  آن  اال منها 

واحلر�صو�صية  واملهرية  )ال�صحرية  العُمانية  واللهجات 

ولهجات  واللواتية،  والبلو�صية  والهبيوتية،  والبطحرية 

ال�صحوح،وغريها..(.

بت�صليط  االإعالمية  و�صائلنا  تقوم  أن  ا من  بد  ال  أي�صا  ا

إعادة بث  إعداد تقارير عنها، وا ال�صوء على هذه اللغات، وا

يف  العُماين  التلفزيون  أنتجه  ا الذي  الريفي(،  )الربنامج 

ثمانينات القرن املا�صي، وقد خ�ص�ص هذا الربنامج للفنون 

املنطوقة باللغة ال�صحرية وخا�صة النانا والدبرارت.
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مثلت فرتة ما قبل الطفرة النفطية يف املجتمع ال�شعودي 

ً للكاتب الروائي عبده خال يف روايته »مدن  ً غنيا معينا

 ً أكل االأع�شاب«, حيث متثل مرحلة ما قبل النفط منهال تا

أخذ  يا أن  ا الكاتب  ا�شتطاع  الذي  االإن�شاين  للغنى   ً خ�شبا

على  واملعاناة  الفقر  رغم  الروائي,  الغنى  هذا  منه 

من  ي�شنع  أن  ا الكاتب  ا�شتطاع  فقد  املادي,  امل�شتوى 

املعاناة  بق�شمات  يتزين   ً روائيا  ً خطابا الفقر  أ�شاة  ما

ومتكن  واالآالم.  والعبودية  أ�شاة  املا مبالمح  ويو�شى 

رواية  الفرتة يف  لهذه  ن�شج خيوط �رشدية  الكاتب من 

ا�شتملت على جمموعة من اخل�شائ�س ال�رشدية املميزة, 

وقدمت لقطات اجتماعية لتداعيات املتغريات املحيطة 

مبنطقة �شعودية نائية اكتوت بنار امل�شاعب احلياتية 

أكل  تا  ً مدنا الكاتب,  عنها  قال  كما  فكانت,  املختلفة 

الع�شب.

البناء ال�صردي

متيزت الرواية ببناء �رشدي يقوم على االإيهام بوجود 

ق�شتني منف�شلتني, لكنهما ن�رشتا مت�شلتني بناء على 

ً بتوقيع  أ يف ت�شدير الرواية ت�رشيحا رغبة النا�رش, فنقرا

إىل القارئ: »�شتجد يف  ً حديثه ا النا�رش, يقول فيه موجها

أينا وجوب  ورا ً متعددة ومتداخلة,  أ�شواتا ا الرواية  هذه 

روايتني  ميثل  العمل  فهذا  مهمني,  أمرين  ا إىل  ا تنبيهك 

ف�شول  وجدت  جمهول  ؤلف  ملو إحداهما  ا متداخلتني, 

آخر لتكامل  روايته بطريقة ما, فقمنا بدجمها مع عمل ا

نود  فنحن  االآخر  االأمر  أما  ا متطابقة,  ب�شورة  العملني 

البدعة  هذه  على  ولك  ؤلف  للمو اعتذارنا  ن�شجل  أن  ا

امل�شتحدثة«.)1( 

إنها لي�شت  إىل تعدد االأ�شوات يف الرواية فا لكن بالنظر ا

أو كما نوه الكاتب على  بدعة م�شتحدثة, كما نوه النا�رش, ا

ل�شان النا�رش, فتعدد االأ�شوات ال�رشدية من خ�شائ�س 

أحدث تغيريات يف البنية ال�رشدية  ال�رشد احلداثي الذي ا

التقليدية على م�شتويات عدة, وكان منها هذا اجلانب 

إدوار اخلراط  أ�شار لذلك ا الذي يتحدث عنه النا�رش, وقد ا

أهم مالمح  يف كتابه »احل�شا�شية اجلديدة«, عندما ر�شد ا

تلك احلداثة ال�رشدية يف جوانبها املختلفة, خا�شة عند 

أعتقد  ا القرن الع�رشين, لكني  ال�شتبنات من  كتّاب فرتة 

إىل ما  إ�شارة من الكاتب للفت نظر القارئ ا ا أنها جمرد  ا

تتناوب  التي  ال�رشدية  البنية  يف  تداخالت  من  يقابله 

وغائب,  حا�رش  بني  وتتنوع  الق�س  �شمائر  فيها 

�رشد  يف  الكاتب  رغبة  ولعل  أخرى,  وا منطقة  بني  بل 

الختيار  دفعته  التي  هي  الرواية  يف  االأحداث  خيوط 

هذا ال�شكل ال�رشدي متعدد االأطراف, ففي قرية �شغرية 

إىل  ا »يحيى«  الرواية  بطل  مع  وتنتقل  االأحداث,  تتوالد 

وتنتقل  الروايئة  االأحداث  فيها  تتنوع  أخرى  ا مناطق 

أخرى,  إىل �شورة ا ب�شورة فجائية من »�شورة و�شفية« ا

)الفال�س  ا�شتفاد عبده خال من تقنية اال�شرتجاع  وقد 

منطقتني  يف  تقع  التي  باالأحداث  االإملام  بهدف  باك( 

أن الكاتب قد ا�شتفاد من تقنية انتقال  خمتلفتني, وجند ا

الراوي  على  االعتماد  من   ً بدال ال�شينمائية,  الكامريا 

أتت  ا كذلك  والزمان,  املكان  يف  يتنقل  الذي  الواحد 

أم يحيى( التي تعي�س  تقنية تبادل الر�شائل بني مرمي )ا

املدينة,  يف  ت�شكن  التي  »خديج«  أختها  وا القرية,  يف 

�شعوبات  ي�شتعر�س  أن  ا الكاتب  خاللها  من  ا�شتطاع 

احلياة على طبقة الذين يعي�شون كفاف يومهم بطريقة 

تلقائية, �شواء من ناحية طريقة »احلكي« عندما تتبادل 

االأختان احلديث, من خالل هذه الر�شائل, عن حاالتهما 

الذي  الكتابة  أ�شلوب  ا حيث  من  أو  ا واحتياجاتهما, 

ال�شعبية  الكتابة  من   ً قريبا يجعله  أن  ا الكاتب  ا�شتطاع 

القارئ,  فهم  على   ً ع�شيا لي�س  لكنه  االإمكان,  بقدر 
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يف »مدن تاأكل الع�ضب«  



284نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 

 s  s s

الكتابة وطريقتها  لغة  ما من  ب�شكل   ً مقربا كان  حيث 

ال�رشدية, لكن ب�شكل مب�شط.

اخلا�ص والعام

إدانته  ا يحيى  خالله  من  يعلن  با�شتهالل  الرواية  أ  تبدا

ف�شول  الكاتب  فيثري  النا�رش,  عبد  وجلمال  جلدته 

أويل  أنها متهيد ا القارئ ملعرفة الرابط بينهما, ليكت�شف ا

من الكاتب لالإعالن عن »منهجية الرواية« يف ت�شوير 

فعاليات احلياة والربط بني العام واخلا�س, بني جمال 

وجدته  العربية  الوحدة  لتحقيق  ال�شاعي  النا�رش  عبد 

إىل مدينة كبرية  أن يخرج الطفل ا أمه على ا التي حر�شت ا

أ�رشته, وخا�شة بعد وفاة االأب وتركه لعدد  لكي يعول ا

ال  أنا  »ا يقول:  الرعاية,  إىل  ا يحتجن  الالئي  البنات  من 

جدتي.  تعرفون  ال  أنتم  وا النا�رش  عبد  جمال  أعرف  ا

جمال رفع �شعار الوحدة العربية وف�شل, وجدتي رفعت 

 ً أحمل لهما حقدا إغاثة امللهوف وف�شلت, واالثنان ا �شعار ا

ؤولية �شياعي«.)2(  أحملهما م�شو ً وا دفينا

ؤمن  الذي يعرب مع احلجاج يف رحلتهم لكي يو فيحيى 

م�شادر العي�س الأ�رشته يتوه يف الطريق بعد وفاة جدته 

أحد البارعني  التي كان يرافقها يف رحلة احلج ليتلقفه ا

أغرا�شهم  ا خدمة  نحو  االآخرين  متاعب  توظيف  يف 

العي�س,  لظروف  �شحية  يحيى  كان  وكما  ال�شخ�شية, 

أحد �شحايا املدينة  أخذ يحيى ا فكذلك كان طاهر الذي ا

إحدى مرات احلديث بينهما  القادمني من القرية, ويف ا

التي  الذهب  بقافلة  أحلم  ا قريتي  من   
ُ
»جئت له:  يقول 

للقارئ  أجلها«.)3( ويتحدث عنه يحيى  ا أنت من  ا  
َ
جئت

أنه �شحية, قدمته القرى  أحيان كثرية ت�شعر ا ً: »يف ا قائال

�شوارعها  مع  أبنائها  ا بقية  ليت�شالح  للمدن   ً قربانا

ال�شيقة امللتوية ومتنحهم ر�شاها«.)4(, فطاهر يعي�س 

أن يكتمل,  أراد ا حالة البحث عن حلظة �شائعة يف حب ا

البحث عن  االأقدار كانت له باملر�شاد. فظل دائم  لكن 

أن تكتمل ذاته من خاللها.  تلك املحبوبة التي متنى ا

أن انف�شل يحيى  قام ال�رشد على خطني متوازيني, منذ ا

وتقلبات  حالته  لتو�شيف  �رشدي  خط  قريته,  عن 

أخواته,  االأحداث به, وخط ل�رشدي ي�شور حالة االأم مع ا

وكان النمط ال�رشدي يف احلالتني ب�شمري املتكلم الذي 

يف�شح عن حالة من التقارب بني الراوي والروائي من 

أنه  أخرى, وكا ناحية, وبني الراوي والقارئ من ناحية ا

ً من كياين, وقطعة  لك جزءا أقدم  ا أنا  ا ها  للقارئ  يقول 

إننا  فا ذلك  ورغم  احلياة,  مع  وجتربتي  حكايتي  من 

ثانوية, ويف كل  لكنها  أخرى  ا ً �رشدية  أ�شواتا ا نعدم  ال 

الذي  ذاته  النمط  جند  إننا  فا �رشدي  �شوت  أتي  يا مرة 

ينطق بل�شان املتكلم ليعرب عن حالة التقارب تلك بني 

أما طبيعة التكوين ال�رشدي  أرى, ا القارئ والراوي, كما ا

وال�رشد  احلدث  �رشد  لنوعني:  انق�شمت  فقد  الرواية  يف 

أتي  أن جمل ال�رشد الو�شفي هي التي تا الو�شفي, وجند ا

ولكن  االأحداث,  ل�رشد  الطريق  لتهيئ  احلدث  �رشد  قبل 

عن   ً منف�شال أتي  يا ال  خال  عبده  عند  الو�شفي  ال�رشد 

�رشد احلدث, فعند معاينة هذا النوع من ال�رشد عند بع�س 

تفاعالت  عن  القارئ  ويبعد  امللل,  يثري  جنده  الكتاب 

الو�شفي  ال�رشد  إن  فا خال  عبده  عند  أما  ا االأحداث, 

 ً جزءا جتعله  بطريقة  احلدث  �رشد  مع   ً مندغما أتي  يا

طريق  به  يتلم�س  الذي  الروائي  ال�رشد  جماليات  من 

مبعنى  الوا�شع,  مبفهومها  »ال�شعرية«  من  االقرتاب 

تكوين  وفنيات  اجلمل  �شياغة  وطرق  الفني  الت�شوير 

طريق  تتلم�س  ال�رشدية  الكتابة  جتعل  التي  العبارة 

عبده  يقول  التخييلية,  بنيته  يف  ال�شعر  من  االقرتاب 

واحلكايات  والريح,  الليل  خلف  »من  روايته:  يف  خال 

تنام  �شغرية  قرية  من  بعيد,  من  هناك,  من  املن�شية, 

واالأبقار  االأغنام  وخوار  وثغاء  الق�شب,  عيدان  بني 

لبع�س  بع�شها  املو�شلة  االأودية  �شعاب  يف  ال�شارحة 

وجمل  وحمريها  بغالها  كانت  �شغرية  قافلة  خرجنا. 

أ�شوات الذئاب تعوي  واحد تخب يف القفار املوح�شة, وا

أكلها اجلدب فرك�شت  باالأودية وترتد ذاوية, وح�شائ�س ا

يف الطرقات توزع اليبا�س وال�شوك. عتمة الليل تنريها 

أ�شي �شوبها  ً را جنوم مهولة متناثرة لوقت طويل معلقا

أ�شعر بلوعة ومل  ا ؤاد. كنت  أن�س لها الفو ً يا أ�شكاال ا أ�شكلها  ا

أة م�شنة مت�شك بلجام  ً بطفل رديف المرا أحد مكرتثا يكن ا

حمارها ب�شعادة وا�شتب�شار«.)5( 

أتي بتكرار بنية  فنالحظ من ال�شمات االأ�شلوبية التي تا

الليل والريح, من هناك,  لغوية حمددة مثل: من خلف 
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قرية  يف:  الت�شويرية  إىلال�شياغات  ا إ�شافة  ا بعيد,  من 

تنام بني عيدان الق�شب, ثغاء وخوار االأغنام ال�شارحة 

ا�شتطاع  االأ�شلوبية  ال�شمات  هذه  االأودية,  �شعاب  يف 

أن يقارب الن�شج ال�شعري وحتويله  ا من خاللها الكاتب 

خالل  ومن  ال�رشد«,  »�شعرية  ن�شميه  أن  ا ميكن  ما  إىل  ا

�شعاب  و�شف  على   ً جاهدا الكاتب  عمل  ال�شعرية  هذه 

وم�شكالت حياتية يف غاية ال�شعوبة واالأمل, وا�شتطاع 

على  ي�شفق  القارئ  جتعل  للمعاناة   ً خيوطا ير�شم  أن  ا

�شخ�شيات الرواية مما فعله الكاتب بها.

املرهف  احل�س  من  ميتلكون  الرواية  ف�شخ�شيات 

يف  يجعلهم  ما  ؤمل  املو واقعهم  بق�شايا  االهتمام  ومن 

ال�شمات  الكاتب تلك  العذاب املقيم, ويربط  حاالت من 

العام, من خالل  أن  ال�شيا�شي وال�شا باالهتمام بالواقع 

أحد  ا يف  يجتمعون  الذين  املثقفني  االأ�شدقاء  جمموعة 

ولكنه  املقهي,  ذلك  يف   ً عامال يحيى  وكان  املقاهي, 

أظهره  ا وما  اهتمام  من  أبداه  ا ملا  منهم؛   ً واحدا ي�شبح 

الكاتب  لي�شتعر�س  واال�شتيعاب,  احلفظ  على  قدرة  من 

أ�شاليب  من خالل لقاءاتهم حاالت خمتلفة من طرق وا

ا�شتيعاب الو�شع ال�شيا�شي ملجموعة حمددة من ال�شباب 

يف منطقة حمددة ويف مرحلة زمنية متعينة.

الت�صويق

الروائي من  الت�شويق  إىل حالة موغلة يف  ا الكاتب  أ  جلا

خالل »لعبة اللقاء« بني االأم الباحثة عن ابنها, وابنها 

وبعد  إليها,  ا الذهاب  على  القدرة  ميتلك  أن  ا يريد  الذي 

كل  لدى  القدرة  تكتمل  وعندما  ومعاناة,  �شرب  طول 

االأحداث  تالعبات  أتي  تا االآخر  إىل  ا الذهاب  يف  منهما 

التي ال ن�شتبعدها يف احلياة لتجعل الرحالت متبادلة 

ؤية االآخر  أحدهما لرو يف كل االأماكن التي يذهب فيها ا

فال يجده, ليكون االأول قد �شبقه يف ترك املكان, وهكذا 

أهل  ا لتجعل  اليمن  مع  احلدود  على  احلرب  أتي  تا حتى 

أن ابنها قد مات  القرية يفرون منها, فمرة تعتقد االأم ا

ماتت  أمه  ا أن  ا االبن  يعتقد  أخرى  ا ومرة  احلرب,  ب�شبب 

أثناء غارة جوية. ا

يف  الكاتب  عليها  ارتكز  التي  االأقدار«  »لعبة  أتي  وتا

للقرية  الذهاب  تبادل  يف  القارئ  لدى  الت�شويق  إثارة  ا

أمه, ثم اللعبة االأكرب عندما يحاول  وعدم التقاء االبن با

مقابل  منها  الزواج  قبوله  على  بحياة  أبي  ا ي�شاوم  أن  ا

أنفقه على نف�شه,  أخذه منه طوال مدة عمله وا ماله الذي ا

أن طاهر قد  أجله, فيكت�شف ا أنه يدخره من ا وكان يوهمه ا

أنه ابنه, فكيف يتزوج  كتبه يف ال�شجالت الر�شمية على ا

أخرى  إ�شافة الأن الكاتب ي�رش للقارئ بتفا�شيل ا حياة؟! ا

ال�شباب  أحد  ا أن  ا يت�شح  عندما  الرواية  بطل  يدركها  ال 

التي  خلالته   ً ابنا كان  يحيى  يعرفهم  الذين  املثقفني 

أن يعرف  إليها دون ا يبحث عنها وال يعرف كيف ي�شل ا

وانتقال  جديدة  لغربة  ي�شتعد  وعندما  خالته!  ابن  أنه  ا

يذهب  لغريه,  حياة  حب  اكت�شف  أن  ا بعد  آخر,  ا ملكان 

ً ال  أخته التي تزوجت رجال إىل موقف ال�شيارات فريى ا ا

إىل  أجل الو�شول ا أجل احل�شول على املال من ا حتبه من ا

االأجرة دون  �شيارة  أخيها, ويركب معها هي وزوجها  ا

يف  القارئ  يرتك  بذلك  والكاتب  أخته,  ا أنها  ا يعرف  أن  ا

إف�شاد  ا التي ال ترتك م�شاحة  االأقدار  أمر تلك  ا حرية من 

إال وفعلتها! حياة االإن�شان ا

حاالت  من  إن�شانية  ا حالة  ي�شور  أن  ا الكاتب  ين�س  مل 

تلك الفرتة وهي ا�شتمرار العبودية وعملية بيع و�رشاء 

الذي  حامد  أتي  فيا القدمي,  املادي  مبعناها  االإن�شان 

ً عن تلك احلالة, ولكن  ً ليحيى ليكون معربا كان �شديقا

أتي  عبده خال يلتقط اجلانب االإن�شاين يف االأمر عندما يا

أنه قد حرر من العبودية فيفرح له  حامد ليخرب يحيى با

يحيى على ذلك, لكن حامد يحزن حلالته التي مل يكن 

 ً ؤوال أن يتحرر ويكون م�شو يتوقعها, فلم يكن يف خميلته ا

إن كانت الفكرة »الفل�شفية«  عن حريته وعن اختياراته, وا

ليتحملها,  تكن  الكاتب حلامد مل  أن يحملها  ا أراد  ا التي 

أة لذلك, ومل يكن  فطبيعة التكوين ال�شخ�شي مل تكن مهيا

أن متتلك  ا ال�شخ�شية  ؤ�ش�س لهذه  التكوين املو يف طبيعة 

عندما  وخا�شة  الفل�شفية,  الت�شورات  لتلك  ؤهلها  يو ما 

أال  ا يخ�شى  الذين  الأهله  الذهاب  من  خوفه  عن  يتحدث 

حتتاج  التي  االآراء  من  ذلك  وغري  بينهم,   ً مكانا يجد 

إليه  ا االحتياج  ي�شد  أن  ا الكاتب  أراد  ا ثقايف  تكوين  إىل  ا

جمموعة  من  اقرتابه  خالل  من  حامد  �شخ�شية  يف 

الذين يجل�شون يف املقهى يتبادلون  ال�شباب املثقفني 
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ذلك  بعد  ثم  العام,  أن  ال�شا ال�شيا�شة ويف  االأحاديث يف 

ً من الوقوع يف  أماكن مغلقة خوفا أ�شبحوا يلتقون يف ا ا

يد �شلطة باط�شة ال تر�شى عن مناق�شاتهم.

»توظيفاً«  يكن  فلم  الرواية  يف  اجلن�س  توظيف  أما  ا

باملعنى املتداول, بل كان حالة من حاالت االحتياج 

ال�رشوري لل�شخ�شيات الروائية, كما تكون احلاجة له 

التي ق�شاها  يف احلياة, فيحيى مير بتجربة املراهقة 

أهله من خالل بائعة من بائعات الهوى التي  ً عن ا بعيدا

الذي  طاهر  ابنة  »حياة«  يحب  ويظل  ا�شمئزازه,  تثري 

إال ال�شد والنفور,  أخذه ليقيم عنده, وهي مل تكن تبادله ا ا

إليه لكنها ترتدد يف موقفها عندما  ً متيل ا أحيانا وكانت ا

ت�شاهد حولها كل يوم من حتركات وت�رشفات الأختها 

مل  االأمر  لكن  يحيى,  حتب  أنها  ا على  تدل  »عواطف« 

أم  أختها ا أجل ا إذا كانت االأخت تبتعد عنه من ا يت�شح ما ا

أن  إال عندما اكت�شف يحيى بنف�شه ا آخر, ا ً ا أن وراءها �رشا ا

آخر. ً ا حياة حتب �شخ�شا

أة قبل النفط  املرا

مبجموعة  يحيى  عالقة  خالل  من  الكاتب  ا�شتطاع 

الذات  عن  البحث  رحلة  يف  أحطنه  ا الالئي  الن�شاء  من 

أن  ا الطفولة  �شن  يف  وهو  بيته  ترك  أن  ا منذ  ال�شائعة 

كانت  بها  مر  أة  فامرا النف�شية,  حالته  متغريات  ير�شد 

أمه التي  ً لها لكنه رف�س لتم�شكه با أن يكون ابنا تتمنى ا

فتاة  وحياة  االأيام,  من  يوم  يف  لها  يعود  أن  ا يتمنى 

ال  وهو  حتبه  وعواطف  آخر,  ا  ً أحدا ا حتب  وهي  يحبها 

أقل كلمات الغرام, ومن  أن يبادلها ا يحبها, وال ي�شتطيع ا

يف  أمه  ا رغبة  لها  ي�شاف  التي  أة  للمرا الفعاليات  هذه 

إىل حتري�س  إ�شافة ا أن ين�شج, ا أن يكون رجل البيت قبل ا ا

يذهب  أن  ا املفرت�س  من  كان  إنه  ا بل  ذلك,  على  جدته 

هذه  كنفها..  يف  ويبقى  املدينة  يف  ليعمل  خالته  إىل  ا

ويف  الرواية  أحداث  ا يف  أة  املرا احتلتها  التي  امل�شاحة 

تكون  وقد  الكاتب,  من  مق�شودة  تكون  قد  �شفحاتها 

إىل الرواية ب�شكل ال �شعوري, لكنها يف النهاية  ت�رشبت ا

أن يكون  إيجابية ال ترتك االأمور دون ا أة ا عربت عن امرا

أو  ا ب�شكل  معها  تتفاعل  أن  ا وت�شتطيع  فيها,  لها موقف 

فعالية  أ  نقرا أن  ا ن�شتطيع  إننا  فا ذلك  إىل  ا إ�شافة  ا آخر,  با

أة يف الرواية من خالل ال�شياق التاريخي الذي ي�شري  املرا

إليه الكاتب وهي فرتة اخلم�شينات وال�شتينات, حيث مل  ا

املجتمع  جوانب  يف  تغلغلت  قد  النفطية  الطفرة  تكن 

إن  أة, على االأقل فا و�شمحت بتلك العزلة االجتماعية للمرا

أة  أنه حدث يف واقع الطفرة النفطية, فاملرا هذا ما يبدو ا

إن بدا  أن ينكر, وا بوجودها الفاعل الأي جمتمع ال ميكن ا

أما  إنها حترك االأحداث من خلف �شتار, ا لنا غري ذلك فا

أن  يف تلك الفرتة ما قبل النفطية فقد ا�شتطاع الكاتب ا

إىل قدرتها على مواجهة �شعوبات احلياة  إليها وا ي�شري ا

االأحيا,  بع�س  يف  الرجل  قدرة   ً كثريا تفوق  بطريقة 

ؤون  �شو على  تقوم  »خريية«  ت�شمى  التي  طاهر  فزوجة 

عن   ً بحثا امل�شتمر  أبيهما  ا تنقل  رغم  وبنتيها  نف�شها 

الرواية  ن�شاء  جميع  تفعل  وكذلك  احلب,  يف  غوايته 

أعباء احلياة مبقدرة وا�شحة, ويف مرحلة  يف القيام با

أقل ال جند الفتاة �شلبية جتري وراء من يقدم لها  �شنية ا

إليه, بل تختار  أو يوهمها بحب ال متيل ا كلمة من الغزل ا

واقتناعها, وهذا ما حدث يف حالة  بناء على رغبتها 

وحتارب  إرادتها  با تختار  منهما  فكل  وحياة,  عواطف 

أجل اختيارها وال ترتك ال�شدفة تقرر لها حياتها. من ا

بعبء  تقوم  أن  ا ا�شتطاعت  الع�شب«  أكل  تا »مدن  رواية 

أة اخلليجية وفعاليتها  ؤل حول و�شعية املرا إثارة الت�شاو ا

يف املجتمع بطريقة نا�شجة, كما قدمت جتربة عالقتها 

إثارة  ا الندية وامل�شاواة دون  بالرجل على م�شتوى من 

يلعب  الرواية  قامت  فقد  ذلك  إىل  ا إ�شافة  ا �شجيج,  أو  ا

أ  وجترا متهيباً,  الكاتب  دخله  الذي  ال�رشدي  التحديث 

أو قدمت البذور االأوىل لتجريب �رشدي  ا عليه بعد ذلك, 

أن يطوره يف مراحل تالية, كما حدث  ا�شتطاع الكاتب ا

ً, يف  بعدها, وكما حدث, حتديدا أتت  ا التي  رواياته  يف 

أحداً«. رواية »االأيام ال تخبئ ا

الهوام�ص

أكل الع�شب )رواية( عبده خال. )1( �س6مدن تا

)2( �شـ 7نف�شه.

)3( �شـ 138نف�شه.

)4( �شـ 139نف�شه. 

)5( �شــ15نف�شه.
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أنك حني ت�رشع  من املفارقات التي قد حتدث يف النقد, ا

إنك  فا الن�س,  خفايا  يف  بال�شياحة  متفح�س  كقارئ 

أن بو�شلتك النقدية ت�شري اىل غري ما  �شتكت�شف بعد حني ا

آخر م�شاد متاما,  إليه, لتدفعك يف م�شار ا َ ا
 وهدفت

َ
خططت

آالم  وا فواجع  أ�شتطلع  ا أنا  وا االقل  على  يل  حدث  ما  وهذا 

أعددت العدة القرائية الناقدة ال�شتكناه  )�شيدات زحل(, فقد ا

رزايا �شل�شلة احلروب والدمار ون�رش املوت واجلهل والقتل 

يف  وروحا  مادة  االن�شان  وا�شتباحة  واملنظم  الع�شوائي 

أريخ  التا بطون  ت�شتغور  آنية  ا ملحمية  �رشدية  انطالقة 

العراقي( وال عقالنيته يف حروبه وفواجعه  )البغدادي/ 

أت منها لطفية الدليمي  إنطالقا من )بغداد االآن( التي بدا ا

يف روايتها اجلديدة ذات البعد امللحمي الوا�شح, لكنني 

آخر !!. كما ذكرت, حرفتني بو�شلتي نحو اجتاه ا

عرفت  أن  ا وبعد  الرواية(  هذه  أ  أقرا ا أن  ا )قبل  أظن  ا كنت 

كُتبت  أنها  ا وهناك,  هنا  بها  التنويه  خالل  من  مادتها 

لغة  عليها,  انطوت  التي  الب�رشية  املجازر  ت�شاهي  بلغة 

واحلب  واالأمل  باحلياة  عالقة  لها  لي�س  )دموية(  قا�شية 

أن لطفية الدليمي التي  أو قريب, وحد�شت ا واخلري من بعيد ا

بها  واخلا�شة  الباذخة  اللغوية  جمالياتها  على  عودتنا 

�شتخرج  م�شت,  عقود  مدى  على  أ�شدرته  ا ما  معظم  يف 

)يف روايتها هذه( عن ف�شائها اجلمايل املفعم بكل ما هو 

أنها تخلت  ان�شاين مده�س وعميق وبالغ يف رقته, وظننت ا

ج 
ّ
تدب وهي  الرهيف  املو�شيقي  ال�رش  بذلك  االم�شاك  عن 

اجلمال  مبعاين   
ّ
تغ�س التي  ال�شاخنة  ال�رشدية  جملتها 

إذ و�شفها جربا ابراهيم جربا قائال )لقد  واهابه االأخّاذ, ا

باملو�شيقى  حتفل  ن�شو�شها  الأن  بال�رش,  لطفية   
ْ
أم�شكت ا

واجلمال وت�شتح�رش االأزمنة ب�شال�شة فيو�س مو�شيقية(.

ذلك  غري  خا�شتي,  التلقي  جم�شات  مع  حدث  الذي  لكن 

متاما, فقد نُ�شجت )�شيدات زحل( باللغة نف�شها ولكن على 

املو�شيقية  الهوية  ذات  لطفية  لغة  إنها  ا م�شاعف,  نحو 

أن  التي ال مُتنَح لغريها قط, وهنا ال منا�س من القول با

اىل قطعية  يذهب  العربي  ال�شعر  نقد  املعنيني يف  بع�س 

أن تتمخ�س عنها الق�شيدة  توافر )هزة الروح( التي البد ا

لدى  الهزة  هذه  حدوث  حال  ويف  املتعددة  أ�شكالها  با

أن مننح تلك الق�شيدة هوية االنتماء  إننا ميكن ا املتلقي, فا

اىل ال�شعر والعك�س ي�شح بطبيعة احلال.

ولكن ماذا لو توافرت هذه الهزة ال�شعرية يف عمل روائي 

طويل ي�شي بانتمائه اىل ال�رشد امللحمي كما هو احلال مع 

أنك كقارئ �شتعاين )االهتزاز(  )�شيدات زحل( ؟ وماذا لو ا

ل ذلك 
ّ
أيكون من ال�شعب تخي مع كل �شفحة متر عليك ؟, ا

القارئ مع عمل روائي ملحمي ميتد  ؟ ثم كيف �شيعي�س 

�شعورية  ات 
َ
رب

َ
ع من  يعاين  وهو  ال�شفحات  مئات  على 

دة 
ّ
أريخ امل�شم ناجتة عن هزات متالحقة تبذرها تربة التا

أن  أي ذاكرة ميكنها ا ل ذلك ؟ وا
ّ
أميكننا تخي بفداحة الواقع ؟ ا

آالف ال�شنني ومئات االآالف من  حتتوي فواجع مئات بل ا

أريخ  الب�رش وماليني احلوادث املتقافزة على �رشفات التا

آن.  الطاعن والطازج يف ا

)�شيدات  اة 
ّ
امل�شم امللحمية  الرواية  هذه  أخذتنا  ا لقد 

من  منطلقة  ونوعها,  ها 
ّ
بكم �شخمة  رحالت  يف  زحل( 

أريخية  تا ؤى  رو تدعمه  التكثيف  �شديد  حلظوي  واقع 

ازاء )حرب مت�شي  إننا  ا املرير,  االن�شاين  بال�رشاع  أة  معبا

الرواية  البابلي( بطلة  على قدمني( كما و�شفتها )حياة 

أر�س �شارت هذه احلرب ؟ تقول  أية ا املركزية, تُرى على ا

أريخ  أر�س هذه احلرب هي )بغداد والتا أن ا ا حياة البابلي 

رحم  يف  املتوالدة  احلروب  من  �شل�شلة  هي  إذن  ا معا( 

لدت وهل هي 
ُ
أريخ, لكننا �شوف نت�شاءل كقراء, متى و التا

�شعاب  يف  املوغل  أم  ا املنظور  أم  ا احلا�رش  أريخ  التا إبنة  ا

ال�شفحات,  أتينا اجلواب عرب مئات  ؟ ويا الزمن املا�شي 

ؤية الرا�شدة وليدة  أريخ كله, وهكذا تكون الرو إبنة التا إنها ا ا

اللحظة االآنية لكنها تخرتق مئات ال�شواتر واحلُجب لكي 
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علي ح�صني عبيد

كاتب من العراق

لطفية الدليمي 

يف )�ضيدات زحل( جماليات ال�ضرد امللحمي
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تقدم لنا ملحمة )املوت والدمار( املت�شح باحلب واجلمال 

حتى النخاع.

أ هذه الرواية بالتيه يف زمن احلرائق واملوت, فحياة  تبدا

أريخا  البابلي هذه احلافظة النموذجية التي ت�رشد لنا تا

عموما,  والعراق  بغداد  بفواجع  يحفل  جمعيا  عائليا 

أخريات  ا لي�شت متيقنة من ذاتها, فهي تت�شظى يف ن�شاء 

ويقفز  وغريها,  وفتنة  التميمية  وزبيدة  كنعان  آ�شيا  كا

هذا الوهم )احلقيقي( اىل احلبيب احلا�رش الغائب )ناجي 

أمواج العدم والقتل واملنايف  احلجايل( الذي يتال�شى يف ا

اليومية ثم يتج�شد يف حلظات اخللوة  ومطاردات املوت 

أ  أبدا, فيبدا ة ا
ّ
أريخ احلي ؤى ومرايا التا ب�رشداب اخلوف والرو

املتلقي رحلة التيه مع ال�شاردة املركزية )حياة البابلي( 

لتكويه لغتها التي تنطوي على  تناق�شات وتقاطعات ال 

ح�رش لها, فهي لغة احلب واجلمال واحلقيقة, وهي لغة 

اخلوف واملوت والكوارث التي ت�شتفرد بالن�شاء الوحيدات 

�س لالنتهاك وال�شطو واالغت�شاب 
َّ
املقيمات يف بيت معر

أي�شا لغة احلزانى امل�شتوحدين حني  يف كل حلظة, وهي ا

أفل على حني  ر احلياة وتا
ّ
يغيب كل �شيء جميل وتت�شح

غرة, وهي اللغة التي مل ت�شتح قط من عر�س الوقائع مبا 

الرجال  أ�شباه  ا أحد  ا قدم 
ُ
ي حني  وعار  خزي  من  بها  يليق 

أ�شقطها انفجار مباغت ومل يبق يف  أة ا لينال من جثة امرا

هذا  ومع  حلظة,  أية  ا يف  تنطفئ  قد  ذبالة  �شوى  ج�شدها 

ال�شيل املتدفق من االآالم واال�شتباحات املوغلة باملواجع 

اللغة  ن�شيم  ت�شت�شعر  أن  ا كقارئ  ميكنك  معا,  والفواجع 

أنت يف جلة  وجمالها العذب و�شفاءها املذهل, فتُ�شعد وا

ونقاءها  و�شدقها  أ�رشارها  ا اللغة  متنحك  حيث   !! املوت 

مغ�شولة  ة 
ّ
حي �شور  اىل  ت�شتحيل  أنها  ا لدرجة  امل�رشق 

أدران الكذب متاما. ومطهرة من ا

الفني بر�شوخ  ؤكد هذا املنحى  ولدينا �شواهد �شاخ�شة تو

)الف�شل  هيكلت  التي  اللغة  يف  ذلك  ورد  كما  بالغ, 

يختلف  لغوي  بقالب  �س173(  احلب/  كتاب  اخلام�س/ 

زحل(,  )�شيدات  بها  حفلت  التي  االخرى  الكراري�س  عن 

إنها  فا قيدار/235(  ال�شيخ  )كتاب  و�شمت  التي  اللغة  أما  ا

�شيغت ب�شمائر عدة وجتلت جمالياتها اىل الدرجة التي 

أنها تريد  أن تعلن ذلك وكا دفعت )حياة البابلي( نف�شها با

ه اىل طبيعة الهوية وت�شكالتها من خالل تنقل لغة 
ّ
أن تنب ا

واملتكلم,  واملخاطَب  الغائب  �شمائر  بني  قيدار  ال�شيخ 

أ معا ماذا قالت حياة البابلي عن لغة كتاب ال�شيخ  لنقرا

قيدار هذا الرجل ال�شويف الزاهد املحب للحياة واجلمال 

على نحو الفت:

)كان ينظر اىل نف�شه بعني ثالثة ورمبا بعيون كرث, ويكتب 

انفعايل  قاومت  فيه,  االآخرون  يراه  أن  ا يحتمل  ما  عنها 

أ, وتواثب  أقرا واحت�شاد روحي بالف�شول واال�شفاق مما �شا

وال  املباغت  بالفرح  هو  ال  �شيء  داخلي,  يف  ما  �شيء 

بالبهجة التي تفجرها يف الروح قراءة كتاب ممتع, �شيء 

أعهدها,  ا مل  إثارة  ا من  ونوع  لطيف  خمتلف متاما, دفء 

وهديل  �شجي  تغريد  طيور,  أ�شوات  ا معها  إيل  ا تناهت 

أنني �شمعت رقرقة ماء يف نُهري وتقا�شيم  ا أ�شيان, حتى  ا

من مقام النهاوند على العود ...( �س237.   

راهنة  ارتكاز  نقطة  الدليمي  لطفية  الكاتبة  أ�ش�شت  ا لقد 

ؤى  الرو وكان منطلقها �رشداب  االآين,  ال�رشد  منها  ينطلق 

أريخ النابهة  أ�شفل البيت والذي ميثل ذاكرة التا د يف ا
ّ
امل�شي

وم�شتودع ارواح عائلة حياة البابلي الذين طالهم املوت 

ؤرة ال�رشد يف حلظته  جميعا ظلما وزورا وبهتانا, فهو بو

أريخ وما ي�شع به من حروب  احلا�رشة وهو حا�شنة التا

حيث  ال�شنني  آالف  ا منذ  وا�شطهاد  وظلم  وجماعات 

ح�شتها  أخذ  تا وغريها  واالآ�شورية  ال�شومرية  االأ�شاطري 

أريخ املنظور الذي ي�شج بكوارث القتل  أي�شا, وحيث التا ا

ال�شخ�شية  مرور  �شنكت�شف  ولعلنا  املجحف,  ال�شيا�شي 

العراق,  أريخ  تا الهامة من  املركزية يف جميع املحطات 

لكن التكثيف االأعظم كان يرتكز يف عر�س فداحة احلا�رش, 

أفراد  حيث املجازر الب�شعة والتغييب املقزز الذي حلق با

أبيها  عائلة )حياة البابلي( ابتداء من ال�شيخ قيدار عمها, وا

أخويها املعدوم )ماجد( و)مهند(  أمها بهيجة   وا )عدنان( وا

الذي ي�شمى �شهيد حرب وطليقها املخ�شي مبب�شع ال�شلطة 

أخرى ال متت لها ب�شلة  )حازم( ولي�س انتهاء ب�شخ�شيات ا

الفراغ  رهبة  ب�شبب  انتحرت  التي  )ملى(  كالفتاة  قرابة 

اخلوف  حدة  وتزايد  �رشوق  �شديقتها  غياب  خلفه  الذي 

حتدث  التي  اليومية  واملداهمات  واالنفجارات  واملوت 

امل�شتباحة  بغداد  أماكن  ا من  وغريه  )الداوودي(  حي  يف 

الق�شرية  والد�شادي�س  اللحى  أ�شحاب  وا االحتالل  بقوات 

وع�شابات القتل بح�شب الفتاوى التكفريية وغريها.

288نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 

 s  s s



289نزوى العدد 64 / اكتوبر 2010 

متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 

 s  s s
أن  ا ال�رشدية  للغة  ميكن  كيف  كهذه,  مكثفة  م�شاهد  يف 

من  الوقائع  فداحة  تنظّف  جمالية  تربيرات  اىل  ت�شحبك 

عنا�رش  خالل  من  فعال,  يح�شل  ما  هذا  لكن  ؟,  ادرانها 

جمالية متعددة تدخل يف الرتكيب اللغوي والو�شفي للغة 

الكاتبة الدليمي, كما حدث مع تخليد بع�س ال�شخ�شيات 

أحدا ال ي�شتطيع )من قراء  ا أن  ا أجزم  يف ذاكرة ال�رشد, و�شا

أبو الطيور( الذي  أن ين�شى �شخ�شية )حامد ا هذه الرواية( ا

على  وتطاول  أ  جترا الأنه  ل�شانه  ال�شيا�شية  ال�شلطة  برتت 

التدري�شية  احل�شة  إعطائه  ا خالل  تلميحا  آنذاك  ا أ�شها  را

 باحلر�س 
ً
إبتداء لطالبه, هذه ال�شخ�شية املثالية بكل �شيء ا

يقوم  حيث  ليال  القتلة  مداهمات  من  احلي  بيوت  على 

بحرا�شتها وتوفري الوقود ملولدات الكهرباء بطرق عجيبة 

لكي ت�شاء احلدائق ليال ما مينع من ت�شلل املجرمني اىل 

البابلي( من موت  )حلياة  إنقاذه  با انتهاء  ولي�س  البيوت 

التي  اثر انفجار مباغت قرب املكتبة  و�شيك تعر�شت له 

لكن  التي حتتوي عليها,  الكتب  أحرقوا جميع  وا هدموها 

فوق  تتحرك  ك�شور  تبدو  التي  الكارثية  الوقائع  هذه 

أن  ا ومتكنت  بال�رش,  أم�شكت  ا لغة  ر�شمتها  بي�شاء,  �شا�شة 

متنح املتلقي دفقا جماليا ودالليا متوا�شال, حتى حني 

احلقوق  على  والتجاوز  والنار  املوت  جلج  يف  يخو�س 

أب�شع االأ�شاليب وال�شور. االن�شانية با

أن امل�شار الفني لرواية )�شيدات زحل( يتو�شح مبالمح  ومع ا

الواقع  أحداث  ا من  أخذ  ويا البابلي  حلياة  الذاتية  ال�شرية 

والعميقة  املتوا�شلة  االإطالالت  أن  ا إال  ا له,  رئي�شا  مرتكزا 

ملحميا  نف�شا  أعطتها  ا أ�شاوية,  املا أريخ  التا حمطات  على 

أبعاد الزمن الثالثة وي�شتمد ح�شوره الطاغي  يزاوج بني ا

منها, فال تكتفي الكاتبة بر�شدها لوقائع املوت الراهن 

أريخ  التا ووقائع  االأ�شاطري  رفات  يف  النب�س  يكفيها  وال 

أجمل ما  إن�شانية ا املثبتة يف بطونه, بل تتطلع يف وقفة ا

يكون اىل حقيقة احلب العظيم القادم والذي مل يندثر وال 

أطلقتها الكاتبة  ينهزم قط, لتذكرنا باجلملة اخلالدة التي ا

إحدى رواياتها حني قالت حلبيبها  �شيمون دو بوفوار يف ا

)بني ذراعيك عرفت احلب العميق الذي يتوحد فيه القلب 

والروح واجل�شد(.

بحبيبها  تفز  مل  إن  وا احلب  من  أ�س  تيا مل  البابلي  فحياة 

الذي �شيق�شم   
ّ
آمنت به كونه امل�شد ا ناجي احلجايل, بل 

ظهر ال�رشور, فانطلقت تب�رش باحلب القادم الذي �شيبزغ 

بغداد  قلب  �شوهت  التي  احلرائق  رماد  بني  من  ريب  ال 

�شيحدث  اليوم فغدا  إذا مل يكن  وا وج�شدها وروحها معا, 

ذلك, وهكذا بقيت )حياة البابلي( مرتددة من دعوة عمها 

ال�شيخ قيدار لها بااللتحاق به يف نهاية الرواية ومل جتبه 

أملها باحلب ال يزال فاعال. ب�شيء, الأن ا

روايتها  يف  الدليمي  لطفية  الكاتبة  لغة  قت 
ّ
تعم ولهذا 

يف  فهي  بها,  تنح�رش  جماليات  نحو  أكرث  فا أكرث  ا هذه 

ذات  بلغة  تتميز  كانت  ال�شابقات  ورواياتها  ق�ش�شها 

آلف  وتتا املعالَج  امل�شمون  مع  تت�شق  مميزة  جماليات 

كتب لها يف جتربتها 
ُ
أما ما ي معه بنربة مو�شيقية مميزة, ا

اجلديدة هذه فيتمثل فنيا بقدرتها على م�شاعفة جمال 

لغتها التي امتلكت ال�رش )املو�شيقي يف الكتابة( هذا من 

جانب, وتناولها مل�شامني ال تت�شق مع لغة اجلمال وال 

ذلك,  على  االمثلة  ومن  آخر,  ا اللغة من جانب  مع جمال 

االطفال عندما  بلغة  نت بع�س �شفحاتها 
ّ
دو الكاتبة  أن  ا

النا�س  ب�شطاء  بلغة  ثم  ذلك,  يتطلب  الفني  املنحى  كان 

أنها ال حتفل  ا ال�رشد, مبعنى  ن�شيج  أخرى من  ا أماكن  ا يف 

يف  يحدث  كما  ال�شاخن  املادي  وح�شها  املفردة  بجزالة 

ال�رشودات  من  كثري  تعتمده  الذي  )االيرو�شي(  املنحى 

 الكاتبة مزدوجا, 
ّ
أن تدعم جمالياتها, فكان هم أجل ا من ا

أ�شاتنا الفاح�شة بو�شوح ال يقبل الرتدد  أن تعر�س ما بني ا

لغة  ب�شمات  مت�شك  أن  ا وبني  االأخرق,  واحلياء  واملراءاة 

هويتها  لها  وت�شجل  ح�رشا  الدليمي  لطفية  اىل  تنت�شب 

أي�شا, وهي تقدم لقرائها  ا اخلا�شة وجمالياتها اخلا�شة 

زالت  ما  الأنها  االآفاق  مفتوحة  تزال  ال  روائية  ملحمة 

احلرب  أن  ا االأقل-  على  ذلك  يل  يبدو  -كما  تت�شاءل 

ف�شلت  لنا  ال�شلم  حتقيق  منها  الهدف  كان  التي  االأخرية 

أخرى بقول جلان بول  ا لتذكرنا مرة  االآن,  يف ذلك حتى 

أوزارها  أن حطت احلرب العاملية الثانية ا �شارتر قاله بعد ا

حني قال لقد )انتهت احلرب ومل يولد ال�شلم بعد(.  
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أمر ال�شعر ويف مفهومه وجدواه,  يحتار النا�س كثريا يف ا

أ�شاليبه.  ا أ�شكال  وا �شياغته  طرق  يف  يحتارون  مثلما 

أ  يبدا �شوؤال: متى  طرح 
ُ
ي االأمر عندما  يلتب�س عليهم  وقد 

الكالم ال�شعري ال�شايف الذي ال غبار عليه, ومتى ينتهي 

إىل ال�شعر. بالرغم من عدم توقف الكالم املن�شوب ا

عن  االإجابة  يف  أُ�شيلَ  ا قد  كثريا  مدادا  أن  ا يف  �شك  ال 

إىل  ا ألة  للم�شا ت�شوره  قدم  ناقد  أقدم  ا منذ  ال�شوؤال,  هذا 

مقاربات  يف  املو�شوع  تتناو�س  االأقالم  وظلت  االآن. 

أن�س  تا التي  النظرية  واليقينيات  للدوافع  تبعا  متنوعة 

حتليال  فيقدم  الق�شيدة  ج�شد  يروم  ما  فمنها  إليها.  ا

الذي  االإبداعي  االجتهاد  ودرجة  الثابتة  ملكوناتها 

ي�شيفه ال�شاعر ليظفر بخ�شو�شيته. ومنها ما يتيه يف 

أجواء  بحر املو�شوعات واملعاين منتقيا منها ما يالئم ا

كل  عن  يتنزَّه  ال�شعر  أن  ا واحلق  وموحياتها.  الق�شيدة 

أو �شكال  أن يكون مادة �شهلة التناول, ا ذلك, ويناأى عن ا

 �شهده ومعناه.
ْ

ل ا�شتلطافه ومن ثم ع�رش
ُ
ي�شه

امللتوي  والدرب  ال�شاهق  البناء  ذلك  هي  الق�شيدة  إن  ا

إىل املتاهة. وب�شفتها تلك, تنجح يف متنعها  املف�شي ا

إميان قارئها بجدوى ال�شعر, وبقدر  إال بقدر ا وال تعطي ا

عامل  يف  واملداراة  أويل  التا على  وقدرته  املعريف  زاده 

الرموز العميقة.

�شعراء هذه الق�شيدة التي نتحدث عنها قليلون ونادرون 

إىل  ا تن�شب  التي  الكتابية  باالإنتاجات   
ُّ
يعج زمٍن  يف 

االأجيال  خمتلف  من  �شماء  باالأ يعج  كما  ال�شعر, 

من  ال�شاعر حممد بودويك واحدٌ  ا�شم  وامل�شارب. ولعل 

هوؤالء القليلني والنادرين لقرائن متواترة نوردها على 

ال�شكل التايل:  

الق�شيدة  ال�شعري يغطي خمتلف مراحل  - كون عمره 

أي من  إىل االآن, ا املغربية بدءا من منت�شف ال�شبعينات ا

ال�شكل  إىل  ا دملون(  )جراح  ديوانه  ق�شائد  كتابة  بداية 

أة ال حت�شى(  الذي ارت�شاه لق�شائد ديوانه اجلديد )امرا

ال�شادر موؤخرا. 

�شيا�شيا  املغربية  احلياة  معرتك  عا�س  كونه   -

واجتماعيا وثقافيا, عي�شة ال�شاعر واملنا�شل الوظيفي 

م�رشوعه  وانفتاح  جمتمعه,  اهتزازات  مع  املتفاعل 

ال�شعري على هذه االهتزازات.

أ الكثري, ويكتب القليل, وهذه  - كونه �شاعرا مثقفا يقرا

العطور  خمرتعي  ي�شبهون  الذين  الكبار  ال�شعراء  �شفة 

أطنان الزهور  أوالء الذين من ا ومبدعي الروائح الزكية, ا

إال على القدر الي�شري من العطر اجلميل.  ال يتح�شلون ا

الذين متر�شوا  فذاذ,  االأ ال�شعر  دار�شي  أخريا, كونه من  وا

العربية  لل�شاحة  وقدموا  االأكادميي,  االأدبي  بالبحث 

درا�شات وقراءات على قدر كبري من الر�شانه املنهجية 

الدين  عز  »�شعر  الهام:  كتابه  آخرها  ا كان  والعلمية, 

إبداالته وبعده الرعوي«. النا�رشة: ا

أ�شا�س  إن امل�رشوع  ال�شعري ملحمد بودويك ينه�س على ا ا

إبداعية جتعل من ق�شيدته منوذجا متفردا  خ�شو�شية ا

للفن  االعتبار  تعيد  فنية,  إواليات  ا من  يقرتحه  ما  يف 

إبداعية  ا كا وروؤية, فللرجل ح�شا�شية 
ْ
ال�شعري بناء و�شب

إخ�شاعها  وا وتركيبا,  معجما  اللغة  تطويع  من  مكنته 

ملتطلبات ق�شيدته وم�شتلزماتها, تبعا لروؤيته العميقة 

�شياء والكائنات واملفاهيم الوجودية والكونية. ذلك  لالأ

الرائجة,  بالنماذج  تغرتُّ  ال  بودويك  حممد  ق�شيدة  أن  ا

االأبهى  الفنية املحققة. فبحثه عن  للحدود  وال تطمئن 

بِل 
ُ
ج ما  مع  ومتوافق   ,

ٌ
دائب املتمنعة  الفجاج   وعن 

أ�شكاله مهما  وا أبهى �شوره  ا عليه من طلب اجلمال يف 

»جراح  منذ  ال�شعرية  أعماله  ا لكل  والقارئ  وناأى.  د 
ُ
بِع

دملون« و»يتبعني �شفري الق�شب« و»قرابني« و»مركبة 

أة ال حت�شى«  إىل ديوانه اجلديد: »امرا ال�شنجاب« و�شوال ا

م�شار  على  بامللمو�س  يقف    - مداخلتنا  مو�شوع   –
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ن�شو�شا  لنا  �شفّي 

ُ
لي واملحن,  ال�شهد  يعت�رش  �شاعر 

تُخفي املحن وتظهر الع�شل الطافح مبذاقه ودالالته يف 

لتغيري  ي�شلح  الذي  الكالم  الكبري,  الكالم  ت�رشيب  أفق  ا

�شريه 
ُ
 العي�س, وي

ُ
ب

ّ
أثيث الوجود مبا يحب وجه العامل, وتا

رغيدا باملعنى االأكرب. 

جميل  بكل  حتفل  بودويك  حممد  ق�شائد  كانت  إذا  وا

والقيمي,  االأر�شي  واقعنا   
ْ
م�شت التي  االأعطاب   

ُ
لِح

ْ
�ش

ُ
ي

الرموز  وليمة  ي�شهدا  أن  ا إىل  ا واالآخر  الذات  داعيا 

أة  )امرا إن ديوانه  اللغة والتجربة, فا أتون  ا ال�شاعدة من 

إنفو برنيت  ال حت�شى( – ال�شادر موؤخرا بفا�س عن دار ا

من  خرج  الذي  ال�شاعر  أن  با ي�شي   – أنيقة  ا طباعة  يف 

أم�شك  ا الذي  ذاته  هو  �شاملا,  غامنا  دملون«  »جراح 

مل  التي  التخوم  إىل  ا إياها  ا موجها  ال�شعر  دابة  بلجام 

إال من كان  ا التي ال ي�شمد فيها  االأ�شقاع  إىل  تطرق, وا

االإن�شانية وفريا, ومثلها من متاع  متاعه من املعرفة 

الفكر والوجدان. 

أة ال حت�شى« من حلظتني, كل حلظة  يتكون ديوان »امرا

ت�شتوعب حزمة من ق�شائد غاية يف التجان�س والتبنني 

اها »نزهة اخلاطر«, 
َّ
الفني والداليل. فاللحظة االأوىل �شم

مع ما لهذه الت�شمية من دالالت موحية بكتاب مرجعي 

والقا�شي,  الداين  يعرفه  القدمية  العربية  االإروتيكا  يف 

إال ما ياأخذ االأنف  ولكنه مل ياأخذ من مرجعه – هذا – ا

الثانية,  اللحظة  أما  ا بعطره.  طافح  ثوٍب  عبري  من 

أ�شجان« يغلب على ن�شو�شها ال�شتة االإعجاز  اها »ا
َّ
ف�شم

أفق تو�شيع الداللة واالإيحاء.  واالختزال والتكثيف يف ا

ننا نعرف باأن اخلو�َس الدرا�شي يف جمموع ق�شائد  والأ

الظفر  قبل  والزمن,  اجلهد  إهدار  ا على  مبعٌث  الديوان 

هذه  تقرتحه  الذي  للغنى  نظرا  واملبتغى,  بالغاية 

 عزمنا على اختيار 
َّ
املجموعة ال�شعرية اجلديدة, فقد قر

أجواء هذه التجربة,  جانب واحدٍ, وجدناه مهيمنا على ا

مبو�شوع  االأمر  ويتعلق  ون�شقها.  لن�شغها  وم�شكال  بل 

أن نح�رش املنت ال�شعري املدرو�س  ا أينا  أة. كما ارتا املرا

وهذه   – أعتربهما  ا الديوان  ق�شائد  من  ق�شيدتني  يف 

ه, وهما معا 
ْ
وجهة نظري – عرو�شتي الديوان وجوهرتي

االإبداعي, مبا  تك�شفان عن تطور ملحوظ يف م�رشوعه 

أن نطلق عليه انعطافة حقيقية يف لغته ال�شعرية  ميكن ا

دالالٍت وروؤيةً. 

أة لي�س جديدا يف املنت ال�شعري  أن مو�شوع املرا �شحيح ا

أنه يبقى املو�شوع  إال ا العربي والعاملي, قدميا وحديثا, ا

�شتهلك؛  فما 
ُ
�شتنفد وي

ُ
أن ي الثابت والكوين الذي ال ميكن ا

�شكال  واالأ املنمطة  وال�شور  املحدَّد  املعنى  هو  هلُك 
َ
ي

ولعل  والنا�شخون.  املقلدون  يتناقلها  التي  التعبريية 

ال�شعري  اجلوهر  حترر  التي  ال�شمات  إحدى  ا هي  هذه 

وتُبقيه على مر الع�شور ميدانا خ�شبا للتناف�س والتمايز 

أفذاذ كامرئ   من هذا املعرتك �شعراء ا
َّ
واالإغناء. وقد مر

أبي ربيعة وذي الرمة  القي�س وجميل بن معمر وعمر بن ا

وديك اجلن وبودلري ونزار قباين, وغريهم من ال�شعراء 

أثرا �شغريا  الذين يف بالكم.. فكان كل واحد منهم يرتك ا

أة الكبري.. يف حيز وا�شع, وجملة ق�شرية يف كتاب املرا

أنداده  ا إىل  ا بودويك  حممد  ال�شاعر  ي�شيفه  الذي  فما 

هي  وما  اخل�شيب؟  املو�شوع  هذا  يف  الكبار  أ�شالفه  وا

وهو  والتذوق,  والتفكري  التعبري  أ�شاليب  ا من  عدتُه 

يواجه مو�شوعا مطروقا ومنفتحا على كل االإ�شافات 

املتوخى  النموذج  هو  ما  النهاية:  يف  ثم  املحتملة؟ 

إىل حتقيقها ؟ أة ال�شعرية التي يتوق ا للمرا

أن املالمح االأوىل لهذا النموذج تطالعنا  إىل ا بداية, ن�شري ا

مثلما  ال�شعرية,  ملجموعته  واالأخري  االأول  الغالف  يف 

تطالعنا يف عبارات العنوان واالإهداء والت�شدير. وهذه 

لعمله.  االأولية  املالحظة  مرحلة  تدعم   
ٌ
عتبات كلها 

آثر  ا قد  جهة  من  جنده  لعمله,  االأولية  املالحظة  فمن 

االإ�شباين  للفنان  االأبي�س بلوحة  الغالف  أن يزين حيز  ا

ال�شهري بيكا�شو, وهي عبارة عن ت�شكيل هند�شي ي�شتثمر 

أة  امرا �شكل  منها  مولدا  واخلطوط  واملكعبات  املثلثات 

وبني  الواقعي,  وجودها  إىل  ا االندفاع  بني  تتاأرجح 

 التجليات 
ْ

إىل  وجودها الهالمي عرب الرتدد يف العودة ا

لوان..  واالأ واالأوراق  باالأغ�شان  عنها  املعرب  الطبيعية 

ترتبع  وهي  و�شعها  حتديد  يف  الناظر  يتيه  أة  امرا

يف  غاية  لالمح  متخذة  العرو�س,  ي�شبه  ال  عر�س  على 

أة اجلحيم.  أة اجلنة وال هي امرا املجهولية, فال هي امرا

ٌّ بينهما, قد ي�شيئها ال�شاعر الذي انتقاها  إمنا هي حد وا

ال  أة  )امرا اعتنْي 
َّ
اللم ق�شيدتيه   

ْ
عرب كتابه  على  أمرية  ا

حت�شى( و)الرا(.
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ما  بقدر  فهي  حت�شى(,  ال  أة  )امرا العنوان  عبارة  أما  ا

أن �شاعراً   ا
ُ
أح�شب تنطوي على طرافة يف ال�شياغة, وال ا

العجيبة,   ال�شياغة  هذه  إىل  ا �شبقه  قد  بودويك  قبل 

إيحاءاتها  ا إنها بالقدر ذاته تُغري القارئ بال نهائية  فا

– يتطلب احلذر  – واحلال هاته   
ُ
ومدلوالتها.. فاملقام

إليه.. ومهما يكن  ر باأي انطباع يندفع ا
ْ
والرتيث قبل اجله

إن عتبة الغالف االأخري, واملتمثلة يف الفقرة  أمر, فا من ا

إىل جانب  أة من الق�شيدة االأم واملثبتة ا ال�شعرية املجتزا

�شورة ال�شاعر, قد ت�شمح لنا ببع�س الب�شي�س املعنوي 

أة  إىل ف�شاء املرا والداليل الذي يهيئنا للدخول املحتّم ا

الرغيد. يقول ال�شاعر فيه:

أنت تقطفني/ ال�شوء  أية ريح �شدتك/ من خ�رشك/ وا فا

أ�شابعك  ا ب�شهد  املدىل/ من حزام قفطانك/ وترجمني 

حوك  الهوائية/ بقايا ليل فتيت/ على ذهب ِكتْفَك ال�شَّ

أزرق/ فاجر اخلطا/ فاتك الدَّبيب, غريٍب أي عْطر ا ا

ْ
أ�شور ألواح ا أٌ يت�شقق كا / وظما

ُ
َّب أنا ريٌق يتحل �شقََّني/ وا

�شابِْك
ُ
إىل رفرف الورد/ ونداء رحيم/ من ر ويت�شوفُّ ا

أن  ا من  أكد  يتا ال�شعرية  الفقرة  هذه  قارئ  أن  ا الواقع 

بالفر�شاة  اال�شتغال  عن  يق�رش  ال  باللغة  اال�شتغال 

الغالف,  لوحة  يف  »بيكا�شو«  ا�شتعمله  ا 
َّ
مم لوان  واالأ

وو�شعياتها  الكلمات  فاعلية  مدح  يف  ذهب  ا 
َّ

رمب بل 

الغالفني  عتبتا  تتحد  وبذلك  بعيدا.  مذهبا  االإ�شنادية 

أة فادحة ال�شفات  أن ثمة امرا ا يف الداللة املوؤكدة على 

ال�شعري, نكَّلت بال�شاعر  العمل  والوجود تخُطر يف هذا 

أنها منكلةُ  أن ي�شتقيم عمله, وهي - وال �شك – يف ا قبل ا

واندثر  غام  حني  بال�شاعر  نكلت  املحتمل.  بالقارئ 

و�شتنكل  مت�شقق.  أ  ظما إىل  وا متحلب  ريق  إىل  ا وحتول 

وزاده  التلقي  ملكات  عليها  ا�شتعدى  هو  إذا  ا بالقارئ 

إذا  ا تنكيل  من  به  أعظم  وا والثقافة,  املعرفة  من  الوفري 

ال�شمات  وهذه  الوجودي  اجلالل  بهذا  �شاحبته  كانت 

كمتخيل  أة  املرا هذه  ج�شد  ا�شتح�شار  دام  ما  الباذخة, 

خالل  من  ال�شوفية  اللذة  ممار�شة  من  نوع  هو  �شعري 

إىل املطلق, ما دام االرتواء  أي مبحاولة الو�شول ا اللغة, ا

ربا 
ْ
أن اللغة ال�شعرية ت�شبح مع ال يتحقق ج�شديا. مبعنى ا

ارتقاء  ي�شبح  ال�شعري  الن�س  وحَتقَّق  أة,  املرا عامل  إىل  ا

إىل هذا العامل. ا

أن املقطع ال�شعري امل�شكل لعتبة الغالف االأخري  وا�شح ا

املجموعة  عنوان  عبارة  على  أ�شوائه  ا ببع�س  يلقي 

أة من خالله تبدو كائنا  أة ال حت�شى( فاملرا ال�شعرية )امرا

أنثويا باأ�شابع من هواء, وبكتْف ذهبي �شحوك, لكنها  ا

الفاتك,  العطر  عبري  من  تثريه  مبا  وجودها  على  دالة 

�شاب رحيم«.
ُ
ومبا تعد به من ر

الديوان يف م�شتهله,  بها  أخرى يطالعنا  ا هناك عتبات 

إىل   يف جمال داليل متجان�س, ت�شري كلها ا
ُّ
وكلها ت�شب

االإهداء  عبارة  يف  ذلك  يظهر  واحلب,  أة  املرا مو�شوع 

انتقاه  الذي  العنوان  ويف  امل�شيح(  حفيدة  الرا  إىل  )ا

ال�شاعر للمجموعة االأوىل من الق�شائد )نزهة اخلاطر(, 

ال�شاعر  االأوىل امل�شتعار من  الق�شيدة  وكذا يف ت�شدير 

آك(. وت�شعرنا هذه  إذ را أى غده ا أنا من را حممود دروي�س: )ا

ابتهاالت طقو�شية تهيئ  أنها  ا لو  الثالث كما  العبارات 

إىل عوامل ن�شو�شه ال�شعرية. فعبارة  �شاحبها للدخول ا

إىل »الرا« التي ينعتها ال�شاعر بـ »حفيدة  االإهداء موجهة ا

ال�شلوات  برتوؤ�س  تقوم  حقيقية  أة  امرا وهي  امل�شيح«, 

امل�شيحية يف كني�شة امل�شيح يف قرية »معلوال« الواقعة 

�شابة  وهي  وحلب,  دم�شق  بني  فا�شلة  طريق  و�شط 

يف  ال�رشيانية  باللغة  �شلواتها  وتلقي  امل�شلني,   
ُّ
توؤم

الكني�شة التي �شهدت حدث »الع�شاء االأخري«. وقد ح�رش 

�شياحية  زيارة  الطقو�س خالل  ال�شاعر جانبا من هذه 

ال�شابة  �شخ�شية هذه  أذهلته  فا القدمية,   الكني�شة  لهذه 

املحافظة على طقو�س ولغة ال�شلوات التي كانت تقام 

الزيارة  هذه  تثمر  أن  ا إذاً,  ا عجب,  وال  امل�شيح.  عهد  يف 

أطلق عليه ال�شاعر ا�شم )الرا( تيمنا  الروحية ن�شاً باذخاً ا

أى. مبا �شهد ورا

أما عبارة عنوان املجموعة االأوىل من ن�شو�س الديوان  ا

أجواء  ا ت�شتعيد  أنها  ا فاملوؤكد  اخلاطر(,  )نزهة  وهي 

ويعد  النفزاوي..  ال�شيخ  ل�شاحبه  العنوان  بنف�س  كتاب 

املحظور  حدود  تخطت  التي  العربية  الكتب  أوائل  ا من 

الرتبة املمنوعة. وهي  ِّبة يف  ُقل
م الثقافة اجلن�شية,  يف 

ال�شاعر  لكن  الكتاب,  �شاحب  أة  بجرا ن 
ِّ
املتيم ا�شتعادة 

إىل وجهة فنية �شامية  – كما �شرنى – يوجه ا�شتعادته ا
أة, ال باعتبارها و�شيلةً للمتعة احل�شية, بل  ت�شتح�رش املرا

أدل على  لال�شتغال الفني واالإ�شافات االإبداعية. ولي�س ا
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حممود  مبقولة  االأم  للق�شيدة  ال�شاعر  ت�شدير  من  ذلك 

ت�شمو  إذ  ا آك«,  را إذ  ا غده  أى  را من  أنا  »ا الرائعة:  دروي�س 

إليها تاريخا كامال من  أة �شموا ال ي�شاهى, وتعيد ا باملرا

إال ال�شعراء.  أة ا أنه ال ين�شف املرا االعتبار, واحلق ا

أة ال حت�شى« مبقابلة, هي  ي�شتهل ال�شاعر ق�شيدة, »امرا

على درجة كبرية من الغرابة والطرافة: 

وحيدة !!/ بل متكرثة وكثيفة/ متعددة كاأجنحة الهواء

وملتفة على البيا�س / كثلج ال�شمال/ تفاحة �شهية

عليها نداوة قزح/ يف جزيرة عزيزة/ مل يطمثنها قدم 

وال قلم

والوحدة  الواحدية  بني  واحد  مقام  يف  اجلمع  يتم  إذ  ا

أة, وبني التعددية والكرثة, فتن�رشف الواحدية  لهذه املرا

ين�رشف  بينما  وجوده,  جلوهر  املج�شد  الفرد  للكائن 

التعدد والتكثري لل�شفات, فيقع االحتاد واالن�شجام بني 

الكائن واملكنون, وهذا لعمري جناح لل�شاعر يف االنتقال 

اعتبارها  إىل  ا لغويا  مو�شوعا  اعتبارها  من  أة  باملرا

إذ  ا املفهومني.  بني  وبنيِّ  وا�شح  والفرق  لغوية.  ذاتا 

أة ذاتاً  أما املرا ا الن�شبي,  للمعنى   
ٌ
تراكم أة مو�شوعاً  املرا

إحالل  وا بالت�شمية  الهوية  أكيد  تا يف  إمعاٌن  فا لغوية 

طويال  رانت  التي  الفحولة  على  ردا  اللغة,  يف  االأنوثة 

لغوي  موقع  إىل  ا أة  املرا طريق  إن  »ا العربي.  ال�شعر  على 

أ�شي�س  إال عرب املحاولة الواعية نحو تا إبداعي لن يكون ا ا

وتناف�شها  )الفحولة(  ت�شارع  نوثة  لالأ إبداعية  ا قيمة 

يف  وتقدمها  نوثة(  )االأ �شمات  حتمل  كتابة  خالل  من 

إمنا بو�شفها  أنها )ا�شرتجال(, وا الن�س اللغوي, ال على ا

إزاء  با إبداعيا  ا م�شطلحا  )االأنوثة(  جتعل  إبداعية  ا قيمة 

يف  الغذامي,  عبداهلل  يقول  كما  )الفحولة(«  م�شطلح 

.i»أة واللغة كتابه الر�شني »املرا

إال عندما ينتقل  أ�شلوب املقابلة, ا وال ي�شبع ال�شاعر من ا

ثر الفعلي:  إىل االأ من الو�شف ا

أنت ال�شعةٌ ك�شوك ال�شياج/ وعذبة كالورد العايل ا

يجمعني  الذي  وموئلي  احلرور/  اليوم  يف  �شقيفتي 

ليل  يف  البي�شاء/  وع�شاي  أنت..  ا اجلوال/  ك�رشة 

الذنوب/ و�شالمي يف احلروب/ ومائي ودوائي واحلية 

التي ت�شعى

إن عرثت على �شاعر يطلب الظل من  – ا إذاً  ال تعجب – ا

كاأن  الطبيعة,  م�شاهد  من  الو�شال  ويعت�رش  أة,  املرا

أيقونة تخت�رش كل ما يروج يف الطبيعة   وا
ٌ
أة مفتاح املرا

 
ٌّ
�رش ذلك  فاء.  وهي مع 

َّ
والر َغد 

َّ
والر العي�س  أ�شباب  ا من 

مكنوٌن, ولغزٌ ي�شتحيل فك معانيه: 

أل: أ�شا - ا

أنك الغيب والطي  أك/ كا أقرا أحيط بك علما/ وال ا ملاذا ال ا

وال�رش املكنون/ مكنوزةٌ يف خزائن/ ال يراها الهدهد

لي�س يل/ وملاذا  اخليال/ فكيف يل مبا  بها  يزين  وال 

/ فلم ي�شل دريئة الرمي..
ُ
طا�س �شهمي عندما رميت

أة الواقع, فال طائر االأخبار  أة ال�شعر, ال امرا هذه هي امرا

قدرة  وال  مملكتها,  تفا�شيل  ونقل  بوجودها,  أحاط  ا

ال�شعرية  الذات  اخليال ت�شتطيع ت�شور مفاتنها.. وتظل 

إدراكها.  ا عن  عاجزة  أمرها,  ا يف  حائرةً  وذاك  هذا  بني 

عرب  يتحقق  فالو�شال  املبتغى:  يحدث  باملقابل  لكن 

أذهله  اللغة ال�شعرية, وعرب االإحداثات الرمزية, »الأن من ا

أ�رشار  أبحر يف جمازات اللغة وعمل على ف�س ا اجلمال, ا

ويفتنت  إمكاناتها  ا وي�شتح�رش  ي�شتنطقها  الكلمات, 

بها, ولعل االفتتان بالكالم هو الوجه االآخر لالفتتان 

.ii»باجلمال

إليه هنا  ا – امل�شار  أو باجلمال  ا بالكلمات  االفتتان  إن  ا

– قد يربك الرتاكيب, فيعمل على تفكيك اجلمل, ويطلق 
من  عاريا  نف�شه  يقدم  كي  أة  املرا هذه  ملعجم  العنان 

الروابط والتعاريف, ما دام هذا املعجم �شاحلاً لل�شياق, 

مت�شامناً يف الداللة على اجلوهر وال�شفات:

�شماء وال�شفات  بك االأ
ْ
تباهيت يا الطاوو�شة/ ح�شنت

مليكة وفاتنة وهالكة/ جميلة ومليحة وفاتكة 

ح�شناء وغادة وخريدة/ وكاعب وفرعاء وغراء

إذا تلوحني ب�شاعد الذهب   وظبي وغزال/ وا
ٌ
جوؤذُر

أن�شق  ا الف�شي/  الوعود  ومنجل  االأمنيات/  وبرق 

أت�شاءل  أتذرر كالنخالة/ وا أت�شظى كالزجاج/ ا أن�شافاً/ ا ا

أراين حثيثا« فال ا

إن تداعي املعجم يف هذا املقطع ال�شعري وغريه, يدل  ا

�رشف مبنطوقها على 
ُ
على عط�س الذات وا�شرتوائها, وي

بعاد  أنه جنون معقلٌن مدرٌك لالأ إال ا حافة جنون موؤكد, ا

إحداث الفو�شى يف الكالم لفائدة  إليها من ا التي يرمي ا

يختزلها  روؤية  وهي  املوقف.  وتنظيم  الروؤية  ان�شجام 
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ميكن  الذي  الق�شيدة,  من  االأخري  ال�شعري  املقطع 

أة  اعتباره خمرية الق�شيدة كلها.. روؤية تنوب فيها امرا

ال�شعر عن كل ن�شاء الكون, وي�شبح فيها ال�شاعر �شعباً 

من الرجال:

أقول عنك: أن ا بو�شعي ا

أنت الن�شاء«  »ا

أن تقويل عني: بو�شعك ا

»هو ذا �شعبي !!«/ قليال ما ينبغي فيك قلتُه 

 الديون
َّ
تي/ وتزاحمت علي

َّ
كثريا ما ترجتني رج

أن يفخرن باملديح ال�شامي الذي دبجه  ت�شتطيع الن�شاء ا

أة  )امرا ق�شيدة  خالل  من  فيهن  بودويك  حممد  ال�شاعر 

ال�شاهرة  ال حت�شى(, ولكن فخر الرا, االأخت امل�شيحية 

على ا�شتمرار القدَّا�س بكني�شة قرية »معلوال« ال�شورية, ال 

أذكر بجالل وهيبة امتقاع لون ال�شاعر  ي�شاهى. والزلت ا

الهام�شة  الرا  �شفتي  بني  ينقلهما  وهو  عينيه  وزيغ 

بال�شلوات يف �رشيانية ف�شيحة,  وبني مائدة امل�شيح 

يف  ونبيذه  امل�شيح  خبز  �شمت  والتي  االأرجل,  ثالثية 

لب املزعوم. الرا التي متجدها 
َّ
الع�شاء االأخري, ليلة ال�ش

 بذلك 
ْ
ق�شيدتها, جمعت بني اجلالل واجلمال وا�شتحقت

إن مل يتزوج. الرا التي  أن تكون حفيدة للم�شيح, حتى وا ا

إليه حاله ب�شببها,  ا آل  ا البوح مبا  ال�شاعر يف  ال يتحرج 

يف ذلك ال�شحى املقد�س: 

�شقتني  التي  فليت  الرا:/  أخذته  ا ي/ 
ِّ
لُب معي  يعد  مل 

معتال  عليال  مبعلوال/  كله  الدهر  أبقتني  وا  / أ�رشتني  ا

�رش  لها  أفتح  ا ودمي/  ق�شائدي  أو�شو�شها  ا متبوال/ 

أنرث بني يديها/ قلبي خمبوال مقتوال االأ�رشار/ وا

لها  يعد  أة, مل  املرا أن هذه  ا أكرث من غريه  ا ال�شاعر  يعلم 

أن تتزوج ال�شماء, وتنذُر  حقٌّ يف الرجال, عندما قررت ا

يتجاهل  ذلك  ومع  تعاليمها,  خلدمة  وروحها  ج�شدها 

علمه, ويتمنى : 

فرا�س  الحقي  معلوال/  براري  يف/  مهرة  ارك�شي 

َف مرمي / دعي �شو�شن 
ْ
ع/ الحقي طي

ْ
ال�شوء/ وغيم النب

تغو�شان  الن�رشتني/  ورمانتيك   / ي�شتهني  أ�شنانك  ا

أطرى من القطن/ يف دمي/ دعي ثلج اللوز يوؤرجحني  ا

وريح اجلبل تنعقد كرباعم املاء/ على وتري

من  آياتها  ا تتلوا  »الرا«  فـ  املقام,  هذا  التُه يف 
َ

�ش لكل 

 رحيم, وال�شاعر 
ٌّ
أوحى بها رب ا أو اجلديد,  ا العهد القدمي 

إىل  ا يغدو  والكل  رجيم...  �شيطان  به  أوحى  ا �شعرا  يتلو 

االأر�شي  للمعنى  تت�شع  التي  اللغة  على  معتمدا  غايته 

قدا�شة  إن  ا ثم  واملقد�س.  املدن�س  وللطق�س  وال�شماوي, 

القدمية  الو�شعية  االأديان  توجد يف  أة واجلن�س مل  املرا

إىل الكتاب املقد�س, حيث  أي�شا, ا إمنا ت�رشبت, ا فح�شب, وا

�شليمان,  للنبي  نا�شيد  االأ بن�شيد  القدمي  العهد  يطالعنا 

جل�شد  أو�شاف  وا احل�شي  احلب  أنا�شيد  ا عن  عبارة  وهو 

أبعاده اجلن�شية وال�شقية.  لكن �شاعرنا ي�شتيقظ  أة وا املرا

إذ  ا اللحظة,   
ّ
مو

ُ
�ش إىل  ا منتبها  عليه,  اال�شتهاء  أة  وطا من 

 :
ّ
تُرفرف روح امل�شيح الطاهرة يف ذلك املكان البهي

 خطى على 
ُ
إيل/ وقْع أنت تنظرين ا أين هرب وجهك/ وا ا

أنفا�س  االأدراج احلجرية/ خافتة.. المعة وواثقة/ لعلها ا

أو يد العا�شقة أو مرتبكة كذبالة الراهب/ ا امل�شيح/ ا

لعلها و�شو�شاُت �شحابه / وطيُف الق�شم الكاذب/ بعد 

�شيحة الديك

أة ال  أن نعقد مقارنة جمالية بني ق�شيدتي )امرا أمكن ا لو ا

أن املكونات الفنية من �شياغة  حت�شى( و)الرا( لوجدنا ا

إيقاع الق�شيدة االأوىل تنت�رش على نظرياتها  وت�شوير وا

يف  خاطب  ال�شاعر  أن  ا وال�شبب  الثانية؛  الق�شيدة  يف 

أة االأر�س والواقع, تلك التي حتتاج  ق�شيدته االأوىل امرا

يف  خاطب  حني  يف  و�ْشعها,  عن  بها  ي�شمو  ما  إىل  ا

الدينية  االأجواء  وبح�رشة  بذاتها  �شامية  أة  امرا الثانية 

دخل  إذا  »ا االأ�شمعي:  يقول  كما  وال�شعر  بها,  املحيطة 

الطرفة  وجه  على  هذا  نقول  والن«.  �شعف  الدين  يف 

إ�شافة  أة ال حت�شى( ا إذ يبقى ديوان )امرا واال�شتظراف. ا

حقيقية  وانعطافة  املعا�رش,  العربي  �شعرنا  إىل  ا فنية 

يف امل�رشوع اجلمايل الرائع الذي ي�شتغل عليه ال�شاعر 

املبدع حممد بودويك, وميتع من خالله قراءه وعا�شقي 

أدبه يف املغرب والبالد العربية. ا

الهوام�ص

أة واللغة – املركز الثقايف العربي – 1996  i  - عبداهلل الغذامي – املرا
. – �س 55 

 .  117 – – احلب والغناء �س 116  ii  - علي حرب 
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كتاب  �شدر  نزى:  كتاب  إ�شدارات  ا �شمن 

للم�شور  ال�شوئي:  الت�شوير  يف  »درا�شات 

وي�شم  احل�شني,  عبداملنعم  العماين  والباحث 

الكتاب ثماين درا�شات مقابلتني ن�رشت �شمن 

أعداد جملة نزوى.. ا

قام الباحث بجمعها و�شبطها واختيار ال�شور 

املنا�شبة لها..

إىل »الت�شوير ال�شوئي..  وت�شري الدرا�شة االأوىل ا

والتي  امل�شتقبل«  وموؤ�رشات  املا�شي  آفاق  ا

الفوتوغرافية  ال�شورة  أهمية  ا عن  فيها  حتدث 

يقول(  )كما  تعبري  وهي  للحدث  وتخليدها 

هذه  ويف  احلقيقي..  الفن  عن 

عن  الباحث  حتدث  الدرا�شة 

الفوتوغرايف  الت�شوير  عالقة 

وخروج  الت�شكيلي  الفن  يف 

الفن  رحم  من  الفوتوغرافيا 

الت�شكيلي..

الثانية  درا�شته  أ�شارت  وا

العد�شة  بني  »الت�شوير 

قبل  ما  مرحلة  والفر�شاة, 

إىل تو�شيح  ا الرقمية«  ال�شورة 

الت�شوير  فن  بني  العالقة 

الفوتوغرايف وفني الر�شم والت�شوير الزيتي..

ثر  »االأ الكتاب  من  الثالثة  الدرا�شة  وت�شمنت 

الدرا�شة  ويف  واملتلقي..  الفنان  بني  الفني 

الرابعة هناك قراءة »ال�شورة ال�شوئية.. حتليل 

االإ�شارات  علم  إىل  ا فيها  أ�شار  ا �شيموطيقي« 

�شورة.  كل  تت�شمنها  التي  ال�شفرات  ونظام 

أهمية »ال�شورة  كذلك ت�شمنت الدرا�شة اخلام�شة ا

ومن  وااليديولوجيا«  الثقافة..  بني  ال�شحفية 

ال�شاد�شة  الدرا�شة  الكتاب  الدرا�شات املهمة يف 

م�شرتكة«  أر�شية  ا عن  والبحث  واالإ�شالم  »الفن 

بامل�شرتكات  زلية  واالأ اجلدلية  العالقة  ودور 

الت�شكيلي  الفن  بني  والعالقة  واملختلفات 

واالأديان ال�شماوية.

إىل  ا الباحث  تطرق  ال�شابعة:  الدرا�شة  ويف 

مانية بني الواقع والطموح .. 
ُ
»الفوتوغرافيا الع

إىل التعريف بالفوتوغرافيا  هذه الدرا�شة هدفت ا

العمانية عرب �رشد تاريخي كذلك قدمت حتليال 

مان..
ُ
لواقع الت�شوير ال�شوئي يف ع

الباحث وامل�شور  الثامنة تطرق  الدرا�شة  ويف 

املفاهيمية  »الفوتوغرافيا  إىل  ا كتابه  يف 

هذا  يف  االأولية  التجارب  وبع�س  مان« 
ُ
ع يف 

املجال.

الثمان  الدرا�شات  جانب  إىل  ا

االأوىل  مقابلتني  الكتاب  ت�شمن 

امل�شور  مع  الباحث  بها  قام 

الذي  جون�شون  يوجني  االأملاين 

االأحا�شي�س  أهمية  ا عن  حتدث 

للم�شور  بالن�شبة  وامل�شاعر 

على  االأحا�شي�س  تلك  وانعكا�س 

حديث  ودار  امللتقطة  ال�شورة 

املقابلة حول اقامة امل�شور يف 

مان مدة ثماين �شنوات وانعكا�س 
ُ
ع

تلك املعاي�شة على فنه وجتاربه الفوتوغرافية 

كمح�شلة  مان 
ُ
ع يف  أقامها  ا التي  واملعار�س 

كبرية  با�شتفادة  يقول  كما  عا�شها  غنية 

إحدى التجارب املتميزة يف حياته. وكا

الباحث  مع  حوار  ت�شمن  الكتاب:  ختام  ويف 

امل�شور الدكتور عبداملنعم احل�شني االأكادميي 

إىل  ا فيه  تطرق  قابو�س,  ال�شلطان  بجامعة 

م�شريته الفنية والبحثية وم�شاركاته وكتاباته 

مان 
ُ
ع داخل  ال�شوئي  والت�شوير  الفن  حول 

وخارجها.
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