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الأ�شجار والنهارات الغائمة

تت�شامق متيد اإىل ما وراء الأفق

ُ اأن تفارق
كاأمنا ل تريد

عائلة ال�شدمي والنجوم

j v j

طائر ي�شدو ب�شوت اآخر

أنه قادم على طيور الغابِة يبدو ا

التي ت�شتقبله

بح�شِن �شيافة الغريب

j v j

حنوٌن اأمر هذا الليل

نُّ من �شلفه بكثري َ
اأح

أيتها الطفولة لأنِك ا

حت بيدك الغ�ّشة
ّ
لو

من النافذة

ووا�شلِت الرحيل

j v j

لي�س غريِك

أيتها اجلميلة  ا

املختبئة بني الأ�شجار والأكمات

واأقمار مائلة

بلطختها الدكناء

ى يف �شكل وعول ترك�س يف الفالة
ّ
تتبد

لي�س غريك

أيتها الطفولة ا

من ينقذ هذه الأرواح الهالكة.

j v j

�شوء يت�شلل

من ال�رشفة املغلقة

ترى من خالله

�شجر احلور

 على ف�شائله
ْ
يحنو

الطالعة...

j v j

ِّعاً
يجل�س على ال�رشفة مت�رش

اأمام الأ�شجار والن�شيم

 الرحمة
َ

�س
َ
لكن قب

ل يدنو منه

في�شعر ب�شيف اجلاّلد

أ�شه امله�ّشمة. هاوياً على را

j v j

قال يل �شديق ذات مرة:

ما اإن اأ�شل اإىل بالد 

حتى اأقول

هذا هو الوطن النهائي

لكن ما اإن تنق�شي الأيام

أ�شهر التي ل ت�شل اإىل ا

اإل بحبل واهٍن

من ال�شجر والغثيان

اأغادر اإىل بالد اأخرى..

هكذا انفرط العمر

بحثاً عن الوطن واملكان.

من يوميّات الأفق املفتوح

4
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من يوميّات الأفق املفتوح

 s  s s
j v j

مندفعاً

ُ
هذا احل�شان الأ�شهب

يف الفراغ املحت�شد

وحني ي�شل الذروَة

حتفه الفرا�شات

واملالئكة والأطفال

مندفعا

هذا النا�شك

يف حدائق روحه

�شارداً يف مالعب روؤاه

لقد اأو�شك على بلوغ الذروة

التي و�شلتها

اندفاعُة احل�شان والفرا�شات.

j v j

الفي�شانات

أبنائها دموع الأر�س على ا

الب�رش التع�شاء.

j v j

قالت الغيمة جلارتها:

لّقحي فحل ال�شماء الهائج

ر البيادر واحلقول
ّ
كي ل يدم

j v j

 هذه اللحظُة
ٌ
به غ�شب

لكنه ل يريد تدمري العامل

الذي ياأكل كبده ببطء 

قه
ْ
ول يريد حر

ي
ِّ
 كربيت ذر

ِّ
بزر

فقط

ي�شغي اإىل ا�شطراب الكواكب يف ب�شاتينها

اإىل �رشاخ الأجنّة يف اأرحام الأمهات

واإىل اقرتاب جنمة مهولٍة  

من هذه الأر�س

ُ
ببطء تقرتب

ً رويداً رويدا

وب�شبق ل نظري له

حتى ُتنجزَ اللقاح البهيج 

وتكون النهاية..

j v j

اأعتذر منك

 على غ�شن ال�شجرة
ُ
أيها الطائر الالبد ا

فالريح �شتق�شف بعد قليٍل

ك املبلَّل باأمطار ع�شَّ

البارحة

j v j

�شالماً على ال�شجرة واأع�شا�شها

�شالماً على الربق

تثغو قطعاُنه

من اجلهات الأربع

ة
ّ
باجتاه الأر�س العربي

املثَقلة بالنعيق واجلذام

j v j

منذ ال�شباح املبكر

الذي يلوح من النافذِة

اأرى �شورتك امل�شيئة

م
َّ
معلقًة على جدار قلبي املهد

لكنه العامر باجلمال

ب�شبب هذه البت�شامة 

ّ
التي تر�شلها يف الف�شاء املكفهر

في�شتحيل مروجاً وارفة..



أراك يف البعد ا

كما يف القرب

ينبوع غبطة وابتهاج

أيها املالك ال�شغري ا

أتيتني من حيث الذي ا

.
ْ
ل اأحت�شب

أ�شبح يف جلة الهاوية كنت ا

بني اجلبال

والأودية اجلافة

ق
َ
مو�شكاً على الَغر

أو الرحيل اإىل البالد ا

التي لن تعود منها

حتى �شاللة ال�شيطان.

 اخليال والذاكرة 
َ
ت

ّ
أتيت وغري ا

غريت الزمان املوحَل

أتونه الذي تتالطم يف ا

جرذاٌن موبئة..

دائما يف ابت�شامتك

التي تلوح مع ال�شباح

اأحلّق على اأجنحة الأمل

يحملني �شوء جنمٍة

مة
َ
اإىل البالد املفع

ة
ّ
بالزرقة الأبدي

كي اأعود اإىل �شحكتك

التي مل تفارقني

ة
ّ
حتى يف الأحالم الق�شي

وما وراء احلياة

ْ
احلياة التي اأ�شحت

 وانبهار،
ِّ
ينبوع �شمو

أيها املالك ال�شغري ا

j v j

الليل ينت�رش بني اأ�شالِع

الغابة

ويف عيون حبيٍب

به املوت
ّ
غي

فثوى يف ال�شدمي

j v j

يا لهذه الذكريات

تتقاطر تباعاً

عربات قطار ت�شتعل فيها النريان

فت�شتحيل اإىل رماد

j v j

ليلة موؤرقة

 فيها ول جنوم
َ
ل قمر

عتَمة خانقة

واأنت وحيد

يف غرفتك البعيدة

اإل من ُقمري

يف طور الحت�شار

غامراً لياليك

تة
ّ
باأ�شوائه املي

j v j

رجل يخاطب غيمة عابرة:

امطري حيث �شئِت

أيتها الغيمة ا

فظلُّ رحمتِك يل

ووارُف ن�شيمِك للمالك ال�شغري

j v j

اأعرف اأن هذا الطائر

الذي ي�شدح منت�شياً يف الف�شاء الطلْق

أ�شجار الغابة وبني ا
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من يوميّات الأفق املفتوح

 s  s s
هو روح احلياِة

لة
ِّ
مرتح

ة
ّ
يف ممالكها الالمرئي

j v j

اأ�شحو

على ابت�شامتك التي متالأُ امل�شافة

بالنَغم واملو�شيقى

ومن لثغة الطائر

يف ع�شه

وهذيانه احلميم

اأعرف

اأنك تعاتبني

رمبا تقول:

ً اأن الطق�س ما زال حارا

واأنك ل تغادر البيت اإل قليالً

ول تذهب اإىل احلديقة.

تقول يل:

اإنك تنتظرين

j v j

يدنو الطفُل

من مياه البحرية

تلحقه الأم بوجهها الأ�شقر

الذي يعلوه من�ٌس خفيف

 وهي مت�شك بالطفل
ُ
ينح�رش الثوب

ت�رشق من بني فخذيها

طفولةٌ ثانية

يعلوها مطر خفيف

j v j

اأرى يف وجهك ال�شغري

الذي ي�شبه وجه طفٍل

 دهر
َ
كاأنه ذات

اأرى تاريخ الب�رش الباحث

عن ماأوى وحنان

 الكينونة(.
ّ
)احلنان �رش

اأرى اإ�رشاقة اخلال�س

يحملها طائر يعرب اجلبال

نحو البحريات والغيوم.

طفولة الكائن

وهو يجتاز اأرخبيل املوت

اإىل ح�شن اأمه الذي ما زال مفتوحاً

حتى عودة الراحل

من غياهب التيه والظالم

j v j

      اإىل ذلك الوح�ش املتداعي

يجل�س بني متاثيل الكنغر والتما�شيح

ديكة املعابد امل�شاءة بال�شموع

تلك التي توقظ الفجر

قبل �شطوعه على العامل.

ينظر اإىل احليوات حوله

يف �شكينٍة باطلة

ل تنوي 

اإل على نحر نف�شها

ي�شغي اإىل وقع خطا بعيدة

ة
ّ
يقيناً لي�شت خطا الأحب

الذين رحلوا منذ اأحقاب

لي�شت اإل خطا موتى

قادمني من جهات كثرية

كاأمنا يف موكب احتفال جماعي

بنهاية العام

أو بدايته ا



ل فرَق بني الريح العا�شفة

يف خرائب مهجورة

اأو يف املدن العامرة واحلقول

اآمال يعلل بها املوتى وجودهم

َ
يعلّقون التمائم

على عنق الذبيحة

ويدجلون امل�شافات

ْ
أقدامهم تعبت ا

وال�شيخوخة املريرة

تقرع الأبواب

د الدم يف الروح
ّ
تلك التي جتم

وجتعل الوح�س

ي�شقط يف الربكة الآ�شنة

حتفُّه اأ�رشاب البعو�س والذباب

من غري حراك

ول رغبة

يف اإزعاج الكائنات

أيامه ولياليه.. التي تقلق ا

أيتها ال�شقور املحلّقة واأنت ا

يف �شهوب طفولٍة

كاأنها مل تكن يوماً

على هذه الأر�س

اأطلقي ن�شيدك الأخري

على رفيق العمر

الذي اأو�شك 

على الوداع والرحيل

j v j

أيها الطائر نواحك ا

يطوي امل�شافة

ّ
ويذكرين بذلك الفجر ال�شمائلي

الذي اأخذ ين�شج خيوطه واأم�شاجه

أة الثكلى. من نواح تلك املرا

نحيبها يحتّل الأودية وال�شعاب القاحلة

بها مبطر دموعها الغزير... ويخ�شِّ

آة اجلبال ى العامل ظالً هائالً يف مرا
ّ
يتبد

أة وانك�شارها ودموع تلك املرا

j v j

ما الفرق

نة
ّ
بني الأ�شماك امللو

ال�شابحة بوداعة ونعا�ٍس

يف الأكورمي

ة الأعماِق
ّ
وبني تلك ال�شابحة بوح�شي

يف املحيطات؟

ة
ّ
خيال احلري

ي�شكن الليل والعا�شفة

 واحلياة.
ِّ
ِهبة العلو

j v j

أ�س البوذا، البوذا الذي يقول  الطائر يحط فوق را

بالالاأذى(،  اخلبري  هو  احلقيقي  الإن�شان  )اإن 

باأهوال  املعذّب  روحه  من  زاداً  الطائر  ياأخذ 

العامل، ليوا�شل التحليق والطريان يف الأرا�شي 

ات..
ّ
ال�شا�شعة والقار

يف  املتناثرة  �شعوبها  تدير  امللكة  والنحلة 

بيت  من  مقربة  على  اخل�رشاء.  الغابة  اأرجاء 

ى 
ّ
يتبد عميق  بات 

ُ
�ش يف  تغط  التي  التما�شيح 

وال�شناجب  الفرتا�س:  حلظُة  حتني  حتى  أزلياً،  ا

بخّفة  وذهاباً  جيئة  العمالقة  الأ�شجار  تت�شلق 

الطائر  نواح  ترفد  التي  اأ�شواتها  مع  تت�شاقط 

بنربة  ة، 
ّ
ال�شمائلي أة  للمرا الدامي  ال�شوت  وذلك 

نواح اآخر، كاأمنا الن�شجام الأق�شى للطبيعة يف 

من  ف�شاٍء  على  حممولً  املاأ�شاوي  امل�شار  هذا 

�شفافية جارحة.
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j v j

التايلندي،  الأندوني�شي،   ،
ّ
الآ�شيوي الطفل  أيها  ا

التي  ال�شغرية  الربكة  ت�شبح يف  واأنت  ال�شيني، 

متور يف خيالك اأكرث �شعًة ورحابًة من الأكوان 

بذلك  تذكرين  الطفل  أيها  ا الكربى.  والبحريات 

من  �شاخ�شاً  البعيدة،  البالد  يف  خلفته  الذي 

نحو  يتيمة،  ب�شجريات  املحاط   
ّ
املائي حو�شه 

ال�شماء،   
َ
دروب تعرب  وهي  والطائرات  الطيور 

بلغ  من  بن�شوة  املاء  يخبط   ،
ٌ
�رشب يعرب  وحني 

مملكته  عر�س  على  وا�شتوى  اأق�شاه  الفرح  به 

ب نزهاتي، 
ّ
الغام�شة.. ما كنت اأعرف اأنك �شتخر

 يف فوؤاد اأو�شك الزمان اأن 
ّ
وحتتل املكان الق�شي

غ، 
ْ
عاد له �شو

ُ
، اأن يدمره، بحيث ل ي

َّ
ي�شلبه احلب

إذ يدخل احللقة الأخرية يف جحيمه اخلا�س. ا

j v j

أيتها ال�شجرة أنا فخور بك ا كم ا

واأنت تظللني هذه احل�شود

من اجلرحى واملعذّبني

اأغ�شانك املتطاولة يف الظالل

 �شماء حانية
َ
تالم�س اأهداب

وجذعك امللتف بنتوءاته

التفاف اأزمنة مرتاكمة

منذ بدء اخلليقة، �شارب يف الأعماق

ال�شافية، بعيداً عن املخلوقات

ال�شارحة على الأدمي، املتناحرة

ة قمح اأو جيفة حيوان.
ّ
على حب

كنت ال�شدر احلنون لالأطفال الهاربني

من املذبحة، وكذلك ال�شعراء والفال�شفة،

أماً روؤوماً ، ملكة حناٍن ل تقهر. ا

j v j

أيتها ال�شم�س اغربي ا

�شعاعك ما زال يت�شلل اإيلَّ

من بني ال�شخور والأكمات

اغربي

 معجباً باملاآثر واملدائح
ُ
فل�شت

جها عباقرة و�شعراء
َّ
التي دب

اغربي

 الحت�شار
َ
فقبل اأن تدخلي طور

ة، �شاحقًة
ّ
بعد اأحقاب �شوئي

اأر�س الب�رش )اإن ظلت اإىل ذلك العهد(

كما ي�شحق فيل اأفريقي هائج منلًة مري�شًة،

)رغم انِك ما زلت

يف طور ال�شباب، فحرارتك

على ال�شطح تبلغ �شتة اآلف درجة،

ويف املركز ع�رشين مليون درجة مئوية

ون�شاطك احلراري اجلهنمي يظهر

على هيئة غيوم باأ�شكال نبات الفطر،

وهو ال�شكل الذي اتخذته قنبلة هريو�شيما

ة
ّ
مفخرة ال�شناعة الب�رشي

على قدم و�شاق(.

عليك اأن تتواري عن وجوهنا وعيوننا

التي بداأت اأع�شابها يف التلف وال�شمحالل.

عليك اأن تتواري كثرياً قدر الإمكان

الذي متليه ق�شمة حظنا النحيل، يف هذه

الهنيهة العابرة..

عليك اأن تغربي

فل�شت معجباً اإل بغروبك ومغيبِك

 
َ
)ذهب وي�شبه  م 

ّ
املتي العا�شق  قلب  ي�شبه  الذي 

الزمان(.

الكثيفة  مبظالّتها  تغطي  والغيوم  ب 
ُ
ال�شح دعي 

املنذرة بالرعود وال�شواعق والربوق.

اغربي

دعي الليل يتقدم بظالمه الأكرث عمقاً وخ�شوبًة، 

ليل ال�شعراء واملجانني، ليل املت�شوفة وال�ُشهب 



م�شارح  ينري  �شقوطها  جمال  يفتاأ  ما  التي 

الوديان ، ال�شهول واله�شاب اخلر�شاء.

j v j

غيابك

يجعل ال�شماء مقربة �شعثاء

النجمة تهجر موطنَها

ات
ّ
تائهة يف دروب املجر

جف.
َ
 ي

َ
ويجعل النبع

j v j

جنود ذاهبون اإىل حرب

أو يلوح   ا
َ
ل اأحد يف وداعهم، ل اأحد يذرف الدمع

على  ال�رشفات،  خلف  من  ٍة 
ّ
�شبحي مبناديل 

اأحد..  منها  يعود  لن  التي  الديار  اإىل  الراحلني 

القطار والعربات املكتظة، انطلقت من حمطات 

مهجورة ومع�شكرات..

عهم 
ّ
ادون يبحرون يف �شباح العوا�شف، ي�شي

ّ
�شي

نباح كالب يف �شواطئ مظلمة..

لتذهب   ،
َ
نهار ليَل  الأر�س  يحرثون  فالحون 

رتَفني وحمقى.
ُ
الغالل اإىل م

فرق،  من  والثكلى  املاأجورة  النائحة  بني  لي�س 

يف اأزمنة القحل واجلفاف.

أبعد من  حرة وامل�شعوذين ل تذهب ا
َ
وتعويذة ال�ش

جثّة الغريق.

j v j

أة ال�شابحة أيتها املرا آه ا ا

يف البحر وال�شدمي

 وال�شمك العا�شق
ُ
ظه امللح

ّ
فرجك يتلم

توغلني يف الليل

�شتعادة
ُ
فخذاك جنّة م

ونهداك حران كالن�شيم

توغلني يف البحر والليل

ل اأرى فيك مالمح الذاهب اإىل النتحار

رغم اأن هذا اجلمال

َ
أبعد فاأبعد ل يليق به اإل الذهاب ا

يف خزائن الأعماق

يف جروف املرجان

احلياة بانتظارك على ال�شاطئ

فكري يف الرمل الأبي�س

والكتاب.

j v j

دائما ترفع اجلماهري القب�شات

وتلهج بالهتاف

حتمل الزعماء على املناكب والأكتاف

احلناجر منتفخة الأوداج

والأحذية جترف الأر�َس

وتكاد تبلغ اجلبال طول

أ املهرجان  لكن ما اإن يهدا

حتى تعود النفو�س

كما احلقول العط�شى،

أ مهرجان اآخر.. اإىل دورتها الأوىل، ليبدا

ة
ّ
اإىل اآخر احلكاية الأزلي

لالإن�شان واأحالمه املحّطمة.

j v j

ل ال�شالبة

التي مهما قويت �شكيمتها

 والتحطيم
ْ

 لها من الك�رش
َّ
ل راد

ة
ّ
ول الرّقة املائي

التي مهما اأوغلت يف اللطافة والنَدى

اللطافة الأقوى

من �شالبة املا�س واحلديد
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ة مبرونة تكوينها ال�شفيف..

ّ
هازمة القو

الثنتان مل تنقذا تاريخ الإن�شان

من ال�رشور والهالك

لكن حلكمِة الفيل�شوف ال�شيني

مكانها املفارق

وبط�شها اللطيف.

j v j

يا �شديقي ال�شغري

إنني اأخاطبك من م�شافة ا

بعيدة

أبعد من �شهيل ا

أ�شالفك(  )كما يقول ا
ُ
م�شافة رك�َس فيها الظبي

أ�شالوؤه ْ ا
حتى طارت

امات اأمواجها املتالطمة
ّ
يف دو

طارت يف خ�شمها الطائرات احلديثة

والأ�شاطيل وما ل يو�شف من اخرتاعات

ف امل�شافة وا�شتئنا�شها
ْ

ق�ش

ة
ّ
لكنها ظلت غام�شًة وع�شي

�شديقي

من البالد البعيدة اأخاطبك

والليل الآ�شيوي مييل اإىل النح�شار.

اأعرف اأن خيالك الطفل

مل ي�شل بعد اإىل هذه الر�شوم واملرابع

ن
َّ
أبعد من حو�شك املائي امللو مل ي�شل رمبا ا

الذي ت�شبح فيه وتخبط ماءه كاأمنا يف حميط..

لكنَّ ال�شكَّ يراودين يف اأنك تعرف

أبعد مما يدعي واأن خيالك ي�شل ا

 التجربة واجلراح.
ُ
أ�شري معرفتَه ا

واأنك تخدعني باألعيبك الربيئة

�شاً رمبا من املعرفة
ْ
الأكرث حد

واأوهامها..

يف نظراتك ال�شاردة �شفر اآخر

وق�شيدة لن يكتبها اإل املالك ال�شغري

وهو يبحر يف رحلته الفلكية

ك
ُ
التي تندفع اإىل حتطيم كل �شيء ت�شله يد

كاأمنا العامل يف خيالك احلر، خيال

وجد وي�شتوي 
ُ
املطر والريح، يجب اأن ي

كي ل يفقد هذه العفوية وهذه الفو�شى امل�شعة

خارج القواعد واملوا�شفات..

بالرباءة نف�شها، براءة القدم الأوىل

أ بعد يف وهي مل تبدا

الختبار )البالغ( لالأ�شياء والوجود.

j v j

اأجل�س على ظهر مت�شاح

اأ�رشب ع�شري العنب

واآكل فاكهة الغابة

وعلى مقربٍة

اأرى فر�س النهر ي�شق عباب املياه

قاً اأطنانا من الأخ�شاب الطافية
ِّ
مفر

واحلطام

بخْطمه الرهيب وفكيه يزدرد بلدًة

بكامل �شكانها لت�شتقر يف معدته

التي ت�شبه قعر �شفينة غارقة.

على ظهره الطيور تنقر رزقها

والعقبان حتمل يف مناقريها الأ�شماَك

ّ
 العائلة يف وْكر ال�شجر الغابي

َ
ع�شاء

املرتامي..

ل نوار�س يف الأفق ول ميام

أ�شلحته أزيز الغابة جي�ٌس ي�شتُل ا وا

ليغ�شى املعركة بعد قليل..

يت�شع امل�شهد وميتد، ليعود النظر

حا�رشاً م�شدوهاً، اإىل امل�شطبة

وظهر التم�شاح ونبيذ الغابة..



j v j

ة
ّ
ميائم مبناقري معقوفة حاد

،
َ
يح�شبها غري العارف اأ�رشاب ن�شور وجوارح

تخبط مياهاً �شوداء �شا�شعًة،

ُ
اأكرب من بحرية واأقل من بحر، فتتطاير املياه

باً منتنًة تطبق على الأر�س والأفق.
ُ
ح

ُُ
�ش

ٌ
أبراج تت�شاقط اأعمدة وتنهار عمائر وا

أرا�ٍس �شاهقة ت�شكنها ب�رشية من ا

ن
ُ
خمتلفة.. يهيج املحيط املتاخم مكت�شحاً املد

والبلدات والأنهار يف م�شار هيجانه الكبري...

ق 
ّ
لد من نظرة مت�شاح بعد نوم طويل، حد

ُ
حلم و

يف الأعلى فراأى بومة تتفّقد بي�شها وحتلم.

j v j

يرتعد خوفاً

من ذكر اهلل

ب
ُ
كما ترجتف ال�شح

على منحدر اإع�شار..

لكنه مل يفعل �شيئاً،

لت�شحيح الأمور

ما زال ينام على كتف ال�شيطان

ويف حدائقه املع�شبة.

j v j

الطيور املهاجرة

تقطع الأر�س وال�شماوات

 واملفازات
َ
الطبائع

تهرب من �شواري الب�رش وال�شباع

لكن قبل حمطة الو�شول

تقع ذاهلًة

يف �شباك العوا�شف والربوق

ت�شت�شلم لبط�س الطبيعة

ت�رشح مع اأمواجها العاتية

تراوغ منْخف�شاً جارفاً

ت�شرتخي يف ظل �شاعقة

مو�شكة، على النق�شا�س.

ما زال ثمة حلم غائم

با�شتئناف الرحيل

j v j

الأمطار والربوق

قبلة ال�شماِء

على الأر�س املغمو�شِة بالذل واحلروب

ّ
ة تتجلى

ّ
الأبدي

يف مل�شة حنان خاطفة

j v j

ل على �شيء
ّ
ل تعو

ول ت�شتند اإىل جماعة

املاموث الطليق

منذ اآدم وما قبل الطوفان

 واأكل الع�شب
َ
 املاء

َ
�رشب

j v j

)النوم هو املوت الأ�شغر(

اإذن يكفي مع توايل الأيام وال�شنني

ة والإدمان
ّ
لهذه العادة الغريزي

)خا�شة لغري املوؤرقني( اأن تدخل

عرين املوت الأكرب بهدوٍء

وراحة بال. من غري هول

اخليالت  الكتب،  راكمته  الذي  الو�شف 

والأ�شاطري.

يكفي للراحل اأن يغم�َس عينيه كما يف كل مرة 

أثناء نومه تتداخل اأطياف  على امتداد حياته. وا

اإىل  �رشير،  أو  ا حمفة  على  حتمله  غريبة  وطيور 
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ألوان  ا الطريق  يف  هناك  ورمبا  الأكرب...  نومه 

أليفة..  ا  
ٌ
حيوانات فيها  ت�رشح  وغابات  ة 

ّ
قزحي

يدلف مملكة النهاية برهَة ن�شج واكتمال.

j v j

وحتييهم  كلمة  مُتيتهم  الذين  املرهفون  أولئك  ا

العي�س يف  رون 
ّ
يتدب عابرة، كيف  اإ�رشاقة طيبة 

جهنَّم  ة 
ّ
واخِل�ش ال�رش  أ�شاطري  ا فيه  تفوق  واقع 

املوعودة، ب�شاعًة وانعدام �شمري.

j v j

أة اجلال�شة على ال�شخرة املرا

يحيطها البحر من جميع اجلهات

ل تفعل �شيئاً غري النظر يف الأفق

 ت�شري ببطء
ٌ
و�شحب

نحو ال�شفة الأخرى من الأرخبيل

j v j

الأمواج  تالل  بني  ادين 
ّ
ال�شي قارب  يتاأرجح 

يف   
ُ
والذكريات  

ُ
الهواج�س تتاأرجح  كما  العالية 

أة اجلال�شة هناك. أ�س املرا را

j v j

ملفَّعني  دام�س،  ليل  يف  يبحرون  قرا�شنة 

بالكنز  حاملني   ،
ِّ
ال�رشي والق�شم  بالأ�شلحة 

املختبئ بني ت�شاري�س الأعماق..

j v j

حتت ال�شجرة املثقلة بالع�شافري والغيوم، اأجل�س 

 على اأ�رشعة 
ُ

، حتلّق فيه النوار�س
ّ
يف م�شاء بحري

دليل  وت�شيئ،  تنطفئ  التي  واملنارات  فن 
ُ
ال�ش

 ،
ّ
ارة يف الليايل املحتدمة بالظالم الوح�شي

ّ
البح

اجتياز  بعد  واحلانات..  واملواخري  املوانئ  اإىل 

 والعوا�شف تكون البيت والعائلة 
ّ
اخلطر البحري

واملالذ.

 منها اإىل ال�شجرة، الأخرى 
ٌ
الع�شافري يغادر �رشب

والنوار�س ل تكف عن ال�شياح والتحليق.

j v j

ماذا يخبئ هذا الليل البحري؟

عدا اأرق، ل�شك �شيكون اأقل فتكاً 

ن والثكنات
ُ
من اأرق املد

j v j

أيها املغيب ا

يا فاكهة النهار احلزينة

اديك
ّّ
ترفْق ب�شي

يرمون �شباكهم يف �شيائك الأ�شفر

ثمة اأطفال جوعى يف انتظارهم

دين
ّ
ترفق باجلرحى وامل�رش

ترفق بالغرباء واملوتى

بالثكاإىل واملنكوبني

اأنت الأكرث �شدقاً

بني ف�شول الأوقات

j v j

يتحدث املوج بل�شان الغيب قائالً:

لي�س الغيب اإل �شفرة املغيب

حب حمراء
ُ
حمفوفة ب�ش

وطيور قادمة من اأزمنة الطوفان

j v j

ة حتمل طفالً
ّ
أة الأربعيني املرا

 يف البكاء
ّ
يبكي، يلح

عنُقها بداأت فيه الغ�شون



نهداها يرجتفان ب�شعادة عابرة

ة
ّ
أة الأربعيني املرا

ت�رشد بني فا�شل بكاٍء واآخر

كاأمنا تتذكر �شيئاً

ل تريد له اأن ي�شقط يف الن�شيان

أة القادمة من �شقيع �شيبرييا املرا

رة بجبل فيتو�شا
ّ
أو من �شوفيا امل�شو ا

املكلَّل بالثلج طوال العام

أة التي تتجاوز الأربعني قليالً املرا

ترتك الطفل لوالده

ة
ّ
أ�شجار احلديقة ال�شتوائي ل بني ا

ّ
تتجو

ال�شناجب تت�شلَّق �شيقان الأ�شجار

طائر الليل كفَّ عن النواح

ب تتدافع كالذكرياِت
ُ
وال�شح

أة أ�س امرا يف را

ة ووحيدة.
َّ
 حر

ْ
اأ�شبحت

j v j

ل �شيء يعّكر �شفو هذه اللحظة

التي انتزعها من براثن الأرق

عدا ع�شيان احلرف

ة
ّ
�س الأبجدي

ّ
وتوح

j v j

غفرانك

يا حرف )الألف(

�س
ّ
اأنت الوحيد الأوحد املقد

عند �شيخ الروؤى واحلدو�س

رحمتك على العبد

ً الذي ل يريد من احلياة مزيدا

عدا، ا�شتمرار هذه الهنيهة

التي تو�شك على النقرا�س

j v j

ة
َّ
أتذكرك يا �شيخ املعر ا

ْقع الذي ل تعرف عنه �شيئا، فاأنت 
َ

من هذا ال�ش

رمبا مل تغادر اإل اإىل بغداد اخلالفة املحت�رشة. 

امل�رشق  ال�شباح  ب�شطوح  لك  جتلى  وهناك 

املحب�شني(  )ظالم  اأن  جمدبة،  �شحراء  يف 

من  النوع  هذا  جمال�شة  من  أفة،  ورا جمالً  اأكرث 

واأن  ال�شواء.  على  وعامتهم  واحلاكمني  ال�شعراء 

ة املهجورة ال�شيقة اأكرث نوراً وات�شاعاً من 
ّ
املعر

ال�شعي البليد وراء �شلطة و�شهرة ينخرهما الوهم 

والنفاق.

مل  رمبا  امل�شيء..  قربك  وحفرت  راجعاً   
َ
قفلت

 
َ

الدر�س كانت  التي  الرحلة  تلك  من  اأكرث  تغادر 

الأدلة  لكل  وحموك  تك�شريك  رغم  والعالمة. 

والعالمات.

ه املبكِّرة، 
ُ
لكن رحيلك القادم الذي بزغت حدو�ش

اجلريحة.  واأعماقها  الروح  تخوم  يف  �شيكون 

الكائن، وهو  الكينونة وه�شيم  �شيكون �شفراً يف 

يزهو بوجود جمبول من تفاهة وزوال.

ل  �شلباً  ظالماً  والأفق  �شاقة،  الرحلة  �شتكون 

 
ُ
الكائنات تبتكرها   

ٍ
�شهام  

ُ
اأي جدرانه  تخرتق 

اأمام �شطوة فنائها الأكيد..

قع الذي ل تعرف 
َ

ة من ال�ش
َّ
أتذكرك يا �شيخ املعر ا

أ�شفارك  عنه رمبا اإل القليل، رغم ما يتجلى يف ا

ما  ذلك  )البوذا(.  ة مع 
ّ
وفكري ة 

ّ
اأرومة روحي من 

كتف  على  وتوا�شلهم،  الفال�شفة  بحوار  عي 
ُ
د

امل�شافات والأزمان.

العزلة وهي ت�شكن   
َ
الأهم، عرفت  اجلوهر 

َ
عرفت

العا�شفة، عا�شفة املعرفة والكرامة. فت�شت يف 

النف�س حتى قعرها املظلم املخيف الذي مل يجروؤ 

على النزول يف هاوياته املتنا�شلة اإل النادرون 

من ال�شفوة عرب التاريخ.
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عرفت تزاحم الأ�شداد حتى يف القبور. واإن طلب 

إيغال يف تعب حياٍة ل تلبث اأن  إل ا املزيد لي�س ا

عرفت  الكالح.  الوحيدة  احلقيقة  بوجه  ترتطم 

اأن الأر�س ل تت�شع ملخلوقاتها التي قفزت اإىل 

 ي�شتطيع التنبوؤ ب�شيء 
َ
الأر�س املجهولة، ول احد

بعدها.

بني  ونواحه،  اليمام  �شدو  بني  الفرق  حموت 

الفجيعة واخلفة، )خفة الكائن( على نحو اآ�رش..

ذلك  خارقني(  أدباء  وا فال�شفة  )قبل  عرفت 

ال�شا�شعة،  املهزلة  هذه  عن  ال�شعيد،  الغتناء 

�ش�شاعة املوت واحلياة، العقاب والثواب، اجلن�س 

والزواج والتنا�شل، الفرح واللذة التي هي لي�شت 

رياح  تذروها  ما  �رشيعاً  عابرة،  هنيهات  اإل 

تكون  ما  وغالبا  للوجود.  اجلوهري  ال�شوؤال 

التي مل يكن  ْفق املاأ�شاة 
َ
الأمل ود توثيقاً ملتانة 

طوفان نوح اإل بذرة جنينها الأول.

دم 
ُ
�ش يف  حتجرنا  لو  كله،  هذا  عن  اأغنانا  ما 

إله الأقدمني عنها  ا الغيب الأوىل، التي ل يعرف 

اأر�شها  على  اخلليقة  هذه   
َّ
تدب اأن  قبل  �شيئاً، 

أ الرتاجيديا على قول  أ الغمر والتكوين، تبدا ويبدا

اأخرى  الأوائل الإغريق، التي تتعاظم حقبًة بعد 

 املحيطات الكا�رشة العِرمة.
ِّ
كمد

أيها  ا مبقامك  تليق  ل  �رشيعة  خاطرة  جمرد 

 الكبري.
ُّ
العدمي

j v j

طائر يغني

ُ
 الفريد

ُ
حلنُه ال�شاحر

يجعل املوتى

ي�شتيقظون من الأجداث

مِرحني يف اأرجاء البيت واحلديقة.

j v j

لي�س بني الأر�س وال�شماء

اإل خيط وهم

تك�رشه الربوُق بومي�شها اخلاطف

ليعود الكون اإىل وحدته الأوىل

دميه العميق
َ
�ش

j v j

اأكاد اأطري من الن�شوة

يف هذه اللحظة اخلاطفِة

التي تهجرين فيها الذاكرة والن�شيان

الأحبة والأعداء

الطفولة وال�شيخوخة

اجلنّة والنار

املعرفة واجلهل

ال�شيف وال�شتاء

خريف ال�شعراء

وكل اأركان الزمان واملكان.

ن�شوة الزَمن التي ت�رشب برياحها

اإىل ما قبل اخلليقة والتاريخ

ٌ
د
ِّ
 �شي

ُ
حيث الهباء

إله. والهالم ا

�سيف الرحبي
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التاريخية  و�صالتها  البحرية  بريادتها  الع�صور  اأقدم  منذ  ُعمان  عرفت 

الكبرية مع احل�صارات القدمية للتبادل الثقايف والن�صاط االقت�صادي، ال�صيما 

االأمم  من  وغريها  والرومانية  والفرعونية  والبابلية  ال�صومرية  احل�صارات 

البحر  يرتادون  الطليعة  يف  العمانيون  خمتلفة.كان  حقب  يف  واحل�صارات 

واحلرفة املالحية، والذين اعتربت مغامراتهم واأ�صفارهم مثاًل يحتذى به يف 

الدين  ال�صعوب واحل�صارات، ون�رش  للتوا�صل مع  وال�صجاعة  االإقدام واجلراأة 

االهتمامات و�صع  وال�صدق، ومن �صمن هذه  واالأمانة  املعاملة  من خالل 

مرتكزات اأ�صا�صية للتوا�صل احل�صاري واالقت�صادي.)1(

عبد اهلل بن علي العليان

كاتب من ُعمان

ُعمان والتوا�سل احل�ساري 

مع الأمم وال�شعوب الأخرى

عندما يرجع املرء اإىل الرتاث الكبري لعمان والعمانيني يجد اأن اأغلب الباحثني 

والرحالة وامل�ست�رشقني من الغرب والأجانب الذين كتبوا عن عمان والعمانيني 

مع  وتوا�سلوا  تفاعلوا  اأنهم  وكيف  الآخر،  على  النفتاح  م�ساألة  اإىل  تطرقوا 

�سعوب واأمم كبرية يف اجلانب القت�سادي واملعريف والإن�ساين ب�سورة تبعث 

الآخر،  مع  والتوا�سل  النفتاح  هذا  م�سامني  يف  واملراجعة  الهتمام  على 

واإقامة عالقة معه.



اأوال: االهتمام بالتجارة البحرية

ن�صاطهم  لكرثة  البحار  ب�صادة  لقبوا  اأنهم  حتى 

البحري العريق عرب التاريخ. ويف بع�ض امل�صادر 

وردت ت�صمية عمان ببالد الف�صة والنحا�ض، وذلك 

يف  قدميًا  املعدنني  هذين  وجود  كرثة  اإىل  اإ�صارة 

بامللك  اخلا�صة  اللوحة  يف  ذلك  ورد  وقد  عمان، 

اأن  تذكر  والتي  �صتو�صو(  )ماين  امل�صمى  االأكادي 

الف�صة من عمان، كما  اأح�رش معدن  هذا امللك قد 

ت�صري اللوحات التي ترجع اإىل ما قبل القرن الثالث 

والع�رشين قبل امليالد اإىل وجود �صالت جتارية بني 

جمان )عمان( واالأكاديني ولعل ذلك ب�صبب انتزاع 

�صيادة طرق التجارة البحرية عرب املحيط الهندي، 

ويف �صفحات مطوية من تاأثري احل�صارة العمانية 

– ي�صري الباحث د. حممد �صليمان اأيوب – يف تقدميه 
لبحث يف هذا ال�صدد اإىل اأن االأكاديني ومن بعدهم 

وقنعوا  العمانيني،  ب�صيادة  �صلموا  قد  ال�صومريني 

الهند  بتجارة  القادمة  العمانية  ال�صفن  با�صتقبال 

وتوابل جنوب اجلزيرة العربية، ذاهبًا اإىل القول اأن 

ح�صارتي  بني  الو�صل  حلقة  كانت  القدمية  عمان 

وح�صارة  جهة  من  النهرين  بني  وما  النيل  وادي 

وادي ال�صند من جهة اأخرى.)2(.وما اأن اأزف القرن 

ثاين  متلك  عمان  كانت  حتى  امليالد  قبل  الثالث 

اأ�صطولها  كان  ورمبا  وطرية،  قرطبة  بعد  اأ�صطول 

اأقوى اأ�صطول بحري يف العامل اأو اأكرث عدداً، وكان 

بال ريب الو�صيلة الوحيدة لنقل ح�صارة مينا وبابل 

و�صو�صة اإىل الهند ):(ولهذه �صكلت البحرية العمانية 

ومنذ البداية العمود الفقري للحياة االقت�صادية يف 

االأ�صماك  اإليه مهام عديدة، ك�صيد  واأوكلت  عمان، 

واأبنائه  الوطن  وحماية  والتجارة  والنقل  والالآلئ 

)على الياب�صة وعلى ظهر �صفنهم(«.)3(.

وال �صك اأن هذا الدور انعك�ض على احلياة االقت�صادية 

يف عمان، وا�صطلعت بدور كبري يف جانب تفعيل 

اآ�صيا واأفريقيا بحكم املوقع  التجارة البحرية بني 

الهند  بحر  ومدخل  اأفريقيا  ب�صاحل  وات�صالها 

وال�صني، وال غرابة اأن اأطلق بع�ض املوؤرخني على 

العمانيني ا�صم رواد املالحة منذ اأقدم الع�صور.

يف  العمانية  البحرية  عن  املعلومات  اأجلى  ولعل 

الكربى  الفتوحات  مع  تاأتينا  القدمية،  الع�صور 

التي  ق.م(،   322-356( املقدوين  لالإ�صكندر 

ال�صيا�صي  الطابع  يف  عميقة  تغيريات  اإىل  اأدت 

من  بالرغم  ق�رشها،  رغم  اآ�صيا  لغرب  واحل�صاري 

اعتماد اال�صكندر على البحارة الفينيقيني يف البحر 

دوراً  العمانيون  لعب  فقد  العربي  واخلليج  االأحمر 

املحيط  البحري يف  الن�صاط  واإيجابيًا يف  اأ�صا�صيًا 

الهندي ومن جهة اأخرى فاإن الفر�ض �صعوا ملناف�صة 

ال�صابقة لالجتياح املقدوين،  الفرتة  العمانيني يف 

الفر�ض  ملك  الكبري  دارا  عهد  يف  خا�ض  وب�صكل 

اأن العمانيني ملا  اإال  االأخميني )521-584 ق.م( 

ات�صفوا به من عزمية وت�صميم ما لبثوا اأن ا�صتعادوا 

دورهم البحري الدويل يف عام 100 ق.م. وعندما 

عام 50 وحتى  ما بني  دولية  كقوة  الرومان  برز 

البحري  الن�صاط  يف  تو�صعًا  العامل  �صاهد  200م، 

الدويل على اأيديهم خا�صة ما بني ال�رشق والغرب، 

العمانية  البحرية  ن�صاط  على  ذلك كثرياً  يوؤثر  ومل 

العمانيون  زاد  فقد  ذلك،  من  العك�ض  على  دل  بل 

من ن�صاطهم البحري الدويل وقاموا بتغيري طرقهم 

البحرية املعهودة من قبل، لي�صايروا �صواطئ فار�ض 

وال�صند و�صواًل اإىل الهند متحا�صني بذلك اال�صطدام 

مع ال�صفن املعادية لهم.)4(.

عند ظهور االإ�صالم كانت عمان بلداً عربيًا م�صتقاًل 

العرب هما جيفر  اجللندى  اأهل  اثنان من  يحكمه 

بعد  طواعية  االإ�صالم  يف  عمان  فدخلت  وعبد، 

و�صول مبعوث الر�صول )�ض(، وقد اأ�صهم العمانيون 

من  الكثري  يف  و�صاركوا  االإ�صالم  اإىل  الدعوة  يف 

وبالد  ال�صند  وبالد  فار�ض  فتح  مثل  الفتوحات، 

املغرب العربي، ويروى اأن عثمان بن اأبي العا�ض 

الذي عنينّ عاماًل على عمان من قبل اخلليفة عمر 

بحرية  بحملة  636هـ  �صنة  قام  قد  اخلطاب،  بن 

العمانية  املوانئ  من  بها  انطلق  ال�صند  بالد  �صد 

باأ�صطول عماين وبحارة وجنود من عمان. واأ�صهم 

بارز  اأي�صًا بدور  االإ�صالمي  الع�رش  العمانيون يف 
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اأ�صطولهم  ريادة  بحكم  التوابل  ومتميز يف جتارة 

من  العديد  »وا�صتهر  التجاري  ون�صاطهم  البحري 

رفيعة ومتميزة يف  موانئ عمان مبكانة جتارية 

ق�صبة  �صحار،  وكانت  الع�رش.  ذلك  يف  العامل 

ال�رشق  مع  التجارية  عمان  مدن  اأهم  تعد  عمان 

االأق�صى واأفريقيا وي�صفها املقد�صي باأنها )دهليز 

اليمن(،  ومغوثة  والعراق  ال�رشق  وخزانة  ال�صني 

وقد نقل عنه ياقوت احلموي يف معجم البلدان هذا 

الو�صف.)5(

ويف هذه الفرتة برزت عمان يف الع�رش االإ�صالمي 

موقعها  بحكم  التجارية  االأهمية  ذات  الدول  من 

الهام على طرق التجارة العاملية، واأ�صبحت مدنها 

»املرفئية يف التجارة ذات بعد عاملي، ويف طليعة 

هذه جند: �صحار عا�صمة عمان القدمية.

كما اأ�صبحت عمان بف�صل هذه املكانة اجلديدة يف 

الدورة التجارية العاملية م�رشب االأمثال يف �صعة 

: »من تعذر عليه  الرزق، ورواج التجارة، فقد قيل 

الرزق فعليه بعمان«، وهناك من ين�صب هذا القول 

تثبت  مل  واإذا  وال�صالم،  ال�صالة  عليه  الر�صول  اإىل 

الك�صب  و�صائل  توفر  مدى  على  يدل  فاإنه  ن�صبته 

»الدنيا ثالث عمان،   : االأ�صمعي  قال  وقد  بعمان، 

التقا�صيم  »اأح�صن  يف  وجاء  و�صرياف«،  واالأبلنّة، 

اأراد  االأقاليم« للجغرايف املقد�صي »من  يف معرفة 

التجارة فعليه بعدن، اأو عمان، اأو م�رش«. ويتحدث 

لعمان  الزراعي  االإنتاج  عن  العرب  اجلغرافيون 

فيقول احلمريي : »وبالد عمان م�صتقلة يف ذاتها، 

عامرة باأهلها، وهي كثرية النخل والفواكه واملوز 

اأهل  خراج  بلغ  وقد  والعنب«،  والتني  والرمان 

عمان على املقاطعة ثمانني األف دينار، وجمع يف 

األف  ثالثمائة  مبلغ  اجلباية  من  العبا�صي  الع�رش 

دينار.)6(

وكان العمانيون منذ القدم معروفني عند احل�صارات 

واالأمم القدمية باأنهم مالحون ماهرون، ولهم باع 

واأفريقيا،  اآ�صيا  مع  البحرية  التجارة  يف  طويل 

وبقي هذا االإرث الهام يتفاعل باطراد وفق ظروف 

اال�صتقرار ومناخ احلركة االقت�صادية العاملية، ومل 

�صناعتها  يف  بال�صفن  العمانيني  »عالقة  تقت�رش 

ذكر  فقد  اأي�صًا،  ميتلكونها  كانوا  بل  واإدارتها، 

امل�صعودي يف كالمه على بحر الزجن« وذكر جماعة 

من نواخذة هذا البحر من... العمانيني وهم اأرباب 

»وقد  اخلليج:  عن  كالمه  يف  قال  كما  املراكب، 

اأرباب  البحر وهم من  نواخذة هذا  ذهب كثري من 

البحر  هذا  يقطعون  ممن  العمانيني  من...  املراكب 

جزائره  يف  التي  االأمم  يف  عمائره  اإىل  ويختلفون 

وحوله«. وو�صف �صفالة فقال : »وهي اأقا�صي بالد 

الزجن واإليها تق�صد مراكب العمانيني«. وقد ذكرت 

من  املراكب  امتلك  من  بع�ض  اأ�صماء  امل�صادر 

خرج  الذي  ا�صمعيلويه  ذكرتهم،  وممن  عمان  اأهل 

قنيلة،  اإىل  عمان  من  مركبه  يف  300هـ  �صنة  يف 

واإ�صحاق وكان قد قدم من ال�صني �صنة 300هـ على 

و�صل  الذي  وكاوان  وحمولته،  ميلكه  مركب  ظهر 

عمان �صنة 317هـ يف مركبه قادمًا من �رشنديب، 
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وحممد بن باب�صاد بن حرام. وهكذا فاإن اأهل عمان 

اإىل  امتد  بل  املالحة،  على  ن�صاطهم  يقت�رش  مل 

فكان  البحري،  التجاري  الن�صاط  جوانب  خمتلف 

ال�صفن ويبحر فيها، وبع�صهم ميتلك  بع�صهم يدير 

ال�صفن وي�صتخدمها لنف�صه اأو ملن يوؤجره، وبع�صهم 

يقوم بالتجارة اأي�صًا، وهذا مكنهم من القيام بنقل 

�صلع اأفريقيا والهند وال�رشق االأق�صى مبا�رشة دون 

االعتماد على العنا�رش االأخرى.«)7(.

فاجلغرافيا جعلت عمان على مفرتق الطرق ونقطة 

ال�رشق والغرب جتاريًا، بحكم موانئها  التقاء بني 

وال�رشق  ال�صني  اإىل  فبالن�صبة  الهامة،  التجارية 

التي  التجارية  املراكز  اأحد  عمان  كانت  االأق�صى، 

من  العديد  ت�صف  لذا  ال�صني،  متاجر  منها  توزع 

امل�صادر �صحار خا�صة باأنها »دهليز ال�صني« نظراً 

وهناك  ال�صينية.  املنتجات  من  مبينائها  مير  ملا 

على ما يبدو اأكرث من طريق بحري اإىل ال�رشق غري 

اأن االأ�صهر من هذه الطرق طريقان اثنان �صلكتهما 

عادة  ت�صلكه  االأول:  الطريق  التجارية.  ال�صفن 

عابرة  عليها  يطلق  اأن  ميكن  التي  الكبرية  ال�صفن 

البحرية  الطرق  واأ�صق  اأطول  من  وهو  املحيطات 

الدولية اإذ ت�صتغرق الرحلة فيه من اخلليج العربي 

هذا  اإىل  اأ�صار  وقد  ون�صف،  عام  قرابة  ال�صني  اإىل 

التاجر يف معر�ض  �صليمان  ب�صكل مف�صل  الطريق 

حديثه عن البحار ال�رشقية.«)8(.

العمانيني  اأن  اىل  ال�صينيني  الباحثني  اأحد  وي�صري 

وكانت  التجارة  يف  املالحني  اأمهر  من  كانوا 

�صحار بوابة ال�صني »ومل تكن عمان مركزاً مهمًا 

لل�صلع املتبادلة بني ال�رشق والغرب ل�صبه اجلزيرة 

العربية فح�صب، بل كانت همزة الو�صل للموا�صالت 

لل�صفن التي ال بد اأن متر بني ال�رشق والغرب.وعندما 

املائي  املمر  رحلته عن  �صجل  �صليمان يف  حتدث 

اأكرث من مرة مدينة  فاإنه يذكر  يف منطقة اخلليج 

التاريخي  العامل  ح�صن  جاء  بعد  وفيما  م�صقط. 

�صجل  اإىل  جديدة  معلومات  اأ�صاف  الذي  العربي 

رحلة �صليمان اإىل ال�صني حيث اعترب عمان وميناء 

�صرياف الذي يقع على راأ�ض اخلليج هما امليناءان 

القيام  جمال  يف  امل�صتوى  نف�ض  على  املهمان 

بالتجارة مع ال�صني.

بعد  ال�رشق  اإىل  املنطقة  هذه  من  ال�صفن  تبحر  ثم 

مرورها بكثري من الدول وبعد اأن مت�صي 36 اأو 37 

يومًا ميكنها الو�صول اإىل دولة موي )وهذه الدولة 

ت�صمى وو�صيون يف عهد اأ�رشة �صون ال�صينية( وان 

ما يطلق عليه ا�صم موي اأو وو�صيون كالهما يعرب 

عن اللفظة املقابلة MAZUN وهي �صحار االآن يف 

عمان. )9(

خربتهم  بحكم  اأ�صبحوا  قد  العمانيون  كان  واإذا 

ركوب  يف  وال�صهرة  املقدرة  من  النحو  هذا  على 

اأن  من  الباحثني  بع�ض  قال  اإذا  غرابة  فال  البحر 

اأن يكون  اإىل ال�رشق االأق�صى كاد  الطريق البحري 

حكرا على رجال البحر العمانيني دون غريهم، وان 

الن�صاطات التجارية اأ�صبحت يف اأيديهم حتى عام 

وجتارها  عمان  مالحي  وان  878مـ،   / 264هـ 

الن�صاط  ازدهار  يف  املوؤثرة  العنا�رش  هم  كانوا 

الهندي. فمن �صحار  املحيط  املالحي يف  العربي 

برز عدد كبري  االأخرى  العمانية  واملوانئ  وم�صقط 

من املالحني العمانيني االأكفاء الذين اأوردنا اأ�صماء 

بع�صهم والذين �صيطروا على التجارة البحرية مع 

اأكرث  وكانوا  ال�رشقية،  وافريقيا  االأق�صى  ال�رشق 

يتفوقون عليهم  ال�صريافيني بل وكانوا  مهارة من 

البحرية  التجارية  الطرق  معظم  على  وي�صيطرون 

الأنهم كانوا اأمهر امل�صلمني عامة يف فنون البحار 

يف الع�صور الو�صطى.)10(. 

وال�صند،  والهند  عمان  بني  العالقة  اإىل  جئنا  واإذا 

يرى الكثري من الباحثني اأن العمانيني و�صلوا اإىل 

كان  ن�صطة،  جتارية  عالقات  لهم  وكانت  الهند، 

من  املنتجات  من  العديد  ي�صتوردون  العمانيون 

ي�صنعون  التي  االأخ�صاب  اأي�صًا  وي�صرتون  الهند، 

منها ال�صفن يف عمان وبع�صها يتم �صناعتها يف 

الهند.

وكانت عمان ت�صدر اإىل الهند العديد من املنتجات 

وكان  والتوابل،  واجللود  وال�صمغ  اللبان  منها 

بع�ض هذه املنتجات يف فرتة من الفرتات ي�صتعمل 
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يف التحنيط والتبخري و�صناعة العقاقري كما امتد 

ن�صاط العمانيني اىل �رشنديب و�صيالن والعديد من 

املدن االآ�صيوية.ويف الع�صور املتاأخرة كان ي�صدر 

اإىل الهند من ظفار ب�صلطنة عمان اللبان واخليول 

واجللود.)11(.

احل�صارات  على  انفتاحهم  منذ  فالعمانيون 

عمان  موقع  اأهمية  اأدركوا  فاإنهم  وال�صعوب، 

ومركزها الدويل، واأهميتها التاريخية، لذلك انطلقوا 

يف اأن�صطة التجارة البحرية على وجه اخل�صو�ض، 

بجانب  العمانية،  ال�صواحل  طبيعة  �صاعدت  »وقد 

مالحية  عمانية  موانىء  قيام  على  املوقع،  هذا 

املالحة  �صبكة  يف  بارزة  عالقات  اأ�صبحت  ن�صطة 

الو�صيط.  والع�رش  القدمية  الع�صور  طيلة  الدولية 

اجلبلية  ال�صال�صل  تكوينات  طبيعة  من  فبالرغم 

ال�صمال عن مناطق  العمانية وتنوعها يف مناطق 

�صاحلي  �صهل  بتكوين  �صمحت  اأنها  اإال  اجلنوب، 

برزت عليه �صل�صلة من املوانىء الن�صطة على امتداد 

تلك ال�صواحل. كما اأن لكل ميناء من تلك املوانىء 

العمانية حميطه احليوي وحيزه اجلغرايف وظهريه 

القاري.

حلمل  منفذان  له  كان  الهندي  املحيط  اأن  كما 

 : وهما  التاريخية،  الع�صور  عرب  و�صلعه  جتارته 

ثم  العربي،  اخلليج  االأمين ويتمثل ذلك يف  الذراع 

عوامل  وب�صبب  االأحمر.  البحر  وهو  االأي�رش  املنفذ 

من  االأحمر  البحر  يتمكن  مل  وح�صارية  طبيعية 

املحيط  جتارة  حمل  يف  ال�صدارة  مركز  احتالل 

الهندي اإىل مدنيات البحر املتو�صط، وا�صتمر اخلليج 

جتارة  يف  واالأ�صا�صي  الهام  بالدور  يقوم  العربي 

وب�رشية ظلت  والأ�صباب جغرافية  الهندي،  املحيط 

وهو  العربي  بال�صاحل  مرتبطة  التجارية  احلركة 

ت�صكل  العمانية  ال�صواحل  وكانت  الغربي،  ال�صاحل 

جانبًا هامًا على تلك ال�صواحل.)12(. 

واإذا اجتهنا اإىل العالقة التجارية بني عمان وجنوب 

اجلزيرة العربية و�رشقي اإفريقيا فاإن هذه العالقة 

تاريخ  مراحل  من  هامة  مرحلة  ت�صكل  الوطيدة 

ما  العمانيون  ارتبط  فقد  الو�صيط واحلديث،  عمان 

توثقت  وقد  جتاريًا،  اأفريقيا  ب�رشق  االإ�صالم  قبل 

هذه العالقة باطراد »بحكم التبادل التجاري الذي 

ترتب عليه قيام مراكز �صاحلية اأ�ص�صها العمانيون 

خلدمة االأغرا�ض التجارية، وعن هذه الفرتة املبكرة 

يوؤكد  االأفريقية   / العمانية  العالقات  تاريخ  يف 

 PERIPLUS االرتريي  للبحر  الدليل املالحي  موؤلف 

العربية  ال�صفن  تردد  كرثة   ،MARIS ERYTHRAEI

القادمة من اأقطار اخلليج العربي ومن بينها عمان 

عن  يتحدث  كما  الأفريقيا،  ال�رشقي  ال�صاحل  على 

االإفريقية.  القبائل  من  وتزاوجهم  العرب  اختالط 

وعلى مدى التاريخ الطويل نظر اأبناء تلك املنطقة 

االأم  الدولة  اأنها  اإىل عمان على  اأفريقيا  من �رشق 

املناخية  الظروف  �صاعدت  ولقد  احلال.  بطبيعة 

ال�صائدة باملحيط الهندي على ن�صاط املالحة بني 

�رشق اأفريقيا وعمان كما �صبق اأن ذكرنا، فكثرياً ما 

دفعت الرياح املو�صمية ال�صمالية يف فرتات هبوبها 

العمانية  ال�صتاء  ف�صل  يف  اخلليج  منطقة  على 

الأفريقيا،  ال�رشقي  ال�صاحل  اإىل  عمان  �صواحل  من 

الغربية  اجلنوبية  املو�صمية  الرياح  كانت  كذلك 

تدفع نف�ض تلك ال�صفن يف طريق عودتها عرب مياه 

املحيط الهندي اإىل عمان يف ف�صل ال�صيف.

21نزوى العدد 65 / يناير 2011 

ُعمان والتوا�سل احل�ساري مع الأمم وال�سعوب الأخرى

 s  s s



االإ�صالم  ظهور  قبل  كثرياً  العمانيون  يتوغل  ومل 

داخل اأفريقيا فقد اكتفوا باال�صتقرار على �صواحلها 

على  وعملوا  بها،  مراكز جتارية  واإقامة  ال�رشقية، 

منتجات  اإليهم  يحملون  فكانوا  االأفارقة  مقاي�صة 

الهند وال�صني يف مقابل العاج والذهب«.)13(

وب�صبب التجارة العمانية الن�صطة مع �رشق اأفريقيا 

العمانيني  اهتمام خا�ض من جانب  اأ�صبح هناك 

العمانيني  من  العديد  ا�صتقر  حيث  اأفريقيا  ب�رشق 

يف بع�ض املدن يف �رشق اأفريقيا، الأ�صباب �صيا�صية 

مطلع  وي�صجل  عمان  يف  وجغرافية  واقت�صادية 

القرن ال�صابع اأي�صًا كما تذكر بع�ض امل�صادر هجرة 

وتوا�صلها  الأفريقيا  ال�رشقي  ال�صاحل  اإىل  عمانية 

مع عمان، )14(.

والعالقات  ال�صالت  من  الكثري  هناك  اأن  �صك  وال 

هذه  توطيد  يف  اأ�صهمت  واالجتماعية،  التجارية 

من  البع�ض  جعل  مما  الكبرية،  التجارية  العالقة 

تاأثري  وبني  التجارية  ال�صلة  بني  يربط  الباحثني 

العمانيني احل�صاري يف �رشق اأفريقيا، الأن العملية 

و�صيلة  ذاتها  حد  يف  هي  يرون  كما  التجارية 

اختالف  من  الرغم  على  بالغري  ح�صاري  احتكاك 

اأي�صا  وهي  واملذهب،  واملعتقد  والدين  اجلن�ض 

التاأثري  عالئم  من  الكثري  فيها  ح�صارية  عملية 

والتاأثر، وهو االأ�صلوب الذي مار�صه البحار العماين 

تاجر  التي  اجلغرافية  الدائرة  العماين يف  والتاجر 

اأن التجارة هي يف حد  اإليها.. ومبا  اأبحر  اأو  معها 

ذاتها معامالت ح�صابية حمددة ومقننة، فهي يف 

الوقت نف�صه اأ�صلوب ممتاز الإقامة �صالت ح�صارية 

ما  وهو  واملبادئ،  االأخالق  اأ�صا�ض  على  قائمة 

التجارية  عملياتهم  اأثناء  العمانيون  مار�صه 

والبحرية على طول تاريخهم املمتد، وقد اأك�صبهم 

هذا خربة من جراء احتكاكهم بغريهم.

حمدودة  عربية  هجرات  وجود  من  الرغم  وعلى 

االإفريقية  واملناطق  اإفريقيا  �رشقي  مناطق  اإىل 

الداخلية املتاخمة لل�صاحل يف الفرتة التي �صبقت 

ال�صكانية  الهجرات  جذور  اأن  اإال  االإ�صالم  ظهور 

العمانية اإىل تلك املنطقة كانت بعد ظهور االإ�صالم، 

بخا�صة يف فرتة حكم الدولة االأموية وما انتابها 

ال�صكانية  الهجرات  تتابعت  وقد  منازعات..  من 

جل  وكان  خمتلفة..  تاريخية  حقب  يف  العمانية 

الأن  التجارة  على  يرتكز  االقت�صادي  ن�صاطها 

العمل  واأحبوا  وركوبه،  البحر  اأحبوا  العمانيني 

يف  وا�صح  ب�صكل  اجلهد  هذا  تركز  وقد  بالتجارة.. 

الع�رش احلديث.)15(

وهذه اخللفية التجارية للعمانيني والرتاكم املعريف 

يف اأن�صطة التجارة والعوامل االأخرى التي �صاهمت 

يف هذه اخلربة االقت�صادية جعلت العمانيني حمل 

ثقة وتقدير من املتعاملني مع هذه ال�صعوب حيث 

االأخالق االإ�صالمية ال�صمحة و زودت التاجر العماين 

باملعامالت  ال�صلة  ذات  والت�صامح  ال�صدق  بروح 

يثبتوا  اأن  العمانيون  ومتكن  واجلماعية  الفردية 

لي�ض  وال�صيا�صي  واالقت�صادي  االجتماعي  كيانهم 

يف منطقة ال�صاحل االإفريقي فح�صب واإمنا يف بع�ض 

املناطق الداخلية التي تت�صل بال�صاحل عن طريق 

التجاري  العمل  يقت�رش  ومل  التجارية..  املعابر 

اإىل  تعداه  بل  اإفريقيا  مناطق �رشقي  على  العماين 

مناطق الهند وال�صني.. واأ�صبحت التجارة العمانية 

رائدة الطرق التجارية البحرية املو�صلة اإىل الهند. 

مما  الرغم  على  االإفريقي،  ال�رشقي  ال�صاحل  واىل 

كان يعرت�ض ذلك من �صعوبات«.)16(

كما اأن ال�صلع املتبادلة بني عمان و�رشق اأفريقيا، 

التجارية  ال�صلة  عنا�رش  من  هام  عن�رش  وهي 

تذكر  اجلغرافية  امل�صادر  بع�ض  فاإن  الوطيدة، 

التبادلية  التجارة  ميار�صون  كانوا  العمانيني  اأن 

اأهم �صلعة كانت  الذهب يعد  اأن  اإال  ب�صورة كبرية، 

اإىل  اأفريقيا  �رشق  من  ت�صدرها  العمانية  ال�صفن 

ت�صويقه  يتم  هام  معدن  اأهم  باعتبارها  اخلارج، 

لقيمته النفي�صة بني دول العامل.

ثم تاأتي ال�صلع االأخرى ذات االأهمية التجارية وهي 

املواد العطرية واأهمها العنرب »يف مقدمة الب�صائع 

له  ملا  وذلك  اأفريقيا،  و�رشق  عمان  بني  املنقولة 

من �صهرة وا�صعة يف االأ�صواق العربية. فالعنرب هو 

الزجن،  بالد  يف  يتوفر  الذي  الطيب  اأنواع  اأهم  من 
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و�صق طريقه اإىل عمان وبقية اأقطار اخلليج العربي، 

مثل  اأفريقيا،  �رشق  يف  وجوده  مناطق  واأ�صبحت 

مالندي ومقدي�صو وزجنبار، مق�صد التجار. ويبدو اأن 

اأ�صحاب املراكب العمانيني كانوا يعرفون مناطق 

جمع العنرب والطرق اخلا�صة التي ا�صتخدمها �صكان 

�صواحل �رشق اأفريقيا يف جمعه.

مع  العماين  التجاري  التبادل  قائمة  يف  جند  كما 

�رشق اأفريقيا اجللود، ال �صيما جلود النمور الزجنية 

املراكز  اأهم  اأما  ال�صديدة.  والنعومة  اجلودة  ذات 

التي كانت ت�صدرها يف �رشق اأفريقيا فهي مالندي 

اإىل  اجللود  يحملون  اأهلها  كان  حيث  ومومبا�صا 

ال�صاحل ومن ثم ياأتي اأ�صحاب املراكب من عمان 

وغريها من اأجل �رشائها. كما كانت جزيرة قنبلو 

التجارية  املراكز  اأهم  من  امل�صعودي  ذكرها  التي 

التي حمل العمانيون منها جلود النمور.)17(.

ويف اأوائل القرن التا�صع ع�رش كان االأ�صطول العماين 

واحلربي اأي�صًا يعترب ثاين اأكرب اأ�صطول وياأتي يف 

الربيطاين كما تذكر  االأ�صطول  الثانية بعد  املرتبة 

بع�ض امل�صادر »وكان لهذا االأ�صطول ال�صخم قواعد 

يف  العربي  للخليج  ال�رشقي  ال�صاحل  على  رئي�صية 

موانئ بندر عبا�ض وحا�صك و�صامل و�صياب ولنجة 

على  قواعده  وكانت  والراك،  وهرمز،  ق�صم،  وجزر 

ال�صاحل العماين مطرح، وجزيرة م�صرية. اأما على 

يف  بحرية  قواعد  لعمان  فكان  االأفريقي  ال�صاحل 

ممبا�صة، والمو وكلوة، ومركة، ومقدي�صو، وزجنبار. 

وكان ال�صيد �صعيد بن �صلطان البو�صعيد الذي حكم 

اأكرث من ن�صف قرن دولة وا�صعة يف اخلليج العربي 

عمان  يف  ممتلكاته  بني  ينتقل  الهندي  واملحيط 

طويلة  فرتة  يق�صي  وكان  االأفريقي،  وال�صاحل 

على ظهر ال�صفن يتفقد بلدان هذه الدولة ال�صا�صعة 

االأطراف.

وقد ذكر اأحد التجار االأمريكيني الذي زار زجنبار يف 

بداية الثالثينات من القرن التا�صع ع�رش، اأن ال�صيد 

�صعيد و�صل البالد على راأ�ض قوة تتاألف من �صفينة 

فرقاطات  وثالث  مدفعًا،  و�صتني  باأربعة  مزودة 

مزودة لكل منها ب�صتة وثالثني مدفعًا، و�صفينتني 

وحوايل  مدفعا،  ع�رش  باأربعة  منهما  كل  مزودة 

مائة مركب نقل عليها �صتة اآالف مقاتل. ورغم بعد 

باأكرث  عمان  عن  اأفريقيا  يف  العمانية  املمتلكات 

من األفي ميل اإال اأن االأ�صطول العماين كان من القوة 

بحيث ا�صتطاع اأن يحر�ض هذه املمتلكات ال�صا�صعة 

ا�صتطاع  كما  وزجنبار،  عبا�ض  بندر  بني  املمتدة 

ال�صواحل  على  الواقعة  املوانئ  ع�رشات  يحر�ض  اأن 

يف  املتناثرة  اجلزر  وع�رشات  واالأفريقية  العربية 

اخلليج العربي واملحيط الهندي«.)18(

العمانيون و�سناعة ال�سفن

عندما فكر العمانيني يف التجارة البحرية، وبروز 

العاملية  اخلطوط  على  اال�صرتاتيجي  عمان  موقع 

ال�صفن،  �صناعة  اإىل  اأذهانهم  اجتهت  للتجارة، 

الو�صائل  هذه  بناء  يف  اأنف�صهم  على  واالعتماد 

الهامة يف الن�صاط االقت�صادي، بداًل من ا�صتجالبها 

الهام يف حياتهم  التحدي  اخلارج، فكان هذا  من 

والتجارة  للمالحة  مركزاً  عمان  »ولكون  العملية، 

البحرية، كان ي�صتلزم اأن تقوم فيها �صناعة ال�صفن. 

وكان العمانيون يتبعون يف �صنع �صفنهم التقاليد 
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والتي  الهندي  املحيط  يف  �صناعتها  يف  ال�صائدة 

املتو�صط من حيث  البحر  تتميز عن �صناعتها يف 

ت�صمر  وال  وت�صد  باالألياف  تخرز  كانت  �صفنها  اأن 

مب�صامري احلديد.

الهند  اإىل  يذهبون  العمانيني  بع�ض  وكان 

االأخ�صاب  لتوفر  نظراً  فيها  �صفنهم  لي�صنعوا 

الوقت يجلبون  اأنهم كانوا يف نف�ض  هناك، غري 

البع�ض  وي�صنعون  االأخ�صاب  املناطق  تلك  من 

كلتا  ويف  نف�صها،  عمان  يف  ال�صفن  من  االآخر 

ي�صنعون  الذين  هم  العمانيون  كان  احلالتني 

الذي  زيد  اأبي  كالم  من  وا�صح  وهذا  ال�صفن. 

الهند  التي تنتج جوز  اأن من يق�صد اجلزر  يذكر 

من  فيقطعون  وغريها  النجارة  اآالت  »ومعهم 

قطعوا  جف  فاإذا  اأرادوا،  ما  النارجيل  خ�صب 

األواحُا ويفتلون من ليف النارجيل ما يخرزون 

به ذلك اخل�صب وي�صتعملون منه مركبًا وينحتون 

منه اأدق الآلئ وين�صجون من حو�صه �رشاعًا ومن 

منه  فرغوا  فاإذا  القلوى..  وهي  حزابات  ليفه 

بها  فق�صد  بالنارجيل  املراكب  �صحنت  جميعًا 

عمان فبيع«.)19(

كانت  التي  ال�صفن  اأن  امل�صادر  بع�ض  وتذكر 

مالحون  ويديرها  اأفريقيا  �رشق  اإىل  تبحر 

عمانيون كانت �صناعة عمانية خال�صة، »وكان 

العمانيون يتبعون يف �صنع �صفنهم التي تذهب 

�صناعة  يف  ال�صائدة  التقاليد  اأفريقيا  �رشق  اإىل 

ال�صفن التي متخر املحيط الهندي من حيث كونها 

الهند  ليف جوز  امل�صنوعة من  باالألياف  تخاط 

وال�صبب  احلديد  م�صامري  اإن�صائها  يف  تدخل  وال 

يف ذلك يعود اإىل كرثة ال�صخور يف مياه املحيط 

باحلديد  م�صمرة  ال�صفينة  كانت  فاإذا  الهندي 

كانت  واإذا  تنك�رش  فاإنها  بال�صخور  وا�صطدمت 

امل�صعودي  ويعزو  تنك�رش  ال  لينة  تكون  خميطة 

يثبت  ال  احلديد  اأن  اإىل  باالألياف  اخلياطة  �صبب 

عمد  ولذلك  تذيبه  املحيط  مياه  الأن  املركب  يف 

ثم  بالليف  ال�صفن  األواح  خياطة  اإىل  العمانيون 

يطلونها بال�صحوم والنورة. 

العماين  البحري  التجاري  الن�صاط  �صمل  وهكذا 

امتالك  من  اجلوانب  خمتلف  اأفريقيا  �رشق  مع 

ال�صفن و�صناعتها واإدارتها، والبد اأن ن�صري ب�صكل 

يف  عملوا  الذين  االأفراد  عمل  طبيعة  اإىل  موجز 

فقد  اأفريقيا،  �رشق  اإىل  املبحرة  العمانية  ال�صفن 

والبع�ض  ويديرها،  ال�صفن  ميتلك  بع�صهم  كان 

ال�صفينة  لقيادة  مالح  يوؤجر  فقد  فقط،  يديرها 

لرحلة واحدة اأو اأكرث باأجر متعارف ومتفق عليه 

يختلف باختالف طول الرحلة التجارية، ويعمل 

مع املالح جمموعة من العاملني ويق�صمون عادة 

اخلا�ض. عملها  لها  كل  مرتبة  ع�رشة  اثنتي  اإىل 

)20(

ويعتقد اأن املراكب العمانية اأدخلت عليها تعديالت 

عديدة مع مرور ال�صنني بهدف ال�صعة اال�صتيعابية 

ال�صفن  وبداأت  العاتية،  واالأمواج  الرياح  ومواجهة 

التقليدية  ال�صفن  حمل  حتل  الكبرية  اجلديدة 

والقدمية وهكذا.

من  ي�صتوردا  والنارجيل  ال�صاج  خ�صب  وكان 

الهند واملالديف والكالديف وهي املناطق التي 

يحتمل اأن انتقلت منها زراعة النارجيل اإىل ظفار 

اجلزر  هذه  �صهدت  وقد  الو�صطى.  الع�صور  خالل 

زيد  اأبو  ويقول  ال�صفن  بناء  يف  ملحوظًا  ن�صاطًا 

احل�صن ال�صريايف الذي عا�ض يف القرن الرابع هـ/

العا�رش م باأن جماعات من عمان كانوا يفدون 

ومعهم  الهند  جوز  تزرع  التي  اجلزر  تلك  اإىل 

ي�صاوؤون  ما  بقطع  ويقوموا  وعدتهم  اأدواتهم 

وينزعون  ليجف،  يرتكونه  ثم  االأ�صجار  تلك  من 

حبااًل  اأ�صجاره  حلاء  من  ويفتلون  االأوراق  عنه 

الهند  جوز  �صجر  املراكب.وكان  منها  ي�صنعون 

اأي�صًا  فمنه  عمان  الأهل  بالن�صبة  الفوائد  متعدد 

ي�صنعون اأ�رشعة ال�صفن.

من  نوع  �صكل  عن  امل�صادر  بع�ض  تتحدث 

مما  وذلك  عمان  يف  م�صتعملة  كانت  املراكب 

ملك  اأن  من  قي�ض  اأ�صطول  عن  االدري�صي  ذكره 

اأهل  وكان  اجلانب  مرهوب  كان  قي�ض  جزيرة 

اإال بنوع  الهند يخ�صونه وال ي�صتطيعون مقاومته 
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العمانيون وقيم احلوار مع االآخر

عرب تاريخهم احل�ساري الإن�ساين انفتح الُعمانيون 

احلوار  يف  احلوار  قيم  اأن  واعتربوا  الآخر،  على 

والتفاهم مع الآخر �رضورة اإن�سانية يجب انتهاجها 

والتعاون  للتفاعل  ح�سارية  �سيغة  واعتبارها 

والتوا�سل مع احل�سارات والأمم الأخرى، بهدف اإيجاد 

الطرق والو�سائل لبناء ح�ساري وتبادل جتاري بقاء 

يف  ال�سادقة  والرغبة  الإن�سانية  امل�سرتكات  على 

اإثراء اخلربات املتبادلة من العرب وال�ستفادة منها، 

ويف اإقامة عالقة متكافئة ندية.

ومن هذه املنطلقات اهتم العمانيون مب�ساألة النفتاح 

الحتفاظ  مع  معه،  والتعاون  والتفاهم  الآخر  على 

باخل�سو�سيات والهويات الذاتية والعتزاز بها، مما 

اأ�سهم يف توفري مناخ مالئم للتبادل النافع يف جمال 

القت�ساد والثقافة واملعارف الإن�سانية الأخرى.

لعمان  الكبري  الرتاث  اإىل  املرء  يرجع  عندما 

والرحالة  الباحثني  اأغلب  اأن  يجد  والعمانيون 

كتبوا  الذين  والأجانب  الغرب  من  وامل�ست�رضقني 

امل�ساألة،  هذه  اإىل  تطرقوا  والعمانيني  عمان  عن 

وناق�سوا ق�سية النفتاح على الآخر عندهم، وكيف 

اأنهم تفاعلوا وتوا�سلوا مع �سعوب واأمم كبرية يف 

ب�سورة  والإن�ساين  واملعريف  القت�سادي  اجلانب 

هذا  م�سامني  واملراجعة يف  الهتمام  على  تبعث 

النفتاح والتو�سل مع الآخر، واإقامة عالقة معه.

قد يقول البع�ض اأن قدر عمان اأن تكون جغرافيتها 

وموقعها الهام على طرق التجارة العاملية واملوقع 

هذا  يف  ال�سبب  احلديث  الع�رض  يف  ال�سرتاتيجي 

النفتاح والتوا�سل مع الآخر، لكن هذا القول لي�ض 

دقيقًا باملرة اإذا ما جئنا اإىل اأولويات هذا النفتاح 

اأ�ساليب  من  تت�سمنه  مبا  العالقة  هذه  يف  ودوره 

والنفتاح  التوا�سل،  لأن  وتوا�سل،  ح�سارية  وقيم 

لعتبارات  ال�سعوب  من  الكثري  ت�ست�سيغه  ل  قد 

كثرية، ومع ذلك فاإن العمانيون �سعوا اإىل الآخر يف 

املعارف  معه  وتبادلوا  الدنيا  اأقا�سي  ويف  بالده، 

ودينهم،  وثقافتهم  قيمهم  والتجارة وعر�سوا عليه 

وكان هذا النفتاح واحلوار �سببًا يف انت�سار الدين 

�سيما يف  العامل، ل  العديد من دول  الإ�سالمي يف 

اآ�سيا واأفريقيا.

جانب  من  والهتمام  التفاعل  هذا  فاإن  ولذلك 

والعمانيني،  بعمان  الأخرى  واحل�سارات  ال�سعوب 

جانب  من  والتحاور  والنفتاح  معهم،  والتوا�سل 

اجلوانب  يف  معه،  والتعاون  الآخر  مع  العمانيني 

القت�سادية وغريها بطرح م�ساألة جهود العمانيني 

من  والتعاون  احلوار  يف  الأ�سا�سية  القيم  واإر�ساء 

الإن�سانية  التجارية وعالقاتهم  »خالل معامالتهم 

املرونة  من  كبري  بقدر  ات�سمت  والتي  ال�سكان  مع 

املناخ  تقوية  يف  �ساهم  مما  وال�سدق  والت�سامح 

ح�سارية  �سمعة  عمان  واأك�سب  املوؤثر  احل�ساري 

كبرية«. 

ونتيجة هذا التفاعل والتوا�سل مع الآخر والتعاون 

معه يف �ستى املجالت وامل�سالح، فاإن العمانيني 

يف  العامل  يف  الأم�سار  من  العديد  يف  ا�ستوطنوا 

اآ�سيا واأفريقيا واأثروا وتاأثروا مع �سعوب هذه الدول، 

مع  املجتمعات  تلك  ن�سيج  من  جزءًا  واأ�سبحوا 

الحتفاظ مبوروثاتهم وثقافتهم، بل ا�ستطاعوا بف�سل 

وثقافتهم  قيمهم  يغر�سوا  اأن  واأخالقهم  ت�ساحمهم 

يف تلك املناطق، ولعبوا دورًا فكريًا وثقافيًا كبريًا 

العماين  الإ�سهام  حيث  اأفريقيا،  �رضق  يف  خا�سة 

الرائع يف املجالت الثقافية والفكرية وال�سيا�سية.

)يتبع بقية املادة مبوقع املجلة على االنرتنت(
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الذي ال ميلك ال�صجاعة الأن يكون مزعجا، هو وعمله، لي�ض بكل تاأكيد 

مفكرا من الطراز االأول....   )نيت�سه(

ماذا يفعل الذي يرف�ض؟ اإنه يتوق اإىل عامل علوي، يريد اأن يتابع حتليقه 

)نيت�سه(  اأعلى واأبعد من كل اأنا�ض املوافقة. 

اكتملت املغامرة. اكتملت احلبكة. فريو�ض غريب ي�صيب دماغ رجل غريب ت�صدنّى 

لالأ�صولية واجلهل بالعقل وحده. رجل خا�ض معركته االأخرية بتحدي التاأ�صريات 

اأوطاننا؟«.  ميلك  »من   
نّ

املحري ب�صوؤاله  ويلقي  اإله.)1(  مثل  بعد  عن  العامل  ليحدنّث 

ر والفيل�صوف د ن�رش حامد اأبو زيد من خالل مرا�صالت  �صنة كاملة جمعتني باملفكنّ

اأ�صبوعية ويومية اأحيانا حت�صريا واإجنازا لكتاب حواري �صريي �صمن �صل�صلة »هكذا 

حتدنّث«. قبل �صهر فقط �صاألته هل يخاف من القتل؟ فاأجاب: »حني يحني اأوان املوت 

�صياأتي فلماذا اأقلق على كيفيته؟ مل اأع�ض اأبدا يف اأي حلظة من حياتي هذا اخلوف 

من القتل. و�صلتني تهديدات كثرية، وال اأزال بني احلني واحلني اأتلقاها.« مل يحدنّثني 

حفر على قربه 
ُ
عن خوفه من فريو�ض جمهول. بل حدثني عن حلمه الذي متننّى اأن ي

عالمات طريق للزائرين وتعويذة تقيهم من خوف املقابر، مقابر العقول. 

 حوار: كمال الرياحي

ناقد ومرتجم من تون�ض

 هكذا حتّدث 

ن�شر حامد اأبو زيد

ثمة حماولت بذلت يف الفكر الإ�سالمي النه�سوي احلديث 

لطرح بع�ص هذه الأ�سئلة عن طبيعة الن�ص الديني و�رشورة 

عن  لالإجابة  الن�ص  معنى  يفتح  للتاأويل  منهج  اإجناز 

اأ�سئلة معا�رشة. منطلقا من الإجنازات الرتاثية والنه�سوية 

متوا�سال مع الفكر الإن�ساين.



د  املتمرنّ الال�صلكي   : الغريبة  االحتماالت  رجل 

وال�صاعر امل�صتقيل والناقد االأدبي املن�صق اختار اأن 

�صخ�صية  يكن  مل  زيد  اأبو  حامد  ن�رش  را.  مفكنّ يكون 

الكبار  املعا�رشين  رين  املفكنّ اأواخر  من  فهو  عادية 

اأجل  �صل�صلة مواجهات من  العرب. حياته  اأر�ض  من 

ن�رشة العقل. رحلة فرار من االأقدار، قدر الفقر واجلهل 

ن�صاأ  التي  االأ�صولية  وقدر  اال�صتبدادي  ال�رشق  وقدر 

يف جلبابها وقدر املوؤ�ص�صة الدينية الراديكالية التي 

عليه  تواطاأت  التي  القامعة  ال�صلطات  وقدر  رته  كفنّ

ب�صمتها.

اأجل احلب  الفكرة. ومن  اأجل  اآخر املنفيني من  كان 

ففتوى التفريق بينه وزوجته جعلت من قول �صاحب 

ة  »دوائر اخلوف« اأكرث �رشا�صة. فال ردة عنده اإال الردنّ

عن العقل.

 مل تكن هولندا اأر�ض فان غوخ لتحتمل جنون فكره 

فلونّح بها اإىل الغرب وال�رشق واملغرب وال�رشق االأدنى. 

كما الدين جتتاح اأفكار اأبو زيد عقول مريديه يف كل 

روه يعلمون اأنهم بنفيه �صيطلقون  الدنيا. مل يكن مكفنّ

جناحيه يف �صماء ثامنة مل ي�صمعوا بها.

�صنة كاملة جمعتني به حتدث فيها ن�رش حامد اأبو 

طفولته  عن  حينّة  وذاكرة  و�رشاحة  ب�صجاعة  زيد، 

امل�صلمني  باالإخوان  وارتباطه  االأوىل  واأحالمه 

وعن ان�صقاقه عنهم. حتدنّث عن البحث العلمي وعن 

عالقته بالدين واالأدب وعن روؤيته املختلفة ل�صوؤون 

الن�ض وكيف ُرمي بالكفر والردة. وعن ق�صة احل�صبة 

بني  ي�صاأل  كان  وزوجه.  بينه  التفريق  وحماولة 

وكنت  الكتاب  ن�رش  توقيت  عن  واالأخرى  الر�صالة 

اأماطل يف ابتزاز معريف مل يرف�صه ملزيد من االأ�صئلة 

ذهني  على  يقب�ض  كان  كاأمنا  االأجوبة  من  ومزيدا 

اأبو  حامد  ن�رش  كان  للرجل.  كالم  اآخر  باأنه  حد�ض 

زيد يعمل معي بنف�صه على جتميع ال�صور امل�صاحبة 

اأن  رحيله  من  �صهر  قبل  ر�صالة  اآخر  يف  طلب  وقد 

ما  وكان  كاملة  احلوار  من  االأخرية  الن�صخة  يراجع 

اأراد واأعادها اإيل مبالحظاته.

رحل الفيل�صوف العقالين اأبو زيد وغاب عن جنازته 

كل امل�صوؤولني وجل املثقفني وهرب من العزاء اأهايل 

تقدمي  عن  واأحجموا  طنطا  مبدينة  »قحافه«  قريته 

التي  اللعنة  ت�صيبهم  اأن  من  خوفًا  العزاء،  واجب 

من  االأعداء  فيه  �صمت  بينما  املرتد،  ر  املفكنّ اأ�صابت 

كل فج وعربوا عن كراهيتهم الكريهة يف تعليقاتهم 

»هالك  بخرب  م�صتب�رشين  وتهاتفوا  وت�رشيحاتهم 

املرتد« ليختتم م�صهد االغرتاب. بع�صهم من �صاللة 

»نقد  ال�صهري  كتابه  يف  ف�صحه  الذي  الغيبي  الفكر 

الذي  الغريب  الفريو�ض  اعتربوا  الديني«  اخلطاب 

فتك بخاليا دماغه لعنة اإلهية. هل كان اهلل يحتاج 

ر؟ هكذا  كل هذا الوقت لينزل لعنته على عبده املفكنّ

يلوذ اجلهل باأ�صواره وينكفئ على نف�صه مثل ثعبان 

اأو  بل�صانه  جنازته  خلف  يرك�ض  الكل  يحت�رش. 

بع�صاه طلبا للجنة. يقول نيت�صه يف املعرفة املرحة 

»انظروا... انظروا اإنه يفر بعيدا عن النا�ض. لكن هوؤالء 

يتبعونه الأنه يجري اأمامهم، ل�صد ما هم قطيعيون«.

الذي  االأ�صود  التقرير  �صاحب  �صاهني  ال�صبور  عبد 

كان وراء ما �صمي، »ق�صية اأبو زيد« اأكرث من ظهوره 

»نقد  �صاحب  تكفري)2(  من  اأ  ليتربنّ ال�صنوات  هذه 

مع  الكاأ�ض  نف�ض  من  ذاق  اأن  بعد  الديني«  اخلطاب 

�صدور كتابه »اأبي اآدم« ويلوذ باالأمانة العلمية وهو 

من العلم بعيد. هل كان �صاهني ي�صعر بوخز ال�صمري؟ 

كيف ميكن اأن ينبت له �صمري وهو الذي اعترب تقريره 

التحري�صي �صكه للجنة يف اأحد خطب اجلمعة التي 

كان يلقيها مب�صجد عمرو بن العا�ض؟

كان ميكن لن�رش حامد كما قال الغيطاين »خا�صة بعد 

اأحداث احلادي ع�رش من �صبتمرب، ]..[ اأن يكون جنمًا 

يف املنابر االإعالمية الكونية، وكان با�صتطاعته اأن 

يكون القوة ال�صاربة يف مواجهة احلركات املت�صددة 

التي تلحق بغبائها، وعدم فهمها لالإ�صالم وللع�رش 

ن�رش  ظل  وامل�صلمني«)3(.  باالإ�صالم  ال�رشر  اأبلغ 

وم�رشوعه  االأكادميي  لوجهه  وفيا  زيد  اأبو  حامد 

التي  االإغراءات  بكل  احلائط  الفكري و�رشب عر�ض 

حدوثها  توقع  التي  االإغراءات  تلك  عليه.  عر�صت 

�رشبته  فكانت  هولندا  اأر�ض  قدماه  وطئت  ان  منذ 

باأن  هناك  يلقيها  حما�رشة  اأول  يف  اال�صتباقية 

واملرتقبني  االنتهازيني  ليلجم  ال�صهادتني  نطق 
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والذين  وال�صمائر  العقول  وامل�صتثمرين يف بور�صة 

املنفي  انتظار  املطارات يف  »�صواطئ«  يقفون على 

احلوار  يف  يل  قال  كما  ن�رش  رف�ض  الغا�صب. 

بجن�صيته  االحتفاظ  وف�صل  ال�صيا�صي  اللجوء  حتى 

امل�رشية.

الهرمنيوطيقي  هذا  �صرية  ير�صد  �صريي  حوار  هذا 

العربي الذي انت�رش لعقل الباحث فيه واأخل�ض للفكرة 

دون غريها. يتحدث فيه بكل حرية الرجل ال�صجاع 

الذي مل يعد يعنيه اأن ت�صطاده ر�صا�صة فرج فودة 

اأو �صكني جنيب حمفوظ. ياأتي اإليه الر�صا�ض من كل 

من   : ب�صي�صو  معني  عبارة  حد  على  االأربع  اجلهات 

ال�صلطة االنتهازيني ومن  االإ�صالميني ومن رجاالت 

اخلرافة  طناجر  يف  املرق  مثل  امل�صكوبة  ال�صعوب 

وامليتافيزيقا ومن العدو الراب�ض هناك بعيدا والذي 

يحرك الثالثة ال�صابقني واإن كانوا ال يعلمون.

اإىل املوت، واأردناه  الوالدة  اأردناه �صرييا من  حوار 

عميقا لرجل وهب حياته لعمق اأعماق الفكرة لت�صييد 

املعنى. حتدنّث ب�رشاوة الذئاب عن االأ�صولية الدينية 

ل معنا بعمق واقعنا  والقمع ال�صيا�صي والف�صاد وتاأمنّ

الثقايف وال�صيا�صي والديني والعلمي. 

وجب  متى  قليال  و�صاألنا  كثريا  فيه  اأ�صغينا  حوار 

ال�صوؤال. حتى يبقى احلوار وفيا لعنوانه: »هكذا حتدث 

ن�رش حامد اأبو زيد«

البداية: ُيتم

vv ن�رش حامد اأبو زيد املولود �سنة1943 يف اأ�رشة 

ريفّية ب�سيطة احلال، اإن�سان هارب من اأقداٍر غريبة 

كان من املمكن اأن يجد نف�سه يف اأماكن اأخرى. ما 

بني قدر اأن يكون �سيًخا اأزهرًيا اأو متخ�س�سا فنًيا ل 

�سلكًيا اأو �ساعر عامية اأو ناقًدا اأدبًيا، انتهى به الأمر 

الإ�سالمي،  والفكر  الدينّية  الظاهرة  يف  باحٍث  اإىل 

ا لإ�سكالّية  باحًثا اأّيده الكثريون وعاداه الكثريون اأي�سً

طرحه وخطورته. حّدثنا عن القدرّيات الغريبة منذ 

البدايات. الّن�ساأة والتكوين الّنف�سي داخل هذه البيئة، 

هل كان لها اأثر يف حتديد امل�سار لحًقا لتكون واحًدا 

من اأكرث املفّكرين البارزين واجلدليني يف جمال فقه 

اللغة والدرا�سات الإ�سالمّية؟

باملعنى  غريبة  قدريات  هناك  كانت  اأنه  اأعتقد  ال 

احلال  تطورت  ما  بقدر  عبارتك،  من  اأفهمه  الذي 

حلم  كان  اآنذاك.  احلياة  طرحتها  متغريات  وفق 

حفظت  اأن  بعد  االأزهر  يف  تعليمي  اأوا�صل  اأن  االأب 

القراآن يف ُكتِّاب القرية. تبني لالأب اأن امل�صار طويل 

ازدادت  املدين.  التعليم  اإىل  فتحولُت  ق�صري  والعمر 

امتحان  اأبواب  على  واأنا  االأب  على  املر�ض  وطاأة 

وح�صنا  الفني  بالتعليم  األتحق  اأن  فقرر  االإعدادية، 

فعل، فقد وافته املنية يف 24 اأكتوبر 1957، اأي يف 

يف  االنخراط  من  مكنني  هذا  الدرا�صي.  العام  بداية 

امل�صوؤولية التي و�صعتني فيها الظروف – م�صوؤولية 

والعمل  الدبلوم  على  احل�صول  بعد   – االأكرب  االإبن 

فنيا ال �صلكيا. كانت القراءة متعتي الوحيدة ونافذة 

كتبت  »الُيْتم«.  وحدة  لك�رش  العامل  مع  التوا�صل 

القراءة ظل  نهم  لكن  الق�صة،  كتابة  ال�صعر وحاولت 

هو احلاكم. مل يفارقني حلم االأب، لكنه �صار حلما 

من نوع اآخر انتهى بي اإىل ق�صم اللغة العربية بكلية 

الفل�صفة.  ق�صم  هديف  وكان  القاهرة،  جامعة  االآداب 

كانت حما�رشة الفل�صفة يف ال�صنة االأوىل خميبة لكل 

اآمايل فقررت ق�صم اللغة العربية.

»التهذيب  كتاب  يف  هوغو  يقول  ن�رش،  اأ�صتاذ   vv

اأثرًيا  يرى موطنه  النّذي  »االإن�صان  فيكتور«:  للقدنّي�ض 

واالإن�صان  العود،  طري  غفل  اإن�صان  هو  نف�صه  على 

هو  موطنه  تربة  ها  وكاأننّ تربة  ة  اأينّ اإىل  ينظر  الذي 

ا االإن�صان الكامل فهو ذلك االإن�صان  ، واأمنّ اإن�صان قوينّ

كنت  هل  عليه«.  غريًبا  باأ�رشه  العامل  يرى  الذي 

مرحلة  يف  وطنك  داخل  املعنى  بهذا  بالغربة  ر  تفكنّ

ة والتمينّز  ر يف خو�ض املغامرة الفكرينّ البدايات لتفكنّ

حينها؟ هل ال�صعور بالغربة واملنفى داخل الوطن هو 

دائًما ما يجعلك مدفوًعا بغريزة االإبداع نحو التفرنّد 

واالإ�رشار على اخلروج عن القاعدة؟

االغرتاب،  من  ما  م�صتوى  متثل  »اليتم«  جتربة 

خا�صة يف املجتمعات التي تخلو من نظام للرعاية 

االجتماعية للمواطن. لكن هذه الغربة كانت تخفف 

منها احلياة يف جمتمع يحاول النهو�ض. كانت ثورة 
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مالب�صات  لكن  بالنهو�ض،  احللم  هذا  متثل   1952

القوى  وبني  الثورة  قادة  بني  حدث  الذي  ال�صدام 

»الدميقراطية«  م�صاألة  ب�صبب  املختلفة  الوطنية 

األقت بظاللها على وعيي منذ منت�صف اخلم�صينات. 

»احلزن  بداية  اأ�صميته  لالغرتاب  اآخر  م�صتوى  وهذا 

مع  التقاطع  حد  اإىل  اأبدا  ي�صل  مل  الأنه  ال�صيا�صي«، 

االغرتاب  هذا  عمقت   67 هزمية  النهو�ض.  حلم 

 –  1970 انقالب  كان  كابو�ض.  اإىل  احللم  وحولت 

النهاية وحتول االغرتاب  – مبثابة  الت�صحيح  ثورة 

اإىل جرح عميق، اأعتقد اأنه ال يزال ينزف.

عام  الع�رشين:  القرن  من  ال�صبعينات  مرحلة   vv

عام  بامتياز،  العربينّة  اللغة  يف  اللي�صان�ض   1972

الدكتوراه   1981 وعام  بامتياز  املاج�صتري   1976

االإ�صالمينّة.  الدنّرا�صات  ق�صم  من  ال�رشف  مرتبة  مع 

امل�صحونة  ادات  ال�صنّ فرتة  اإننّ  نقول  اأن  ميكننا  هل 

اأثرت يف وعيك الفكرينّ  اجتماعًيا وفكرًيا و�صيا�صًيا 

وكانت حافًزا لهذه االإجنازات؟ اأهي العائلة والبيئة 

منذ  ة  فكرينّ باأجندة  طالًبا  كنت  ك  اأننّ اأم  ال�صخ�صينّة؟ 

البداية؟ 

للي�صان�ض  �صنوات  اأربع  املعلومات:  ت�صحيح  يجب 

بعد  للماج�صتري  �صنوات  خم�ض   ،)1972  -1968(

�صنوات  اأربع  ثم   )1977-1973( التمهيدية  ال�صنة 

للدكتوراه )1977-1981(. كانت خطواتي متاأنية 

كثريا  �صبقوين  اأقراين  من  كثريون  لالإجادة.  �صعيا 

مل  االإداريني.  روؤ�صائي  �صاروا  حتى  االإجنازات  يف 

وفكريا  اجتماعيا  امل�صحونة  ال�صنوات  متعجال.  اأكن 

و�صيا�صيا تبطئ من اإجنازاتي بحكم االن�صغال بالهم 

العام  ال�صاأن  يعنيهم  ال  الذين  هوؤالء  فقط  العام. 

يخطون ب�رشعة. 

واآدابها  العربينّة  اللغة  درا�صة  قرار  كيف جاءك   vv

الحًقا؟هل  الديني  الفكر  درا�صة  اإىل  االنتقال  ثم 

كان يف حياتك من اأخ�صب وعيك مع هذه املوهبة 

الدنّفينة داخلك، وحدنّد اأمامك م�صاًرا �صيغرينّ فيما بعد 

املوهبة  بروح  مدفوًعا  كنت  ك  اأننّ اأم  حياتك،  م�صار 

الفكر  جتاوز  يف  والرنّغبة  املتاأججني  والطموح 

اجلهاز »املاألوف«؟

كما ذكرت التحقت بكلية االآداب لدرا�صة الفل�صفة، ثم 

اأ�صابني االإحباط من اأول حما�رشة فقررت االلتحاق 

قراءاتي  العربية، وعندي ت�صميم بحكم  اللغة  بق�صم 

اأوا�صل  ثم  »معيدا«  فاأكون  اأتفوق  اأن  االأدب  يف 

درا�صتي العليا حتى الدكتوراه الأكون اأ�صتاذا. قراءتي 

بها  باأ�ض  ال  كانت  اجلامعة  قبل  الديني  الفكر  يف 

بتاأثري فكر »االإخوان امل�صلمني« الذي تاأثرت به يف 

�صباي االأول، كتابات �صيد قطب وحممد قطب ب�صفة 

القراآن  عن  القطبني  بكتابات  مفتونا  كنت  خا�صة. 

كان  القراآن«  ظالل  »يف  قطب  �صيد  وتف�صري  والفن، 

مده�صا ومذهال بالن�صبة اإيل. اإىل جانب فكر االإخوان 

كنت قارئا نهما للعقاد وطه ح�صني وجنيب حمفوظ. 

اجلمالية  »النظرية  عن  �صيئا  اأدر�ض  اأن  ببايل  كان 

اأن  ت�صادف  القراءات.  هذه  بكل  متاأثرا  االإ�صالمية« 

اأزمة »حممد احمد خلف اهلل« يف درا�صته  قراأت عن 

ال�صيخ  باإ�رشاف  الكرمي  القراآن  يف  الق�ص�صي  للفن 

اجلامعة،  من  بف�صله  انتهت  وكيف  اخلويل  اأمني 

يف  ر�صائل  على  االإ�رشاف  من  اأ�صتاذه  وبحرمان 

القراآن. طبعا كنت على وعي باالأزمات التي اأحدثتها 

الرازق  عبد  علي  كتاب  مثل  اجل�صورة  الكتب  بع�ض 

»يف  ح�صني  طه  وكتاب  احلكم«  واأ�صول  »االإ�صالم 

حممد  »خالد  اأزمة  وعا�رشت  بل  اجلاهلي«،  ال�صعر 

خالد« يف كتابه »من هنا نبداأ« كما عا�رشت اأزمة 

العربية«. كل  اللغة  فقه  »لوي�ض عو�ض« »يف  كتاب 

هذا غري توجهاتي فقررت اأن اأكون »ناقدا اأدبيا«. 

العربية  اللغة  ق�صم  جمل�ض  اأن  النا�ض،  يعرفه  ال  ما 

درا�صة  اأعني  االأول:  االجتاه  اإىل  اأعادين  الذي  هو 

الق�صم  جمل�ض  قرر  حيث  االأدب،  مدخل  من  القراآن 

اإىل متخ�ص�ض يف  الق�صم  األبي حاجة  اأن  اأنني يجب 

عمل  عن  لنف�صي  اأبحث  واأال  االإ�صالمية،  الدرا�صات 

الدرا�صات  من  خماويف  الق�صم  ملجل�ض  �رشحت  اآخر. 

االإ�صالمية فلقيت نوعني من رد الفعل: تطمينات باأن 

�صخ�صية  �صببه خالفات  املا�صي كان  ما حدث يف 

بني االأ�صاتذة )طبعا هذا كالم ال يقنع اأحدا، فطرحت 

الت�صاوؤل: ما الذي ي�صمن عدم تكرار هذه اخلالفات 
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اأتظن  ال�صاخر:  الفعل  رد  لقيت  امل�صتقبل؟( وهنا  يف 

اأنك �صتاأتي مبا مل ياأت به االأوائل؟ كان ردي: األي�ض 

البحث  معنى  هذا  األي�ض  اأفعل،  اأن  يجب  ما  هو  هذا 

العلمي! 

العربينّة  اللغة  يف  اللي�صان�ض  على  لت  حت�صنّ اإًذا،   vv

يف  الديني  والفكر  االأدب  بني  دجمت  ثمنّ  واآدابها. 

القراآن  يف  املجاز  ق�صينّة  حول  املاج�صتري  درا�صة 

وعٍي  ن�صوء  وبداية  نقلة  هذه  ُتعَترب  املعتزلة.  عند 

فكرينّ ما باأجندة خمفينّة. ما الذي دفعك الختيار هذا 

املجاز  درا�صة  قرار  على  انفتحت  وكيف  املو�صوع، 

حدنّثنا  املعتزلة؟  فريق  عند  القراآن  يف  بالغي  كفن 

الننّقلة واأ�صباب اختيار هذا املو�صوع وهل  عن هذه 

ر مبنهج حتليل اخلطاب؟ كنت بداأت وقتها بالتاأثنّ

يف  املجاز  »ق�صية  مو�صوع  باقرتاح  االأمر  انتهى 

بالفل�صفة  ولعي  بني  جامعا  املعتزلة«  عند  القراآن 

العربية  اللغة  ق�صم  احتياج  وبني  جهة،  من  واالأدب 

ملتخ�ص�ض يف الدرا�صات االإ�صالمية من جانب اآخر. 

مل اأكن اأعرف بعد منهج حتليل اخلطاب اأو غريه من 

املناهج، اإمنا معاجلة البحث بجدية واأناة واالإفادة 

من كل االأ�صاتذة اإىل جانب امل�رشف، وعدم االنغالق 

م�صاألة  اإىل  قادين  ذلك  كل  »التخ�ص�ض«  م�صمى  يف 

املنهج. ويف هذا الكتاب االأول، ن�رش بعنوان االجتاه 

منهج  نحو  اأكرث  جنوحا  جتد  التف�صري  يف  العقلي 

االأفكار  باعتبار  االجتماعي  التاريخي  التحليل 

وموقف  الواقع  حركة  بني  اجلدلية  العالقة  ثمرة 

هذا املفكر اأو ذاك من هذا الواقع. اإىل حد كبري كنت 

ال  والواقع،  الفكر  بني  اجلدلية  العالقة  بهذه  متاأثرا 

على اأ�صا�ض االنعكا�ض االآيل للبنية التحتية يف بنية 

فوقية. كال كنت اأ�صخر من هذا الت�صور االآيل للعالقة 

بني الفكر والواقع. كانت هذه بداياتي مع »املنهج« 

وم�صكالته.

طرق املحظور

بدرا�صته  الولع  وهذا  القراآن  اأي  املجال،  وهذا   vv

انفتح مع اأطروحة الدنّكتوراه يف فل�صفة التاأويل والنّتي 

كانت درا�صة يف تاأويل القراآن عند حميي الدين ابن 

نت لديك ثقافًيا فكرة درا�صة تاأويل  عربي. كيف تكونّ

القراآن عند ابن عربي اأواًل، وملاذا جاء ابن عربي بعد 

قراءة املجاز القراآين عند املعتزلة؟

النتائج التي تو�صلت اإليها يف الدرا�صة االأوىل اأثارت 

منهج  اإن  القول  ميكن  حد  اأي  اإىل  قبيل:  من  اأ�صئلة 

تاأويل الن�ض الديني يعتمد على مقاربة مو�صوعية؟ 

على  القراآن  معنى  حول  املتجادلون  اتفق  وملاذا 

بهم  ت�صعبت  ثم  ومت�صابه«  »حمكم  اإىل  تق�صيمه 

الطرق واختلفوا حول حتديد »املحكم« ومتييزه عن 

»املت�صابه«؟ ملاذا �صار »حمكم« املعتزلة »مت�صابها« 

اخلالف  وهل  �صحيح؟  والعك�ض  خ�صومهم،  عند 

اأن  اأم  الهوتي،  خالف  جمرد  املعنى«  »بوؤرة  حول 

مواقف  يف  اختالفا  يعك�ض  الالهوتي  اخلالف  هذا 

اجلماعات املختلفة من الواقع االجتماعي ال�صيا�صي 

منها  انطلق  التي  االفرتا�صات  هذه  يوؤيد  الثقايف؟ 

البحث االأول »ق�صية املجاز يف القراآن عند املعتزلة« 

منذ  ال�صيا�صي  الواقع  حول  االختالف  اأن  حقيقية 

مقتل اخلليفة الثالث – عثمان بن عفان – وما تاله 

من حروب مثل »اجلمل« و»�صفني« هو الباعث االأول 

للنقا�ض الالهوتي. 

االأول  بحثه  يف  الباحث  اإليها  تو�صل  التي  النتيجة 

التاأويل  وجهت الباحث اإىل حماولة اكت�صاف منهج 

مفرت�صا  ال�صويف  الفكر  ف�صاء  هو  اأخر،  ف�صاء  يف 

ال�صويف ف�صاء روحي خال�ض، من هنا  الف�صاء  اأن 

الدين بن عربي«.  القراآن عند حميي  »تاأويل  درا�صة 

حيث  من  اأعني  كثريا،  تختلف  مل  النتائج  لكن 

الواقع يف وعي/اأو ال وعي املف�رش.  تاأثري م�صكالت 

اال�صتجابة ال�صوفية خمتلفة بحكم اختالف املنحى 

ال�صيا�صي  الواقع  اختالف  وبحكم  الفكري من جهة، 

االجتماعي من جهة اأخرى، حيث اأثر مناخ االأندل�ض 

»اال�صرتداد«  حروب  وظروف  جهة،  من  التعددي 

ال�صويف  الوعي  طبيعة  ت�صكيل  يف  اأخرى،  جهة  من 

و�صياغة املعنى الديني. 

التاأويل وتكفري التفكري

 vv القراآن كن�ضنّ مهيمن يوؤ�ص�ض ذاته دينًا وتراًثا. 
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واأنت تبحث يف هذا االإ�صكال، اأكنت على وعي بخطورة 

ما تقوم به يف جمتمع ال ي�صمح »بالعبث« داخل هذه 

لًعا على الدرا�صات  امل�صاحة املحظورة؟ هل كنت مطنّ

والدرا�صات  الدينينّة  للن�صو�ض  الغربينّة  التاأويلية 

 
نّ
الالهوتينّة؟ ما نق�صد فهمه هنا هو منظورك الفل�صفي

ته فيما يخ�ضنّ  ومفهومك ومدى وعيك ملدى حمظورينّ

الن�ضنّ القراآين؟

الوقت  نف�ض  يف  كنت  لكنني  للمخاطر،  واعيا  كنت 

مدركا ل�رشورة التعامل مع اأ�صئلة من نوع »طبيعة« 

للتاأويل و�صوابط هذا  الديني، حدود قابليته  الن�ض 

النتائج  حقيقتني:  من  ال�رشورة  انبثقت  التاأويل. 

الـتاأويل  تاريخ  اأبحاثي عن  اإليها يف  تو�صلت  التي 

ك�صفت  نتائج  وهي  وال�صويف،  الالهوتي  بعديه  يف 

اإنتاج املعنى. احلقيقة  عمليات التالعب الداليل يف 

الثانية اأن املعنى الديني يف الواقع امل�رشي العربي 

كان  وال�صبعينات  ال�صتينات  عقدي  يف  ع�صته  الذي 

والقومية  اال�صرتاكية  من  �صتى  لتاأويالت  مو�صوعا 

اجلوهري  ال�صوؤال  كان  واالإ�صالموية.  احلاكمية  اإىل 

الذي انبثق يف »مفهوم الن�ض« هو »ماهية القراآن« 

ومنهجية مقاربته. يف ت�صوري اأن التالعب الداليل 

حتديدا  الن�ض  ماهية  حتديد  عدم  حالة  يف  ممكن 

يعتمد على احلقائق التاريخية والثقافية التي تولدت 

يف رحمها الن�صو�ض. حني اأقول تولدت يف رحمها 

اأفرت�ض اأن القارئ يفهم اأنني ال اأنكر اإلهية امل�صدر، 

رحم  يف  تتولد  التي  »البذور«  اأو  »البذرة«  مفهوم 

االإلهي/االإن�صاين  اإىل اجلدل  التاريخ والثقافة يحيل 

يف عملية الوحي ويف �صياغة املعنى.

االأمر عوي�ض، لكنه لي�ض م�صتحيال يف �صوء اأرها�صات 

للباحث  ت�صمح  الهوتية/فل�صفية/�صوفية  تراثية 

االإن�صاين  الفكر  اإجنازات  مع  التوا�صل  يف  املعا�رش 

يف اأرقى تعبرياته. وال نن�صى اأن ثمة حماوالت بذلت 

اإيران  يف  احلديث  النه�صوي  االإ�صالمي  الفكر  يف 

والهند والعامل العربي لطرح بع�ض هذه االأ�صئلة عن 

طبيعة الن�ض الديني و�رشورة اإجناز منهج للتاأويل 

معا�رشة.  اأ�صئلة  عن  لالإجابة  الن�ض  معنى  يفتح 

منطلقا من االإجنازات الرتاثية والنه�صوية متوا�صال 

مع الفكر االإن�صاين مل اأتخيل اأنني اأرتكب اأمر حمظورا. 

ال زلت متيقنا اأن حتقيق اإ�صالح فكري جوهري يف 

الدخول  دون  ممكن  غري  االإ�صالمي  العربي  الف�صاء 

اإنها حمظورة الأنها تهدد عرو�صا  يف هذه املناطق. 

�صيا�صية واجتماعية وثقافية كثرية، لكنها �رشورية 

لتحقيق نه�صة م�صتدامة. 

مناق�صة  حلظة  اإىل  قلياًل.  الوراء  اإىل  بك  نعود   vv  

طرح درا�صتك هذه؟ كيف كانت الرنّدود عليها وكيف 

ة قبل ق�صية  متنّ ا�صتقبالها يف االأو�صاط الدينينّة الفكرينّ

ة هجمة  التكفري؟ ثمنّ كيف دخلت �رشداب التكفري وق�صنّ

اأ�صاتذة جامعة القاهرة التي اأو�صلتك املنفى؟ 

م�رش  يف  ال  اإيجابيا  ا�صتقباال  اأبحاثي  ا�صتقبلت 

العربي واالإ�صالمي. وحني  العاملني  وحدها، بل يف 

يف  م�رشوعة  حتفظات  بال  اأعني  ال  اإيجابيا  اأقول 

راأيي، الأنها تفتح جماال للنقا�ض يحتاج اإليه اأي فكر 

لين�صج ويتطور. ق�صة التكفري ال ميكن فهمها خارج 

�صياق مناخ االحتقان ال�صيا�صي/الثقايف الذي غلَّف 

االأجواء امل�رشية منذ بداية الثمانينات بعد اغتيال 

وحتت  النهار  و�صح  يف  ال�صابق  اجلمهورية  رئي�ض 

بيوم  م�رش  احتفال  يف  االإعالم  كامريات  ومي�ض 

اأن  بعد  الت�صعينات  يف  االحتقان  ازداد  انت�صارها. 

طالت يد االإرهاب قيادات �صيا�صية يف قلب القاهرة، 

يف  االإرهاب  من  احلكومي«  »الفزع  مناخ  و�صاعد 

تو�صيع �صلطة الفكر الديني الذي يوؤيد النظام ويدين 

االإرهاب بالغيا. امتدت يد االإرهاب للمثقفني فاغتيل 

حمفوظ«  »جنيب  على  االعتداء  ومت  فودة«  »فرج 

متنابذين.  مع�صكرين  اإىل  الثقايف  املجتمع  وانق�صم 

وا�صتطاع  الرتقي  مو�صوع  جاء  املناخ  هذا  و�صط 

العلمية  اللجنة  موافقة  ينال  اأن  علمي  غري  تقرير 

�صد تقريرين اإيجابيني. ومل يكن هذا ليقع يف مناخ 

الذي  »االإرهاب«  �صغوط  تلوثه  مل  طبيعي  اأكادميي 

م�رش  يف  واالإداري  ال�صيا�صي  النظام  فزاعة  �صار 

كلها �صد اأي نقد. 

خ�صوم  قرر  معركة  اإىل  »الرتقي«  مو�صوع  حتول 

غابة  ظل  يف  الق�صاء.  اإىل  حملها  الفكر«  »حرية 

القوانني والت�رشيعات يف النظام الق�صائي امل�رشي 
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متت �صياغة م�صاألة التكفري واحلكم بالردة... الخ. 

vv وذريعة هذا احلكم هي جرمية التاأويل. التاأويل: 

اأداة للتحرر من ال�صلطة بكل اأ�صكالها، اأداة لالنعتاق 

 . من �صلطة الن�ض. لنقف بدايًة عند مفهوم كلمة ن�ضنّ

اأواًل على مفهوم كلمة ن�ضنّ عندك بني علم  لنتعرنّف 

ال�صيميوطيقا،  اأو  العالمات  وعلم  اخلطاب  حتليل 

وكيف ياأخذنا هذا اإىل تاأويل الن�ضنّ االأ�صلي واأهداف 

هذا التاأويل؟ 

عليه.  لالإجابة  م�صتقل  كتاب  اإىل  يحتاج  �صوؤال  هذا 

كتاب  انطلقت يف  واإن  اأنني  يعرف  ال  القارئ  ولعل 

مفهوم الن�ض من اعتبار القراآن »ن�صا« ميكن تاأويله 

الن�ض  باعتبار  الن�ض  حتليل  منهج  اإجراءات  وفق 

قد  فاإنني  ثقايف/تاريخي،  لغوي«  »بناء  اأ�صا�صا 

طورت هذا املفهوم يف ال�صنوات االأخرية، خا�صة بعد 

اإدراكي اأن مفهوم الن�ض يت�صمن مفهوم »املوؤلف«، 

كما يت�صمن مفهوم »الوحدة« القائمة على التنا�صق 

البنيوي لالأجزاء، هذا ف�صال عن مفهوم »الق�صد«. هذا 

املفهوم الكلي مبا يت�صمنه من مفاهيم جزئية انبثق 

تدوين  فيها  مت  التي  االأوىل  التاريخية  اللحظة  منذ 

القراآن يف »امل�صحف« برتتيبه احلايل وتق�صيمه اإىل 

�صور، يت�صمن كل منها ن�صو�صا تنتمي اإىل منا�صبات 

ال�صكلي  التحول  هذا  وب�صبب  خمتلفة.  تاريخية 

على  التف�صري  علم  قام  »م�صحف«  اإىل  »قراآن«  من 

بافرتا�صات  االأجزاء  بني  التنا�صق  تاأكيد  حماوالت 

و»النا�صخ  واملت�صابه«  »املحكم  اأهمها  لعل 

ومل  االختالف  عمقت  افرتا�صات  وهي  واملن�صوخ«، 

حتقق هدف »االن�صجام« بني االأجزاء. 

يختلفون  املحدثني  املف�رشين  اأن  اأي�صا  الحظت 

فيما بينهم يف حتديد »بوؤرة الداللة« القراآنية ب�صفة 

عامة، حيث ي�رش بع�صهم على حتديدها يف االأبعاد 

الروحية واالأخالقية، بينما ي�رش اآخرون على حتديد 

هذا  كل  والت�رشيعات.  االأحكام  يف  الداللية  البوؤرة 

دفعني اإىل مراجعة مفهوم الن�ض باملعنى امل�رشوح 

اإىل الطبيعة التداولية االأوىل للقراآن،  اأعاله بالعودة 

اأي بالعودة اإىل الظاهرة القراآنية قبل اأن تتخذ �صكل 

»كتاب« اأو »م�صحف«. تك�صف هذه الطبيعة التداولية 

اأن القراآن جمموعة من »اخلطابات« التي مت جمعها 

وترتيبها ب�صكل مل تكت�صف اأ�ص�صه بعد نتيجة الت�صليم 

اإلهي.  ترتيب  اأنه  اأي  »توقيفي«،  الرتتيب  هذا  باأن 

البحث عن  اأن  يعني  »االإمياين« ال  الت�صليم  لكن هذا 

هو  العلة  عن  فالبحث  االإميان،  يناق�ض  »علته« 

حماولة الكت�صاف »احلكمة االإلهية« وهذا من �صميم 

االإميان. 

والعودة اإىل الطبيعة التداولية للك�صف عن م�صتويات 

»حتليل  منهج  ي�صتلزم  الداللة  وحدود  املعنى 

عن  الك�صف  من  املنهج  يت�صمنه  مبا  اخلطاب« 

االأ�صوات البارزة وامل�صمرة يف كل خطاب على حده، 

اخلطاب«  و»فحوى  اخلطاب«  »دليل  عن  والك�صف 

اأن  يعني  اخلطاب  حتليل  منهج  اخلطاب«.  و»منط 

لغوي، ومن هنا  النهاية »ن�ض«  كل خطاب هو يف 

»تركيبية املنهج« املطلوب. ولي�ض معنى هذا املنهج 

اأن  يعني  ولكنه  القراآنية،  الظاهرة  التحليلي جتزيئ 

االأجزاء.  بتحليل  اإال  يتم  ال  »الكليانية«  عن  الك�صف 

يفرت�ض  الذي  الكال�صيكي  للمنهج  خمالف  وهذا 

»الكليانية« ثم يفر�صها على كل االأجزاء دون متييز. 

اأ�صا�ض  على  الكليانية  افرت�ض  الكال�صيكي  املنهج 

اأ�صا�ض حتليلي، ومنهج »حتليل  الهوتي ولي�ض على 

القراآنية  الظاهرة  من  االقرتاب  يحاول  اخلطاب« 

اأو الفل�صفية  قبل ال�صياغات الالهوتية والت�رشيعية، 

واالأخالقية، الـ»بعد قراآنية«. بل يزعم منهج »حتليل 

اخلطاب« اأنه قادر على حتليل تلك ال�صياغات »البعد 

قراآنية« حتليال نقديا.

املنهج – حتليل اخلطاب – يوظف التحليل اللغوي 

للن�صو�ض، وال يكتفي به، فاللغة يف اخلطاب تتجاوز 

دالليا حدود العالمة اللغوية حني حتولها اإىل عالمة 

�صميوطيقة فيما يعرف بال�صمطقة. من هنا توظيف 

الفهم  حتقيق  هو  »التاأويل«  هدف  ال�صميوطيقا. 

يزعم  اأن  يجب  ال  الفهم  هذا  لكن  للظاهرة،  العميق 

اأو ال�صحة  لنف�صه الهيمنة بادعاء احلقيقة النهائية، 

املطلقة. تعلمنا الهرمنيوطيقا الدر�ض الذي يجب اأال 

نن�صاه: كل تاأويل م�رشوع طاملا ينطلق من التوا�صع 

وعدم ادعاء املو�صوعية املطلقة التي ال وجود لها: 
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لي�صت احلقيقة – اأق�صد املعنى – قارة يف الن�صو�ض 

الظواهر، ولي�صت يف عقل املف�رش ووعيه، بل هي ناجت 

هذا التفاعل اجلديل بني املف�رش – ال الفرد باملعنى 

الفرويدي بل الفاعل االجتماعي – وبني الظاهرة/

الن�ض. 

يف  الهرمنيوطيقا   / التاأويل  ت�صليط  اأن  اأترى   vv

تفجري  من  نوع  هو  الديني  والرتاث  القراآين  الن�ض 

م�رشوعك  يف  اأنه  نق�صد  اإن�صانًيا؟  منه  بدنّ  ال  م�صلنّم 

دعوة اإىل حترر العقل االإن�صاين كما تقول يف كتابك 

التحرنّر من �صلطة  األي�ض  التكفري«،  »التفكري يف زمن 

الن�ضنّ الديني اأو نقده هو ترك االإن�صان دون مرجع، 

الن�ضنّ  وجود  على  دائًما  يعتمد  االإن�صان  كان  فيما 

»اأب«  اأو  »ح�صن«  اإىل  حلاجته  له  كمرجع  ل«  »االونّ

ميدنّه بنوع من الطماأنينة؟

لالأ�صف ال�صديد يختلط االأمر يف ثقافتنا بني »الفهم 

العميق« وبني »التفكيك«، حيث يت�صور النا�ض اأن الفهم 

�صلطة  من  التحرر  بال�صاد.  »النق�ض«  يعني  النقدي 

اأن تفهم بالرتكيز على كلمة  الن�صو�ض دعوة يجب 

ال�صلطة  »ن�صو�ض«.  كلمة  بالرتكيز على  »�صلطة« ال 

قيمة م�صافة بفعل الفكر االإن�صاين، و»االإميان« وحده 

ال يحول الن�صو�ض اإىل �صلطة. تتحول الن�صو�ض اإىل 

»�صلطة« حني يتماأ�ص�ض االإميان ويتم تقنينه الهوتيا، 

غالبا  ترتبط  تاريخية  �صياقات  يف  يحدث  وهذا 

جمتمع  داخل  واالجتماعية  ال�صيا�صية  باخلالفات 

»االإميان«، اأو بني جمتمع »االإميان« وبني جمتمعات 

التمييز  يراد  االإميان  جمتمع  داخل  اأخرى.  »اإميان« 

بني الت�صورات وال�رشوحات واملمار�صات املتعددة، 

فتقوم ال�صلطة ال�صيا�صية بفر�ض »عقائدها« واعتبار 

اأو هرطقات. وقد  العقائد واملمار�صات االأخرى بدع 

كانت  كيف  مثال  العبا�صية  الدولة  تاريخ  يف  راأينا 

عقيدة املعتزلة يف »خلق القراآن« عقيدة الدولة، ثم 

اأقل  بعد  الكفر  درجة  اإىل  ترقى  »هرطقة«  ا�صتحالت 

من ثالثة عقود لي�ض اإال. 

اأكرب من  �صياق  ال�صلطوي يتم غالبا يف  التمييز  هذا 

داخل  �صواء  امل�صلمة،  غري  املجتمعات  مع  ال�رشاع 

االإمرباطورية  خارجة،  جمتمعات  مع  اأو  املجتمع 

البيزنطية على �صبيل املثال. هذا يف�صي اإىل النتيجة 

هو  الن�صو�ض  �صلطة  من  التحرر  اأن  فحواها  التي 

التحرر من ال�صلطات التي احتمت وحتتمي بتاأويالتها 

زاعمة اأن هذه التاأويالت هي »الن�صو�ض« بال زيادة 

عبارة طريفة  له  الدكتور ح�صن حنفي  نق�صان.  وال 

هذه  اأمثال  ب�صياغة  م�صهور  وهو   – دالة  ولكنها 

بالن�صو�ض  »احتمينا   – الدالة  الطريفة  العبارات 

فدخل الل�صو�ض«. 

تدعيها،  التي  ال�صلطات  اأبوية  هي  الن�صو�ض  اأبوية 

ت�صترت  التي  ال�صلطات  ح�صن  هو  الن�ض  وح�صن 

وراءها. كل ذلك يحتاج لتفكيك. يبقى »االإميان« احلر 

هو احلماية احلقيقية، اأعني االإميان الذي هو »العقد« 

– من هنا كلمة عقيدة – بني الفرد اأو اجلماعة وبني 
ن�صو�صها املقد�صة دون و�صاطة اأي �صلطة، مبا فيها 

�صلطة املثقف اأو املوؤول. 

vv يف ظل انهيار املفاهيم الثابتة للذات و�صقوط 

م الواقعي يف التخييل. هل ميكن  مقولة املرجع وته�صنّ

احلديث عن االإن�صان وفعله كمقولة خيالية؟

 ال اأوافق على اأن املفاهيم انهارت ملجرد اأن مفهوم 

هو  »الثبات«  النقدية.  للمراجعة  يحتاج  »الثابتة« 

الفاعل   – االإن�صان  »القيم«.  وجود  ولي�ض  امل�صكل 

يعني  و»الثبات«  »القيم«،  �صانع  هو  االجتماعي- 

التجمد. الواقعي واملتخيل لي�صت مفاهيم متناق�صة، 

طاملا اأن »الوعي« االإن�صاين لي�ض وعاء فارغا ميلوؤه 

»الواقع احل�صي«، كما اأنه – الوعي االإن�صاين – لي�ض 

كاملقوالت الثابتة يت�صكل على اأ�صا�صها الواقع. 

النه�صوي  »املثقف  مقاالتك  اإحدى  يف  تقول   vv

بال�صعي  ولو  ال�صلطة  خالل  من  للعمل  دائما  ي�صعى 

وعيه  يف  ممكنا  التغيري  يكن  فلم  عليها،  لالنقالب 

وهذا  عليها.  باال�صتيالء  اأو  لل�صلطة،  باالنتماء  اإال 

بال�صبط اأحد الفروق الهامة بني اخلطاب النه�صوي 

حتى  اأنه  يدرك  مل  كليهما  لكن  ال�صلفي،  واخلطاب 

باالنتماء  �صواء  ال�صلطة،  اأجهزة  على  باال�صتيالء 

حامال  االإدارية  ببنيته  اجلهاز  يظل  باال�صتيالء  اأو 

خمل�صا الإيديولوجيا ال�صلطة التي اأن�صاأته« هل يعني 
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من  املثقف  ي�صتقيل  وهل  النه�صة؟  يف  اأمل  اأالنّ  هذا 

اأداء اأي دور ما دامت النوايا ال تكفي لتحقيق تقدم 

ما، ما دامت املوؤ�ص�صة القدمية موجودة؟

معنى هذا التحليل اأن االأمل يكمن يف اإنتاج خطاب ال 

ي�صع ال�صلطة يف بوؤرته �صلبا اأو اإيجابا. ولي�ض معنى 

هذا التوقف عن نقد ال�صلطة بكل جتلياتها االجتماعية 

مفهوم  اخت�صار  عدم  )اأعني  والثقافية  وال�صيا�صية 

»ال�صلطة« يف نظام احلكم(. �صعي املثقف لال�صتيالء 

على ال�صلطة يعني اأنه يوؤمن اأن التغيري ال ياأتي وال 

يتحقق اإال من اأعلى، بينما اأت�صور اأن التغيري الدائم 

ال بد اأن ياأتي من القواعد ال من القمم.

vv تبدو غرام�صيا، كيف ميكن املراهنة على ال�صعوب 

اخلاملة اليوم؟

 ت�صتطيع ال�صلطة تغيري القوانني، لكن هذه القوانني 

تظل فاقدة االأثر ما مل تتغري االأذهان. وال�صوؤال االآن: 

اأو�صع من  دائرة  يتوا�صل املثقف بخطابه مع  كيف 

يف  ومفهوما  عميقا  خطابا  ينتج  وكيف  اجلمهور، 

هذا  حلل  جاهزة  و�صفة  عندي  لي�ض  الوقت؟  نف�ض 

اأعتربه حتديا حقيقيا لكل مثقف يف  الذي  املع�صل 

اأزمة  يف  »التعليم«  حيث  الثالث  العامل  جمتمعات 

ع�صال. امل�صاألة لي�صت اإنتاج خطاب �صعبوي يطبطب 

على عواطف وغرائز اجلماهري، يقوم االإعالم بتحقيق 

ذلك بنجاح �صاحق )اأعني ي�صحق �صحقا كل خطابات 

املثقفني(، بل خطاب نقدي يحرتم عواطف وم�صاعر 

مفهوم  ذهني  يف  عليها.  يزايد  اأن  دون  النا�ض 

»املثقف الع�صوي«. 

احلداثة ال�سالة

vv وهل ميكن ل�صعوب مل ت�صنع نه�صتها اأن تتحدنّث 

للمجتمع  ميكن  احلداثة؟هل  بعد  وما  احلداثة  عن 

احلداثة  اإىل  ينتقل  اأن  اجلديد  واالإقطاعي  الزراعي 

دون اأن يلحق بها ت�صونّهات كربى؟

يف  ي�صتقر  ال  ال�صعوب  ت�صنعه  ال  ما  اأن  املوؤكد  من 

يف  وقيمها  احلداثة  ت�صويه  لكن  الثقايف.  وجدانها 

تقرتفه  مل  العربي  العامل  يف  »التحديث«  عملية 

مبعاونة  التحديثية  ال�صلطة  اقرتفته  بل  ال�صعوب، 

مثقف حداثي ظل يرواح مكانه بني الرتاث واحلداثة 

دون اأن ينتج وعيا علميا باأي منهما. ال ميكن حتقيق 

البنى  على  املحافظة  مع  اأعلى،  من  علوية،  حداثة 

التقليدية حتت اأي م�صمى. 

 تقول »ل�صت كافرا وال دروي�صا« وتوؤكد اأنك حتر�ض 

�صبهك  حتى  العلمي  البحث  يف  النقدي  العقل  على 

يف  له  بلوحة  حتتفظ  الذي  كي�صوت  بدون  بع�صهم 

ت�صنيف  النقاد  ي�صتطع  »مل  يومها  اأجبت  منزلك، 

�صخ�صية دون كي�صوت، هو فنان ينهل من كل الرتاث 

اأنا  هل  ت�صنيفي..  احتاروا يف  كذلك  واأنا  االإن�صاين، 

�صيوعي اأم ليربايل؟«

vv هل رغبتك يف متكني العقل النقدي مكانه الذي 

ي�صتحقه يف ف�صاء ينعم فيه الفكر اخلرايف بالرفاهية 

يجعل منها مهمة م�صتحيلة؟

اخلرايف  الفكر  م�صتحيلة.  ولي�صت  �صعبة  مهمة  هي 

لت�صليط  حتتاج  التي  هي  بعينها  مناطق  يف  ميرح 

�صوء العقل النقدي عليها. يف مناطق اأخرى ي�صيطر 

يف  مثال  االأعمال  رجال  فكر   – الرباغماتي  الفكر 

يف  للنقد.  يحتاج  اأي�صا  وهذا   – البيزين�ض  جمال 

الليربايل  الفكر  ي�صيطر  مثال  »االقت�صاد«  مناطق 

مقيدة  ليربالية  لكنها  الكوكبية،  ال�صغوط  بحكم 

بحدود »اآليات ال�صوق«، اأي اأنها ليربالية براغماتية. 

يف الفكر ال�صيا�صي هناك »دميقراطية« بال حريات. 

والرباغماتية  اخلرافة  من  امل�صوهة  ال�صيغ  هذه  كل 

وال�صكالنية ميار�صها مفكرون ومثقفون.

ثقافة التكفري 

vv هل ميكن اأن نتحدث اليوم عن عامل عبد ال�صبور 

ميكن  كيف  التكفري؟  ظاهرة  وا�صتفحال  �صاهني، 

الفكر  مادام  راأيك  ح�صب  النوايا«  »حرا�ض  حماربة 

امل�صتنري والتقدمي هو االآخر متنّهم ويعي�ض يف ماأزق 

املرتزقة؟ وهل هذا  قبل  تعرنّ�صه لالخرتاق من  بعد 

ل حما�رشة تلقيها  ما دفعك لنطق ال�صهادتني يف اأونّ

يف الغرب؟ماذا لو حدنّثتنا قليال يف هذا ال�صاأن؟

وهذه  يعني،  وا�صتفحالها  »التكفري«  ظاهرة  تنامي 

مفارقة �صاخرة، اأنها تفقد خطورتها. تنامي ظاهرة 
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م�صادرة الكتب واللوحات واالأغاين واإغالق ال�صحف 

االإنرتنت  ع�رش  يف  م�صحكة  غري  نكتة  واملجالت 

الظاهرة  اأن  يعني  هذا  كل  املفتوحة.  وال�صماوات 

تتفكك، وهذا ما يف�رش حالة »الهياج« و»ال�صعار« يف 

دوائر من ت�صميهم »املرتزقة« والذين ال يكفون عن 

ال�رشاخ يف ف�صائيات االرتزاق. لكن يجب اأي�صا اأن 

اأنبه اإىل الظاهرة املقابلة، وال اأقول النقي�صة، وهي 

باالأحرى مدعي  – اأو  »املرتزقة« احلداثيني  �رشاخ 

احلداثة يف نف�ض الف�صائيات. 

األقيتها  حما�رشة  اأول  يف  ال�صهادتني  نطقي  م�صاألة 

املق�صود  كان   1995 عام  م�رش  من  رحيلي  بعد 

منها تو�صيل ر�صالة اإىل اجلمهور الغربي باأنني ل�صت 

كنتم  اإذا  قلت:  البع�ض.  يتوهم  قد  كما  االإ�صالم  �صد 

اأنني  منكم  ظنا  بي  وحتتفلون  ا�صتقبايل  حت�صنون 

اأنقد االإ�صالم من منظور املرتد فقد اأخطاأمت العنوان، 

اال�صتقبال  من  اأخ�صى  كنت  ال�صهادة.  نطقت  ثم 

اأنا  �صدي  �صدر  الذي  اجلائر  احلكم  نتيجة  اخلاطئ 

وزوجتي، ذلك اأن كثريا من الذين ا�صطرتهم ظروف 

اأ�صواأ  الظروف  هذه  ا�صتثمروا  للغرب  للهجرة  �صبيهة 

ناقدين-  ولي�صوا   – كارهني  حتولوا  باأن  ا�صتثمار 

لثقافتهم. لهذا رف�صت اللجوء ال�صيا�صي، واأفخر اأنني 

ما اأزال اأحمل جن�صيتي امل�رشية وحدها. اأوؤكد لي�ض 

ازدواج  ت�صطرهم ظروفهم  �صاأن من  تقليال من  هذا 

اأنني  حقيقة  تاأكيد  من�صوؤه  حر�صي  لكن  اجلن�صية، 

باحث ومن �صاأن الباحث اأن يكون ناقدا للثقافة التي 

ينتمي اإليها. االنتماء ال يعني عدم النقد. 

نقطة  لت  �صكنّ التي  التكفري  ق�صينّة  االآن  ر  نتذكنّ  vv

مف�صلينّة يف حياتك. فقد جتاوزت ق�صية ن�رش حامد 

اأ�صوار اجلامعة وم�صاألة احلرمان من درجة  اأبو زيد 

راأي  ق�صية  لت�صكل  القاهرة  جامعة  من  االأ�صتاذية 

اأ�صبه بثورة اإعالمية اأعقبت قرار اللجنة  عام يف ما 

ت�صمن  الذي   1993/03/18 تاريخ  يف  العلمية 

طه  باملفكر  تذكرنا  هذه  حادثتك  التكفري.  عبارات 

ن طالتهم  ح�صني بحكم كونكما حالتني معروفتني ممنّ

اأننّ  اإالنّ  العقالين.  للمبداأ  الراف�صة  املت�صدنّدة  القوى 

اأته النيابة، والثاين و�صل  ل متنّ التحقيق معه وبرنّ االأونّ

زوجته.  وبني  بينه  والتنّفريق  التكفري  اإىل  االأمر  به 

يف�صل  واحدة  جامعة  يف  والطالب  االأ�صتاذ  بني  ما 

بينهما عقود من الزمن: ما الذي اختلف بني جامعة 

على  �صاهني«  ال�صبور  »عبد  وجامعة  ح�صني«  »طه 

ى اإىل اختالف النتائج على ت�صابهها؟ حدنّ قولك اأدنّ

الواقع  االختالف يف  اجلامعتني هو  االختالف بني 

املا�صي وت�صعيناته.  القرن  امل�رشي بني ثالثينات 

اأوال: االختالف بني الليربالية )املقيدة( يف الثالثينات 

الت�صعينات.  يف  )املطلقة(  الديكتاتورية  وبني 

يف  )ن�صبيا(  م�صتقلة  جامعة  بني  االختالف  ثانيا: 

كلنّيا  خ�صوعا  خا�صعة  جامعة  وبني  الثالثينات 

خالل  الثمانينات.  من  انطالقا  ال�صيا�صية  لل�صلطة 

النظام  الفرتتني حدثت حماوالت حثيثة من جانب 

ال�صيا�صي لل�صيطرة على اجلامعة اأمنيا وفكريا. قامت 

حركة »ال�صباط االأحرار« – ويا للمفارقة – بحركة 

 ،1954 عام  اجلامعة  طالت  للمجتمع  تطهريية 

لكل  ينتمون  االأ�صاتذة  حيث مت ف�صل عدد كبري من 

يكن  ومل  »الف�صاد«.  بدعوى  ال�صيا�صي  الفكر  ف�صائل 

للف�صاد معنى �صوى نقد توجه النظام اجلديد الإلغاء 

االأحزاب. كانت هذه  املتمثلة يف تعدد  الدميقراطية 

اخلطوة بداية الهيمنة الفكرية على اجلامعة �صيا�صيا. 

اجلامعة  على  اال�صتيالء  اإحكام  ال�صبعينات  يف  مت 

فيه  مرغوب  غري  �صيا�صي  ن�صاط  اأي  ملنع  اأمنيا 

داخلها.

بعد اغتيال الرئي�ض ال�صادات وتنامي ظاهرة االإرهاب 

بتاأييد  التقليدي  الديني  الفكر  تغلغل  اإىل  اأدت  التي 

النظام ال�صيا�صي واملوؤ�ص�صة الدينية الر�صمية اجتاحت 

هكذا  املجتمع.  اجتاحت  كما  اجلامعة  املوجة  هذه 

جامعة  اإىل  ح�صني«  »طه  جامعة  من  التحول  حدث 

»عبد ال�صبور �صاهني«. اإذا كان طه ح�صني مت اتهامه 

من قوى خارج اجلامعة فاإن اجلامعة دافعت عنه، 

الليربايل )املقيد(. يف احلالة  القانوين  وبراأه النظام 

الثانية �صدر االتهام من داخل اجلامعة، التي تبنت 

الرتقية.  من  للحرمان  »�صاهني«  تقرير  اإدارتها 

لالإجراءات  التخطيط  مت  اجلامعة  اأروقة  وداخل 

يف  موثنّق  كله  هذا  التفريق.  دعوى  لرفع  القانونية 
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 »التفكري يف زمن التكفري« والقول املفيد يف 
نّ
كتابي

ق�صة اأبو زيد. 

املثقف وال�سلطة

vv كتابك اخلطاب والتاأويل. كنت قد تناولت فيه 

مفهوم  واختالف  بال�صلطة،  املثقنّف  عالقة  اإ�صكالينّة 

احلقيقة عند االثنني. يف �صوؤال املثقنّف يقول ادوارد 

�صعيد ان املثقف فرد منح قدرة على متثيل ر�صالة، 

اإح�صا�صه  من  تنبع  الأنها  ما،  فل�صفة  اأو  موقف  اأو 

والعقائدية  التقليدية  لالأفكار  الت�صدنّي  مب�صوؤولينّة 

اإىل م�صاألة  ينتجها. عودًة  اأو  اأن يدعمها  اجلامدة ال 

بني  العالقة  التبا�ض  يكمن  اأين  لطة،  وال�صنّ املثقنّف 

لطة؟  املثقنّف ورجل ال�صنّ

عند  الدوغمائي  االعتقاد  هذا  يف  االلتبا�ض  يكمن 

التغيري  با�صتحالة  املثقفني  من  االأكرب  الف�صيل 

دون م�صاندة ال�صلطة. اأقول اعتقاد »دوغمائي« الأنه 

نتيجة تراكم تراث طويل ممتد من تق�صيم النا�ض اإىل 

بتداول املعرفة  ي�صمح  »خا�صة« و»عامة«، حيث ال 

العامة  يرتك  بينما  »اخلا�صة«،  بني  اإال  »احلقة« 

للتدليل على  يكفي  املريحة.  لعقائدهم وت�صوراتهم 

ق�صور  داخل  يدور  كان  ما  التاريخية  احلقيقة  هذه 

حول  فل�صفي  نقا�ض  من  االأندل�ض  يف  »املوحدين« 

اأ�صوار  خارج  ي�صمح  ال  بينما  وقدمه،  العامل  حدوث 

اأ�صا�ض  على  القائمة  العقائد  باتباع  اإال  الق�رش 

الت�صنيف  الدينية. يف هذا  للن�صو�ض  الفهم احلريف 

التمييزي بني الب�رش يتفق كل من »اأبو حامد الغزايل« 

مواقفهم  يف  ال�صا�صع  البون  رغم  ر�صد«  و»ابن 

املثقفني  من  كثريا  اإن  بل  والفل�صفية.  الالهوتية 

ال  وم�صائل  ق�صايا  ثمة  اأن  يوؤمنون  املعا�رشين 

اأن تناق�ض اإال داخل االأكادمييات حفاظا على  يجب 

عدم امل�صا�ض بعقائد العامة، وهذا هو نف�ض املنطق 

القدمي. مفهوم »اخلا�صة« يف الفكر املعا�رش ي�صمل 

ع�رش  ويف  ال�صيا�صية،  ورجال  واملبدعني  املفكرين 

كل  االأعمال«.  »رجال  ي�صمل  االقت�صادية  الليربالية 

م�صت،  ع�صور  اإىل  تنتمي  قيود  جوهرها  يف  هذه 

لكنها ال تزال �صائدة لالأ�صف ال�صديد يف ع�رش انت�صار 

االت�صال:  جمال  يف  التكنولوجية  والثورة  التعليم 

من  واالأهم  واالإنرتنت.  املفتوحة  ال�صماوات  ع�رش 

ذلك ع�رش »دميقراطية املعرفة«. 

لنف�صه مب�صافة خارج  اأن يحتفظ  يجب على املثقف 

مفاهيم ال�صلطة، حتى لو كان النظام ال�صيا�صي يتبنى 

بع�ض املفاهيم التي يتبناها املثقف. هذه امل�صافة 

ت�صمح للمثقف باال�صتقالل الفكري الذي يحميه من 

اأن يقوم بتربير القرارات ال�صيا�صية اأو الدفاع عنها. 

يهدف  بل  يعني معاداتها  ال�صلطة ال  اال�صتقالل عن 

املمكن،  حتقيق  فن  هي  فال�صيا�صة  تر�صيدها،  اإىل 

والفكر �صعي الكت�صاف املجهول وفتح اآفاق املمكن. 

vv اإذا كان املثقف احلقيقي �صاحب خطاب مفتوح 

، وم�صتنري وتقدنّمي وما اىل ذلك، ملاذا 
نّ
غري دوغمائي

املثقف  عك�ض  على  اليوم/  العربي  املثقف  يعاين 

 اإذا من العجز على اإحالل التغيري وعالق يف 
نّ
الغربي

م�صتوى النخبوية فقط؟ 

التي  الكال�صيكية  القيود  الغربي متحرر من  املثقف 

جهة.  من  هذا  وعامة،  خا�صة  اإىل  النا�ض  ت�صنف 

ومن جهة اأخرى اإن واقع املجتمعات الغربية – التي 

تاأ�ص�صت فيها الدميقراطية على اأ�صا�ض حرية الفرد – 

ي�صمح بتداول االأفكار لي�ض فقط خارج اإطار �صيطرة 

ال�صلطة – اأي �صلطة اجتماعية اأو �صيا�صية اأو دينية – 

بل �صد هذه ال�صلطة حتديدا. منطقة »املحرم« و»الال 

مفكر فيه« تت�صع يف ثقافتنا بينما ت�صيق اإىل اأق�صى 

املقد�صات  اأقد�ض  من  الغربية.  الثقافات  يف  حد 

حرية  وحق  الراأي  حرية  حق  املجتمعات  هذه  يف 

مثقفينا  وبع�ض   – �صعوبنا  تفهم  ال  ولهذا  التعبري. 

لالأ�صف ال�صديد مرة اأخرى – عدم قدرة احلكومات يف 

الغربية على كبح جماح االأ�صوات  هذه املجتمعات 

املتطرفة �صد االإ�صالم هنا وهناك. 

منتج ثقافـي    

vv انعتقت من دائرة »املحرنّم« هذه عندما دافعت 

ال �صكنّ عن حقنّك يف ممار�صة االجتهاد امل�رشوع يف 

كونك  من  االأ�صا�ض  يف  تنبع  م�صكلتك  لكننّ  الدنّين. 

ووجلت  ثقايفنّ  وكمنتج  كن�ضنّ  القراآن  مع  تعاملت 
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اإىل عوامل حتليل اخلطاب الديني منطلًقا من مفاهيم 

مع  تعاملك  جمرنّد  اأن  ترى  اأال  غربينّة.  فل�صفينّة 

 يف فرتة 
نّ
الن�صو�ض الدينية من منطلق نظرينّ غربي

يحكمها احتقان �صيا�صي وديني وحالة انغالق على 

الذات كان لها ن�صيب كبري يف االأزمة التي ح�صلت 

معك بغ�ض الننّظر عن القوى املنتفعة من وراء افتعال 

هذه االأزمة؟

بل  منه،  احلذر  يجب  ما  بال�صبط  هو  املنطق  هذا 

فقط  الديني  الن�ض  مع  التعامل  منطق  وتفكيكه: 

واتهام  الكال�صيكية،  املعرفية  املنظومة  داخل  من 

املناهج احلديثة باأنها تنطلق من »مفاهيم فل�صفية 

غربية«. يعتمد هذا املنطق على حجة براغماتية هي 

الذات«،  على  واالنغالق  ال�صيا�صي  االحتقان  »حالة 

ال  حمظورا  متثل  اأن  املنطق  لهذه  وفقا  يجب  التي 

املحظورات  هذه  اأن  واحلقيقة  باخرتاقه.  لنا  ي�صمح 

بالذات يجب اأن تكون دافعا ملحاولة االخرتاق واإال 

يفقد الفكر دوره الريادي يف اإحداث التغيري الفكري 

احلذر  مبنطق  الت�صليم  املجتمعات.  لتطور  املطلوب 

د الفكر حالة التخلف واالنغالق  واحلظر يعني اأن يوؤبِّ

بدل اأن يواجهها نقديا. من جهة اأخرى، هذا املنطق 

وثقافتهم«  و»ثقافتنا  َوُهم«  »نحن  مفهوم  يبطن 

مغاير  منطق  وهو  الخ،  ومناهجهم«  »مناهجنا 

تطوره  يف  االإ�صالمي  الفكر  ل�صريورة  املغايرة  متام 

حدوثه  م�صتحيال  كان  الذي  التطور  هذا  التاريخي، 

لو مل ينفتح املفكرون امل�صلمون على ثقافات العامل 

يف كل جماالت املعرفة. اإذا كانت املعارف اللغوية 

ونظريات حتليل الن�صو�ض وتاأويلها قد تطورت يف 

»الغرب« فمن العار اأن نت�صور اأن ن�صو�صنا الدينية 

التطورات،  التعاطي مع هذه  اأو تتاأبى على  ال تقبل 

بدعوى اأنها قد تفقد قدا�صتها. واحلال اأن هذا التاأثر 

والتاأويل،  التف�صري  تاريخ  يف  حدث  العامل  بثقافات 

ب�صيط  ل�صبب  ذلك،  من  �صيئا  الن�صو�ض  تفقد  ومل 

املوؤمن  املجتمع  القدا�صة �صفة مينحها  اأن  وبديهي 

لن�صو�صه الدينية. طبعا ميكن االعرتا�ض بالقول اإن 

اإميان املجتمع يحتاج اإىل حماية من التفكك، وهذا 

يف  احلل  ولي�ض  مري�صا  اإميانا  يفرت�ض  اعرتا�ض 

»احلماية« واإمنا يف تطوير م�صتوى الوعي. 

اأن كلمات ومفاهيم مثل املجاز  اأال ترى  vv ولكن 

والتاأويل وحتليل الن�ض الديني بعيًدا عن ثوابته اأي 

االجتهاد الذاتي يف التف�صري هو عملينّة ال تو�صل اإىل 

اأو اإىل اإجابات �صافية وترك االإن�صان   ،
نّ
ما هو قطعي

الدين  ال�صكنّ والظننّ يف جمال كمجال  اأمام جماالت 

)يحتاج فيه اإىل روا�صخ واإجابات قاطعة بعيدة عن 

الظننّ واالحتمال(؟ اأي اأنها مفاهيم تفتح باب التاأويل 

والظن وال�صكنّ يف ثقة الن�صو�ض الرا�صخة يف ذهنية 

الب�صيط؟ متاما كم�صاألة املجاز  اأو املواطن  االإن�صان 

الذي يتناول ال�صيء على خالف حقيقته؟

الديني  املعنى  والرا�صخ يف جمال  والقطعي  الثابت 

الفقه  لتاريخ  درا�صة  واأي  القاعدة،  ال  اال�صتثناء  هو 

اأو لتاريخ علم العقائد اأو لتاريخ الفل�صفة، ف�صال عن 

 – الدينية  املفاهيم  اأو�صح  توؤكد هذا. خذ  الت�صوف 

– وحلل النقا�ض  اأن اهلل واحد ال �رشيك له  التوحيد، 

هل  التوحيد:  ماهية  حول  يدور  زال  وما  دار  الذي 

اإىل كرثة  توؤدي  القراآن  وال�صفات يف  االأ�صماء  كرثة 

يف الذات االإلهية؟ وهل ال�صفات تتمتع بنف�ض �صفات 

– التي ال  الذات االإلهية. ومن داخل هذه االإ�صكالية 

ي�صح التقليل من اأهميتها بدعوى وقف التفكري الأنه 

يوؤدي اإىل ال�صك والكفر – تتفرع اإ�صكاليات »الق�صاء 

االإن�صانية«...  وامل�صوؤولية  االإن�صاين  »الفعل  والقدر« 

خمتلفة  اإجابات  القراآن  يطرح  اإ�صكاليات  وهي  الخ 

 – االأ�صعرية  العقائد  �صيادة  التناق�ض.  حد  اإىل  لها 

التي منحت الأ�صباب �صيا�صية واجتماعية وتاريخية 

اأن  يعني  – ال  واجلماعة«  ال�صنة  اأهل  »عقائد  �صفة 

التي مت ت�صنيفها  العقائد  التعامل مع  يهمل املفكر 

اأو  واقفا،  الديني  الفكر  ظل  اإذا  »البدع«.  خانة  يف 

�صائرا ونظره اإىل اخللف، فهذا هو »اجلمود« الذي يتم 

تدليله مبنحه ا�صم »الثوابت«. 

مثله  ثقافينّا-  منتجا  القراآين  الن�ضنّ  كان  اإذا   vv

مثل الن�صو�ض الدينينّة يف الديانات االأخرى- اأنتجه 

واقع ب�رشينّ تاريخي متاًما كما يف حتليلك لظاهرة 

اعتقاد  بل  �صماوًيا  تنزياًل  لي�ض  اأنه  على  الوحي 
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القدماء بوجود اإمكانية االت�صال بني الب�رش واجلن، 

الديني، فكيف  الوحي  لظاهرة  الثقايف  االأ�صا�ض  هو 

اأوتي بها االأنبياء كما  نف�رشنّ م�صاألة املعجزات التي 

 » تظهر يف الن�ضنّ القراآين من منطلق »االإنتاج الثقايفنّ

للواقع؟

تنل  – وهذه ق�صية مل  بامتياز  القراآن ن�ض �رشدي 

حقها بعد من ال�رشح والتحليل والتف�صيل – يحكي 

يخاطب  وهو  يعرفونها،  املعا�رشون  كان  ق�ص�صا 

العامل  تتمثل  التي  ت�صوراتهم  قدر  على  معا�رشيه 

والقوى  واجلن  باملالئكة  مليئا  وغرائبيا،  عجائبيا 

هذا  لتعويقه.  اأو  االإن�صان  مل�صاعدة  اإما  امل�صخرة 

املعجزات  وق�ص�ض  بحكايات  املليء  القراآن  عامل 

الثقايف. وحني نتحدث  الواقع  التي كانت جزءا من 

املفاهيم  عن  احلديث  يكون  الثقايف  الواقع  عن 

والت�صورات القارة يف وعي وخميال اجلماعات التي 

يقول  هذا  عن  ال�صابع.  القرن  يف  القراآن  لها  توجه 

يت�صمنه  مبا  الق�ص�ض  هذا  اإن  عبده  حممد  ال�صيخ 

التاأريخ،  به  يق�صد  ال  خارقة  واأفعال  معجزات  من 

واإمنا يق�صد به التنبيه واالعتبار، اإنها يف نظر عبده 

تبني  اإىل  يذهب  عبده  اإن  بل  تخييلية.  »متثيالت« 

راأي بع�ض املعتزلة يف م�صاألة نزول املالئكة للحرب 

يحدث  مل  هذا  باأن  »بدر«،  يف  امل�صلمني  جانب  اإىل 

عدد  التقريب  وجه  على  فاملوؤرخون حددوا  حرفيا، 

القتلى من اجلانبني ومن قتل من.. الخ. القراآن ين�ض 

على اأن الوعد بتنزيل املالئكة للقتال مع املوؤمنني 

– كان  املعتزلة  بع�ض  متابعا  عبده  يوؤكد  – هكذا 
اإال  اهلل  جعله  »وما  العزمية  وتقوية  الب�صارة  ملجرد 

ب�رشى لكم ولتطمئن قلوبكم به«. 

 اإذا كان القراآن يحكي ق�ص�ض االأولني اأو اأ�صاطريهم 

– اأ�صطورة تعني ق�صة اأو حكاية من التاريخ القدمي 
االإ�صالم مل يقرتف  نبي  فاإن  – املليئة باملعجزات، 
على  امل�صلمون  حر�ض  لذلك  املعنى،  بهذه  معجزة 

اإثبات كون املعجزة املحمدية هي القراآن نف�صه، اأي 

اأنها معجزة غري مفارقة للخطاب النبوي، معجزة يف 

اللغة ولي�ض يف ك�رش قوانني الطبيعة.

اأنه جزء  vv ان كنا �صننظر اىل الننّ�ض القراآين على 

ماأزق  يف  ي�صعنا  هذا  اأن  ترى  اأال  ثقايف،  واقع  من 

مثاًل  �صنف�رشنّ  كيف  مبعنى،  االإعجاز؟  م�صاألة  حيال 

م�صاألة االإعجاز البيايننّ يف ظلنّ غياب الوحي ب�صفته 

غيوب  عن  االإخبار  يف  واإعجازه  �صماوًيا،  تنزياًل 

نزع  اأن  مبعنى  وامل�صتقبل؟  واحلا�رش  املا�صي 

�صلطة  ينزع  قد  املهيمن،  الن�ضنّ  عن  »االأ�صطورة« 

الننّ�ض ويتجاوزها اإىل نزع ال�صلطة االألوهينّة ومنحها 

- اأي يقودنا حتًما اإىل  لالإن�صان الذي اأنتج هذا الن�ضنّ

م�صاألة الت�صكيك واالإحلاد؟

ينبني  االإميان  اأن  طاملا  حمتملة  نتائج  هذه  كل 

امل�صكلة  هي  وتلك  الكال�صيكية،  الت�صورات  على 

احلقيقية. هل القراآن كتاب لقراءة املا�صي واحلا�رش 

تاريخ  منظور  من  املا�صي  قراءة  وامل�صتقبل؟ 

الغابرة  واالأمم  وامللوك  الر�صل  تاريخ  اأي  اخلال�ض، 

املا�صي  قراءة  اأما  نعم.  والعربة،  العظة  بهدف 

اأي  امل�صتقبل،  قراءة  فال.  للتاريخ  العلمي  باملعنى 

م�صتقبل! ويف كثري من العبارات على األ�صنة الر�صل، 

وعلى ل�صان حممد اأنه ال يعلم الغيب اإال اهلل. امل�صتقبل 

جزء من هذا الغيب »اإن اهلل عنده علم ال�صاعة وينزل 

االأرحام، وما تدري نف�ض ماذا  الغيث ويعلم ما يف 

تك�صب غدا، وما تدري نف�ض باأي اأر�ض متوت«. ومع 

ذلك فاخلطاب الديني هو الذي ي�صطرب ب�صبب تطور 

االأمطار  هطول  توقع  واإمكانية  العلمية  املعرفة 

واإمكانية معرفة نوع اجلنني يف الرحم.. الخ. 

االإعجاز  نظرية  وتطور  البياين  االإعجاز  اأمر  يبقى 

»اآيات  ي�صمى  فيما  اأ�صولها  عن  يك�صف  البياين 

التحدي« يف القراآن، وهي ن�صق من اخلطاب ال�صجايل 

يف  م�صتفي�صا  حتليال  حللته  وحممد  العرب  بني 

اأماكن كثرية من كتاباتي. وقد بداأت نظرية االإعجاز 

بالقول بال�رشفة، اأي اأن اهلل تدخل ف�رشف العرب – 

اأي اأعجزهم – عن االإتيان مبثله. ولوال هذا التدخل 

الأتى العرب مبثل القراآن اأو باأح�صن منه بيانيا. هذا 

اأ�صتاذ  النظام«  �صيار  بن  »اإبراهيم  املعتزيل  قول 

يف  لي�صت  املعجزة  اأن  معناه  قول  وهو  »اجلاحظ«، 

القراآن ذاته بل يف »تعجيز« العرب بالتدخل االإلهي. 

اإثبات  حماوالت  وتطورت  التف�صري  هذا  رف�ض  مت 
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االإعجاز حتى بلغت ن�صجها يف نظرية »النظم« عند 

الهجري.  اخلام�ض  القرن  يف  اجلرجاين  القاهر  عبد 

اأدبي  لغوي  ن�ض  القراآن  اأن  النظرية  هذه  وجوهر 

ممتاز، وم�صدر امتيازه اأنه ن�ض ا�صتثمر قوانني اللغة 

اأق�صى واأعلى م�صتوياتها. لكن تظل  – يف  – النظم 
هذه القوانني يف االأ�صا�ض هي قوانني الكالم البليغ. 

ال�صعر«  »علم  عن  القاهر  عبد  ال�صيخ  دفاع  هنا  من 

يهونون  من  اأن  اعترب  اأنه  لدرجة  اللغة«  و»علوم 

من �صاأن درا�صة اللغة ودرا�صة ال�صعر حتت اأي �صعار 

ديني اإمنا ي�صدون املنافذ الوحيدة التي من خاللها 

يثبت االإعجاز، فهم بذلك يرتكبون جرما دينيا با�صم 

الدين. 

يكن  مل  الذي   – اجلليل  ال�صيخ  يوؤكده  ما  فحوى 

منغلقا عن االإفادة من املعارف التي كانت متاحة 

بامتياز،  اأدبي  لغوي  ن�ض  القراآن  – اأن  ع�رشه  يف 

التحليل  منهج  هو  ملقاربته  الناجز  املنهج  واأن 

تطور  بح�صب  جتلياته  اأرقى  يف  االأدبي  اللغوي 

اللغوية االأدبية. كان اكت�صاف عبد القاهر  املعارف 

يف الع�رش احلديث على يد حممد عبده له االأثر االأكرب 

وتطويره  والبالغي  اللغوي  الرتاث  مع  التوا�صل  يف 

االأدبي  التحليل  منهج  رائد  اخلويل  اأمني  يد  على 

للقراآن. اأن ُيحارب هذا املنهج بهذه ال�رشاوة يك�صف 

عن جرثومة اخللل يف الفكر االإ�صالمي ال يف عالقته 

بالعامل وتطور املعرفة فح�صب، بل يف عالقته برتاثه 

املغلق  بالرتاث  ومت�صكه  لالنفتاح  القابل  احليوي 

الذي كان م�صجونا يف اأفق وعيه الزمني.

ال�سلطة وامل�سروعية

ل م�رشوعية ال�صلطة يف العقلينّة  vv اإىل اأينّ حدنّ ت�صكنّ

النّتي تعاين منها  االإ�صالمينّة عموًما �صبًبا يف االأزمة 

مكانة االإ�صالم اليوم يف الغرب؟

– م�رشوعيتها  – اأي �صلطة  ال�صلطة  اأن ت�صتمد  يجب 

اأق�صد  من احلا�رش احلي ولي�ض من املا�صي امليت. 

املا�صي  مع  املتوا�صل  احلا�رش  احلي  باحلا�رش 

توا�صال ديناميكيا نقديا خالقا. احلا�رش الذي يعيد 

املجال  يف�صح  والتكرار  بالرتديد  املا�صي  اإنتاج 

لقيام �صلطات ت�صتمد م�رشوعيتها من هذا املا�صي. 

ال�صيا�صية  ال�صلطات  اإيديولوجيا  يف  حولك  انظر 

املتمثلة يف االألقاب واالأ�صماء التي يحملها احلكام، 

الد�صاتري  عن  ف�صال  هذا  الدول.  بع�ض  واأ�صماء  بل 

ال�صلطة  احتكار  على  ت�رش  التي   – وجدت  اإن   –
للمعنى الديني حني تقرر اأن للدولة – يف جمتمعات 

االنتماءات  ومتعددة  بل  االأديان  متعددة  حديثة 

تت�صمن معظم  – دينا.  الدين  نف�ض  داخل  املذهبية 

الر�صمي،  الدولة  دين  »االإ�صالم  مادة:  الد�صاتري  هذه 

وال�رشيعة االإ�صالمية هي امل�صدر االأ�صا�صي – اأحيانا 

اأحد م�صادر – الت�رشيع«.

دينية حتدد معنى  ل�صلطة  الدين حتتاج  ذات  الدولة 

هذا الدين، وحتتاج ل�صلطة �صيا�صية حتمي هذا الدين. 

 – بالع�صا  اأو  – باجلزرة  ال�صلطات  هذه  وت�صتقطب 

ميلون  ال  الذين  واملفكرين  املثقفني  من  ف�صائل 

ووطنية  دينية   – »ثوابت«  عن  للدفاع  الت�صدي 

االأخالقية  والتقاليد  االأعراف  يف  وثقافية  وقومية 

ي�صبح  باخت�صار  والتطور.  التغيري  والعائلية- �صد 

كل  عن  دفاعا  الثوابت/االأقانيم  هذه  عن  الدفاع 

االأو�صاع الراهنة وال�صماح ببع�ض مظاهر التجميل 

اخلارجية يف املباين وال�صوارع.

ذهنية  علي  باآخر  اأو  ب�صكل  يوؤثر  التجمد  هذا  كل 

تتزايد  والذين  الغرب،  يف  يعي�صون  الذين  امل�صلمني 

الهوية  فقدان  من  اخلوف  �صيكولوجية  اأغلبهم  عند 

نتيجة  الدينية  الهوية  يف  اأخريا  انح�رشت  التي 

الذي  التحول  ذلك  اإىل  ي�صاف  املذكورة.  االأ�صباب 

اأحدثته ماأ�صاة احلادي ع�رش من �صبتمرب، وما تبعها 

اإىل مقتل  من تفجريات يف مدريد ولندن باالإ�صافة 

املخرج الهولندي فان جوخ على يد �صاب من اأ�صول 

مغربية، يف تد�صني العالقة بني االإرهاب واالإ�صالم، 

الغرب.  يف  االإ�صالموفوبيا  حالة  خلق  الذي  االأمر 

الغرب  يف  امل�صلمني  بني  العالقة  اأ�صبحت  وهكذا 

وبني مواطنيهم عالقة توتر وتوج�ض و�صك متبادل. 

زاد من تعقد االأمر م�صاألة »حرية التفكري والتعبري« 

اأدت  والتي  الغربي،  الوعي  يف  ُت�صاوم  ال  التي 

العامل  يف  للغرب  املعادي  االحتقان  ازدياد  اإىل 
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البابا  وت�رشيحات  الدامنركي  )الكارتون  االإ�صالمي 

واأفالم اليميني الهولندي فيلدرز، ومنع بناء املاآذن 

يف �صوي�رشا(. امل�صاألة لي�صت بال�صبط مكانة االإ�صالم 

لل�صماح  وهناك  هنا  االآن  دعوات  فثم  الغرب،  يف 

للم�صلمني باالحتكام اإىل ال�رشيعة يف �صوؤون االأ�رشة، 

يف  مواطنيهم  وبني  امل�صلمني  بني  العالقة  هي  بل 

بالد الغرب. امل�صكلة التي يطلق عليها ال�صا�صة ورجال 

القانون ا�صم »م�صكلة االندماج« ويتناولها املفكرون 

واملثقفون من مداخل خمتلفة مثل »التعدد الثقايف« 

الدولة  يف  »املواطنة«  مفهوم  الثقافية«  »الن�صبية 

واالأديان...  والثقافات  االأعراق  املتعددة  احلديثة 

الخ. 

vv لو ناق�صنا ق�صينّة التنوير العربي االإ�صالمي اليوم 

ولنّد  لالإ�صالم: قطب  �صنجدها بني قطبني مت�صادين 

المي الذي تنقاد وراءه القاعدة ال�صعبينّة  اجلانب الظنّ

اأ�صا�ًصا  �صطع  الذي  العقاليننّ  التيار  وقطب  العظمى، 

يف الع�رش الذهبي للح�صارة االإ�صالمينّة مع املعتزلة 

للفكر  رمًزا  لوا  �صكنّ النّذين  االإ�صالميني  والفال�صفة 

. هل م�صكلة االإ�صالم تنبع   التنويرينّ
نّ
الدنّيني االإ�صالمي

اأ�صا�ًصا من هذه املعركة الدائمة بني هذين القطبني، 

اأي اأنها لي�صت م�صكلة مع »االآخر« بقدر ما هي م�صكلة 

بيعة  مع الذنّات و�رشاعاتها الدنّاخلينّة ولنّدت بحالة الطنّ

انفجاًرا نحو اخلارج؟

يف  و»اخلارج«  »الداخل«  بني  الف�صل  ميكن  ال 

مناق�صة الق�صايا التاريخية اجلوهرية، كما ال ميكن 

مثل  حادة  ثنائية  �صكل  يف  االأمور  و�صع  يجب  وال 

ثنائية »الظالمي« و»التنويري«. االأمور اأكرث تعقيدا 

من هذه التب�صيطات. ففي تاريخ الثقافة االإ�صالمية 

اأ�صا�ض  على  تنبني  والنقل  العقل  اإ�صكالية  تكن  مل 

�صوؤال حتديد  ال�صوؤال هو  ذاك، بل كان  واإما  اإما هذا 

العالقة بني العقل والوحي. مل ينكر اأحد من اأن�صار 

يثبت  ال  العقل  بدون حكم  اإذ  العقل،  اأهمية  »النقل« 

 – عندهم  العقل  دور  حتدد  هنا  من  الوحي،  �صدق 

االأحكام  ا�صتنباط  يف  الوحي-  �صدق  اإثبات  بعد 

والت�رشيعات من الوحي. اأن�صار »النقل« يوؤكدون اأن 

الوحي مل يرتك �صغرية وال كبرية يف �صوؤون احلياة 

وبينها  اأح�صاها  اإال  وامل�صتقبل-  احلا�رش  يف   –
بيانها  طريق  على  دل  اأو  و�رشيح،  مبا�رش  ب�صكل 

العقل  ا�صتنباطها. دور  اإىل  املف�صية  الدالئل  بن�صب 

بعد  مهمته  تنح�رش  ثم  اأوال،  الوحي  اإثبات  هو  هنا 

ذلك يف البحث عن احللول فيه. ميكن القول اإن هذا 

عامة  ب�صفة  الفقه  اأ�صول  وعلماء  الفقهاء  موقف 

مع وجود بع�ض الفروق التف�صيلية يف هذا املذهب 

باخت�صار  اإنها  ذاك.  اأو  الفقيه  هذا  وبني  ذاك  اأو 

واملحرم  »الواجب  حيث  لالإ�صالم  الت�رشيعية  الروؤية 

واملندوب واملكروه« هي اجلهات االأربع التي حتيط 

يتحدد  الذي  »امُلَكلَّف«  االإن�صان  عامل  يف  باملباح 

م�صريه االأخروي يف مدى الطاعة – اأو الع�صيان – 

داخل هذه احلدود. 

مرجعية  ينكرون  ال  اأخرى  جهة  من  العقل  اأن�صار 

الوحي، بل ينكرون �صمولية الوحي يف تقدمي حلول 

الكثري  هناك  وامل�صتقبل.  احلا�رش  يف  النوازل  لكل 

من االأمور املرتوكة ملرجعية العقل ومنها اأو وعلى 

العقل، وذلك  تاأويل »الوحي« طبقا ملرجعية  راأ�صها 

يف حالة وجود تعار�ض »ظاهري« – هكذا يوؤكدون 

– بني  اأي تعار�ض هو تعار�ض ظاهري  اأن  جميعا 

يوؤكد   – وحده  قادر  العقل  الوحي.  ومعنى  العقل 

الكلية  للمعارف  الو�صول  على   – العقل  اأن�صار 

وما  )الفيزيقا(  الكون  ببنية  يت�صل  فيما  االأ�صا�صية 

قادر وحده كذلك  العقل  )امليتافيزيقا(.  الكون  وراء 

على معرفة اخلري وال�رش واحل�صن والقبح يف االأفعال 

�صارة  هو  النهاية  يف  فالعقل  االإن�صاين،  وال�صلوك 

هذا  لكن  احليوان.  عن  لالإن�صان  متييزا  االإن�صانية 

العقل يحتاج للوحي لي�صاعده يف معرفة التفا�صيل 

لالإن�صان  ميكن  خاللها  من  التي  والكيفية  الكمية 

اأداء ما و�صل اإليه العقل من »تكليف« بوجوب �صكر 

املنعم الواهب للعقل وللوحي معا. 

بني املوقفني موقف ثالث هو موقف ال�صوفية – اأهل 

اهلل – حيث العقل على اأهميته وحيويته لي�ض كافيا، 

وحيث ال�رشيعة و�صيلة ولي�صت غاية. للعقل حد يقف 

ن االإن�صاَن من معانقة احلقيقة،  كِّ عنده، فالعقل ال مُيَ

واإن كان يعرِّفه بها تعريفا جتريديا. بالعقل يعرف 
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االإن�صان ما يجب وما ال يجب اأن ين�صب اإىل اهلل من 

اهلل،  من  االإن�صان  يقرِّب  ال  ولكنه  واأ�صماء،  �صفات 

الذي هو بن�ض القراآن »اأقرب اإليه من حبل الوريد«. 

هو  وهذا   – طريق  جمرد  اأخرى  جهة  من  ال�رشيعة 

اأن  يجب   – �رشيعة  لكلمة  االأ�صلي  اللغوي  املعنى 

يكون له غاية يف�صي اإليها. ال�رشيعة اإذا مل توؤد اإىل 

غايتها – وهي احلقيقة امُلعاَينة امُل�صاَهَدة – ت�صبح 

ممار�صات �صكلية ال جدوى منها مثلها مثل املعرفة 

التجريدية التي يوؤدي اإليها العقل. هكذا اأ�ص�ض الفكر 

ال�صويف مفهوم »التجربة الروحية« ال كبديل للعقل 

التع�صب  وجتاوز  لتعميقهما  كطريق  بل  وال�رشيعة 

الأحدهما على ح�صاب االآخر.

التاريخ  �صياق  يف  تتحدد  مل  الثالثة  املواقف  هذه 

العامل  مع  التوا�صل  عن  مبعزل  االإ�صالمي  الثقايف 

االإ�صالم  حملوا  الذين  امل�صلمون  العرب  اخلارجي. 

اإمرباطوريتهم  ليقيموا  العربية  اجلزيرة  خارج 

حملوه ك�صتلة – ف�صيلة – قابلة للنمو والنماء، فنمت 

وارتوت  متباينة،  وح�صارية  ثقافية  �صياقات  يف 

علم  فن�صاأ  واحل�صارات،  الثقافات  تلك  ع�صري  من 

الكالم  له، وتطور علم  اأو موازيا  للفقه  الكالم تاليا 

مدار�ض  اإىل  وانق�صمت  الكندي  من  بدءا  الفل�صفة  اإىل 

الت�صوف  ون�صاأ  وم�صائية.  اإ�رشاقية  واجتاهات 

رابعة  عند  »احلب«  نظرية  اإىل  وتطور  الزهد  من 

امل�رشي«  النون  »ذي  عند  العرفان  ثم  العدوية، 

»ابن  عند  ال�صامخ  الفل�صفي  البناء  اإىل  و�صل  حتى 

عربي«. هذا ف�صال عن ن�صاأة علم التاريخ واجلغرافيا 

اأ�صكال  وانبثاق  ال�صعر  وتطور  والطب،  والريا�صيات 

جديدة للق�صيدة، وتطور فن العمارة، وازدهار الغناء 

لو  يتحقق  اأن  ميكن  يكن  مل  ذلك  وكل  واملو�صيقى، 

العربية،  واالإ�صالم داخل حدود اجلزيرة  العرب  بقي 

وثقافتها  برتاثها  ال�صعوب  تلك  كل  ت�صاهم  مل  ولو 

وح�صارتها يف تخ�صيب �صتلة االإ�صالم التي حملها 

العرب. 

امل�صكلة االآن اأن العامل االإ�صالمي بعد اأن ا�صتيقظ من 

املتطور  الغرب  اأقدام  وقع  على  طالت  �صبات  فرتة 

املتقدم تطاأ اأر�صه غازية م�صتعمرة وقع يف تناق�ض 

مل يخرج منه حتى االآن: ال تقدم اإال بالتعلم من نف�ض 

طويلة  ق�صة  هذه  اأحاربه.  اأن  يجب  الذي  العدو  هذا 

ميكن اخت�صارها يف احللول التي اقرتحت وما تزال 

املعربة عن كل  االأ�صوات  قوة  تفاوت  مع  مطروحة 

الذي كان له احل�صور يف  االأول  ال�صوت  االآن:  منها 

القرن التا�صع ع�رش والربع االأول من القرن الع�رشين 

بالقدر  الغرب  من  التعلم  »االإ�صالح«:  �صوت  هو 

االإ�صالمي  الفكر  لتجديد  العقول  يوؤهل  الذي  الكايف 

التي كانت فيه يف ع�صور االزدهار  وبعث احليوية 

�صوت  كان  اآنذاك  االأ�صعف  الثاين  ال�صوت  والقوة. 

النعل  حذو  الغرب  خطى  اتباع  وجوب  اأ�صحاب 

لكن  �صواه.  �صبيل  التقدم وال  �صبيل  بالنعل، هذه هو 

 – االآن  ي�صاع  – كما  يكن  االأ�صعف مل  ال�صوت  هذا 

�صخ�صيا  اأمرا  يراه  اأن  يحب  كان  بل  للدين،  معاديا 

 – االأول  ال�صوت  ركز  حني  ويف  وربه.  الفرد  بني 

�صوت االإ�صالح – على الهوية االإ�صالمية باعتبارها 

الهوية احل�صارية لكل �صعوب املنطقة م�صلمهم وغري 

الثاين على هوية »املواطنة«  ال�صوت  م�صلمهم، ركز 

بعيدا عن الدين. كان ال�صجال بني ال�صوتني �صلميا يف 

اإلغاء اخلالفة واإعالن  مناخ �صبه ليربايل حتى كان 

تركيا جمهورية علمانية. كان ذلك بداية االحتقان 

خالفة  اإقامة  حماوالت  ف�صلت  الهوية:  �صوؤال  يف 

جديدة، ب�صبب ادعاء كل حاكم اأنه االأوىل باملن�صب 

دينية  حماكمة  الرازق«  عبد  »علي  وحوكم  ال�صاغر. 

على كتابه »االإ�صالم واأ�صول احلكم« يف م�رش التي 

املحاكمة  ليربالية. ك�صفت هذه  �صبه  تزال  ما  كانت 

ونظام  لدولة  ه�صة  بنية  عن  بعدها  وما  قبلها  وما 

�صيا�صي ي�صري ب�صاق ليربالية وباأخرى ثيوقراطية. 

واحلال االآن اأو�صح يف بيان هذه البنية العجيبة التي 

و�صلت اإىل اأن ت�صبح »ال�رشيعة« اأو الروؤية الت�رشيعية 

لالإ�صالم هي املمثل الوحيد لالإ�صالم بديال عن الروؤى 

املتعددة التي كانت بدورها متنح الروؤية الت�رشيعية 

يف املا�صي خ�صوبة تفتقدها االآن. يف غياب الروؤى 

االأخرى فقدت الروؤية الت�رشيعية ديناميتها و�صارت 

من  واإخراجها  املراأة  لتغطية  وعقيمة  فجة  نداءات 

�صالح  اإىل  حتولت  واأخريا  االجتماعي.  الف�صاء  حيز 
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وحماكمة  واملبدعني  واملثقفني  املفكرين  ملطاردة 

لي�صوا  ب�رش  و�صعها  و�صعية  ثوابت  على  خروج  اأي 

حلفاء  هم  بل  االأحكم،  وال  االأعلم  وال  االأذكى  هم 

امل�صيخية  الع�صائرية  الع�صكرية  ال�صلطات  كل 

الديكتاتورية التي ت�صرتيح لوهم اأنها متثل االإ�صالم 

وتدافع عنه. امل�صكلة هي يف االأ�صا�ض هنا يف الداخل 

ولي�صت هناك يف اخلارج، مع تاأكيد اأن الف�صل بني 

الهنا والهناك، بني الداخل واخلارج، يف هذا الع�رش 

نوع من الهذيان. 

vv اأ�صتاذ ن�رش، تناولت يف كتابك االجتاه العقلي 

املعتزلة  القراآن عند  املجاز يف  التف�صري، ق�صية  يف 

والت�صبيه  املجاز  اأمثال  من  اللغوية  املفاهيم 

يتبننّى  فكًرا  بحكمه  االعتزايل  الفكر  يف  والتاأويل 

العقل كاأعدل االأ�صياء ق�صمة بني الب�رش، حيث حاول 

عملينّة  يف  املنقول  على  املعقول  تقدمي  الفكر  هذا 

تثبيت  يف  ينجح  مل  لكننّه  الديني،  واالإدراك  التف�صري 

ما  االإ�صالمي.  الفكر  داخل  وم�صتدمية  ثابتة  قاعدة 

امل�رشوع  هذا  ق�صور  تقوي�ض/حتديد/  اأ�صباب  هي 

؟  العقاليننّ

املجازي  للتاأويل  املعتزلة  و�صعها  التي  القاعدة 

ما  القراآن  منطوق  يف  العقل  مع  يتناق�ض  ما  لكل 

االإ�صالمي على  الفكر  اأفاد منها  تزال قاعدة را�صخة 

اآيات ال�صفات،  طول تاريخه. االأ�صاعرة يوؤولون كل 

بخلق  يت�صل  ما  تاأويل  يف  املعتزلة  مع  ويختلفون 

احلنابلة  املت�صددون  االإن�صان.  وحرية  االأفعال 

وحدهم هم من يرف�صون التاأويل املجازي، بدعوى 

اأن املجاز قرين الكذب والقراآن منزه عنه. اإن اإنكار 

بق�صية  بالغا  خلال  يخل  القراآن  يف  املجاز  وجود 

 – املجازي  للتاأويل  العقلي  االأ�صا�ض  اإذا  االإعجاز. 

الذي و�صعه املعتزلة – بداأ م�صرية يف تاريخ التف�صري 

مل ولن تتوقف. �صيظل اخلالف قائما حول التطبيق 

ولي�ض حول القاعدة. 

يف الع�رش احلديث مع حممد عبده، ثم اأمني اخلويل، 

مفهوم  اإىل  »املجاز«  مفهوم  تطور  قطب،  �صيد  اإىل 

»الت�صوير  عن  كتابات  قطب  ول�صيد  »الت�صوير« 

عن  ال�صوؤال  القراآن.  يف  القيامة«  و»م�صاعد  الفني« 

وا�صتبعاده  العقالين  امل�رشوع  حتديد  اأو  تقوي�ض 

اجلدير  ال�صوؤال  هو  الراهن  الديني  اخلطاب  اأفق  من 

بالفح�ض. 

العقالنية �صد اال�صتبداد و�صد ال�صمولية، ناهيك عن 

اأو  املذهب  اأو  للدين  والع�صبية  للعن�رشية  عدائها 

اجلن�ض اأو العرق. وكل هذا القيم امل�صادة للعقالنية 

والدينية  ال�صيا�صية  الثقافة  يف  تر�صخت  قيم 

واالجتماعية واإن جتملت باتخاذ اأ�صماء اأخرى: مثل 

تقاليدنا الرا�صخة، قيمنا الدينية واالأخالقية العريقة، 

»الثبات«  اإنه  االأمر.  اأويل  وتوقري  الكبري  احرتام 

�صمن املقد�ض، و»الثوابت« اأبقارنا املقد�صة. يتنف�ض 

القيم من حلظة امليالد، يتلقنونها يف  اأطفالنا هذه 

االإعالم  اأجهزة  من  اأ�صماعهم  يف  ُت�صخُّ  املدر�صة، 

ين�صجون  وحني  نهار.  ليل  واملرئية  امل�صموعة 

املحرمات  يجدون  اجلامعي  التعليم  رحلة  ويبداأون 

واملمنوعات اأكرث من املباح وامل�صموح. اإنها الدائرة 

با�صم  »التكفري«  جمتمعات  تعي�صها  التي  اجلهنمية 

حماية الدين وحماية العقائد واملقد�صات واحلر�ض 

على الثوابت. باخت�صار اإنها املجتمعات التي جترِّم 

التفكري لتف�صح للف�صاد اأن ميرح فيها. هذا كله يعني 

احلاجة امللحة حلرث الرتبة حرثا كامال. 

اميانويل  اأوروبا  يف  التنوير  فيل�صوف  كان   vv  

ال�صعبينّة  القاعدة  اأو  احلما�صة  مفهوم  اأن  يرى  كانط 

هي االأ�صا�ض الذي يتحدد به معنى التقدنّم. اإىل اأينّ حدنّ 

العربينّة  ال�صعوب  لدى  للدنّين  ال�صعبينّة  القاعدة  ل  ت�صكنّ

راأيك،  يف  وكيف،  »اخلارج«؟  مع  ال�رشاع  من  جزًءا 

ميكن لهذه القاعدة الثابتة يف االأر�ض اأن تتغرينّ حتنّى 

اع مع »االآخر« اأو مفهوم ال�رشاع  يتغرينّ مفهوم ال�رشنّ

اجلذرينّ  التنّغيري  مفهوم  اإىل  واالإحلاد،  االإميان  بني 

ة جمعينّة حتى  ل هوينّ يف العقلينّة اجلماعينّة التي ت�صكنّ

تتاح فكرة التقدنّم لل�صعوب؟ 

بالدين  ي�صمى  ما  للدين–  ال�صعبية  القاعدة 

منذ  تاما  جتريفا  جتريفها  مت  العفوي–  ال�صعبي 

هذا  على  غ�صبهم  جام  ي�صبون  االإ�صالحيون  بداأ 

هذا  تفهم  من  بدال  بالوثنية.  اإياه  وا�صمني  التدين 

�صارك  تر�صيده  حماولة  من  وبدال  ال�صعبي  التدين 
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من  املثقفني  كل  ال�صعبي  للتدين  االحتقار  هذا  يف 

اأن  �صارة  والتحقري  االحتقار  هذا  كان  »اخلا�صة«. 

تكون »متعلما« اأو»مثقفا«. هذا اأدى مع انت�صار نظام 

تتقبل  ال�صباب  اإىل خلق كوادر من  التلقيني  التعليم 

املعادي  املت�صدد  ال�صلفي  التدين  �صيغة  تردد  دون 

لت�صامح واأريحية التدين ال�صعبي امُل�صبَّع بالروحانية 

واالأخالقية وم�صوؤولية الت�صامن االجتماعي. �صارت 

املتعلم/ن�صف  ن�صف  ال�صباب  من  الكوادر  هذه 

االأمي االأر�ض اخل�صبة لدعوة االإخوان امل�صلمني يف 

الثالثينات من القرن املا�صي، وهي االأر�ض اخل�صبة 

ال تزال النت�صار فكر التطرف.

ما هو �صائع االآن هو ذلك التدين ال�صعبوي اخلاوي 

الوفا�ض من العمق الروحي واالأخالقي الذي خربناه 

يف تدين اأبائنا واأمهاتنا يف االأربعينات واخلم�صينات 

و�صطرا من ال�صتينات يف القرن املا�صي. 

معنى  نتفهم  اأن  علينا  لكن  قوله،  يف  حمٌق  كانط 

التي  القاعدة  باأنها  كانط  عند  ال�صعبية«  »القاعدة 

ال  ع�رش،  الثامن  القرن  يف  التنوير  اأ�صواء  م�صتها 

اجلواب  يف  قلت  كما  العقل.  تخا�صم  التي  القاعدة 

لكي  حرث  اإىل  – القاعدة-  االأر�ض  حتتاج  ال�صابق 

تتعر�ض من جديد لل�صم�ض والهواء فت�صرتد خ�صوبتها 

فيما  بع�صها  �رشدت  التي  االأمرا�ض  جرفتها  التي 

اأنا مع كانط ال تغيري حقيقيا م�صتداما ميكن  �صبق. 

حتقيقه من اأعلى، البد من تثوير وعي القاعدة فهي 

وحدها �صاحبة امل�صلحة يف التغيري و�صاحبة احلق 

يف حمايته. 

 االإ�سالم واالرهاب

vv مرنّ التاريخ العربي واالإ�صالمي وفكره بت�صاعدات 

الثقافات  وتنازالت فيما يتعلنّق مب�صاألة تفاعله مع 

حوار  منطلق  من  حيًنا  منها  واالإفادة  االأخرى 

االآخر  هذا  ورف�ض  االآخر،  مع  التفاعل  احل�صارات 

هذا  والقمع جتاه  االإرهاب  �صيا�صات  اإىل  النفوذ  مع 

االآخر وحتنّى جتاه الذات. يطرح املفكر برهان غليون 

يف كتابه »اغتيال العقل« اأ�صئلة نطرحها عليك مرة 

اأخرى: من اأين ينبع هذا التناق�ض يف ثقافتنا وهل 

»ا�صتيعاب« احل�صارة  القدرة على  ثقافة متتلك  هي 

احلديثة مثلها مثل الثقافات االأخرى اليوم؟

االإطالق،  على  م�صتبعد  اأمر غري  هذا  اإن  احلقيقة  يف 

ا�صتوعب كثريا  واقع  والفزع من  التنازع  بدليل هذا 

جانبها  يف  خا�صة  الغربية،  الثقافة  منجزات  من 

التقني العملي. اأما الفزع والتنازع فهو حول »الفكر« 

الذي اأجنز التقدم العلمي، امل�صوؤول عن التقدم التقني 

على  راأ�صا   – يزال  وما  االإن�صان–  حياة  قلب  الذي 

مكتب  يف  الوحيد  التليفون  كان  طفولتي  يف  عقب. 

�صاهدت قريتي  ثم  االأعاجيب.  اأعجوبة  القرية  عمدة 

ال�صتينات،  يف  التليفزيون  ثم  اأعجب،  فكان  الراديو 

الربيد  – ثم  – الذي كان ثورة مده�صة  الفاك�ض  ثم 

اأعجب  ما  والف�صائيات.  واالإنرتنت  االإلكرتوين 

عامليتان  حربان  اأخطره:  وما  اأروعه  وما  االإن�صان 

الأ�صباب  مكان  كل  يف  اأهلية  وحروب  وهولوكو�صت 

عرقية ودينية، ثم اأخريا »االإرهاب« بقوته ال�صيطانية 

املدمرة ووجهه اخلفي. 

يف  احلياة  �صارت  بالكامل.  احلداثة  ق�رشة  لب�صنا 

�صكلها املادي يف اأي عا�صمة عربية ال تختلف كثريا 

عن �صكل احلياة يف عوا�صم العامل املتقدم واإن تخلفت 

لن  النظافة.  يف  ورمبا  والدقة  االن�صباط  يف  عنها 

اأقول كما قال نزار قباين »والروح جاهلية« بل اأكتفي 

بالقول والروح ما�صوية. الفكر االإ�صالمي الراهن يف 

اأرقى تعبرياته الفل�صفية ال يرى يف احل�صارة الغربية 

�صوى التقدم املادي وينعى عليها كل ال�صلبيات التي 

ذكرتها، معتربا اأن من�صاأ هذه ال�صلبيات غياب الدين 

الذي هو ما تتميز به ح�صارتنا. هذا املنطق ي�صمح 

با�صترياد التقنيات معزولة عن اأ�صا�صها العلمي الذي 

ما كان ميكن اأن يتحقق قبل ثورة االإ�صالح الديني. 

اأوروبا  اإن  االإ�صالمي  الفكر  فال�صفة  لنا  �صيقول 

احتاجت لالإ�صالح الديني ب�صبب »الكني�صة«، املر�ض 

الذي ال وجود له يف ح�صارتنا. وهنا بال�صبط يكمن 

كان  اإذا  واحدة،  كني�صة  ال  كنائ�ض  فلدينا  اخلطاأ، 

معنى الكني�صة وجود �صلطة اأو �صلطات حتتكر املعنى 

لدينا  املعنى.  هذا  يخالف  من  كل  وتكفر  الديني 

وفرة وافرة من هذه ال�صلطات التي حتتكر اإىل جانب 
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املعنى الديني املعنى االجتماعي واملعنى الثقايف 

واملعنى ال�صيا�صي باالإ�صافة اإىل املعاين االأخالقية 

والروحية، وكلها معان يتم احتواوؤها داخل املعنى 

الديني الذي تنتجه هذا ال�صلطات. 

اإنها »العلمانية«- التي تف�صل بني الدولة ونظامها 

اأن  ميكن  التي  وحدها  هي  الدين-  وبني  ال�صيا�صي 

تفتح اآفاقا للحرية والعقالنية وتعدد املعاين. الدين 

حرية  ت�صمن  اأن  الدولة  ومهمة  املتدينني،  �صاأن 

اجلميع وحتمي البع�ض من البغي على البع�ض با�صم 

الدين اأو با�صم هذا املعنى اأو ذاك لدين بعينه. م�صكلة 

يلعب  اأنه  باخت�صار  �رشحتها  التي  الديني  اخلطاب 

على اأوتار »اخل�صو�صية« وكاأننا بدع بني الب�رش ما 

اأ�صلح العامل ال ي�صلح لنا، دون اأن يدقق املخدوعون 

مبفهوم »اخل�صو�صية« املطروح يف اخلطاب الديني 

الأنها  ومغلقة،  جدا  فقرية  خ�صو�صية  اأنها  ليدركوا 

االأبعاد  من  واحد  بعد  يف  االإن�صان  هوية  تخت�رش 

العديدة، وهو بعد »الدين«. 

والفكر  االإ�صالم  درا�صة  عن  نتحدنّث  عندما   vv

ن�صطدم  الدينينّة،  الرتاثينّة  والن�صو�ض   
نّ
االإ�صالمي

الذي   
نّ
اال�صت�رشاقي القطب  هما  متنافرين  بقطبني 

 
نّ
االإ�صالمي والقطب   ،

نّ
الغربي  

نّ
البحثي النظام  ل  ي�صكنّ

 » التقليدينّ »اال�صت�رشاق  ميثنّل  الذي   -
نّ
العربي

بالعدائينّة  ُيتنّهم  ل  االأونّ اأركون.  حممد  مب�صطلحات 

ة. ملاذا توجد هذه القطيعة  والثاين ُيتنّهم باملحدودينّ

بني القطبني وهذا التنافر، وما هي املاآخذ على هذين 

املنهجني يف عملينّة تلقنّي وتاأويل ودرا�صة الن�صو�ض 

ويف  عموًما  التاأ�صي�صي  الع�رش  يف  الكربى  الفقهية 

عملينّة فهم الننّ�ض االأول- اأي القراآن؟

الغربي  اال�صت�رشاق  على  اأركون  االأ�صتاذ  ينعاه  ما 

العدائية  هو  لي�ض  له-  قراءتي  ح�صب   – التقليدي 

وراء  يتخفى  الذي  الو�صعي  املوقف  هو  ما  بقدر 

وراءه  تاركا  والتحليل  بالو�صف  ليكتفي  احليادية 

االأولية  م�صادرها  اإىل  االأفكار  رد  بعد  »اخلواء« 

على  اأركون  ينعاه  الذي  الثاين  االأمر  وهناك.  هنا 

بالرتاث  ان�صغاله  هو  التقليدي  الغربي  اال�صت�رشاق 

املكتوب دون الرتاث احلي، االأمر الذي يجعله يكر�ض 

مفهوم »الدين الر�صمي« متجاهال التعبريات اللغوية 

والثقافية العديدة لالإ�صالم احلي. االأمر الثالث الذي 

التقليدي«  »اال�صت�رشاق  حر�ض  هو  اأركون  ينعاه 

التي  احلية  الق�صايا  نقا�ض  يف  التورط  عدم  على 

ت�صغل امل�صلمني تاركا ذلك جليل جديد من الباحثني 

من  اجلدد«  »امل�صت�رشقون  اأركون  ي�صميهم   –
املتخ�ص�صني يف االأنرثوبولوجيا والعلوم ال�صيا�صية 

قليلي الب�صاعة املعرفية من تاريخ االإ�صالم وتاريخ 

هذا  بها  كتب  التي  واللغات  بل  واالأفكار  املذاهب 

الفكر االإ�صالمي. 

ينعاها  التي  و»االنغالق«  »املحدودية«  اأما �صفات 

اأركون على الفكر الديني التقليدي يف العامل االإ�صالمي، 

هنا  املت�صايحني  النابتة  هوؤالء  على  تن�صب  فاإنها 

وهناك ب�صيحات �صيا�صية حتري�صية ت�صجن الف�صاء 

تلقى  لكنها  التخلف،  جوهرها  �صعارات  يف  الديني 

تاأييدا �صعبويا ب�صبب قدرتها على احل�صد والتجيي�ض. 

ال�صيا�صية  النظم  به�صا�صة  النجاح  هذا  اأركون  يف�رش 

ال�صائدة يف دول العامل االإ�صالمي عموما، ويف ف�صل 

نظم التعليم يف املدار�ض واجلامعات واملوؤ�ص�صات. 

يف العقود االأخرية حدث حتول ملمو�ض- ال يغيب 

عن معرفة االأ�صتاذ اأركون الأن درا�صاته ونقا�صاته 

�صاهمت يف اإحداث هذا التحول – من اال�صت�رشاق 

اإىل بزوغ علم »االإ�صالميات«  التقليدي »املحايد« 

ال�رشقية«  »الدرا�صات  عن  بديال   Islamology
الذي  الفكري  الدوي  اأن  اأي�صا  �صك  ال  التقليدية. 

منذ  اال�صت�رشاق  عن  �صعيد«  »اإدوارد  كتاب  اأحدثه 

– رغم ردة الفعل  اأثره  اأكرث ثالثني عاما كان له 

 – �صدوره  عند  الكتاب  به  ووجه  الذي  املت�صنج 

يف اإحداث هذا التحول يف مناهج درا�صة االإ�صالم 

يف االأكادمييات الغربية. ي�صاف اإىل ذلك الوجود 

امل�صلمني  الباحثني  من  كبري  لعدد  املتنامي 

يف  الغرب  يف  ويعي�صون  الغرب  يف  تعلموا  الذين 

االأكادمييات واملوؤ�ص�صات التعليمية ذات االهتمام 

بالدرا�صات االإ�صالمية والقراآنية.

يتبع بقية املو�سوع مبوقع املجلة )النرتنت(
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يف  واالختالف  االئتالف  مبداأي  من  والنحويني  اللغويني  مواقف  تباينت 

اللغة. فكان يف مقدمة اختالفاتهم وتباين اآرائهم ومواقفهم: 

اأ- اختالفات جمعية، حول مباحث وظواهر وقواعد لغوية بذاتها. ومن اأقوى 

جتلياتها، اختالفات الب�رشيني والكوفيني. 

ب- اختالف يف احلكم على بع�ض التقابالت اخلالفية يف اللغة، مثل االأ�صل 

والفرع، واالأقوى واالأ�صعف، هل اال�صم اأم الفعل، اأو حول االأثقل واالأخف)1(.

ج- االختالف يف احلكم على موؤتلف اللغة وخمتلفها، كاملرتادف وامل�صرتك 

فار�ض  ابن  �صماه  ما  اأي  اإلخ.  واملت�صاد...  املتباين  ومقابلها،  واملتواطئ 

»اأجنا�ض الكالم يف االتفاق واالفرتاق«)2(. ويعد نظام االئتالف واالختالف 

املعجمي  وات�صاعها  ديناميتها  على  وعالمة  اللغوية،  االأنظمة  اأ�ص�ض  من 

والداليل يف التعبري. 

ر�سيـــد يحيـــاوي

ناقد من املغرب

الأ�سيل والدخيل.. درا�سة جلدل 

االنكفاء واالنفتاح يف الرتاث اللغوي

تنوع  هو  فيه  والختالف  العربية،  وحدة  هو  املعطى  هذا  الئتالف يف  اإن 

روافدها اللهجية واللغوية. وقد مثل التقابل بني الطرفني، اأحد اأهم العوامل 

التي حتكمت يف كل ما ترتب على »كالم العربية« من اأحكام قيمة وتقعيد 

اأُ�س�ص، ف�سال عن عك�سه جلدل تعدى حدود و�سف وتقعيد اللغة، اإىل الدفاع 

عن مفاهيم خارجة عن قواعدها، مثل اجلن�ص، والدين، اإ�سافة اإىل امتدادات 

و»الأعجمي«  و»اللحن«  و»ال�سحة«  »الحتجاج«  مثل  اأخرى  مفهومية 

املفاهيم  من  وغريها  و»امل�ستقيم«،  و»الفا�سد«  و»ال�ساذ«  و»ال�سعوبي« 

والأحكام التي ارحتلت يف حركة مراوحة بني اللغويني والبالغيني والنقاد. 



املوؤتلف واملختلف من  التقابل بني   وميكن عد 

مبادئ تقابل اآخر، هو الوحدة والتنوع يف اللغة. 

نظام وحدتها،  اإليها يف  نظر  واإن  اللغة  اأن  ذلك 

للتنوع،  عدة  مظاهر  اأي�صا  تت�صمن  كانت  فقد 

منها: 

العربية وبدائلها  اأ- تنوع كمي، ككرثة مفردات 

والنعوت  اللغوي  وامل�صرتك  الرتادف  يف 

لو�صع  حافزا  مثل  ما  وهو  لالأ�صياء.  التف�صيلية 

�صيده،  البن  »املخ�ص�ض«  مثل  املعاين  معاجم 

و»فقه اللغة« للثعالبي. 

ب- تنوع يف ذخرية املقدرة التعبريية للغة اأي 

ما ترجم عندهم مب�صطلحي »خ�صائ�ض العربية« 

و»�صعة العربية«. 

ج- تنوع يف اأ�صاليبها واأنواعها االأدبية. 

املفرت�ض،  اأ�صلها  اإىل  اأ�صيف  ما  يف  تنوع  د- 

مثل امل�صنوع واملولد. 

هـ - تنوع يرجع اإىل االأ�صل املفرت�ض ذاته، اأي 

اإىل عالقة العربية باللهجات اأو اللغات. وقد كان 

التنوع  اأثر وا�صح يف  للعالقة االأخرية دون �صك 

التعبريية،  ومقدرتها  للعربية  والكيفي  الكمي 

ف�صال عن قواعدها وجماري خطابها. 

العربية،  اإن االئتالف يف هذا املعطى هو وحدة 

اللهجية  روافدها  تنوع  هو  فيه  واالختالف 

واللغوية. وقد مثل التقابل بني الطرفني، اأحد اأهم 

العوامل التي حتكمت يف كل ما ترتب على »كالم 

ف�صال  اأُ�ص�ض،  وتقعيد  قيمة  اأحكام  من  العربية« 

عن عك�صه جلدل تعدى حدود و�صف وتقعيد اللغة، 

اإىل الدفاع عن مفاهيم خارجة عن قواعدها، مثل 

مفهومية  امتدادات  اإىل  اإ�صافة  والدين،  اجلن�ض، 

و»اللحن«  و»ال�صحة«  »االحتجاج«  مثل  اأخرى 

و»الفا�صد«  و»ال�صاذ«  و»ال�صعوبي«  و»االأعجمي« 

واالأحكام  املفاهيم  من  وغريها  و»امل�صتقيم«، 

اللغويني  بني  مراوحة  حركة  يف  ارحتلت  التي 

والبالغيني والنقاد. 

االئتالف  مببداأ  الوعي  اأن  نوؤكد  اأن  بدءا  ويهمنا 

واالختالف، والوحدة والتنوع، كان حا�رشا عند 

القدماء، لكن كيفية اإدارتهم ل�رشاعه، وت�رشيفهم 

ا�صتيعابه  من  مكنهم  باإحكام  متا  خلطابه، 

وحدة  املركزية،  اأطروحتهم  لتدعيم  وتوجيهه 

العربية وتفوقها على ما عداها من اللغات. فقد 

ا�صتيعاب ذلك اخلالف  عمل ابن جني مثال على 

مقابل  اللغوي  التعدد  على  اأثره  من  والتقليل 

»العربية«  يف  ممثال  العرب«  »كالم  مركزية 

اأن  فذكر  املركزية،  الر�صمية  اللغة  بو�صفها 

والتميمية  والقر�صية  احلجازية  بني  اخلالف 

حمدود، واأنه »لقلته ونزارته، حمتقر غري حمتفل 

به، وال معيج عليه، واإمنا هو يف �صيء من الفروع 

ي�صري فاأما االأ�صول وما عليه العامة واجلمهور، 

فال خالف فيه وال مذهب للطاعن به. واأي�صا فاإن 

اأهل كل واحدة من اللغتني عدد كثري، وخلق من 

اهلل عظيم، وكل واحد منهم حمافظ على لغته، ال 

يخالف �صيئا منها«)3(.

اأن ابن جني تويف عام 392 هـ.  ومن املعروف 

وهذا يعني اأنه اإىل ذلك التاريخ، كان الواقع اللهجي 

واأن  للكالم،  اليومي  اال�صتخدام  يف  بحدة  �صائدا 

التميميني ب�صفة خا�صة، مل يخ�صعوا لغويا لكالم 

الكالمي.  تنوعهم  على  حافظوا  بل  »العربية«، 

وملا كان اخلالف كذلك، اأال يكون ابن جني وقع 

عن  دفاعه  اإىل  مردها  متتابعة،  تناق�صات  يف 

املركزية اللغوية و�صيادتها على غريها؟ اإذ كيف 

ي�صريا  واحلجازية  التميمية  بني  اخلالف  يكون 

االئتالف  يكون  وكيف  النحويني؟  �صغل  وقد 

جاريا بني العامة واجلمهور، وهوؤالء متم�صكون، 

كل بلغته، حمافظ عليها ال يرى عنها بديال؟)4(. 

ولها  ي�صرية،  االختالفات  تلك  تكون  كيف  ثم 

اختالف  اإىل  املعجم  حدود  تتعدى  عديدة  اأوجه 
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يف بنية الكلمة وتركيبها والنطق بها؟ وقد ذكر 

يف  القول  »باب  �صماه  باب  يف  ذلك  فار�ض  ابن 

اختالف لغات العرب«، كما عقد بابا اآخر �صماه 

»باب انتهاء اخلالف يف اللغات«)5(. 

اللغات  اختالف  اأوجه  من  فار�ض  ابن  حدد  وقد 

واإبدال  احلركات،  يف  االختالف  اللهجات:  اأو 

والتاأخري،  والتقدمي  والتليني،  والهمز  احلروف، 

واحلذف واالإثبات، واإبدال احلرف ال�صحيح حرفا 

ال�صاكن  واحلرف  والتفخيم،  واالإمالة  معتال، 

واالإدغام،  والتاأنيث،  والتذكري  مثله،  ي�صتقبله 

واالإعراب، و�صورة اجلمع، والتحقيق واالختال�ض، 

والوقف على هاء التاأنيث، والزيادة، والت�صاد. 

درجة  يف  فرقا  فار�ض  وابن  جني  ابن  بنْي  لكن 

فابن  العرب.  كالم  يف  اللغوي  التعدد  احتواء 

املركزي  فروق  بني  التقليل  مبحاولته  جني 

والهام�صي، لفائدة املركزي، عرب يف الوقت ذاته 

عن راأي المع، هو قوله بـ»اختالف اللغات وكلها 

من  االإفالت  ي�صتطع  مل  كغريه  لكنه  حجة«)6(، 

اأ�رش اخلطاب ال�صائد واإن �صعى لالإقرار بامل�صود، 

فاأثبت له حجيته، مع اإر�صاد املتكلمني ملا نعته 

بـ»اخلري«، اأي »العربية« يف �صورتها التي ر�صمها 

النحو. 

اأما ابن فار�ض فعقد للهام�صي املتمثل يف »كالم 

العرب« ال�صابق لـ«كالم العرب« املعا�رش له بابا 

اللغات  »باب  هو  �صلبية  قيمة  باأحكام  حممال 

املذمومة«)7(. ما الذي جعلها اإذن مذمومة، اإن مل 

يكن اخلطاب املركزي للعربية املو�صعة املعدلة؟ 

ولرمبا وجب اأن نت�صاءل عن الفوارق بني »عربية 

و�صعوا  التي  النحويني«  و«عربية  مثال  قري�ض« 

اأما  ت�صيق؟  اأو  تت�صع  حد  اأي  واإىل  قواعدها، 

ك�صب العربية 
ُ
اخلطاب ال�صائد، فقد قرن بينهما لي

�صندا دينيا وقبليا وتاريخيا)8(.

بدايتها  منذ  العربية  ترجمت عملية �صناعة  لقد 

لعقدة مل يكتب لها اأن تنحل، هي اخلوف من االآخر، 

واالنكفاء على �رشوطها،  الذات  ا�صتهالك  مقابل 

اإذ جتلى ذلك يف اإخ�صاعهم عملية �صناعة كالم 

العربية ملا اعتربوه اأ�صال نقيا ال ت�صوبه �صائبة 

حمددا  العملية  تلك  عن  الفارابي  يقول  دخيلة. 

»مل  العربي:  الل�صان  عنها  اأُخذ  التي  امل�صادر 

الرباري  �صكان  عن  وال  قط،  ح�رشي  عن  يوؤخذ 

ممن كان ي�صكن اأطراف بالدهم املجاورة ل�صائر 

يوؤخذ عن خلم، وال  فاإنه مل  الذين حولهم،  االأمم 

من جذام، ملجاورتهم اأهل م�رش والقبط، وال من 

ال�صام،  اأهل  ملجاورتهم  واإياد،  وغ�صان  ق�صاعة 

من  وال  بالعربانية،  يقراأون  ن�صارى  واأكرثهم 

جماورين  باجلزيرة  كانوا  فاإنهم  واليمن،  تغلب 

لليونان، وال من بكر، ملجاورتهم للنبط والفر�ض، 

واحلب�صة،  للهند  ملخالطتهم  اليمن،  اأهل  من  وال 

من  وال  اليمامة،  و�صكان  حنيفة  بني  من  وال 

اليمن  جتار  ملخالطتهم  الطائف،  واأهل  ثقيف 

الأن  احلجاز،  حا�رشة  من  وال  عندهم،  املقيمني 

الذين نقلوا اللغة �صادفوهم حني ابتداأوا ينقلون 

لغة العرب، قد خالطوا غريهم من االأمم، وف�صدت 

األ�صنتهم«)9(.

واإذا ت�صورنا اأن عدد �صكان �صبه اجلزيرة العربية 

بكاملها كان عددا حمدودا، واأن كل تلك القبائل 

واملناطق اأق�صيت منه، فكم يا ترى عدد من بقي 

منهم يف بوادي احلجاز؟ لكن الذي حدث بالتاأكيد 

واملنتخبة،  املختارة  اجلديدة،  »العربية«  اأن  هو 

مل تكن هي عربية التكلم اليومي، واأنه مت تغليبها 

كالهند  االأخرى  االأمم  من  امل�صلمني  لغات  على 

االأ�صليون  متكلموها  اأما  واحلب�صة.  والفر�ض 

بل  اإىل مولدين.  الزمن  املفرت�صون فتحولوا مع 

اإن هوؤالء املتكلمني الذين يفرت�ض اأن »العربية« 

عربيتهم، واجهوا م�صاكل يف التكلم بها. وهو ما 

تدل عليه اإ�صارة القدماء بوجود اللحن يف �صدر 

االإ�صالم، مع االإ�صارة اإىل اأن اللحن يفيد يف هذه 
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الفرتة، اأن اللغة االأم مل تكن هي لهجة قري�ض. 

�صناعة  بها  متت  التي  الكيفية  عن  نتج  كما 

بني  اأبدا،  يح�صم  مل  الذي  ال�رشاع  ذلك  العربية، 

اخلا�صع  غري  العامة  وكالم  النحويني  قواعد 

امتدادات  يف  واجهوه  عما  ف�صال  ملعايريهم، 

البليغ،  الكالم  يف  العربية  اجلزيرة  �صبه  لهجات 

اأو رف�صها بدعوى خمالفتها  ما بني القبول بها 

هذا  يف  جني  ابن  يقول  العربية«.  لـ»�صنن 

اإن�صانا  اأن  »اإال  معتدال:  راأيا  متبنيا  املو�صوع 

لكنه  العرب،  لكالم  خمطئا  يكن  مل  ا�صتعملها  لو 

احتاج  اإن  فاأما  اللغتني،  الأجود  خمطئا  يكون 

اإىل ذلك يف �صعر اأو �صجع، فاإنه مقبول منه غري 

منعي عليه... فالناطق على قيا�ض لغة من لغات 

العرب م�صيب غري خمطئ، واإن كان غري ما جاء 

به خريا منه«)10(.

الذي  ال�رشاع  عن  يعرب  جني  ابن  ذكره  ما 

العربيات  مع  الر�صمية  العربية  تواجهه  كانت 

يف  وامل�صود  ال�صائد  بني  �رشاع  الر�صمية،  غري 

الر�صمية  العربية  اأن  منه  يتبني  حيث  اللغات، 

بكل  الوفاء  عن  عاجزة  الوقت  ذلك  حتى  كانت 

ذلك  و�صبب  البليغ.  الكالم  يف  التعبري  �رشورات 

العجز راجع بالتحديد لالإطار املغلق الذي �صعى 

وتوجيهها  فيه،  لو�صعها  والنحويون  اللغويون 

مبقوالت اإلزامية يطالعنا منها يف ن�ض ابن جني 

واملقبولية  واجلودة  وال�صواب  اخلطاأ  ال�صالف: 

�صمن  مقوالت  وهي  واخلري.  واملذهب  والقيا�ض 

مدونة قيمية اأو�صع، �صملت مفاهيمهم ملجادالت 

واملقبول  والعامي،  واخلا�صي  واملنحط،  العايل 

واملطرد  وامل�صتعمل،  واملهمل  واملردود، 

اإلخ، كما انعك�صت يف �رشوطهم لرواية  وال�صاذ... 

اللغة وم�صدرها ونوعية رواتها)11(.

اللغة ظاهرة  نظام  واالختالف يف  االئتالف  اإن 

عالمة  الأنها  االأمم،  لغات  لها  تتعر�ض  طبيعية 

ال�صعوب  �رشائح  بني  االختالط  حركية  على 

ال�صعوب  اختالط  وعلى  االجتماعية،  واأ�صنافها 

يف ما بينها وتالقحها ثقافيا ولغويا. كما اأنها 

عالمة على ما يحدث فيها من حتوالت و�رشاع 

عن  ف�صال  ومواقف،  وخطابات  وتيارات  قيم 

القوانني التاريخية العامة التي يتجادل داخلها 

اأو  لغة  اإىل  اللهجة  فتتحول  وامل�صود،  ال�صائد 

تهيمن لغة على لغة باإق�صائها اأو باحتوائها، اأو 

م�صتوى  على  ذلك  اأمت  �صواء  لالنقرا�ض،  بدفعها 

والثقايف  ال�صيا�صي  النظام  خطاب  يف  الهيمنة 

ال�صائد، اأم يف قاعدة اال�صتخدام اليومي وال�صعبي 

ال�صعوب  ميل  مع  املعطيات  هذه  وتن�صاق  للغة. 

واالأمم ميال عاما الختيار لغة قومية وتكري�صها 

بدوافع يت�صافر فيها العرقي والقبلي بال�صيا�صي 

والديني،  واجلغرايف  واالقت�صادي  والتاريخي 

حاجيات  ومنا�صبة  التعبريية  وبالكفاءة 

املرحلة. 

وتتعر�ض اللغة عادة لتاأثري ما ي�صتجد يف اجلدل 

نزوعا  فتنزع  ملتكلميها،  واملعريف  الثقايف 

يف  الأغرا�صهم  لت�صتجيب  التغري  اإىل  طبيعيا 

العربية  عرفت  وقد  والتفكري.  والتوا�صل  التعبري 

بـ»املولد«  �صمي  ما  يف  مثال،  معجميا  ذلك 

ذلك  عن  ون�صاأت  و»املعرب«)12(.  و»املحدث« 

زاير  اجلبار  عبد  عادل  يقول  عديدة.  جمادالت 

باأنها �صهدت »كرثة  اللغوي  التحديث  عن حركة 

و�صع  حول  الفكرية  واملجادالت  املنازعات 

ا�صطالحات  حدود  يف  االألفاظ  هذه  بع�ض 

معلومة... اإنها كانت تعك�ض �صورة التقدم الفكري 

واحل�صاري للمجتمع االإ�صالمي«)13(.

ومل تكن املنازعات واملجادالت الفكرية مبعزل 

عن اأ�صولها االجتماعية التي تاأثرت بتو�صع رقعة 

الدولة االإ�صالمية وتداخل اأجنا�صها وتكون فئات 

وطبقات اجتماعية جديدة، ف�صال عن التي وجدها 
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كان  لقد  املجتمعات.  تلك  يف  قائمة  االإ�صالم 

هناك ت�صادم مل يذوبه االإ�صالم يف بدايته، بني 

اأر�صتقراطية العرب واأر�صتقراطية الفر�ض خا�صة، 

ال�صخ�صية  بني  التفاخر  مظاهر  يف  انعك�ض  مما 

العربية والفار�صية. كانت االأر�صتقراطية العربية 

ودينيا  و�صيا�صيا  طبقيا  ال�صائدة  الأنها  متفوقة 

العبا�صية  الدولة  تفكك  بداية  قبل  وخا�صة 

واعتمادها على الفر�ض يف القرن الهجري الرابع 

على  البويهيني  �صيطرة  بعد  وخا�صة  حتديدا 

التوليد  يف  وراأت  للغتها  تع�صبت  لذلك  بغداد. 

امتيازها  يفقدها  اأن  �صاأنه  من  ما  والتعريب 

على  والبدو  االأعراب  لغة  ف�صلت  حتى  اللغوي، 

عياد:  �صكري  حممد  يقول  اجلديدة.  احل�رش  لغة 

احرتمها  التي  الن�صب  اأر�صتقراطية  ظل  »ويف 

املجتمع االإ�صالمي يق�صد العربي االإ�صالمي كان 

من الطبيعي اأن ينظر للغة املولدين مهما بلغت 

منزلتهم يف املجتمعات احل�رشية اجلديدة، على 

اأنها اأدنى من لغة االأعراب«)14(.

املرجع  من  املت�صددين  النحويني  موقف  اإن 

اللغوي غري العربي يعرب عن »ح�صا�صية« ما جتاه 

عند  اأخذ  »العربي«  تاأويل �صفة  الأن  اأجنبي.  كل 

اإدراك  ق�صور  فيه  �صيقا،  قبليا  طابعا  بع�صهم 

ملغزى �صفة »العربي« الواردة يف القراآن الكرمي. 

ولي�ض ق�صدنا هنا اال�صتناد اإىل القراآن يف حتديد 

ينح�رش  واإمنا  العربي،  غري  من  العربي  مفهوم 

خطابهم  مرتكزات  اأحد  اإىل  االإ�صارة  يف  ق�صدنا 

الثقايف االإيديولوجي، الذي مل يكن التقابل بني 

االأ�صيل والدخيل لغويا �صوى واحد من جتلياته 

�صلة  له  كانت  املذكور  التقابل  الأن  ومتثالته. 

اإىل  العادي  التخاطب  كالم  تعدت  ثقافية  بقيم 

كالم التخاطب البليغ ومنجزاته االإبداعية عامة. 

حيث نقف لتقابل االأ�صيل والدخيل على حالتني 

هما االأ�صيل العربي يف مقابل الدخيل االأعجمي، 

واالأ�صيل العربي يف مقابل الدخيل ال�صعوبي. 

االأعجمي  االآخر  ت�صكيل �صورة  تفاعلت يف  ولقد 

عند العربي، عدة مواقف يف مقدمتها ثالثة هي: 

اأ- االأعجمي ناق�ض بالغة: وكان مما غذى هذه 

البالغة  اأن  لفكرة  العرب  جل  ترويج  ال�صورة 

االأمم.  والبيان ف�صيلة تخ�صهم دون غريهم من 

»العربية«  يف  جماال  الفكرة  لهذه  ووجدوا 

عليها.  وق�رشوهما  ال�صفتني  بهاتني  فخ�صوها 

وكان هذا هو املذهب ال�صائد بينهم، واإن ظل يقابله 

والتبليغ  االإبانة  فعلي  يف  يرى  م�صود،  مذهب 

العرب«  لـ«كالم  ولي�ض  عامة  للغة  وظيفتني 

البالغي  بالنق�ض  االأعاجم  يو�صف  ومل  وحده. 

يف حالة خماطبتهم للعرب فح�صب، بل حتى يف 

خماطبتهم لبع�صهم، بحيث و�صفت لغتهم باأنها 

ناق�صة اأ�صال و�صياقا تخاطبيا. اأي اأنها مزدوجة 

النق�ض مقابل »كالم العرب« املبني على التفوق 

لقد عامل  و�صياقا تخاطبيا معا.  اأ�صال  البالغي 

من  وعدوها  �صديد  باحتقار  »العجمة«  العرب 

عيوب النطق والتكلم. وكان مما غذى اأطروحتهم 

هذه تاأويلهم لقوله تعاىل: »ل�صان الذي يلحدون 

ل�صان عربي مبني«)15(. مع  اأعجمي، وهذا  اإليه 

العلم اأن هذه االآية يف تقديرنا ال تفيد اأن الل�صان 

أعجمي غري مبني اإذا تخاطب به االأعاجم. كما  االنّ

اأن و�صفها لل�صانهم باأنه اأعجمي، لي�ض قدحا فيه، 

بل لو�صف عدم حتقق �رشط التبالغ بني الطرفني 

االأعجمي  الكرمي ومكلمه  الر�صول  اأي  املتكلمني، 

املختلف يف ا�صمه وجن�صه)16(.

ب- االأعجمي ناق�ض علما: مرد هذه ال�صورة اإىل 

ربط العرب بني العلوم واجلانب الغيبي االأخروي 

واالأعاجم  االأوائل  علوم  فو�صفوا  الدين،  يف 

عامة، باأنها دنيوية ناق�صة ال تهدي امل�صلم اإىل 

العاقبة احل�صنة يف اآخرته. وقد ت�صاربت يف هذا 

فيه  وجتادلت  النظر،  وزوايا  االآراء  املو�صوع 

العلوم  تلك  يرى  من  بني  والثقافات.  املذاهب 
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م�صاعدة على فهم الديانة وبني من يراها حمرفة 

يكن  واإن مل  العملي منها،  اأن  يرى  لها. بني من 

يرى  دنياه، ومن  لالإن�صان يف  نفع  فله  اأخرويا، 

خالف ذلك. ومل تقت�رش تلك اخلالفات على اأهل 

الدين  اأ�صويل  يف  األفوا  ممن  والعقائد  املذاهب 

اإىل  جذورها  امتدت  بل  احلكمة،  وعلوم  والفقه 

االأدباء والبالغيني اأي�صا، حيث جتادلوا بدورهم 

يف حاجة علوم العربية واآدابها لتلك العلوم. 

وقد مثل االجتاه امل�صاد لعلوم االأوائل- فل�صفة 

وحكمة- وملن ا�صتغل بها من العرب وامل�صلمني 

علماء كثريون، نذكر منهم يف علم »العربية«، اأبا 

�صياء  والبالغة  النقد  ويف  ال�صريايف17،  �صعيد 

الدين ابن االأثري الذي اعرت�ض على اأحد خماطبيه 

منتقدا ما و�صعه ابن �صينا عن ال�صعر بقوله: »فلما 

وعر�ض،  فيه  طول  فاإنه  ا�صتجهلته،  عليه  وقفت 

الذي  وكل  اليونانيني،  بع�ض  يخاطب  كاأنه 

العربي  الكالم  �صاحب  به  ي�صتفيد  ال  لغو  ذكره 

املعارف  يف  االجتاه  هذا  مثل  كما  �صيئا«)18(. 

العربية اإجماال، ابن قتيبة بقوله: »ولو اأن موؤلف 

»حد املنطق« بلغ زماننا حتى هذا ي�صمع دقائق 

والنحو...  والفرائ�ض  والفقه  الدين  يف  الكالم 

الأيقن اأن للعرب احلكمة وف�صل اخلطاب«)19(. 

الغزايل  حامد  اأبو  فل�صفيا،  نف�صه  املوقف  ومثل 

يف كتابه »تهافت الفال�صفة«، ومثله منطقيا ابن 

تيمية، يف كتابني له هما »الرد على املنطقيني« 

بخا�صة،  االأخري  كتابه  ويف  املنطق«.  و»نق�ض 

انت�رش لعلماء اأهل احلديث وال�صنة، وا�صفا غريهم 

الباطل  وقول  باحل�صو  واملتكلمني  الفال�صفة  من 

وتكذيب احلق وال�صك واال�صطراب، وال�صعف يقينا 

الفال�صفة  »مذهب  تيمية:  ابن  قاله  ومما  وعلما. 

امللحدة دائر بني التعطيل، وبني ال�رشك والوالدة، 

كما يقولون يف االإيجاب الذاتي، فاإنه اأحد اأنواع 

عن  اأما  االأبدان«.  معاد  ينكرون  وهم  الوالدة، 

جهلهم باالإلهيات خا�صة، فيقول: »للمتفل�صفة يف 

بخالف  به  متيزوا  وتف�صيل،  خو�ض  الطبيعيات 

االإلهيات، فاإنهم من اأجهل النا�ض بها، واأبعدهم 

معلمهم  اأر�صطو،  وكالم  فيها،  احلق  معرفة  عن 

فيها، قليل، كثري اخلطاأ«)20(.

مبذهب  اإما  باالأخذ  املجادالت  هذه  ات�صلت  لقد 

العقلي  فاأن�صار املذهب  العقل،  اأو مبذهب  النقل 

لتلك  وامل�صلمني  العرب  حاجة  اأن  يرون  كانوا 

علومهم  واأن  معرفية،  ح�صارية  حاجة  العلوم 

وخا�صة  حقيقية،  علوما  تكون  اأن  لها  ميكن  ال 

اإال  والربهنة،  احلجة  اإىل  املفتقرة  العلوم  منها 

اإذا اأخذت باأ�صباب العلوم االأخرى، ويف مقدمتها 

علم املنطق الذي عد عندهم علما للعلوم العقلية، 

وحتديد  مبادئها  يف  عليه  انبناوؤها  حيث  من 

اأن�صار  لكن  واأ�ص�صها.  ومقوالتها  مو�صوعاتها 

النقل اأنكروا ذلك كله، رابطني بني �صفة النق�ض 

اأ�صحابها  جهل  وبني  »املعادية«  العلوم  يف 

وف�صاد ديانتهم اأو كفرهم. 

النعوت  جملة  من  يفهم  عدو:  االأعجمي  ج 

واحلديث  ال�صنة  اأهل  بها  نعت  التي  التكفريية 

بالعلوم  امل�صتغلني  النقليني  املحافظني  من 

االإ�صالم  ت�صتهدف  العلوم  تلك  اأن  الفل�صفية، 

حلقدها عليه، والطعن يف اأخالق العرب حلقدها 

مراميهم  اأعداء،  اأ�صحابها  واأن  اأي�صا،  عليهم 

منها حتريف العقيدة واإ�صاعة املفا�صد والتفرقة. 

وكادت �صورة »االأعجمي العدو« تتحول من ثمة 

حتى  يتبناها  العربية«  »العقلية  يف  ثابت  اإىل 

بدا  واإن  العقل،  مذهب  على  املعدودين  من  عدد 

كيفية  يت�رشفون يف  احلالة  هذه  هوؤالء، يف  اأن 

ومو�صوع تطبيقها كما نرى يف موقف اجلاحظ 

مقوالت  ببع�ض  االأخذ  يف  حرجا  يجد  مل  الذي 

من  مت�صددا  موقفا  وقف  لكنه  اليونانية  العلوم 

الفر�ض، ونعتهم بال�صعوبية. 
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»االأجنبي  �صورة  بال�صعوبية  االتهام  و�صع  وقد 

عرقيا  بعدا  احلكم  هذا  فاتخذ  العدو«،  االأعجمي 

للنمط  املخالفني  كل  به  واتهم  معا،  وثقافيا 

التقليدي املوروث عند العرب، حتى اجلاهلي منه، 

واالأدبي  الديني  وف�صلها  »العربية«  يف  طعن  اأو 

قد  اأنه  �صالم  زغلول  حممد  يقول  واملعريف. 

»ظهرت بع�ض االجتاهات االأدبية تدفع بالذوق 

�صيئا  به  وتناأى  عربية  غري  ناحية  اإىل  االأدبي 

ف�صيئا عن طريقة العرب، اأو طبيعة العرب وهذا ما 

تنبه له جماعة من كبار الكتاب واملفكرين منذ 

حركة  ا�صتفحلت  عندما  الهجري،  الثالث  القرن 

يف  بو�صوح  اآثارها  وبدت  والزنذقة،  ال�صعوبية 

ال�صعر العبا�صي، فناه�صها اجلاحظ وابن قتيبة، 

واإن اختلفت �صبيل كل منها«)21(. 

املد  ذلك  وجه  يف  الوقوف  حماوالت  لكن 

»االأعاجم« يف  انخراط  التجديدي مل تنجح، الأن 

اإنتاج الثقافة اجلديدة كان اأقوى من حركة احلد 

الثقافة  هذه  اأ�صبحت  اأن  بعد  وبخا�صة  منها، 

يف  اأ�صهموا  اأن  بعد  اأي�صا  »العرب«  لـغري  ملكا 

تنازع  بذلك  وعلما. وحدث  ونرثا  �صعرا  اإنتاجها 

و»ذوق  العرب«  و»طبيعة  العرب«  »طريقة  حول 

العرب«. وبالتحديد من جهة الت�صاوؤل عن اأي عرب 

التعريبي  التيار  عرب  النعوت،  بهذه  االأهل  هم 

التجديدي  التيار  عرب  اأم  املحافظ،  ال�صمويل 

املنفتح لعطاء غري »العرب«؟ 

لقد �صعى غري العرب بدورهم للدفاع عن مقومات 

الغالب  يف  تف�رش  كانت  م�صاعيهم  لكن  هويتهم 

تف�صريا �صلبيا. و�صار على هدي هذا التف�صري اأكرث 

»ال�صعوبية«  فف�رشوا  املعا�رشين،  من  واحد  من 

وجود  مدى  عن  مت�صائلني  غري  بالعن�رشية، 

زغلول  حممد  يقول  مقابلها.  يف  »عن�رشية« 

الفار�صية،  العن�رشية  ا�صتدت  »كذلك  �صالم مثال: 

كما بداأت القوميات التي اأذابتها الفتوح العربية 

وتقوم،  وجودها،  لتثبيت  جديد  من  تتحرك 

الكيان  وثقافية  �صيا�صية  مناه�صة  وتناه�ض 

النتائج  من  وكان  والثقايف،  ال�صيا�صي  العربي 

املبا�رشة لذلك، ت�صلط الثقافات غري العربية على 

قد ال يخدم،  به يف اجتاه  وال�صري  العربي،  الفكر 

اأو يرى فيه العرب اأنه ال يخدم املقد�صات والقيم 

العربية. وات�صح ذلك يف اجلانب الديني يف ظهور 

والبدع  والعقائد  واملذاهب  وامللل  النحل  بع�ض 

ب�صورة مل ي�صبق لها مثيل، كانت دون �صك �صدى 

ونبطية،  فار�صية،  االإ�صالم،  عن  غريبة  لعقائد 

وهندية، ويونانية... اإلخ)22(.

خلقته  الذي  الرتاث  من  روافد  كانت  واإذا 

»ال�صعوبية«، حتتمل اأن تف�رش بالنيل من العربية 

ومن تراثها ومتكلميها االأ�صليني، فاإن مو�صوع 

لالإ�صالم،  خمالفة  ومذاهب  وملل  نحل  ظهور 

»ال�صعوبية« و»الزندقة«  لي�ض فيه �صك. لكن تهم 

�صوء  يف  النظر،  فيها  يعاد  اأن  يجب  بالتحديد 

جمادالتنا اجلديدة مع الرتاث، ال بناء فقط على 

ما اأقره القدماء يف هذا الباب، حتى ن�صتطيع اأن 

نتبني ما قام من ذلك على »حق« وما قام منه 

ه لل�صعوبيني والزنادقة 
ِّ
ج

ُ
على »باطل«. الأن ما و

االإ�صالم  اأئمة  من  عدد  اإىل  اأي�صا  وجه  تهم،  من 

وعلمائه، كما وجه لعدد ممن اأْثروا »كالم العرب« 

ب�صعرهم ونرثهم. 

اأنتجت عن »االأجنبي االأعجمي«  التي  اإن ال�صور 

ال�صائد  جلدل  العام  ال�صياق  يف  و�صعها  يجب 

فيها  وقيم،  ثقافات  �رشاع  بو�صفه  وامل�صود، 

املتحول  االأ�صلي  ومنهما  والطارئ،  االأ�صلي 

تولد  الذي  الدخيل  والطارئ  اجلامد،  واالأ�صلي 

باملقارنة  هذه  �صفته  واتخذ  التحول  خ�صم  يف 

باالأ�صلي اجلامد، والطارئ الدخيل الذي اقرت�ض 

بالفعل من اأمم اأخرى واأخ�صع لتعديل وتعريب... 

التي  اجلدل  و�رشوط  عالمات  من  ذلك  غري  اإىل 
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كانت  اإذا  وخا�صة  ثقافة،  كل  �صلب  يف  حتدث 

بالن�صبة  حدث  كما  �رشيعة  فيها  التحول  وترية 

يف  �صهدت  التي  واالإ�صالمية  العربية  للثقافة 

بحيث  وقوية،  كربى  حركات  حمدودة  قرون 

�صكلت منعطفات تركت اآثارها وا�صحة يف اأ�صكال 

اأحقية ال�صيادة على  اأطرافها، حول  ال�رشاع بني 

الغري. ويف هذا امل�صاق بالتحديد، ن�صع املوقف 

املحافظ الذي تعدى ال�صك واالرتياب يف نظرته 

للدخيل اإىل موقف املواجهة والت�صدي له. 

واإذا كان تقابل االأ�صيل دل على اأن جدل االئتالف 

العربية  الثقافة  يف  متجذرا  كان  واالختالف 

االإ�صالمية، يف اأبعادها الفكرية والدينية واالأدبية 

واالإيديولوجية، فاإن اأحد جتلياته االأخرى ميكن 

العربية  نظام  بني  التقابل  يف  عليها  الوقوف 

اليومي  التكلم  يف  ا�صتخدامه  وبني  املرجعي 

والتكلم البليغ. واإذا كنا قد اأ�رشنا اإىل اأن اللغة من 

قوانينها التطور واالقرتا�ض من اللغات االأخرى، 

التاريخية  العوامل  بح�صب  واالأجنبية،  املحلية 

اليومي،  اال�صتخدام  فاإن  عامة،  واحل�صارية 

ونظريه البليغ، يعدان مقيا�صا لدرجات االئتالف 

املرجعي  النظام  بني  حتدث  التي  واالختالف 

يف  لال�صتعمال  اإخ�صاعها  وبني  للغة،  القاعدي 

ن  ميكنّ بحيث  املتعددة،  واملقامات  ال�صياقات 

بني  االت�صاع  درجة  قيا�ض  من  اال�صتعمال  هذا 

م�صتوييها. 

عند  امل�صتويني  هذين  بالنظر  نراجع  وحني 

اللغويني القدماء نالحظ فيهما ثالث حاالت: 

هذه  مثلت  وقد  لالإ�صافة:  تت�صع  اللغة  اأ- 

النظر عن مقبولية االحتجاج  االإ�صافة، ب�رشف 

اأو  املولد  هي:  اأ�صا�صية  م�صطلحات  ثالثة  بها، 

امل�صطلح  ويدل  وامل�صنوع.  واملعرب،  املحدث، 

على  �صاحبه  »يورده  ما  على  عندهم  االأخري 

»كالم  من  يعدوه  مل  لذلك  ف�صيح«،  عربي  اأنه 

اللب�ض  »اإرادة  اإىل  و�صعه  واأرجعوا  العرب«. 

والتعنيت«)23(. 

التخلي  هذا  ولد  بع�صها:  عن  تتخلى  اللغة  ب- 

يف  اأي�صا،  اأ�صا�صية  اأخرى  م�صطلحات  عندهم 

والغريب،  واحلو�صي،  واملهمل،  ال�صاذ،  مقدمتها: 

يف  االطراد  عدم  كله،  ذلك  ومقيا�ض  والنادر. 

انطبقت  ملا  اللجوء  اعترب  بحيث  اال�صتعمال، 

حتى  مقبول  غري  املذكورة  امل�صطلحات  عليه 

واملنكر  بال�صعف  فو�صفوه  اللغة.  مقعدي  عند 

واملرتوك من اللغات، على حد ما نفهم مثال من 

درجة  عن  انحط  ما  »ال�صعيف  ال�صيوطي:  قول 

ا�صتعماال.  واأقل  منه  اأ�صعف  واملنكر  الف�صيح، 

يعرفه،  ومل  اللغة  اأئمة  بع�ض  اأنكره  بحيث 

ترك  ثم  اللغات،  من  قدميا  كان  ما  واملرتوك: 

وا�صتعمل غريه«)24(.

ويحملنا هذا، على الت�صاوؤل عن املوقف املرتدد 

كيف  فيها.  والتطور  التحول  من  اللغة  الأئمة 

يقبلون مببداأ حتولها من جهة تخليها عن بع�ض 

مبداأ  عينه،  االآن  يف  يرف�صون  ثم  عنا�رشها، 

حتولها من جهة تقبل الدخيل فيها؟ كيف للغة اأن 

تنمو اإذن اإذا ظل منوها حم�صورا يف مبداأ التخلي 

ال مت�صعا ملبداأ االإ�صافة، اأال يقود مبداأ ا�صتهالك 

اللغة لذاتها اإىل االنقرا�ض واملوت؟ 

ج اللغة تتعر�ض النتهاك اال�صتعمال: اأي اأن يقوم 

املتكلم مبخالفة قواعد اللغة يف النطق والرتكيب 

والت�رشيف واالإعراب والكتابة... وقد عرب القدماء 

عن فهمهم لهذه العملية، مب�صطلحات اأخرى، يف 

وال  والتحريف.  والت�صحيف،  اللحن،  مقدمتها: 

تتحدد الظواهر التي تدل عليها هذه امل�صطلحات 

�صوى يف مقابل معيار حمدد هو »كالم العرب« 

العرب، بل املح�صور  لي�ض هو مطلق كالم  الذي 

يف »العربية« من حيث كون »العربية«/ الكالم، 

�صياغة  العلم   / »العربية«  بوا�صطة  �صيغت 
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خ�صعت ملقا�صد و�رشوط بعينها. فاأ�صبح »كالم 

العرب«.  »كالم  من  بع�صا  هنا،  املحدد  العرب« 

اأي اأنه انح�رش يف الكالم الذي مت تبنيه والدفاع 

املختلفة  اخلطابات  يف  ومتركزه  �صيادته  عن 

على  ال�صاهر  هو  النحو  وكان  واآدابها.  بعلومها 

وجود  يتقبل  مل  ربطا  فربطه  الكالم.  ذلك  حفظ 

فرق بني »كالم العرب« الذي هو بع�ض كالمها، 

و«كالم العرب« الذي هو كالمها ب�صفة االإطالق 

واحتواء االأ�صيل والدخيل معا. 

وقد كان ت�صدد النحو �صببا يف ظهور در�ض لغوي 

جديد مواز له، مو�صوعه النظر يف ظواهر اللحن 

الدر�ض  هذا  ناب  حيث  والتحريف.  والت�صحيف 

عن النحو يف »مراقبة« متثل املتكلمني لـ»�صمت 

يعمل  اأن  الدر�ض، عو�ض  لكن هذا  العرب«.  كالم 

على فهم حقيقة »املخالفات« اللغوية واأ�صبابها، 

قيا�صها  على  النحو،  االأ�صلي،  ك�صلفه  عمل 

بالقواعد القبلية التي وقع بني النحاة ا�صطراب 

اأقر ابن اجلوزي )ت 597 هـ(  يف حتديدها. وقد 

ممن  واحد  وهو  اجلديد،  للعلم  ال�صلبية  بالنتائج 

ت�صدوا ملو�صوع اللحن يف التخاطب اليومي يف 

اأفرد  »قد  بقوله:  الل�صان«،  »تقومي  كتابه  مقدمة 

قوم ما يلحن فيه العوام، فمنهم من ق�رش، ومنهم 

من رد ما ال ي�صلح رده«)25(.

ما  ن�صتنتج  امل�صاألة  هذه  يف  نظرنا  خالل  ومن 

يلي: 

لو�صع  �صابق  اخلطاأ-  به  مق�صودا  اللحن-  اأ 

قبل  »العربية«  اأن  ذلك  ومعنى  »العربية«. 

متكلميها  بوا�صطة  تعمل  كانت  التقعيد،  مرحلة 

لغة  بو�صفها  وموقعها  معياريتها  تر�صيخ  على 

مركزية. 

ب �صيوع اللحن واخلطاأ بني اخلا�صة والعامة بعد 

نف�صه،  �صياقها  يف  بل  »العربية«،  و�صع  مرحلة 

اخلطاأ  من  يعرى  »ومن  حنبل:  ابن  قال  حتى 

والت�صحيف«)26(.

لقد وقع يف اخلطاأ اإذن »جماعة من االأجالء من 

القراء  فيه  وقع  كما  واحلديث«)27(  اللغة  اأئمة 

الفقهاء  من  وغريهم  وال�صعراء)28(  والرواة 

اأئمة »اللحن« اأخطاء  اأفرد بع�ض  والكتاب، حتى 

يف  الع�صكري  هالل  اأبي  مثل  بكتب،  اخلا�صة 

كتاب »حلن اخلا�صة«، واحلريري يف كتاب »درة 

من  وغريهما  اخلوا�ض«،  اأوهام  يف  الغوا�ض 

�صيوع  اأكدت  التي  املن�صورة  اأو  املفقودة  الكتب 

اخلطاأ يف التكلم والكتابة بني خا�صة اأئمة اللغة 

ال�صفدي:  الدين  �صالح  يقول  والدين.  واالأدب 

اأو  كبري،  منها  �صلم  قلما  والتحريف  »الت�صحيف 

ر�صوخ  العلم  ر�صخ يف  ولو  اإتقان  ذو  جنا منهما 

»ثبري« اأو خل�ض من معرتهما فا�صل ولو اأنه يف 

ال�صجاعة »عبد اهلل بن الزبري« اأو يف الرباعة »عبد 

النقل  اأ�صبح  ما  خ�صو�صا  الزبري«)29(،  بن  اهلل 

التقليد دليله، فقد �صحف جماعة هم  اأو  �صبيله، 

اللغة  من  بيدهم  كبار  وحرف  االأمة،  هذه  اأئمة 

ت�رشيف االأزمة«)30(. 

وقد ذكر ال�صفدي اأمثلة للم�صحفني واملحرفني، 

واأبو  اأحمد،  بن  اخلليل  الب�رشة:  اأئمة  من  فمنهم 

عمر وابن العالء، وعي�صى بن معمر، واأبو عبيدة 

واأبو  االأخف�ض،  احل�صن  واأبو  املثنى،  بن  معمر 

عثمان اجلاحظ الذي حتدث عن اللحن يف »البيان 

والتبيني«، واالأ�صمعي، واأبو زيد االأن�صاري، واأبو 

عمر اجلرمي، واأبو حامت ال�صج�صتاين، واأبو العبا�ض 

املربد. ومن اأئمة الكوفة ذكر ال�صفدي الك�صائي، 

والفراء، واملف�صل ال�صبي، وحمادا الراوية، وخالد 

ابن كلثوم، وابن االأعرابي، وعلي االأحمر، وحممد 

بن  القا�صم  واأبا عبيد  ال�صكيت،  وابن  ابن حبيب، 

�صالم، واأبا العبا�ض ثعلب، واللحياين، واأبا احل�صن 

الطو�صي، والطوال، وابن قادم. 

»العربية«  وا�صعي  من  اأعاله  املذكورون  ويعد 
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ومقعديها. بل اإن الك�صائي )ت 189 هـ( املذكور 

بينهم، و�صع اأول كتاب يف مو�صوع اللحن بعنوان 

هذا  عنوان  ويفيد  العامة«)31(.  فيه  تلحن  »ما 

الكتاب اأن اخلطاأ يف اللغة وخمالفة قواعدها يف 

التكلم ن�صب يف بداية النظر فيه للعامة ال للخا�صة، 

مع اأن اخلا�صة مل تكن ب�صاملة منه. لكنها مل تقر 

به يف الغالب، اإال اإذا احتجت به الأغرا�ض الطعن 

والقدح، تبعا للخالفات ال�صخ�صية واملذهبية. 

اأدرج  ما  كل  يعد  ال  وال�صواب:  اخلطاأ  تداخل  ج 

يف باب اللحن واخلطاأ خطاأ بالفعل، الأن املعيار 

ذاته  حد  يف  كان  مبخالفته  اخلطاأ  قي�ض  الذي 

مو�صع خالف. ويتمثل ذلك يف تخطئة النحويني 

اأخطاء  عدوه  مما  وجملٌة  لبع�صهم.  واللغويني 

باللغات  »العربية«  تقابل  االأ�صا�ض  م�صدره 

املحلية والقدمية. لذلك قال ابن اجلوزي حمتجا 

بالفراء: »واإن وجد ل�صيء مما نهيت عنه وجه فهو 

بعيد، اأو كان لغة، فهي مهجورة. وقد قال الفراء: 

جتوزت  ولو  �صمعته.  قد  عنه،  اأنهاك  مما  وكثري 

لرخ�صت لك اأن تقول: راأيت رجالن، ولقلت: اأردت 

عن تقول ذلك«)32(.

يف  هـ(   501 )ت  ال�صقلي  مكي  ابن  و�صع  وقد 

ما  »باب  �صماه  بابا  الل�صان«  »تثقيف  كتابه 

ذكر  مبنكر«،  ولي�ض  العامة  على  اخلا�صة  تنكره 

اأدرجته اخلا�صة يف اخلطاأ ولي�ض  اأمثلة ملا  فيه 

اأنكره  وقد  »معوج«،  قول  اإنكارهم  مثل  بخطاأ، 

علماء  اأجازه  لكن  اجلوزي،  وابن  االأ�صمعي 

اآخرون. وكذلك يف اإنكارهم قول »حوائج«. اأنكره 

اأنه »لي�ض  االأ�صمعي واأبو هالل الع�صكري بحجة 

مما تعرفه العرب وال يوجبه القيا�ض«، لكن اأجازه 

اآخرون)33(.

االإباحة  باأحكام  التكلم  اأفعال  النحاة  واجه  لقد 

فقهاء  مبثابة  وكاأنهم  واالإجازة،  والنهي 

يواجهون نوازل يحكمون عليها باأدلة �رشعية اأو 

بقيا�ض اأو باإقرار اإجماع. وكان دافعهم الطبيعة 

واألزموا  قواعدها  و�صعوا  التي  للغة  املعيارية 

املتكلم باالن�صباط لها. لقد »تعلقت تلك االإباحة 

على  نف�صها  تفر�ض  معيارية  بقواعد  وعدمها 

اال�صتعمال وعلى امل�صموع. وكان تو�صل النحاة 

اإىل هذه القواعد نتيجة ن�صاط ا�صتقرائي حتليلي 

للغة، �صواء يف ذلك مفرداتها وتراكيبها. ولكنهم 

جعلوا  قواعد،  من  ارت�صوه  ما  اإىل  نظرهم  بعد 

اأوىل  »اأحكاما«، فكانت يف نظرهم  القواعد  هذه 

باالعتبار مما خالفها«)34(.

لكن ال�صوؤال املطروح يف هذا امل�صاق، هو عن اأية 

عرب واأية »عربية« يوؤخذ املعيار ويحكم بالقيا�ض 

وتو�صع القواعد؟ اأية عربية هي ال�صحيحة، واأية 

عربية هي الفا�صدة؟ فاإذا كان الك�صائي ُنعت باأنه 

النداء«،  يح�صن  »ال  باأنه  واخلليل  النحو«،  »اأف�صد 

التعجب«)35(،  حد  يدري  »ال  بكونه  و�صيبويه 

التخليط واخللل  العني فيه من  واإذا كان »كتاب 

والف�صاد... وكذلك كتاب )اجلمهرة(«)36(، وكان 

يف  واجلمهرة  بالعني  الحقا  »ال�صحاح«  كتاب 

اأئمة اللغة  اإذن الأحكام  ذلك)37(، فكيف نطمئن 

والنحو يف �صحة العربية، وجلدوى مبادئهم يف 

ال�صماع والقيا�ض واالحتجاج؟ 

االأوىل  احلقيقة  عن  التواب  عبد  رم�صان  يقول 

لو�صع »العربية«: »كان الهدف هو و�صع قواعد 

االأدبية  للغة  اأخرى،  بعبارة  اأو  الف�صحى،  للغة 

امل�صرتكة بني العرب جميعا، فلم يكن الفرق بني 

اأذهان  يف  وا�صحا  واللهجات  امل�صرتكة  اللغة 

و�صوحا  التاريخ  من  احلقبة  هذه  يف  اللغويني 

قبائل  عن  لالأخذ  الب�رشيون  �صعى  ولذلك  تاما. 

اللغة  تقعيد  اإىل  الو�صول  هو  وهدفهم  معينة، 

فيما  يفرقوا  مل  اأنهم  غري  امل�صرتكة،  االأدبية 

اأخذوه عن هذه القبائل، بني تلك اللغة امل�صرتكة، 

اخللط  جاء  هنا  ومن  اخلطاب.  ولهجات 
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�صذ  مثال  كل  يوؤولون  وراأيناهم  واال�صطراب، 

عن قواعدهم. ومل يكن الكوفيون اأقل منهم حظا 

عن  اللغة  اأخذوا  الأنهم  واخللط،  اال�صطراب  يف 

كل العرب، ومل يفرقوا كذلك بني اللغة امل�صرتكة 

ولهجات اخلطاب«38. 

على  املبنية  »العربية«  اأن  ذلك،  من  ن�صتنتج 

على  احلكم  ميكن  ال  واخللط«،  »اال�صطراب 

اإباحة  اأو  تكلمها باال�صتقامة وال�صحة والف�صاد، 

اإال ن�صبيا. الأن ما اعترب  اأو النهي عنه،  انتهاكها 

افرتا�صية  م�صائل  لها،  و�صننا  وقوانني  �صمتا 

قائم  فيها  فاالئتالف  التغيري،  اأو  للنفي  قابلة 

على االختالف، ودخيلها جمادل الأ�صيلها �صواء 

اأو من حيث  القاعدي املجرد،  من حيث نظامها 

بعديه،  يف  التعبريي  املقام  ل�رشوط  خ�صوعها 

العادي والبليغ. 

بني  امل�صافة  تقبل  بالذات،  االأخري  حالة  ويف 

الكالم  الأن  االت�صاع.  من  مزيدا  واملنجز  النظام 

البليغ ال يفرت�ض فيه احلر�ض على التوافق الكلي 

اإذ  مزدوجة،  للمعيار  فمواجهته  املعيار.  مع 

يواجه معيار  اللغوي، كما  النظام  يواجه معيار 

به  املتبالغون  حددها  كما  البليغ  القول  طرق 

ونقادهم وعلماوؤهم. وبذلك تكون االأحكام التي 

كاأحكام  للكالم،  العام  اال�صتعمال  على  تطلق 

واال�صتقامة  والف�صاد  واخلطاأ  وال�صواب  ال�صحة 

واالعوجاج اأكرث اإثارة للجدل حني اإطالقها على 

 
َ
الكالم لطرقه  خ�صع 

ُ
ي كالم  الأنه  البليغ.  الكالم 

العام، بح�صب حاجيات التعبري ومقاماته. فتكون 

تلك االأحكام من جملة اأحكام القيمة التي يراعى 

اإ�صاعة  اأو  ال�صائدة،  الثوابت  على  احلفاظ  فيها 

اأخرى جتادلها �صيادتها. 

هوام�ض الدرا�سة

 )180  ،80  ،79(/1 لل�صيوطي  النحو  يف  والنظائر  االأ�صباه   -1

واخل�صائ�ض البن جني 30/2.
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)ت 328 هـ(. القاهرة. م�رش 1325 هـ. وكتاب »االأ�صداد من كالم 

العرب« لعبد الواحد بن علي اأبي الطيب اللغوي )ت351 هـ(. حتقيق 

عزة ح�صن. مطبوعات املجمع العلمي العربي بدم�صق 1963. 

3- اخل�صائ�ض 1/ 244.

»العرب«:  كالم  دون  القدمية  باللغة  للتم�صك  مثال  ينظر   -4

اخل�صائ�ض 242/1

5- ال�صحابي �ض )48، 72(، واملزهر )55/1(

6- اخل�صائ�ض 10/2

7- ال�صاحبي �ض 53.

8- ينظر يف هذا الفهم : ال�صاحبي �ض 52

9 املزهر 1/)212-211(.

10- اخل�صائ�ض 12/2 واحلكم بـ »اخلري« يف هذه القولة، مماثل 

الدوؤيل، حني و�صف كالم خماطبه باأنه ال  اأبو االأ�صود  ملا حكم به 

خري فيه: اأخبار النحويني الب�رشيني لل�صريايف �ض 37

11 ينظر يف هذه التقابالت واالأحكام: املزهر 1/)75، 137، 226، 

240(، واخل�صائ�ض96/1، واالقرتاح لل�صيوطي �ض )58، 75( و�رش 

الف�صاحة للخفاجي �ض )27، 37( كما ينظر يف ن�صاأة عربية جديدة 

�صماها يوهان فك »العربية املولدة« كتابه: »العربية: درا�صات يف 

مكتبة  التواب.  عبد  رم�صان  ترجمة  واالأ�صاليب«  واللهجات  اللغة 

اخلاجني م�رش1980 وكتاب »املولد يف العربية« حللمي خليل.

اأورد ال�صيوطي للمولد هذا التعريف: »هو ما اأحدثه املولدون   -12

الذين ال يحتج بكالمهم«. وا�صت�صهد مب�صدرين اآخرين يف ذلك، ناقال 

ما يلي: »ويف خمت�رش العني: املولد من الكالم: املحدث. ويف ديوان 

املزهر 304/1. وينظر  للفارابي: هذه عربية وهذه مولدة«  االأدب 

يف اأثر التوليد يف اللغة قدميا: معجم األفاظ العلم واملعرفة يف اللغة 

العربية لعادل عبد اجلبار زاير. اأما »املعرب«، فكان يق�صد به: »ما 

ا�صتعملته العرب من االألفاظ املو�صوعة يف غري لغتها«: املزهر 1/ 

268. ويرجع يف املو�صوع اأي�صا: لفقه اللغة للثعالبي �ض )272- 

276( وجمهرة اللغة البن دريد. جزء 3 باب »ما تكلمت به العرب 

لبنان  بريوت.  �صادر.  دار  كاللغة«.  �صار  حتى  العجم  كالم  من 

)د.ت(. ومقدمة »تاج العرو�ض« لل�صيد مرت�صى الزبيدي، دار الر�صاد 

احلديثة ودار الفكر. بريوت لبنان 9/1 و«املولد يف العربية« حللمي 

خليل �ض 113.

13 معجم األفاظ العلم واملعرفة �ض 264.

ل�صكري حممد  العرب والغربيني  االأدبية والنقدية عند  14 املذاهب 

عياد. �صل�صلة )عامل املعرفة(. الكويت. العدد 1993/177 �ض207. 

15- النحل / 103

اجلاللني  تف�صري  نزولها:  واأ�صباب  االآية  هذه  تف�صري  يف  ينظر   -16

ال�صيوطي.  الدين  وجالل  املحلي  اأحمد  بن  حممد  الدين  جلالل 

)د. ت( �ض 206 و«لباب  املغرب  البي�صاء.  ال�صالم اجلديدة  مكتبة 

�ض  ال�صابق  امل�صدر  بهام�ض  لل�صيوطي  النزول،  اأ�صباب  يف  النقول 

)248-249(. ويرجع يف مو�صوع عجمة الل�صان للمعاجم القدمية، 

لل�صيوطي �ض 45 و�رش  واالقرتاح  واخل�صائ�ض 1/ 244، 75/3، 

الف�صاحة للخفاجي �ض 18.
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17 يرجع لن�ض مناظرته مع متى بن يون�ض يف »االإمتاع واملوؤان�صة« 

الأبي حيان التوحيدي 128-108/1.

18- املثل ال�صائر البن االأثري. حتقيق اأحمد احلويف وبدوي طبانة. 

دار نه�صة م�رش بالفجالة. القاهرة م�رش )د.ت( 6/2.

 /1 ط  احللبي  طعمه  حممد  حتقيق  قتيبة.  البن  الكاتب  اأدب   -19

1997 دار املعرفة. بريوت لبنان �ض.17 ولقد كان لالختالف يف 

اأثر يف و�صع قواعد العربية ينظر »كالم العرب«  العقائد واملذاهب 

ح�صن ظاظا. دار النه�صة العربية. بريوت لبنان 1976 �ض 159

20- نق�ض املنطق البن تيمية حتقيق حممد بن عبد الرزاق حمزة 

و�صليمان بن الرحمن ال�صبع. املكتبة العلمية. بريوت لبنان )د.ت( 

�ض7 من مقدمة التحقيق ومنت الكتاب �ض )24-25(. وينظر اأي�صا 

دار  العجم.  املنطقيني« حتقيق رفيق  »الرد على  تيمية كتابه  البن 

الفكر اللبناين. بريوت لبنان 1993

من�صاأة  �صالم.  زغلول  ملحمد  والبالغة  االأدبي  النقد  تاريخ   -21

اأي�صا: �رشح  املعارف باالإ�صكندرية. م�رش1982 �ض 268. وينظر 

املف�صل البن يعي�ض 1/ )8-10(، والبيان والتبيني للجاحظ حتقيق 

ط1985/5.  م�رش  القاهرة.  اخلاجني.  مكتبة  هارون.  ال�صالم  عبد 

5/3

22- تاريخ النقد االأدبي والبالغة �ض 268.

23- املزهر1/ )304، 171(.

24 امل�صدر ال�صابق 214/1 واملولد يف اللغة العربية �ض )141-

.)151

 2 ط  مطر.  العزيز  عبد  حتقيق  اجلوزي.  البن  الل�صان  تقومي   -25

املو�صوع  هذا  يف  وللتو�صع   .55 �ض  ت(  )د.  م�رش  املعارف  دار 

ومعرفة كتب القدماء فيه ويف الت�صحيف والتحريف، يرجع ملقدمة 

حتقيق »تقومي الل�صان«، وبيبليوغرافيا كتاب »ت�صحيح الت�صحيف 

وحترير التحريف« ل�صالح الدين ال�صفدي )ت 696 هـ( حتقيق ال�صيد 

ال�رشقاوي مكتبة اخلاجني. القاهرة. م�رش ط1987/1. كما يرجع 

واالقرتاح   ،5/2 و   ،245  /3 واخل�صائ�ض   64 �ض  ال�صاحبي  اإىل 

لل�صيوطي �ض 49 واأدب الكاتب البن قتيبة )201 –268( والبيان 

والتبيني 216/2. و«العربية« ليوهان فك �ض )255-243(.

26 املزهر 353/2.

الت�صحيف  ت�صحيح  اأي�صا:  وينظر   .372/2 ال�صابق  امل�صدر   -27

وحترير التحريف لل�صفدي �ض )18-15(.

»العربية«  اأي�صا  وينظر   45  /1 االأثري  البن  ال�صائر  املثل   -28

ليوهان فك �ض )92-69(

جبل  وثبري،  �صيعي،  �صاعر  والثاين  �صحابي،  االأول  اهلل  عبد   -29

مبكة

30- ت�صحيح الت�صحيف �ض 4

التواب  عبد  رم�صان  حتقيق  للك�صائي.  العامة  فيه  تلحن  ما   -31

مكتبة اخلاجني. القاهرة. م�رش ط 1/ 1982.

32- تقومي الل�صان البن اجلوزي �ض )58-57(.

33- يرجع ملقدمة حتقيق »تقومي الل�صان«، �ض )27-26(.

34- اللغة العربية، معناها ومبناها لتمام ح�صان �ض 13.

35- تقومي الل�صان �ض )58، 62(.

36- املزهر 372/2.

37- امل�صدر ال�صابق، 2/ )390 393(، ويرجع اإىل امل�صدر نف�صه 

»ل�صان  مقدمة  وكذلك   ،)117  ،78(/1 العلماء،  غلط  مو�صوع  يف 

العلماء« �صمن »اخل�صائ�ض« 3/)273  اأغالط  العرب«، وباب »يف 

 .)282–
كما  �ض59.  العامة«  فيه  تلحن  »ما  حتقيق  ملقدمة  يرجع   -  38

ينظر اأي�صا يف تاأثر »العربية« من جهة قواعدها، باالختالفات يف 

ال�صعر، واختالق االألفاظ والتعبريات:  العقائد واالأحكام، وبانتحال 

ح�صن ظاظا: كالم العرب، �ض 159. 

58نزوى العدد 65 / يناير 2011 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



59نزوى العدد 65 / يناير 2011 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s

مثلت الكتابات النرثية االأوىل ذات الطابع الفني املهاد املبدئي الذي اأ�ص�ض 

لفكرة التحول اإىل ا�صتثمار النرث �صعريا، وقد راأينا يف الف�صل ال�صابق كيف 

جتلت هذه االأ�صكال التعبريية يف ن�صق فني نرثي اأطلقت عليه عدة م�صطلحات: 

منثورة،  ق�صيدة  الفني،  النرث  امل�صعور،  النرث  املنثور،  ال�صعر  ال�صعري،  النرث 

ق�صيدة نرثية، �صعر طليق.)1( 

كل هذه امل�صطلحات تومىء اإىل طريقة يف الكتابة تقرن بني ما هو نرثي وما 

هو �صعري، وت�صتخدم االآليات الفنية والبالغية لكل ن�صق منهما، اإنها طريقة 

باالأحرى ت�صع ال�صعر هدفا جوهريا لها، بحيث تتحلل من كتابة النرث اإىل 

كتابة ن�صو�ض تت�صم بال�صعرية املتوهجة كلما اأمكن ذلك، ولتكن الت�صمية: 

نرثا �صعريا، اأو �صعرا منثورا، اأو نرثا فنيا، فالهدف االأ�صا�صي للكاتب/ ال�صاعر 

هنا هو كتابة نوع �صعري اآخر خارج جمال الوزن والقافية بل وخارج اإطار 

ال�صيغة ال�صعرية املوروثة التي جرت عليها العادة يف �صعر االإحياء. 

 عبداهلل ال�سمطي

ناقد من م�رش

جتارب اأولية فـي 

ق�شيدة النرث العربية

املهاد اجلمايل يف جتارب:

علــي النا�ســر/ اأورخـــان مي�ســـر/ثريــا ملحــــ�س/

حممد منري رمــزي/ اإدوارد اخلـراط/ فـوؤاد �سليمـان



 -1 -

ومن االأ�صماء التي برزت يف هذه املرحلة التي متثل 

نتاجاتها مرحلة مهمة من مراحل ق�صيدة النرث الفنية، 

اأورخان   : وفكرية  جمالية  حتوالت  فيها  وتتجلى 

مي�رش، علي النا�رش، بدر الديب، األبري اأديب، م�صطفى 

هيكل، اإدوار اخلراط، حممد كمال رمزي، ثريا ملح�ض، 

نقوال قربان، اإليا�ض زخريا، فوؤاد �صليمان)2( 

مع  كبري  حد  اإىل  ال�صعراء  هوؤالء  نتاجات  وتتباين 

و�صمت  التي  االأوىل  ال�صعرية   – النرثية  التجربة 

الريحاين،  اأمني  جربان،  ال�صابقة:  التجربة  نتاجات 

نعيمة،  وميخائيل  احلداد،  ويو�صف  مفرج،  وتوفيق 

ومي زيادة، وح�صني عفيف. 

الباحثني-  من  كغريه  جابر-  حامد  يو�صف  وي�صري 

اإ�صارات عابرة، لالأ�صوات ال�صعرية التي مهدت ب�صكل 

كبري لقبول ظاهرة ق�صيدة النرث، وهي االأ�صوات حمل 

بحثنا يف هذا الف�صل حيث يقول : 

)�رشيال(  يف  مي�رش  واأورخان  النا�رش  لعلي  »وكانت 

هذه  مثل  القبة(  )اأغاين  يف  االأ�صدي  الدين  وخري 

)ق�صيدة  و�صل  الذي  اجل�رش  مثلت  التي  املحاوالت 

النرث( وغنى عاملها بالنرث الفني عند )جربان( وال�صعر 

املنثور عند )الريحاين( وغريه، وما حتقق من اإ�صافات 

جوهرية على بنية ال�صعر العربي«)3( 

االأ�صوات،  قراءة جتربة هذه  ال�رشوري  بات من  لقد 

العربية،  النرث  لق�صيدة  متقدما  منوذجا  تقدم  الأنها 

ال�صابقة، ال باعتبار ما تقدمه  التجربة  اإىل  بالقيا�ض 

حامد  يو�صف  ي�صري  كما  فنيا  نرثا  اأو  منثورا  �صعرا 

جابر، بل باعتباره »ق�صيدة نرث« ب�رشوطها اجلمالية 

ما  �صعرية  مناذج  تقدم  اأنها  كما  الرحبة.  املفتوحة، 

والتحليل،  والفح�ض  الدرا�صة  اإىل  تفتقر  مهملة  تزال 

اعتبار  على  دالالت،  من  تكنه  ما  اأبرز  وا�صتخال�ض 

ت�صاعديا �صوب  اأي�صا طريقا  النماذج متثل  اأن هذه 

التو�صع يف مفهوم : »ق�صيدة النرث« يف مرحلة جملة 

�صعر يف ال�صتينيات امليالدية من القرن الع�رشين. 

 -2-

اجلمايل  املهاد  ال�صعراء  هوؤالء  كتابات  مثلت  لقد 

لق�صيدة النرث العربية املعا�رشة. اإن يف النماذج التي 

�صعرية  مناذج  اإنها  بالقول  يوؤذن  ما  عنهم  �صدرت 

مفهوم  تفارق  اإنها  ال�صعري.  ال�صكل  هذا  يف  متطورة 

ال�صعر املنثور من عدة اأمور تتجلى بدئيا يف : 

النرثية  العبارات  من  الكامل  �صبه  التخل�ض   -

امل�صجوعة. 

- التوجه لكتابة الق�صيدة النرثية على اأنها ق�صيدة يف 

املحل االأول ال قطعة نرثية، اأو مقالة اأدبية نرثية. 

- الكتابة التخييلية ال�صعرية، والتخلي عن اال�صتطراد 

الق�صيدة  بنية  يعوق  الذي  والتداعي  واال�صرت�صال 

الفنية. 

- التحول من التقرير اإىل الت�صاوؤل، ومن املبا�رشة اإىل 

االإيحاء، ومن الكتابة ال�صدفوية اإىل الكتابة املنظمة 

ذات االأثر الداليل. 

البنية  واختيار  واالإيجاز،  التكثيف،  عرب  الكتابة   -

الق�صرية لالإف�صاء بتجاربهم ال�صعرية.

اإن التاأمل اآنئذ يف بع�ض النماذج ال�صعرية التي �صكلت 

ال�صعرية  م�صهد  يف  النرثي  الفني  احلراك  من  نوعا 

النرث وال�صعر  اجلديدة وحتوالتها املنبثقة عن تالقي 

�صوف يقودنا اإىل ا�صت�رشاف بع�ض الن�صو�ض يف هذه 

لق�صيدة  التاأ�صي�ض  مرحلة  عدها  ميكن  التي  املرحلة 

التي  التالية  املرحلة  اأن  باعتبار  العربية،  النرث 

نه�صت مع جملة �صعر يف اخلم�صينيات وال�صتينيات، 

هي املرحلة التي اأطرت نظريا ومفاهيميا لهذا ال�صكل 

مقاالت  �صورة  يف  ذلك  جاء  واإن  اجلديد،  ال�صعري 

بع�ض  لت�صمية  فعادت  �صرنى،  كما  ق�صرية  �صغرية 

الق�صائد والدواوين املن�صورة قبل ظهورها على اأنها: 

»ق�صائد نرث«)4(. 

 وتت�صاوق هذه الكتابات مع بع�ض املفاهيم التي تدور 

حول ا�صطالح: »ق�صيدة النرث« مثل االإيجاز والتوهج 

اال�صطالحات  وهي  والكثافة،  والق�رش  واملجانية، 

يف  �صعر  جملة  اعتمدتها  التي  برنارية  ال�صوزان- 

اأن  بيد  بعد،  فيما  النرث  لق�صيدة  املفاهيمي  تبيينها 

هذه املعايري – فيما ي�صري فخري �صالح – »ال تكفي 

وحدها لفهم كيفية بناء ق�صيدة النرث �صعريتها، واحلل 

التي  ال�صعرية  ا�صتخال�ض معايري  راأيي يكمن يف  يف 
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روؤيتها  وتعرف  قراءتها  من  الق�صائد  عليها  تتوفر 

للعامل والوقوع على طريقة بنائها موادها«.)5( 

بها بع�ض  التي جاءت  النماذج  قراءة جملة من  اإن   

االأ�صوات متكننا من الوقوع املبدئي على الت�صكالت 

هذا  احتفظ  فقد  النرث،  لق�صيدة  املبدئية  اجلمالية 

من   – االأربعينيات  يف  ظهر  الذي  ال�صعري  االإنتاج 

كانت  التي  الرومانتيكية  بالقيم  وجهة مو�صوعية- 

جتلت  التي  التقليدية  العمودية  الق�صيدة  على  غالبة 

علي   : ال�صعرية  اأبوللو  مدر�صة  لدى  االأخ�ض  على 

حممود طه، واإبراهيم ناجي، واأحمد زكي اأبو �صادي، 

القا�صم  اأبي  ولدى  الهم�رشي،  عبداملعطي  وحممد 

االأندل�صية  والع�صبة  القلمية  الرابطة  و�صعراء  ال�صابي 

يف املهجر االأمريكي، وتنطوي هذه القيم على االإعالء 

للوجود  الذاتية  والروؤية  ال�صعري،  اخليال  �صاأن  من 

واالأ�صياء، واالحتفاء بالطبيعة والفرار اإليها من عامل 

املدينة والواقع ال�صاخب، وال�صعور بالعزلة واالنطواء 

واحلزن،  املكانية،  والغربة  النف�صي،  واالغرتاب 

اإىل �صاعرية االأحالم والروؤى، وهو ما نراه  وال�صكنى 

لدى بع�ض التجارب واالأ�صوات ال�صعرية التي ظهرت 

يف هذه املرحلة.)6( 

 -3-

 يتجلى ديوان: »�رشيال« العمل االأدبي امل�صرتك بني 

كل من علي النا�رش، واأورخان مي�رش الذي �صدر يف 

العام 1947م بو�صفه اأحد االأعمال املبكرة لل�صعرية 

التي متزج بني النرث وال�صعر، كانت الت�صمية الفنية لهذا 

ب�صيغة  بعد  حتدد  مل  الديوان  فيه  �صيغ  الذي  ال�صكل 

نهائية، بيد اأن الهاج�ض اجلمايل والداليل كان يحفز 

هذا ال�صكل ال�صعري لل�صعود اإىل ا�صتقالليته ال�صعرية، 

كذلك فاإن هذا القلق اجلمايل املوار الذي �صغل ذهنية 

ال�صعراء �صوب ابتكار عوامل �صعرية جديدة مثل نوعا 

امل�صرتك،  النرثي  الديوان  هذا  الإ�صدار  التحفيز  من 

 )7(

وي�صري اأدوني�ض اإىل اأولية »�رشيال« يف الدخول �صعريا 

اإىل عامل الباطن، حيث يذكر : 

»للمرة االأوىل يف ال�صعر العربي اجلديد، يحاول �صاعر 

اأن يدخل اإىل عامله الباطن واأن ي�صتق�صيه، واأن يف�صح 

ال�صعر  �صعرية غري خليلية. كان  – باأ�صكال  عنه نرثا 

عنده نب�صا للذات وا�صتيهاماتها، وكان �صكله النرثي 

نابعا من روؤية نظرية كاملة«)8( 

كذلك فاإن ديوان »�رشيال« فيما يجزم خليل الهنداوي: 

»يعد التجربة االأوىل يف ال�صعر )التجريدي( الذي انحل 

من عقاله املاألوف يف بناء الفكر املتح�رش املنطقي، 

وطفا اإىل عر�ض البحر يف �صمت«)9( 

كتابته  يف  طليعيا  �صعريا  عمال  ميثل  اأي�صا  وهو 

ذلك  اإىل  اجليو�صي  اخل�رشاء  �صلمى  وت�صري  وجتريبه، 

حيث تقول: 

- »يف عام 1947 ن�رش مي�رش، املعروف بحبه ال�صديد 

والتجريب،  الكتابة  يف  الطالئعية  ونزعته  لالأدب 

جمموعة �صغرية من ال�صعر ال�صوريايل باال�صرتاك مع 

مقدمة  مي�رش  كتب  )�رشيال(.  ا�صماها  النا�رش،  علي 

كما  ال�صوريايل،  للمذهب  �رشحا  ت�صمنت  للمجموعة 

تعتمد  مل  م�صتقلة  عقلية  تعك�ض  مالحظات  ت�صمنت 

املجموعة  هذه  يف  الغربية.  النظرية  على  بالكلية 

الكتابة  على  املوؤلفان  اعتمد  النرث  ق�صائد  من 

اإىل حد كبري، متبنني بذلك واحدا من  االأوتوماتيكية 

اأكرث وجوه ال�صوريالية تطرفا«)10( 

النا�رش  بني  امل�صرتك  »�رشيال«  ديوان:  ويت�صمن   

ال�صاعرين  بني  تتوزع  نرثية،  مقطوعة   )55( ومي�رش 

حيث كتب النا�رش )35( مقطوعة، وكتب مي�رش )20( 

باإهداء،  الديوان  مي�رش  اأورخان  �صدنّر  وقد  مقطوعة، 

ومقدمة وخامتة، مما قد يدلل على اأن اأورخان مي�رش 

ال�صيغة  هذه  على  الديوان  هذا  ن�رش  على  املحفز  هو 

امل�صرتكة التي �صدر بها. 

والأن قيمة االإهداء واملقدمة واخلامتة التنف�صم كثريا 

عن املحتوى الذي يت�صمنه الديوان فاإن الوقوف على 

حتدد  بحيث  مبكان  االأهمية  من  القيمة  هذه  مالمح 

منها  ينطلق  التي  والداللية  الفنية  املنطلقات  بع�ض 

ال�صاعران. 

لقد حدد عنوان الديوان النرثي بـ»�رشيال« وهي اإ�صارة 

معلنة اإىل االنتماء اإىل املذهب ال�صوريايل الذي �صاع 

والر�صم،  ال�صعر  يف  احلربني  بني  ما  فرتة  اأوروبا  يف 
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امل�رشية  ال�صوريالية  املدر�صة  عرب  ال�رشق  اإىل  ونقل 

التي �صمت عددا من ال�صعراء والفنانني 

وت�صري �صلمى اخل�رشاء اجليو�صي اإىل اأن �رشيال متثل 

�رشق  العربية  البالد  يف  �صوريالية  حماولة  »اأول 

البحر املتو�صط. غري اأن ال�صوريالية واحلداثة مبعناها 

احلقيقي كانا قد برزا يف م�رش يف الثالثينيات قبل 

ظهورهما يف �صوريا ولبنان بعقدين«)11( 

 واإذا عدنا اإىل الديوان جند اأن االإهداء يرتكز اإىل »االأنا« 

التي تومىء اإىل العودة اإىل الذات، واإىل جعل الهموم 

الذاتية هي املكون االأول لتجربة الكتابة يقول االإهداء: 

»اإىل هذه االأنا النهمة التي ال ترى، والتي داأبها اإبداع 

بعد  بامل�صوخ..لرتقد  املليء  لهيكلها  تقدمها  م�صوخ 

اطمئنان،  وفيها  ا�صتمتاع  فيها  هنيئة،  حلظة  ذلك 

جديدة  م�صوخا  لتخلق  قواها،  بينهما  ت�صتجمع 

اأخرى« )12( فاالأنا هنا »اأنا »نهمة بيد اأن نهمها هذا 

تتب�رشه  بل  اخلارج،  ترى  ال  حيث  الداخل  من  ياأتي 

وهيكلها،  م�صوخها  باإبداع  تقوم  هنا  ومن  داخليا، 

بال�صبط  اإنها  لتخلق م�صوخا جديدة،  وترقد وت�صحو 

الالوعي، وعرب  اآليا عرب  التي تكتب  ال�صوريالية  االأنا 

اأورخان مي�رش يف مقدمة  اإليها  ي�صري  والتي  الباطن، 

ع�رشة  ثالث  خالل  فيها  حتدث  التي  النرثي  الديوان 

العقل  اأن  اإىل  ي�صري  حيث  »ال�رشيالية«  عن  �صفحة 

تنبثق  عامة  اإن�صانية  حالة  بـ»متثيل  يقوم  الباطن 

من الفرد وكاأنه كل ما مر وكل ما �صياأتي من اأجيال. 

وي�صدف اأن يقذف العقل الباطن هذه احلالة كما هي 

متاما اإىل دائرة ال�صعور في�صجلها الفرد كما هي اأي�صا. 

وهذه هي ال�رشيالية« )13( 

ت�صميته  ميكن  ما  اأو  الباطن،  العقل  به  يقوم  وما   

نف�صي  �صياق  يف  العامل  قراءة  حيال  الوعي  بحركة 

والروؤى،  االأحالم،  عرب  واالأعراف،  املنطق  خارج 

التجربة  يرفد  الذي  ال�صعري  اأثره  له  اليقظة،  واأحالم 

بال�صور الال ماألوفة، ويقراأ اأدوني�ض جتربة مي�رش من 

هذا املنظور النف�صي »فللمرة االأوىل يف ال�صعر العربي 

اجلديد، يحاول �صاعر اأن يدخل اإىل عامله الباطن، واأن 

ي�صتق�صيه، واأن يف�صح عنه نرثا، باأ�صكال �صعرية غري 

ال�صعر عنده نب�صا للذات وا�صتيهاماتها،  خليلية. كان 

كاملة،  نظرية  روؤية  من  نابعا  النرثي  �صكله  وكان 

من  اخلروج  يف  االعتباطية  الرغبة  جمرد  عن  ولي�ض 

دخيالء  يف  غو�صا  �صعره  كان  اخلليلي.  ال�صكل  اأطر 

ويف  و�صبواتها،  واأحالمها  هواج�صها  يف  النف�ض 

مكبوتاتها قبل كل �صيء، فقد كانت عنايته الق�صوى 

وهذا  النف�صية،  و�صيا�صته  الداخل  حركة  على  من�صبة 

ما كان يقربه اإىل فرويد وال�صوريالية«.)14( 

الكتابة  يف  ال�صوريايل  املذهب  هذا  مي�رش  ويتبنى   

م�صريا اإىل اأن بع�ض الفنانني من �صعراء ومو�صيقيني 

ي�صنعون  كانوا  التي  »الطريقة  اأن  وجدوا  ور�صامني 

حاالت  �صمول  يف  ينح�رش  الفني  اإنتاجهم  فيها 

مادتها  يف  عادة  تكون  تكاد  وفكرية  وجدانية 

اأثرا  للذهن  واأن  اجلوهرية،  وخطوطها  االأ�صا�صية 

والفل�صفي.  العلمي  االإنتاج  من  يدنيها  فيها  ظاهرا 

فعمدوا اإىل حماولة جديدة جريئة اأرادوا فيها اأن يتم 

ت�صجيل ما يرد اإىل خميلتهم من �صور اإبداعية كما هي 

متاما ب�رشف النظر عن جمال هذه ال�صور اأو قبحها 

تنافرها  اأو  االجتماعية  للمقايي�ض  مطابقتها  وعن 

املحللون  بها  ي�صجل  التي  الطريقة  ذات  على  معها، 

اليقظة. وكانت  اأحالم  اأو  ال�صائبة  اخلواطر  النف�صيون 

هذه املحاولة قائمة على اعتقاد هذا الفريق اأن الفن 

تتولد  التي  االنعكا�صات  ير�صم  الذي  هو  ال�صحيح 

وذاتنا  اخلارجي  ن�صالنا  القائم بني  للتفاعل  نتيجة 

املجردة بعيدا عن دائرة املنطق بعيدا عن التاأثر باأي 

توجيه فكري« )15( 

 وي�صنف مي�رش هذا العمل الذي قدمه والنا�رش �صمن 

املذهب �صبه ال�صوريايل حيث يقول:« اإن اأقرب مذهب 

ميكن اأن ت�صنف فيه هذه )املحاولة( هو املذهب الذي 

راأينا اأن ندعوه بالفرجنية Para – Surealism، وقد يكون 

من ال�صعب ترجمة هذا اال�صطالح اإىل العربية اإال اأن 

عن  كثريا  يعرب  ال�رشيالية(  )�صبه  العربي  اال�صطالح 

التحديد الذي تت�صمنه الت�صمية الفرجنية« )16( 

يت�صمنها  التي  املجموعة  »ويف   : يو�صح  كما 

�صبه  من  هي  التي  القطع  من  عدد  الكتاب  هذا 

ال�رشيالية«)17( 

ولعل غرابة بع�ض الرتاكيب غري املعهودة يف النتاج 
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ال�صعري اآنذاك، حفز مي�رش اإىل اإي�صاح اأن التداعي يف 

قارىء  يتوهم  قد  مما  للعبث،  مرادفا  لي�ض  الكتابة 

هذه  تبدو  »قد  قائال:  ذلك  اإىل  ي�صري  حيث  »�رشيال« 

املبهمة  واألوانها  الغريبة  بخطوطها  املقطوعات 

الغام�صة �رشبا من العبث فيمنطق القارىء الذي مل 

ياألف ذهنه غري الو�صوح التقليدي وغري ال�رشعة يف 

ذاكرته  يف  تتداعى  اأن  بعيدا  ولي�ض  احلكمي.  الرتابط 

هذه  مثل  اأن  االعتقاد  اإىل  تدفعه  قيا�صية  حمفوظات 

يف  ال�رشيايل  ي�صتعملها  التي  والعبارات  االألفاظ 

جامع  من  لي�ض  وكاأنه  تبدو  والتي  )اأخيلته(  ت�صجيل 

بينها، األفاظ وعبارات تكاد تكون عادية يف حدودها 

الذاتية ال�صيقة«)18( 

 وهو يف معر�ض اإفادته عن الطريقة ال�صوريالية التي 

جاءت بها كتابته يف »�صوريال« هو وعلى النا�رش، 

»كالما  فرياها  التقليدية،  الق�صيدة  يف  راأيه  يبدي 

جميال«، فيقول: »اإن الكالم املنظوم املقفى يف جميع 

اللغات على اختالف اأنواعها وامل�صمى �صعرا لي�ض يف 

الواقع العلمي اإال كالما جميال له اهتزازاته التوقيعية 

ا�صتمتاعا  الفرد  بها  ي�صتمتع  التي  املغرية  ولوحاته 

قوامه ميكانيكية العادة وترابط اأخيلة ال�صوق اجلن�صي 

يف اأ�صكالها امل�صترتة الوقورة«.)19( 

اأكرث توا�صال  وهو هنا ين�صد التغيري اإىل �صكل �صعري 

مع احلياة يف اأ�صكالها املختلفة، يف مزج بني االأخيلة 

واجلماعية،  الفردية  والكرامة  والن�صال  ال�صعرية، 

وقراءة امل�صتقبل عرب االأجيال اجلديدة، لتحقيق املثل 

اأن كل ذلك يرتبط باأعماق النف�ض  العليا، موؤكدا على 

حيث ي�صري مي�رش اإىل ذلك بالقول: 

»بالرغم من كل ذلك ال ن�صتطيع اأن نطم�ض يف اأعماق 

لهذه  زواياها  يف  املبعرثة  ال�رشاب  خطوط  خاليانا 

املجموعات التي اأ�صبحت جوهرا واحدا... هذه اخلطوط 

الغام�صة املبهمة هي التي تكون مادة االإنتاج الفني 

ال�صحيح يف ال�صعر والر�صم واملو�صيقا«.)20( 

�صعرية  الكتاب بني مناذج  ويقارن مي�رش يف خامتة 

يف  حقق  اأنه  ويرى  ونرثية  عمودية  النا�رش  لعلي 

اأن  و»ا�صتطاع  واالإيجاز،  الكثافة،  النرثية  النماذج 

يف  باالأم�ض  يقوله  كان  ما  قليلة  كلمات  يف  يقول 

�صطور كثرية«.)21( 

اإن مقدمة »�رشيال« من االأهمية مبكان بحيث تو�صع 

فاملقدمة  ال�صحيح،  اإطارها  من وجهة مفهومية يف 

التي كتبت يف وقت مبكر، ميكن اأن ن�صتخل�ض منها – 

فيما يتعلق بق�صيدة النرث – اأربع نقاط جوهرية: 

- االأوىل : الرتكيز على الكتابة االآلية، والربط بني ما 

هو ذاتي وبني ما هو �رشيايل، بحيث تتك�صف الكتابة 

ال�صعرية هنا عن ف�صاء جديد مغاير للتعبري ال�صعري 

يقدم  الذي  ال  ويت�صاءل،  وي�صتق�صي،  ي�صتبطن،  الذي 

التجربة ب�صكل واقعي اأو مو�صوعي. 

- الثانية : االنحياز اإىل الكثافة والتكثيف بو�صفهما 

الطريقة املثلى للكتابة ال�صعرية. 

توجه  يف  الداليل  التغيري  اإىل  ال�صعي  الثالثة:   -

الكتابة ال�صعرية، وا�صتقطار حلظات احلياة احلقيقية، 

واالهتمام بالعادي واملاألوف، ومبزج ذلك بتمثالت 

الوعي الباطن للواقع، وهو ما يتواءم مع ق�صيدة النرث 

الذاتية  اليومية، والهموم  التفا�صيل  يف تعبريها عن 

للمبدع. 

الذي  ال�صعر املنظوم،  الكتابة خارج �صكل  الرابعة:   -

اأطلق عليه ال�صاعران م�صمى : »الكالم اجلميل«. 
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النا�رش  علي  ن�صو�ض  تتالقى  »�رشيال«  ديوان  يف 

واأورخان مي�رش يف ن�صق ت�صكيلي واحد، حيث ا�صطفى 

فيها  يتم  التي  املكثفة  الق�صرية  البنية  منهما  كل 

ميكن  ما  وحذف  ممكن،  حد  اأبعد  اإىل  اجلمل  اختزال 

حذفه من البنى العبارية، وجتيء الن�صو�ض اخلم�صة 

ق�صرية  مقطوعات  اأو  فقرات  هيئة  على  واخلم�صون 

متتالية ومن دون عناوين. 

وترتاوح كمية اأ�صطر املقطوعات لدى النا�رش ما بني 

ثالثة اإىل ت�صعة اأ�صطر، ولدى مي�رش ما بني اأربعة اإىل 

ثالثة وثالثني �صطرا. 

اإن اأق�رش مقطوعة لدى النا�رش تلك التي يقول فيها: 

 ملعقة جترف..

 تكيل الزمن

 ملعقة جائرة. )22(
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وهي مقطوعة كما نرى تتكون من �صت كلمات فح�صب 

بل اإننا لو حذفنا الكلمة املكررة الأ�صبحت املقطوعة 

اإيثار  على  يدل  وهذا  فقط،  كلمات  تت�صكل من خم�ض 

لكتابة  املكثفة جدا  والبنية  ال�صديد،  الرتكيز  النا�رش 

ن�صو�صه، وهو االأمر نف�صه الذي يفعله مي�رش حيث اإن 

اأق�رش مقطوعة لديه تقول: 

 ب�صي�ض

 وقع خطوات

ظالل، 

نور يغمر الكون. )23( 

بيد اأن هذه املالمح امل�صرتكة على امل�صتوى الن�صقي 

ال�صكلي بني ال�صاعرين مل متنع وجود بع�ض ال�صمات 

اخلا�صة بكل �صاعر على حدة ميكن اأن تتمثل يف: 

قدر  والتكثيف  احلذف  باآلية  النا�رش  التزام   -

االإمكان، فيما تطول اجلمل لدى مي�رش، وت�صل اإحدى 

املقطوعات اإىل 33 �صطرا. 

- هيمنة الت�صتت، وبعرثة امل�صهد، وتنافر الدوال لدى 

النا�رش، فيما متيل ن�صو�ض مي�رش اإىل البنية ال�رشدية 

املرتابطة يف اأغلب االأحيان. 

ال�صاعرين،  لدى  االآلية  الكتابة  طريقة  تتفاوت   -

بقدر  تت�صم  النا�رش،  لدى  كثيفة  غام�صة،  هي  ففيما 

من الو�صوح واملبا�رشة لدى اأورخان مي�رش. 

وي�صتهل النا�رش مقطوعاته بهذه املقطوعة : 

 �صفة..

اأ�صالء من زهرة ممزقة

م�صوهة مل يبق من تنا�صقها

اإال قطرة دم

ترنو اإىل عني. )24( 

التي ت�صعى  الدوال  اإن املقطع يت�صمن جمموعة من   

مبعنى  ال�صطحي،  ال  العميق  الرتابط  من  نوع  اإىل 

الرتابط  منحى  �صتحدد  التي  هي  هنا  الوعي  اآلية  اأن 

االأحمر  اللون  ومداه، فثمة ترابط داليل على م�صتوى 

اآخر  وترابط  الدم،  وقطرة  والزهرة،  ال�صفة،  بني:  ما 

الدوال نف�صها  )اأ�صالء، ممزقة، م�صوهة( وهذه  ما بني 

هناك  كذلك  بالتنا�صق،  �صدي-  ب�صكل   – تت�صل 

عالقة بني العني، والفعل )ترنو(. مغزى ذلك اأن هذه 

ع�صويا  ترتابط  جدا،  املكثفة  ال�صغرية  املقطوعة 

اإليها  التي تومىء  العميقة  البنية  ولكن على م�صتوى 

بني  مبتورة  ال�صياقية  العالقة  لكن  املزجاة،  الدوال 

ال�صلة  هذه  اإال  املقطوعة  بقية  وبني  »�صفة«  كلمة 

يف  اجلوهرية  الدالالت  اإحدى  ت�صكل  قد  التي  اللونية 

املقطوعة. 

الق�صرية  النا�رش  ن�صو�ض  ترتى  احلذو  هذا  وعلى 

جدا، التي ت�صكل بنية ن�صية متكاملة، تتعدد دالالتها، 

ت�صتت  التي  ال�صوريالية  لالآليات  تبعا  وتنبج�ض 

بحيث  الالوعي،  يف  هناك  جتميعها  وتعيد  االأ�صياء، 

تتطابق وتتالقى. 

واإذا كانت ال�صوريالية جتوهُر مفاهيمها يف جملة من 

االآليات منها: الدعابة، وال�صخرية، والهذيان، واحللم، 

الوعي)25(،  وا�صتبطان  االآلية،  والكتابة  واجلنون، 

ال�صاعران  ا�صتخدمها  التي  االآليات  اأبرز  من  فاإن 

وا�صتخدام  االآلية،  الكتابة  يف  تتمثل  ما  هي  باإتقان 

معاين  اإماتة  يتم  حيث  ال�صهية«)26(  »اجلثة   : تقنية 

دون  وتتالقى  تتناقل  جثث  جمرد  لت�صبح  الكلمات 

نبي،  موؤرخ   : الفقري  فالعمود  مبا�رش،  معنوي  رابط 

دودة«،  »اأطفال،  مع  تتالقى  االأعايل،  يف  وغنج 

اآلية تنتظم  واأفواه حلقات.. وهي  وجدران كالنهاية، 

النا�رش ومي�رش، كما يف هذه  ال�صاعرين  فيها جتربة 

امل�صاهد: 

يقول علي النا�رش : 

 عمود فقري/ بال جديد/ موؤرخ نبي

قطرات و�صيعة/ �صبا/ �رشاب.

- �صجرة الدلب/ �صالل هائل/ غنج يف االأعايل

اأطفال/ دودة/�صنونو تع�صع�ض.

- فرعون/  اأزل/ كليوباتره/ من جانبي الرواق/

�صدى ناي �صحيق/�صحراء..�صحراء

نغمة من جليد/جليد اأبدي /مومياء. 

- دموع مغلفة/غلة تنقع/ق�رشة جد وح�صية

�صعري../عيون/جداول/جنة. 

دموع جملجلة/دموع حمرتقة/جهنم..جنة

عني ذات كوتني. )27( 

ويف مناذج من اأورخان مي�رش: 
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- حدباء / يف فقرتها العاب�صة/عني من زجاج/

االأم: ماأمت �صامت. 

فينو�ض/يف برقعها النابت من ج�صدها احلار، 

عني من زجاج/االأم: ماأمت �صامت. 

- نفق./  جدران كالالنهاية.

اأفواه، حلقات تلتهمها حلقات/يد حلقة

تتقل�ض وتتقل�ض وتتقل�ض.. 

ر النور ناظرينّ - حجنّ

 يف لوحات خلطوطها بداية ونهاية/ اإال اأن هناك 

يف  ينتف�ض  النور/وجعلته  على  متردت  اأ�صواء 

املتفجرة  األوانها  تن�صب  قزح/ال  اأقوا�ض  تخطيط 

من حنني/االأر�ض. 

/جوانب  من  يلتقط  اأن  داأبه  الذي  احلنني  هذا 

ال�صنون  ومتاثيل/اأحالتها  �صور  اأم�صى/بقايا 

روؤاي/باقات  يف  جافة/ليجمدها  باهتة  األيافا 

ن�صرية عابقة االأنفا�ض. )28( 

ي�صنع ال�صاعران من كلمات قليلة جدا، ومكثفة، معاين 

متعددة، ولعل هذا العمق الذي ت�صنعه الكلمات نابع 

من هذا التجاور الال ماألوف بني الكلمات، اإنا ال ترتى 

يف حقول داللية متقاربة، بل من حقول متنافرة، كما 

»نفق،  مي�رش:  ي�صوغه  الذي  الو�صفي  امل�صهد  يف هذا 

ال�صاعران،  ويوؤثر  اإلخ«،  اأفواه...  نهاية،  بال  جدران 

الت�صمية بديال عن الفعل، كاأن اال�صم الذي يثبت ال�صيء 

فيها  تتعدد  التي  احللم  لغة  اإيثار  كاأن  اأو  املراد،  هو 

امل�صاهد، وتنتقل ب�رشعة من �صيء اإىل اآخر، اأو من ا�صم 

الآخر دون نظر اإىل ترادف اأو ت�صاد اأو تناكر، هو لغة 

ال�صوريايل التي يحملها اإىل ف�صاء الن�ض. 

 اإن ريادة هذه التجربة التي قدمها ال�صاعران، تتمثل 

الباطني  العامل  به  يجود  ما  اإىل  االنتباه  لفتهما  يف 

من �صور غري متاآلفة على امل�صتوى الواقعي املنطقي، 

عند  الذاتي، خا�صة  ال�صعر  ت�صب يف جوهر  اأنها  بيد 

ا�صتثمار تقنية الكتابة االآلية التي من خاللها: »تتيح 

بني  يوازي  جديدا  عاملا  يرى  اأن  لالإن�صان،  الق�صيدة 

الداخلية  العامل اخلارجي، وتتحد  عنا�رشه وعنا�رش 

واخلارجية لتوؤلف الوحدة ال�صعرية، هكذا يكون الحتاد 

ال�صكل وامل�صمون – وهو املعيار الكانطي للجمال- 

اأن ي�صبغ الق�صائد ال�صوريالية االأ�صيلة« )29( 

ال�صاعر  يواجهه  وما  الذاتية،  ال�صرية  كانت  ولقد 

الذات  تاأمل  اإىل  لالجتاه  حمفزا  حمبطة  مواقف  من 

ذلك  وت�صجيل  بالواقع،  الثقة  وفقدان  وا�صتبطانها، 

عرب الكتابة ال�صعرية، حيث ي�صري خليل الهنداوي يف 

مقالته: »ال�صاعر علي النا�رش – كما عرفته وفهمته« 

اإىل بع�ض هذه املواقف يف حياة علي النا�رش : »اإنه 

�صاعر العزلة واالنطواء على الذات، كما كان يف حياته 

منقطعا عن حياة االأ�رشة، موؤثرا �صكنى غرفة منزوية 

والتفكري،  احلياة  يف  بالعزلة  م�صتمتعا  عيادته،  يف 

ومن هذا العامل االأ�صغر كان يطل على العامل االأكرب«.

)30(

يف  بينة  فنية  عالمة  �صكلت  »�رشيال«  جتربة  اإن 

التي  الذات  وكتابة  االآلية،  الكتابة  �صوب  التوجه 

اجلنون،  وحاالت  والهذيانات،  االأحالم،  عرب  جتو�ض 

ت�صت�رشف خوا�صها النف�صية الواعية والالواعية، وتقهر 

والكتابة  وال�صخرية  املفارقة  عرب  الواقعية  القوى 

املنطقية  للعالقات  باال  تلقي  التي ال  االأوتوماتيكية 

اأو املتوا�صعة بني الكلمات، وهذا االأمر ال ميثل نوعا 

من العبث اأو اللعب، قدر ما ميثل موقفا فكريا، وروؤيا 

خمتلفة للعامل. 

اآثارها يف مناذج كثرية  وهي مواقف وروؤى تتجلى 

يف ق�صيدة النرث – فيما بعد – خا�صة يف التجارب 

لدى  التجارب  وبع�ض  �صعر،  جملة  ل�صعراء  ال�صعرية 

�صعراء الت�صعينيات من القرن الع�رشين. 

 -5-

جماالت  خلق  يف  اأ�صهمت  التي  االأولية  التجارب  من 

ملح�ض  ثريا  جتربة  يف  نراه  ما  ال�صكل،  لهذا  جديدة 

اعتمدت  التائه« و»قربان«، وهي جتربة  »الن�صيد  يف 

على الكتابة اال�صتطرادية، وعلى التداعي الذي تنظمه 

على  اأي�صا  اعتمدت  وهي  النرثية،  املقاطع  غنائيات 

يف  النرث  اآليات  ا�صتثمار  وعلى  جدا،  الق�صرية  اجلمل 

الإحداث  اللفظية،  واملح�صنات  امل�صجوعة،  العبارات 

يف  القافية  عن  كبديل  اللفظية  املو�صيقية  من  قدر 

ال�صعر، تقول ثريا ملح�ض يف ديوانها: »قربان« : يف 
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ن�ض بعنوان: 

 اآن الرحيل/تعبي /تعبي اأنا /دبيب يف راأ�صي 

كلمات/تبخري  يا  ثقيل/اختنقي  ي�رشي/ل�صاين   

يا غيوم/يف كل ذرة /خرب/يف كل قطرة/لون

غريبة اأنا /اغربي يا نف�صي/طريقك هناك/كرهت 

االأ�صوات/مللت الكالم/قف اأيها الطائر

يا  �صماء/اإيه  خر�صاء/اأن�صدين/اأنا  ا�صمعني/اأنا 

هونّي/ �صماء  /يا  عني  نف�صي/غريب...غريب/هو 

جربيل  تفجري/ويا  جبال  ميدي/يا  اأر�ض  ويا 

الكالم/مللت  الرحيل/....رحيلي/مللت  بونّق/اآن 

نف�صي/وارحلي/اآن  /يا  قواك  ال�صماع/مللمي 

الرحيل/... رحيلي. )31( 

جدا  الق�صرية  اجلمل  هذه  نلحظ  الق�صيدة،  هذه  ففي 

متتال،  ب�صكل  ال�صعرية  ال�صطور  منها  تت�صكل  التي 

مت�صارع، اإنها تقدم اإيقاعا خمتلفا يعتمد على كثافة 

�صطر،  كل  يف  االأغلب  على  كلمتني  وتكرار  الكلمات، 

حلدوث  ذلك  اأدى  للكلمات،  ال�صوتية  الدفقات  ومع 

املتقارب  بني  ما  عرو�صيا  املوزونة  االأ�صطر  بع�ض 

الذي  الن�ض،  ق�صد  دون  جاء  هذا  اأن  بيد  واملتدارك، 

�رشيان  نلحظ  الأخرى، حيث  ذاتيا من جملة  يتداعى 

البعد الذاتي يف كلمات الن�ض بالبوح باالأنا، واإ�صناد 

الكلمات اإىل ياء امللكية ب�صكل كثيف، كما اأن الق�صيدة 

عن  به  تختلف  ما  وهو  امل�صمونية،  بالوحدة  تت�صم 

الق�صائد التي مثلت االإرها�صات االأوىل لق�صيدة النرث 

يف املرحلة ال�صابقة. 

وتتجلى ق�صيدة النرث لدى حممد منري رمزي )1925- 

1945( يف ديوانه الوحيد: »بريق الرماد«. )32( 

مكنونات  ت�صف عن  بو�صفها حالة جمالية خالقة،   

الذات، اإن �صعرية رمزي حتمل الكثري من التعبري عن 

االأجواء  هذه  يف  ولعل  واالإحباط،  واالنك�صار،  االأمل، 

االنتحار،  اإىل  االأمر  نهاية  حملته  التي  املاأ�صاوية 

باحل�صا�صية  يت�صم  ال�صاعر  يجعل  ما  املوت  ومعانقة 

رمزي  ق�صيدة  اإن  واالأ�صياء.  العامل  جتاه  ال�صديدة 

كانت مرتعة بهذه الدوال التي تعرب عن غلبة االأقدار 

حني تواجهها ذات حمبطة، بائ�صة. اإن االأمل، واالآهات، 

واالغرتاب،  والفقدان،  املنك�رشة،  واالأحالم  والدموع، 

واملوت.. دالالت بينة يف ن�صو�ض منري رمزي، وهو 

ن�صو�ض  يف  �صعريا  تكوينه  على  ي�صتغل  فتىء  ما 

الديوان.

ويوؤكد حممد م�صطفى بدوي يف ت�صديره الديوان على 

اأ�صلوبه وغمو�صه و�صوره  اأن �صعر رمزي: »اأقرب يف 

ال�صعر  اإىل  منه  احلديث  ال�صعر  اإىل  اللغوية  وبنيته 

الرومانطيقي«.)33( 

ماأ�صاوية  حالة  كانت  الوجدانية  احلب  حالة  اإن   

انت�رش فيها االأمل، وذوى فيها القلب.. هكذا يبوح منري 

رمزي بق�صيدته التي كانت عنوانا حلياته التي انتهت 

باالنتحار، يقول يف ن�ض: »اآالم واأحالم« 

االأحزان  تتجاذبه  /خملوق  �صيء.  ال  اأنا؟  ما  اأنا.. 

وترتطم على �صخر قلبه.. اآالم واأحالم./اأحيا الأ�صتمع 

اإىل اأحلان قلبي/حني يهداأ اأو يثور /كانت يل الطبيعة 

ال�صادية، اأناجيها، فتناجيني/ولكن ما بالها اليوم/

اإنها ميتة، ميتة اأ�صيعها كل يوم. بل كل �صاعة./اإنني 

كا�صطخاب  هادئا/عنيفا  عنيفا  فناء  اأفنى  اأفنى. 

الناع�صة/ كالن�صائم  ال�صخور/هادئا  فوق  االأمواج 

على  روحي  �صهرت  احلاملة/لقد  ال�صيف  ليايل  يف 

روحا.  وبقيت  ج�صدي  واالأحالم/فنى  اخليال  قالب 

روحا حاملة متاأملة متاأملة/روح جتري وراء احلب 

واجلمال/�صبح يجري وراء �رشاب /اإن يدي مثلجتان. 

يف  بدوري  اأقوم  اإنني  راأ�صي  يف  تندلع  النار  ولكن 

مهزلة احلياة. ولكنه دور طويل ممل /لكن ال ال.. ها 

هي خامتة الرواية تقرتب /ما اأروعها وما األدها. كم 

اأخالها تبعد كلما  اأيها املوت/ويلي /اإين  اأنت جميل 

اأ�صتطيع  ال  ولكني  احلياة.  اأ�صتطيع  ال  اقرتبت/اإنني 

املوت/اأيتها االأفكار ال�صوداء التي تتدافع يف راأ�صي/

اهدئي. اهدئي قليال/واتركي جماال، الأحالمي...)34( 

رومانتيكية،  روح  عن  رمزي  منري  ن�صو�ض  وت�صف 

اإنها روح  ت�صعى للتوحد بالطبيعة، بل والفناء فيها. 

املوت..  قلب  يف  املاأ�صاة،  داخل  ال�صفاء  عن  تبحث 

فرار  الغياب  اإىل عامل  ال�صهادة  الفرار من عامل  وهذا 

يف  بي�صاء  الروح  يجعل  ما  �صوب  االأ�صمى..  �صوب 

هذا  وتتالقى..  وتتاآلف  املت�صادات  فيه  تتوحد  عامل 

رمزي  لدى  ال�صعري  الف�صاء  على  دالليا  يهيمن  ما 
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الذي ق�صى منتحرا كاأنه �صعى لتقريب امل�صافة متاما 

بينه واملوت زمنيا. 

اإن الطبيعة بكل حمموالتها الداللية والرمزية هي اأفق 

اأثري للكتابة لدى رمزي، كما تتجلى م�صاهدها ب�صكل 

بني يف ن�صو�ض: »�صلوات قلب« و»نحو الغروب«، كما 

لتجربته،  عاملا  الروح  ف�صاء  من  اأي�صا  رمزي  يتخذ 

فيكرر داالت الروح يف ن�صو�ض كثرية، كما يف ن�ض: 

الروح  بني  داليل  عناق  )دموع(  ن�ض  ويف  »وداعا« 

والطبيعة)35( 

يف ال�صباح ال�صامت /اأتاأمل احل�صائ�ض اخل�رشاء/قد 

ملعت عليها حبات الندى/فيت�صاءل قلبي : 

/ال..  لبكائي؟  الطبيعة/باكية  نرثتها  دموع،  اأهذي 

ب�رش/ يعانيها  باآالم  لتحفل  الطبيعة  كانت  ال/ما 

اأحلاُن ن�صائمها/وحفيف  اأن روحي/قد ن�صجتها  ولو 

اأ�صعة  اأ�صجارها، و�صدو طيورها/و�صقلها �صعاع، من 

الطبيعة  كانت  ما  ذلك،  كل  ورغم  احلنون/  قمرها 

دموع  �صوى  الدموع،  هذه  اأخال  وال  بي../  لتحفل 

الفرح/ الفرح با�صتقبال فجر جديد/اإنها دموع �صابة، 

تذرفها اأعني/ال جتف اأبدا. 

وتتكىء �صعرية منري رمزي يف هذا الديوان على جملة 

من املحددات اجلمالية تتجلى يف : 

- الرتكيز على توايل ال�صور ال�صعرية التي متتح من 

حقلني اأ�صا�صيني هما : الذات، والطبيعة. 

بني  تباديل  ن�صق  وفق  ال�صعري  اخلطاب  حتديد   -

االأنا ال�صاعرة وبني احلبيبة املخاطبة.. اأو بني �صمري 

املتكلم و�صمري املخاطب. 

دال  بني  التعبريي  واال�صتطراد  اجلمايل،  التداعي   -

واآخر. 

اأمنوذج دال على  �صعرية منري رمزي نحن حيال  يف 

كانت  االأربعينيات  يف  ال�صعري  التغيري  حالة  اأن 

النرث  التغيري �صوب ق�صيدة  حالة طاغية، �صواء كان 

بو�صفها �صكال �صعريا موازيا بداأت اإرها�صاته مطالع 

اأو  التفعيلة  ق�صيدة  �صوب  كان  اأو  الع�رشين  القرن 

ال�صعر احلر اأو احلديث. 

والت�صمية،  احلر،  بالتداعي  رمزي  كتابة  تت�صم  كما 

و�صمري  املتكلم  �صمري  بني  والقران  والو�صف، 

حتفل  اأنها  كما  احلب،  جتربة  يف  املوؤنث  املخاطب 

ببع�ض التاأمالت الوجودية، واأ�صئلة ما وراء الطبيعة. 

وي�صري اإدوار اخلراط حمقق الديوان اإىل ق�صيدة رمزي 

اإيقاع  ذات  نرث  ق�صيدة  رمزي  منري  »كتب  بقوله: 

مرهف – �صوتي وم�صموين معا – يف وقت مبكر جدا، 

املنثور(  )ال�صعر  يف  معهودا  كان  عما  متميز  وب�صكل 

– بل هي ق�صيدة تختلف متاما عما كان  حني ذاك 

عاطفي  ت�صايل  من  املنثور(  )ال�صعر  ذلك  على  يغلب 

النف�ض املغلقة على  اأوجاع  للذات عاكف على  ورثاء 

املقدرة  هي  ال�صعر  هذا  يف  الفذة  ال�صمة  اإن  نف�صها... 

املحبطة  احلب  جتربة  قلب  يف  الفل�صفي  التاأمل  على 

اأ�صئلة ميتافيزيقية كبرية مل يجد لها  وعلى مواجهة 

اأوال ثم باختيار املوت، يف  اإال بالكتابة  ال�صاعر حال 

�صجاعة، اأخريا«.)36( 

ويحتفي اإدوار اخلراط يف ق�صائده النرثية بالطبيعة، 

وال�صوئية،  واحلركية  اللونية  املتعددة  ومب�صاهدها 

وهذا االحتفاء ال يتم ب�صكل خارجي، مبعنى اأن الذات 

فيما  حوار  ويحدث  الطبيعة،  هذه  من  جزءا  ت�صبح 

اأ�صياء  – وبني  متفرجة  كعنا�رش  – ال  احلوا�ض  بني 

الطبيعة، ففي احل�صن �صحابة �صيف، وحتت االأ�صابع 

»اأنت  من:  امل�صهد  هذا  يف  كما  الناعم،  ال�صم�ض  وجه 

ق�صيدتي« : 

ملاذا و�صعت ال�صم�ض والقمر معا بني يدي/ ملتهبني، 

فيهما نداوة الفجر معا. 

وجه  اأ�صابعي  وحتت  ال�صيف/  �صحابة  ح�صني  يف 

مدورة  قطرات  وجنتيِك/  الناعم/طراوة  ال�صم�ض 

�صفافة/ على تويج زهرة بي�صاء/ ندى ال�صباح على 

اإال  االآن  نافذتي  يف  لي�ض  يدي/  بني  ال�صم�ض/  وجه 

جذاذة من ال�صماء/ �صم�صي وراء احليطان

فيها  لي�ض  نقية متاما مبرتدٌة/  ال�صماء �صافية  هذه 

بعيد  قمري  عيناك/  الليل  �صماء  قمٌر/  وال  �صم�ض  ال 

وحار يف عمق عينيك/ نور يغمر �صمائي/ نور حبي/ 

وجهك وعيناك هما ال�صماء/اأنت ق�صيدتي. )37( 

ومن التجارب الرثية التي تندرج جماليا ومفاهيميا، 

يف �صياق ق�صيدة النرث ما قدمه ال�صاعر: »نقوال قربان« 

هاين  ي�صفه  كما  وهو  وال�صم�ض«  الرخام  »ن�صيد  يف: 
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العطاء  هذا  وال�صم�ض«  الرخام  »ون�صيد  بقوله:  �صعب 

كل  مبقدار.  النرث  ق�صيدة  �صيئية  من  يقتات  اخل�صب، 

نف�صه،  على  مغلق  عامل  القليل،  القليل  اإال  فيه  قطعة 

بامل�صافات  �صغري  حجم  يف  حمملة  م�صعة  وكتلة 

االإيحائية. تعفية فنية جديدة، حتب�ض الزمن يف ن�صق 

قد  معقول،  منغم  زمن  اإىل  لت�صلمه  خا�ض،  اإيقاعي 

يف  ودحرج  ال�صريورة،  يف  املت�صل  اجلري  من  اأنقذ 

الالزمنية«.)38( 

ومن م�صاهد الديوان، يقول قربان يف: »ج�صد وغابة 

وحقل  يتعرى،  عري�ض  بلد  فوؤادي  يف  وظل  رياحني« 

يف  وظل   ! ري�ض  بال  طاوو�ض  و�رشب  الثمر،  خريفي 

فوؤادي خليج بال قمر ! اأمي اأيا جميزة الدار، كنت قارة 

الزهر، وكنت خليج النار، فمن �صريك مقربة الثلج يا 

اأمي؟ وظل يف فوؤادي خليج بال قمر« 

الظل؟  اأمي با�صم احلب، ملاذا ولدتني يف  يا  »اأحلفك 

فلكم اأ�صعر اأن ج�صدي ورقة ياب�صة على كتفي، اأحلفك 

ولدتني  ملاذا  الزرقاء،  االأفعى  اأيتها  اأمي،  يا  باحلب 

هكذا كح�صاة يف ال�صقيع؟ ولكنني �صاأعي�ض والأجعلن 

ج�صدي هيكال لثورة يجدف فيها جميع ال�صعاليك«. 

ميوت  ال  يوم  اجلديدة.  اأقمارنا  �صتولد  اأيام  »وبعد 

ينبت  املدفع اجلدران، وال  بلبل يف قف�ض، وال يهدم 

الغار على رفات االآخرين، وبعد اأيام �صتمالأ مزارعنا 

مرمر  عناقيد  مثل  البائ�صني،  عيون  فرتى  االأقمار، 

وذهب، �صاحكة يف قالل من الق�صب«. )39( 

فحني نتاأمل هذه النماذج من نقوال قربان، يبدو لنا 

مع  ال�صعري،  ال�رشد  م�صتوى  على  تتم  �صياغتها  اأن 

وتوافرها،  ال�صعرية  ال�صور  جدة  على  اأي�صا  الرتكيز 

بني  بالقران  دالليا  امل�صهد  وتكثري  الذاتية،  وعلو 

الغد،  وا�صت�رشاف  االأ�صئلة،  وتعدد  والذات،  الطبيعة 

باحللم بواقع مغاير. 

ج�صدي/  على  ياب�صة  ورقة  »ج�صدي   : مثل  �صورا  اإن 

هيكل  ج�صدي  وذهب،  مرمر  عناقيد  البائ�صني  عيون 

ال�صعري  التعبري  يف  ماألوفة  غري  �صورا  تعد  لثورة( 

يف �صياق هذا ال�صكل، وال نعرث على هذا االأ�صلوب بعد 

ذلك اإال لدى حممد املاغوط، يف نداءاته املتكررة يف 

الن�ض، ويف �صوره العارمة املتوالية. 

ن�صق  يف  بينة  فنية  �صورة  �صليمان  فوؤاد  وميثل   

اأعماله:  يف  فهو  ال�صعرية،  النرثية-  الكتابة  حتوالت 

»متوزيات« و»اأغاين متوز« و»درب القمر«)40( يقدم 

�صمات  بجالء  فيها  تتبدى  التي  الن�صو�ض  بع�ض 

للعبارة  النرثي  البناء   : حيث  من  النرثية  الق�صيدة 

ت�صوير  واإيثار  واالختزال،  والتكثيف،  ال�صعرية، 

االأبعاد الذاتية عربالن�ض، وقد برز ذلك على االأخ�ض 

»درب  كتاب  ي�صم  حيث  القمر«  »درب  كتابه:  يف 

قد ن�رشت على هيئة مقاالت  القمر« 21 ن�صا، وهي 

الكتاب بعنوان: »درب  بال�صحف، ثم جمعت يف هذا 

القمر«. 

وتتحدد مالمح الكتابة النرث- �صعرية يف هذا الكتاب، 

عرب  الن�صو�ض  وبناء  الق�ص�صي،  االأ�صلوب  اإيثار  يف 

ال�رشد ال�صعري، و�صنع الداللة ال�صعرية عرب الت�صاوؤل، 

بتكرار اأدوات اال�صتفهام، اأو بح�صور االأنا عرب �صمري 

من  ال�صعرية  ال�صور  وتوليد  امللكية،  وياء  املتكلم، 

واحلب،  الطبيعة،   : االأغلب  على  هي  متقاربة،  حقول 

واالأمل. 

ويف ن�ض: »البالبل احلمراء« تتداعي ال�صور ال�صعرية 

الب�صاتني،  االأ�صجار،  الطيور،   : متقاربة  حقول  من 

الربيع، وهي ترتبط جميعا بدالة: »احلب« التي ي�صور 

يوجه  فاإنه  هنا  من  وجدانية،  جتربة  ال�صاعر  فيها 

ال�صاعر  يقوم  الذي  املغرد،  البلبل  هذا  اإىل  اأ�صئلته 

اإليه، وي�صبح  ب�صخ�صنته، وتوجيه اخلطاب املت�صائل 

البلبل �صاهدا على هذه التجربة الوجدانية بني العا�صق 

واحلبيبة : 

البي�صاء  �صيعتي  عن  ماذا؟  بلبل؟/  يا  بعد  وماذا   ...

النور؟/اأيف منقارك االأحمر، حبة من  التي تغرق يف 

رتابها؟ حبة واحدة يا بلبل/ القها على �صباكي؟ ! /

وهل فيه ورقة خ�رشاء من �صنديانها؟ /وهل مرغت 

جناحيك باأطياب ورودها ونرج�صها؟)41( 

وي�صتمر احلديث اإىل البلبل، ومعاودة الت�صاوؤالت، مع 

الن�ض  ي�صتدعيها  الطبيعة،  م�صاهد جمالية من  ر�صد 

ب�صكل متجاور : 

بالغناء  الذهبية  احلنجرة  ذا  يا  بلبل.../�صاألتك،  ويا 

لون  واالألف  واحلمرة،  اخل�رشة  فيها/با�صم  الذي 
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ولون./بال�صقائق احلمراء التي تهل اأوراقها على مل�صة 

اأنا  فيها،  مرة  لقيتني  التي  الغابة،  الندى!/ونرج�ض 

بوابة  على  اليا�صمينة  الزهري/وتلك  الف�صتان  وذات 

بيتها... تلك اخليمة اخل�رشاء من اليا�صمني االأبي�ض/

يا ذا املنقار االأحمر.. حدثني عن �صيعتي...)42( 

الق�ص�صي،  الطابع  �صليمان  فوؤاد  اأ�صلوب  على  ويغلب 

ومن ثم ا�صتثمار اآلية ال�رشد ال�صعري يف نقل امل�صاهد، 

على  يعتمد  كذلك  مت�صابكة،  �صببية  ب�صل�صلة  وربطها 

خا�صة  ن�صو�صه،  يف  وبثها  الو�صفية،  البنى  توطيد 

واأن الطبيعة تتبدى حياله كلوحة مثالية يفارق عرب 

ر�صمها واإعادة ت�صكيلها رتابة الواقع واآالمه. 

اإنها  االأمل،  نوعا من اخلال�ض من  وميثل احلب عنده 

تيمة مو�صوعية اأخرى توازي هذه الطبيعة التي كثريا 

الن�صف  يف  ال�صكل  هذا  �صعراء  وو�صفها  �صورها  ما 

االأول من القرن الع�رشين، ويف ن�ض: »األوان« ي�صوغ 

هذه التيمة التي يج�صدها يف لون احلبيب: 

... من قلبي، من حلم قلبي، عندي لون/حبكُت خيطانه 

بعروق  عروقه  /و�صبكُت  عيني.  خيطان  من  احللوة، 

�صدري/ومن دمي ن�صلته، من اآخر نقطة من دمي/من 

االآالم الطويلة، يف ليايل العذاب، على طريق اجللجلة/

من �صهادي وعريي وجوعي مللمته اأنا، خيًطا خيًطا/

ويف كل خيط منه، خيط من حلمي، وخيط من دمي، 

وخيط من اأهدابي /لون حبيبي.. يا لون حبيبي.. اأنا 

/فما  دمي  من  /مب�صامري  �صدري  على  هنا  رتَك  �صمنّ

تنزاح اأنت، اإال اإذا انزاحت معك �صلوعي.)43(

 -6-

التكثيف،  من  بينا  قدرا  ال�صابقة  النماذج  تبدي   

�صياغة  يف  ت�صكيلية  كركيزة  باجلملة  واالهتمام 

الرتهل،  من  هنا  الن�صو�ض  تخل�صت  لقد  الن�صو�ض، 

وبدت كبنى متما�صكة �صلدة، خا�صة لدى علي النا�رش 

هذه  ارتكزت  كما  قربان،  ونقوال  مي�رش،  واأورخان 

�صعرية  حالة  لتكوين  اجلمايل  �صعيها  يف  الن�صو�ض 

من  املفتوح عل جملة  ال�صكل  هذا  بالنرث، يف  متتزج 

االآليات، ميكن اأن نعددها فيما يلي: 

�صكال  بو�صفها  املكثفة،  الق�صرية  البنية  اختيار   -1

ا�صتدعى  ما  وهو  اجلمايل،  االأداء  اأ�صكال  من  غالبا 

يف  راأينا  كما  ال�صعرية،  واالأ�صطر  اجلمل  تكثيف 

»�رشيال«. 

الطابع  حتمل  التي  الداللية  احلقول  جتاور   -2

مع  »االأحالم«،»احلب«  »الطبيعة«،  الرومانتيكي: 

هذه  يف  وح�صورها  »االأنا«  تالحم  على  التاأكيد 

احلقول عرب الت�صبيهات وال�صور املتكررة. 

3- االهتمام مبا هو ذاتي على االأغلب، بحيث تغدو 

ال�صعري، ونبعه، وهي التي  الذات هي مرجع التوجه 

اأثر يف ا�صطفاء  اإليها اخلطاب ال�صعري، وهذا  يتوجه 

�صمري  بتكرار  للن�صو�ض،  والتعبريية  اللغوية  البنية 

همزة  اأو  الفاعل،  تاء  اأو  امللكية،  ياء  اأو  املتكلم، 

اأ�صلوب  عرب  االأنا  ح�صور  على  يدل  وما  امل�صارعة، 

االلتفات. 

4- تكرار امل�صاهد الو�صفية، يف الن�صو�ض بو�صفها 

خلفية جتميلية، اأو واقعا مثاليا اآخر تلوذ اإليه الذات 

ال�صاعرة. 

باجلزئي  واالحتفاء  وبعرثته،  الكلي،  تفتيت   -5

والهام�صي يف ت�صكيل التعبريات ال�صعرية، وهذا اأف�صى 

يف  خا�صة  الداللية،  احلقول  نطاقات  تو�صيع  اإىل 

امل�صاهد ال�صوريالية، ويف امل�صاهد اليومية ال�صغرية. 

�صوب  التطلع  تر�صيخ  يف  املرحلة  هذه  اأ�صهمت  لقد 

كتابة ق�صيدة خمتلفة، ال تنطلق من العرو�ض اأو النظم 

وف�صاءاته  النرثي  الن�صق  من  تنطلق  بل  التقليدي، 

يف  انقالبا  اأحدثت  التي  الف�صاءات  تلك  املتعددة، 

مفاهيم الق�صيدة، ومفاهيم ال�صعرية العربية احلديثة. 

اإ�سارات

ت�صميات  �صبقتها  الت�صمية  هذه  اأن  االأول  الف�صل  يف  )اأو�صحنا   -1

وق�صيدة  نرثية،  وق�صيدة  منثورة،  ق�صيدة   : هي  منها  جدا  قريبة 

نرث(. 

2- نقلنا فيما �صبق اإ�صارة �ض. موريه اإىل وجود اأ�صماء عدة كتبت 

يف هذا ال�صكل، ومل تقم الدرا�صات ال�صابقة التي تناولت ق�صيدة النرث 

باالإ�صارة  فح�صب  واكتفت  االأ�صماء،  لهذه  ال�صعري  النتاج  بدرا�صة 

اإىل اأ�صمائهم، انظر على �صبيل املثال درا�صات : اأحمد بزون، يو�صف 

حامد جابر، عز الدين املنا�رشة، حممد جمال باروت. 

دار   – النرث  ق�صيدة  يف  االإبداع  ق�صايا   : جابر  حامد  يو�صف   -3

احل�صاد للن�رش والتوزيع، دم�صق، الطبعة االأوىل 1991م �ض 73

املاغوط،  حممد  ن�صو�ض  مع  املثال  �صبيل  على  هذا  حدث   -4

)ثالثون  �صايغ  وتوفيق  القمر«1959،  �صوء  يف  »حزن   : وديوانه 

ق�صيدة 954(، واأن�صي احلاج قبل اإ�صدار ديوانه االأول )لن( 1960( 
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5- فخري �صالح : ق�صيدة النرث العربية : االإطار النظري والنماذج 

 1997 �صيف  االأول  العدد   16 املجلد  ف�صول،  جملة   -1 اجلديدة 

�ض.�ض. 174-173

)الدرا�صة كاملة تقع يف ال�صفحات 175-163( 

النرث، مثلت مرحلة مهمة للعبور  التجارب يف ق�صيدة  اإن هذه   -6

مع  االأولية  النظرية  مفاهيمها  ا�صتمدت  اأخرى  نرث  ق�صيدة  اإىل 

ظهور حركة جملة �صعر، وبدءا من ال�صتينيات امليالدية، وبعد ن�رش 

الرابع ع�رش من جملة  العدد  النرث يف  اأدوني�ض ملقالته عن ق�صيدة 

)�صعر( واإ�صدار اأن�صي احلاج ديوانه )لن( مبقدمة نظرية عن ق�صيدة 

النرث، كما ن�رش هاين �صعب درا�صة مهمة يف ديوان )مدينة الرخام 

وال�صم�ض( لنقوال قربان مبجلة االآداب، بداأت الق�صيدة تاأخذ م�صماها 

طور  يف  زالت  ما  و�صمات  حمددة،  باتت  بخوا�ض  و�صمها  الذي 

التعيني.. 

حلب  ال�صالم،  مطبعة  �رشيال،   : مي�رش  اأورخان  النا�رش،  علي   -7

 1947

)واإذا ما حلظنا تاريخ �صدوره جنده يقارب التاريخ الذي ظهرت فيه 

اأن  ذلك  ال�صياب مغزى  �صاكر  وبدر  املالئكة  لنازك  االأوىل  االأعمال 

التي  الع�رشين، وهي املرحلة  القرن  اأواخر االأربعينيات من  مرحلة 

اأعقبت نهاية احلرب العاملية الثانية مثلت مف�صال مهما وجوهريا 

�صكلني  اإىل  التحول  عرب  املعا�رشة  العربية  ال�صعرية  حركية  يف 

�صعريني بازغني: ق�صيدة التفعيلة، وق�صيدة النرث وهي الت�صمية التي 

�صتطلق فيما بعد على هذا ال�صكل ال�صعري اجلديد، وقد اأو�صحنا يف 

الف�صل االأول اأن هذه الت�صمية �صبقتها ت�صميات قريبة جدا منها هي 

: ق�صيدة منثورة، وق�صيدة نرثية، وق�صيدة نرث(. 

: الن�ض القراآين واآفاق الكتابة، دار االآداب، بريوت،  اأدوني�ض   -8 -

الطبعة االأوىل 1993�ض. �ض 173-172 

من  خمتارات  الهنداوي  خليل   : اإخال�صي  – وليد  الدقاق  عمر   -9

االأعمال الكاملة – ال�صرية الذاتية )الدرا�صات – املقاالت – الق�صائد( 

– دم�صق،  القومي  الثقافة واالإر�صاد  : من�صورات وزارة  اجلزء االأول 

وفهمته  عرفته  – كما  النا�رش  علي  ال�صاعر   1980 االأوىل  الطبعة 

: �ض 159 

احلديث  العربي  ال�صعر   : اجليو�صي  اخل�رشاء  �صلمى   -10  –
�ض211

11- ال�صابق : �ض 211

وتذكر اجليو�صي: 

الفرن�صية  باللغة  م�رش  يف  املبكرة  الطليعية  الكتابات  »ظهرت   -

التي كانت اللغة االأم حلنني، واإن كان قد ن�رش بع�ض االأعمال باللغة 

كامل  مثل:  اآخرون،  �صعراء  اأي�صا  فعله  الذي  النحو  على  العربية، 

اإىل بع�ض كتاب  اأمني باالإ�صافة  زهريي، وح�صن تلم�صاين، وعادل 

الق�صة من بني تلك املجموعة« �ض212

كما ت�صري اإىل دور ال�صوريالية يف ت�صكيل اأ�صلوب جديد للكتابة : 

- »كانت ال�صوريالية اأي�صا ثورة اأ�صلوبية، فقد مزجت ال�صعر بالنرث، 

وو�صف  الداليل  بالتحليل  ارتباطه  عن  يتخلى  اأن  لالأدب  واأرادت 

الواقع اخلارجي. ففو�صى احلوا�ض التي اأحدثها رامبو تظل التزاما 

اأوجه  ت�صلها  ال  التي  االآلية  الكتابة  اإليها  اأ�صيفت  وقد  �صورياليا، 

التفكري املنطقي. وقد ظهر ذلك يف اختيارهم للغة ويف كيفية ابتداع 

التي تكون فيها العالقة  الف�صلى هي تلك  �صورهم، كانت ال�صورة 

بني عن�رشين بعيدة جدا، كلما ابتعدت كان ذلك اأف�صل. لقد جتنبوا 

ال�صور الطبيعية املنظمة، وعربوا من خالل التناق�صات اللغوية عما 

هو فو�صوي كما يبدو للجوانب الالعقالنية من العقل« �ض 211

12- علي النا�رش، اأورخان مي�رش : )�رشيال �ض 3(

13- ال�صابق: �ض 14

االآداب، بريوت،  دار  الكتابة،  واآفاق  القراآين  الن�ض   : اأدوني�ض   -14

الطبعة االأوىل 1993 �ض.�ض 173-172 

15-النا�رش، ومي�رش : �رشيال: �ض 11 

16-ال�صابق : �ض 15 

17- ال�صابق : �ض 16

18- ال�صابق : �ض 69

19- ال�صابق: �ض 71

20- ال�صابق : �ض.�ض 72-71

21- ال�صابق : راجع النماذج يف ال�صفحات 73: 77 

 22- ال�صابق : )�ض 38( 

23- ال�صابق : �ض 57 

24- ال�صابق : �ض 23

25- راجع يف ذلك : اإيفون دوبلي�صي�ض: ال�صوريالية، ترجمة : هرني 

باري�ض،  بريوت،  عويدات،  من�صورات  علما«  »زدين  �صل�صلة:  زغيب، 

الطبعة االأوىل 1983 ال�صفحات 54-25(

26- )ال�صابق �ض. �ض 47 – 49(

27- ال�صابق : ال�صفحات 24، 25، 40، 45 على الرتتيب. 

28- ال�صابق : ال�صفحات 63، 54، 56 على الرتتيب. 

29- اإيفون دوبلي�صي�ض: ال�صوريالية �ض 64

اأعماله  من  خمتارات  الهنداوي  خليل   : اإخال�صي  الدقاق،   -30

الكاملة �ض 159 وينقل خليل الهنداوي عن علي النا�رش قوله: »اإن 

�صبب ف�صلي يف احلياة هو اأنني قد احرتفت ال�صيا�صة يف بدء �صبابي، 

يف  اأثره  وترك  حياتي،  على  االإخفاق  هذا  وانعك�ض  فيها،  واأخفقت 

اجتاهاتي الفكرية واالأدبية، والفنية« �ض 156

31- ثريا ملح�ض : قربان، املوؤلفة، بريوت ط 1 – 1952 )�ض.�ض 

 )8-6

32- حممد منري رمزي : بريق الرماد، دار �رشقيات للن�رش والتوزيع، 

القاهرة، الطبعة االأوىل 1997، الديوان حققه اإدوار اخلراط، وقدم له 

د. حممد م�صطفى بدوي، وقد كتبت ن�صو�صه يف ال�صنوات االأوىل من 

اأربعينيات القرن الع�رشين. 

33- ال�صابق �ض 14 

34- ال�صابق : )�ض.�ض 59-58( 

35- ال�صابق ال�صفحات : �ض.�ض 79-75 / 90-88/ 63-62/ 

66-67 على الرتتيب. 

36- ال�صابق : �ض..�ض 27-26 

اإدوار اخلراط: �صبع �صحابات دانتيال ال�صماء، مركز احل�صارة   -37

العربية، القاهرة، ط1- 2000 �ض.�ض 44-45 ون�صو�ض اخلراط 

القرن  من  اخلم�صينيات  مرحلة  يف  مكتوبة  بالديوان  املت�صمنة 

الع�رشين، فيما يوؤرخ اخلراط ن�صو�صه. 

38- هاين �صعب : ق�صيدة النرث، الكلمة املدن�صة، االإن�صان و« ن�صيد 

1961�ض.�ض  يناير  االأول  العدد  االآداب،  »جملة  وال�صم�ض  الرخام 

76-79، املقتب�ض �ض 77 

االإن�صان  املدن�صة،  الكلمة  النرث،  ق�صيدة  �صعب:  هاين  عن   -39

و»ن�صيد الرخام وال�صم�ض« )�صابق( و تت�صابه هذه امل�صاهد وجتارب 

القمر«– كما  : »حزن يف �صوء  ديوانه  املاغوط يف  ال�صاعر حممد 

�صرنى يف الف�صول التالية.

40- فوؤاد �صليمان : درب القمر، دار الثقافة، بريوت، الطبعة الثانية 

 1955

هذه  �صمى  وقد  نعيمة،  ميخائيل   / االأديب  للكتاب  قدم  »وقد 

الن�صو�ض بـ»املقاالت«. 

 ،1955 اأوىل  طبعة  االأحد  دار   – متوزيات   : االأخرى  اأعماله  ومن 

اأغاين متوز – دار االأحد طبعة اأوىل 1953 

)فوؤاد �صليمان 1912- 1951( 

41- ال�صابق)�ض 39(

42- ال�صابق )�ض 40( 

43- ال�صابق )�ض 79(.  

70نزوى العدد 65 / يناير 2011 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



71نزوى العدد 65 / يناير 2011 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s

نت معلما مهما والفتة اأ�صا�صية يف حركة  اأجنز اأجمد نا�رش ثماين جمموعات �صعرية كونّ

ال�صعر العربي املعا�رش، وهي: مديح ملقهى اآخر 1979 / منذ جلعاد كان ي�صعد اجلبل 

1981/ رعاة العزلة 1986/ و�صول الغرباء 1990/ �رُشنّ من راآك 1994/ مرتقى 

ع 2004 / كلما راأى عالمة.. 2005. االأنفا�ض 1997/ حياة ك�رشد متقطنّ

وقد نالت هذه املجموعات عناية العديد من الدار�صني والنقاد العرب، حتى راأى اأجمد 

نا�رش نف�صه اأننّ هذا كرم كبري من النقاد، ولكننا ن�صتثنل من هذا االهتمام جمموعته 

ما  ناقد على  اأو  باحث  اأي  قبل  تدر�ض من  تكد  التي مل  راأى عالمة..(  )كلما  ال�صعرية 

يتجه  اإذ  بكل جتلياتها،  الق�صرية  والق�صيدة  ال�صعري  التكثيف  ل نحو  له من حتونّ ت�صكنّ

االأدبي،  اجلن�ض  لطبيعة  خا�ض  بوعي  وجتربتها  الق�صيدة  هذه  جتاه  نا�رش  اأجمد 

الق�صائد  النمط من  واالإيقاعية، وهو ميار�ض هذا  البنائية واملو�صوعية  وخ�صائ�صه 

يف هذه املجموعة ال�صعرية املتاأخرة ن�صبيًا. 

عبا�ض عبد احلليم عبا�ض

ناقد من االأردن

اأجمد نا�سر فـي )كلما راأى عالمة..(

الن�س ال�سعري وجماليات التكثيف

اإّن جتربة الق�سيدة الق�سرية عند اأجمد نا�رش متثل ممار�سة واعية 

اأن له وظيفته وجمالياته اخلا�سة، ومل ياأت  ل�سكل �سعري يرى 

مبح�ص ال�سدفة اأو ن�سوب القدرة اللغوية اأو اخلائلية، فال�ساعر 

مار�ص كتابة الق�سيدة الطويلة، واملوزونة، وق�سيدة النرث، وال�سري 

واملذكرات، وكتب الرحالت، وهو على اأبواب كتابة الرواية.



ال�صعرية )كلما  اأجمد نا�رش جمموعته  اأ�ص�ض   لقد 

يعرف  ما  ا�صرتاتيجيات  على  عالمة..(  راأى 

ا�صرتاتيجيات  وهي  الق�صرية(  )بالق�صيدة 

ما  �صعراء  من  عدد  لدى  وم�صتقرة  مف�صلة  بدت 

�صاأن  ذلك  يف  �صاأنها  ما،  حدنّ  اإىل  احلداثة  بعد 

الق�ض بظهور  اأ�صكال  التي طراأت على  التحوالت 

 / جداً  الق�صرية  )الق�صة  اأو  الق�صرية(  )الق�صة 

)اال�صتقرار(  بو�صف  اأ�صفها  ورمبا  االأق�صو�صة(، 

ال الأنها متثل مرحلة ذات بداية ونهاية، حمددة 

 ،
نّ
ن�صبي و�صف  هو  واإمنا  والتفا�صيل،  املعامل 

�صمات  حتديد  النقاد  بع�ض  حماولة  من  بالرغم 

عز  فعل  كما  الق�صرية،  الق�صيدة  لعوامل  فنية 

الدين اإ�صماعيل منذ �صدور كتابه )ال�صعر العربي 

واملعنوية(  الفنية  وظواهره  ق�صاياه   : املعا�رش 

هو  ط 
نّ
التحو هذا  مثل  اإىل  يدعوين  وما   ،1966

هذا  بنية  يف  التغيريية  االحتماالت  ا�صتمرارية 

وهو  اخلارجي.  وهيكله  الداخلية  ال�صعري  النوع 

واإن  االأ�صا�صي،  هدفه  وال  البحث  هذا  غاية  لي�ض 

ما يهم الباحث هنا )الق�صيدة الق�صرية عند اأجمد 

نا�رش( وح�صب.

راأى عالمة..(  )كلما  نا�رش  اأجمد  ديوان  اإن عنوان 

يدخلنا يف اأجواء الق�صيدة الق�صرية من خالل بالغة 

ال�رشط  اأداة  يقدنّم  فهو  ال�رشط،  جملة  يف  احلذف 

اإىل  اللغوي  الرتكيب  لي�صري  اجلواب  حاذفًا  وفعله 

منط من االختزال كعالمة دالة على بنيتي الهيكل 

فالعنوان  نف�صه،  الديوان  ملحتوى  وامل�صمون 

فيه  التاأويل  الآفاق  وفاحتة  للن�ض  عتبة  هو  مبا 

باإحاالته  املت�صابك  املعقد  النظام  ذلك  »يت�صمن 

داخل الن�ض، ومن هنا يبدو اأثر العنوان كعتبة تربط 

الداخلي باخلارجي، والواقعي باملتخيل«)1(.

ففي التكوين االإ�صاري لعنا�رش العنوان مبا ميثله 

من مفهوم الن�ض املوازي paratext ميكن حتديد ما 

يلي)2( : 

ت�صي  ا�صتمرارية  لغوية  حركة  تت�صمن   : كلما   -

وقلقه  ورحيله  وبحثه  ال�صاعر  حركة  با�صتمرارية 

باجتاه اأزمنة واأمكنة قادمة.

وبنيته  املا�صية  الزمنية  بكينونته   : راأى   -

ال�رشطية، �صمن اإطار املعنى اال�صتمراري )لكلما( 

ميثل فعاًل متجرداً من زمنيته املا�صية، ومكت�صبًا 

انزياحًا يف الهوية.

ووجودها  اللغة  ف�صخ  هي�ض  والعالمة   : عالمة   -

)علم(  اجلذر  تخلقات  من  اآخر  تخلنّق  وهي  االأول، 

من  ومقابلته  )اجلهل(،  مع  ال�صدية  عالقته  يف 

ناحية الت�صام املفعويل )مفعول به( لفعل ال�رشط 

التنّ�صام  به  يفرت�ض  جمهواًل  كونه  مع  املذكور 

التقابل  مع جواب �رشط حمذوف وخلق عامل من 

يبحث  الذي  )واملتلقي  راأى(  الذي  )املبدع  بني 

عن تاأويالت جواب الروؤية تلك(. ومبا اأن العنوان 

من  االأخطر  ليكون  املختلفة  مب�صتوياته  »ياأتي 

كينونته،  الن�ض  يهب  فهو  الن�ض..  عتبات  جملة 

ف�صاء  اإىل  العقل  ف�صاء  من  واإخراجه  بت�صميته 

املعلوم، حيث الن�ض ال يكت�صب الكينونة ويحوزها 

يف العامل اإال بالعنونة«)3(.

وعلى �صعيد ارتباط العنوان باإ�صارات جماورة جند 

االإهداء »اإىل ف�صة، ذاهبة لتوؤن�ض الرتاب«)االأعمال 

ال�صعرية- �ض385(يو�صح هذا اجلدل بني احل�صور 

والغياب، و )ف�صة( يف عمل �صابق كانت حا�رشة 

ح�صوراً مكتماًل، حني كان االإهداء يف مطلع ديوان 

وت�صعتهما«  وف�صة  حممد  »اإىل  الغرباء(  )و�صول 

�ض237. 

راأى  )كلما  العنونه  ارتباطات  �صعيد  على  ا 
نّ
اأم

بكون  فتتمثل  نف�صها  الديوان  بق�صائد  عالمة..( 

ق�صائد  لطبيعة  فاحتة  الديوان  يف  احلذف  بنية 

من  كبري  عدد  على  واتكائها  الق�صرية،  الديوان 

�صمات  من  اأ�صا�صية  �صمة  بو�صفها  احلذوفات 

ذلك  عامة  الق�صرية  للق�صيدة  البنائي  التكوين 

اإذ  امل�صغوطة،  واللغة  بالكثافة  املفعم  البناء 

)كل كلمة من هذا النمط من الق�صائد هي جتربة 
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قائمة بذاتها()4(.

لذا، ال يتجاوز عنوان كل ق�صيدة الكلمة الواحدة، 

عناوين  ن�صادف  فنحن  نادرة،  حاالت  يف  اإال 

ق�صائد مثل : 

)جدارة( �ض387

)خفقان( �ض388

)وديعة( �ض396

)متيمة( �ض397

)اأربعون( �ض398

)زيارة( �ض401.. اإلخ.

ومثلما تت�صي الق�صائد الق�صرية عند اأجمد نا�رش 

فهي  امل�صغوطة  واللغة  الكثافة  من  كبري  بقدر 

الناجمني  والرتكيز  الغمو�ض  من  عال  قدر  على 

غاية  وا�صتعارية  لغوية  انزياحات  ممار�صة  عن 

العاطفي، كما جند يف ن�ض  التجريب والعمق  يف 

)جدارة( : 

ملن

اإْن مل يكن ملذللي

متنكبي النجمة والناي

يخفق احلريب، اأ�صود، يف م�صاجع الهجران

ملن اإْن مل يكن لل�صائرين خفافًا على االأر�ض تثقب 

الق�صب

اأنفا�ض ال�صهر؟

فاالنزياحات الرتكيبية جعلت اجلملة ال�رشطية : 

)اإْن مل يكن ملذللي

متنكبي النجمة والناي(

تخرتق املجال اال�صتفهامي جلملة : 

)ملن

....

يخفق احلرير، اأ�صود، يف م�صاجع الهجران(

يف  الفنية  �صلطته  من  املزيد  ال�صاعر  وميار�ض 

االأ�صلوب  تكرار  خالل  من  ال�صعري  التكثيف 

جمالها  تخرتق  �صوؤال،  )جملة  نف�صه  الرتكيبي 

الفني  الغمو�ض  اأما  �رشطية(.  جملة  اال�صتفهامي 

اجلهد  من  املزيد  بذل  اإىل  املتلقي  يدفع  الذي 

التاأويلي، متكئًا على ظالل باهتة من التنا�ض مع 

القبور من عهد عاد( وال  العالء املعري )ملن  اأبي 

نن�ض اأن ال�صاعر اأهدى ق�صائد الديوان )اإىل ف�صة.. 

التنا�ض  هذا  ينعك�ض  كما  الرتاب(  لتوؤن�ض  ذاهبة 

االأر�ض( مع ن�ض  )ال�صائرين خفافًا على  يف �صري 

ي املعروف : 
نّ
املعر

غري جمٍد يف ملنّتي واعتقـادي 

ـم �صـادي َنـوح بـاٍك وال ترننّ   

�صاح خفنّف الوطء فمـا اأظـن 

اأدمي االأر�ض اإال من هذه االأج�صاد   

الكلية  الفكرة  ي�صيء  التنا�ض  هذا  فاإن  وبالطبع 

معجم  من  املتولنّدة  )احلزن(  فكرة  للق�صيدة، 

)الليايل، النجمة، االأ�صود، ال�صهر( ت�صاف اإىل ذلك 

داللة )الناي، اخلفق، الهجران، واالأنفا�ض(.

اأجمد  عليها  يبني  التي  التاأ�صي�صات  هذه  مثل  اإننّ 

ت�صكل مالمح مهمة يف  الق�صرية  الق�صيدة  نا�رش 

باجرتار  ير�صوا  مل  �صعراء  يتعب  تغيريي  هاج�ض 

عمدوا  اإمنا  هي،  كما  وعلكها  االآخرين  جتارب 

فنية  مرجعيات  تكوين  يف  وتوظيفها  متثلها  اإىل 

ينطلقون منها اإىل ما هو اأرحب من اآفاق التجديد 

على  تقع  م�صوؤولية  منه  جعلوا  الذي  ال�صعري 

اأعناقهم، وقد اأ�صار اأجمد نا�رش اإىل مثل هذا القلق 

بقوله : »فمع اإقرارنا باأن الرواد ال�صابقني : ال�صياب، 

دنقل،  حجازي،  دروي�ض،  عبدال�صبور،  اأدوني�ض، 

عفيفي مطر، وغريهم اأجنزوا الكثري، فاإن االأجيال 

اإىل  اإنتاجها  واأعادت  جتربتهم  كررت  تلتهم  التي 

)كال�صيكية  اأ�صميناه  ما  اإىل  ال�صعر  اأو�صلت  حد 

اإىل  احلياة  اإعادة  �رشورة  فراأينا  احلر(  ال�صعر 

ال�صعر واالإقالع عن اجرتار جتربة الرواد واالأجيال 

ال�صابقة علينا مبا�رشة، لقد وقفنا وتاأملنا وقررنا 

باأجمد  دفع  ما  وهو  جديداً«)5(.  �صعراً  نكت�صب  اأن 

اأن عرب  نا�رش اإىل مغامرة الق�صيدة الق�صرية بعد 

تخوم جتربة ق�صيدة النرث.
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نا�رش،  الأجمد  الوا�صع  الثقايف  االإطار  اأن  �صك  وال 

يف ممار�صته الق�صيدة الق�صرية يوحي باأن جتربة 

ال�صاعر  ثقة  اإىل  ي�صتند  الق�صائد  من  النمط  هذا 

واإىل  القارئ،   / املتلقي  لدى  اجلمالية  باخلربة 

اعتماده على فكرة التو�صيل اجلمايل التي البدنّ من 

اأتونها، »الأن القارئ ال يقوم  م�صاركة القارئ يف 

بوظيفة �صلبية يف عملية التوا�صل الفنية باعتباره 

جمرد متلٍق فيها، بل اإن وظيفته بالغة االإيجابية 

الق�صيدة  خلق  يف  يتدخل  فالقارئ  والدينامية، 

فعاليته  ممار�صًا  االأول،  ت�صورها  من  ابتداًء 

م  بطريقة ن�صطة من داخل ال�صاعر ذاته، حيث ينظنّ

وعلى  القراءة«)6(،  فرو�ض  على  معتمداً  اأبنيته 

راأ�صها فر�ض االمتداد املجازي باللغة امل�صغوطة، 

اإىل تخوم  الق�صرية  الق�صيدة  الثابتة يف  والفكرة، 

قرائية وتاأويلية حتددها عوامل معينة يف �صياق 

تلقي الن�ض.

يف  طريقته  االإطار،  هذا  يف  ال�صاعر  تقنيات  ومن 

ال�صاعر  اأ�صلوب  مبعنى  الق�صرية،  الق�صيدة  افتتاح 

يف )البدء( اأو املطلع، بح�صب التعبري النقدي القدمي، 

وقد ذكر اأبو هالل الع�صكري )ت 395هـ( �رشورة 

االهتمام باملطلع فقال : »اأح�صنوا معا�رش الكتنّاب 

االبتداءات فاإنهننّ دالئل البيان«)7(.

ال�صاعر  حماولة  من  اإليه  اأ�رشت  ما  �صياق  ويف 

يف  واإ�رشاكه  القارئ،  مع  جمايل  توا�صل  خللق 

البدء  اإىل  اأحيانًا  يلجاأ  ال�صاعر  جند  الن�ض،  اإنتاج 

يف  اأو  ال�صابقة،  الق�صيدة  يف  كما  باال�صتفهام، 

ق�صائد ق�صرية اأخرى مثل : 

)َخفقان( �ض 388

كيف يل وما م�ص�صُت �صوى اليد

اأو رمبا ذكراها على املائدة

عي و�صاًل غري ما يحملني عليه الوجيب اخلال  اأن اأدنّ

من قبله القلب؟

 بني اجلبابرة
نّ
كثري علي

اأن اأندفع باخلفقة وحدها

وا�صعًا قدمني من ق�صب و�صط هبوبهم.

اأو ق�صيدة )االأم البنها( �ض 402

ال�صتاء  يداك من طريانك اخلرايفنّ فوق  ماذا جنت 

وال�صيف؟

- العالمة!

- هل لها غري ما اأعطته ال�صابقني

�صبنّوا و�صابوا

واأوح�صوا بنات نع�ٍض قبلك؟

�ض425  الوردة(  )ظل   : بعنوان  اأخرى  وق�صيدة 

»ا�صتلهامًا من بورخي�ض«)8(

هل الظاهر عك�ض الباطن؟

�َصْورة الريح؟

احلياة ال�صامتة لالأ�صجار؟

ِزنة لفظ اجلاللة على ل�صان القانط

من كل رجاء؟

ذلك اجلبل الذي �صعدُته ال اأدري متى وكيف، 

الق�صيدة  مبقايي�ض  ن�صبيًا  الن�ض  طول  وبرغم 

البداية  منذ  اال�صتفهامية  بنيته  اأن  اإالنّ  الق�صرية، 

الن�ض  م�صاحة  تقلي�ض  يف  ت�صهم  النهاية  حتى 

القائم  اال�صتفهامية  البنية  من  وجتعل  املكانية، 

الق�صيدة  �صنف  اإىل  تعيده  مركزية  بوؤرة  عليها 

الق�صرية، ومن ناحية اأخرى فاإن التما�صك ال�صعوري 

والبناء العاطفي الدائري للن�ض، يجعالنه ذا كتلة 

فالن�ض  واالأبعاد.  املالمح  حمددة  مو�صوعية 

ة ال�صاعر / الفنان، وثمة اإ�صارات مهمة  يوؤ�ص�ض لنبونّ

يف الن�ض ت�صند هذا التاأويل، من االإ�صارة ال�صوفية 

كبادئة ومفتتح، اإىل وجهتي نظر خمتلفتني حول 

)مو�صى – عليه ال�صالم( وع�صاه، اإىل اجلبل، ورمبا 

ا�صتح�صار �صديد الغمو�ض والرمزية العالية لق�صة 

)يو�صف / عليه ال�صالم( واالأعمى )يعقوب / عليه 

ت عيناه من احلزن فهو كظيم((  ال�صالم( ))فابي�صنّ

)�صورة يو�صف : اآية 84(، ثم ياأتي القمي�ض )قمي�ض 

هذا  بقمي�صي  ))اذهبوا  ال�صالم(  عليه   / يو�صف 

فاألقوه على وجه اأبي ياأِت ب�صرياً(( )�صورة يو�صف 
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/ اآية 93(. 

اأجمد نا�رش عنا�رش  واإخوته يح�صد  يعقوب  وبني 

التكثيف احلكائي بروؤية ال�صاعر ومتثالته للحدث 

القمي�ض  اإىل  باالإ�صافة   – ذلك  ومن  وترميزاته، 

الدم )وجاءوا  ال�رشخة،  – نالحظ وجود اخلنجر، 
لت لكم اأنف�صكم  على قمي�صه بدٍم كذٍب قال بل �صونّ

اأمراً ف�صرب جميل واهلل امل�صتعان على ما ت�صفون( 

قت 
نّ
)�صورة يو�صف : اآية 18(. ثم )قطعة النقد التي اأر

عليه  يو�صف  النبي  بيع  اإىل  كاإ�صارة  االأعمى(  ليل 

ال�صالم ))و�رشوه بثمن بخ�ض دراهم معدودة وكانوا 

فيه من الزاهدين(( )�صورة يو�صف / اآية 20(.

باالإ�صافة اإىل )ثيمة الغربة( : 

مل�صاة يولدون من الغبار

هذه املدن التي مل يرها اأحد...

وثمة اإ�صقاط ملعنى النبوة وعذاباتها على مناذج 

ا�صتح�صار  فجاء  والعاملي،  العربي  االإبداع  من 

ال�صريازي، وحممد  و�صعدي  بورخي�ض،  مثل  اأ�صماء 

هذه  اإىل  اإ�صارة  كالفينو)9(...  واإيتالو  �صكري، 

)بنهاية(  الن�ض  يغلق  الذي  ال�صاعر،  لدى  الروؤية 

))اإين  )ببدايتها(  نف�صها  يو�صف  �صورة  تتنا�ض مع 

راأيت اأحد ع�رش كوكبًا وال�صم�ض والقمر راأيتهم يل 

ت  �صاجدين(( )�صورة يو�صف/ اآية 4(، وهو ما عربنّ

لدائرة  كاإغالق  احلجاب(  )بفتق  الق�صيدة  عنه 

الن�ض من جهة، وفتح له على اآفاق روؤيوية / حلم 

/ نبوءة... من جهة اأخرى.

اإننّ جتربة الق�صيدة الق�صرية عند اأجمد نا�رش متثل 

وظيفته  له  اأن  يرى  �صعري  ل�صكل  واعية  ممار�صة 

وجمالياته اخلا�صة، ومل ياأت مبح�ض ال�صدفة اأو 

ن�صوب القدرة اللغوية اأو اخلائلية، فال�صاعر مار�ض 

وق�صيدة  واملوزونة،  الطويلة،  الق�صيدة  كتابة 

وهو  الرحالت،  وكتب  واملذكرات،  وال�صري  النرث، 

على اأبواب كتابة الرواية)10(. لذا ن�صتطيع القول 

متثل  تقنية  �رشورة  عنده  الق�صرية  الق�صيدة  اإننّ 

تدخل  ورمبا  ت�صتمر،  رمبا  �صعره  يف  فنية  مرحلة 

التايل  ديوانه  يف  حدث  كما  معينة،  حتوالت  يف 

اأال وهو ديوان )حياة  راأى عالمة..(  )كلنّما  لديوان 

فيه  ل  حتونّ الذي   )2004 بريوت  متقطع/  ك�رشد 

ل فيه »نقلة  اأجمد نا�رش اإىل و�صع �صعري اآخر �صجنّ

اأهمية خا�صة، لي�ض يف �صياق تطور  مميزة وذات 

فح�صب،  ال�صخ�صية  ال�صعرية  نا�رش  اأجمد  جتربة 

العربية  النرث  ق�صيدة  تطورات  �صعيد  على  بل 

املعا�رشة ب�صفة اأعم«)11(.

معظم  بها  مير  التحوالت  هذه  مثل  اأن  �صك  وال 

ال�صعراء الذين يرون يف التجديد حتمية فنية وغاية 

درا�صته  يف  عبا�ض  اإح�صان  ذا  هو  وها  مبتغاة، 

اإبراهيم ن�رشاهلل يعربنّ عن  للق�صيدة الق�صرية عند 

هذه الو�صعية قائاًل : »ومع اإبراهيم اأخذت الق�صيدة 

الق�صرية بعداً جديداً حني اأفردت يف ديوان كامل، 

من  �صاأمًا  ذلك  يكون  اأن  دون  ديوان،  من  اأكرث  اأو 

الق�صيدة الطويلة التي اأجادها اإبراهيم يف )نعمان 

ي�صرتد لونه( ويف )الفتى النهر واجلرنال( وغريهما 

اإىل  ال�صعر  اإبراهيم من  اإننّ انتقال  من دواوينه. ثم 

الرواية يدل على اأن طول ال�صكل ال يقف يف طريق 

اإبداعه، اإذن فالق�صيدة الق�صرية لديه البدنّ اأن تكون 

�صكاًل يوؤدي وظيفة ال توؤديها االأ�صكال ال�صعرية )اأو 

الروائية( الطويلة«)12(.

اللذين  الوظيفة  وتلك  ال�صكل  هذا  مثل  اأن  ويبدو 

ميكن ر�صدهما يف ق�صائد اأجمد نا�رش الق�صرية 

)ال�صعر  م�صاألة  النظر يف  الإعادة  بالناقد  يدفعان 

ا يعرف نقداً بـ)دور القارئ  والتلقي( والبحث عمنّ

الق�صائد  من  منطًا  نواجه  وخا�صة  الن�ض(  يف 

بع�صهم  اها  �صمنّ التي  تلك  ت�صبه  الق�صرية 

بناوؤها  يتاأ�ص�ض  التي  الوم�صة( وهي  )بالق�صيدة 

ق�صرية.  جمل  ب�صع  اأو  واحدة  جملة  على  الفني 

فمثل هذا البناء ي�صري اإىل توقع م�صاركة القارئ 

يف �صياغة الن�ض نف�صه، دون االكتفاء بامل�صاركة 

هو  كما  فح�صب،  وتاأويله  املعنى  �صياغة  يف 

احلال يف تلقنّي ق�صائد ذات طبيعة مغايرة. ومن 
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ناحية اأخرى جند يف هذه النماذج �صحنات عالية 

توليف  ومن  اللغوية،  العالقات  يف  العبث  من 

الذي  اللغوي،  الهذيان  ي�صبه  مبا  للداللة  عجيب 

ينجم �صمته احلداثة يف مراحل التجريب ال�صعري، 

اه  عند اأدوني�ض خا�صة، )بتفجري اللغة(، اأو ما �صمنّ

تلك  ال�صفر(  درجة  يف  )بالكتابة  بارت  روالن 

التلقي  يف  كبرياً  جهداً  القارئ  من  تتطلب  التي 

والو�صول اإىل منط من التوازن عند ممار�صة حقه 

التجربة اجلمالية واالقرتاب مما ن�صميه  يف فهم 

اأو باأخرى. ورمبا ب�صبب خوف  )املعنى( بطريقة 

التوازن  من  النمط  هذا  حتقق  عدم  من  ال�صاعر 

اأجمد  اأن  – والن�ض( نالحظ  )القارئ  يف معادلة 

نا�رش مل يكرث من هذه الق�صائد )الوم�صات( ومن 

هنا جند مناذج معدودة منها، وهي تتطلب كفاءة 

عالية يف التعامل معها، ومن هذه النماذج: 

)وديعة( �ض396

مل اأر الذي ا�صرتدها

ولكنني �صمعت خطواً خفيفًا

على حا�صية الليل، ويف ال�صباح وجدت على بالط 

الرواق 

جلد اأفعى وري�صة بي�صاء

)متيمة( �ض 397

ا جننّ الليل فطفقُت اأ�صتدعي قريني واأجزل  جننُت ملنّ

الأوثاين �صعري املولِد، متيمتي طلعت عليها ال�صم�ض 

ومل يجد حرُق طرٍف من ثوبك اأو �صك دمية البعل 

بدبو�ض.

)اأثر( �ض406

من  العليا  �صفِتك  على  الزرقاء  الكدمة  لي�صت  كال، 

 احلر�ض، بل اأنني العود ال�صومرينّ حتت 
نّ
�صيدلنّ علي

ثيابك.

)ظهور( �ض 418

العالمة تظهر ملن يتوىل،

تقود االأعمى اإىل ما راأته يداه

ومتنح الالهي م�صتحقات اليقظة.

)ق�صمة( 419

تي بني �صينّافني هواٌء م�صطور. ِح�صنّ

)ِحرز( �ض422

بها  ت�صتعني  التي  الكلمة  تلك  عنقك  يف  حتملني 

ال�صلوات  َبَرْتها  باأيٍد  ينه�صن  وهننّ  االأمهات، 

واالأواين، على جاذبية االأر�ض وال تعرفني ما الذي 

حماك كل هذا الوقت.

)دليل( �ض423

ه يف ِحماك االأعمى يعرف اأننّ

ال الب�صريُة 

ال اليُد 

ال الرائحُة

ال احلفيُف دلنّه

�ض بل ال�صوء الذي ن�صنّ

حِمجريه املظلمني.

وال �صك اأن الكفاءة التي اأ�رشت اإليها ال تقت�رش على 

اأن  التاأويلي فح�صب، بل هي كفاءة ميكن  اجلانب 

املتلقي  خربة  على  معتمدة  اأي  جمالية،  ن�صميها 

»ميكن  اإذ  الفني،  العمل  اأنتج  الذي  املجتمع  يف 

النظر اإىل االإنتاج الفني بو�صفه تعبرياً عن اأعراف 

مزاج  عن  ذاتيًا  تعبرياً  ولي�ض  املجموعة،  وتقاليد 

�صخ�صي لفرد«)13( 

كما ت�صري درا�صات علم اجتماع الفن. اإذن خربة 

اأمام  نقف  اأننا  هنا وخا�صة  املتلقي مهمة جداً 

كالكثافة،  الق�صرية،  للق�صيدة  جديدة  تقنيات 

واملفارقة، وال�صخرية، والبنية الدائرية، واالإيحاء 

وغري ذلك.. وهي خربة اأح�صب اأن القارئ العربي 

مل  العربية  اجلمالية  فالذائقة  بها،  متعمق  غري 

كالرواية  االأدبية،  االأنواع  هذه  مثل  اأبواب  تلج 

الق�صرية  والق�صة   Novella النوفيال  الق�صرية 

جداً، والق�صيدة الق�صرية، اأو الق�صرية جداً اإال يف 

ي�صمى مبا  ما  وثم   )Modernism( احلداثة  نهايات 

76نزوى العدد 65 / يناير 2011 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



بعد احلداثة )post-modernism(، لذا بات لزامًا على 

النقد احلديث اإبراز جماليات الق�صيدة الق�صرية، 

اأن  الفكرية وامل�صمونية، وال �صيما  وان�صغاالتها 

ال�صعراء  من  جمموعة  قبل  من  متار�ض  كتابتها 

على  كاأدوني�ض  الفكري  بعمقهم  عرفوا  الذين 

�صبيل املثال.

الق�صرية  الق�صيدة  ن�صو�ض  لبع�ض  تاأملنا  اإننّ 

من الناحية التقنية يعني اأننا نبحث عن مالمح 

وهي  ال�صعري،  التثوير  اأو  والتغيري  التجديد 

الن�صو�ض  بع�ض  م�صرتكة يف  قد جندها  مالمح 

اأو منفردة يف ن�صو�ض اأخرى، ولناأخذ مثااًل على 

اجلانب التقني من ق�صيدة )اأنفا�ض الهايكو( �ض 

389 التي ميكن عدها جمموعة ق�صائد ق�صرية 

ق�صيدة  اأو  ق�صيدة،  يف  جمموعة  )وم�صات( 

واحدة: 

-1-

ال�صميم الذي فاح 

من �صفح الُبكورة

قلنّدين الو�صاَح فرحت اأنهي واآمر

 -2-

اأنفا�صك املداوية

ت الهواء العليل
نّ
م�ص

فاأبراأته

هي نف�صها التي

اأدنفتني

-3-

يٌد عند ذي العر�ض

ويف االأخرى ال�صوجلاُن.

امللُك كلنّه

�صهقة وخيُط اأمل.

-4-

يدي التي راأت كل �صيء

كتمت، رهبًة، ذكرى انزالقها

على ا�صتدارة الكون.

اأنفا�صي هي التي، بطي�صها، 

راحت تن�رش اللهب.

-5-

وى
نّ
لي�ض ما يلوح لل�ص

فيم�صون يف هديه الهني

ني باأنفا�صه
نّ
بل ما م�ص

فطينّفني

الق�صائد  نقول  ولعلنا  اخلم�صة،  املقاطع  فهذه 

املعجم  ناحية  من  بطريقة،  تكتب  اخلم�صة، 

ال�صويف  الن�ض  بطريقة  واالإيحاء،  واالإيقاع 

وت�صويرية.  نغمية  كطاقة  بال�صعرية  امل�صحون 

عند  االأول  املقطع  يف  االإيقاعية  الطاقة  ولنتاأمل 

القافية )فاأبراأته( : 

اأنفا�ُصك املداوية

ت الهواء العليل
نّ
م�ص

فاأبراأته.

يف  املهمو�صة  واملقاطع  االأ�صوات  �صاعدت  وقد 

اأ�صند به ال�صاعر نعومة املعنى  خلق جر�ض هادئ 

هواء،  )مداوية،  ت( 
نّ
م�ص )اأنفا�ض  العبارة  وطراوة 

)اأبراأته( الإيجاد   : عليل( ثم ياأت جر�ض الوقف يف 

مناخ من ال�صمت كنهاية خليط الهدوء والطراوة، 

التي  واآهاته  ومعاناته  املري�ض  عذابات  ولعك�ض 

تخمد فجاأة لي�صرتيح اإذ اأبراأته يد الطبيب. وقد اأمت 

للجملة،  ا�صمي  تركيب  �صمن  الدورة  هذه  ال�صاعر 

فكانت نهاية االأنفا�ض وتوقفها مع توقف الرتكيع 

يف اجلملة واكتماله.

ا�صمي  وبرتكيب  االآخر،  الدائرة  ن�صف  ياأتي  ثم 

جديد )هي نف�صها التي اأدنفتني(، وبذا تكتمل دائرة 

املقطع / الق�صيدة بعامل يتكونّن من : 

 املحبوبة الهواءال�صاعر

العليل

مبعنى اأن الكون هو )اأنا / واأنت( فقط، وما بيننا 
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هواء، وهو هواء عليل، عن�رش احلياة واأداة البقاء. 

وَوحدة  للمقطع،  امل�صتقلة  الكينونة  هذا  وب�صبب 

البناء الرتكيبي، واالإيقاعي، واملو�صوعي، زعمُت 

اأننّ كل مقطع ق�صيدة قائمة بذاتها.

وما يده�صني يف مقاطع اأجمد نا�رش يف )اأنفا�ض 

الن�ض  بناء  اإعادة  على  القدرة  تلك  الهايكو( 

موظفًا  ال�صعرية،  احلداثة  روؤى  وفق  ال�صويف، 

معجمها  وحمموالت  ال�صوفية،  اللغة  لكثافة 

بع�ض  يف  اخلا�صة  ا�صطالحاتها  بل  الرمزي، 

االأحيان. 

عالقة  ال�صويف  بالرتاث  نا�رش  اأجمد  عالقة  اإننّ 

واإنتاجه  وثقافته  فكره  يف  وحا�رشة  متمينّزة 

احللمية،  روؤاه  املعرفة  هذه  من  لي�صنع  االأدبي، 

االأحوال  لغة  وكاأنها  املعنى،  وفيو�صات 

عن  التعبري  من  ال�صاعر  متكن  التي  واملقامات 

باملع�صوقة  عالقته  طرح  يف  ومكابداته،  وجده 

)املراأة / اجل�صد( اأو )املكان / الوطن( اأو املع�صوقة 

دة، املطلقة من قيود الزمان واملكان وفق 
نّ
املجر

اإن�صان  هواج�ض  فيها  تختلط  �صوفية  جتليات 

اأ�صقف  حتت  وياأكل  البادية،  برائحة  )م�صكون 

ف�صكن  وطنه  من  خرج  اإن�صان  االإ�صمنت(  غابات 

الوطن فيه، باأزقته، و�صوارعه، ومواقف با�صاته، 

وم�صانعه، ومدنه، و�صجره، وقراه(. 

يف  �صتح�صد  املو�صوعية  االإرباكات  هذه  كل  اإننّ 

اليقظة  كاأحالم  حلمية  بلغة  ق�صرية(  )ق�صائد 

اإىل حيث  »تنقلنا  اأجمد  االأحالم، كما يقول  هذه 

نكونه،  اأن  يف  نرغب  ما  نكون  وجتعلنا  �صئنا، 

ولو  عليه،  احل�صول  ن�صتهي  ما  على  ونح�صل 

للحظة حمددة، واأنا – يقول اأجمد – ع�صت طوياًل 

اأول  اليقظة هي  اأحالم  اإننّ  اليقظة، بل  اأحالم  يف 

ممار�صة �صعرية يل«)14(.

وال�صعر الذي ميثل روؤية حلمية، هو اأي�صًا في�ض 

وجتليات  القدمي،  ال�صويف  باملفهوم  و�صطح 

�صوريالية مبفهوم احلداثة ومعطياتها. 

ولنقراأ : 

يٌد عند ذي العر�ض

ويف االأخرى

 ال�صوجلاُن.

امللُك كلنّه

�صهقة وخيط اأمل.

ففي الن�ض مزج فكري عميق، ومراوحة بني عدة 

ة، فهل  اأبعاد ممتزجة بطريقة التاأويالت املت�صادنّ

ما  اأبعد  يبدو  لن�ض  �صيا�صية  قراءة  تقدمي  ميكن 

»اأنتم وما   : اأمل يقل احلالج  ال�صيا�صة،  يكون عن 

تعبدون حتت قدمي«؟ فحفروا فاإذا بالذهب حتت 

اأقدامهم!

ارتباطات  ت�صتدعي  النكرة  ب�صيغتها  )يد(  اإننّ 

وطلب  )املجهول،  مدلوالت  بني  ترتاوح  معنوية 

وهذا  العر�ض،  ذي  عند  وهي  )اال�صتقواء(  القوة 

ر و�صول درجة معينة من حتقيق الذات = 
نّ
ي�صو

االأعلى«،  كم  »اأنا ربُّ ال�صلطة، على طريقة فرعون 

ويدفع نحو هذا التاأويل وجود )ال�صوجلان( كاأداة 

هة وال�صيطرة يف اليد االأخرى. وهو  للفخامة واالأبنّ

ما ينتج حقيقة اأننّ

امللك كله

�صهقٌة وخيط اأمل

– اأن نذهب يف تاأويل  – بطبيعة احلال  وميكن 

داللة  على  فيه  لنقف  اآخر،  باجتاه  الن�ض  هذا 

مذهب  من  جانب  فيها  اآبرو�صية،  ع�صقية�ض 

)اليد  تف�رشَّ  وهنا  االإلهي،  الع�صق  يف  املت�صوفة 

يت�صل  جمايل  بامتداد  العر�ض(  ذي  عند  التي 

التي  )اليد  وت�صبح  العر�ض(،  )ذي  اخللق  بخالق 

)اجلمال(  امتالك  على  دالة  ال�صوجلان(  حتمل 

واجلمال كما نعلم تاج مبعنى من املعاين، وحني 

يتفاعل هذا اجلمال / ال�صلطة بعنا�رش العامل / 

امُللك، يظهر اأثره الع�صي على التف�صري، ويتمثل بـ 

)�صهقة( )وخيط اأمل( وهي )�صهقة( اللذة املتح�صلة 

عن الوقوع يف �صلطة اجلمال، )وخيط االأمل( الذي 
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نرغب فيه على الدوام.

هذه هي طاقات الن�ض الذي ي�صمى نقديًا )باالأثر 

اأن  اإيكو  اأمربطو  يرى  اإذ   )Open work( املفتوح( 

اأثر فني حتى واإن كان مكتماًل ومغلقًا من  »كل 

اأثر  هو  بدقة  امل�صبوطة  بنيته  اكتمال  خالل 

بطرق  يوؤول  كونه  خالل  من  االأقل  على  مفتوح 

كوننا  اإىل  الفني  باالأثر  التمتع  ويرجع  خمتلفة، 

نعطيه تاأوياًل ومننحه تنفيذاً، ونعيد اإحياَءه يف 

اإطار اأ�صيل«)15(.

واأزعم اأن هذا االنفتاح والرثاء التاأويلي هو �صمة 

غالبة، لي�ض يف �صعر اأجمد نا�رش فح�صب، واإمنا 

يف �صعر احلداثة بوجه عام. وهو انفتاح تت�صح 

الن�صو�ض  يف  اأعمق  بطريقة  التاأويلية  جتلياته 

املكتنزة بطاقة �صوفية �صديدة االإيحاء، كما جند 

يف  قوله  مثل  وخماطباته،  الننّفري  مواقف  يف 

)موقف القرب(

اأوقفني يف القرب وقال يل ما مننّي �صيء اأبعد من 

�صيء

وال مننّي �صيء اأقرب من �صيء

اإال حكم اإثباتي له 

يف القرب والبعد )16(.

غري  مغامرة  ميثل  الن�صو�ض  هذه  مثل  فتاأويل 

الذي  هو  ال�صجاع  ل 
نّ
واملوؤو النتائج،  حم�صومة 

ومرجاأ،  النهائي  االأدبي  املعنى  باأن  يعرتف 

واالإرجاء هنا لي�ض مبعناه التفكيكي، بل مبعناه 

املعريف التاأويلي الذي ي�صري اإىل التاأويل )املغلق 

�صحيح  التاأويل  اأن  اأي  معًا،  اآن  يف  واملفتوح( 

ومكتمل، ما مل ياأت تاأويل اآخر يفتحه على اآفاق 

 : يقولون  التاأويل  رو  ومنظنّ املعنى،  من  جديدة 

اأف�صل،  اجتاه  ثم  ولي�ض  واحد،  تف�صري  ثم  »لي�ض 

هناك دائمًا عالقات واآفاق قد ين�صهر بع�صها مع 

بع�ض، هناك دائمًا تغرينّ يف االأهداف، وتغرينّ يف 

الك�صف  فرحة  دائمًا  وهناك  الكلمات،  اإىل  النظر 

وفرحة العدول عن ك�صف �صابق«)17(.
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تتبدى ال�صمات االأ�صا�صية لتجربة خليل �صويلح ال�رشدية برواياته االأربع يف 

اإطار حماولته الدائمة للخروج بال�رشد اإىل مواقع اأبعد من املفرت�ض، ومن 

جغرافية الق�ض القائمة على احلكاية يف متاثلها، بنيانيًا لغويًا وبواعث، 

املتوقع  منظومة  يف  كائن،  هو  ما  اأو  يكون،  اأن  ميكن  ما  اأو  كان  ما  مع 

م�صلكياته  ويف  لل�رشد  ال�صائد  التعريف  �صياق  يف  الواقع،  يفرت�صه  ما  اأو 

التاء  وفتح  امليم  )ب�صم  واملتمثل  قريب،  لوقت  ال�رشدي  للراهن  املت�صيدة 

وامليم الثانية( بنيانًا حكائيًا، ي�صتثمر وقائع عيانية، اأو يقوم على وقائع 

اأو متخياًل �رشديًا، ورمبا يكون مفرت�صًا �رشديًا  افرتا�صًا �رشديًا  عيانية، 

ي�صتند على )ما ميكن اأن يكون( االأمر الذي يحدد لل�رشد م�صاراً خا�صًا يف 

اأبنيته اللغوية ون�صيجه االأ�صلوبي ومداراته لقيم الق�ض، مفهومًا اجتماعيًا 

الأبعاد احلكاية وعمرانها اللغوي والداليل...

اإبراهيــم اجلــرادي

�صاعر واأكادميي من �صورية 

الت�سعينيون واآفاق الكتابة

�سرديات �سورية.. خليل �سويلح منوذجاً

اإن رغبة اخلروج على ال�سائد وحتطيم الأ�سكال القائمة اأو تدويرها 

وتثويرها على الأقل كانت ومازالت همًا اإبداعيًا عند الكثريين واإن 

تبدت يف جيل الثمانينيات والت�سعينيات �سكاًل تنظرييًا اأكرث منه 

م�سلكيًا كتابيًا، فاإن بوادره جتلت يف ال�رشد )ال�سوري( منذ بوادره 

الأوىل، ويف مراحله الالحقة املتتالية،



�صويلح  خليل  عند  ال�رشدية  فاملمار�صة   ...

واأ�صكال  للدالالت  تنظيم  اأقرانه(  )وبع�ض 

احلكائية،  للوقائع  ا�صتثمار  خلل  تعبرياتها، 

امل�صلكية،  والتقابالت  ال�رشدية،  وللمتون 

ال�صخ�صيات،  ومنط  اللغوي،  واالقت�صاد 

وغرائبية م�صاراتها احلياتية، ا�صتثماراً يخرج 

التي  وتو�صيفاته  ال�صائد  تعريفه  من  ال�رشد 

اأنتجت  ب�رشامة  ال�رشدية،  املمار�صة  اأطرت 

وقلة  التجارب  يف  ت�صابه  اإىل  اأدت  مقايي�ض 

�رشديًا  م�صاراً  النمطية  وتعميم  االأ�صكال  يف 

اخلروج  يحاول  جديداً  جياًل  اأن  يبدو  عامًا، 

عليه وا�صتدراك قيم )اجلديد( باأ�صكال توازيه، 

ت�صاند  اأخرى،  تعبري  اأ�صكال  من  م�صتفيداً 

طاقاته  وحتفيز  مقدراته،  تفعيل  يف  ال�رشد 

الئذ  هو  عما  بالبحث  والتقنية  االأ�صلوبية 

يف  ال�صائر  للنمط  ومغاير  وم�صتفز  وطريف 

البنى احلكائية.

اإن هذه املقدمة املكثفة الوا�صفة باإيجاز ما 

والتف�صيل  لالإ�صتطالة  قابل  مدخل  اإال  هي 

تعوي�صًا عن اخت�صار القول املحكوم بالظرف 

كهذه  حالة  يف  ي�صتدعي  والذي  واملكان، 

�رشدي  جلهد  اإال،  لي�ض  اأوىل  اإ�صارات  احلالة، 

متميز ذي م�صار خا�ض، ل�صارد نتوقف بدورنا 

واأ�صماء  مل�صاهمته-  اإ�صارة  جتربته  عند 

على  لت�صتمل  ال�رشد  دائرة  بتو�صيع  اأخرى- 

مواقع جديدة، قد ال تكون ماأهولة متامًا، يف 

الراهن،  ال�صوري  واقعه  يف  ال�رشد،  جغرافية 

و�صتقوم مقاربتنا هذه على موؤ�رشات عامة، 

تقوم بدورها على تبنيد تو�صيفي مكثف يقي 

يف  ي�صكل  الذي  اللغوي  الفائ�ض  من  نف�صه 

االآونة االأخرية عبئًا نقديًا ثقياًل: 

اأقرانه(  )وبع�ض  �صويلح  خليل  جتربة  ت�صري 

)هكذا  حترير  حركة  يف  جدي  دخول  اإىل 

حمموله  من  ال�رشدي  ال�صكل  �صاأو�صفها( 

التجارب  بع�ض  يف  حتول  اأن  بعد  املاألوف 

املمار�صة  واأعني  التجارب  بع�ض  )اأقول 

اإىل  املكر�صة(  االأ�صماء  بع�ض  عند  ال�رشدية 

العياين  الواقع  من  ي�صتعري  جمايل،  عبء 

كليًا،  عليها  ويتكئ  وجوده،  عنا�رش  كل 

اأحيانًا، مع انح�صار تام لنفوذ قوى التخييل 

�صياق  يف  ال�رشدية،  وفواعلها  واأدواتها 

لزمنه  الفني  الزمن  فيها  ي�صتجيب  حتوالت 

لتاأثريات  بدوره  يتعر�ض  الذي  االجتماعي، 

الت�صكيلي-  والفن  )ال�صينما-  كثرية  روافد 

والو�صائل ال�صمعية الب�رشية- ومنجزات علم 

اإلغاء  وحماوالت  االجتماع-  وعلم  النف�ض- 

مرحلة  يف  التعبري..الخ(  اأ�صكال  بني  الفوارق 

الكبرية  بالتطورات  مرتبط  مت�صارع  بحث 

التي حلقت بـ )نظرية االإبداع( نف�صها، خارج 

املا�صي،  القرن  يف  �صارت  التي  التنظريات 

منذ بدايته تقريبًا وحتى نهايته.

اإن رغبة اخلروج على ال�صائد وحتطيم االأ�صكال 

االأقل  على  وتثويرها  تدويرها  اأو  القائمة 

كانت ومازالت همًا اإبداعيًا عند الكثريين )1( 

واإن تبدت يف جيل الثمانينيات والت�صعينيات 

�صكاًل تنظرييًا اأكرث منه م�صلكيًا كتابيًا، فاإن 

بوادره جتلت يف ال�رشد )ال�صوري( منذ بوادره 

االأوىل، ويف مراحله الالحقة املتتالية، واإن مل 

ي�صكل ذلك تياراً-ي�صري اإن مل يوؤ�ص�ض- ملظاهر 

موا�صفاتها  تخلق  �رشدية  حلالة  ناظمة 

وهذا  والبنائي،  احلكائي  م�صعاها  وتر�صخ 

ما يعطي م�رشوعية خروج النماذج ال�رشدية 

التي يحاول  ال�صواب(  )جادة  اأو بع�صها عن 

بع�صنا فر�صها م�صاراً فنيًا واأخالقيًا للو�صول 

اإىل املبتغى ال�رشدي.

اإن نزوعًا وا�صحًا و�رشيحًا )م�رشوعًا اأحيانًا 
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خليل  عند  �رشعنة(  اإىل  يحتاج  واأحيانًا 

تخلي�ض  يحاول  �رشدي  ن�ض  نحو  �صويلح، 

وبع�ض  هو  يحب  )كما  اأعباء  من  حمموالته 

الق�صايا  ال�صفة(.  هذه  تو�صيف  اأقرانه 

عند  جتلت  كما  )ال�صارم(  وخطابها  الكربى 

بع�ض الرواد واجليل االأول والثاين يف ال�رشد 

اليومية  احلياة  من  كبري  باقرتاب  ال�صوري، 

وق�صاياها )ال�صغرية( لغة ومعنى، مبا يوازي 

الق�صيدة ال�صفوية التي �صادت يف الثمانينيات 

وكان  املا�صي)2(  القرن  من  والت�صعينيات 

اجتاهها  يف  �صعريًا  ال�صاعني  اأحد  �صويلح 

والوقائع  الظروف  اأمره  ح�صمت  والذي 

وحتوالت دعاته الكتابية.

ال�رشد  احتفاء  مب�رشوعية  اإقرارنا  ومع 

)بالطارئ( و)الهام�صي( و)اليومي( واملتمثلة 

مب�صريه  ال�صغري(  )االإن�صان  بان�صغاالت 

للبع�ض �صغرية  تبدو  التي  اليومي وعذاباته 

مل  التي  وجوده  وف�صائل  كذلك  لي�صت  وهي 

ي�صتدركها ال�رشد الروائي مبا يوازي ثقل هذا 

كما  الكربى  الق�صايا  اأن  اإىل  ن�صري  الوجود 

ونظرية  نف�صه،  االأدب  تاريخ  ذلك  اإىل  ي�صري 

االأدب عمومًا والنقد االأدبي ذاته، هي الباعث 

الكربى  االإبداعية  املنجزات  خلوالد  االأ�صا�ض 

وما )الرتاجيديات( الكا�صفة لل�صلوك الب�رشي 

احلقيقة  نحو  �صعيه،  يف  االإن�صان  ولعرثات 

والعدل والكرامة )الب�رشية( اإال نواجت اأ�صا�صية 

االأدب  خلف  تقف  التي  الكربى  للق�صايا 

العظيم وت�صاند وجوده.

واإذا كان من حق ال�رشد اأن ين�صغل مبا يوؤرق 

وطارئًا  عار�صًا  يتبدا  مما  الب�رشية،  الذات 

النقد  دائرة  يف  يقع  م�صخ�صنًا  فرديًا  ورمبا 

امل�صتثنى فاإن من حق املحمول على حامله 

ي�صي  مبا  الوقائع  قيمة  ا�صتدراك  ال�رشدي 

املحركة  وبواعثها  الب�رشي،  ال�صلوك  بدوافع 

اأواًل،  نف�صها  مع  عالقتها  يف  ال�رشدية  للذات 

جتربة  يفت  مل  وهذا  ثانيًا،  االآخرين  ومع 

�صويلح يف �رشدياته التي تف�صح واإن مل يكن 

يظهر  مما  اأبعد  هو  مبا  وحاد،  مواجه  ب�صكل 

عابراً وطارئًا ويوميًا، باملعنى الذي ا�صتخدم 

على  النقدية  التمارين  يف  املفهوم  هذا  فيه 

)دع  ال�رشدي  ن�صه  ففي  ال�صورية،  ال�صاحة 

عنك لومي( )دار االآداب 2006( اإحياء للمهل 

الذي ترى فيه بع�ض املواقف النقدية اأمراً غري 

ناظم للم�صلكيات العامة، مبا يوقعه يف دائرة 

ال�صوري(  )ال�رشد  ي�صتهدفها  التي  اال�صتثناء 

»ل�صلة  ال�رشدي  فالتو�صيف  قريب،  وقت  اإىل 

ومثاقفة  ثقافة  ب�صخو�ض  املتمثلة  الثعالب« 

واملرموزة  واالأبعد  االأقرب  دوائرها  من 

غاياتها  ويدرك  ي�صتدركها  عيانية  بحيوات 

ويعرف حركتها كل ذي �صلة باملناخ الثقايف 

العام يف �صورية و�صواها، مما حتتمله احلياة 

من  مظهر  عن  تعبرياً  ويعد  عمومًا،  الثقافية 

مظاهرها، والذي يعده بع�صهم �صلوكًا ثقافيًا 

ال  كونه  اأحيانًا(  ومرذواًل  هابطًا  كان  )واإن 

)�صهادة(  ي�صرتط  وال  اخت�صا�صًا  ي�صتدعي 

ولي�ض من تو�صيف فارز ملمثليه، االأمر الذي 

ي�صمح بتداخل ال�صفات وبتغليب املظهر على 

زير  �صكري،  �صمري  مثل  ف�صخ�صيات  اجلوهر 

الن�صاء املتمر�ض، املعتا�ض على قدرات ذاتية 

ا�صتخدامات  يف  العابرة  املنافع  تزجية  يف 

ثقافية- اإذا جاز التعبري- ت�صهل اأمر متريرها، 

وح�صني حمام، مبتكر االألقاب املزيفة، ومنها 

األقاب علمية واأكادميية »�صمحت« له اأن يكون 

ا�صتاذاً جامعيًا يف اإحدى دول اخلليج العربي، 

وغريهم  املجرب،  االأفاق  مع�رشاين،  وعماد 

من �صخ�صيات تاآزر الوقائع ال�رشدية لي�صبح 

احلدث، لي�ض جمرد حامل وقائع حياتية، بل 
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توليف  يف  ال�صارد  ي�صتخدمها  اأفكار  مكون 

حمموالته االأخالقية والفكرية التي تاأخذ من 

العيانية،  الوقائع  التخييلي، ومن  االفرتا�ض 

يبحث  ثقايف  واقع  اإدانة  لت�صكيل  يكفيها  ما 

اأ�صباب ترديه ويف توليف و�صف  ال�صارد يف 

هجائي ملمثليه، اإذا جاز اأن نعد هذه النماذج- 

التي ف�صلها ال�صارد على قد مراميه- متثياًل 

خليل  ي�رشف  الذي  الثقايف  للواقع  من�صفًا 

يف  حتديداً-  احلالة  يف-هذه  �صويلح 

تلطيخه، خلل تفعيل طاقة ال�رشد يف تو�صيف 

اأن يرى غريها!  مناذج هابطة كان باإمكانه 

ت�صاعده على اأن يو�صي الو�صف بهذه النماذج 

واملتنافرة  املن�صجمة  املتناق�صة  الهام�صية 

يف اآن! ما يجعل هذه )الرواية املده�صة مالأى 

عبد  الروائي  تو�صيف  حد  على  باملفارقات( 

الرحمن جميد الربيعي.

واإن  و�صفيًا،  ن�صًا  لي�ض  لومي(  عنك  )دع  اإن 

تبدى كذلك، الأنه ميثل �صكاًل ذا �صوية خا�صة 

من اأ�صكال التعبري ال�رشدي، باأ�صلوب ذي طابع 

نف�صي يعلن عن حالة التعوي�ض التي تتلب�ض 

ال�صخ�صيات جميعها وال�صيما �صخ�صية �صمري 

عن  وتعرب  باملتناق�صات،  الغنية  �صكري، 

حالة نكو�ض، باملعنى املتداول لهذا املفهوم 

التعوي�صي  البعد  ت�صور  اإىل  تقود  النف�صي، 

حلالة االإبداع، كما يريد لها ال�صارد اأن تكون 

التي  ال�رشقية  الفحولة  ملزايا  تاأكيداً  لي�صت 

األفناها يف الرواية العربية التي تتحدث عن 

الغربية مثلما  باملراأة  ال�رشقي  الرجل  عالقة 

هي لي�صت تاأكيداً على عقدة اخل�صاء، الأنها- 

عن  نيت�صه  يعرب  كما  وف�صلها-  اأ�صلها  يف 

على  تاأكيد  وف�صلها،  االأخالق  اأ�صل  يف  ذلك 

لتحقيق  اليومي  �صعيه  يف  الب�رشي  ال�صعف 

رغبات يومية معقولة يعرب عنها مب�صلك لغوي 

الكالم  عالقة  عن  متامًا،  ويف�صح  يوازيها 

اجلرجاين  للمعلم  قول  ذلك  ويف  ب�صاحبه، 

يوازن بني الثنائيات التي تتخلق ب�صفاتها.

)اإن �صال�صة الطبع ودماثة الكالم بقدر دماثة 

كز  يكون  اأن  اجللف  للجايف  فالبد  اخللق.. 

االألفاظ معقد الكالم وعر اخلطاب(.

اإن املوؤدى اللغوي يف هذا الن�ض يحمل معنى 

القول  يف  كما  منا�صب،  واأ�صلوبه  يوازيه، 

يرى  كما  ينقله،  الذي  للمو�صوع  ال�صائع، 

اأر�صطو، يف الكالم املنا�صب لوظيفته، وما دام 

االأ�صلوب هو الوظيفة املركزية للخطاب، كما 

االأ�صلوب  هذا  من  يتاأكد  فاإنه  البنيوية،  ترى 

يف  متطابقتني  عمليتني  توافق  ال�رشدي 

ال�صارد  واختيار  املو�صوعة  تركيب  الوظيفة: 

احلدث،  لغة  خالل  من  التعبريية  الأدواتها 

من  الكا�صف  هو  االأمر  حقيقة  يف  فاالأ�صلوب 

املتكلم(  زاوية  من  )اأي  ال�صارد  نظر  وجهة 

عن فكر ونف�صية �صاحبه، وو�صيلته احلقيقية 

�صخو�صه  �صفات  لتاأكيد  اجلملة،  من  بدءاً 

التي تظهر عادة مقا�صد البث اللغوي وتظهر 

يبدوان  كما  �رشطني،  لتحقيق  املعنى  مزايا 

االأخرى:  الثالثة  االأعمال  العمل ويف  يف هذا 

 ،2004 عاجل،  وبريد   ،2002 احلب،  )وراق 

اأواًل   )2008 ونارميان،  و�صارة  وزهور 

)ال�صكل معيار احلقيقة( وثانيًا تاأدية الكفاءة 

لوظائفها  وكثافتها  اقت�صادها  يف  اللغوية 

اليومية،  احلياة  من  اقرتبت  كلما  االأ�صلوبية 

وظالمة  والرتقب  واملرارات  املباهج  ينبوع 

امل�صائر لهذه ال�صخو�ض الورقية التي متاثل 

احلياة فيما تعطي وتاأخذ. اأما ال�صكل فهو يف 

 )3( حمقًا،  دراج،  في�صل  يرى  كما  حقيقتها 

نقل الفكرة من م�صتوى الكمون على م�صتوى 

الب�صيط  اخلام  �صكلها  من  وحتويلها  اليقظة 
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ال�صكل  اأن  اأي  الوا�صح،  املعقد  �صكلها  على 

هو فعل ممار�صة وحتويل وو�صول اإىل جديد، 

فاإن  وبالتايل  وجوده  قبل  حا�رشاً  يكن  مل 

جديدة  واإ�صافة  و�صريورة  بحث  هو  ال�صكل 

وال�صريورة يتحدد  البحث  االأمل، ويف  اإىل هذا 

وال�صريورة  البحث  ويف  والعامل،  االإن�صان 

مك�صوف  �رشاع  يف  اجلديدة  االأ�صكال  تدخل 

فاإن  نعلم  وكما  واملعاين،  االأ�صكال  قدمي  مع 

جديد القول ال يزعزع قدمي املعاين، وال يهدد 

هيمنة االأ�صكال القدمية، لكن جديد ال�صكل، اأي 

حتقق اجلديد ممار�صة يهدد ما هو قائم. 

اإن الكفاءة اللغوية يف روايات خليل �صويلح 

االأربع مبا فيها )عني الذئب( )وزارة الثقافة 

)مبعنى  وظائفها  توؤدي   )1995 ال�صورية 

اجتياز القول اإىل معناه وحتديد هذا املعنى( 

كلما اقرتبت من لغة احلياة اليومية، اإذ ينظم 

طبيعة  مع  املن�صجم  اللغوي  ن�صيجه  الن�ض 

لغة  غري  ال�صينمائي،  املخرج  لغة  حاملة 

املهتاجة،  املراأة  لغة  غري  املهزوم،  اجلندي 

االأدب  وم�صطلحات  الفل�صفة  مدعي  لغة  غري 

احلديث...الخ. 

جمل  على  تقوم  دالالت  ت�صكيل  اإعادة  مع 

الو�صف  عن  بعيدة  الراوي  عند  وخ�صو�صًا 

امل�صتفي�ض، وحتديداً ذلك الذي ي�صتدر عطف 

العطف،  هذا  على  اأي  عليه  ويقوم  القارئ 

ال�رشدية  االأمناط  بع�ض  يف  يتحول  حيث 

ال�صائدة، اإىل قتامة- غالبًا- ما تكون �صديدة 

من  ومثرية  والعذاب  لالأمل  ومثرية  الكتامة، 

ال  تعاطف  من  كما  امل�صهب  و�صفها  خالل 

تعطيها الواقعة م�صداقية، حتول دون حتويل 

يلعب  متبادلة  ميلودراما  اإىل  التعاطف  هذا 

ال�صارد فيها دوراً اأ�صا�صًا من خالل ا�صتطاالت 

االأحيان،  اأغلب  يف  الواقع،  فائ�صة  لغوية 

مع  ذلك،  عن  االبتعاد  �صويلح  خليل  حاول 

رغبة وا�صحة يف اقت�صاد لغوي يحرر الن�ض 

من اللغة االإن�صائية التي تبدد الطاقة ال�رشدية 

و�صعرية،  اأحيانًا  جميلة  كانت  واإن  حتى 

لت�صبح الرواية رفيقًا ممتعًا واأليفًا جلل�صتني 

اأو ثالث، اأقل من ذلك اأو اأكرث بقليل االأمر الذي 

يغني خميلة القارئ وميتعه بعيداً عن اأثقال 

الروائيني  واملكان  الزمان  يف  اال�صتطالة 

حجم  اإىل  يتحوالن  عندما  يحوالن  اللذين 

لغوي املتعة اإىل رغبة للخال�ض منها! ال�صفة 

التي ت�صكلت �صفة عامة للعديد من الروايات 

العربية، وال�صورية منها حتديداً.

يف  وحتديداً  �صويلح،  خليل  �رشديات  يف  اإن 

للتعبريات  اأدوات  حم�ض  االآخرين،  عملية 

ال�صخو�ض  يخدم  اإ�صاري  ونظام  الب�رشية، 

وغري  امل�رشوعة  الرغبات  مكامن  ف�صح  يف 

امل�رشوعة، وهي بهذا املعنى، �صعي يف الن�صيج 

اللفظي، ي�صكل ظاهراً للبواطن اخلفية القابعة 

يف غرف النف�ض الب�رشية املظلمة، وهي واإن 

التعميم، تظل تبث  واربت واختفت يف ك�صاء 

يف  امل�صطربة  للنف�ض  الداخلية  املكنونات 

املحيطة،  والوقائع  الرغبات  مع  ت�صادمها 

وهذا ما يظهر جليًا يف »وراق احلب« حتديداً، 

ولغة �صويلح غري متعالية، تتوالد من حاجة 

على  ي�صتند  التي  واملجاز  والتجريد  الو�صف 

مناخًا  ليحقق  الروائي  الو�صف  �صاعريتها 

كفاية  مو�صوفًا،  اجتماعيًا  وحيزاً  نف�صيًا 

حتقق كما يرى بع�ض الروائيني �رشط اكتمال 

ا�صتثماراً  التفا�صيل  با�صتثمار  الو�صف 

تالفاها  التي  �صاعريته  يف  اأحيانًا  مفرطًا 

لغة  ل�صالح  ال�صعر  من  القادم  وهو  �صويلح 

حترتم وظيفتها باقرتابها مما يخدم املعنى، 

عن  الناجم  والكالم  للغة  التعبريية  فالطاقة 
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الكامنة  املداليل  يطلق  اللغوية،  االختيارات 

املعرفة  فدعي  والو�صف  احلوار  معنى  يف 

يبدو  املثال  �صبيل  لومي( على  )دع عنك  يف 

اأكرث  تعني  ال  جاهزة  معلبة  اأقوال  كمحفظة 

من تعبريها عنه ك�صخ�صية ه�صة تبدد معاين 

الكلمات با�صتخدامها يف غري حقيقتها، ويف 

الذات  غري مكانتها، ت�صرتاً على حقيقة خواء 

اأمام ما يغزوها من �صغوطات واقع تتحايل 

اأخرى،  دالالت  اإىل  يحيل  الذي  باللفظ  عليه 

يقول  عنك(  )دع  من  ع�رشين  ال�صفحة  ففي 

الدعي من اأقوال كثرية توؤكد ما اأ�رشنا اإليه: 

* بع�ض اأف�صل اأوقاتي كانت اأوقاتًا اأخرى.

بالف�صاء  )اأق�صد  يقول:   40 ال�صفحة  ويف   *

التخيلي، القدرة على متثل االأ�صياء باحلد�ض، 

وال  كانط،  يقول  ما  ح�صب  غيابها،  يف  حتى 

عنها  يعرب  كما  التوهم  اركيولوجيا  اأق�صد 

جاك دريدا(

* ويف ال�صفحة 51 من الرواية ذاتها يفتعل 

ي�صتعري ما  لبو�صها يف قول  احلكمة ويتلب�ض 

لي�ض ل�صاحبها. 

- هذا اإذا كانت له من مقدرة العارف ولغته: 

تخفي�ض  املرء  على  يتعني  اأحيانًا   -

خ�صائره.

والناقد  واملفكر  ال�صاعر  عزيز  اأن�ض  ويعرب 

كما  مزدوجتني  بني  ذلك  وكل  التفكيكي، 

يقدمه الراوي، عن اإعجابه بق�صة منى جابر 

ال  الذي  التايل  بالتو�صيف  اأمامه  ال�صاخ�صة 

يحتمل التاأويل. 

الب�رشية  النظر  وزاوية  واالقتحامية  )املراأة 

اإىل كائنات روحية  التي حتول املح�صو�صات 

وبالعك�ض، مبعنى اأن اللغة تعبري ا�صرتاتيجي 

عن ن�صف العالقة املواربة بني الدال واملدلول( 

املكان  يف  ويقول  �ض56(  لومي،  عنك  )دع 

ذاته: »اأرى اأن ا�صرتاتيجية التفكيك تتمثل يف 

اإخ�صاء الن�ض«.

عملية  يف  االأ�صا�ض  االأداة  وهي  اإذاً،  اللغة، 

التو�صيل بني حموري املبثوث ت�صتمد قيمتها 

)املخرج  ب�صخو�صها  ال�صديد  ارتباطها  من 

احلدث  وجتعل  اإلخ(  الراق�صة..  ال�صينمائي، 

توا�صليًا، اإذا ا�صتخدمنا التو�صيفات االأل�صنية، 

يحقق  الأنه  تفاعلي،  نف�صه  الوقت  يف  وهو 

عالقة  توؤكد  التي  املعتادة  الن�ض  وظائف 

الفرد مبحيطه االجتماعي، امل�صتهدف �رشداً، 

وهو هنا املجتمع ال�صوري يف حقبة حمددة، 

اأن  مبعنى  توالدي،  الن�ض  اأي  اأي�صًا،  وهو 

نتاج  اأو هي  افرتا�صًا �رشفًا،  لي�صت  الوقائع 

هو  واإمنا  فراغ،  من  منبثق  �رشدي  تخييل 

ولغوية  ونف�صية  اجتماعية  وقائع  من  متولد 

تتنا�صل منها اأحداث الحقة، فالن�ض، كما يرى 

ال�صكالنيون الرو�ض –وهم اأول من نبه لذلك- 

منظومة حتدد وظيفة االأدوات االأدبية.

اأنه  يبدو مفتونًا مبا يعتقد  الكاتب  اأن  ورغم 

�صورية حتديداً  ال�رشد يف  ي�صفي على حركة 

معنى جديداً من حيث طرافة احلدث وغرائبيته 

يظل  النف�صي ومظهره حتديداً  وبعده  اأحيانًا، 

والتاريخي،  االجتماعي  لل�رشطني  اأمينًا 

يريد  حيث  اإىل  �صخو�صه  يدفع  ال  فال�صارد 

عامل  يف  االإيديولوجية  مقوالته  لتاأكيد  هو 

م�صكون بالعنف والق�صوة واخليبات والرغبات 

ال�صالة وامل�رشوعة، االأمر الذي يحول الرواية 

اأقوال ما يفقدها  اإىل رواية  اأفعال  من رواية 

ميزة كانت قد ح�صبت لها ال عليها.
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فال�صخو�ض يف معظم ما كتب �صويلح تنبثق 

حمملة  كائنات  اأنها  على  وتقدم  واقعها  من 

الواقع  ن�صيج  من  تتاأتى  التي  االإدانة  بفكرة 

يف  ال�صارد،  خلفه  يتخفى  واقع  وهو  نف�صه، 

اأ�صباب  بدوره  ليدين  تعقيداً  االأ�صكال  اأكرث 

املدحورة  �صخو�صها  مع  ويتعاطف  االإدانة 

يف  االأ�صا�ض  وهي  ال�رشد،  مظاهر  خالل  من 

امل�صوؤول  هو  »فاملظهر  احلكائية  الت�صكالت 

عن منطية ال�رشد والعر�ض واأمناطها الفرعية 

التي تتجلى كما يرى النقد احلديث من خالل 

عالقة ال�رشد باخلطاب والو�صف« اإلخ.

التعبري،  و�صائل  ت�صتح�رشه  غائب  عن  �صيًا 

فعالقته مع كري�صتني الفرن�صية التي عا�رشها 

هذه  تاأطري  يف  الثقافية  الو�صائل  اإىل  اأ�صف 

العالقة- ثم نب�ض 

الذي يدرك وي�صيع  وكل ذلك يرتبط بال�صارد 

يعك�ض  الذي  املظهر  خالل  من  ال�رشد  منط 

باحلوادث  عالقته  ويعك�ض  ال�صارد  منظور 

والوعي،  املوقف  خالل  من  وال�صخ�صيات 

ببعديهما الفني واالجتماعي، لتكون الرواية 

مفردات  مع  ينخف�ض  اجتماعيًا  كيانًا 

االإبداع  هدف  واأخرياً  اأواًل  هي  والتي  احلياة 

احلقيقي.

الو�صف  الكاتب قد جنح من خالل  اأن  واأظن 

اأ�صا�ض  هو  الذي  ال�رشدي،  واملظهر  والعر�ض 

ت�صنيع احلكاية، يف خلق بنية موازية لغايته 

ال�رشدية، وا�صتطاع اأن ي�صتثمر احلاالت لنقل 

احلذرة ال املحظورة مبا ال يتناق�ض مع املكان 

ودالالته والزمان وا�صرتاطاته، فاجلن�ض لديه، 

وهو نتاج حالته، ال ي�صتهدف-واإن مل ين�صجم 

من  االجتماعية  القيم  حتطيم  حميطه-  مع 

املكان  طبيعة  مع  يتعار�ض  �صلوك  خالل 

من  يعرب  الذي  بالقدر  والزمان  وال�صخو�ض 

االفرتا�ض  على  تقوم  ال  حاالت  عن  خالله 

بل  �صيمائية،  اإىل دالالت  تتحول  بل  الروائي 

امل�صطلحات  �صيطرة  لهوى  ا�صتجابة  لنقل 

ا�صتمولوجية،  بيلوجية  �صيمائية  دالالت  اإىل 

حتمل معاين احتدام الرغبات الب�رشية.

يف تركيب �رشدي ال يقيم وزنًا للنمط املعتاد اأو 

التو�صيف املاألوف، اأو الرتاتبية احلكائية يف 

بنيانها املعتاد وتعريفها ال�صائد وتاأطرياتها 

جميعها  �صويلح  خليل  فروايات  املفرت�صة، 

مو�صوعها  لب�صاطة  الذئب«  »عني  )اأ�صتثني 

و�صذاجته ولغتها العادية �صدرت عام 1995( 

تخل�ض �صخو�صها من اأعباء النمطية كما جتلى 

ذلك يف الن�ض ال�رشدي ال�صوري، وحتديداً عند 

الرواية  يف  والثاين  االأول  واجليلني  الرواد 

ال�صورية: البطل املنقذ، البطل املتواري، البطل 

ال�صحية، البطل الظامل.. اإلخ كل ذلك يف اإطار 

االأمثولة  اإىل خلق  ت�صعى  تو�صيفات �صارمة 

التي تفتقدها احلياة وي�صعى اإليها االأدب يف 

كما  العي�ض،  ظروف  لتح�صني  ال�صاقة  مهمته 

بالقيم  امللتزمون  الكتاب  املهمة  لهذه  يريد 

الكربى.

ال�صخ�صيات  يحولون  اأقرانه  وبع�ض  انه 

باملفهوم  والنمطية  )املتطورة  امل�صطحة 

حول  تدور  التي  اأ�صكالها  اأدق  يف  ال�صائع(، 

فكرة اأو �صفة اإىل �صخ�صيات م�صتديرة ك�صكل، 

ما  كثرياً  معقداً  عاملًا  فور�صرت،  يرى  كما 

يت�صف بالتناق�ض.

واأخرياً.. نحن اأدرى باأن جتربة خليل �صويلح، 

اجلديدة  التجارب  من  غريها  مثل  مثلها 

واأبعد  تاأنيًا  اأكرث  نقدية  دراية  اإىل  حتتاج 

ال  الذي  االأمر  وتو�صيفًا،  وا�صتنتاجًا  حتلياًل 
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الحقًا.  اإال  الزمان  وال  حاليًا،  املكان  يتيحه 

روايات  اإن  الداللة:  ذات  باالإ�صارة  نختتم 

باملفهوم  واقعية  تكن  مل  واإن  �صويلح  خليل 

ال�صائع عن هذا املنهج االإبداعي، هي روايات 

نرى  الذي  بالقدر  حياة  طريقة  وهي  واقع 

فيها تعبرياً عن احلياة.

كنا قد حددنا يف تو�صيف ال ميكن اأن يكون 

جازمًا وحا�صمًا، جيل الت�صعينيات باالأ�صماء 

التي بداأت بوادر نتاجها تظهر يف ذلك، قبله 

بقليل اأو بعده بقليل، والتي عاينت انعطافات 

�صيا�صية واأدبية كان لها كبري االأثر يف تلم�ض 

مالمح مفارقة يف احلراك االإبداعي.

الهوام�ض

الق�صيدة تبحث عن  اإىل درا�صتنا:  ال�صاأن  العودة يف هذا  \ ميكن 

نف�صها- �صعراء الت�صعينيات واالأمناط ال�صعرية ال�صائدة- املوقف 

االأدبي العدد 427، 2006م.

البحر  �صتاء  املجال:  هذا  يف  �صابقة  جتارب  نذكر  اأن  ميكن   -1

تنري،  ل�صمري  ال�صم�ض  جبني  يف  وحل  اإخال�صي،  لوليد  الياب�ض 

القطيعة خلليل النعيمي، وليمة الأع�صاب البحر حليدر حيدر، حارة 

خلليل  �صيالوي�صي  بركات،  ل�صليم  الري�ض  اخلليل،  الإبراهيم  البدو 

الرز وغريها وغريها.

2- نذكر من هوؤالء على �صبيل اال�صتئنا�ض: فواز حداد، خليل الرز، 

اإبراهيم  العلي،  ح�صني  غازي  بيطار،  هيفاء  �صالح،  احلاد  حممد 

اأمين  يزبك،  �صمر  اخل�صور،  الدين  جمال  خرت�ض،  في�صل  العلو�ض، 

مل  واآخرون  لهم  قراأنا  ممن  حميد..  ح�صن  اإبراهيم،  جناح  نا�رش، 

ي�صعفني احلظ باالطالع على جتاربهم..

االأحد  ال�صفري،  احلقيقة،  معيار  ال�صكل  دراج،  د.في�صل   -3

1980/3/30

اأركان الق�صة، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب،  اأ.م. فور�صرت:   -4

2001 �ض94  
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 اأنواع ال�رشد يف العامل ال ح�رش لها. وهي تنطوي، قبل كل �صيء، على تنوع كبري 

يف االأجنا�ض. وهي ذاتها تتوزع اإىل مواد متباينة، كما لو اأن كل مادة �صاحلة، 

اأن حتتمله اللغة  نها االإن�صان �رشوده. فال�رشد ميكن  يف حد ذاتها، لكي ي�صمنّ

)�صفوية كانت اأو مكتوبة(، وال�صورة )ثابتة كانت اأو متحركة(، واالإمياء، مثلما 

م من كل هذه املواد. ال�رشد حا�رش يف االأ�صطورة،  ميكن اأن يحتمله خليط منظنّ

واالأق�صو�صة،  واخلرافة،  احليوان،  ل�صان  على  واحلكاية  اخلرافية،  واحلكاية 

واللوحة  والبانتومامي،  وامللهاة،  والدراما،  واملاأ�صاة،  والتاريخ،  وامللحمة، 

واملحادثة.  ال�صحفي،  واخلرب  وال�صينما،  الزجاج،  على  والنق�ض  املر�صومة، 

ف�صال عن ذلك، فاإن ال�رشد- باأ�صكاله الالنهائية تقريبا- حا�رش يف االأزمنة 

واالأمكنة واملجتمعات كلها، فهو يبداأ مع تاريخ الب�رشية ذاته.

حممد ال�سحات

ناقد واأكادميي من م�رش- جامعة نزوى، ُعمان 

�سردّيات بديلة 

قراءة يف النظرية والتطبيق

تقف الدرا�سة بالتحليل عند بع�ص هذه الن�سو�ص، للتدليل على فر�سيتها، 

يف حماولة للقب�ص على الآليات اأو الطرائق التي تعمل بها هذه الن�سو�ص 

من اأجل اإنتاج �رشديات عربية مغايرة )م�رشية حتديدا يف هذا ال�سياق( 

ميكن اأن تندرج حتت مفهوم »ال�رشديات البديلة« وهي:

عزت القمحاوي/ من�سورة عز الدين/ منت�سر القفا�س/ 

حمدي اأبو جليل/ نورا اأمني/ غادة احللواين/ اإبراهيم 

فرغلي/ م�سطفى ذكري. 
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 ولن جتد اأي �صعب دون �رشد، فلكل طبقة من الطبقات 

اأو جماعة من اجلماعات الب�رشية �رشودها. وتكون 

ب�صكل  م�صت�صاغة  االأحيان  غالب  يف  ال�رشود  هذه 

اأو  خمتلفة،  ثقافات  ذوى  اأنا�ض  قبل  من  جماعي 

حتى متعار�صة. فاحلكاية، كل حكاية – كما كان 

يقول ليوتار)Jean-François Lyotard )1- بداأت من قبُل 

ال�صهرية  اجلملة  يف  االأبد  اإىل  كذلك  و�صتظل  دائما، 

العابرة للثقافات التي اكت�صبت طابعا عامليا واأبديا: 

»كان يا ما كان«. واأية حكاية ال تعرف بالتحديد 

نهايًة ما، فكل راٍو يند�ضنّ يف جلد راٍو �صبقه وُي�صلم 

احلكاية مل�صتمع لن يعدم اأن ي�صبح راويا للحكاية 

اأو اأحد الرواة  بدوره. كما ال يعدم اأن يتقدم الراوي 

كبطل للحدث الذي يرويه هو نف�صه. 

 ال�رشد موجود دائما واأبدا، كما يقول روالن بارت 

R. Barthes )1915-1980(، الأنه يوجد حيثما 
يف  حتى  به،  الوعي  لكننّ  ذاتها)2(.  احلياة  وجدت 

الغرب، مل يتحقق اإال مع تطور ما ُعِرف الحقا با�صم 

يهتمان  ِعْلَمنْي  وظهور  ال�رشدي«،  اخلطاب  »حتليل 

به، منذ ال�صتينيات من القرن الع�رشين، يف الدرا�صات 

الغربية نف�صها، هما: ال�رشديات وال�صيميائيات.
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 – تقليدية  معانيه  باأكرث  ال�رشد  فهمنا  اإذا  اأما 

-1935( Edward E. Said ح�صب مقولة اإدوارد �صعيد

التاريخ«)3(.  �صيغ  من  »�صيغة  فهو   -)2003

اللغة  يف   Story/History الكلمتني  بني  العالقة  ولعل 

االإجنليزية والكلمة الواحدة امل�صرتكة يف الفرن�صية 

على  والداللة  الو�صوح  بالغ  مظهرا  جت�صد   Histoire

مدى التاأثري والتاأثر احلا�صل بني ال�رشد والتاريخ. 

لقد كان التاريخ يف الغرب حتى القرن الثامن ع�رش 

االأ�صل  يف  هذا  وينعك�ض  االأدب.  فروع  من  فرعا 

التاريخ  »م�صطلح  اأن  يف  يتمثل  الذي  امل�صرتك 

وم�صطلح ال�رشد الق�ص�صي اإما اأن يكونا �صيئا واحدا 

اأو �صديدي ال�صبه يف كثري من اللغات االأوروبية«)4(. 

 :)-1926( Michel Butor وهنا، يقول مي�صيل بوتور

يف  تدلنّ   Histoire الفرن�صية  الكلمة  اأن  يعرف  »كلنا 

معرفتنا  وعلى  واحلقيقة  الكذب  على  نف�صه  الوقت 

وعلى  العام،  التاريخ  وعلى  املتحرك،  بالعامل 

حذرنا، وعلى الق�ص�ض التي نوؤلنّفها لنحمل االأطفال 

نفو�صنا  يف  الكامن  الطفل  هذا  ولُنِنيم  النوم،  على 

الذي يتاأخر دائما يف اال�صت�صتالم للرقاد..«)5(.

فينتهي  التاريخ  اأما  بالق�صة،  يبداأ  االأدبي  فالنقد 

الق�صة،  على  التحليل  يتقدم  التاريخ  ويف  اإليها. 

يعني  وهذا  يتبعها.  فاإنه  النقد  ممار�صة  يف  اأما 

للن�صاط  نهايًة  التاريخ  اإىل  بالن�صبة  يكون  ما  اأن 

العملية  بداية  النقد  اإىل  بالن�صبة  يكون  املعريف 

العقلية. واإذا َحَكم النقد التاريخي على �رشد زمني 

ب�صيط، على �صبيل املثال، باأنه �رشد دقيق فاإنه ال 

م�صدرا  بو�صفه  بل  حكاية  بو�صفه  حينئذ  يعامل 

يعيد مزجها  اأو  املوؤرخ مبهارة  ملعطيات ميزجها 

جديدة.  متوالية  اأو  �صل�صلة  يف  اأخرى  مبعطيات 

االإعادة ملزج املعطيات يف �صل�صلة جديدة  و»هذه 

اآخر(  تو�صيحي  اإطار  اأي  اأو  الو�صف  اأو  ال�رشد  )اأو 

ق 
نّ
هي التي ت�صنع التاريخ«)6(. وهنا ينبغي اأن نفر

فاحلدث  احلكائي.  وال�رشد  التاريخي  ال�رشد  بني 

ال  التاريخ  ي�رشده(  )اأو  يحكيه  الذي  املا�صوي 

يخ�صع للمعاي�صة واملالحظة واإمنا هو حدث تنتظم 

فالتاريخ  ذلك،  ومع  ر.  التذكنّ ملبداأ  طبقا  موتيفاته 

التاأريخ  خ- يف حلظة 
نّ
املوؤر به  يقوم  اأن ما  يدنّعي 

»االآن وهنا«- هو ا�صتح�صار )كا�صتح�صار املوتى 

املا�صي،  يف  املعي�ض  للحدث  مطابق  واالأ�صباح( 

بطابع  امل�صمار  هذا  يف  خطابه  َي�ِصم  الذي  االأمر 

املوؤرح  عالقة  تقوم  هذا،  وعلى  وال�صدق.  اجلزم 

بالقارئ على اأ�صا�ض ا�صرتاتيجية االإقناع والتدليل 

باحلجة. ومن ثم، فالتاريخ هو مادة حكائية قابلة 

ال�رشد  اأن  حني  يف  والربهان،  واملراجعة  للنق�ض 

حلدث  خيايل  ا�صتح�صار  هو  اخليايل  احلكائي 

ما�ٍض، وخطابه هو حم�ض زعم اأو افرتاء، واالأدب 

واللعب.  الكذب  �رشوب  من  �رشب  النهاية  يف 

فالقارئ منذ البداية يعرف اأن ما يقراأه هو جمرد 

خيال، وبذلك ال تقوم عالقة االأديب بالقارئ على 

املواءمة  اأ�صا�ض  بل على  واالإقناع  اأ�صا�ض احلجاج 
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بني عامل الن�ض املتخينّل وعامل القارئ الواقعي.
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اإنه قد  الثاقبة  اإ�صاراته  �صعيد يف واحدة من   يقول 

-1926(  Michel Focault فوكو  مع  البع�ض،  يعتقد 

للتحرير  الكربى  ال�رشديات  اأن  وليوتار،   )1984

يف  الأنها  اأيامها،  انق�صت  اأو  انتهت  قد  والتنوير 

»اأعتقد  ولكني  اإرجاء«)7(،  اأو  تة  موؤقنّ »عطالة  حالة 

ما  جدية  اأكرث  بطريقة  نتذكر  اأن  علينا  يجب  اأنه 

ويف  احلالة  هذه  مثل  يف  نف�صه،  فوكو  اإياه  يعلنّمنا 

حاالت اأخرى كثرية، اأنه قد يكون االأكرث اأهمية يف 

اأن ال نن�صغل كثريا مبا ُيقال، ولكن  بع�ض االأحيان 

الذي يقول«)8(. فالقوميات  اأو من  يتكلم  الذي  من 

اخل�صو�ض،  وجه  على  العربية  والقومية  عموما، 

اأو  ال�رشديات  اأو  فالق�ص�ض  اأكرث)9(.  ال  �رشديات 

ات هي الو�صيلة املثلى التي ميكن النظر اإليها  املروينّ

باعتبارها ا�صرتاتيجيات تتكئ عليها االأمم وال�صعوب 

واملذاهب  الديانات  حتى  والثقافات،  واحل�صارات 

التخلنّ�ض  اأو  لهيمنتها  التكري�ض  يف  اإما  واالأقليات، 

من اأالعيب االإمربيالية وحيلها ومراوغاتها: 

»فالق�ص�ض تكمن يف اللباب مما يقوله املكت�صفون 

كما  العامل،  يف  الغربية  االأقاليم  عن  والروائيون 

ت�صتخدمها  التي  الو�صيلة  تغدو  اأي�صا  الق�ص�ض  اأن 

ال�صعوب امل�صتعمرة لتاأكيد هويتها اخلا�صة ووجود 

�رشديات  ذاتها  هي  واالأمم   )...( اخلا�ض  تاريخها 

على  اأو  ال�رشد،  ممار�صة  على  القوة  واإن  ومرويات. 

لكبرية  وتبزغ،  تتكون  اأن  من  اأخرى  �رشديات  منع 

االأهمية بالن�صبة للثقافة واالإمربيالية، وهي ت�صكل 

اأهمية هو  الرئي�صية بينهما. واالأكرث  الروابط  اإحدى 

قد  والتنوير  للتحرنّر  الكربى  اجلليلة  ال�رشديات  اأن 

على  امل�صتعَمر وحفزتها  العامل  ال�صعوب يف  جنَّدت 

االنتقا�ض وخلع نري االإمربيالية، وخالل هذه العملية 

هزنّت تلك الق�ص�ض واأبطالها العديد من االأوروبيني 

من  بال�رشاع  بدورهم  فقاموا  اأي�صا،  واالأمريكيني، 

اأجل �رشديات جديدة للم�صاواة و)الروح( املجتمعية 

االإن�صانية«)10(. 

 من هنا، تغدو االأمم، َمَثُلها يف ذلك َكَمَثل ال�رشود، 

ال�صحيق،  الزمن  اأ�صاطري  يف  اأ�صولها  فقدت  وقد 

عني  يف  تام  ب�صكل  فقط  ذواتها  حتقق  اإنها  اإذ 

اأو  ال�صورة لالأمة-  العقل)11(. وقد تبدو مثل هذه 

ممكنة  غري  بدرجة  رومانتيكية  »�صورة  لل�رشد- 

احلدوث، وا�صتعارية ف�صفا�صة، لكنها �صورة تنبثق 

اأدبية تولنّدها االأمة  من تقاليد تفكري �صيا�صي ولغة 

الة يف الغرب«)12(.  بو�صفها فكرة تاريخية فعنّ

 ودون مثل هذا الفهم لالأداء الذي تنه�ض به اللغة 

�صوف  فاإنه  االأمة،  �رشود  ن�صوء  يف  فاعل  دور  من 

و�صف  ملاذا  نفهم  اأن  مبكان  ال�صعوبة  من  يكون 

بو�صفه  التحليلية«  »التعددية  منط  �صعيد  اإدوارد 

يقارب  الذي  النقدي  االنتباه  اأ�صكال  من  »�صكال« 

مبفهوم  يت�صل  وفيما  لالأمة.  الثقافية  التاأثريات 

الثقايف  الدر�ض  اأ�صكال  من  �صكال  وبو�صفها  االأمة، 

اأمة  اإن  القول  ميكن  مثال(،  اجلرام�صي  )باملعنى 

املزدوج  ال�رشد  من  »هيئة  مبثابة  هي  االأمم  من 

اأكرث  يف  الثقافة  على  يقب�ض  الذي  املتناق�ض(  )اأو 

اإنتاجية، وبو�صفها قوة من قوى االإحالل  مواقفها 

االإنتاج  واإعادة  واالنت�صار،  والتمزيق،  واال�صتبدال، 

باأق�صى قدرة، واخللق، واالإرغام، واالإر�صاد«)13(. 

 اإن الن�صيان)14( – وميكن اأن نذهب اإىل احلد الذي 

 )1892-1823( E. Renan ي�صفه معه اإرن�صت رينان

على اأنه خطاأ تاريخي – عامل حا�صم من العوامل 

التي ت�صهم يف خلق �صورة االأمة، »اأعني ملاذا ي�صكل 

مبداأ  على  خطرا  التاريخية  الدرا�صات  يف  التقدم 

اجلن�صية؟«)15(. 
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 االأمة، اإذن، مبداأ روحي، حيث تتكون كل اأمة نتيجة 

اإنها  التاريخ.  بها يف جمرى  تعقيدات عوي�صة مترنّ 

عائلة روحية، ولي�صت جمموعة حدنّدها �صكل االأر�ض 

ما  االآن  عرفنا  لقد  فح�صب.  اجلغرافية  احلدود  اأو 

الروحي  املبداأ  هذا  مثل  خلق  تالئم  التي  االأ�صياء 

العجيب الذي يجمع حتت لوائه ُجَماعا من املفاهيم 

واالجنذاب  املادي،  واالهتمام  واللغة،  كالعرق، 

الع�صكرية)16(.  وال�رشورة  واجلغرافيا،  الديني، 

احلديثة  الدرا�صات  يف  »االأمة  مفهوم  ي�صبح  لذلك، 
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له �صل�صة متوالية من الوقائع  هو نتاج تاريخي �صكنّ

االأمة  الرتباط  ونظرا  املتقاربة«)17(.  واالأحداث 

باملعاين املطلقة التي غذَّت النعرة القومية بنزعتها 

ماري  تقول  كما  املفهوم–  اكت�صب  فقد  الفا�صية، 

– ت�صمينا ازدرائيا، يف فكر  تريز عبدامل�صيح)18( 

»القوة«.  خلطاب  نتاجا  بو�صفه  احلداثة،  بعد  ما 

»االأمة«  م�صطلحا  يزال  فال  الثالث،  العامل  يف  اأما 

و»القومية« ميثالن اخلطاب امل�صاد خلطاب العوملة 

تالحم  يوؤكد  القومي  فاحل�ضنّ  للقوميات.  املتعدية 

الدولة  فيه  ا�صطرت  زمن  يف  الواحد  ال�صعب  اأبناء 

يف  ال�صناعية  الدول  يف  ال�صائدة  بالقيم  االأخذ  اإىل 

ال�صناعة.  اإىل عامل ما قبل  جمتمعات تظل منتمية 

فااللتفاف حول مفهوم االأمة يغدو الفاعل التاريخي 

القادر على حتقيق التحول االجتماعي.

 ومن زاوية مقابلة، ميكن النظر اإىل فكرة »القومية« 

نظرا  متخيَّل«،  �صيا�صي  »جمتمع  هي  حيث  من 

َد االأ�صول والتاريخ وذا �صيادة.  لكونه جمتمعا حمدَّ

حتى  »اأبناء  اأن  اإىل  يرجع  فاأمر  متخيَّال  كونه  اأما 

قوميتهم،  اأفراد  اأغلب  يعرفون  ال  القوميات  اأ�صغر 

ذلك  ومع  بهم،  ي�صمعون  حتى  وال  يقابلونهم،  وال 

دهم تعي�ض يف ذهن كل واحد  عهم وتوحنّ ففكرة جتمنّ

منهم«)19(. وما قد تو�صف به قومية دون اأخرى قد 

يكتب له اال�صتمرارية واالنت�صار والرتاكم التاريخي. 

باأ�صلوب  »القوميات«  ر  تفكنّ اأخرى،  ناحية  ومن 

امل�صائر التاريخية، بينما حتلم »العن�رشية« بتلونّث 

النهائي  تواٍل  عرب  الزمان،  اأول  من  ينتقل  اأبدي 

التاريخ.  اإطار  خارج  الكريهة  املمقوتة  للزيجات 

العن�رشية  هذه  وا�صفا  اأندر�صون  يقول  هكذا، 

العمياء: 

زنوجا  الزنوج  يظل  �صوف  القارنّ  فر�صاة  »بف�صل 

يهودا  اليهود  يبقى  اإبراهيم  بذرة  وبف�صل  لالأبد، 

يحملونها،  التي  �صفرهم  جوازات  كانت  مهما  اأبدا، 

يقراأونها.  اأو  يتكلمونها  التي  اللغات  كانت  ومهما 

اكا لدى  وعلى ذلك، فاليهودي االأملاين كان دائما اأفنّ

النازي«)20(. 

يه   لكننّ هناك فروقا وا�صحة بني ما ميكن اأن ن�صمنّ

الفرد  ق�صة  ففي  القوميات.  وق�ضنّ  الفرد  ق�ضنّ 

اأي  اأن  اعتبار  على  ونهاية،  بداية  توجد  الدنيوية 

ومكان  بزمان  متعينّنة  تاريخية  �صخ�صية  هو  فرد 

والظروف  االأب  جينات  من  نة  ومكونّ واأفعال، 

الزمن، حتى  االجتماعية خالل مرحلة ق�صرية من 

اأو بع�ض  ميوت هذا الفرد، وتبقى له بع�ض ال�صمعة 

غريبا  االأمر  �صيكون  كيف  نتخيل  اأن  وميكن  االأثر. 

اليوم اأن تنتهي حياة اأدولف هتلر، مثال، بالقول اإنه 

الرجل مبا�رشة  اأبريل عام 1945 قد ذهب  يف 30 

»الهولوكو�صت«  اإىل  اإ�صارة  اأدنى  دون  اجلحيم،  اإىل 

للقوميات  »لي�ض  ذلك  من  العك�ض  وعلى  مثال)21(. 

ميتاتها-  ولي�صت  قاطع،  حمدد،  ميالد  تاريخ 

يرى  لذا،  طبيعية«)22(.  ميتات-  لها  كانت  اإذا 

هي  الكربى  املرويات  اأن  الباحثني)23(  بع�ض 

املخيلة  بها  تت�صكل  التي  املركزية  الطرائق  اإحدى 

االجتماعية ل�صعب ما وتت�صح معاملها. واملرويات 

العمل  خميال  هو  ترويه  ما  الأن  »كربى«  الكربى 

لعبة  حم�ض  ذلك  فوق  والأنها  نف�صه،  االجتماعي 

لغوية ي�صل بها عمل التاريخ يف املخيلة اجلمعية 

اإىل جوهر اللغة.

الثانية،  الدرجة  من  مرويات  الكربى  املرويات   

ممار�صات  بع�ض  �رشديا-  ت�صوغ-  اأن  تريد  الأنها 

ت�صفي  واأن  امللمو�صة،  االأوىل  الدرجة  مرويات  اأو 

من  خطابات  اأنها  ومبا  ما.  م�رشوعية  عليها 

الدرجة الثانية، فاإنه ال ميكن التثبنّت منها جتريبيا 

الذي جعلها عر�صة ل�صكوك  وب�صفة مبا�رشة، االأمر 

خا�صية  يعدنّ  من  وكل  والو�صعيني،  التجريبيني 

والأن  املعرفة.  لقيمة  معيارا  التجريبي«  »التثبت 

كانت  التقليدية،  الناحية  من  الكربى،  املرويات 

نهائية  باألفاظ  التاريخية  التجربة  اأن ت�صوغ  تريد 

حا�صمة يف الفهم االإن�صاين )كاحلق واخلال�ض واخلري 

واجلمال وال�صعادة وال�صالم..اإلخ(، فقد �صارت عر�صة 

ل�صكوك من يريدون نقد امليتافيزيقا اأو تفكيكها اأو 

هي  الكربى  املرويات  تكن  مل  فاإذا  اإ�صقاطها)24(. 

يف  خبيء  معنى  عن  بطيئا  ك�صفا  اأو  امليتافيزيقا، 

اأخرى ميكن  اأ�صل ما، فقد تكون هناك ميتافيزيقا 
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ال�سرديات 

-Grand Narr  الكربى

tives اأو ال�سرديات 

ال�سارحة، اأو 

 Meta املا ورائيات

Narratives على 

داللة ال�سمولية، 

باعتباره مفهوما 

مرتبطا ارتباطا 

ل�سيقا بالوعي 

اجلمعي، وما 

قد يثمر عن 

طريقة تفكري 

بعينها قد متيز 

هذا املجتمع اأو 

ذاك اإزاء الواقع. 

اإن ال�سرديات 

الكربى هي 

خيال االأمة 

وخمزونها الثقايف 

وطريقة تداولها 

للمعرفة اخلا�سة 

بها باإزاء جممل 

التفاعالت التي 

يزخر بها العامل 

الالمتناهي من 

حولها.
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و»املرويات  التجاوز.  ميتافيزيقا  باأنها  و�صفها 

الكربى �صل�صلة من التجاوزات التي تتعقل االإن�صانية 

هو  يكون  تاريخا  ومتنحها  لها،  ا�صتنادا  ذاتها، 

املرويات  املعقولية«)25(.  لتلك  املركزي  املحدد 

تنتقد  الثانية  الدرجة  من  خطابات  اإذن،  الكربى، 

خطابات الدرجة االأوىل، وت�صفها وتبدنّدها ومتزنّقها، 

وتقوم باملهام نف�صها– من انتقاد وو�صف وتبديد 

التي ت�صكل ن�صيج احلياة  ومتزيق- مع املمار�صات 

اأن  �صبق  تاأويالت متجاوزة، كما  اإنها  االجتماعية. 

و�صفها برين�صتاين، تكونّن موؤ�ص�صة املجتمع، وتكرنّر 

ما ُوِجد وما ُيوجد، ما كنا اأو ما �صنكون، لكي ن�صري 

ما نحن عليه. لذلك، فاإن: 

»حماولة منع املرويات الكربى يعني منعا للتكرار 

اأن  منعنا  يعني  ال�رشدي  التكرار  ومنع  ال�رشدي، 

غري  من  الداخل«،  »من  ونعاينه  التاريخ  »نعي�ض« 

حياتنا.  على  �رشوطه  ومُيلي  لنا  يحدث  قد  تكرار 

لكنه لن مُي�ضنّ كما هو يف ذاته«)26(. 
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-Grand Narr الكربى ال�رشديات  مفهوم  ينطوي    

 Meta ورائيات  املا  اأو  ال�صارحة،  ال�رشديات  اأو   tives

مفهوما  باعتباره  ال�صمولية،  داللة  على   Narratives

قد  وما  اجلمعي،  بالوعي  ل�صيقا  ارتباطا  مرتبطا 

يثمر عن طريقة تفكري بعينها قد متيز هذا املجتمع 

اأو ذاك اإزاء الواقع. اإن ال�رشديات الكربى هي خيال 

للمعرفة  تداولها  الثقايف وطريقة  االأمة وخمزونها 

يزخر  التي  التفاعالت  جممل  باإزاء  بها  اخلا�صة 

الت�صور  اإنها  حولها.  من  الالمتناهي  العامل  بها 

الروؤية  اآفاق  يحدد  الذي  للجماعة  االأيديولوجي 

التاريخية لها وير�صم معامل التوجهات وامل�صلنّمات 

التي  املواقف  وكذلك  عنها،  احلياد  ميكن  ال  التي 

حيث  من  واالآخر  الذات  بني  العالقة  طبيعة  تر�صم 

»احلا�رش«  مفهوم  عليها  يرتكز  �صوف  عالقة  هي 

الثقايف  االأمة  واأ�صلوب  طريقة  اإنها  بال�رشورة. 

النكو�ض عرب خمتلف  اأو  املقاومة  اأو  املواجهة  يف 

ممار�صة  �صعيد  على  �صواء  واملواقف،  القطاعات 

من  واخلال�ض  املقاومة  �صعيد  على  اأو  الهيمنة، 

يتم  التي   Stereotype النمطية  ال�صورة  اإنها  الهيمنة. 

حماولة تر�صيخها حول بع�ض ال�صعوب واملجتمعات 

اأق�صد  اأي�صا،  واالأديان  والثقافات  واحل�صارات 

»امليديا«  و�صائط  – عرب  له  ج  يروَّ اأو  ي�صاع  اإىل ما 

املتنونّعة ذات الدوافع اال�صت�رشاقية الوا�صحة- عن 

اإرهابية  اأو  االأوروبي،  تطور  اأو  االأفريقي،  تخلنّف 

ذلك  يف  ومثلها  اإلخ،  االأبي�ض،..  ت�صامح  اأو  امل�صلم، 

حول  وت�صويقها  تداولها  يتم  التي  البديهيات  مثل 

روحانية ال�رشق ومادية الغرب. اإن ال�رشديات الكربى 

ل�صورة  التام  التنميط  هي  اجلليلة  ال�رشديات  اأو 

وجودها  وربط  ووح�صيتها  االأ�صالنية  ال�صعوب 

املكت�صف  اأو  املغامر  يد  على  اكت�صافها  بلحظة 

اإىل  اال�صتعمار  عمد  الذي  التمويه  وهي  االأوروبي، 

ممار�صته قرونا طويلة من اأجل تر�صيخ �صورة حمددة 

وحده،  اخلا�ض  �صنعه  من  متخينّل  لواقع  املالمح 

هاته يف احل�صول على كل ما يريد  بحيث يخدم توجنّ

العامل اجلديد،  من و�صائل مادية )كال�صالح، وكنوز 

بهدف  والتب�صري(،  احلرير،  اأو  التوابل  اإىل  والطريق 

اأن ت�صهم مثل هذه ال�صورة يف تعزيز ا�صرتاتيجيات 

ال�صيطرة والهيمنة على االآخر. ويتم ذلك عرب و�صائل 

على  ال�صيطرة  حماولة  منها  �صتنّى،  وا�صرتاتيجيات 

توجيه الدالالت الثقافية واملعرفية وربطها ب�رشوط 

من  املحرِّر(  الفاحت،  الغازي،  )امل�صتعِمر،  املهيِمن 

اأجل ال�صيطرة على معارف ومقدَّرات االأمم املهيَمن 

املحرَّرة(  املفتوحة،  ة،  املغزونّ )امل�صتعَمرة،  عليها 

من خالل تر�صيخ العالقة بني طرفني كبريين هما: 

املعرفة – ال�صلطة.

 يقول ليوتار اإن ما بعد احلداثة تقوم علي الت�صكيك 

مل�صرية  الكربي  االإن�صانية  والغايات  االأفكار  يف 

يف  اأي�صا-  ك  وت�صكنّ  - ت�صكنّ اإنها  حيث  التاريخ، 

عظمى  غاية  اإيل  يقودنا  �صوف  العلم  اأن  مقولة 

واأن  واالنعطاف،  والتحرر  التقدم  �رشديات  من 

املعرفة،  بف�صل  االأمام  اإيل  �صعودا  ي�صري  التاريخ 

الب�رشية املطلق. فاملجتمع احلداثي  اإيل حيث خري 

املعرفة وحتديد م�رشوعيتها على  اإنتاج  يعتمد يف 

على  اأي  »امليتا-حكاية«،  اأو  الكربى«  »احلكاية 
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تاأملية«  فل�صفية  اأو »نظرية  �صيا�صية«  »اأيديولوجية 

الوهمية)27(.  االأ�صطورية  احلكاية  �صكل  لها 

الكربى يف نقلها وفر�صها،  وتعتمد هذه احلكايات 

منهج  على  اآخر،  اإىل  مو�صع  من  هجرتها  وحتى 

تربيري تقوم به موؤ�ص�صات هذا املجتمع اأو ذاك. اأما 

املجتمع ما بعد احلداثي التكنولوجي فاإنه ال يعتمد 

حيث  تربيرية،  ميتا-حكاية  اأو  حكاية  اأية  على 

التي  املعلومات  من  فيه  املعرفة  �رشعية  ُت�صتمد 

وبنوك  الهائل  التكنولوجي  التطور  بتدفقها  َي�صمح 

املعلومات واأجهزة احلا�صوب، وال يتحكم يف اإنتاج 

احلال  هو  كما  التربير،  اأو  النقل  املعرفة  هذه  مثل 

اأو املجتمع احلداثي،  )الَقَبلي(  البدائي  يف املجتمع 

واإمنا يتحكم فيه منهج براجماتي لي�ض بحاجة اإىل 

اأ�صول اجتماعية اأو اأهداف كربى اأو ميتا-حكايات 

الكت�صاب بع�ض ال�رشعية اأو امل�صداقية.

الكامل  االنتفاء  اإن ما بعد احلداثة هنا هي حلظة   

باأنها  �رشدية،  �صيغة  اأية  جانب  من  عاء،  ادنّ الأي 

تهيمن  ثم  ومن  جميعا،  ال�رشد  اأفعال  خلف  تكمن 

عليها وتتحكم فيها: 

ال�صغرية  الق�صة  فيها  ت�صتحوذ  التي  اللحظة  »اإنها 

Grand narrative وتطيح مبفهوم  الكبرية  الق�صة  على 

»الق�صة اجلامعة ال�صاملة احلقيقية« ل�صالح مفهوم 

من  النهائي  عدد  من  واحدة  متثل  التي  الق�صة 

تكري�ض  دائما  تناه�ض  والتي  املمكنة،  الق�ص�ض 

داللتها بطرق �صتنّى..«)28(.

-6-

 اأن ن�صري اإىل اأن م�صطلح »ال�رشديات«، 
نّ
 لعله من اجللي

 Fiction املتخينّل  مبعناها  الق�ص�ض  يعني  ال  هنا، 

فح�صب،  واأنواعه  واأجنا�صه  االأدب  بحدود  ر  امل�صوَّ

�صياق  يف  يعن-  واإمنا  بالطبع،  معانيه  اأحد  وهذا 

احلديث عن ال�رشديات من منظور ثقايف رحب- ما 

ت�صتند اإليه فئة من الفئات، اأو جماعة من اجلماعات 

مقوالتها  بناء  يف  �صمنيًا  ا�صتناداً  االإن�صانية، 

واقعي   
نّ
حمكي اإىل  ذلك  يف  ا�صتندت  �صواء  الكربى، 

حجاجي  �رشد  اأو  رمزي  اأو  اأ�صطوري  اأو  متخينّل  اأو 

اإلخ، فلكل  ن،..  اأو مدونّ اأو تاريخ �صفاهي  اأو فولكلور 

فئة �رشدية مرجعها الهيكلي النهائي الذي تنه�ض 

عليه اأقانيم فكرها واأيديولوجياتها وت�صوراتها عن 

ال�رشد  م�صطلح  يبدو  قد  لذلك،  والهو.  واالآخر  االأنا 

وم�صتقاته »ال�رشدية« و»ال�رشديات« و»االختالفات 

القارئ  اإىل  بالن�صبة  ملغزة  م�صطلحات  ال�رشدية« 

القارئ  اإىل  بالن�صبة  كذلك  تبدو  وهي  العربي، 

ح�صبما   – املتخ�ص�ض  غري  االأمريكي  اأو  االأوروبي 

اأبوديب)29(–  اإدوارد �صعيد ومن بعده كمال  يقول 

الأن وراء معناها املبا�رش، وهو جمرد حكي حكاية، 

اأو يتخفنّى، مدلولها اخلطري الذي مل يلتفت  يختفي، 

اإليه الباحثون اإال موؤخرا:

عامل  ت�صكيل  هو  اجلديد  ال�صياق  هذا  يف  »ال�رشد 

عن  الذات  �صور  �صمنه  حتاك  متخيل،  متما�صك 

ما�صيها، وتندغم فيه اأهواء، وحتيزات، وافرتا�صات 

وتكوينات  ونزوعات،  البديهيات،  طبيعة  تكت�صب 

ما  بقدر  بتعقيداته،  احلا�رش  ي�صوغها  عقائدية 

كما  وخفاياه..  مبتجلياته  املا�صي  ي�صوغها 

احلا�رش  فهم  خا�صتني،  وفعالية  بقوة  ي�صوغها، 

للما�صي واأنهاج تاأويله. ومن هذا اخلليط العجيب، 

ُتن�صج حكاية هي تاريخ الذات لنف�صها وللعامل، مُتنح 

طبيعة احلقيقة التاريخية، ومتار�ض فعلها يف نفو�ض 

الأنف�صهم  وت�صورهم  �صلوكهم  وتوجيه  اجلماعة 

ولالآخرين، بو�صفها حقيقة ثابتة تاريخيا. وتدخل 

نات الدين، واللغة،  يف هذه احلكاية، اأو ال�رشدية، مكونّ

والعرق، واالأ�صاطري، واخلربة ال�صعبية، وكل ما تهتزنّ 

له جوانب النف�ض املتخيلة«)30(.

ره دائما– ح�صبما يقول اإدوارد �صعيد-  ما ينبغي تذكنّ

هو اأن �رشديات التحرر والتنوير يف اأقوى اأ�صكالها 

انف�صال،  ال  تكامل  �رشديات  ذاته  الوقت  يف  كانت 

وهي ق�ص�ض جمموعة من الب�رش الذين مت اإق�صاوؤهم 

عن  اأُبعدوا  اأو  الرئي�صية،  املجموعة  عن  وعزلهم 

القطيع املندفع يف جمرى التاريخ الر�صمي، املعلن، 

وهم االآن يكافحون، بنبالة، من اأجل اأن يكون لهم 

نته الكربى.  تي مدونّ مكان داخلها اأو داخله اأو بني دفنّ

للمجموعة  املعتادة  القدمية  االأفكار  تكن  مل  واإذا 

الالتع�صب  اأو  املرونة  الرئي�صية على قدر كاٍف من 
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اأو  اإليها،  باالنتماء  جديدة  جلماعات  ت�صمح  بحيث 

فاإن  الطبيعي،  م�صارها  اإىل  بالعودة  قدمية  اأخرى 

هذه االأفكار ينبغي اأن تتغري جذريا، الأن ذلك اأف�صل 

والقطاعات  البازغة  اجلماعات  رف�ض  من  بكثري 

الب�رشية الناه�صة)31(. 

ع اأ�صداء املفهوم   اإن مفهوم احلكايات الكربى يرجنّ

كبري  يرتك  مل  الذي  الكوين  التاريخ  عن  الهيجلي 

بع�ض  تخ�ض  الر�صمي  التاريخ  نة  مدونّ اأن  يف  �صك 

لي�ض  هيجل،  وح�صب  اأخرى.  �صعوب  دون  ال�صعوب 

االأمر فح�صب اأن االأوروبيني هم الذين حملوا م�صعل 

الَقَدر التاريخي، بل اإن �صعوبا مثل االأقوام االأ�صليني 

افتقرت  �صعوب  لهي  واآ�صيا  واأفريقيا  اأمريكا  يف 

»�صعوبا بال  اعتربها هيجل  لذا  التاريخ.  اإىل  متاما 

بعد  ما  فاإن  ليوتار،  يقول  وح�صبما  تاريخ«)32(. 

ك من احلكايات الكربى  احلداثة هي املوقف املت�صكنّ

اأنها  ُيفرت�ض  كونية  حكايات  باخت�صار  هي  التي 

خمتلف  ل�رشعنة  ت�صتخدم  كانت  وق�صوى،  مطلقة 

احلكايات  اأما  العلمية.  اأو  ال�صيا�صية  امل�رشوعات 

ال�صغرى فهي حكايات حملية، حكايات املن�صقني، 

واملجه�صات،  واملهم�صني،  واملنفيني،  ين،  والفارنّ

والفالحني،  والطالب،  والعاهرات،  وال�صجناء، 

اآخر  مو�صع  يف  ليوتار  يقول   .)33( الظلنّ واأ�صحاب 

من كتابه: 

اأعرنّف »مابعد  اآخر مدى، فاإنني  اإىل  »ومع التب�صيط 

هذ  امليتا-حكايات.  اإزاء  ك  الت�صكنّ باأنه  احلداثي« 

لكن  العلوم.  يف  التقدم  نتاج  �صك  بال  هو  الت�صكك 

يناظر  ما  واأبرز  �صلفا.  يفرت�صه  بدوره  التقدم  هذا 

هو  امليتا-حكائي  امل�رشوعية  اإ�صفاء  جهاز  قدم 

اجلامعة  وموؤ�ص�صة  امليتافيزيقية  الفل�صفة  اأزمة 

الوظيفة  اإن  املا�صي.  يف  عليها  تعتمد  كانت  التي 

العظيم  الوظيفية وبطلها  احلكائية تفقد عنا�رشها 

وهدفها العظيم. اإنها تتبعرث يف �صحب من عنا�رش 

لغوية حكائية- عنا�رش حكائية، لكن اأي�صا اإ�صارية 

وتقعيدية وو�صفية وما اإىل ذلك. وحتمل كل �صحابة 

بذاتها  قائمة  براجماتية  تكافوؤات  داخلها  يف 

خا�صة بنوعها، وكل واحد منا يحيا عند تقاطع عدد 

كبري منها. لكننا ال نقيم بال�رشورة تراكيب لغوية 

التي نقيمها لي�صت قابلة  م�صتقرة، وخ�صائ�ض تلك 

للتو�صيل بال�رشورة«)34(.
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 ال تزال هناك عدة مدونات �رشدية، ت�صارع من اأجل 

التغريب  موجات  و�صط  نف�صها  عن  واالإعالن  البقاء 

اأو الغربنة اأو العوملة اأو الكوكبة، نق�صد منها- على 

اإىل �رشدية �رشيانية ترتبط بالعمق  �صبيل املثال- 

التاريخي لبالد الرافدين، و�رشدية كردية تعتقد اأنها 

دينيا  تت�صل  حيث  ال�صومري،  الن�صوء  بداية  ت�صكل 

لت مع بداية تاريخية مغرقة  مبدونة اإ�صالمية تاأ�صَّ

يف القدم، وهي �رشدية جتد متثيالتها الن�صية عند 

من  ذلك  وغري  بركات،  �صليم  مثل  و�صاعر  روائي 

خون،  �رشديات متنّ جتاهلها، و�صعى التاريخ، واملوؤرنّ

�صهوا اأو عمدا، اإىل اإ�صقاطها من مدوناتهم. ويف هذا 

م�رشية  �رشدية  عن  احلديث  ميكن  نف�صه،  ال�صياق 

يف  ال�رشدية  متثيالتها  جتد  )نوبية()35(،  جنوبية 

روايات وق�ص�ض ون�صو�ض بع�ض الكتنّاب امل�رشيني 

ول، وغريهما من كتنّاب  اج اأدنّ مثل اإدري�ض علي وحجنّ

تت�صل  عدة  اأخرى  �رشديات  ذلك  اإىل  اأ�صف  النوبة. 

والدنّوم،  واالأكراد)37(،  واالأرمن)36(،  بالغجر، 

وال�صفاردمي)38(،.. اإلخ. 

 عندما كانت �رشدية عبد النا�رش يف اأوج �صعودها 

ل  مل يكن من املمكن الأي »زعيم« عربي اآخر اأن ي�صكنّ

تهديدا حقيقيا له اأو لها، غري اأنه كانت هناك فح�صب 

اآنذاك،  عباءته  من  اخلروج  ا�صتطاعت  حمدودة  فئة 

لغة  ا�صتخدمنا  اإذا  جلبابه،  يف  العي�ض  ت�صتطع  ومل 

الأ�صباب  غالبا  ذلك  وكان  القدو�ض،  عبد  اإح�صان 

فاأخذت  امل�صلمون  االإخوان  اأما  اأيديولوجية. 

عالقتهم بالنظام طابعا �صداميا عنيفا دفع اأرباب 

قدراتهم  ا�صتعر�ض  اإىل  الباط�صة  واأياديه  النظام 

القمعية، حتى �صقطت ال�رشدية النا�رشية يف حلظة 

من  بها  اأحاط  ما  وَهَوى  التاريخ،  حلظات  من  ما 

هالة �صحرية، نتيجة اأزماتها غري القابلة للحل. اأما 

فقد  حملنّها  حتلنّ  اأن  حاولت  التي  البديلة  ال�رشدية 

متثنّلت يف �صورة ذلك الزعيم املتوا�صع، اأو املاألوف 
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اأية  اإىل  مفتقرا   – األفته  لفرط  يبدو-  الذي  للغاية، 

غواية  فيه  ت�صيطر  ع�رش  يف  �صخ�صية  كاريزما 

اإنتاج  يعاد  ولذلك،  الوعي.  عقالنية  على  ال�صورة 

خمتربات  يف  امل�صطنع  العربي  البطل  هذا  �صورة 

و�صائل االإعالم اجلماهريي ال�صلطوية ويف املخيال 

اخلا�ض بالنخبة. 

بكل  حتيط  كانت  التي  الهالة  من  العك�ض  وعلى 

اأو  ام،  �صدنّ اأو  ال�صادات  اأو  االأ�صد  اأو  النا�رش  عبد  من 

ال�صتينيات  حقبتي  يف  العرب  الزعماء  من  غريهم 

وال�صبعينيات، تلجاأ بع�ض الكتابات العربية الراهنة 

اأ�صباه  �رشديات  ن�صج  يف  املبالغة  يف  االإفراط  اإىل 

اأغلب  يعرتي  ا  عمنّ للتعوي�ض  املعا�رشين  الزعماء 

النماذج املعا�رشة من نق�ض، بو�صفها بدائل  هذه 

وال�صتينيات  اخلم�صينيات  اأيقونة  جتاوز  اإىل  ت�صعى 

وال�صبعينيات، حيث كانت �صعارات من قبيل »م�رش 

للم�رشيني« و»القومية العربية« و»بناء ال�صد العايل« 

�صعارات  من  وغريها  للعرب«،  العرب  و»برتول 

د اأ�صداوؤها اآنذاك، بينما اأ�صبحنا نعي�ض،  كربى ترتدنّ

»ال�صجون  �رشديات  اإطار  يف  املوح�ض،  الزمن  يف 

زعبل،..(،  اأبو  تدمر،  غريب،  )اأبو  بامتياز  العربية« 

و»احلادي ع�رش من �صبتمرب«، و»اجلدار الفا�صل«،.. 

اإلخ. 

 ويف االآونة االأخرية، وحتديدا مع بدايات العقد االأول 

من القرن الواحد والع�رشين، بعداأ اأن اهتزت اأقنومة 

ال�صيدة البي�صاء )اأمريكا(، وتهاوت معها بالتوازي، 

والنجاح  ح�صني،  ام  �صدنّ ديكتاتورية  الت�صاد،  اأو 

الغائب  الدن  بن  اأ�صامة  بورتريه  لت�صويق  املذهل 

احلا�رش على م�رشح ال�صيا�صة الدولية، و�صطوع جنم 

االأحداث  هذه  كل  تواتر  بعد  اأقول:  اهلل،  ن�رش  ح�صن 

بحثت القوميات العربية عن اأمنوذجها املخلنّ�ض، اأو 

عن بديل لغياب �رشدياتها الكربى، فوجده البع�ض 

�صوف  غالبا،  �صيزيفي  منتَظر،  متخينّل،  �صخ�ض  يف 

وا�صتغل  جورا،  ُمِلَئْت  اأن  بعد  عدال  االأر�ض  ميالأ 

النا�رشية  ال�رشدية  اإحياء  على  االآخر  البع�ض 

املثقوبة،  العربية  الذاكرة  اأر�صيف  من  وترميمها 

اجلماعات  فرق  اأغلب  داأبت  الذي  نف�صه  الوقت  يف 

الديني  املخلنّ�ض  �رشدية  ت�صخيم  على  االإ�صالمية 

)املنتَظر( القادم بالب�صارة، حامال ف�صيلتي احلرية 

والعدل، الذي قد يوهم به �صعار من قبيل »االإ�صالم 

ال�صيا�صية  ال�صلطة  الأخطاء  ا�صتغالال  احلل«،  هو 

ال�صعار  انطواء  رغم  املتتالية،  واإخفاقاتها  العربية 

الفئات واجلماعات  ا�صتبعاد ونفي باقي  ذاته على 

واالأحزاب، املدين منها والديني على ال�صواء. 
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ال�رشدية البديل، اإذن، كما تقرتحها النظرية النقدية 

اآنفا، هي �رشدية ت�صعى اإىل نق�ض اأقانيم ال�رشديات 

الكربى عن التحرير والتنوير وال�صالم والعدل واحلق 

واخلري واجلمال،.. اإلخ، باملعنى الذي اأر�صته فل�صفة 

احلداثة يف بادئ االأمر، اأو هي تهدف- على االأقل- 

وزعزعة  الكربى،  ال�رشديات  مقوالت  تفكيك  اإىل 

وذلك  اأيديولوجياتها،  يف  والت�صكيك  مركزيتها 

واحليل  اال�صرتاتيجيات  من  جمموعة  طريق  عن 

متثيالتها  جتد  التي  اجلمالية  اأو  الفنية  واالأ�صاليب 

الن�صو�ض  من  عري�ض  قطاع  يف  الدالنّة  ية  الن�صنّ

لعزت  النيل«  ترى  »غرفة  )مثل:  اجلديدة  امل�رشية 

الفردو�ض«  و»وراء  مرمي«  »متاهة  القمحاوي، 

ملن�صورة عز الدين، »ت�رشيح بالغياب« و»اأن ترى 

متقاعدون«  »ل�صو�ض  القفا�ض،  ملنت�رش  االآن« 

اأبو جليل، »الوفاة الثانية لرجل ال�صاعات«  حلمدي 

لنورا اأمني، »وخزة خفيفة« لغادة احللواين، »اأ�صباح 

مل�صطفى  »املرايا«  فرغلي،  الإبراهيم  احلوا�ض« 

العقد  مع  التواتر  اأخذت يف  التي  ذكري،.. وغريها( 

االأخري من القرن الع�رشين، وازداد هذا التواتر حدنّة 

مع االألفية اجلديدة.

هذه  بع�ض  عند  بالتحليل  الدرا�صة  تقف  و�صوف   

حماولة  يف  فر�صيتها،  على  للتدليل  الن�صو�ض، 

للقب�ض على االآليات اأو الطرائق التي تعمل بها هذه 

مغايرة  عربية  �رشديات  اإنتاج  اأجل  من  الن�صو�ض 

تندرج  اأن  ميكن  ال�صياق(  هذا  يف  حتديدا  )م�رشية 

حتت مفهوم »ال�رشديات البديلة«. 

1- �سردية املوت/ �سردية املدينة: 
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احتفاء  القمحاوي  عزنّت  ن�صو�ض  حتتفي   :1-1

الوقت  يف   » و»يلحنّ ينه�ض-  ق�ص�صي  بعامل  بالًغا 

واقعية  كبرية«  لـ»مدينة  ما  ر  ت�صونّ على  نف�صه- 

متخينّلة يف اآن، مدينٍة متنح داخليها )واأغلبهم ذوو 

اأ�صول ريفية( األفًة وغوايًة جتعلهم يلتذنّون وير�صون 

تها  واأَِزقنّ وحواريها  جدرانها  بني  احلياة  َلف  ب�صَ

بديال عن رحابة وبراءة مواطنهم الريفية القادمني 

منها، بينما هم يف واقع االأمر قد �صقطوا يف براثن 

وعلى  عليهم  وتقتات  هوؤالء  باأمثال  حتيا  مدينة 

اإن  احلجيج.  ق�صد  املدن  يق�صدون  ممن  اأ�صباههم 

�صورة املدينة يف ن�صو�ض القمحاوي، التي تنتمي 

احلا�صمة  املرحلة  بو�صفها  الت�صعينيات  حقبة  اإىل 

�صورة  هي  جديدة،  م�رشية  بكتابة  اأره�صت  التي 

من  طرحتهما  ثقافيني  متثيلني  بني  جتمع  ملدينة 

»املدينة- هما  ال�صتينيات  ن�صو�ض  من  كثري  قبل 

الب�صاطي،..  حممد  �صلبي،  خريي  )عند  املتاهة« 

اإدري�ض،  يو�صف  )عند  و»املدينة-املراأة«  وغريهما( 

وغريهم( الغيطاين،..  جمال  اإبراهيم،  عطية  جميل 

مراوغة  مدينة  القمحاوي  فمدينة  هنا  اأما   .)39(

تلفظ الوافدين اإليها ال عن طريق طردهم اأو اإبعادهم 

اأح�صائها  يف  ابتالعهم  طريق  عن  بل  تهمي�صهم  اأو 

هذه  تفتقر  ال  الذي  نف�صه  الوقت  بهم، يف  والتمثيل 

املدينة بحال، مثلها يف ذلك مثل قطاع عري�ض من 

اأينّ من مالمح املدن  اإىل  العربية،  الرواية  قطاعات 

املعروفة التي حتوي يف رحمها االأ�صتات واالأ�صداد 

من الكائنات والب�رش واالأ�صياء وجتمع �صاحاتها بني 

مبانيها  وتنطوي  املظاهر  من  واملختلف  املتعدنّد 

َلَغط وهم�ض، بوح  وعماراتها على �صخب وكتمان، 

ة و�صجن، تقوى وفجور، يف  ومتننّع، اأمل وقنوط، حرينّ

منظومة �رشدية متثيلية عري�صة توازي ت�صاعد املدنّ 

اليومي االأبدي لفعل احلياة/املوت يف اأعلى واأعنف 

جماليه.

وجه  على  النيل«)40(،  ترى  »غرفة  ويف   :1-2

بتمثيليها  املدينة  �صورة  تعدم  لن  اخل�صو�ض، 

فهي  باأخرى،  اأو  بطريقة  اآنفا،  ذكرناهما  اللذين 

مفرداتها  تن�رشب  التي  االأمل(  اللذنّة/مدينة  )مدينة 

هنا وهناك. ينبني هذا العامل الروائي الذي ي�صوغه 

»اللذنّة«  طاقات  تفجري  على  بحكاياتهم  الرواة 

موؤلنّف  يثريها  التي  »البهجة«  مكامن  واإذكاء 

اأنثوية  العامل بعني  �صمني يتبننّى وجهة نظر ترى 

االأنثى  هذه  مالمح  وتنعك�ض  االأحيان،  بع�ض  يف 

على �صطوح بع�ض مفرداته وت�صبيهاته وا�صتعاراته، 

بل ويحر�ض هذا املوؤلنّف امل�صمر كل احلر�ض اأي�صا 

بني  رهافة  يف  الق�ص�صي  ن�صيجه  يجاور  اأن  على 

نف�ض  يف  َبثًّا  يبثنّه  فيما  و«امل�صاخر«  »املباهج« 

ال�صتنّني  جتاوز  �صحفي  مثال،  »عي�صى«،  فـ  قارئه. 

و�صديقه  وبج�صده،  به  وفتك  املر�ض  عليه  وهجم 

ه »رفعت« الرنّوائي املحبط الذي  اأو تابعه اأو حوارينّ

يف  �صيء  اأي  معها  يتغرينّ  مل  رواية  ع�رشين  كتب 

العامل، الأننا: 

ن عائدات ع�رشين رواية اإقامة  »يف بلد كهذا ال توؤمنّ

يومني يف هذا امل�صت�صفى الذي جعل عي�صى �صعيدا« 

)�ض: 26(.

املتخيَّل/ موؤلنّفه  ِقَبل  من  ِنع  �صُ فننّي  عامل  اإنه 

»الـَم�رَشنّات«  عني  على  )رفعت/عزت(  احلقيقي 

اأو  »الواقعة«  كانت  واإن  حتى  االأحيان.  اأغلب  يف 

ب�صدده  فيما نحن  الروائية،  الثيمة«  »املو�صوعة- 

بلذنّة  ال�صعور  هذا  منها  ينبثق  قد  التي  هنا-االآن، 

احلكي،  لفعل  املبهجة  الدنّفقات  تلك  اأو   
نّ
املحكي

)حدث  ما  على  تنه�ض  �صاخرة  تراجيديًة  واقعًة 

]ويحدث[ يف بالد الرتاب والطني(، اأو على تداعيات 
اآثار »املوت البطيئ« لعي�صى وبجواره رفعت رفيق 

دربه يف ممرات الذنّاكرة والوطن امل�صَتَلب يف )غرفة 

َمْن  الننّيل(. فرفعت وحده دون غريه  ]وحيدة[ ترى 
كان يعني له هذا املوت �صيئا.

�رشدية  بو�صفه  هاهنا-  املوت  يغدو  لن   :1-3

َقَدراً مقدورا على  القمحاوي-  بديلة تنتجها رواية 

�رشديًة  مُي�صي  بل  فح�صب،  والكائنات  االأحياء  كل 

اجلنائزية  مرا�صمها  ر�صد  يتم  كربى)41(  كونينّة 

جية يف اآن وف�صولها  وحتليل م�صاهدها املوؤ�صية ال�صنّ

قريبة  �صور  عرب  املتتابعة  الكوميدية  الرتاجيدية 

من  عدد  ذاكرة  خالل  من  ن�صتقبلها  لة  ومف�صنّ ا  جدنّ
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الرواة وال�صخ�صيات.

مبحموالت  »عي�صى«  ال�رشدية  الروؤية  مركز  يف   

ح  ا�صمه الدينية والرمزية وباآالمه النبيلة التي تلمنّ

نبالتها يف رهافة بالغة اإىل »اآالم امل�صيح«، لكننّ 

عي�صى م�صيح اأر�صي قادم من قرية »الع�ض« التي 

اأن يرتك ما  ولد بها وخرجت منها جنازته دون 

فقد  ذلك  ورغم  هنا،  موجودا  كان  اأنه  على  يدل 

ال باأحالم وهواج�ض مل تنته مبوته، واإىل  كان حممنّ

 عي�صى امل�صيح 
نّ
جواره »رفعت« كاأنه اأحد حواريي

بال�صكر  املري�ض  رفعت  ارحتل،  اأو  حلنّ  اأينما 

لالإجناب  بديال  الكتابة  اعترب  والذي  وال�صغط 

راتبه  من  اأكرث  االأمر  واقع  يف  ميلك  ال  هو  بينما 

من  املحيط  وعلى  يرثه.  َمْن  له  ولي�ض  التقاعدي 

تكون  ورفعت  عي�صى  مركزها  يف  يقيم  دائرٍة 

»روز« زوجة عي�صى التي ال تكرتث اإال بنف�صها منذ 

الدَّالل  اإذ تربنّت على  الكلية،  كانت زميلة لهم يف 

االأر�صتقراطي مذ كانت طفلة �صغرية جميلة على 

من  زواجها  يكن  ومل  »�صكري«،  جدنّتها  زوج  يد 

عي�صى اإال جمرد حيلة بعد اأن ف�صلت يف البحث عن 

بدءاً  فيه،  �صيء  كل  ع�صقت  الذي  »�صكري«  مثيل 

ت�رشح  اأن  اعتادت  التي  الناعمة  يده  ملم�ض  من 

املدبوغ  جلده  رائحة  حتى  وج�صدها  �صعرها  يف 

»�صو�صن«  اأي�صا  وهناك  املنع�ض.  التبغ  برائحة 

الطبيبة املجرية اجلميلة التي كانت تاأتي عي�صى 

يف اأحالمه بالغرفة وتتبادل معه ر�صائل الغرام، 

اأ�صماها  كما  الثدييات  اأ�صل  املمر�صة  و»نبيهة« 

كان  كما  جهل«  »اأبو  اأو  التحرير  ورئي�ض  عي�صى، 

اجلميع  باخت�صار:  ورفعت.  عي�صى  عليه  يطلق 

واحدة  غرفة  حكاياتهم-  حتتوي  اأو  حتتويهم- 

ترى النيل يف اإحدى امل�صت�صفيات اخلا�صة مبدينة 

القاهرة.

الرواية  يختزل املوت احلا�رش يف هذه 
ُ
 عندئذ، لن 

وتنتهي  تبداأ  �صينّقة-  مكانية  بجغرافيا  واملحدود 

اأو  اجل�صدية  االإن�صان  عذابات  يف  »غرفة«-  عند 

فح�صب،  االجتماعية  اأو  االأخالقية  اأو  ال�صيكولوجية 

املقام  ينفتح  �صوف  بل  ُيختزل،  اأن  له  كان  وما 

ال�رشدي وتتنّ�صع الروؤية مبحموالت اإن�صانية وعاطفية 

ائل الإن�صان يدخل  والزنّ ت  املوؤقنّ الفعل  نبيلة تتجاوز 

جتربة املوت واآخر يرافقه حلظة بلحظة اإىل »االأَثر« 

مدي والدنّميومي يف نفو�ض حمبنّيه ورفاقه بعد  ال�رشنّ

اأو  املوت  لت�صبح مو�صوعة  احلياة،  دنيا  يغادر  اأن 

رمزيا  متثيال  الرواية  رها  ت�صونّ كما  املوت  كتابة 

اجلميع،  يطال  الذي  اجلمعي  االعتالل  لو�صعية 

فعي�صى  با�صتثناء عي�صى وحده من بني كل هوؤالء. 

حتى  داخله  يف  يحتفظ  يزال  ال  َمْن  هو  فح�صب 

اخرة  ال�صنّ النَّبالة  من  بقدر  املوت  فرا�ض  على  وهو 

التي تعينه على مواجهة ق�صوة  النبيلة  ال�صخرية  اأو 

العامل و�رشاوة حتونّالته: 

]امل�صخرة[ يف رواية تكون  اأن اأ�صفها  »اأمتننّى االآن 

عونا لل�صعفاء اأمثايل ممن ال ميتلكون القدرة على 

ال  طاملا  موتهم  ومكان  �صاعة  حتديد  قدرة  الفعل، 

ميلكون دفعه،...لذنّة االأمل« )�ض:7(. 

واأبناء  بعي�صى  ينفرد  فتئ  ما  الدنّاهم  املوت  هذا   

عزت  للكاتب  ثقايف  متثيل  هم  حيث  من  جيله، 

يح�صدهم  وراح  اأي�صا،  جيله  واأبناء  القمحاوي 

فجاأة،  مات  )»�صالمة«  االآخر:  وراء  واحدا  ح�صدا 

غيبوبة  اأخذته  »�صوقي«  بالكبد،  مات  »جميل« 

�صكر، »روؤوف« لقي عزرائيل يف اأمريكا يف حادث 

�صيارة(. »فالدُّفعة �صارت مطلوبة« على حدنّ قول 

ى  عي�صى. اأما عي�صى ورفعت فقد كانا اآخر من تبقَّ

من »جبهة ال�صمود«، حيث يواجه عي�صى بنبالته 

ة/اللذيذة وطاأة املوت، بطريقة ت�صبه 
نّ
و�صخريته املر

�صخرية اإحدى �صخ�صيات جنيب حمفوظ ال�صهرية 

عي�صى  كلمة  من  القريبة  »طظ«  الكلمة  �صاحبة 

هكذا،  »م�صخرة«.  دائما:  ل�صانه  على  د  ترتدنّ التي 

يت�صدنّى عي�صى للموت، بو�صفه الوح�ض القادم ال 

ه  كاأننّ والزمان  واملكان  االإن�صان  اللتهام  حمالة 

حتى  �صوفوكلي�ض  اأوديب  »كولون«  مدينة  وح�ض 

ردة اإىل  ت�صل اللعبة »البيكيتنّية« يف عبثيتها املطنّ

يف  وحيدة  غرفة  د 
نّ
مبجر اأبدا  حمدود  غري  منتهى 

م�صت�صفى.

يتبع بقية املو�سوع على موقع املجلة )اللكرتوين(
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لي�ض هناك ا�صم يعادل ا�صم »�صهرزاد« �صهرًة، فهي التي �صغلت االأدباء �رشقا 

وغربا، فراحوا ين�صجون حولها االأ�صاطري، وُيلب�صونها من االأثواب ما مل ُيلب�صوه 

ل من  امراأة يف تاريخ االآداب كلنّها. واحلقيقة اأننّ الباحثني االأوروبينّني كانوا اأونّ

تنبنّه اإىل البحث عن اأ�صل راوية »اللنّيايل« ) البطلة ( التي ا�صتطاعت اأن ت�صيطر 

املقابلة  واأن تقف يف اجلهة  وليلة،  ليلة  األف  اح طيلة  فنّ نّ
ال�ص امللك  ذلك  على 

م�صتمدنّة من  واإن كانت  ف�صهرزاد-  �صهريار.  ل�صلطة  ة  امل�صادنّ لطة 
نّ
ال�ص لتمثنّل 

ة قائمة على  ها ا�صتطاعت اأن تف�صح �صلطة اأبوينّ ن�ضٍّ جمهول املوؤلنّف- اإالنّ اأننّ

هرة التي  خ�صية بعد ال�صنّ احلكم امل�صبق.)1( وقد بداأ اهتمام الباحثني بهذه ال�صنّ

نالتها ترجمات اللنّيايل، فمن تكون �صهرزاد؟ 

�سامية عليوي

ناقدة واأكادميية من اجلزائر 

»�سهرزاد« يف اأ�سعار عبد العزيز املقالح 

قراءة يف ق�سيدة »ر�سالة اإىل عمرو بن مزيقيا«

العزيز  الأ�سطورة يف موتيف »اخليانة« يف ق�سيدة عبد  جتلّت 

املقالح التي ربط فيها بني �سهريار وعمرو بن مزيقيا الذي ارتبط 

ب�سورة احلاكم امل�ستبّد برقاب �سعبه، امل�ستكني لواقع الهزمية، 

وحيدا  الهزمية  هذه  يواجه  �سعبه  تاركا  مواجهتها،  من  الهارب 

اأعزل، ولكن ما العالقة التي تربط عمرو بن مزيقيا ب�سهريار؟ وما 

ال�ّسورة التي حاول ال�ساعر عبد العزيز املقالح اأن يجعلنا نراها 

اأو ن�سل اإليها من خالل اإقامته لهذه العالقة بني ال�ّسخ�ّسيتني.



ليلة  »األف  كتاب  �صهرزاد كان يف  ُذكرت  ما  ل  اأونّ

املِلكنْي  اكت�صاف  بعد  ظهورها  وكان  وليلة«، 

خيانة زوجتْيهما، و�رشبهما يف البالد بحثا عن 

خمدوع غريهما قامت با�صتغالله خمادعة ماكرة، 

املخادعة-  املراأة  اأوقعته  ما  اكت�صافهما  وبعد 

ًة وجربوتا  االإن�صية- بالعفريت- الذي يفوقهما قونّ

ورجعا  م�صيبتهما،  عليهما  هانت  وحر�صا-، 

ويخرج  زمان،  �صاه  دور  لينتهي  بالدهما،  اإىل 

من  طالبًة  �صهرزاد  لتدخله  االأحداث،  م�رشح  من 

ا  ُبدًّ الوالد  يجد  وال  امللك،  من  جها  يزونّ اأن  والدها 

الكبري.  اإحلاحها  حتت  ابنته  لرغبة  �صوخ 
نّ
الر من 

وهنا تبداأ حيلة �صهرزاد، ويبداأ تخطيطها خلو�ض 

تكاد  فيها  الفوز  ن�صبة  اأننّ  م�صبقا  تعلم  معركة- 

اآثرت  فقد  ذلك  غم من 
نّ
الر وعلى  منعدمة-،  تكون 

وُتنجي  فتنجو  الننّ�رش  ا  اإمنّ �صعارها:  املغامرة، 

فداًء  فتكون  املوت،  ا  واإمنّ بنجاتها،  كامال  �صعبا 

ة التي و�صعتها- هي  لبنات جن�صها. وكانت اخلطنّ

ذكائها  على  معتمدًة  املا�صني،  كتب  قراأت  التي 

دنيازاد،  اأختها  وجود  ت�صتدعي  تلك-  وثقافتها 

اكت�صاف  يف  الأخيه  عونا  زمان  �صاه  كان  مثلما 

حقيقة املراأة. وهنا يبداأ الِعالج بحكم اأننّ »الق�ص�ض 

م  تخربنا من االأزمنة القدمية مبا يكفي الأن نتفهنّ

على  ف 
نّ
ونتعر حولنا  العـامل  ون�صتوعب  موقفنا 

وقيمنا  و�صلـوكنا  ومناقبنا  فاأخالقنا  اأنف�صنا. 

ر عادًة من   الواجب، وحتنّى ح�ضُّ املرح تتطونّ
نّ

وح�ض

فولية«)2(. ومن باب اأننّ  احلدنّوتات واخلرافات الطنّ

واخلطاأ،  واب  وال�صنّ  ، وال�رشنّ اخلري  حتدنّد  احلدنّوتات 

وما هو طبيعي وما هو غري طبيعي، بداأت جل�صات 

�صهرزاد العالجية، الأننّ احلكاية كانت ُت�رشد على 

م�صامع امللك طبعا، فعملت �صهرزاد على اأن جتعل 

قة وتقطعها متى ظهرت خيوط  تلك احلكاية م�صونّ

الفجر االأوىل عند نقطة ترتك امللك �صغوفا ب�صماع 

البقينّة، فتكون بالتنّايل قد �صمنت يوما اآخر يف ِعقد 

اإذا  ا  اأختها �صهرزاد عمنّ اإذ ت�صاأل دنيازاد  حياتها. 

كانت �صُتكمل احلكاية يف اليوم املوايل، وهنا جتد 

�صهرزاد الفر�صة مواتية لدغدغة م�صاعر �صهريار، 

امللك،  واأبقاين  ع�صُت  اإذا  تقول:  وهي  ال؟،  وكيف 

وكيف ال ُيبقيها وهو ذاُته املتطلنّع اإىل �صماع بقينّة 

 احلكايات )265( حكاية 
نّ
احلكاية؟، وهكذا ت�صتمر

وليلة،  ليلة  األف  �رشدها  يف  �صهرزاد  ت�صتغرق 

وتبدع خاللها وتتفنننّ يف اأ�صاليب التنّ�صويق. 

ت�صتهوي  اأخرى  بلعبة  القتل  لعبة  �صهرزاد  وت�صتبدل 

وتخييل  د  ال�رشنّ لعبة  هي  ف�صوله،  وتثري  �صهريار، 

ور، فُتفرغ �صهريار مـن اإح�صا�صه باالألوهية التي  ال�صنّ

االأوىل:  وظيفته  اإليه  وتعيـد  القتل،  يف  احلقنّ  تعطيه 

وظيفة االأب. 

د، ياأتي اجلزء االأخري خامتة   وبعد االنتهاء من ال�رشنّ

اأوالد،  ثالثة  ُرزق  ه  اأننّ �صهريار  يعلم  اإذ  له،  �صعيدة 

يكافئ »�صهرزاد« على ذلك باإقامة حفل زفاف لها. 

ة االإطار.  وبهذا تختتم الق�صنّ

ة االإطار  ل ما ظهرت �صهرزاد اإذن كان يف الق�صنّ  فاأونّ

التي كانت منطلقا للباحثني عن اأ�صلها. 

نواة  عن  حتدنّث  من  ل  اأونّ »امل�صعودي«  كان  وكما   

فقد  اأف�صانة،  الهزار  وهي  فار�صية،  الهندو-  اللنّيايل 

ل من ذكر ا�صم �صهرزاد ودنيازاد- التي  كان اأي�صا اأونّ

»..والننّا�ض  لها-:  اأختا  ال  ل�صهرزاد  جارية  جعلها 

خرب  وهو  وليلة،  ليلة  األف  الكتاب  هذا  ون  ي�صمنّ

�صريزاد  وهما  وجاريتها،  وابنته  والوزير  امللك 

ودنيازاد..«.)3(

بهمن،  بنت  هوماي  اإىل  الننّدمي«  »ابن  اأرجعها  وقد   

ده  اأينّ ما  وذلك  اليهودية،  ا�صرت  هي  بهمن  اأمنّ  وجعل 

De Goeje »يف بحثه الذي  الهولندي »دو جويه 

ن�رشه يف جملنّة Le Gids �صنة 1886 م.)4( 

    ونلحظ من كلنّ ذلك تباُينا واختالفا يف الرنّوايات 

حيث  واأ�صلها،  »�صهرزاد«  عن  احلديث  تتناول  التي 

يف احلني الذي ُيرجعها بع�صهم اإىل اأ�صول فار�صية، 

من  جند  معينّنة،  زمنية  فرتة  يف  حياة  لها  ويجعل 

الباحثني: الهي  ُيلغي وجودها نهائيا، ومن هوؤالء 

ترف�ض  التي   Lahy Hollebecque هولباك 

فكرة اأن تكون �صهرزاد �صخ�صية حقيقية ُوجدت يف 

زمان ومكان حمدنّدْين، بل تذهب اإىل اأننّ �صهرزاد ما 

�صخ�صية  ة  اأينّ مثل  مثلها  خيالية،  �صخ�صية  اإالنّ  هي 
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اأدبية اأخرى.)5(  

�صخ�صينّة  �صهرزاد  كانت  و�صواء  االأمر،  كان  ا  واأينّ  

لًة، فاإننّ اأ�صطورة حقيقينّة قد ُن�صجت  حقيقينّة اأم متخينّ

ا�صمها  كان  اأي�صا  و�صواء  �صخ�صينّتها،  حولها وحول 

كثريين  كتنّابا  فاإننّ  ذلك،  غري  اأم  ا  فار�صينّ اأم  ا  عربينّ

نالت  فكيف  لغاتهم.  مبختلف  عنها  حتدنّثوا  قد 

هرة ما مل تنله امراأة اأخرى يف جميع  �صهرزاد من ال�صنّ

احل�صارات، ويف جميع االآداب؟ 

 حدنّثتنا اللنّيايل عن �صهرزاد ابنة الوزير التي قدنّمت 

اأم  انت�رشت لهننّ  لبنات جن�صها، و�صواء  نف�صها فداء 

واأن  �صهريار،  ُت�صفي  اأن  ا�صتطاعت  ها  اأننّ اإالنّ   ، عليهننّ

تنتزع  واأن  االألف،  بعد  االأوىل  اللنّيلة  تنال عفوه يف 

تها، ونقائها. منه اعرتافا بعفنّ

 و�صواء كانت �صهرزاد عربينّة اأم غري ذلك فقـد مثنّلت 

قدميها  قينّة  ال�رشنّ املجتمعات  يف  العربينّة  املراأة 

اإالنّ  ا�صمها غري عربي  اأننّ  الرنّغم من  وحديثها، وعلى 

ه �صار يف املراحل التي �صارت فيها كلنّ حكايات  اأننّ

ا�صم  من  ل  وحتونّ بها،  وارتبط  معها،  فرحل  اللنّيايل، 

�صواء  قلبا وقالبا.  ا�صم �رشقي عربي  اإىل  غري عربي 

يف  اأو  املفتاح-  خ�صية-  ال�صنّ يف  التنّحونّل  هذا  ظهر 

ق  ال�رشنّ ُبهر  التي  �صهرزاد-  فاأ�صبحت  الوظيفة معا. 

اأدبية  �صخ�صية  ف�صيئا  �صيئا  مبوهبتها-  والغرب 

ه  اأننّ لدرجة  خمتلفة  باأ�صاليب  عنها  دِّث  حُتُ م�صتقلنّة 

ُن�صجت حولها  اأ�صطورة حقيقية قد  اإننّ  القول  ميكننا 

ق  لل�رشنّ لي�ض  رمز  اإىل  لت  حتونّ كما  ا�صمها،  وحول 

اخلرايف، ولكن رمزا لالأنوثة و�صعة املعرفة، ولت�صبح 

بيعة الب�رشية، فهي التي ر�صم  كائنا خالدا يفوق الطنّ

غربينّون  ُكتنّاب  واكت�صفها  جمهول،  كاتب  مالحمها 

ُيعدنّون من امل�صاهري.. ومن هنا ن�صهد ن�صاأة اأ�صطورة 

د باأقالمهم،  ق يف خيال الُكتنّاب الرنّمزينّني وجُت�صَّ تتدفنّ

للنّيايل  واملكانية  الزنّمنية  احلدود  تعد  مل  َثمنّ  ومن 

ويف  الزنّمن  خارج  تعي�ض  البطلة  واأخذت  حمرتمة، 

اأماكن غري منتظرة. 

 وقد كان الكتنّاب الغربينّون �صبنّاقني اإىل توظيف هذا 

ق  ال�رشنّ ذلك  اإليهم  بالننّ�صبة  ميثنّل  كان  الذي  الرنّمز 

القرن  يف  منهم  للكثري  قبلة  كان  الذي  اخلرايف 

الثنّامن ع�رش على وجه اخل�صو�ض، واأ�صحت بعد ذلك 

فاأ�صبحت  االأدب،  يف  �صخ�صيتها  ال�صتلهام  منطلقا 

من  اخليال  عليها  اأ�صفاه  مبا  اأ�صطورية  �صخ�صية 

هاالت العظمة واجلالل، ومبا ن�صجته اأخيلة الكتنّاب 

التي يحاولون جعلها  الرنّمز-  خ�صية  ال�صنّ حول هذه 

رمزا  كانت  واإن  حتنّى  ور-،  ال�صنّ من  عدد  يف  تتكرنّر 

ي�صعب اأن يتكرنّر.

 وقد ُعرفت �صهرزاد ابنة الوزير يف »األف ليلة وليلة«، 

ها: باأننّ

- اأنثى جميلة 

ة  فة، فكانت رمز اخل�صوبة الفكرينّ - ذكية ومثقنّ

ووقفت  اح،  فنّ ال�صنّ امللك  وحتدنّت  للموت،  ت�صدنّت   -

موقفا بطوليا ملحميا

- خلنّ�صت بنات جن�صها من تهمة اخليانة 

 ، ار امل�صلنّطة على اأعناقهننّ - خلنّ�صتهننّ من بلطة اجلزنّ

. وانت�رشت لهننّ

يف  عنها  يعفو  جعله  ا  ممنّ ل�صهريار،  وفينّة  كانت   -

الننّهاية 

اخل�صوبة  رمز  فكانت  ذكور  اأبناء  ثالثة  اأجنبت   -

البيولوجينّة 

االأ�صطورية  العنا�رش  )اأو  املوتيفات  هي  وهذه   

نة الأ�صطورة �صهرزاد، والتي �صننطلق  غرى ( املكونّ ال�صنّ

بن  عمرو  اإىل  »ر�صالة  لق�صيدة  حتليلنا  يف  منها 

مزيقيا« لعبد العزيز املقالح.

فات، اأخذت �صهرزاد  ه، وانطالقا من هذه ال�صنّ  حيث اأننّ

ا، وجعلت قرائح الكتنّاب تتفتنّق، فطفقوا  طابعا اأ�صطورينّ

اخل�صال  اأو  مات  ال�صنّ هذه  على  زين  مركنّ فونها  يوظنّ

االإن�صانينّة  تاريخ  يف  امراأة  بها  تتنّ�صف  قلنّما  التي 

تهفو  الأمل  انعكا�صا  اأديب  كلنّ  فيها  راأى  وقد  كلنّها. 

رجل  اأيُّ  يتمنى  التي  فات  ال�صنّ وهي  اإن�صانينّته،  اإليه 

ر  مرنّ الذي  الرنّمز  �صهرزاد  فكانت  اأنثاه.  يف  توفرها 

عراء العرب والغربينّوُن خطاباتهم املختلفة عربه،  ال�صنّ

اته.  وم�صتجدنّ ع�رشهم  مع  متا�صيا  ذلك  يف  وغالْوا 

اإىل عمرو  وهذا ما �صنقف عنده يف ق�صيدة »ر�صالة 

بن مزيقيا«. 
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جتّليات االأ�سطورة:

»الثنّورة  موتيف  خالل  من  لالأ�صطورة  جتلنّيا  جند   

بيب  اعر من �صهرزاد- الطنّ والتنّحدنّي«، حيث جعل ال�صنّ

مر�صه  من  امللك  ي�صفي  اأن  ا�صتطاع  الذي  املتمرِّ�ض 

ف  وظنّ وبذلك  الم،  الظنّ يف  وتعي�ض  تختبئ،  املزمن- 

االأ�صطورة توظيفا عك�صيا، اأحال فيه الثنّورة اإىل جنب 

وا�صت�صالم: 

»فال �صهرزاد اأطلنّت

باح« )6( وال الح وجه ال�صنّ

ا �رشيحا،   وهنا تتجلنّى اأ�صطورة �صهرزاد جتلنّيا تامنّ

�رشاحة،  �صهرزاد  ا�صم  اعر  ال�صنّ ذكر  حني  وذلك 

الفجر  اأو  باح  ولل�صنّ باح،  بال�صنّ اال�صم  هذا  ربط  كما 

ف  توقنّ يعني  فالفجر  وليلة«،  ليلة  »األف  يف  داللته 

فكلنّما  عنها،  العفو  يعني  كما  احلكي،  عن  �صهرزاد 

باُح، �صمنت يوما جديدا يف ِعقد  اأدرك �صهرزاَد ال�صنّ

اأطلنّت«،  �صهرزاد  اعر يقول »فال  ال�صنّ اأننّ  حياتها، غري 

من  ملنّت  ها  الأننّ اأم  براأ�صها؟  اأطاح  �صهريار  الأننّ  فهل 

احلكايا التي مل تعد جتدي نفعا يف هذا الزنّمن فاآثر 

اعر اإ�صكاتها؟، اأم ُتراه يرغب يف اأن ياأخذ مكانها  ال�صنّ

�صهرزاد عن  يعجز خيال  قد  واقعية  ة  بق�صنّ ليحدنّثنا 

اعر بني ا�صم  ة حني ربط ال�صنّ ابتداع ف�صولها؟، خا�صنّ

هذا  الع�رش،  �صهريار   / مزيقيا  بن  وعمرو  �صهرزاد 

عنوانها  اعر  ال�صنّ جعل  التي  الق�صيدة  عنه  جتيب  ما 

»ر�صالة اإىل عمرو بن مزيقيا«، فاأينّ خطاب اأو ر�صالة 

اعر اأن ميرنّر عرب اأبيات الق�صيدة؟ : يريد ال�صنّ

»فال �صهرزاد اأطلنّت

باح« وال الح وجه ال�صنّ

لوع،  بح اآذن بالطنّ تها وال ال�صنّ  فال �صهرزاد ابتداأت ق�صنّ

وال طبيب اأمكنه اأن ي�صفي امللك من دائه يف غياب 

املرابع  على  املطبق  الم  الظنّ هذا  ويف  �صهرزاد، 

اأرجاء  كلنّ  على  اأبراده  ين�رش  والدنّجى  والدنّ�صور، 

اغية  الطنّ امللك  فكر  عنه  ي�صفر  ما  منتظرا  اململكة، 

من اخرتاع جديد الإفناء �صعبه، و�صجبه من خارطة 

الوجود.

 كما تتجلنّى االأ�صطورة من خالل موتيف »الرنّحلة«، 

يتجلنّى  الذي  املوتيف-  هذا  اعر  ال�صنّ اأخ�صع  حيث 

عن  بحثا  امللكني  رحلة  يف  وليلة«  ليلة  »األف  يف 

املراأة،  حقيقة  على  الوقوف  يف  ورغبة  اخلال�ض، 

باإدانتها اأو تربئتها-،  ملا يالئم اجلانب التنّاريخي 

ة عمرو بن مزيقيا- الذي األقى حمل �صعبه وراء  لق�صنّ

حتفه  يالقي  وحده  اه  اإينّ تاركا  مباله  وهرب  ظهره 

وير�صده  خطاه  يهدي  قائد  دون  للمهالك  ويت�صدنّى 

الذي  امل�صتبدنّ  اإىل طريق اخلال�ض، فهو رمز احلاكم 

خ�صية.  ال�صنّ ونزواته  �صهواته  اإر�صاء  �صوى  له  همنّ  ال 

ا ظلنّ حاكما  يف حني جند اأننّ �صهريار مل يهرب واإمننّ

 واإن كان �صيفا م�صلَّطا على 
نّ
على �صعبه قاهرا- حتى

رقاب الننّ�صاء دون الرنّجال-،  يف حني كان عمرو بن 

مزيقيا املت�صبِّب يف هالك �صعبه- ن�صائه ورجاله-، 

بل  �صهريار،  وح�صينّة  تفوق  بذلك  وح�صيته  فكانت 

وتفوق حتنّى وح�صية فرعون الذي �ُصلِّط ورهُطه على 

رهم اهلل تعاىل بف�صله عليهم  بني اإ�رشائيل الذين يذكنّ

هم كانوا {يذبنّحون  ه اأجناهم من اآل فرعون، قائال باأننّ وباأننّ

كم  ربنّ من  بالء  ذلكم  ويف  ن�صاءكم  وي�صتحيون  اأبناءكم 

عظيم})7(، فقد �ُصلِّط فرعون على بني اإ�رشائيل ابتالء 

لهم من اهلل �صبحانه- حني بغوا يف االأر�ض وابتعدوا 

هم-، بينما كان ت�صلُّط عمرو بن مزيقيا  عن �رشعة ربنّ

على قومه بدافع طمعه ونزواته، ولي�ض باأمر من اأحد 

وء. ارة بال�صنّ ماعة واالأمنّ اإالنّ نف�صه الطنّ

فيه  يرحل  مل  الذي  احلني  يف  املقالح-  جند  كما   

�صيفا  ظلنّ  بل  خلفه،  �صعبه  يخلِّف  ومل  �صهريار، 

م�صلَّطا على رقابه الإفنائه ) ملدنّة ثالث �صنوات بعد 

العذاب  ويالت  �صعبه  فيها  اأذاق   ) اخليانة  اكت�صاف 

واملذلنّة واال�صتعباد، واأجرب �صعبه الذنّليل على تقدمي 

عب  ال�صنّ وكاأننّ  واملغفرة،  للرِّ�صا  طلبا  له  القرابني 

كلنّه مطالب بالتنّكفري عن خطيئة امللكة االأوىل التي 

مكث  فقد  حرمة،  للملك  حتفظ  ومل  العهود  خانت 

اإذن ال رغبة منه يف املكوث، ولكن الإفراغ  �صهريار 

عقده كلِّها يف �صعبه، واإذالله وال �صيء ميكن اأن ُيِذلنّ 

الرنّجل غري تقدمي عر�صه طائعا و�صيف القهر م�صلَّط 

الذي حني  يربطه بعمرو بن مزيقيا-  على عنقه-، 

بداأت بوادر الننّبوءة تتحقنّق-، باع اأطيانه ورحل اإىل 
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وجهة جمهولة، وترك �صعبه يواجه م�صريه املحتوم 

الذي كان يدركه هو م�صبقا، وكان باإمكانه اأن يجنِّب 

فعله  ا  عمنّ زيادة  لكننّه   ، ال�صدنّ انهيار  ويالت  �صعبه 

واأو�صك  كاد،  اأو  مملكته  بنات  اأفنى  الذي  �صهريار- 

فقد  �صهرزاد-،  لوال  ينقر�ض  �صعبه  يجعل  اأن  على 

اأفنى عمرو بن مزيقيا �صعبه كلنّه- رجاله ون�صاءه- 

اتية، اإذ كان باإمكانه اإخبار �صعبه  ب�صبب اأطماعه الذنّ

باإ الذي اأخربته به طريفة، ولكننّه:  بالننّ

باأ عب فحوى الننّ ».. اأخفى عن ال�صنّ

بنيه  بني  اأعلن  يف  بال�صنّ طريفة-  ل�صان-  و�صلنّ 

اخلالف«)8(

نه من الفرار   وقد جلاأ عمرو بن مزيقيا اإىل حيلة متكنّ

اأن  وهو  الهرب،  �صعبه حول  ت�صاوؤالت  يثري  ان  دون 

زرع اخلالف بني بنيه حني طلب من اأ�صغر اأبنائه اأن 

ي�صيء اإليه على مراأى من الننّا�ض وم�صمع، وطلب من 

بنيه عدم نهيه، وبذلك لن يجروؤ اأحد من احلا�رشين 

ل يف �صمت االإخوة، وهو ما مينح عمرو  على التنّدخنّ

ارة  كفنّ ال  ميينا  يق�صم  الأن  ة  حجنّ نف�صه  مزيقيا  بن 

اأبنائه،  اأ�صغر  فيه  اأهانه  باأالنّ ميكث يف مكان  فيها 

دون اأ، يجد من يردنّ عليه. وبذلك لن يجروؤ اأحد على 

فراره.)9(  �صبب  اإىل  اأحد  ينتبه  ولن  قراره،  مراجعة 

�صعبه،  اأمام  لُتعر�ض  ف�صولها  اأبدع  م�رشحية  وهي 

به بني عمرو بن مزيقيا وبني �صهرزاد  وهنا يربز ال�صنّ

ا�صتعان  وكما  حيث  املوقفني-،  اختالف  على   –
طه، فقد ا�صتعانت  عمرو بن مزيقيا ببنيه لتنفيذ خمطنّ

تها  �صهرزاد باأختها دنيازاد لتحمل معها اأعباء مهمنّ

عبة، فالقائد بحاجة دائمة اإىل جنود. ال�صنّ

مويف  خالل  من  لالأ�صطورة  اآخر  جتلنّيا  جند  كما   

ه جتلٍّ جزئي، من خالل اخل�صائ�ض  »االأنوثة«، غري اأننّ

اأبرزها  لعلنّ  دالنّة،  كموتيفات  فت  ُوظِّ التي  املميِّزة 

�صعبه،  على  ميار�صه  �صهريار  كان  الذي  االعتداء 

عب الذي كان يدفع اإليه  وحتديدا على بنات هذا ال�صنّ

�صهوته  لريوي  والوعيد،  التنّهديد  حتت  كبده  بفلذات 

دمائهننّ  يف  ويلغ  بايا،  ال�صنّ اأج�صاد  وينه�ض  للقتل، 

 : وي�رشب من دموعهننّ قبل اإراقة ماء حياتهننّ

حايا«)10( »غداة �رشبت دموع ال�صنّ

فيها حياة  اأفنى  �صنوات ثالثا،  �صهريار  فقد ق�صى   

من  كبري  جزء  يف  بذلك  ويلتقي  الزنّهور.  اآالف 

�صخ�صينّته مع عمرو بن مزيقيا الذي ترك خلفه اآالف 

اجلثث  من  وجباال  الدنّماء،  من  واأنهارا  حايا،  ال�صنّ

املكدنّ�صة، وفرنّ مع كنوزه تاركا بالده و�صعبه للدنّمار 

والهالك، كما ترك �صهريار �صعبه يئننّ يف �صمت، وهو 

يقدنّم كلنّ يوم قربانا جديدا لغول الق�رش كالقرابني 

التي كانت تقدنّم الآلهة الع�صور القدمية. 

اإليه،   وقد ظلنّ �صهريار ي�صتهلك كلنّ يوم فتاة تهدى 

ار  فيجعل منها ملكة لليلة واحدة ثمنّ يدفعها اإىل اجلزنّ

�صخ�صية  تلتقي  وهنا  وطره،  منها  يق�صي  اأن  بعد 

�صهريار مع �صخ�صية عمرو بن مزيقيا الذي كان هو 

القبيلة-  فتيات  من  فتاة  م�صاء  كلنّ  ي�صاجع  كذلك 

حتنّى واإن مل تكن هناك اإ�صارة اإىل القتل- ولكن اأينّ 

البغاء  هذا  على  اأُكرهت  اإذا  ة  حرنّ لفتاة  تبقى  حياة 

ن؟:  املبطنّ

»اأما زلت يف كلنّ يوم متزنّق حلنّه

وتلب�ض حلنّه

وكلنّ م�صاء

ت�صاجع واحدة من بنات القبيله

وت�رشب يا »�صهريار« دماء اجلراح«)11(

ا  تامنّ �صهرزاد جتلنّيا �رشيحا  اأ�صطورة  تتجلنّى   وهنا 

التي  املعادلة  تتنّ�صح  وهنا  ا�صما،  �صهريار  بذكر 

مزيقيا  بن  عمرو  �صخ�صيتي  بني  اعر  ال�صنّ فيها  ربط 

اأكرث  املوقف  ليجعل  با�صمه  ناداه  حني  و�صهريار 

و�صوحا.

يغريِّ  كما  ليلة  كلنّ  الننّ�صاء  يغريِّ  �صهريار  كان  فقد   

عذراء  اأمام  ليلة  كلنّ  رجولته  وي�صتعر�ض  اأثوابه، 

جديدة، كما ي�صتعر�ض اأزياءه، وهذا ما يجعله �صديد 

به بعمرو بن مزيقيا، �صبها يكاد ي�صل اإىل التنّواأمة  ال�صنّ

بينهما.

 كما اأننّ عمرو بن مزيقيا زاد يف التنّجربنّ عن �صهريار 

بنات  اإحدى  من  بالننّيل  يكتفي  كان  الثنّاين  بكون 

يف  بتقدميها  عنقها  عروق  بتمزيق  ويكتفي  �صعبه، 

اأننّ  اإالنّ  ار،  اجلزنّ بلطة  ي�صبع  جديدا  طعاما  باح  ال�صنّ

عمرو بن مزيقيا كان- زيادة عن م�صاجعة واحدة 
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من بنات القبيلة كلنّ ليلة-، ميزنّق حلنّة جديدة يف كلنّ 

ا ينتقي لكلنّ قربان الزنّيَّ  ليلة، ويلب�ض حلنّة *، وكاأمننّ

الذي ي�صتقبله به.

حديثه  يف  املقالح-  العزيز  عبد  الدنّكتور  جند  كما   

عن عمرو بن مزيقيا- يربطه ب�صهريار، ويجعل منه 

تاجرا، فهو مل يكتِف مب�صاجعة فتاة من القبيلة كلنّ 

م�صاء، ولكننّه زيادة عن ذلك قب�ض الثنّمن متاما مثل 

ا�صني اأو اأينّ خائن غريب مرنّ بالدنّيار وخدع  كلنّ النخنّ

التنّاريخ  اأننّ  يعلم  ومل  رجعة،  غري  اإىل  ليفرنّ  اأهلها 

فاإننّ  قومه  من  الفرار  ا�صتطاع  واإن  خطواته،  ير�صد 

 ، حلنّ وحيثما  ذهب  اأينما  �صيطاردانه  وعاره  خزيه 

تلفظه الرنّمال التي خانها، وتروي عاره الننّخيُل التي 

قب�ض اأثمانها، فال قرب ُيعرف له- اإن مات يف بالد 

غريبة-، وال اأهل يذكرونه اأو يعرفون ُكنهه، كالعنزة 

اجلرباء اأفردها القطيع:

»وهل لك قرب على االأر�ض؟ اأم لفظتك الرنّمال

اب ك خنت الرتنّ الأننّ

وخنت الرنّجال

اأخذت ن�صيبك منها غداة الرنّحيل

حايا غداة �رشبت دموع ال�صنّ

ت�صلنّمت اأثمان كلنّ الننّخيل«)12(

يف  »اخليانة«  موتيف  يف  االأ�صطورة  جتلنّت  كما   

بني  فيها  ربط  التي  املقالح  العزيز  عبد  ق�صيدة 

ب�صورة  ارتبط  الذي  مزيقيا  بن  وعمرو  �صهريار 

لواقع  امل�صتكني  �صعبه،  برقاب  امل�صتبدنّ  احلاكم 

الهزمية، الهارب من مواجهتها، تاركا �صعبه يواجه 

التي  العالقة  ما  ولكن  اأعزل،  وحيدا  الهزمية  هذه 

ورة التي  تربط عمرو بن مزيقيا ب�صهريار؟ وما ال�صنّ

حاول الدنّكتور عبد العزيز املقالح اأن يجعلنا نراها 

بني  العالقة  لهذه  اإقامته  خالل  من  اإليها  ن�صل  اأو 

يتني؟  خ�صنّ ال�صنّ

 حني نقف عند الفعل: »اخليانة«، تتجلنّى االأ�صطورة 

ا، من خالل قول املقالح: جتليا تامنّ

اب ك خنت الرتنّ »الأننّ

وخنت الرنّجال«)13(

 واخليانة �صكل من اأ�صكال القتل، وكذا فعل »االأخذ«) 

اأخذت ن�صيبك منها غداة الرنّحيل (. واالأخذ �صكل اآخر 

ل�صاحبها  قتل  الرنّوح  اأخذ  األي�ض  القتل،  اأ�صكال  من 

الوردة من غ�صنها  اأخذ  األي�ض  للحياة منه؟  وانتزاع 

قتل لرونق احلياة فيها؟.

 ثمنّ تاأخذ الق�صيدة �صكلها االأخري، يف ذلك التنّلخي�ض 

ه تلخي�ض  املكثنّف، هو تلخي�ض ملا حتاول اأن تقول، اإننّ

لم واالإقطاع امل�صلنّط على اأعناق  لتاريخ كامل من الظنّ

عوب العربية من املحيط اإىل اخلليج. ال�صنّ

حايا(،  ال�صنّ دموع  )�رشبت  التنّ�صعيد:   
نّ
وي�صتمر  

ة، 
نّ
بالقو اأخذ  هو  االأخذ،  من  اآخر  نوع  ب  وال�رشنّ

لب، واأيُّ �صلب، واأيُّ نهب اأفظع 
نّ
وهو نوع من ال�ص

دموع  هي  دموع؟  واأيُّ  الدنّموع؟  �رشب  من 

حايا  ال�صنّ كانت  لو  اأكرب  والذنّنب  حايا،  ال�صنّ

جال، 
نّ
والر اب  الرتنّ خان  الذي  هو  �صحاياه 

طفال  اأر�صعته  التي  االأر�ض  من  ن�صيبه  واأخذ 

يافعا،  واحت�صنته  االأوىل،  خطواته  وا�صتقبلت 

)اأثمان  ويت�صلنّم  )اأهله(،  اأهلها  دموع  لي�رشب 

لكننّ  للبيع،  نتيجة  يكون  الثنّمن  واأخذ  الننّخيل(، 

نوعية هذا البيع تختلف، قد يكون بيعا مباحا، 

لب 
ُ

ما، وقد يكون بيع ما ُنهب و�ص
نّ
وقد يكون حمر

اأكرث  اأهله ليباع لهم من جديد وما  و�رُشق من 

هذا الننّوع من البيوع يف كلنّ زمان، فيكون بذلك 

ة االأوىل حني ا�صتلب 
نّ
تني: املر

نّ
قد ا�صتلم الثنّمن مر

كلتي  ويف  باعه،  حني  الثنّانية  ة 
نّ
واملر يء،  ال�صنّ

احلالتني كان نهبا و�صلبا ال بيعا.

القتل  عملية  تف�صري  حماولة  يف  اعر  ال�صنّ وي�صتمرنّ   

القاتل  اإليه  جلاأ  الذي  املكان  عن  فيت�صاءل  ونوعه، 

اإىل  للو�صول  نب�ض قربه  ويحاول  مزيقيا،  بن  عمرو 

على  قرب  له  كان  اإذا  ا  عمنّ يت�صاءل  ولكننّه  احلقيقة، 

اإليه،  واإن كانت االأر�ض قد ا�صتقبلته  االأر�ض ياأوي 

نهبا  ليكون  الرنّمال  لفظته  اأم  جرائمه  فظاعة  رغم 

الرنّمال واأهلها،  ارية-، فقد خان تلك  ال�صنّ للوحو�ض 

�صحاياه  دموع  و�رشب  ورحل،  منها  ن�صيبه  واأخذ 

يربطه  �صيئا  يرتك  ومل  نخيلها،  اأثمان  وت�صلنّم  فيها، 

اب، بل وقطع كلنّ  بها بعد اأن قطع كلنّ �صلة له بالرتنّ

حبل ي�صله بها ويربطه بجذورها.
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اعر رمـز �صهرزاد مـن خالل هذه  ف ال�صنّ  وهكـذا، وظنّ

املوتيفات- التي راأينا-، وحاول اإخ�صاعه    

الفكرية  ومواقفه  عرية  ال�صنّ لروؤيته  الرنّمز-   -

الدنّالالت  كلنّ  لتحميله  حماولة  يف  واالأيديولوجية، 

الفننّية التي يتيحها وتدركها روؤاه.

جماليات الّتوظيف االأ�سطوري:

 تتعدنّد اأبعاد الننّ�ض اجلمالية، وتختلف من ن�ضٍّ اإىل 

ن�ضنّ  متينّز  التي  اجلمالية  العنا�رش  اأبرز  ولعلنّ  اآخر، 

املقالح: 

  اأّوال- املحاورة:

ف  ا يف الق�صائد التي توظنّ  تلعب املحاورة دورا مهمنّ

املحاورة  تقنية  اإىل  اعر  ال�صنّ يلجاأ  حيث  االأ�صطورة، 

تقنية  اأننّ  كما  وا�صتكناهها،  امل�صاعر  ال�صتجالء 

اإىل  اعر  ال�صنّ يعمد  حيث  منف�صلة،  ترد  ال  املحاورة 

يف  رغبة  العك�ض،  اأو  جديد  من  الدنّرامية  املناجاة 

جمالية  م�صحة  واإ�صفاء  رها  توتنّ الق�صيدة  اإعطاء 

اأخرى عليها.

اعر اإىل هذه التنّقنية يف موا�صع عدنّة من   وقد جلاأ ال�صنّ

الق�صيدة.

»اأين مكانك يا »عمرو« بني الرنّمم؟

انهيار  قبل  لك  موطنا  اخرتتها  التي  الدنّيار  واأين 

اجلدار

وقبل انفجار العرم؟

وهل لك قرب على االأر�ض؟ اأم لفظتك الرنّمال

اب ك خنت الرتنّ الأننّ

وخنت الرنّجال« )14(

من  يهدف  التي  املحاورة،  اإىل  اعر  ال�صنّ جلاأ  حيث   

من  ي�صتدعيه  الذي  املخاَطب،  ا�صتفزاز  اإىل  خاللها 

هام. زمنه ويجعله يقف اأمامه يف موقف اتنّ

خ�صية ذاتها يف مو�صع اآخر  اعر ال�صنّ  كما يحاور ال�صنّ

من الق�صيدة:

».. وكلنّ م�صاء

ت�صاجع واحدة من بنات القبيله

وت�رشب يا »�صهريار« دماء اجلراح« )15(

املخاَطب  تذكري  على  اعر  ال�صنّ يعمل  اأخرى،  ة  ومرنّ  

كلنّ  خالله  ومن  مينّحي،  ال  الذي  وعاره  بجرائمه، 

�صاحب نفوذ يف البالد العربية.

 وت�صتمرنّ هذه املحاورة اال�صتفزازية يف قوله:

»اأتر�صى لفاأر« �صغري

هري؟ بنّائي« ال�صنّ باأن يتحدنّاك، اأن يهزم »ال�صنّ

....

»اجلننّتني«  �صـــينّد  يا  »الفــاأر«  منازلـــة  اأتخ�صــى 

جاع؟«)16( ال�صنّ

حني  املبا�رش،  غري  احلوار  اإىل  اعر  ال�صنّ يلجاأ  وقد 

الثنّورية،  اقة  الطنّ يعجز عن املجابهة املك�صوفة ذات 

منهجا  واالأ�صطورة  الرنّمز  اإيحاءات  »من  فيتنّخذ 

املتلقنّي«)17(.  اإىل  يا�صية  ال�صنّ اأغرا�صه  اإي�صال  يف 

لبنّت حاجات  قد  االأ�صطورية وحدها  الرنّموز  اأننّ  ذلك 

اخل�صو�ض،  وجه  على  اعر  وال�صنّ املعا�رش  االإن�صان 

االإن�صان  لتها-كما قال كا�صرير- »حاجات  فقد �صكنّ

ة بني  الرنّمز تكون املطابقة تامنّ )..(، ففي  واأغرا�صه 

اعر املعا�رش  الذنّات واملو�صوع.«)18( حيث يلجاأ ال�صنّ

اإىل الرنّموز ي�صتنطقها، وُينطقها مبا يريد متريره دون 

اعر اأو املبدع عموما  اأن ينتبه اإليه اأحد. فيختفي ال�صنّ

ا يريد دون اأن يعرنّ�ض نف�صه  وراء رمزه، ليعربنّ به عمنّ

ويبثنّ  عنه،  بدال  يتكلنّم  الرنّمز  يجعل  حيث  وؤال،  لل�صنّ

بذلك احلياة يف رفات هذه الرنّموز التي تبدو مينّتة، 

االإن�صان املعا�رش  ت�صعنّ باحلياة، وتعاي�ض  ويجعلها 

م�صتقبل  اإىل  معه  وتتطلنّع  واآماله،  اآالمه  وت�صاركه 

اأف�صل.

 ثانيا- الّلغة ال�ّسعرية:

اأن  اعر  لل�صنّ عر ت�صكيل لغوي جميل، ال ميكن  ال�صنّ  

يكون �صاعرا اإالنّ به، ذلك اأننّ االأحا�صي�ض واملعاين 

خا�ض،  لغوي  بناء  يدعمها  مل  ما  جامدة  تظلنّ 

�صبيله  يجد  اأن  كاالأ�صطورة  ملو�صوع  ميكن  وال 

مرحلة  يتجاوز  لغوي  بناء  عرب  اإالنّ  ي  املتلقنّ اإىل 

التي  فاللنّفظة هي  االإبداع.  اإىل مرحلة  التنّو�صيل 

اختزان  وقدرته على  اعر،  ال�صنّ تف�صح عن جتربة 

ومو�صيقية،  وتعبريية  واإيحائية  داللية  طاقات 

اعر واأفكاره، وهي  فهي التي حتدنّد �صخ�صية ال�صنّ
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التي تعربنّ عن حقيقة م�صاعره و�صدق اأحا�صي�صه 

من خالل عملية التنّ�صكيل.

، ذلك اأننّ لكلنّ اإن�صان   ولكلنّ �صاعر معجمه اخلا�ضنّ

التي  واألفاظها  اللنّغة  برموز  اخلا�ضُّ  اإح�صا�صه 

يف  تر�صخ  عديدة  ظالل  مع  بلحظة  حلظة  ترتبط 

بها،   
نّ
متر التي  ة  اخلا�صنّ لالأحداث  تبعا  الننّف�ض 

يف  معها  تتفاعل  التي  الالنّ�صعورية  الت  اأمنّ والتنّ

 فقط، 
َّ
اأعماقه، »فالكلمة ال حتمل معناها املعجمي

واملتجان�صات.  املرتادفات  من  هالة  حتمل  بل 

فقط،  معنى  لها  يكون  باأن  الكلمات  تكتفي  وال 

اأو  وت  بال�صنّ فيها  تتنّ�صل  كلمات  معاين  تثري  بل 

باملعنى  اأو باال�صتقاق، اأو حتنّى كلمات تعار�صها 

اأو تنفيها.«)19( 

ائدة يف هذه الق�صيدة: واهر اللنّغوية ال�صنّ  ومن الظنّ

اأ- اال�ستفهام: 

اعر عدنّة �صيغ ا�صتفهامية يف ق�صيدته،   قد يورد ال�صنّ

تنبئ عن ده�صة اأو عن فرحة اأو عن ا�صتغراب، و قد 

خرية واملرارة واالإنكار،  ياأتي اال�صتفهام م�صوبا بال�صنّ

�صيغة  عن  البحث  �صياق  يف  اعر  ال�صنّ فه  يوظنّ حني 

ا�صتعادة  على  وحثنّها  ة،  باالأمنّ للننّهو�ض  ح�صارية 

التنّخاذل،  هذا  اأ�صباب  عن  �صاوؤل  للتنّ اأو  اأجمادها 

واخلمول، والعمالة. وجند مثاال لذلك يف ق�صيدة عبد 

العزيز املقالح: 

»اأين مكانك يا »عمرو« بني الرنّمم؟

انهيار  قبل  لك  موطنا  اخرتتها  التي  الدنّيار  واأين 

اجلدار

وقبل انفجار العرم؟

وهل لك قرب على االأر�ض؟ اأم لفظتك الرنّمال

اب ك خنت الرتنّ الأننّ

وخنت الرنّجال«)20(

ال  اأن  ليقول  و�صخريته،  هذا  ا�صتهزائه  يف  وي�صتمرنّ   

ة له اإالنّ بني اأهله،  مكان للمرء يف غري وطنه، وال عزنّ

العمالء  كلنّ  �صتطارد  والننّا�ض  التنّاريخ  لعنة  واأننّ 

واملتخاذلني.

ة املعاناة والفجيعة،  اعر يف ت�صوير قمنّ  وي�صتمرنّ ال�صنّ

دى الباقي  دها هذا اال�صتفهام الباحث عن ال�صنّ يج�صنّ

حتت  املقبورة  الغائبة  االأجماد  اأ�صوات  رماد  من 

ال  وحتنّى  وداء.  ال�صنّ �صجالنّته  ويف  التنّاريخ،  رمال 

اإىل  ة  القمنّ من  املتحدنّر  الواقع  عن  اعر  ال�صنّ ينف�صل 

ة كن�رش مهي�ض اجلناح، لكننّه فقد  فوح، يرنو للقمنّ ال�صنّ

االأ�صباب و�صينّع املرياث.

عراء املحدثني بالعنفوان القائم   وتتنّ�صم طبيعة ال�صنّ

على الغ�صب املمزوج مبعاين القلق واخلوف من 

يف  بو�صوح  ذلك  وينعك�ض  ياع،  ال�صنّ ا�صتمرارية 

اأ�صاليبهم، حيث نرى ق�صائدهم تزدحم باالأ�صئلة 

ب،  والتنّعجُّ خرية 
نّ
وال�ص باال�صتنكار  تنب�ض  التي 

احلياة  واقع  اإزاء  وقلقله  اعر،  ال�صنّ حرية  د 
نّ
وجُت�ص

املحيطة به.

ب – الّنداء:

اعر اإىل اأ�صلوب اآخر للتنّعبري عن جتربته   وقد يلجاأ ال�صنّ

جة التي تنب�ض بالقلق، واالإح�صا�ض بالرنّف�ض  املتاأجنّ

اأجوبة  يجد  مل  حني  العرب،  واقع  جتاه  والتنّمرنّد 

به  دفع  ا  ممنّ تنتظر،  عالقة  ظلنّت  التي  ال�صتفهاماته 

اإىل ا�صتبدال االأحياء باملوتى، علنّه يجد لديهم ما مل 

يبعث  اأن  اأمل  على  اإليهم  فيلجاأ  االأحياء،  عند  يجده 

احلياة يف رفاتهم، فُيبعثوا من موتهم ليعي�صوا بيننا، 

قبال،  تغيريه  يف  جنحوا  الذي  الواقع  هذا  وا  ويغرينّ

اعر  ال�صنّ ا�صتخدام  كرثة  يف  بو�صوح  ذلك  وينعك�ض 

لتغيري  قلقة  حماولة  يف  الننّداء  الأ�صلوب  املعا�رش 

امل�صار.

مائر  ال�صنّ واإحياء  العزائم  الإيقاظ  يختار  وقد   

»يا  ها«،  »اأينّ »يا«،  الننّداء:  �صيغ  الهمم  وا�صتنها�ض 

بونا  هناك  اأننّ  فتح�ضنّ  للبعيد،  ُت�صتعمل  التي  ها«،  اأينّ

ه  ته. وعلى الرنّغم من ذلك فاإننّ اعر واأمنّ �صا�صعا بني ال�صنّ

، وهذا ب�صي�ض تفاوؤل وطمع يف اال�صتجابة.  ال ميلنّ

ا�صع، ال يقت�رش  ال�صنّ البون  عور بهذا  ال�صنّ اأننّ  واحلقيقة 

الننّداء  مفردات  جميع  على  بل  ة،  واالأمنّ اعر  ال�صنّ على 

يف  املقالح  العزيز  عبد  عند  ذلك  مثال  فنجد  لديه، 

قوله: 

».. وكلنّ م�صاء
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ت�صاجع واحدة من بنات القبيله

وت�رشب يا »�صهريار« دماء اجلراح« )21(

العربي  للحاكم  �صورة  »�صهريار«  اأ�صحى  فقد   

املتجربنّ الذي ال يهتمنّ بغري نزواته، واإن غرقت االأر�ض 

اعر الدنّاللة و�صوحا حني  مبن فيها بعده، وقد زاد ال�صنّ

احنْي،  �صفنّ كاأكرب  التنّاريخ  ُعرفا يف  ا�صمنْي  ربط بني 

�ُصلنّطا على 

رقاب العباد، وبغيا يف البالد.

»يا  اأخرى:  نداء  اأ�صاليب  ذاتها  الق�صيدة  يف  وجند 

عمرو، يا �صينّد اجلننّتني..« 

اعر اإىل اأ�صلوب الننّداء، يف حماولة منه   وهكذا جلاأ ال�صنّ

املواطن  حتريك  عن  عجز  اأن  بعد  اجلماد،  لتحريك 

ياأبه  يعد  ومل  مت،  وال�صنّ اخلنوع  األف  الذي  العربي 

وعن  الواقع،  يعربنّ عن  اأن  للنّرتاث  فهل ميكن  ل�صيء. 

مت بدل تنظيم  اآثر ال�صنّ هموم املواطن العربي الذي 

مظاهرة احتجاجية واإعالن ثورة تقلب االأو�صاع؟ 

ثالثا- الّت�سمني: 

التنّ�صمني  اأننّ  للق�صيدة،  درا�صتنا   الحظنا من خالل 

ة  بقونّ نف�صها  فر�صت  التي  الفننّية  اخل�صائ�ض  اأحد 

والعام،  اخلا�ضنّ  اإطارها  يف  يتنا�ضنّ  ق�صيدة  يف 

م�صاعدة،  بن�صو�ض  دة  املوؤيَّ اعر  ال�صنّ لغة  خالل  من 

ويغدو  احلا�رش.  يف  احلالِّ  الغائب  اإطار  يف  وذلك 

هذا التنّوا�صل واجبا حتتنّمه امل�صرية احل�صارية التي 

اعر عن�رشا فاعال يف الزنّمن. جتعل ال�صنّ

اعر اأن   وف�صال عن ذلك، فاإننّ الواقع يفر�ض على ال�صنّ

ر ي�صتطيع من خالله اأن  يبحث عن منوذج بديل موؤثِّ

ق التنّجاوز، واأن ميتلك ب�صرية االآتي، وال يكون  يحقنّ

الذي  امل�رشق  اثي  الرتنّ الننّموذج  خالل  من  اإالنّ  ذلك 

ا اأ�صا�صه التنّداخل بني املا�صي  يعطي فنَّه مذاقا خا�صنّ

واحلا�رش.

 ففي ق�صيدة »ر�صالة اإىل عمرو بن مزيقيا«، جند: 

»اأتر�صى لفاأر« �صغري

هري؟ بنّائي« ال�صنّ باأن يتحدنّاك، اأن يهزم »ال�صنّ

اأ اأمعاءه يف جبينك باأن يتقينّ

ي�صول وميرح خلف عيونك

اأال كنت مزنّقته باحلراب

د ابة حتفظ ال�صنّ اأال �صدت من »�صباإ« األف بونّ

متنع عنه اخلراب

»اجلننّتني«  �صينّد  يا  »الفاأر«  منازلة  اأتخ�صى 

جاع؟«)22( ال�صنّ

اعر على متثُّل  ابقة، قدرة ال�صنّ  فيتنّ�صح من االأبيات ال�صنّ

عبية القائلة  عبي املتمثنّل يف احلكاية ال�صنّ املوروث ال�صنّ

هذه  خالل  ومن  الفاأر*.  حفر  هدمه  ماأرب  �صدنّ  اإننّ 

عبي، حيث  اعر باملوروث ال�صنّ االأبيات تربز عالقة ال�صنّ

املة املتحدِّثة عن هدم الفاأر  انطلق من احلكاية ال�صنّ

كذبها-،  اأم  �صدقها  عن  الننّظر  بغ�ضنّ  ماأرب-  ل�صدنّ 

امل للتنّعبري عن رف�صه  ولكننّه انطلق من املعنى ال�صنّ

ا�صة يف منطقة معينّنة  ال�صنّ للخنوع العربي، وتخاذل 

بط يف منطقة �صباأ، مين  من الوطن العربي - وبال�صنّ

لم  الظنّ لقوى  معادال  الفاأر  من  جعل  حيث  اعر-.  ال�صنّ

والعدوان يف اأينّ مكان من الوطن العربي.

ورة ال�ّسعرية:  رابعا- ال�سّ

ا  ولرمبنّ اجلمالية،  عري  ال�صنّ الننّ�ض  اأبعاد  تتعدنّد   

املكثنّف  كل  ال�صنّ ذلك  يف  اجلمال  هذا  اأ�رشار  تكمن 

ا من خالل  الذي ُيكتب به اأو ُيلقى من خالله، ورمبنّ

غري  عرية  ال�صنّ والتنّ�صمينات  واملو�صيقى  ور  ال�صنّ

ورة  بال�صنّ اد  قنّ الننّ اهتمام  ويكاد  املبا�رشة..)23( 

كاللنّغة  االأخرى  اهتماماتهم  على  يطغى  عرية  ال�صنّ

البالغة  اأهمينّتها  اإىل  يعود  ذلك  ولعلنّ  واملو�صيقى. 

قا على غريه  متفونّ عر  ال�صنّ يجعل  ا  الق�صيدة، ممنّ يف 

عليها  ي�صتمل  التي  ور  وال�صنّ »باخليال  الفنون  من 

عر قدميا  ويعر�صها، فاخليال عن�رش اأ�صا�صي يف ال�صنّ

وحديثا عند العرب وغريهم من االأمم..«)24(. وُيَعدُّ 

بيعة، ومتنحها قوانني  ُقدرًة خالنّقة تقلب قوانني الطنّ

وت�صرتجع  املبدع،  ثقافة  وت�صتنه�ض  ة،  خا�صنّ

التي عاي�صها يف جتربته. ونظرا  عورية  ال�صنّ احلالة 

عر  ال�صنّ فراي«  »نورثروب  جعل  فقد  ية  االأهمنّ لهذه 

»لغة خيالية مكثنّفة«. )25( 

يتبع بقية املو�سوع على موقع املجلة )اللكرتوين(
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ينطلق هذا امللف يف عدده االأول واالأعداد القادمة من طموح ُعماين 

م�رشوع، له تراكماته املعرفية و توجهه الفكري امل�صتقبلي، يهدف يف 

املقام االأول اإىل التطرق للموا�صيع الفكرية املختلفة وذلك عن طريق 

االأقل(  على  االأوىل  املرحلة  )يف  العمانيني  الكتنّاب  قبل  من  تناولها 

ة الكاتب.هذا التعدد 
نّ
بطرق ومناهج متعددة، اأي مبا يتنا�صب مع خلفي

الطرح،  للمعاجلات هو خري �صمان ال�صتمرارية  الفكرية  يف املواقف 

واإثارة النقا�ض.

 يتطرق امللف يف عدده االأول للتاريخ الُعماين و االإ�صكاليات املتعددة 

التاريخ تكون  التاريخية، وهو يبداأ مبقدمة عامة يف فل�صفة  للكتابة 

 على اجلهود التي قام بها الكثري من 
ً
مبثابة مقرتحات فل�صفية بناء 

الفال�صفة واملفكرين املوؤثرين. 

 الكتابة الفكرية الُعمانية 
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ملخ�ض : 

تتطرق هذه املقدمة للتعريفات واجلهود التي دارت حول مناهج 

بني  دارت  التي  والت�صاوؤالت  عام  ب�صكلٍ   التاريخ  كتابة  وطرق 

اىل  هيجل  من   
ً
بداية  التاريخ،  كتابة  حول  املدار�ض  من  العديد 

يف  الهامة  املحطات  ببع�ض   
ً
مرورا  اجلديد  والتاريخ  احلوليات 

هذا املجال، وذلك عن طريق منهج تاريخي زمني.

علي بن �سليمان الرواحي

كاتب من ُعمان 

 مقدمة فـي 

فل�سفة التاريخ 



من  التاريخ  كتابة  مو�صوع  يعترب 

املوا�صيع االإ�صكالية التي مل يتوقف 

البحث فيها، والتنظري حولها، بطرق 

متعددة، ومناهج خمتلفة، لذلك جند 

ان الكثري من الفال�صفة واملفكرين و 

ال�صعراء القدامى واملعا�رشين، اأولوا 

التاريخ  ملو�صوع   
ً
كبريا   

ً
اهتماما 

ومناهج كتابته.

 �صتكون منهجية هذا البحث، منهجية 

بالفيل�صوف  تبداأ  تاريخية،  زمنية 

 – )1770م  هيجل   : االأملاين 

الفرن�صية  احلوليات  اىل  1831م( 

ببع�ض   
ً
مرورا  اجلديد،  والتاريخ 

املحطات التاريخية الكربى.

تعود اأ�صباب بدء هذا البحث بهيجل 

ودوره  وتنظرياته،  جمهوداته،  اىل 

املوؤثر يف كتابة التاريخ ومناهجه، 

الفرن�صي:  الفيل�صوف  يقول  كما  اأو 

»اإن  )1926م-1984م(  فوكو 

من  يفلت  اأن  يحاول  كله  ع�رشنا 

هيجل«)1(. »فالنهج الهيجلي يحتل 

التاريخ،  فل�صفات  يف  القلب  موقع 

ذلك انه اأدمج البعد الزمني يف عمق 

االأنطولوجيا«)نف�ض امل�صدر(.

فل�سفة التاريخ : دالالت خمتلفة

هو  فولتري)1694م-1778(  ان  املعروف  من 

اول من اإ�صتعمل عبارة »فل�صفة التاريخ«، عندما 

املا�صي  اأخبار  يف  املتمعن  يكون  ان  طالب 

.)2(»
ً
 وفيل�صوفا 

ً
مواطنا 

ت�صري »فل�صفة التاريخ« اىل منظورين اأ�صا�صيني: 

تعني  وهي  البحث:  مناهج  درا�صة   )1

وكيفية  التاريخ،  بها  يُكتب  التي  الطرق 

التاريخية،  الوقائع  �صحة  من  التحقق 

الوقائع  �صدق  مدى  عن  والك�صف 

ومناق�صة فكرة املو�صوعية يف التاريخ.

2( الن�صاط الرتكيبي : وفيه يقدم املوؤرخ 

م�صار  عن  نظره  وجهة  الفيل�صوف  او 

التاريخ ككل)3(.

عبارة  ان  �صاتليه«  »فران�صوا  يقول  حني  يف   

ثالث  تكت�صي  ان  ميكن  التاريخ«  »فل�صفة 

العبارة  تنطبق  اول  فبمعنى  ا�صا�صية:  دالالت 

االعتبار  بعني  تاأخذ  فل�صفية  كتابة  كل  على 

�صيغ  من  اأ�صا�صية  ك�صيغة  التاريخية  ال�صمة 

والتاأويل،  التف�صري  تقت�صي  االن�صاين  الوجود 

كتابة  من  مت�صاربة  مواقف  يت�صمن  ما  وهو 

ومبعنى  املوؤرخ.  باختالف  تختلف  التاريخ 

عن  ال�صادرة  البحوث  »مدونة  ت�صمل  ثانٍ  

املوؤرخني والفال�صفة الذين ارادوا منذ قرنني ان 

يقيموا املكانة التي حتتلها املعرفة التاريخية 

تقدمه  مبا  املقارنة  مع  املعارف،  نظام  يف 

مو�صوعاتها  بتحديد  وذلك  الدقيقة،  العلوم 

ومناهجها ومنط احلقيقة الذي ميكن ان تبلغه. 

التاريخ  االأخري فهو حتديد »فل�صفة  اما املعنى 

يحر�ض  الذي  وهو  لل�صريورة(،  )كاأنطولوجيا 

على تاأكيد ان م�صار االإن�صان منذ بداية الزمن، 

 ،
ً
يقوم على وحدة عميقة وميتلك معنى دفينا 

»القدر  فكرة  يف  املعنى  هذا  ي�صبط  اأن  وميكن 

االإلهي«)4(.

بفل�صفة  تنعت  التي  املوؤلفات  فل�صفة  تنق�صم 

التاريخ اىل ثالثة انواع)5( : 

الفل�صفة  مبفهوم  االأل�صق  هو   : االول   -

التقليدية ويرمي اىل الك�صف عن منطقٍ  

باطني يوحد اأغرا�ض احلوادث ويوجهها 

نحو حتقيق غاية مر�صومة : نذكر من بني 
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اأعالمه : اأوغ�صطني، هيجل، كونت...

-النوع الثاين : الذي يعكف على املقارنة 

بني الوقائع، مميزا املهم منها عن التافه، 

قيمة  ميثل  حموري  مفهوم  اىل  بالنظر 

خلقية مثل الدولة او احل�صارة او احلرية 

او العدالة، ومن ابرز ممثليه: ماكيافيللي، 

فولتري...

-النوع الثالث : يعتمد اال�صتقراء واليكاد 

التاريخ املقارن. يبحث عن  يختلف عن 

)الدول  والدورية  املتواترة  الظواهر 

واالأقوام.  ال�صعوب  اأحوال  يف  والثورات( 

ومن املربزين فيه نذكر : ارنولد توينبي، 

األفرد فيرب..

ال  ك�صناعة  »التاريخ  اىل  التق�صيم  هذا  يقودنا 

الب�رش  تاريخ  فهو  املا�صي،  حوادث  كمجموع 

للب�رش وبالب�رش)6(، وهو ما يعني ارتباط كتابة 

وايديولوجيته  املوؤرخ  وعي  بالوعي،  التاريخ 

لالأحداث.  كتابته  حلظة  توجهه  التي  الفكرية 

فهناك الكثري من االأحداث التي تقع يف احلياة 

 
ً
ف�صال  تدوينها  او  لها  االإلتفات  يتم  ان  دون 

عن جعلها حدثا تاريخيا فا�صال. ذلك ان علم 

جاءت  حيث  حتقيب،  �صورة  يف  بداأ  »التاريخ 

فن�صجت  املالحم،  عقب  التاريخية  املرويات 

على منوالها، هذه حتكي اأخبار االآلهة والعمالقة 

م�صدر  )العروي،  امللوك  اأخبار  ت�صوق  وتلك 

�صابق، ج2، �ض273(.

هيجل : العقل يحكم التاريخ 

للتاريخ  كتابته  عن  املوؤرخ  وعي  ينف�صل  ال 

يكتبها،  التي  لالأحداث   
ً
معا�رشا  يكون  عندما 

االأ�صلي:  التاريخ  عن  الهيجلية،  باللغة  او 

املوؤرخني  من  الفئة  تلك  على  ينطبق  وهو 

االأعمال  بو�صف  خا�صة  ب�صفة  اهتموا  »الذين 

واالأحداث، واأحوال املجتمع التي وجدوها ماثلة 

فهم  روحها،  يف  �صاركوا  والذين  اأعينهم  امام 

بب�صاطة قد نقلوا ما حدث يف العامل من حولهم، 

الزاوية  العقلي«)7(. ومن هذه  التمثل  اىل عامل 

»تكون املوؤثرات التي �صكلت الكاتب هي نف�صها 

املوؤثرات التي �صكلت االأحداث التي تكون مادة 

روايته، وروح الكاتب هي نف�صها روح االأحداث 

م�صاهد  ي�صف  هذه  واحلالة  فهو  يرويها،  التي 

تقدير  اأقل  على  كان  او  فيها،  نف�صه  هو  �صارك 

 بها« )امل�صدر ال�صابق، �ض69(، 
ً
�صاهدا مهتما 

يطلق  ما  وهو  النظري  التاريخ  ان  حني  يف 

)العملي(،  الربجماتي  »التاريخ   : هيجل  عليه 

هو حينما يكون علينا ان ندر�ض املا�صي، وان 

ن�صغل انف�صنا بعاملٍ  بعيد عنا، وهو يعتمد على 

وباعثة  مثرية  تكون  التي  النظرية  التاأمالت 

للحياة يف االأحداث بالفعل، فتتوقف على روح 

التعاليم  با�صتخال�ض  تُعنى  انها  ذلك  الكاتب، 

ان   
ً
كثريا  جند  لذلك  التاريخ،  من  االأخالقية 

الوقائع  كاأنه يتع�صف يف ذكر  النظري  املوؤرخ 

على  هو  ع�رشه«  »روح  ي�صقط  الأنه  التاريخية 

�ض74(.  ال�صابق،  )امل�صدر  الغابرة«  الع�صور 

روح  مبثابة  ذلك  بعد  الفل�صفي  التاريخ  ياأتي 

االإن�صان يف التاريخ، فهو يعني »درا�صة التاريخ 

من خالل الفكر، ذلك ان ما مييز الب�رش – بحق – 

هو الفكر او الوعي او العقل او الروح، ومن هنا 

فاإن هيجل ينبهنا اىل ان الفكر مبثوث يف كل 

ما هو ب�رشي« )امل�صدر ال�صابق، �ض40(، فاإذا 

كان التاريخ احلقيقي »لالإن�صان ال يبداأ اال مع 

االأوىل  الوعي وبالتايل فاإن املجتمعات  ظهور 

التي كانت تعتمد على االأ�صاطري ال تكون جزءا 

ً من تاريخ االإن�صان فهو يف هذه احلالة يكون 

التعرف   عن 
ً
الطبيعة، عاجزا   مع 

ً
فيها متحدا 

بحيث  عنها  ينف�صل  ان  بد  ال  اإذ  ذاته،  على 

الوعي  هذا  ظل  لو  حتى  بنف�صه   
ً
واعيا  ي�صبح 

)امل�صدر  التاريخ«  من  طويلة  لفرتاتٍ    
ً
معتما 

»تاريخ  ُيعترب  بح�صب هيجل  ال�صابق، �ض41(. 

اىل  ت�صل  لكي  الروح  فيه  تكافح  م�صار  العامل 

وعي بذاتها، اأي لكي تكون حرة، ومن هنا فهو 

لي�ض اإال تقدنّم الوعي باحلرية، وكل مرحلة من 
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درجات  من  معينة  درجة  متثل  �صريه  مراحل 

احلرية«. فاحلرية ح�صب املفهوم الهيجلي تعني 

اال�صتقالل،  او  الذاتي  التحديد  او  الذاتي  التعنينّ 

 ال تعتمد يف 
ً
فاأنت حر مبقدار ما تكون م�صتقال 

فالروح  ذاتك.  خارج  اآخر  �صيء  على  وجودك 

تعتمد  ان  عليها  اأ�صيلة  حرية  حرة  تكون  لكي 

على نف�صها فقط، اأعني اأنها ال بد اأن تكون هي 

)امل�صدر ال�صابق، 
ً
الذات واملو�صوع يف اآن معا 

�ض48(.

ات�صاعها  من  بالرغم  الهيجلية  الفل�صفة  ترتكز 

التفل�صف  طرق  يف  الكبري  وتاأثريها  وعمقها 

واقعي،  »املعقول  ان  على  الالحقة،  والكتابة 

كل  باأن  تعني  وهي  معقول«)8(  والواقعي 

 نتيجة لعمل 
ً
واقعي او متحقق بالفعل هو دائما 

القوة  يحمل يف جوفه  فالعقلي  فعل معني،  او 

التي جتعله يتحقق بالفعل او يتحول من القوة 

ملكة  هو  وال   
ً
جمردا  لي�ض  فالعقل  الفعل  اىل 

ب�رشية انه قوة )نف�ض امل�صدر ال�صابق(. 

الهيجيلة و�سراع التاأويالت : 

مثالية،  باأنها  الهيجيلية  الروؤية  هذه  و�صفت 

هو  الهيجلية  الروؤية  ح�صب  التاريخ  ان  ذلك 

»تاريخ االأفكار، وبالتايل ال يتغري الواقع اإال اإذا 

« )9(، االأمر الذي اأدى اىل ت�صعب 
ً
تغري الفكر اوال 

الفل�صفة الهيجلية اىل ي�صار وميني – �صاأنها يف 

التي  العميقة  الفل�صفات  من  الكثري  �صاأن  ذلك 

– بني مقلد لها ب�صكل  التاأويالت  تقبل �رشاع 

حريف، ومعار�ض لها ب�صورة نهائية، وهو ما 

اليمينيني  الفال�صفة  من  الكثري  ظهور  اىل  اأدى 

والي�صاريني من رحم الفل�صفة الهيجلية يف تلك 

)1804م-1872م(  فيورباخ   : وهم  الفرتة 

وكارل مارك�ض )1818م-1883م( باالإ�صرتاك 

اإجنلز  فريدرك  مع  والتاأليفي  املو�صوعاتي 

)1820م-1890م( وغريهم.

تعترب اهم م�صاهمة لفيورباخ هي نقده للدين، 

»فالدين – ح�صب فيورباخ- هو حلم االإن�صانية 

االأر�صي، وعي االإن�صان الالواعي بذاته. فاإذا ما 

ا�صرتد االإن�صان وعيه، وانتقل من حالة الالوعي 

يف  االإن�صان  وظهر  الدين،  اختفى  الوعي  اىل 

االإن�صان عن  اغرتاب  الدين  واملجتمع.  الطبيعة 

نف�صه وعامله واأخذ اأهم ما يت�صف به االإن�صان 

عن   
ً
خارجا  ومو�صعته  بالذات  الوعي  وهو 

االإن�صان  ان  واحلقيقة  ويقد�صه.  فيتعبده  »اهلل« 

جوهر  �صورة  يف  �صفاته  ويقد�ض  نف�صه،  يعبد 

اىل  االغرتاب  هذا  ويرجع  مفارق،  متوهم 

الطبيعية  القوى  اأمام  بالعجز  االإن�صان  �صعور 

�ض260(.  ال�صابق،  واالجتماعية«)امل�صدر 

مهدت هذه الروؤية التي طرحها فيورباخ الأخذ 

البُعد االإجتماعي باحل�صبان يف تف�صري التاريخ، 

االأمر الذي اأثر على الهيجليني ال�صبان الالحقني 

ومن �صمنهم »كارل مارك�ض« �صاحب النظرية 

 على 
ً
 قويا 

ً
املارك�صية، الذي �صن »الحقا هجوما 

ولبيان  وحمافظتها  لرجعيتها  هيجل  مثالية 

التي  والوقائع  املعلنة  املبادئ  بني  التناق�ض 

تف�رشها« )نف�ض امل�صدر، �ض263(، االأمر الذي 

جعل هذا االأخري ي�رشح باأن »اجلدلية التاريخية 

ان  يتوجب  مما  راأ�صها  على  تقف  هيجل  عند 

مقدمة  يف  جاء  كما  عقب«  على   
ً
راأ�صا  نقلبها 

»راأ�ض املال« كتاب املارك�صية املوؤ�ص�ض.ذلك اأن 

نظرة »مارك�ض« اىل تطور املجتمع هي املادية 

حتليل  يف  منهجيته  هي  هذه  ان  اأي  اجلدلية، 

املارك�صية  »املادية  هذه  االإجتماعي.   
نّ

التغري

 على عقب املنهج الهيجلي املثايل 
ً
تقلب راأ�صا 

الن�صاط  عن  منف�صلة  باالأفكار  ياأخذ  الذي 

الفعلي الذي يبذله االأفراد. راأى مارك�ض اأن فهم 

النا�ض،  اأن�صطة  معرفة  البدء  يف  يتطلب  العامل 

حم�صلة  هي  الطبقة  ان  ذلك  العمل،  واأهمها 

وعليه  العمل،  �صوق  ي�صكلها  التي  االأفراد  حياة 

فاإن املادية هي اأ�صا�ض الفهم املارك�صي للطبقة 

االإجتماعية«)10(. فتاريخ املجتمعات كلها – 

حتى   – ال�صيوعي  البيان  مقدمة  يف  جاء  كما 

بني  الطبقي،  ال�رشاع  تاريخ  هو  هذا  يومنا 
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الطبقتني االأ�صا�صيتني يف املجتمع : الربوليتاريا 

 من 
ً
والربجوازية. فاالأوىل »طبقة تعتا�ض كليا 

بيع عملها وال جتني االأرباح من اأي نوعٍ  من 

اأنواع راأ�ض املال وتتوقف حياتها اأوموتها، ال 

وترتهن  عملها  طلب  على  باأ�رشه،  وجودها  بل 

االإزدهار  فرتات  مع  االأزمات  بتعاقب  بالتايل 

ال�صناعي«)نف�ض امل�صدر، �ض9(. ثمة عالقة ال 

تقبل االإنف�صال – ح�صب مارك�ض واإجنلز – بني 

قوى االإنتاج والوعي االإجتماعي حيث اأن افراد 

ما  تاريخية  مرحلة  يف  »يتمتعون  ما  جمتمع 

ومهاراتهم  معرفتهم  اىل  ترتكز  اإنتاجية  بقوة 

الخ(،  واملعدات  )االآالت  لهم  املتوفرة  التقنية 

حتدد  فيها.  يعي�صون  التي  اجلغرافية  والبيئة 

العي�ض  حت�صيل  امناط  هذه  االإنتاج  قوى 

الوقت  يف  وتعني  ال�صناعة(  الزراعة،  )ال�صيد، 

نف�صه كيفية ارتباط تلك االأمناط يف اإنتاج �صبل 

املعي�صة وتبادلها.وحتدد هذه االأو�صاع املادية 

التي  املارك�صي(  امل�صطلح  التحتية يف  )البنية 

يحيي اأفراد املجتمع يف ظلها طبيعة اأفكارهم 

وبلغة  الفوقية(.  )البنية  موؤ�ص�صاتهم  وحقيقة 

كيانهم  يحدد  ما  االأفراد  وعي  »لي�ض  اأخرى 

: اإن كيانهم 
ً
االإجتماعي، بل على العك�ض متاما 

امل�صدر،  )نف�ض  وعيهم«  يحدد  االإجتماعي 

�ض25(. 

مدر�سة احلوليات : جتديد 

يف فل�سفة التاريخ

»لي�ض من باب ال�صدفة اأن تن�صاأ جملة احلوليات 

االأزمة  اندالع  �صنة  وهي  1929م،  �صنة 

باب  من  ولي�ض  ]االقت�صادية[الكربى«)11( 
االأحداث  من  الكثري  تكون  ان   

ً
اأي�صا  ال�صدفة 

-1914 االأوىل  العاملية  كاحلرب  ال�صيا�صية 

ال�صابقة  الفل�صفية الكربى  1918م، والتحوالت 

االإلزامية  البواعث  مبثابة  1929م،  العام  لهذا 

وجد  الذي  الفرن�صيني  ال�صبان  من  جليلٍ  جديد 

»اأ�صل جتذره يف املعار�صة املطلقة ويف الرف�ض 

الكلي للكتابة التاريخية املهيمنة والتي ت�صمى 

�ض41(،  ال�صابق،  امل�صدر  »)نف�ض  بالو�صعية 

 يف »رف�صهم 
ً
كما متثلت هذه املعار�صة اأي�صا 

لل�صيا�صة، فاللعبة ال�صيا�صية واحلياة الربملانية 

هوؤالء  هجوم  حمل  هي  ال�صيا�صية  واالأحزاب 

كما  ومرفو�صة  ريبة  حمل  والدولة  املثقفني. 

لو انها خارج املجتمع »لذلك مت تطوير منهج 

يتمحور حول االإقت�صادي واالجتماعي مهملني 

اأ�صبح  الذي  ال�صيا�صي  احلقل  كلية  ب�صورة 

 ونقطة ميتة يف 
ً
 وملحقا 

ً
بالن�صبة لهم هام�صيا 

كما  �ض42(،  ال�صابق،  امل�صدر  )نف�ض  افقهم« 

مثل  اجلديدة،  االجتماعية  العلوم  ظهور  �صاهم 

: الل�صانيات، والتحليل النف�صي، وب�صكلٍ  خا�ض 

ويقف  باملجتمع  يهتم  الذي  االإجتماع  علم 

على احلدود املبا�رشة للتاريخ، وعلم اجلغرافيا 

احلوليات،  جملة  غادرت  املختلفة.  وتطوراته 

عنوان  حتت  البداية  يف  ت�صدر  كانت  التي 

واالإجتماعي«،  االإقت�صادي  التاريخ  »حوليات 

 اأخرى 
ً
غادرت اأر�ض ال�صيا�صة و»ارتادت اآفاقا 

والدميوغرافيا  وال�صكان  وامل�صاهد  كالطبيعة 

واملبادالت والعادات...الخ.

املجلة  هذه  به  جاءت  الذي  اجلديد  يتلخ�ض 

من  عليها  طراأت  التي  ات 
نّ

التغري من  بالرغم 

حيث العنوان )يف البداية كان ا�صمها : حوليات 

ثم حوليات  االإقت�صادي واالجتماعي،  التاريخ 

ثم  )1939-1941م(،  االجتماعي  التاريخ 

– 1944م( ثم عادت  اأمزاج تاريخية )1942 

املجلة اىل ا�صمها القدمي عام 1945م : حوليات 

تبنت  1946م  عام  ويف  االجتماعي  التاريخ 

جمتمعات   – اقت�صاديات   : احلوليات  ا�صم 

التحرير  اإدارات  حيث  ومن  ح�صارات(،   –
 1929 بلوخ  ومارك  فيفر  )لو�صيان  املتعاقبة 

رئا�صتها  بروديل  فرنان  توىل  ثم  1956م،   –
عام 1969م(، ومن حيث ان�صغاالتها املتجددة 

)هيمن االقت�صاد عليها يف العقدين اللذين عقبا 

عليها  هيمنت  مثلما  الثانية  العاملية  احلرب 
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ال�صتينات  بداية  يف  الثالثينات،  يف  اجلغرافيا 

البنيوية  االنرثبولوجيا  هيمنة  بو�صوح  برزت 

االأنرثبولوجيا  عامل  تاأثري  بفعل  املجلة  على 

ما  وظهر  �صرتاو�ض،   – ليفي  كلود   : الفرن�صي 

وبرزت  1978م،  عام  اجلديد  بالتاريخ  �صمي 

روا  لو  اإميانويل  لوغوف،  جاك   : مثل  ا�صماء 

يف  بروديل(،  وفرنان  دوبي،  جورج  الدوري، 

النقاط التالية : 

املوؤرخني  عزوف  مع  املجلة  قطعت   )1

درا�صة  عن  الع�رشين  القرن  بدايات  يف 

واالإقت�صاد  باملجتمع  عالقة  له  ما  كل 

جديد  تاريخ  ببعث  وطالبت  والذهنيات 

يعنى بهذه امل�صائل، ويويل اهمية خا�صة 

العاديني  بالنا�ض  ويعتني  التحتية،  للبنى 

واملهم�صني واملغيبني.

الدائمة  ال�رشاكة  اىل  املجلة  دعت   )2

العلوم  خمتلف  بني  الوثيق  والتعاون 

االإجتماعية مثل علم االإجتماع واالإقت�صاد، 

وركزت على تدعيم االأوا�رش مع اجلغرافيا 

خا�صة.

مدعو  التاريخ  ان   
ً
حتما  تعترب  كانت   )3

مكتوب  غري  هو  ما  ي�صمل  ان  اىل   
ً
حتما 

وطالبت  االأيقونات،  وعلم  االآثار  علم  مثل 

باملقارنات   – ذلك  اأمكن  ما   – بالقيام 

وعدم الت�رشنق يف التاريخ الفرن�صي)12(.

هي  »املو�صة«  اأ�صبحت  ال�صتينات  نهاية  يف 

التحتية مثل  البنى  – ال  الفوقية  البنى  درا�صة 

الفرتة  تلك  يف  الرتكيز  ووقع  االنتاج،  قوى 

على  اآنذاك  الرائجة  باللغة  او  الذهنيات  على 

املخيال، واملخيال ميدان تالقح بني املوؤرخني 

باملارك�صية  املتاأثرين  او  املارك�صيني 

واملوؤرخني الفرويديني، وظهرت درا�صات عديدة 

حول املوت والعالقات اجلن�صية وامناط احلياة 

واخلوف... واحلب  الدينية  والطقو�ض  اليومية 

الخ.)نف�ض امل�صدر، 21(.

بروديل : وتعدد االأزمنة

مل يهتم موؤرخو احلوليات بالك�صف عن القوانني 

املوؤرخني  عند  الو�صع  كان  مثلما  التاريخية 

باالن�صان  اهتموا  بل  ال�صابقني،  والفال�صفة 

اىل  اأدى  ما  وهو  واملعنوية،  املادية   : واآثاره 

ذاك  او  اجلزء  هذا  »تاريخ  اأي  تواريخ  وجود 

الواقع الكلي«  الواقع ومل يعد تاريخ  اجلزء من 

)التاريخ املفتت، م �ض، �ض269(. 

نراها  التي  التاريخية  الظواهر  فهم  �صبيل  يف 

فرنان  الفرن�صي  املوؤرخ  م 
نّ
يق�ص امامنا  ظاهرة 

ثالثة  اىل  التاريخ  )1902-1985م(  بروديل 

اأزمنة رئي�صية : 

الزمن  هذا  يت�صم   : اجلغرايف  الزمن   )1

باأنه »�صبه ثابت، وهو تاريخ االإن�صان يف 

وهو  فيه،  يعي�ض  الذي  باملحيط  عالقته 

وتتخلله  ببطء،  ويتغري  ين�صاب  تاريخ 

متواترة  ودورات  ملحة  عودة  عمليات 

با�صتمرار«)13(.

2( الزمن االإقت�صادي واالإجتماعي : وهو 

وقد  بطيئة،  اإيقاعات  »تتخلله  تاريخ 

، وهو تاريخ 
ً
 اجتماعيا 

ً
نعتربها تاريخا 

املجموعات واجلماعات«.

»التاريخ  وهو   : ال�صيا�صي  الزمن   )3

ح�صب  التاريخ   : �صئنا  ان  او  التقليدي، 

وهو  االإن�صان،  مقا�ض  ال  الفرد  مقيا�ض 

امل�صدر،  احلدثي«.)نف�ض  التاريخ 

�ض23(.

التي اقرتحها  للتاريخ  التق�صيمة  ت�صاعدنا هذه 

التي  االإن�صانية  الطواهر  فهم  على  بروديل 

طريق  عن  وذلك  اليومية،  حياتنا  يف  تفاجئنا 

تق�صيمها اىل م�صتويات خمتلفة، وب�صكلٍ  خا�ض 

على م�صتوى االأمد الطويل، الذي ي�صاعدنا على 

التاريخي  وعمقها  الت�رشفات  بع�ض  اإدراك 

واملجتمعي.
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خامتة : 

املحطات  من  بالكثري  التاريخ  فل�صفة  مرت 

ومنها  الدرا�صة،  هذه  يف  ُتذكر  مل  التي  املهمة 

)1856م-1939م(  الفرويدية  امل�صاهمة 

التي  االإن�صان  ت�رشفات  فهم  يف   
ً
جدا  الهامة 

والليبيدو،  االأعلى  واالأنا  الالوعي  اىل  اأرجعها 

الكثرية  النقا�صات  جتاوز  هنا  ميكن  ال  كما 

والالهوتي  الفيل�صوف  اأثارها  التي  واملعمقة 

)1913م-2005م(  ريكور  بول  الفرن�صي 

واالأر�صيف،  والذاكرة  بال�رشد  التاريخ  وعالقة 

وعالقة كل ذلك بتاأويل املوؤرخ.

فهم  يف  روافد  هي  امل�صاهمات  تلك  كل 

 
ً
طبقا  خمتلفة،  بطرق  الب�رشية  ال�صلوكيات 

لالأدوات املتوافرة يف كل ع�رش. 

الهوام�ض

دار  فوكو،  مي�صال  لدى  واحلقيقة  التاريخ   : اباه  ولد  ال�صيد   -1

املنتخب العربي، ط1، 1994م، �ض19.1.

2- عبد اهلل العروي : مفهوم التاريخ ج1، املركز الثقايف العربي، 

ط3، �ض175.2.

3- هيجل : حما�رشات يف فل�صفة التاريخ : ج 1، العقل يف التاريخ: 

ترجمة : د. اإمام عبدالفتاح اإمام، دار التنوير، ط2، 2005، �ض31، 

.32.3

4- ال�صيد ولد اباه : م�صدر �صابق، بت�رشف ب�صيط.4.

5- العروي : م�صدر �صابق : ج1، �ض176.5 

العربي،  الثقايف  املركز  التاريخ ج1،  : مفهوم  العروي  6- عبداهلل 

ط3، �ض17 و34.6.

7- هيجل : مرجع �صابق، �ض68.7.

8- هيجل : مو�صوعة العلوم الفل�صفية : املجلد 1، ترجمة : اإمام عبد 

الفتاح اإمام، دار التنوير، ط2، �ض55.8

: جمد، ط3، 2006،  اال�صتغراب  علم  : مقدمة يف  9- ح�صن حنفي 

�ض259.9.

اإجنلز،  وفريدريك  مارك�ض  كارل  ال�صيوعي،  البيان   : انظر   -10

من�صورات اجلمل، ترجمة وتقدمي : حممود �رشيح، ط2000، �ض18، 

هام�ض 4.10.

11- فران�صوا دو�ض : التاريخ املفتت، ترجمة : د. حممد املن�صوري، 

املنظمة العربية للرتجمة، ط1، 2009، �ض35.11. 

الهادي  د.   : : ترجمة  لغة احل�صارات  قواعد   : بروديل  فرنان   -12

التيمومي، املنظمة العربية للرتجمة، �ض19.12.

13- قواعد لغة احل�صارات، مرجع �صابق، �ض22.13. 
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�رشاديب  يف  املظلمة  الغرفة  اأو  التفكري  حيز  ان 

التفكري ال ميكن فتحها من اأي امرء كائن ما كان 

ما  وهذا  الفكرية  منظومته  �صياغة  اأعاد  اإذا  اإال 

ي�صري  اأو  اجلابري  عابد  حممد  الراحل  اليه  دعى 

من  املتكون  اجلماعي  العقل  اأو  العقلية  بح�صب 

التفاعال ت املتناق�صة لل�صخ�صيات على اختالف 

م�صاربها  يف املجتمع الواحد والتي كونت وحدة 

من  اللبا�ض  يف  �صواء  والقيم  التفكري  من  م�صتقلة 

تعتربها  التي  الت�رشفات  اأو  وعر�ض  وطول  لون 

ذاك  لكن  املروءة  خوارم  من  املجتمعات  بع�ض 

املجتمع ال يراها اإال خرب�صات هام�صية ال تالم�ض 

�صيئا من �صخ�صية فاعلها.

اإن امل�صكلة التي تعانيها جمتمعاتنا – يف نظري 

والتفعيل  الفكر  يف  والتجديد  التجدد  جتاه   –
لي�ض  ذاته  للفكر  املتاحة  للهوام�ض  ال�صحيح 

نوعيا  وتطور  ن�صاأ  قد  يف  فهو  ذاته  الفرد  يف 

رحم  من  مناذج  وخرجت  االأخرية  ال�صنوات  يف 

تكمن  االإ�صكالية  ولكن  بها  ي�صتهان  ال  املجتمع 

يف اأمرين، اأولهما وبا�صتخدام ا�صلوب املخالفة – 

كما ي�صميه الفقهاء االأ�صوليون – يلخ�صه ال�صاعر 

ال  االأ�صياء  بقوله:  ثورو(  دافيد  )هرني  االأمريكي 

تتغري اأما نحن فنتغري لكن الواقع االآن باأنا نرى 

مكاننا،  نربح  نزل  ملا  نحن  اأما  تتغري  االأ�صياء 

فدخلنا يف �رشاع بندوليا ما هو الثابت وما هو 

املتغري، وما هي عالقة الدين بالفرد واجلماعة؟ 

وما هي حدود التفكري الذي على اأ�صا�صه وب�صببه 

االإ�صالمي  الفكر  نطاق  االإعتزايل من  الفكر  اأخرج 

�رشخا  اأحدث  ذلك  كل  االأ�صعري،  اجلربوت  ب�صبب 

غريبة  ازدواجية  فاأدخله يف  اجلماعي  العقل  يف 

بل يف دوامة ما زالت م�صتمرة يف دورانها فالعقل 

العامل  بتغيري  راغبا  اأ�صحى  لدينا  اجلماعي 

باأ�رشه لكنه عاجز عن تغيري اأو جتديد كينونته – 

وليعذرنا تول�صتوي على اقتبا�ض تعبريه – اأ�صبح 

امل�رشقة  اإيجابياته  رغم  لدينا–  اجلماعي  العقل 

يف بع�ض اجلوانب– ينظر اىل كل م�صكلة اأو خروج 

على العادة او املاألوف بفكرة ما لي�ض اإال م�صمارا 

بحاجة اىل مطرقة وهنا تكمن اخلطورة فالعقلية 

اأو العقل اجلماعي كثري التعقيد والتقعيد الالمربر 

�صواءا يف على م�صتوى الوعي او الالوعي، فهناك 

�صلبياته  ت�رشبلت  الذي  الرتاث  من  الهائل  الكم 

امل�صيطرة  هي  فتكون  ال�صطح  على  لتطغى 

دون  فقط  امل�رشقة  اجلوانب  اظهار  اأو  واملوجهة 

�صواها وخداع الذات انها تنا�صخت يف كل الع�صور 

لت�رشق �صم�صها يف كل زمان ومكان وال يوجد ما 

ينبغي احلذر منه حتى ال نقع فيه البتة.

ثانيا: وهي م�صكلة انرثبولوجية حتتاج اىل درا�صة 

معمقة من قبل جي�ض من املتخ�ص�صني، فكل فرد 

حاول  ما  اذا  املطلقة  احلقيقة  امتالك  يدعي  منا 

التحرك يف فراغ املتبقي من الفكر ) بتعبري االأ�صتاذ 

العدوي ( وهذا ما ي�صمى بالدوجماطيقية اأي الزعم 
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خليل بن خمي�ض

كاتب من ُعمان 

املتبقي من الفكر 

اأم احلراك الفكري؟



بامتالك احلقيقة املطلقة خا�صة اذا كانت م�صاحة 

الفكر التي قام املفكر بالت�صخني اجليد فيها جافة 

من رذاذ الكوامن االإن�صانية والتي يدعوها البع�ض 

بـ)االإيزوترييك( علوم باطن االإن�صان، �صيجد املرء 

نف�صه �صابحة يف بحرية قد جف ماوؤها لكنها حتمل 

ا�صم بحرية، ولتو�صيح املعنى ب�صيغة �صل�صة جتد 

ان العقل الفردي عادة ان كان متحركا يف التغيري 

االإن�صانية  التجارب  او  الثقافة  او  بالقراءة  �صواء 

االآخرين  ي�صاب بالن�صوة وال�صكر وعندها �صيتهم 

ادعاءهم بامتالك احلقيقة– وقوله �صائب– لكنه 

وانها  املدعاة  احلقيقة  لتلك  بديال  نف�صه  يكرر 

انح�رش مدها يف بحره واأ�صبه االأمر كمن يدعو اىل 

بيته،  يف  ديكتاتور  اكرب  لكنه  وال�صفافية  احلرية 

اذن نحن بحاجة ما�صة اىل التغيري والتجديد دون 

واذا  اجلماعي،  العقل  اىل  الفردي  العقل  من  �صك 

بقينا على ما نحن عليه االآن فلن ن�صتطيع تقدمي 

حلقة  يف  ندور  دوما  و�صنظل  اأبداً  للعامل  اأنف�صنا 

مفرغة وبهوية م�صوهة وفكر عاثر واحلل يكمن يف 

املتبقي  عن  بدال  ا�صتعي�صه  الذي  الفكري  احلراك 

اأن  بيد  العدوي(،  مفكرنا  يل  )ولي�صمح  الفكر  من 

عملي  علمي  مبنهج  ي�صبط  اأن  بد  ال  احلراك  هذا 

ي�صمن الديناميكية واالإ�صتمرارية والدميومة وهذا 

ما نلقي بكاهله على مفكرينا وعلمائنا الف�صالء 

يف الوقت احلا�رش من جهد وتفان، نحن بحاجة 

اىل منظرين واىل فال�صفة يقعدون هذا احلراك ال 

يقيدونه ليكون بعدها ناجعا مفيدا ال منغم�صا يف 

املنطق الديالكتيكي الهيجلي يناق�ض ما ال فائدة 

ين�صاع  جيال  ليدجن  يقد�ض  ال  ما  يقد�ض  اأو  منه 

وال�صوت  بالدموع  خم�صبة  جيا�صة  عاطفة  لكل 

او  بالدين  لها  االأ�صا�ض ال عالقة  االأ�صج وهي يف 

الفكر احل�صاري لكنا وحتى ال ننزلق يف متاهات 

حازمة  بطريقة  االمر  اأقننة  من  بد  ال  متناثرة 

عن  من�صلخني  النا�ض  من  م�صخا  نريد  ال  فنحن 

االأنوف  تغري  تغري  كما  دينهم ومغريين جللدتهم 

بالتغريب  فينادوا  االأيام  هذه  التجميل  بعمليات 

اأنا�صا مقيدي  كما فعل طه ح�صني وال نريد كذلك 

الدين والتقاليد واأزعم ان التجديدات  الفكر با�صم 

والفارابي  ر�صد  ابن  لدن  من  بداأت  التي  الفكرية 

الطهطاوي  رفاعة  اىل  وو�صوال  �صينا  وابن 

عبدالرزاق  وم�صطفى  عبده  وحممد  فاالأفغاين 

املجردة  احل�صمية  املرحلة  اىل  ت�صل  مل  الخ...، 

مع  بالتعاطي  ون�صاأت  تطورت  اأفكار  هي  وامنا 

العقلية  مع  ا�صطدمت  لكنها  احلياة  متغريات 

نظري  يف  وهي  �صمتت  اأو  فان�صحقت  اجلماعية 

لغياب  الداخل  من  تاآكل  فكريا  حراكا  اإال  لي�صت 

عنا�رش القوة فمثال االإمام حممد عبده اذا تتبعنا 

فكره املتحرر �صنجد انه مل ياأت بجديد فهو يدور 

يف فلك ابن ر�صد وهلم جرا لدى �صائر املجددين 

وممن مار�ض التفكري خارج ال�رشب ونحن هنا ال 

نريد اأخ�رشة �صخ�صية حممد عبده فله الكثري من 

االإجنازات الفكرية واالإجتهادات، ومبا اننا نعيب 

يف  لدينا  تطبيقه  ا�صبح  الذي  االإختزايل  املنهج 

ابطاء  اىل  بالتايل  اأدى  والذي  احلياة  اأمور  �صتى 

العقلية اجلماعية يف جمتمعاتنا لكننا ندعو اىل 

�صك  وال  التي  الفكرية  امل�صاك�صات  من  االإكثار 

هذه  نعانيه  الذي  الفكري  احلطام  �صرتمم  باأنها 

االأيام يف �صتى مناحي احلياة املتقلبة واملتغرية  

و�صتكون النتيجة حتريك الراكد مما تبقى يف الفكر 

وتو�صيع رقعته ال�صطرجنية التي �صغرت بانهيار 

البيادق عليها.
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لقـــاءات

النقد لي�س م�شجبا لأخطاء تباط�ؤ الإبداع

لأ�شباب  الآن  متعذرا  اأ�شبح  اخلم�شينيات  نقاد  اأجنزه  ما 

تخ�س احلياة ولي�س النقاد

v

v
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اأتاحت زيارة الناقد والباحث واملرتجم ال�شوري �شبحي حديدي ملكتب ال�شاعر 

�شيف الرحبي فر�شة لإجراء حوار ي�شرب اأغوار جتربته، منذ خروجه من القام�شلي 

للنقد، من �شداقته مبحمود دروي�ش،  اإىل حتوله  بال�شعر  اإىل فرن�شا، من عالقته 

التي جعلت رواية  الأ�شباب  اإىل  اأدوني�ش ك�شاعر، من الرتجمة  واعرتافه بانتهاء 

من مثل عمارة يعقوبيان حتدث �شجيجا رغم كونها متوا�شعة، من رف�شه للبوكر 

العربية اإىل خو�شه جتربة حتكيم جائزة العوي�ش، من دفاعه عن ق�شيدة النرث، 

واعرتافه اأنها م�شقوفة، وبحاجة اإىل خمارج جديدة، من تربئته للنقد من اأن يكون 

�شببا لتاأخر عجلة الإبداع، اإىل اعرتافه اأن النقد رديف لالإبداع ولي�ش اإبداعا.

حاورته: هدى اجلهورية

قا�شة من ُعمان

�صبحي حديدي:

النقد رديف للإبداع، ولي�س اإبداعا يف ذاته

ل اأدخل نف�شي فـي معركة فا�شلة مع ن�س رديء



ج 
ّ
ولد �شبحي حديدي يف القام�شلي، عام 1951. تخر

من جامعة دم�شق – ق�شم اللغة الإجنليزية واآدابها، 

العديد  ن�رش  وبريطانيا.  فرن�شا  يف  درا�شاته  وتابع 

من الأبحاث النقدية والرتجمات يف دوريات عربية 

قة يف التعريف 
ّ
واأجنبية خمتلفة، وقّدم درا�شات معم

بالنظرية الأدبية واملدار�ش النقدية املعا�رشة. نقل 

الفل�شفة  يف  الأعمال  من  العديد  العربية  اللغة  اإىل 

والرواية وال�شعر والنظرية النقدية. يقيم يف باري�ش، 

ويكتب ب�شفة دورية يف �شحيفة »القد�ش العربي«.

vv لنبداأ من منطقة القام�شلي يف �شورية..املدينة 

التي ولدت وتربيت فيها.. بالتاأكيد هنالك حكايات 

يخطر  ماذا  وعيك.  تكوين  يف  �شاهمت  وم�شادفات 

يف ذهنك مبجرد اأن اأذكر لك القام�شلي؟

- ل يغادر ذهني البتة ذلك الن�شيج التعددي املذهل 

الذي تتميز به مدينة القام�شلي. ن�شيج لغوي وثقايف 

متنوع، لكونها ت�شم كرداً واآ�شورين و�رشيان واأرمن 

بالإ�شافة اإىل العرب طبعا. يفد اإليها الذين يعملون 

يف احل�شاد يف فرتة ال�شيف، وبالتايل يحدث فيها 

�شكل من اأ�شكال الختالط.

 �شفة التعددية الثقافية هي امليزة التي كانت متيز 

القام�شلي، وقد اأتاحت يل هذه امليزة يف فرتة مبكرة 

التعددية  على  نف�شي  اأربي  لأن  فر�شة  عمري  من 

اأين  من  بالرغم  الكردية  اأتكلم  مثال  فاأنا  الثقافية، 

ل�شت كرديا، واأجيد قليال اللغة ال�رشيانية والأرمنية، 

جراء  هذا  وكل  الآ�شورية،  اللغة  من  بع�شا  واأفهم 

الحتكاك بالآخر.

 يف القام�شلي جمعتني �شداقة كبرية بال�شاعر �شليم 

اأبناء مدر�شة واحدة، وجيل واحد،  بركات حيث كّنا 

بكتابة  بداأت  �رشا  اأكتمك  ول  معا.  الكتابة  وبداأنا 

اأنه  ال�شعر قبل كتابة النقد. ثم توقفت لأين اكت�شفت 

لي�ش ميدانيا، واأن عقلي مييل اإىل اجلانب التحليلي 

اأكرث.

 القام�شلي بالن�شبة يل هي هذه احلالة من التعددية 

اخل�شبة، وقد تعلمت منها جماليا وذوقيا وب�رشيا، 

ولكن لالأ�شف اندثر الآن هذا كله.

واأنت  »املنفى حقل كرمي«،  قال:  �شعيد  اإدوارد   vv

تردد دائما هذه العبارة التي تخ�شه، فهل تخل�شت 

من �شغط الهوية والنتماء، اأم اأن هذا الكالم و�شيلة 

للتحايل على املنايف التي نحن اأ�شال ل نختارها؟

- لكي اأ�شدقك القول اأنا مل اأبلغ املرحلة التي و�شل 

اإليها اإدوارد �شعيد، حني اعترب املنفى حقال كرميا.

اإدوارد �شعيد عام 1995،  اأجريت حوارا مطول مع   

مني  طلب  املادة  على  ال�شتغال  من  انتهائي  وبعد 

اأن يكون هذا العنوان هو عنوان احلوار »املنفى حقل 

كرمي«. بلغ �شعيد هذه املرحلة يف ت�شاعد اإح�شا�شه 

بالغربة والت�رشذم.

ا�شتثمار  اأحاول  ولكني  املنفى،  اأحتايل على  ل  اأنا   

احل�ش بالتعددية للتفاعل مع الآخر، والتثاقف معه 

الذائقة  م�شتوى  على  ولي�ش  الهوية،  م�شتوى  على 

والعقل والوعي.

 بالفعل املنفى مل يكن اختياريا، لعلي اأجربت عليه 

تكن  مل  عذاباتي  ولكن  حم�شة،  �شيا�شية  لأ�شباب 

تخ�ش املنفى، واإمنا تخ�ش ما اأمل بي جراء البتعاد 

اأن  واعترب  م�شي�شا،  ومازلت  كنت  لأين  الوطن،  عن 

البتعاد عن الوطن جعلني اأخ�رش احل�ش بامل�شاركة، 

رغم  املنفى حقال كرميا،  يكن  املعنى مل  بهذا  رمبا 

 .
ّ
اأين اعرتف اأن املنفى يف ذاته مل يكن بخيال علي

لكن اعتقد اأن املرحلة التي بلغها اإدوارد �شعيد عندما 

قال هذه العبارة، لي�شت مرحلة ميكن اأن يبلغها اأي 

اأحد كائنا من كان.

احلالة،  هذه  مع  اأتعاي�ش  لأن  م�شطر  اأنا  باملقابل   

وما ي�شاعدين على ذلك اأن خياراتي مع الوقت بداأت 

نف�شي  تروي�ش  من  متكنُت  قبل.  من  اأكرث  تت�شح 

اأن  دون  من  اإيجابيا،  وتوظيفها  العذابات  لتحويل 

ا�شطر اإىل م�شخ نف�شي لكي اأت�شبه بالآخرين.

 اأنا على الآن اأ�شري يف باري�ش كالغريب، وهذا لي�ش 

على  �شواء  لباري�ش  مدين  فاأنا  بي.  �شارا  اإح�شا�شا 

اللجوء  م�شتوى  وعلى  الإن�شاين،  اللجوء  م�شتوى 

الفكري بالإ�شافة اإىل الرتبية والتعلم والذائقة، ولكن 

فعال اأ�شعر ب�رشورة التاأقلم باملعنى الإيجابي، بدل 

من لعق اجلراح يف املنفى. 

�أعلى  فهٍم  على  تدريبك  �ملنفى  ��ستطاع  كيف   vv
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للعائلة و�لبالد؟

- اأظننني تعلمُت التعامل مع اأ�رشتي بطريقة اأف�شل، 

مبعنى اأين اأ�شبحت اأقل حدة واأقل �رشقية، واأنا مل اأكن 

كذلك متاما. كنُت دميوقراطيا مع الأهل والأ�شدقاء، 

ولكن لي�ش بالدرجة الكافية.

 اعرتف اأين ربيت ذاتي على طرائق اأرقى يف التعامل 

فقط،  ال�شلوكي  باملعنى  لي�ش  وهذا  الآخرين،  مع 

واإمنا باملعنى الثقايف اأي�شا والإن�شاين.

 عالقتي بالآخر اأيا كان، تاأثرت كثريا باإقامتي يف 

ولكني  جديدة.  ب�شلوكيات  احتكاكي  نتيجة  الغرب 

�شلوكيات  ملقاومة  الغرب  يف  جهدا  بذلُت  اأي�شا 

�شلوكيات  �شفقة  الآخر  هو  ُيقدم  فالغرب  �شائهة، 

حزمة  نختار  اأن  يف  تبقى  وامل�شكلة  متكاملة، 

ال�شلوكيات املالئمة لنا.

ا�شتطعت  كنت  ملا  القام�شلي  يف  بقيت  لو  اأين  اأظن   

اأتعامل بها الآن،  التي  التعامل مع ابنتي بالطريقة 

واأنا موجود باري�ش. 

العربي  الوطن  اأو  �شورية  تعد  فلم  للبالد  وبالن�شبة 

�شورية  لق�شايا  انتمي  اأنا  كان.  كما  يل  بالن�شبة 

وق�شايا الوطن العربي تهمني اأي�شا، واأعي�ش عليها 

ب�شكل يومي، ولكن نظرتي تو�شعت و�رشت اأرى يف 

اأكرب  اأو م�رشوع حالة تعددية  �شورية حالة تعددية 

مما هي عليه الآن، كاأنها �شيغة اأمل مرجتى.

للبالد،  اأتع�شب مل�شاألة النحياز   يف املا�شي كنت 

وكفى بذلك ف�شيلة الآن اأرى امل�شاألة يف اإطار اأعر�ش 

من ذلك بكثري، واأكرث ت�شاحما.

تقول  عندما  و�لرتجمة  �لنقد  حق  جته�ض  �أال   vv

�إبد�عيا، بالرغم من  �أنهما فعل معريف ولي�ض فعال 

�لنقد هو ن�ض مو�ز  باأن  �أخرى تقول  توفر نظريات 

للن�ض �ملكتوب؟

- اأظن اأن النقد الأدبي يقوم بوظيفة اأ�شا�شية، ولكن 

قد يتولد من قيام النقد بوظيفته وظيفة اأخرى اأكرث 

بالوظيفتني  النقد  يقوم  اأن  يف  جنح  واإن  حيوية، 

الأوىل  الوظيفة  له.  بالن�شبة  الإجناز  منتهى  فذلك 

هي اأن يقرتح النقد على القارئ قراءة اأخرى ت�شاف 

عدد  تبلغ  قد  التي  القراءات  ومئات  ع�رشات  اإىل 

وينبغي  املثال،  �شبيل  على  ال�شادر  الكتاب  ن�شخ 

اأن تت�شف هذه القراءة باأن تكون م�شلحة مبنهجية 

القارئ  تقنع  قد  قراءة  القارئ  على  وتقرتح  عالية، 

باأنها اأف�شل من قراءته ال�شخ�شية، وبالتايل ين�شف 

اأن ين�شف  اأتيح للقارئ  النقد العمل الفني اأكرث مما 

العمل. 

النقدية  القراءة  هذه  تتيح  قد  ال�شريورة  هذه  خالل 

املدربة وامل�شلحة اإمكانية العثور على نظرية نقدية 

نف�شه،  العمل  من  م�شتمدة  بالق�شد  اأو  بامل�شادفة 

اأي  الأخرى  الأعمال  اأداة تخدم  اإىل  ثم تتحول  ومن 

ت�شبح نظرية �شاحلة لال�شتخدام مع اأعمال اأخرى.

عندما عًلق تي اإ�ش اإليوت على �شخ�شية هاملت يف 

املو�شوعي،  البديل  عن  حتدث  �شك�شبري  م�رشحية 

املعادل  نظرية  اأّن  ولالآخرين  له  تبني  ثم  ومن 

املو�شوعي ت�شلح كنظرية نقدية للكثري من الأعمال 

التي تتقاطع خطوطها العري�شة مع املحتوى الذي 

قيلت فيه النظرية.

وبالعودة اإىل �شوؤالك حول النقد كونه عملية ابداعية، 

بالن�شبة يل  اإبداعا  ي�شبح  فالنقد  ذلك.  اأظن  ل  فاأنا 

ميزج  وعندما  جمازية،  بلغة  الناقد  يكتب  عندما 

يفعل  والتحليلي كما  الإبداعي  اجلانبني  عامدا بني 

الناقد عبد الكبري اخلطيبي على �شبيل املثال، وكما 

ولي�ش  الأحيان  بع�ش  يف  بارت  رولن  يفعل  كان 

اأخرى  درا�شات  بارت  رولن  لدى  باملقابل  دائما. 

جافة ودقيقة.

ل  الأدبي  بالأ�شلوب  التحليل  متزج  التي  الدرا�شات 

حتر�ش  اأو  الإبداع  نحو  نزوع  واإمنا  اإبداعا،  ا�شميها 

الإبداع،  خلف  ياأتي  الناقد  دائما  واأوؤكد  بالإبداع، 

ل  ولكن  الأحوال،  اأف�شل  يف  لالإبداع  رديف  والنقد 

ميكن اأن يكون اإبداعا يف ذاته، كما اأن الرتجمة لي�شت 

اإبداعا اإل مبعنى نقل الإبداع من لغة اإىل اأخرى، فهي 

كاجل�رش املو�شل بني لغتني. 

ن�سا  يقدم  عندما  �جليد  �ملرتجم  �أن  تظن  �أال   vv

بالقر�ءة هو مبدع مقارنة مبرتجم  مده�سا ومغريا 

ُي�سيء �إىل �لن�ض �الأ�سلي؟

اأ�شلوبيات. كاأن نقول  واإمنا  اإبداعا،  اأ�شمي هذا  - ل 
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اأف�شل  �شك�شبري  �شونيتات  ترجمة  يف  فالن  اأ�شلوب 

اأي�شا على �شبيل املثال  من مرتجم اآخر. الآن لدينا 

ترجمات كثرية لق�شيدة »اأر�ش اليباب«، نختلف يف 

تقييم اإحداها عن الأخرى، ولكن هذا ل يدعونا لأن 

نقول ترجمة فالن اأكرث اإبداعا. لأن الإبداع يكون يف 

ذاته.

vv �لنقاد �جليدون هم: �إّما كتاب �سعر فا�سلون �أو 

فهل يعني  ناقد جيد  �أنك  فا�سلون، ومبا  كتاب نرث 

ذلك �أنك كاتب فا�سل؟

- )ي�شحك(. ل اأدري اإن كنُت ناقدا جيدا حقا، ولكن 

اأمتنى اأن اأكون دار�ش اأدب جيداً.

كلمة  كانت  وقتها  يف  املقولة  هذه  اأ�شيعت  عندما 

الف�شل يف �شياق اآخر، غري الذي نفهمه اليوم. براأيي 

ال�شخ�شي ل ميكن لأي م�شتغل يف حقل الإبداع �شواء 

فن  اأو  الرواية  اأو  ال�شينما  يف  اأو  امل�رشح  يف  اأكان 

اأن  غريها  اأو  الفوتوغرايف  الت�شوير  يف  اأو  الت�شكيل 

مير بالإبداع من دون اأن مير بال�شعر �شواء ن�رش ذلك 

ال�شعر اأم مل ين�رشه، لأن ال�شعر هو حمطة اإن�شانية ل 

مفر منها، ورمبا من ح�شن حظ الناقد اأن يكون قد بداأ 

بكتابة ال�شعر، لأن ذائقته بذلك تكون قد تدربت قليال 

على  وتعرف  الن�شو�ش،  ولدة  م�شاق  حت�ش�ش  على 

كنوز خ�شائ�ش اجلمال املكتنزة يف الن�شو�ش.

بداأ  ال�شعر قد  اأن يكون ناقد  اأف�شل  اأنا  على نحو ما 

اأف�شل  اأن هذا لي�ش مقيا�شا- باملقابل  �شاعرا- مع 

الناقد املخت�ش بالرواية اأن يكون قد بداأ �شاردا. 

املقولة طريفة، وهي �شكل من اأ�شكال ت�شطيح الناقد، 

الطبيعي.  و�شعه  اإىل  الناقد  عاد 
ٌ
ي اأن  واأرى �رشورة 

فالنا�ش تلوم الناقد عندما ل ُيقراأ ال�شعر، يالم الناقد 

عندما ل ُيلتفت اإىل الروايات، اأو عندما ل ُيفهم الأدب 

جيدا. بينما الناقد لي�ش هو ال�شماعة التي تعلق عليه 

جميع الأخطاء. وهنا اأكرر النقد ياأتي خلف الإبداع، 

يف  ولي�ش  الإبداع  يف  فامل�شكلة  النقد  تباطاأ  واإذا 

النقد.

vv دعنا نقرتب منك �أكرث، لنعرف ماذ� كتبت قبل 

�الجتاه ناحية �لنقد؟

- ح�شنا.. ن�رشُت ال�شعر يف مرحلة ما قبل الثانوية، 

يف  كان  ذلك  اأن  اأذكر  جدا،  مبكرة  مرحلة  كانت 

عام1968، وتابعُت الن�رش اإىل عام 1973 ثم توقفت. 

كنت اأكتب �شعر التفعيلة. امل�شكلة التي دفعتني لأن 

اأتوقف عن كتابة ال�شعر هو ميلي اإىل حتليل ق�شائدي 

واأنا اأكتبها، وهذا يف ظني يقتل عفوية ال�شعر. اأدركُت 

فعال اأن مزاجي يف التعبري مزاج حتليلي.

ثم  ومن  الرواية  اإىل  منحازا  النقدية  حياتي  بداأُت   

اجتهت اإىل ال�شعر، وعلى الأرجح اأين مل اأكن موهوبا 

يف كتابة ال�شعر، واإل لكنت اأكتب ال�شعر اإىل اليوم.

vv ملاذ� ت�ستنكر على �لناقد و�ملثقف عدم ممار�سة 

للرتجمة، ماذ� ت�سيف �لرتجمة لكليهما؟

الذي  الباحث  اأو  الناقد  على  اأ�شتنكر  اأنا  بالفعل   -

ميلك اللغة الأجنبية اأن ل ميار�ش م�شوؤولية الرتجمة، 

وهي حقل يف منتهى اخلطورة. �شدر يل ثمانية كتب 

اأتردد يف اإ�شدار كتاب نقدي واحد،  مرتجمة، بينما 

مع اأين كتبُت الكثري يف النقد، وذلك ل�شبب ب�شيط هو 

النقد  بينما  الرتجمة،  جتاه  بامل�شوؤولية  اأ�شعر  اأين 

ميكن ممار�شته عرب الدرا�شات املتفرقة.

واأ�شعر  درا�شة،  اأو  رواية  اقراأ  عندما  اأين  يح�شل  ما 

اأي�شا  الآخرين  تفيد  اأن  اأمتنى  كثريا،  اأفادتني  اأنها 

اأين  اأ�شعر  اأبناء لغتي، واإذا توانيت عن الرتجمة،  من 

ارتكبت خمالفة كبرية، لكي ل اأقول اإنها جرمية.

�إح�سان  بعد  �ليوم  �لنقدي  �مل�سهد  ترى  كيف   vv

�ليوم  �لنقد  عبا�ض و�سوقي �سيف، و»ملاذ� مل يعد 

بحاجة �إىل جهد جماعي« كما قلت؟ 

- النقاد النجوم الذين ذكرتهم يف �شوؤالك، لعبوا دورا 

اإىل  يركن  املرء  وكان  جدا،  وثمينا  حيويا  معرفيا 

اأعمالهم ويثق بها م�شبقا. لكن احلياة اليوم تعقدت، 

الأدبية تعقدت.  النظرية  والكتابة تعقدت، وبالتايل 

مل يعد من الي�شري يف ظني ولدة ناقد جنم ن�شتطيع 

الرتكان اإىل ذائقته واأدواته النقدية.

بل  ناقد،  الأرحام عجزت عن ولدة  اأن  ب�شبب  لي�ش 

بني  يوالف  جماعي  جهد  اإىل  بحاجة  �رشنا  لأننا 

يجد  اأن  ويحاول  واملناهج،  النظريات  من  الكثري 

بينها �شيغة تعددية، وبالتايل فاإن اأف�شل اإجنازات 

اإل ب�شورة جماعية، ولي�ش  النقد العربي لن تتحقق 
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من  عدد  وجود  طبعا  ُيلغي  ل  وهذا  اأفراد،  ب�شورة 

ما  اأّن  اأعنيه:  ما  ولكن  الالمعني.  النقاد  من  الأفراد 

اأ�شبح  وال�شتينيات  اخلم�شينيات  يف  النقاد  اأجنزه 

اأكرث مما تخ�ش  متعذرا الآن لأ�شباب تخ�ش احلياة 

النقاد.

vv قلت يوجد نقاد �أفر�د كرث..فمن ميكنك �أن ت�سمي 

منهم؟

- اطلبي مني احلقل الذي تريدين، و�شوف اأجيبك. 

vv �ساأ�سمي لك �أربعة �أ�سماء، و�ساأطلب ر�أيك فيها؟ 

�لفتاح  عبد  �ليو�سفي،  لطفي  حممد  دّر�ج،  في�سل 

كليطو، جابر ع�سفور.

دوؤوب  متمكن،  الرواية  يف  ناقد  اج: 
ّ
در في�شل   -

وهو  الرواية،  حتليل  يف  منهجيته  يف  وخمل�ش 

اأي�شا.  بالختالف  وجدير  بالإعجاب،  جدير  رجل 

الق�شيدة  قراء  اأمكر  اأحد  اليو�شفي:  لطفي  حممد 

وهو  مدح(،  �شيغة  هنا  )واملكر  املعا�رشة  العربية 

النقد  معطيات  بني  متزج  متعددة  مبنهجية  يت�شم 

الفرن�شي، وبني ومعطيات النقد العربي. عبد الفتاح 

عبد  املبدع  الناقد  غرار  على  مبدع  ناقد  كليطو: 

الكبري اخلطيبي، كليطو ل يكتب نقدا بقدر ما يتاأمل 

ويراق�ش التعبري، ويراوغ الن�ش الذي يدر�شه لغويا، 

)وهذا  ناقد،  اأكرث منه  اإبداعية  واأظنه كاتب مقالت 

لي�ش قدحا( ولكنه من النقاد الذين لديهم اإبداع يف 

كتابتهم النقدية.

اأكادميي م�شتنري ودوؤوب، ولعله من  جابر ع�شفور: 

اآداب  على  انفتحوا  الذين  امل�رشيني  النقاد  اأف�شل 

ثقافته  وبالتايل  العربي  اخلليج  واآداب  امل�رشق 

مرة  واأركز  نقدي  موقف  �شاحب  وهو  مو�شوعية، 

العربي  العامل  يف  امل�شتنريين  كبار  اأحد  اأنه  اأخرى 

املعا�رش.

يف  جديد  كتاب  عن  �لكتابة  �أّن  ترى  �أنت   vv

�سحيفة، �أكرث حيوية للقارئ من تاأليف جملد �سخم، 

�لتي  �أنه لديك �لكثري من �ملقاالت �ملتفرقة  ونعلم 

مل ي�سمها كتاب �إىل �الآن.. �أال يدفعك هذ� الأن ت�سبح 

كاتبا حلظيا يف �سحف يومية و�سيارة؟

النقدية  املراجعة  ثقافة  لالأ�شف  لدينا  لي�ش   -

هذا  الإبداع،  مواكبة  للقارئ  تتيح  التي  ال�شحفية 

فقبل  جميل،  تقليد  وهو  الغرب  عند  موجود  تقليد 

يوزع  ال�شعري،  عمله  اأو  روايته  الكاتب  ي�شدر  اأن 

املراجعة  اأجل  من  ال�شحف  على  العمل  النا�رش 

النقدية يف ال�شحف الكربى، وهم الذين يثق القارئ 

باختياراتهم، هذه اخلطوة حتدث قبل �شدور الكتاب 

اإىل املكتبات وبالتايل هنالك عدد من القراء يثقون 

القارئ  ي�شرتي  وبالتايل  حمددين  كتب  مبراجعي 

اأن  اإل  �شلبيات  له  اأمر  وهذا  باملراجع،  ثقة  الكتاب 

اإيجابياته باملح�شلة اأكرث بكثري من ال�شلبيات.

املراجعات،  من  النوع  لهذا  تفتقر  �شحفنا  لالأ�شف 

واإن كانت هنالك مراجعات فاإنها تاأتي بعد �شدور 

اأي�شا  نفتقر  لأننا  �رشيعة  مراجعات  وهي  الكتاب، 

لثقافة مراجعة الكتاب. 

طبعا الن�رش يف ال�شحف لي�ش اأهم من اإ�شدار كتاب 

يحتوي على عدة درا�شات نقدية، ول ميكن اأن نقارن 

بينهما فلكل منهما جمال حيوي ول ميكن املقارنة 

النقدية  بينهما، وحقيقة لو �شئلت �شاأقول املراجعة 

اأكرث حيوية لأن الدرا�شة النقدية هي ميدان القارئ 

املدرب، لكن املراجعة ال�شحفية هي ميدان القارئ 

اجتماع  اأنا �شخ�شيا يف علم  الذي يهمني  العري�ش 

الأدب.

الأمر بكل ب�شاطة يتعلق بنزعتي املزعجة يل، ورمبا 

عن  البحث  نزعة  بكتاباتي  يثقون  الذين  لآخرين 

الكمال قدر الإمكان لأين ل اأر�شى ب�شهولة عن درا�شة 

عليها  تعليق   
ّ

لدي املن�شورة  الن�شو�ش  جتميع  ما. 

اأرجو اأن ل يخد�ش حياء القارئ، اإذ تبدو مبثابة تقدمي 

طعام بائت، اأو ت�شخني له طعاما من الرباد واإطعامه 

اإياه. واأرى اأنه من الأف�شل اأن نطبخ له وجبة جديدة، 

من  طعم.  له  لي�ش  البائت  الطعام  اأن  يعني  ل  وهذا 

جانب اآخر اأوؤمن اأن تاأليف الكتب ينبغي اأن يبداأ منذ 

فكرة الكتاب من الفقرة الأوىل يف ال�شفحة الأوىل اإىل 

الف�شل الأول حتى نهايته. مبعنى التخطيط للكتاب. 

لي�ش  ولكن  يوم،  ذات  �شياأتي  اأمر  الدرا�شات  جتميع 

قبل اأن اأن�رش الكتب التي هي حبي�شة جهاز احلا�شوب 

اخلا�ش بي، واأنا اأمر عليها واأعدلها واأ�شتغل عليها، 
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واأ�شعر كما قلت �شابقا اأنني ل�شت حتت �شغط ن�رشها 

قبل اأن اأر�شى عنها. مزاجي متطلب، كل ما مر يوم 

اأقول اأ�شتطيع اأن اأقدم ما هو اأف�شل واأردد على نف�شي 

العبارة ال�شهرية »عرفت �شيئا، وغابت عنك اأ�شياء«.

vv يتطلب منك �لنقد �أن تقف على �حلياد، باملقابل 

لديك �أ�سدقاء من منطقة �ل�سعر و�ل�رسد قد تقر�أ لهم، 

وتفكر بالكتابة عنهم..هل �أودى بك �لنقد �إىل خ�سارة 

�أ�سدقاء؟

من  معظم  التايل،  واأقول  معك  �رشيحا  �شاأكون   -

كتبُت عنهم ل اأعرفهم �شخ�شيا، اأو بالأحرى مل اأكن 

اأعرفهم عندما قررُت الكتابة عنهم ما عدا قلة قليلة 

�شاأن  من  التقليل  موقع  من  اأبداأ  ل  وبالتايل  جدا. 

 الكثري الأ�شدقاء الذين اأحبهم جدا، 
ّ

الأ�شدقاء، فلدي

ولكن مل اأكتب عنهم لأن ن�شو�شهم لي�شت �شديقتي 

واأظنهم  ذلك  يعرفون  وهم  اأ�شدقائي،  هم  كما 

يعرفون  لأنهم  بيننا  فيما  ب�شمت  الأمر  يتفهمون 

اأين  امل�شاألة  يف  الآخر  اجلانب  عنهم.  اأكتب  ل  ملاذا 

اأن  كالتايل:  وهو  طويل،  زمن  منذ  قراري  اتخذت 

اأح�شل  اأن  اأمتنى  الرديئة.  الن�شو�ش  عن  اأكتب  ل 

عن  اأكتب  لكي  كافية  واإمكانيات  كاٍف  وقت  على 

معنيا  ل�شت  وبالتايل  واملمتازة  اجليدة  الن�شو�ش 

ا هو رديء.
ّ
بالكتابة عم

لذا عندما اأكتب عن الأعمال التي تعجبني فاأنا اأخلق 

اأكتب يف  لأين  اأخلق عداوات،  قد  اأكرث مما  �شداقات 

مبا�رشة،  غري  عداوات  يل  تخلق  اأحيانا  تثمينها. 

الو�شط  من  يل  اأعداء  وجود  �شح  اإذا  اأعدائي  ن�شف 

الذين  اأ�شدقائي  با�شتثناء  اكتب عنه طبعا  الذي مل 

كتبت  لأين  الآخر،  والن�شف  ب�شمت،  ذلك  يتفهمون 

عن فالن ومل اأكتب عن فالن اآخر، مما يخلق لحقا 

ح�شا�شية. ولكن لي�ش يل خ�شومات مبا�رشة، لأين ل 

اأدخل نف�شي يف معركة فا�شلة مع ن�ش رديء.

مل  �إذ�  نف�سه  من  �لكاتب  فليخجل  تردد:  �أنت   vv

يكتب يف �ل�سيا�سة؟ 

- الناقد الأدبي اأو الناقد ال�شينمائي اأو الفني الذي 

كتابة  من  م�شتقيل  هو  ال�شيا�شة  لكتابة  يت�شدى  ل 

حيوية وحا�شمة وم�شوؤولة، لي�ش لأن ال�شيا�شة داخلة 

يف كل تفا�شيل حياتنا، ولكن لأن ال�شيا�شة تخ�ش 

والت�شدي  الب�رش،  اهتمامات  من  الأعر�ش  النطاق 

تخ�ش  اآخر  جانب  من  الوعي،  تخ�ش  م�شوؤولية  لها 

واأي�شا  �شيا�شي جذاب،  لكتابة ن�ش  اللغوي  اجلانب 

قادرا على حمل معلومة �شيا�شية وحتليلها. 

vv عندنا ال يربز �ل�سعر�ء، وال تتطور عالقة �لقر�ء 

�أو عندما يبتعد �لقر�ء عن فعل �لقر�ءة  بالرو�يات، 

ُيعلق كل هذ� على �سماعة �لنقد؟

ميدان  اأي  حتويل  عدم  ال�رشوري  من  اأنه  اأرى   -

اأو  الن�رش  اأو  النقد  اأكان  �شواء  الإبداع  حول  معريف 

ن�شاط  اأي  اأو  الرتجمة،  اأو  الأكادميية  الدرا�شات 

و�شول  م�شاألة  عليه  ُتعلق  م�شجب  اإىل  اآخر  معريف 

اأعمال  هنالك  للقارئ.  الإبداعي  العمل  ا�شتجابة  اأو 

الأكادميي،  والفعل  والنقاد  النقد  عنها  غاب  كثرية 

ومع ذلك و�شلت اإىل القارئ الراجح، ول يعني ذلك 

اإىل  ال�شتغال  و�شول  القارئ  اإىل  املادة  و�شول  اأن 

درجة عالية من الكمال، فهذه عالقة �شديدة اللتبا�ش 

وتخ�ش علم الجتماع بالفعل، وتخ�ش اأي�شا طبائع 

يف  الذائقة  تطورات  القراءة،  وح�شا�شيات  القراءة 

ن�شاط معريف حول  اأي  اأن  �شك  ل  ولكن  ما،  مرحلة 

الإبداع يلعب دورا بارزا وحيويا وح�شا�شا يف توطيد 

ظاهرة اإبداعية ما اأو يف التجني عليها اأو التقليل من 

رواية  ب�شيطا،  مثال  ذلك  على  و�شاأ�رشب  ح�شوره. 

عالء الأ�شواين جنحت جناحا باهرا لي�ش يف الوطن 

يف  جنحت  اأي�شا.  الغرب  لدى  ولكن  وحده  العربي 

ذائقة القراءة الأمريكية، ويف ذائقة القراءة الفرن�شية، 

اإذن  الذائقات.  الرو�شية، وغريها من  القراءة  وذائقة 

طلبت  ولو  الرواية،  هذه  تخ�ش  ما  ظاهرة  هنالك 

راأيي فيها كناقد وكدار�ش لالأدب �شاأقول هذه رواية 

بالتاأكيد  وهي  متوا�شعة،  رواية  تكون  اأن  تعدو  ل 

لي�شت اأعظم من روايات حممد الب�شاطي يف م�رش، اأو 

بهاء طاهر، ولكن هنالك �شطوة للذائقة تدخلت.

vv ماذ� تعني بال�سطوة �لقر�ئية، وكيف �تفقت �أكرث 

من ذ�ئقة على جناح عمل تفرت�ض �أنه متو��سع؟ 

- ما حدث هو اأن كل �رشيحة قرائية وجدت يف عمارة 

يعقوبيان ما ير�شي تعط�شها للفن، وبالتايل جنحت 
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معريف  ن�شاط  اأي  يقم  مل  النقد.  عن  مبعزل  الرواية 

متاما  العك�ش  على  وهنالك  الأ�شواين،  عالء  برفع 

روايات قد تكون مغمورة، وياأتي النقد وي�شلط عليها 

الأدبية يف تاريخ  الكربى  الأعمال  الأ�شواء ومعظم 

كانت  ما  وغالبا  عنها،  غائبا  النقد  كان  الإن�شانية 

من  اأنها  الأيام  تثبت  ثم  اأول،  بها  ت�شطدم  القراءة 

الأعمال الكبرية، من مثل رواية »يولي�ش« لـ جيم�ش 

جوي�ش اإنها الرواية الأهم يف القرن الع�رشين.

ال�شعراء  كبار  من  ثم  القراء  من  جدا  قليلة  نخب 

والروائيني انتبهوا لها يف ثالثينيات القرن املا�شي 

من باب النبهار بتجربته اللغوية الفريدة، فيما بعد 

تبني اأنها العمل الذي يبيع ثالثا بعد �شك�شبري، وكتاب 

التوراة، رغم كونها رواية �شاقة و�شعبة جدا، ورغم 

الكبري  الفارق  وجود  مع  عنها.  بعيدا  كان  النقد  اأن 

لكن  يعقوبيان،  عمارة  ورواية  يولي�ش  رواية  بني 

الروايتني ل  هنالك اعتبارت معقدة فر�شت ح�شور 

تخ�ش دور النقد. 

يف الغرب كانوا �شعيدين باأمرين فيما يتعلق برواية 

تل�ش�ش  �شيغة  تقدم  كونها  اأول  يعقوبيان،  عمارة 

رواية  ة 
ّ
مر ولأول  م�رش  يف  اجلن�شية  املثلية  على 

ل  حق  هذا  الغرب  ويف  الو�شوح،  بهذا  عنها  تكتب 

ميكن اأن يتم فيه نقا�ش. ثانيا لظن الغرب من خالل 

على  بي�شاء  يد  له  اأن  مل�رش  ال�شتعمارية  جتربته 

هذا ال�شعب. يف م�رش جناح الرواية له عالقة بك�شف 

واحدة،  بناية  يف  ي�شكن  جمتمع  خالل  من  الف�شاد 

وتقدمي اختزال لروح م�رش.كان امتياز الرواية اأنها 

ت�شتجيب مل�شتويات متنوعة من القراءة من ثقافات 

دون  بنف�شه  نف�شه  حمل  العمل  باخت�شار  خمتلفة، 

اأّن املطلوب من  اأوؤكد على  اأنا  النقد دوره.  اأن يلعب 

الفني، واأن ميار�ش  اأن يكون رديفا للعمل  النقد هو 

على  تخفى  التي  واجلوانب  العمل  اإ�شاءة  يف  دوره 

القارئ العادي اأو حتى املدرب، ولكن اإذا تعرث الأدب 

هو  النقد  اأن  يعني  ل  هذا  القارئ  اإىل  و�شوله  يف 

امل�شوؤول.

هو  عّما  تكتب  ال  �أنك  مالحظتك  �أعجبتني   vv

عن  �لكتابة  يق�سدون  نقاد  هنالك  بينما  رديء؟ 

�الأعمال �لرديئة �أو �ل�ساذجة، و�إذ بهم ُيلمعون �لعمل 

ويدفعون �لقارئ �إليها كما حدث على �سبيل �ملثال 

�لب�سيطة  �لرو�ية  �لريا�ض«، هذه  مع رو�ية »بنات 

�لتي كان ميكن �أن تنتهي ب�سهولة لوال �لنقد؟

- هنالك ما هو اأكرث من ذلك، فثمة مراجعي كتب، 

على  اإل  يعي�شون  ل  التعبري(،  لنا  �شح  )اإن  ونقاد 

لأنها  عنها  الكتابة  ل�شت�شهال  اإما  الرديئة،  الكتب 

اأو  م�شقة(  اإىل  يحتاج  ل  مديحها  )حتى  رديئة، 

اأي  بالديوانيات،  ي�شمى  يكتب عنها على طريقة ما 

خا�شة  اخلدمات،  وتقدمي  والعالقات،  ال�شداقات 

فيما يخ�ش كتابات املراأة، كاأن كل ما تكتبه املراأة 

اأي  من  اأكرث  لدينا  موجود  وهذا  بالمتداح،  جدير 

اأمر يخ�ش الوعي، ومداومة القارئ  اآخر. هذا  مكان 

على املراجعات ال�شحفية، اإذا كان القارئ ل يكرتث 

باملراجع ال�شحفي فهو ل يكرتث اإن كان قد مدح اأو 

ذم. يف مواقع اأخرى يكت�شفون اأن هذا لي�ش اإل نوعا 

من ال�شحك على القارئ.

الريا�ش«،  »بنات  ذكرته  الذي  املثال  فيما يخ�ش   

برتويج  تهتم  متكاملة  موؤ�ش�شات  هنالك  فاحلقيقة 

لي�شت  ال�شيا�شية  ال�شلطات  وال�شهل،  ال�شحل  الأدب 

غائبة عنها، والأنظمة ت�شجع بع�شها على مديح ما 

عميقة  م�شاءلت  هنالك  لي�شت  ولالأ�شف  �شحل،  هو 

من قبل القراء. فمن كتب عن عمل رديء مل يخ�شع 

مل�شاءلة القارئ.

�ملر�أة  كتابة  على  �لرتكيز  من  �لكثري  هنالك   vv

�لدين  �لثالثي  �لتابوه  تتناول  عندما  خ�سو�سا 

�ملر�أة  كتابة  �لتعامل مع  يتم  و�ل�سيا�سة،  و�جلن�ض 

بطريقة تختلف عن تناول كتابة �لرجل؟

- اأظن، واأمتنى اأن تكون هذه الظاهرة قد انح�رشت، 

ميكن  ول  ال�شحيح،  اإل  ي�شح  ل  النهاية  يف  لأنه 

ال�شعودية  املراأة  اأدب  اإن  حتى  الوقت،  طوال  الكذب 

هي  من  وا�شحا  و�شار  الق�شوى،  حدوده  بانت 

تكتب،  التي  هي  ومن  معقولة  رواية  تكتب  التي 

وعينها على الرتجمة والف�شيحة وا�شتجالب النا�رش 

واملرتجم والناقد، اأعرف الكثريات )لي�ش فقط املراأة 

ال�شعودية(، هناك كتاب كبار اأي�شا يكتبون واأعينهم 
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على النا�رش واملرتجم والناقد.

يعر�سون  كتاب  حتى  �أو  كاتبات  هنالك  هل   vv

عليك �أن ترتجم لهم؟

باللغة  كاتب  كتب  اإذا  وبالعك�ش  يحدث،  طبعا   -

العربية و�شعر اأنه جدير بالنقل اإىل اللغات الأوروبية 

 �شيء واأن 
ّ
فهذا طموح م�رشوع، ولكن اأن يعر�ش علي

اأنا ل اأترجم من العربية اإىل  اأوافق �شيء اآخر طبعا. 

اللغات الأخرى، اإل يف حدود قليلة جدا، لأين اأكر�ش 

الأجنبية  اللغة  من  الرتجمة  اأي  العك�ش  لفعل  وقتي 

يعجبني  عندما  ذاتي  تلقاء  من  ولكن  العربية،  اإىل 

عنه  الأ�شدقاء  بع�ش  اأخرب  بالعربية  كتب  عمل 

ليقوموا بالرتجمة. 

vv مبا �أننا نتحدث عن حقل �لرتجمة �الآن، فما هي 

�آلية �ختيار �لكتاب �لذي ترتجمه من �للغة �الجنبية 

�إىل �للغة �لعربية، وما هي �ال�سرت�طات �لتي تتبعها 

قبل �لرتجمة؟ 

يف  اأعمال  ال�شيا�شي،  الفكر  يف  اأعمال  ترجمُت   -

الفل�شفة اأعمال يف النقد، وروايات و�شعر، وكتبا يف 

النظريات الأدبية. ا�شتغايل متنوع. املعيار الأول هو 

اأن ي�شدين الكتاب خل�شائ�ش متنوعة لأ�شباب فكرية. 

العتبار الثاين اأقيم موازنة، واأحاول قدر الإمكان اأن 

اأكون من�شفا بني اإعجابي بالكتاب، وبني احتمالت 

من  نوع  ح�شل  فاإذا  به،  العربي  القارئ  اإعجاب 

الثالث  العتبار  يف  فاإين  الطرفني،  بني  التوازن 

الكتاب  هذا  العربي  القارئ  يفيد  ماذا  نف�شي:  اأ�شاأل 

ال�شوؤال  هذا  اإجابة  اإىل  تو�شلت  واإذا  ترجمته؟  اإذا 

باإيجابية فال اأتردد اأبدا يف الرتجمة. لكن مل يحدث 

به، خ�شية  اأعجبت  اأين  ترجمُت عمال ملجرد  اأين  اأبدا 

من ال�شطدام بذائقة القارئ العربي.

�أعادك حممود  لكن  �لرو�ية،  نقد  بكتابة  بد�أت   vv

دروي�ض لكتابة نقد �ل�سعر؟

- اأنا يف البدء جئُت اإىل النقد الأدبي من باب النظرية 

ال�شيا�شية، حتديدا من الزاوية املارك�شية، وهي التي 

علماء  واأملع  املارك�شي،  اجلمال  علم  اإىل  قادتني 

لوكات�ش يف  اآنذاك كان جورج  املارك�شيني  اجلمال 

كتابه ال�شهري »الرواية التاريخية«، و»تاريخ الوعي 

 نزوع واعرتف الآن اأنه نزوع 
ّ

الطبقي«، ثم �شار لدي

خاطئ اإىل اأن الرواية هي فن التاريخ، وهي القادرة 

ل  ال�شعر  اأن  حني  يف  اجتماعي،  تغري  اإحداث  على 

ولي�ش  و�شخ�شية،  ذاتية  م�شاألة  لأنه  ذلك  ي�شتطيع 

�شانعا للتاريخ.

موقفي من ال�شعر كان اأقل تثمينا من موقفي للرواية. 

ال�شعر هو حممود دروي�ش،  اأعادين فعال لثيمة  الذي 

يجب  عالية  نوعية  ب�شمات  تت�شم  التي  الفنون  فكل 

الفنون. ق�شيدة دروي�ش مل  اأبو  ال�شعر  اإىل  اأن تنتهي 

واجلماهري،  اجلموع  حامل  هو  ال�شعر  اأن  تقنعني 

الرواية،  هي  التاريخ  يحمل  قد  من  اأكرث  وبالتايل 

واإمنا اأقنعتني اأن هذه املهام لي�شت من مهام الفن. 

اإذ ان ق�شيدة دروي�ش �شاهمت يف اإحداث حتول كبري 

يف تفكريي. كان دروي�ش يف هذه املرحلة ينتقل من 

كونه �شاعر مقاومة والتزام جتاه ق�شية اإىل بدايات 

دروي�ش  ق�شيدة  حركت  الأدبية،  ال�شيغة  حت�ش�ش 

ا 
ّ
عم خمتلفة  بطريقة  الذات،  مراجعة  ح�ش  بداخلي 

اأو  اأدوني�ش  املاغوط،  مثل  من  الكبار  يكتبه  كان 

الفرتة. دروي�ش بهذا املعنى  تلك  �شواهما من جنوم 

ر نظرتي اإىل وظيفة 
ّ
مل يعدين فقط اإىل ال�شعر واإمنا طو

الفن، وعالقة الفن باحلياة. اأنا الآن اأعرف اأن وظيفة 

واأهمية من اخلطاب املبا�رش  اأكرث �شموا ونبال  الفن 

اأيا كان هذا اخلطاب. واعترب نف�شي الآن متخ�ش�شا 

اأقراأ  يف ال�شعر اأكرث من الرواية رمبا بالرغم من اأين 

رواية اأكرث من ال�شعر.

�سيا�سي،  و�سع  من  �لفرتة  تلك  يف  خرجت   vv

ذ�  �سعر�  يكتب  كان  �ملبكرة  مرحلته  يف  ودروي�ض 

�أن �ل�سيا�سة جمعتكما �أكرث  طابع �سيا�سي، �أال ترى 

من �ل�سعر؟

الآن  عنه  تتحدثني  الذي  املنطق  �شاأتبع  اإذا كنت   -

الرواية،  منطقة  يف  اأبقى  اأن  بي  الأوىل  ف�شيكون 

والطبقات  املجتمع  عن  تعرب  التي  هي  الرواية  لأن 

من  املوقف  فقط  لي�ش  ال�شيا�شة  ولكن  الجتماعية، 

وال�رشاعات.  التاريخ  ولي�شت  فل�شطني،  يف  الق�شية 

كنت اأظن اأن ال�شعر ل ي�شتطيع حمل كل هذه الأفكار 

حتول  هو  لدروي�ش  اأعادين  الذي  �شحيح.  وهذا 
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دروي�ش. ا�شطدمنا حول هذه الفكرة وقلت له: »اأنت 

وكففت  تنا�شيت  اإذا  كبريا  كونيا  �شاعرا  �شت�شبح 

بكثري  اأكرب  اأنت  مقاومة..  �شاعر  نف�شك  اعتبار  عن 

الرافعة  هي  بال�رشورة  لي�شت  ال�شيا�شة  ذلك«.  من 

التي ترفع الفن، واإمنا الفن هو الذي يرفع ال�شيا�شة. 

كمن ينظر اإىل لوحة واقعية ت�شور ال�رشاع بطريقة 

اإىل لوحة جرنيكا لـ بيكا�شو  جميلة، ومن ثم ينتقل 

بها  اأّن  رغم  بامتياز  �شيا�شية  لوحة  بال�شبط  هي 

جتريد وتكعيب.

vv كيف تطورت �سد�قتك الحقا بدروي�ض؟

بيننا �شداقة  ال�شعرية، كانت  العالقة  - مبعزل عن 

كانت  زمنه،  يف  ع�شت  لأين  �شعيد  واأنا  �شخ�شية، 

اأ�شافت يل الكثري،  عالقة من جانبي بالغة الإثراء، 

كنُت اأراقب ولدة ق�شيدة دروي�ش من امل�شودة حتى 

تذهب اإىل املطبعة، وهذه بالن�شبة اإىل الناقد نعمة ل 

يحظى بها اأي دار�ش اأدب. 

vv هل كان ر�أيك يهمه؟

- كان ي�شاركني الراأي، وكان يطلعني منذ جمموعته 

»ملاذا تركت احل�شان وحيدا«، مل ي�شدر اأي خمطوط 

من  لي�ش  بعمق  نت�شاور  اقراأه،  اأن  دون  من  �شعري 

باب اإطالع �شديق ل�شديقه، واإمنا من باب الت�شاور 

كان  مبالحظاتي  يقتنع  كان  وعندما  والتناق�ش، 

القول  اأتوانى عن  اأكن  ُيغري يف ن�شه، وب�رشاحة مل 

ميكن  العنوان  وهذا  منا�شبة،  غري  اجلملة  هذه  اأن 

العثور على ما هو اأجمل منه، وكان هذا ناجما عن 

عالقتنا كاأ�شدقاء ولي�ش من م�شوؤوليتي كناقد، وهذا 

اأمر اأزاوله مع اأ�شدقائي ال�شعراء الآخرين، فعدد من 

بقراءة  ي�رشفونني  والكاتبات  الُكتاب  اأ�شدقائي 

العمل وهو ل يزال خمطوطا، واأقول ب�رشاحة راأيي، 

ويطلب البع�ش اأن اأكتب مقدمة لأعمالهم.

vv هل ترى �أن هذه �خلطوة مهمة لكاتب �ل�رسد �أو 

�لنقاد يف قر�ءة  �الأ�سدقاء من  �إ�رس�ك  �أعني  �ل�سعر، 

�لعمل قبل طباعته؟ 

اأحدا.  اأن ي�شاور  اأحدا ُي�شدر عمال قبل  اأن  اأظن  - ل 

امل�شاألة تخ�ش طبيعة العالقة بني الكاتب والناقد اأو 

ال�شديق الذي ُيطلعه على العمل قبل الن�رش، اإذا كانت 

العالقة بها ثقة، وبالتايل امل�شاألة بالغة الأهمية اإذا 

كانت العالقة تتيح ذلك. عندما كتب تي اإ�ش اإليوت 

ق�شيدته ال�شهرية اأر�ش اليباب، وقدمها اإىل �شديقه 

وهو لي�ش ناقدا واإمنا ال�شاعر عزرا باوند )وهو براأيي 

ال�شخ�شي �شاعر اأهم من اإليوت( وحذف منها مقاطع 

كثرية، بع�شها مقاطع كاملة، وبع�شها �شطورا، فقال 

له: اإذا اأردت اأن تكتب ق�شيدة القرن الع�رشين، يجب 

اإليوت  فاأخذ  حر،  واأنت  احلذوفات،  بهذه  تاأخذ  اأن 

الأطروحات  ع�رشات  هنالك  الآن  احلذوفات،  بكامل 

الأ�شلي  الن�ش  بني  الفارق  تدر�ش  التي  الأكادميية 

عزرا  مع  اختلف  توا�شع  بكل  واأنا  املخطوط،  وبني 

باوند وكنت اأف�شل اأن يظهر الن�ش كما كتبه اإليوت، 

ولكن امل�شفاة النهائية هي الكاتب، وامل�شاألة تخ�ش 

اأظن من  ال�شاعر جنما  اإذا كان  الثنني  العالقة بني 

اأكان  �شواء  ال�شديق  يت�شاور مع  اأن  الكبري  التوا�شع 

ناقدا اأو كاتبا اأو حتى جنارا، فهذا �شكل من اأ�شكال 

التفاعل املثمر، هنالك ما �شاأرويه الآن ول اأرويه اإل 

لأن دروي�ش رواه بنف�شه، وكانت اأمانة بيني وبينه. 

الأهم  دروي�ش  عمل  وهي  اجلدراية  ق�شيدة  ختام 

وكان  الإطالق  على  ذلك  غري  كان  طويلة  كق�شيدة 

�شعيفا، قلت له: هذه لي�شت نهاية تليق مبلحمة مهمة 

كاجلدارية، ففكر يف الأمر وعّدل التعديل الثاين كان 

هذا  له:  فقلت  باري�ش  يف  واأنا  ان 
ّ
عم يف  وقتها  هو 

اأف�شل، ولكن لي�ش متاما، وعدل للمرة الثالثة، فقلت 

له هذه هي الذروة، وات�شلت به يف �شاعة متاأخرة من 

اأرد عليه بالفاك�ش، لأخربه  اأن  اأحتمل  الليل لأين مل 

من  فقط  �شاعات  قبل  الأخري  التعديل  وعّدل  بذلك. 

الن�ش،  لديه قلق على  اأن  دخول املطبعة مما يعني 

واحرتام للقارئ اأي�شا.

vv كيف ترى �ل�سعر بعد دروي�ض؟

�شعرية  جتارب  ولدينا  ومتعدد،  وجميل  ثري   -

اأن دروي�ش خ�شارة كبرية(،  نا�شجة، )وهذا ل يلغي 

دروي�ش  مبيعات  عدد  مهمة،  خ�شو�شية  له  وكانت 

يف فرن�شا اأكرث من ال�شعراء الفرن�شيني اأنف�شهم، ولي�ش 

كما  الفل�شطينية  الق�شية  عن  كتابته  ب�شبب  الأمر 

الرا�شخني  �شعرائهم  من  اأكرث  يبيع  فدروي�ش  ي�شاع، 
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من مثل رينيه �شار.

 ولكن هذا ل يلغي وجود الكثري من الأ�شوات ال�شعرية 

�شعدي يو�شف،  اأ�شماء كبرية يف جيل  اليوم، هنالك 

اأجمد  بي�شون،  عبا�ش  وجيل  اأدوني�ش،  جيل  يف 

تتوىل  الأ�شماء  من  الكثري  الرحبي..  �شيف  نا�رش، 

الدفة الآن. رمبا الأكرثية يف ال�شاحة اللبنانية، ولكن 

يوجد �شعراء جيدون يف املغرب العربي، ويف �شورية 

فل�شطني، ودول اخلليج العربي، ولكن �شيغة ال�شاعر 

النجم انح�رشت وهذا خري لل�شعر، فنحن بحاجة اإىل 

اأ�شوات متعددة.

vv قلت باأن �ملاغوط �أف�سل �سعر�ء �ملرحلة �الأوىل، 

�ل�سايغ،  توفيق  �حلاج،  �أن�سي  �أدوني�ض،  تقل  ومل 

يو�سف �خلال؟ 

- الأف�شل يف ق�شيدة النرث، وبالتاأكيد هذا راأيي، لأن 

اأدوني�ش واأن�شي احلاج ا�شتوردا �شيغة ق�شيدة النرث 

قدموا  وبالتايل  �شعر،  جملة  جتربة  يف  فرن�شا  من 

املاغوط  لكن  مرتجم.  �شعر  وكاأنها  النرث،  ق�شيدة 

رمبا لأنه مل يكن يقراأ لغة اأجنبية، لغته خام وطبيعية 

و�شعرية وتلقائية.

لي�شت  خالدة،  ق�شيدة  كتابة  من  املاغوط  متكن   

اإجماع  هنالك  الالحقة.  الأجيال  لدى  اإ�شكال  حمل 

من  اأو  النرث،  قراء  من  �شواء  املاغوط  ق�شيدة  على 

قراء ق�شيدة التفعيلة. وهذا الإجماع لي�ش اعتباطا، 

تتجل  ومل  لديه،  �شعريات خا�شة جتلت  من  ونابعا 

لدى غريه، ولكن هذا ل ينفي اأن اأن�شي احلاج تطور 

لحقا تطورا كبريا. 

vv بالعودة للحديث عن �ل�ساعر �لنجم، �أال تظن �أن 

�أدوني�ض هو �ل�ساعر �لنجم �الآن؟

فهو  جنم  �شاعر  هنالك  كان  واإن  ذلك،  اأظن  ل   -

انتهى  اأدوني�ش  اأن  اأظن  يو�شف،  �شعدي  ال�شاعر 

احل�شور  بالنجومية  تق�شدين  كنت  واإن  �شعريا، 

ب�شبب  الأل�شن  على  حا�رش  فاأدوني�ش  الأل�شن  على 

�شعره،  ب�شبب  ولي�ش  الفكرية  ومعاركه  مماحكاته 

فهو يديل بحديث �شحفي وي�شتم الإ�شالم قليال ي�شتم 

الثقافة العربية كثريا، ومن ثم يثري زوبعة.. اأظن اأنه 

مل  وبالتايل  الت�شعينيات.  اأوا�شط  منذ  �شعريا  توقف 

يعد النجم الأول ك�شاعر. 

من  �نتقالها  يف  �أ�سكال  عدة  �لق�سيدة  �أخذت   vv

ق�سيدة �لوزن و�لقافية �إىل ق�سيدة �لنرث، �أنت كناقد 

هل تر�هن على حتول هذ� �ل�سكل �لنرثي �إىل �أ�سكال 

�أخرى؟

م�شقوفة  اأنها  النرث  ق�شيدة  م�شكالت  اأبرز  من   -

وال�شاعر  البحور  ميتلك  الذي  العمود  مع  باملقارنة 

ميتلك  التفعيلة  �شاعر  وكذلك  بينها،  من  يختار 

تفاعيل وال�شاعر ينوع فيما بينها.

براعة �شعراء النرث تتجلى يف �شعرنة النرث، وبالتايل 

واإن  اأ�شطورة،  هو  الداخلية  باملو�شيقى  ُي�شمى  ما 

الق�شة  يف  مو�شيقى  هنالك  اأن  ذلك  فمعنى  كانت 

الق�شرية ويف املقال ال�شيا�شي. 

يف  الكبري(  التحدي  هو  النرث)وهذا  ق�شيدة  امتياز 

والإيقاعية  املبا�رشة  املو�شيقى  عن  تتخلى  اأنها 

لها من  بديل  والأوزان، وتبحث عن  التفاعيل  اأعني 

داخلها، وهذا حق م�رشوع وجميل، لكنه يخلق �شقفا 

لل�شكل وبالتايل ما ميكن اأن يتميز به كاتب ال�شعر هو 

املجاز اللغوي والرباعة يف ا�شتخدام ال�شور، وخلق 

قلنا،  كما  م�شقوف  ال�شكل  ولأن  معينة.  مناخات 

وي�شعرون  تعبريي  بقلق  ي�شعرون  الذين  فال�شعراء 

تقنيات  اإيجاد  يحاولون  �شعرهم  جتاه  بامل�شوؤولية 

جديدة كاأن ُيدخلوا خط �رشدي خفيف على �شعرهم 

�شعره  اإىل  اأدخل  الذي  مثال،  نا�رش  اأجمد  يفعل  كما 

خط حكائي ب�شيط، ومال ل�شتخدام الق�شيدة الكتلة، 

ومادمت  املقطعة.  ولي�شت  الكاملة،  الفقرة  مبعنى 

الآونة  يف  الرحبي  �شيف  اأن  اأجد  فاأنا  عمان  يف 

الأخرية بداأ باعتماد �شيغة حوارية، وهذا جزء من 

تفتي�ش ال�شعراء عن خمارج. وليد خزندار وهو �شاعر 

فل�شطيني ممتاز يكتب داخل الق�شيدة الواحدة تفعيلة 

ونرثا، وهذا فيه م�شقة كبرية، ال�شاعر زهري اأبو �شايب 

من الذين اأخذوا باملزج بني �شكلني من اأ�شكال ال�شعر. 

من  )وبالرغم  خمارج،  عن  البحث  يف  ماأزق  هنالك 

اأين اتهمُت باأين منظر يف ق�شيدة النرث(، اإل اأين اأقول 

ل بد من البحث عن خمارج من داخل ال�شكل ولي�ش 

من خارجه. على ق�شيدة النرث اأن تك�رش �شقفها من 
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الداخل.

على مدار التاريخ مل تكن الأ�شكال ثابتة، واأخطاأ من 

اأدوني�ش  النرث.  ق�شيدة  هو  ال�شعر  م�شتقبل  اأن  توهم 

ل  التعبري  اأ�شكال  التفعيلة..  ق�شيدة  لكتابة  عاد 

متوت، وينبغي التنويع فيما بينها. 

من �ملالحظ وجود حالة من �لرف�ض بني من   vv

من  �الأخرى  �الأ�سكال  يكتب  من  وبني  �لنرث  يكتب 

�ل�سعر؟

قبل  من  التع�شب  من  نوع  هنالك  كان  بالفعل   -

عدد كبري من ال�شعراء، ومن ثم اأدرك ال�شعراء اأنف�شهم 

عبد  اأحمد  تخيلي.  �رشاع  م�شاألة  لي�شت  امل�شاألة  اأن 

املعطي حجازي كان �شحية عبا�ش حممود العقاد 

الذي رف�ش اعتبار ق�شيدته �شعرا، و�شنفها يف خانة 

النرث، لكن لحقا اأ�شبحت ق�شيدة النرث مقبولة بدليل 

اأن حممود دروي�ش نف�شه يف ديوانه الأخري كان اأكرب 

النرث  ق�شيدة  بني  الهوة  ك�رش  حماولة  هو  لديه  هم 

والتفعيلة. �شحيح اأنه مل يطلق على ما كتب ق�شيدة 

لأنه  املكابرة،  باب  من  كان  ذلك  اأن  واأظن  النرث، 

بالفعل كتب ق�شيدة النرث داخل املجموعة الواحدة. 

�شالح  يف  التع�شب  وعدم  الأ�شكال  بني  الت�شالح 

حممد  يطربني  يل  وبالن�شبة  عموما.  العربي  ال�شعر 

مهدي اجلواهري، كما يطربني عبا�ش بي�شون، كما 

يطربني حممود دروي�ش. 

vv كانت �آخر �ساعرة ح�سلت على نوبل عام 1996 

على  دالالت  ذلك  يحمل  هل  �سيمبور�سكا،  في�سو�فا 

تر�جع �ل�سعر؟

- نوبل اأول لي�شت معيارا، واإن كانت موؤ�رشاً على اأن 

الرواية هي ال�شكل الأقرب لتمثيل التاريخ. الروايات 

لذا  الب�رش،  عذابات  ت�شوير  على  تركز  بالإجمال 

مثل  من  رديء  روائي  يفوز  اأن  الغريب  من  لي�ش 

كريكت�ش مبجرد اأن له رواية رديئة حول الهولوك�شت 

واملحرقة.

الإطار  يف  الرواية  نوبل،  اإطار  من  خرجنا  ما  واإذا 

العربي لي�شت ديوان العرب، كما قد يظن البع�ش.اأنا 

اعرتف بوجود م�شكلة يف اإقبال القارئ على ال�شعر، 

ب�شبب �شكل ق�شيدة النرث والتي هي غري �شائعة مثل 

ق�شيدة التفعيلة، وبالتايل ق�شيدة التفعيلة ل تطرح 

جديدا، ومل يعد فيها مناذج لمعة ت�شتغل عليها، وما 

تبقى من العمودي تقراأه �رشائح حمافظة وتقليدية. 

ومو�شوعاتها  اأو�شع،  الرواية  قراءة  حجم  لذلك 

اأكرث لهواج�ش املجتمع. ولكن يف تقديري  ت�شتجيب 

العربي  املبدع  دواخل  يف  موجود  ال�شعر  ح�شور 

الروائي، والدليل هنالك الكثري من ال�شعريات داخل 

قدر  بعيدة  الرواية  تكون  اأن  على  اأحث  اأنا  الرواية. 

كتاب  اإ�رشار  األحظ  ولكن  ال�شعرنة.  عن  الإمكان 

الق�شة والرواية يف الوطن العربي على اإدخال الكثري 

من اللغة ال�شعرية، مما يدلل على وجود ال�شعر.

vv دعيت لتحكيم �لبوكر فرف�ست، باملقابل قبلت 

�لتحكيم يف م�سابقة �لعوي�ض؟

 اأي اعرتا�ش على اجلائزة، بالعك�ش اأنا 
ّ

- لي�ش لدي

عالقة  له  اعرتا�شي  ا�شتمراريتها.  واأمتنى  اأ�شجعها، 

اأنها تتالءم مع  اأظن  اأنا ل  بطبيعة النظام الداخلي. 

روحانية البوكر. ل�شُت �شد جلان التحكيم، فامل�شكلة 

اللجان، ولكن براأيي يجب تكري�ش  اأ�شماء  لي�شت يف 

اإىل  ولي�ش  العمل  اإىل  البوكر  جائزة  تذهب  اأن  فكرة 

مثال  ونن�شى  للعمل  ننظر  اأن  يجب  العمل،  �شاحب 

اأنه لعلوية �شبح، اأو اأنه لأن�شي قنديل اأو عبده خال. 

العك�ش  على  بل  نقاد  يحكم  ل  الغربية  البوكر  يف 

متقاعد  �شابط  ي�شارك  قد  لذا  النقاد.  من  يتهربون 

اأو حتى مهند�ش زراعي،  للرواية،  ولكنه قارئ جيد 

لأن البوكر العاملية تهتم بتكري�ش عمل بذاته، ولي�ش 

ا�شما. اجلائزة العربية مل تتمكن اإىل الآن من الإفالت 

من �شطوة ال�شم. 

اأقول هذا ولي�ش يل موقف معادي للجائزة. باملقابل 

جائزة العوي�ش عالية الحرتاف يف جمل�ش التحكيم، 

يف  اجلائزة  اأ�شحاب  يتدخل  ول  جدا،  ومو�شوعية 

النتائج، والتحكيم يتم ب�شورة �رشية للغاية.
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اأعراف النا�س لي�ست واحدة وال جامدة وعلينا تقبل 

بع�سنا دون و�ساية

عاملنا املتطور واملتغري با�ستمرار يفر�س اليوم 

قبول املختلف دينا وثقافة

v

v



131نزوى العدد 65 / يناير 2011 

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 

 s  s s

والوعظ  ال�رشعي  الق�شاء  مبعهد  درا�شته   العزري  حممد  بن  خالد  بداأ 

املرتبة  على  حت�شل  حيث  حاليا«،  ال�رشعية  العلوم  »معهد  والإر�شاد 

الثانية يف ق�شم الق�شاء لكنه رف�ش اللتحاق باملحكمة ال�رشعية التي 

التحق بها زمالوؤه نهاية عام 1992. حاول بعدها متابعة درا�شاته 

اهلل،  رحمه  احلارثي  خلفان  ال�شيخ  مبرافقة  الأزهر  بجامعة  العليا 

عليها  حت�شل  التي  املاج�شتري  درا�شة  لإكمال  تون�ش  اإىل  غادر  لكنه، 

من جامعة الزيتونة يف عام 1998 بتقدير امتياز عن ر�شالته »روؤية 

ال�شيخ ال�شاملي ال�شيا�شية يف م�شاألة الدولة العمانية«. 

حاورته:بدرية الوهيبية

�شاعرة من ُعمان

خالد العزري: 

ال يحق الأحد اإلغاء فكرة ما عرب قمعها 

اأو م�سادرتها ومنعها قانونا اأو عرفا

الفكري  الرتاث  بع�س  يكون  اأن  من  خويف 

العماين عائقا لتقدمنا معرفيا



تابع بعدها العمل متنقال ومنقوال بني وزارتي العدل 

ابتعاثه  يتم  اأن  قبل  الدينية،  وال�شوؤون  واالأوقاف 

باحل�شول  تكللت  علمية  رحلة  يف  اأ�شرتاليا  اإىل 

االإجتماع  وعلم  القانون  يف  الدكتوراة  درجة  على 

والتقاليد  التطور  البحث »  ال�شيا�شي. كان مو�شوع 

املعا�رص:  العماين  املجتمع  يف  امل�شاواة  ومع�شلة 

الزواج  م�شاألتي  درا�شة  على  الرتكيز  خالل  من 

والطالق«. وا�شل العزري رحلة البحث العلمي بعد 

البحثية«اأو  »الزمالة  على  احل�شول  يف  جنح  اأن 

اخلليج  درا�شات  يف  كباحث  الدكتوراة  بعد-  ما 

وهو  االإ�شالمية  للدرا�شات  اأك�شفورد  مبركز  العربي 

مركز م�شتقل بجامعة اأك�شفورد. ن�رص الدكتور العزري 

جمموعة من املقاالت ال�شحفية والدرا�شات من بينها 

الدرا�شات  )2010( املن�شورة مبجلة  االأخرية  درا�شته 

املعا�رص:  العماين  »املجتمع  بعنوان  الربيطانية 

التقاليد و�رصاع التغيري من خالل الرتكيز على درا�شة 

م�شاألة الكفاءة يف الزواج«.  ن�رصت له عام 2009- 

درا�شة  ببلجيكا  »تريكونتيننتال«  مبركز   - كذلك 

ق�شرية عن »املجتمع املدين يف عمان«، ون�رصت له 

 2007 عام  ايطاليا، يف  الكاثوليكية« يف  اجلامعة 

يف  الديني  واخلطاب  واملراأة  »الدولة  عن  درا�شة 

عمان«. لكن بدايات خالد العزري يف الكتابة كانت 

ال�شلطنة حيث تطور من كتابة مقاالت  قد منت يف 

قبل  الق�شرية  الق�شة  كتابة  اإىل  ديني  منحى  تاأخذ 

اأن يتجه اإىل كتابة البحث العلمي املتخ�ش�ص، لكنه 

عاد يف عام 2009 اإىل كتابة املقالة.  

البحثية  املوؤمترات  من  العديد  يف  العزري  �شارك 

بينها  من  اخلليج  �شوؤون  يف  املتخ�ش�شة  الدولية 

املوؤمتر االأخري عن اخلليج العربي الذي عقد بجامعة 

عن  درا�شة  قدم  حيث  2010م،  �شيف  كامربيدج 

»الدولة العمانية املعا�رصة وامل�شاألة الدينية«.

وعلى اثر زيارة ق�شرية له اىل وطنه للم�شاركة يف 

نظمتها  التي  القانون(   .. املجتمع  )الكاتب..  ندوة 

املا�شي،  اأكتوبر  العمانيني  واالأدباء  الكتاب  جمعية 

اأجرينا مع الدكتور خالد العزري هذا احلوار ليبوح 

عن ما تختزله الذاكرة والوعي املجتمعي والثقايف 

عنها  حتدث  التي  الق�شايا  بع�ص  من  واالقرتاب 

وناق�شها..

�إ�شد�ر �حلكم غيابيا

)مل يجد يف  �نه  ذكر  لك  تعريفية  يف مقدمة   v

يف  له  جرى  ما  �إثر  على  فرتكه،  علما«  �الأزهر 

عام1994( ما �لذي جرى؟

تعر�شت يف عام 1994 اإىل حماكمة متع�شفة وظاملة 

اأعتنق  زلت  وما  كنت  التي  الأفكار  بع�ش  ب�شبب 

والتطور،  واحلداثة  الديني  بالفكر  وتتعلق  بع�شها 

ب�شورة  الأوىل  للمرة  التجربة  تلك  عن  حتدثت  وقد 

�رشيحة ورمبا »فجة« يف الندوة التي اأقامتها جمعية 

على  موؤ�رش  ذاته  بحد  وهذا  موؤخرا  والأدباء  الكّتاب 

التطور احلا�شل يف بالدنا. كان لبد من احلديث عن 

املو�شوع بكثري من ال�رشاحة والذاتية )وهو حديث 

�رشورة  يف  الأ�شدقاء  بع�ش   
ّ
علي األح  بل  اأطلبه  مل 

واأ�شدر  فيه  حتدثوا  كرث  اأنا�شا  لأن  حدث(  ما  طرح 

ب�شورة  النرتنت  يف  غريهم  وكتب  فتاوى  بع�شهم 

وحتدثوا  كتبوا  فقد  لنقل  اأو  حدث،  ملا  مدركة  غري 

من خالل ما و�شلهم من معلومات من غريي. كانت 

فر�شة لأن ي�شمعوا ما حدث من �شاحب الق�شية اأي 

املدعى عليه بلغة القانون قبل ا�شدار احلكم غيابيا 

ما  ولتوثيق  للتاأريخ  فر�شة  كذلك  كانت  حدث.  كما 

لنتعلم منه ولكي ل يتكرر لآخرين، لأنه كان  جرى 

موؤملا بكل ما تعنيه الكلمة. 

فكما تعلمني فقد تخرجت من معهد ديني وجدت فيه 

الأمل  ذلك. وكان  فيه غري  اأ�شياء ح�شنة كما وجدت 

كما اأراد يل بع�ش �شيوخه اأن اأكون جزءا من موؤ�ش�شة 

)كما  البلد  بتطور  لها  عالقة  ول  لزمننا  تنتمي  ل 

راأيت(، لكني خرجت عليها، فكان ما كان! كنت فتيا 

�شغري  العمر،  من  والع�رشين  الرابعة  اأو  الثالثة  يف 

ال�شن والتجربة، ومل اأكن مدركا – وكيف يل ذلك – 

بخطورة ما كنت اأقول و�شعوبة اأو ا�شتحالة تقبله اأو 

حتى التعامل معه من قبل املكان الذي در�شت فيه، 

حظي  �شوء  اإليه  قادين  الذي  املكان  قبل  من  وكذلك 

ودرا�شتي حيث كنت اأعمل. حدث اأمر م�شابه لآخرين 

ومن  اأخرى-  اأماكن  يف  الكّتاب–  الأ�شدقاء  من 

الفكري  الدرا�شة كذلك. بع�شهم وا�شل طريقه  زمالء 
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احلياة  اأواأخذته  جمربا  وانطوى  تراجع  وبع�شهم 

اأنا�ش لعلهم لو  اأخرى ففقدنا امكانيات  اإىل م�شارب 

وجدوا بيننا فاعلني وموؤثرين لكان اأف�شل لنا كاأفراد 

وللمجتمع الذي نحبه. 

اأما على ال�شعيد ال�شخ�شي فقد قادتني تلك التجربة 

التفكري فيها. كانت  اأ�شتطيع حتى  اأكن  اإىل عوامل مل 

اأم�شى من هول ما جرى فدفعني ما حدث  عزميتي 

لتطوير  جديدة  اأماكن  عن  والبحث  الذات  حتدي  اإىل 

وال�شدق  والأخالق  واملعرفة  العلم  وكان  اأفكاري 

اأجل  – من  زلت  – وما  التي جاهدت  الأ�شلحة  خري 

الت�شلح بها. ذهبت اإىل الأزهر يف عام 1994 برفقة 

اهلل،  رحمه  احلارثي  خلفان  القا�شي  اجلليل  ال�شيخ 

الدرا�شة  اأوا�شل  فلم  خلفان،  فعله  ما  اأفعل  مل  لكني 

فيه، بل فعلت ما فعله طه ح�شني فرتكته. يف الواقع 

لأنني كنت اأبحث عن علم اأف�شل مما تلقيت يف معهد 

الق�شاء والوعظ والإر�شاد �شابقا، وكنت كذلك اأبحث 

التزمت  اأبعد من حياة  اأرحب من احلياة،  عن ف�شاء 

التي عرفتها، ولذلك فقد ذهبت اإىل تون�ش البالد التي 

واأحببت  فيها  علم  من  تلقيت  ما  واأحببت  اأحببتها، 

اأ�شاتذتها. كانت تون�ش هي من  كذلك �شحبة بع�ش 

بعيدا  التحليق  وعلى  الدرب  موا�شلة  على  ني  حر�شّ

وهكذا  بعد  فيما  وتثمر  تتطور  اأن  لأفكاري  كان  اإن 

وا�شلت الرحلة اإىل ملبورن البالد الأ�شرتالية التي مل 

اأك�شفورد بالد  اإىل اليوم، ومن ثم اإىل  اأجد مثيال لها 

املعرفة واملكتبات والتقاليد اجلامعية العريقة، وهي 

واملكابدات  املادية  املعاناة  رغم  جدا،  �شيقة  رحلة 

م�شتمرة  رحلة  وهي  رافقتها،  التي  ال�شعبة  النف�شية 

اإىل الآن وكاأين اأ�شعد جبال ل نهاية له. هذه فر�شة 

لأن اأ�شكر من وقف معي خاللها من م�شوؤولني ي�شعب 

اأ�شمائهم اليوم وبع�ش الأ�شدقاء القالئل الذين  ذكر 

�شاندوين ولو بالكلمة واأذكر منهم هنا ال�شديق املفكر 

الذي كان جلل�شاتي  النيفر  امل�شلم املتوا�شع حميدة 

ونقا�شي الفكري املطول معه حول الإ�شالم والتطور 

اأفكاري  بع�ش  ت�شويب  يف  تاأثري  اأكرب  واملا�شي 

الراديكالية يومها. 

مل �أتوقف عن �لكتابة �أبد�

�أ�سدرتها  وحيدة  جمموعة  �لدمى«  »هذيان   v

رغم �نك تعد من جيل �لثمانينات لكتابة �لق�سة، 

ملاذ� توقف خالد �لعزري هل كان �ل�سبب �ل�سابق 

له تاأثري على هذ� �لتوقف؟

نهاية  يف  الدمى«  »هذيان  �شدرت  للت�شويب 

الت�شعينات  جليل  اأنتمي  فاأنا  وبالتايل  الت�شعينات، 

للم�شداقية  واحقاقا  الأدق  وعلى  الق�شة،  كّتاب  من 

اأن�رشها كانت يف بداية الن�شف  فاأول ق�شة ق�شرية 

وكانت   1995 العام  يف  اأي  الت�شعينات  من  الثاين 

بعنوان »هذيان الدمى«. لكن الق�شة التي ن�رشت يف 

�شدرت  التي  الدمى«،  »هذيان  هي  لي�شت  »نزوى« 

بالإ�شارة  تف�شلت  التي  املجموعة  ن�شو�ش  �شمن 

اأخرى  ق�شة  كتبت  قد  كنت  فقد  ولالإ�شافة  اإليها. 

بذات العنوان واأنا يف تون�ش يف العام 1998 اأي قبل 

�شدور املجموعة باأقل من عام واحد تقريبا، لكنني 

»هذيان  كانت  فعلت!  وليتني  املجموعة  اأ�شمنها  مل 

الأجواء  عن  بعيدا  تون�ش  يف  كتبتها  التي  الدمى« 

ال�شخ�شية امل�شحونة مب�شقط – وقتها- اأكرث ن�شجا 

اأردت  ومما  مني،  اقرتابا  واأكرث  الفنية  الناحية  من 

التعبري عنه. كتبت كذلك بع�ش الن�شو�ش الق�ش�شية 

بعد �شدور املجموعة ون�رش بع�شها يف جملة »نزوى« 

مثال.

اإن  اأما  اأبدا.  الكتابة  عن  اأتوقف  مل  فاأنا  وللت�شحيح 

التحديد  وجه  على  الق�شة  كتابة  تق�شدين  كنت 

ق�شة  احلياة  اأن  اإذ  باقية،  تزال  ل  للق�شة  فمحبتي 

 - ذاتها  حد  يف  والعلمية  العملية  ورحلتي  طويلة، 

تكتب  اأن  ينبغي  اأخرى  ق�شة  هي   - توا�شعها  رغم 

من  جزء  عن  تعبريا  ف�شتكون  كتبت  ولو  ما،  يوما 

تاريخ اجتماعي معا�رش. وبهذا املعنى مل اأتوقف عن 

الن�رش عن ق�شد، بل اأخذتني م�شاغل الدرا�شة والبحث 

حتتاجه  ما  هو  اأرى-  فيما   – والبحث  الأكادميي. 

وال�شعر  الق�شة  لكّتاب  حتتاج  كما  اليوم  بالدنا 

�شنوف  من  وغريها  والفنون  وال�شينما  وامل�رشح 

الآن  احلاحا  اأكرث  هو  اجلاد  البحث  اأن  اأظن  الإبداع. 

133نزوى العدد 65 / يناير 2011 

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 

 s  s s



وهذه فكرة �شخ�شية، فنحن كدولة فتية نحتاج لأن 

ننخرط اليوم يف البحث العلمي ب�شورة جادة. 

بلد�ن تختلط فيها �حلقوق و�ل�شلط

v من وجهة نظرك هل يحق الأي �سلطة �أن ت�سادر 

فكر �أو ر�أي �لكاتب وهل هناك حدود فعلية بني حرية 

�لتعبري و�مل�سوؤولية ؟ 

»فكر«  م�شادرة  يف  �شلطة«  »حق  عن  ت�شاألني  اأنت   

اأو »راأي« وهما مبعنى ما �شلطة كذلك. لكن يبدو اأن 

»�شلطة« الفكر والراأي لي�شت بذات الوقع والقوة التي 

الناحية  من  تقدما  اأكرث  اأخرى  بلدان  يف  عليه  هي 

املعرفية ومن الناحية احل�شارية. اأما يف البلدان التي 

تختلط فيها الأ�شياء وال�شلطة واحلقوق وامل�شوؤوليات 

فو�شع »الفكر« وقيمة »الراأي« من امل�شائل امل�شو�شة، 

اأن  التي ميكن  الدرا�شات  اأو تقل  تنعدم  خا�شة حني 

ال�شلطة  قبيل  من  مل�شائل  وا�شحة  موؤ�رشات  تعطينا 

املجتمع.  وامل�شادرة وحدود وجودها يف  والرقابة 

نحن يف كثري من الأحيان نتحدث عن اأمور �شبابية 

لكننا نتحدث عنها بيقني غريب. 

التي  والطريقة  ال�شورة  بذات  منتظما  لي�ش  الأمر 

عليها احلال يف الدول الأكرث ا�شتقرارا من حيث البنية 

وبهذا  الأقل.  على  والفكرية  والجتماعية  ال�شيا�شية 

بتعقد  معقدة  تغدو  �شوؤالك  على  فالإجابة  املعنى 

طرحك  اأن  اأو�شح  دعيني  لكن  بالدنا.  يف  الو�شع 

حقيقي«  »م�شكل  ثمة  اأن  يعني  ذاته  حد  يف  لل�شوؤال 

ولو  الكبري،  العربي  املغرب  يف  اخواننا  يقول  كما 

كانت الأمور كما ينبغي اأن تكون مّلا وجدنا اأنف�شنا 

اأن  يعني  فطرحه  ال�شوؤال.  كهذا  اأ�شئلة  لطرح  بحاجة 

– على الأقل- بـ »�شلطة« تراقب الكاتب  ثمة �شعور 

وثمة مع�شلة يف م�شاألة » احلق« اأو حق ا�شتخدام الـ » 

�شلطة » كيفما كانت هذه اأو تلك ال�شلطة ؛ اأهي �شلطة 

جمتمع اأم �شلطة دولة اأم �شلطة موؤ�ش�شة اأم �شلطة كاتب 

يرى العامل من منظوره ال�شخ�شي اأو الفكري ال�شيق 

! ثمة م�شكلة وثمة تداخل يعّقد امل�شكلة وثمة خوف 

اأو خماوف من البحث يف امل�شكلة، لعّلها ناجتة من 

جتارب مّر بها بع�ش الأفراد. 

عرب  ما  فكرة  الغاء  لأحد  يحق  ل  كال  وباخت�شار 

عرفا.  اأو  قانونا  منعها  عرب  م�شادرتها  اأو  قمعها 

معاجلة الأفكار املثرية للجدل ل ينبغي اأن تتم عرب 

بل  قيمتها،  التقليل من  اأو  قائلها  اأو تخويف  قمعها 

املقابلة  الأفكار  من  مزيد  انتاج  يتم عرب  اأن  ينبغي 

والدخول يف حراك جمتمعي – معريف – ديناميكي 

اأ�شحابها وبهذا وحده  – ح�شاري حول ما يطرحه 
تتقدم املعرفة ويتعلم النا�ش احرتام بع�شهم وبهذه 

اإىل  مرحلة  من  النتقال  املجتمع  ي�شتطيع  الطريقة 

اأخرى اأف�شل منها. 

�ملعنى �الن�شاين �مل�شرتك

ورقتك  يف  جاء  كما  �ملختلف(  من  )�خلوف   v

و�لقانون،  و�ملجتمع  �لكاتب  بندوة  قر�أتها  �لتي 

�لعنو�ن  نربط  وهل  �ملثقف  هو  �ملختلف  هل 

مبقولة جوزيف غوبلز )كلما �سمعت كلمة مثقف 

�ملختلف  هو  من  �و  هو  ما  م�سد�سي(،  حت�س�ست 

)ح�سب روؤيتك( ؟

طرحه.  على  واأ�شكرك  للغاية  وذكي  �شيق  �شوؤال  هذا 

العربي   / املحلي   / اخلا�ش  يجمع  لأنه  �شيق  هو 

بيننا  امل�شرتك  الإن�شاين  املعنى  وبهذا  بالعاملي، 

ت�شاألني  لأنك  ذكي  وهو  وتواريخ.  وكاأوطان  كب�رش 

التي  ملقالتي  الرئي�شة  الثيمة  ميثل  مو�شوع  عن 

بداأت كتابتها منذ حوايل العام يف جريدة »الروؤية«، 

حيث اأرّكز دوما – كما فعلت يف حما�رشتي الأخرية 

بكلية احلقوق – على �رشورة احرتام الإختالف يف 

ال�شعيد  على  الإختالف  بالتحديد  واأق�شد  جمتمعنا. 

وبهذا  جمتمعا،  ن�شكل  اأن  قبل  اأفراد  فنحن  الفردي، 

الفرادة واخل�شو�شية  اإىل احرتام  اأطمح  املعنى فاأنا 

قدر املمكن )حاليا على الأقل(. �شـوف اأعود اإىل هذا، 

لكن ا�شمحي يل بداية من ف�شلك بالتعليق على �شوؤالك 

ب�شيء من املبا�رشة والتف�شيل. 

خمتلفا  املثقف  كان  واإن  املثقف  لي�ش  املختلف 

يكون  قد  ابداع  ومن  اأفكار  من  ينتجه  ما  باعتبار 

متقدما و�شابقا على كثري من النا�ش املجاييلني له، 

دعوت  الذي  املختلف  اطار  �شمن  داخل  فهو  ولذلك 
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كانت  كيفما  اأفكاره  من  اأي  منه؛  اخلوف  عدم  اإىل 

تق�شدين  اأنك  واأظن   – املثقف  لكن  الأفكار.  تلك 

الذي  الكاتب- فهو لي�ش املختـلف وحده  اأو  الكاتبة 

التفاق  عن  النظر  بغ�ش  احرتامه  اإىل  واأدعو  دعوت 

يف  الأكرب  الختالف  اأق�شد  اأنا  معه.  والختالف 

املجتمع وعلى �شعيد اخليارات الفردية. وللتو�شيح 

فاحرتام املختلف ل يعني عدم نقده، بل اأق�شد قبول 

تواجده والعي�ش بيننا ب�شورة فيها قدر من الحرتام. 

املختلف اإذا قد يكون فردا عاديا امراأة اأو رجال. مثال 

�شخ�ش يلب�ش بطريقة ل تعجب املجموع، اأو يحب ما 

قبول  ينبغي  فمثال  وهكذا  النا�ش،  اأغلب  يرت�شـيه  ل 

املقابل  يف  لكن  الأ�شود،  تلب�ش  التي  املراأة  تواجد 

عليها وعلى من ي�شّجع ال�شواد يف اللبا�ش اأن يـتقبل 

مالب�ش  فتلب�ش  تختلف  من  اأو  الراأ�ش  �شافرة  وجود 

املو�شيقى  يحب  الذي  الرجل  مع  احلال  وكذا  زاهية. 

واللوحات  بالت�شاوير  بيته  جدران  ميالأ  اأن  ويحب 

اأو  جدوى  ذات  غري  مثال  النا�ش  اأكرث  يراها  قد  التي 

اأو ل تعجب املجموع طاملا  حتى غري مقبولة عرفا 

الذي  احل�شاري  القانون  على  تخرج  مل  الأمور  اأن 

ارت�شته الدولة، ولي�ش كما يقال دائما وفقا لأعراف 

جامدة،  ولي�شت  واحدة  لي�شت  النا�ش  اأعراف  النا�ش. 

ولذلك فعلينا تقبل بع�شنا البع�ش دون و�شاية. بهذا 

املعنى فاملختلف �شاحب فكرة اأو توجه اأو قيمة اأو 

حتى مزاج ل ير�شخ لل�شائد يف املجتمع.

 ملاذا اأدعو اإىل قبول تواجده؟ وماذا اأعني بالقبول؟ 

التواجد هنا قد يكون ج�شدا )physical( اأو من املمكن 

اأن يكون فكرة )Abstract(. اإنني اأدعو اإىل قبول تواجده 

 )Sameness(اأو الـ )Homogenous( لأنه ميثل ا�شافة على

اي ما يظهر لنا اأنه حالة ت�شاو بني اأفراد املجتمع يف 

الطباع واللبا�ش واملاأكل واحلركة ! املجتمع العماين 

جمتمع متعدد الثقافة بكل ما تعنيه كلمة ثقافة يف 

)Anthropology( اأي علم الإن�شان. وبالتايل فمن الظلم 

التعدد  هذا  قيمة  من  نقلل  اأن  وكاأفراد  كمجتمع  لنا 

والإختالف املوجود باعطائه �شبغة �رشعية فنقول 

اأنه خمالف  اأو  ت�شمح!  اإن عرف املجتمع وعاداته ل 

كل  �شحيح  ارت�شوها.  التي  النا�ش  وتقاليد  لأعراف 

جمتمع له تقاليده واأعرافه التي – ان تعارف النا�ش 

احرتامها.  املختلفة  الأقلية  على  فاإن  قبولها-  على 

لكن من ال�شواب القول كذلك باأن الأعراف والتقاليد 

يوجد  ل  اأنه  وثانيا  دوما.  املتحولة  الأمور  من  هي 

باأن  جازم  ويقني  تامة  ثقة  على  يجعلنا  ما  لدينا 

من ل تلب�ش غطاء راأ�ش مثال هي بال�رشورة خمالفة 

املتطور  عاملنا  فاإن  وثالثا  والتقاليد.  لالأعراف 

واملتغري با�شتمرار يفر�ش اليوم قبول املختلف دينا 

عّنا  ن�شتقبل يف بالدنا من يختلفون  ! نحن  وثقافة 

مثلنا  يكونوا  اأن  عليهم  نفر�ش  ول  نحرتمهم  لكننا 

اأن  اأوىل  باب  فمن  ن�شافر  حني  معّنا  كذلك  واحلال 

اأفكارا  الذين يحملون  لأبناء وطننا  احرتامنا  نعطي 

طاملا  الأحيان  بع�ش  يف  نقبلها  ل  قد  وتوجهات 

اإن  اأنها تتما�شى وقوانني الدولة ونظمها املوجودة. 

قبول املختلف هو جزء من الت�شامح الذي ينبغي اأن 

نن�شده.

العمانية  الدولة  بناء  مراحل  من  اأوىل  مرحلة  يف   

احلديثة كان هذا الأمر ؛ اأي حماولة جتميع املختلفني 

و�شمهم يف ن�شيج متحد )يف كل �شيء( ممكنة ورمبا 

جيدة خلدمة الرتابط الجتماعي الذي مل يكن موجودا 

عمر  من  عاما  اأربعني  وبعد  اليوم  اأما  نعلم.  كما 

احلديثة يف عمان، وكذلك يف ظل عامل  الدولة  بناء 

املعرفة الوا�شع من �شفر وتكنولوجيا و�شياحة وتعليم 

و�شائل  عن  البحث  ينبغي  فاإنه  بالعامل،  واختالط 

الجتماعية  الوحدة  حلمة  على  للمحافظة  اأخرى 

وبالتايل  البحث(،  اإىل  بحاجة  كّنا  )ان  بالدنا  يف 

فمن هنا ينبغي ترك التعدد املجتمعي ياأخذ طريقه 

من  لأنه  قبوله  اإىل  اأدعو  فاإنني  واإذا  �شل�شة.  ب�شورة 

غري املمكن )وحتما غري املقبول( الغاوؤه. هذه النقطة 

الأخرية تاأخذين للحديث عن ال�شق التايل من �شوؤالك 

والذي �رشبت فيه مثال مبقولة وزير الدعاية يف عهد 

هتلر النازي.

 كان جوبلز وا�شمه بول جوزيف جوبلز مثقفا ويحمل 

درجة الدكتوراة من اإحدى اجلامعات الأملانية، لكنه 

�شار »نازيا«، وكان اأحد قراراته الأوىل التي اتخذها 

وتوجه  تختلف  التي  الكتب  حرق  وزيرا  �شار  حني 
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اأين و�شلت �شمولية الدولة  حكومة هتلر! تخيلي اإىل 

حرق  اإىل  بل  فقط،  الكتب  منع  اإىل  لي�ش  الهتلرية! 

رعبا  والأكرث  الدولة،  وتوجه  تختلف  التي  الأفكار 

يف املو�شوع هو قبول اأكرث الأملان وقتها ملا فعله 

هذا الوزير »املثـقف« ! لأنه متكن من » غ�شل » اأدمغة 

الب�رش الذين يحكمهم، يف توجه و�شل ذروته اإىل حرق 

ولدت  اأنها  مع  حكومته  مع  تختلف  التي  الأقليات 

نحن  طبعا  جن�شيتها!  وحتمل  اأملانيا  يف  وعا�شت 

نعرف اليوم اأن حرق اليهود مل يكن نهاية التوجه بل 

بدايته فقط، فدعوى العرق النازي الأ�شيل والثقافة 

الدولة  ل�شمولية  املتفردة احلقيقية كانت هي متثيل 

الأملانية وقتها! انتهى املطاف بـ »جوبلز« وزوجته 

كما نعلم اإىل النتحار وقد حمال معهما نهاية حياة 

الطريق  يف  وموؤثر  قوي  در�ش  اإنه  ال�شتة!  اأولدهما 

الذي ميكن للمجتمعات ال�شمولية اأن ت�شل اإليه، لذلك 

حلكم  فامتثـلوا  القا�شي  الدر�ش  الأوروبيون  تعّلم 

التعددي ون�شبية احلقيقة واإىل �رشورة  الدميقراطية 

ا�شتفحالها. ويا له من  الأخطاء قبل  النقد لت�شحيح 

األغت  اأن يتعلم! �شمولية الدولة  در�ش موؤمل ملن يريد 

وظيفة املثقف والثقافة يف اأملانيا النازية، فاأ�شبح 

الدكتور املثقف »جوبلز« )الذي كان قد األف بحثه يف 

الدكتوراة حول »الرومان�شية يف الدراما« ون�رش بعده 

بع�ش الروايات وامل�رشحيات( فاأ�شبح دكتاتورا ياأمر 

الفكر  ما هو خمتلف مع  الكتب، ومعاداة كل  بحرق 

ال�شمويل النازي الذي �شار هو اأحد اأكرب دعاته! 

 �شوؤ�ل مقلق

v ملاذ� ال يوجد يف عمان رغم �لتاريخ �لفكري 

عماين  ومفكر  فكري  منجز  يوجد  ال  و�الن�ساين 

–على  �لعربي  �لعامل  نظر  يلفت  �ن  ي�ستطيع 

�الأقل- باأطروحاته و�يدلوجياته �ملغايرة؟

وهو  اأهميته،  يف  وجماله  جميل  �شوؤال  هذا  طيب 

املثقفني  بع�ش  قبل  من  �شابقا  يطرح  �شمعته  �شوؤال 

اإنني اأفهم  وبع�ش امل�شوؤولني وهو �شوؤال مقلق حقا. 

اأن الإجابة عليه لها �شقان: قدمي ومعا�رش. نعم يوجد 

يف عمان – كما يف اأكرث بلدان الكون- تراثا فكريا 

علينا  يتوجب  تراث  وهو  الأقدمون،  خلفه  هائال 

احرتامه وتقدير من اأجنزه. لكنّنا اإىل الآن على الأقل، 

مل ن�شل اإىل م�شتواهم من الإنتاج والإبداع املعريف. 

ولهم؟!  له  وتقديرنا  احرتامنا  معنى  فما  وبالتايل 

ولهذا فهو �شوؤال مقلق للمثقف ورمّبا للم�شوؤول كذلك. 

نحن اإذا نتحدث عن اأجيال �شابقة اأنتجت فكرا، وعن 

اأجيال معا�رشة غري قادرة على البناء عليه وتقدمي 

وهذه  فيه،  نعي�ش  الذي  الزمن  مع  يتفق  جديد  فكر 

اإ�شكالية كربى. ما يخفف من ق�شوة هذا الو�شع املوؤمل 

هو معرفتنا باأمر مهم وهو اأن النتاج الفكري ل يتم 

دون مقومات اأهمها اليوم اكت�شاب املعرفة العميقة 

)القدمية واملعا�رشة( واملهارة الالزمة لنتاج الفكر 

الوقت واملال.  الزمن /  احلديث وكذلك توفر عاملي 

واملهارة  املعرفة  اكت�شاب  اأي  الأولن؛  العامالن 

بالعاملني  يرتبطان  الأفكار  بناء  على  القدرة  اأو 

الأخريين: الوقت اأو اجلهد الفردي واملال الذي ينبغي 

الأخرى املوجودة يف  الدولة واملوؤ�ش�شات  اأن تقدمه 

يعقل  ل  التي  اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  خا�شة  املجتمع 

ول يفهم اأمر تقاع�شها عن امل�شاركة يف عملية بناء 

املرتبطة بعملها  تلك  الأفكار، حتى  املعرفة وتقدمي 

من ا�شت�شارات وت�شنيع وانتاج تلقى اأهمية كبرية يف 

الدول املتقدمة. 

هائل  عماين  تراث  وجود  من  قوله  �شبق  ملا  اأعود 

وبع�شه يف غاية الغنى والرثاء، لكن من يعرفه؟ ومن 

الأجيال اجلديدة يف  اإىل  – اليوم-  ي�شتطيع تقدميه 

ثوب ينا�شب هذا الزمن؟ ومن ي�شتطيع غربلته ونقده 

اإن دعت ال�رشورة وهي ت�شتدعي ذلك. اأكاد ل اأعرف 

اأن  من  خويف  هو  هنا  قوله  يل  ميكن  وما  الإجابة. 

يكون بع�ش ذلك الرتاث عائقا لتقدمنا معرفيا، وذلك 

لأننا ل نطمح اإىل اأكرث من التغني بوجوده وبقيمته، 

ونحن جنهل معظمه يف الواقع. اإننا نبدو وكاأننا قد 

اأ�رش ذلك الرتاث. واإن كان علينا النتقال  وقعنا يف 

من تكرار الرتاث اإىل بناء معرفة جديدة قائمة على 

ال�شتلهام والتفكر فيما تركه الأقدمون وما تعلمناه 

اليوم فاإنه لبد من وجود ا�شرتاتيجية جديدة للمعرفة 

تقوم على احرتام املثقف املعا�رش القادر على تقدمي 
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اأفكار جديدة، وهذا الحرتام يعني دعم هذا املثقف 

يفهم  ودقيق  وا�شح  تخطيط  وفق  ومعنويا  ماليا 

اأن  لنا  وكيف  الثقافة،  من  كدولة  اليوم  نريد  ماذا 

اأن  دون  من  لكن  القدمي،  الرتاث  الغاء  دون  نتحرك 

نفقد قيم الع�رش احلا�رش ومتطلباته التي هي حتما 

نريد  اأننا  اأي  ال�شابق.  الع�رش  متطلبات  عن  خمتلفة 

اليوم ثقافة ت�شاعد على بناء دولة حديثة مبوؤ�ش�شات 

موؤ�ش�شات  وجود  من  لبد  وبكلمة  قوية.  معرفية 

بل  جديدة  اأيدلوجيات  نريد  ل  نحن  حرة.  معرفية 

نحتاج اإىل اأفكار وروؤى وطروحات ت�شاعد على نقلنا 

كمجتمع وكاأفراد من �شيق الأيدلوجيات، اإىل رحاب 

التفكري احلر املبني على مناهج املعرفة املعا�رشة. 

هذا بالن�شبة اإىل البحث اأو املعرفة. 

– اإىل  ي�شعب  فاإنه  الباحث  وجود  اإىل  بالن�شبة  اأما 

ي�شتحيل وجود مثقف  اإن مل يكن  الأقل -  الآن على 

عماين قادر على انتاج اأفكار خاّلقة ومواكبة للزمن 

وما فيه من تزاحم فكري هائل من دون فهم للعوامل 

لنبوغ مفكر عماين  اأهمها -  – التي ذكرت  املعيقة 

معا�رش يف فكره وم�شوؤول عن اأفكاره اأمام املجتمع. 

لكن امل�شكلة – كما اأراها- يف بالدنا هي اأن املجتمع 

نريده  الذي  ال�شخ�ش  ي�شاعد على وجود مثل هذا  ل 

اأنت واأنا وبع�ش النا�ش الآخرين، وذلك لأن املثقف 

واحلراك  التفكري  واآلية  بالأ�شا�ش،  فرد  هو  املفكر  اأو 

املوجود لدينا اأي البنية املجتمعية هي بنية �شمولية 

يف عمقها مثل »غزية �شابقا« ل متنح الفرد فر�شة اأن 

بقدرته  والأهم  احلياة  يف  وبت�شوراته  بروؤاه  ي�شتقل 

البحث  والنكباب على  املجتمع  الإنف�شال عن  على 

كما   – نفهم  اأن  علينا  وحدها.  والنتاج  واملطالعة 

اأرى- اأن البحث هو م�شاألة فردية بالأ�شا�ش – مبا يف 

ذلك البحوث العلمية التطبيقية التي تتم يف املعامل 

- وهو م�شاألة �شعبة ومعقدة جدا، لأن انتاج الأفكار 

م�شائل  ون�رشها  وكتابتها  بنائها  واإعادة  وهزها 

حتتاج اإىل توفر عوامل اأخرى خا�شة بالباحث )مثلما 

هي خا�شة بالبحث كما ذكرت �شابقا( منها الهدوء 

وامل�شادر القدمية احلديثة، ومنها العزلة والختالء 

توفر  اأي  الباحث.  ينتجها  التي  لالفكار  املانحان 

دومنا  وقته  ق�شاء  على  للباحث  امل�شاعدة  البيئة 

تدخالت خارجية من م�شائل اجتماعية واقت�شادية 

التفرغ  على  وقدرته  تفكريه  وت�شتت  الباحث  ترهق 

مل�رشوعه البحثي. نحن هنا ن�شمع عن باحثني ونقراأ 

لبع�شهم، لكننا ل نعرف املعاناة احلقيقية التي مير 

التي  الظروف  عن  نعرف  ول  احلقيقي،  الباحث  بها 

اأ�شهمت يف تكوين الباحث الذي نقراأ له اأو البيئة التي 

�شاعدته يف انتاج افكاره ون�رشها، اأو كم املعلومات 

اأن  قبل  يوفره  اأن  كباحث  عليه  كان  الذي  الهائل 

اأنا�ش  اليوم  لدينا  فنحن  لهذا  الكتابة.  يف  ي�رشع 

ب�شهادات عليا لكن ل يوجد لدينا باحثون. اإنني كما 

ت�شبه  ول  جدا  معقدة  عملية  عن  اأحتدث  تالحظني 

او  الوزارة  يف  العمل  اأو  الق�شة  اأو  الق�شيدة  كتابة 

ال�رشكة اأو حتى يف الكليات التي ل تنتج بحثا. ويف 

البداية والنهاية فحني نتحدث عن وجود مفكر فاإننا 

امل�شانع  وجود  ت�شبه  كاملة  �شناعة  عن  نتحدث 

وال�شيارات،  والطائرات  الأدوية  تنتج  التي  ال�شخمة 

اإىل  اأفكارا تتحول لحقا  اأن املفكر ينتج  والفرق هو 

م�شاريع �شخمة! 

�لعقل يحول �لقمعي �إىل �ن�شاين

v ملاذ� نربط �لفكر بالتدين و�لت�سوف لدرجة �نه 

يوؤدي  و�لكثري منها  �لفل�سفه كفر  )�لقليل من  يقال 

�ىل زياده �الميان(، هل �خلوف من �لتكفري و�ل�سلطة 

�لدينية �سبب ور�ء تر�جع �لفكر و�لفل�سفة؟

اأعرف  هذا �شوؤال ا�شكايل وهو كذلك م�شو�ش. فاأنا ل 

العك�ش وما  اأو  التدين بالفكر  الذين يربطون  من هم 

الت�شوف  اأو ما هي عالقة  بالت�شوف  التدين  عالقة 

ال�شوؤال  اإىل اجلزء الأخري من  بالتدين؟! لذلك �شاأجته 

والفكر  الدينية  وال�شلطة  التكفري  بني  العالقة  وهو 

والفل�شفة اإن �شمحت يل. 

وال�شلطة  التكفري  من  اخلوف  اأن  من  واثقا  ل�شت 

الدينية هما وراء تراجع الفكر والفل�شفة بال�رشورة. 

اأي لي�ش من احلتمية ربط هذا بذاك. لكن من املوؤكد 

اأن ال�شلطة الدينية يف اأي جمتمع كان ت�شكل – كما 

هو ا�شمها- �شلطة. اأي اأنها ت�شكل قيدا. وقد حدث هذا 
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يف  اليوم  اإىل  ويحدث  متقدمة  ح�شارات  يف  �شابقا 

الدينية  ال�شلطة  اأن  اأي  املتمدنة؛  املجتمعات  بع�ش 

)ويبدو  الأخرى  املعارف  تقدم  اأمام  عائقا  �شكلت 

لعلك  تراجعها.  يف  �شببا  كانت  اأو  طبيعي(  هذا  اأن 

لالإيطايل  الوردة«  »ا�شم  العظيمة  الرواية  قراأت  قد 

اإحدى  امل�شتقى منها.  الفلم  �شاهدت  اأو  ايكو،  امربتو 

الثيمات املركزية يف الرواية تعالج مو�شوع الرقابة 

الدينية على املعرفة التي تختلف عن الفكر الديني، 

اأو كما توّهم الق�شاو�شة يف الكني�شة يومها اأنها كذلك. 

عن  البحث  هي  اليوم(  اأتذكرها  )كما  الرواية  وفكرة 

وهو  الكن�شية،  الروؤية  مع  تتـفق  ل  اأفكار  فيه  كتاب 

كانت  ر�شد حيث  ابن  امل�شلم  للعامل  كتاب  نعلم  كما 

ل  ولكي  غريها.  على  متقدمة  الإ�شالمية  احل�شارة 

عن  اأحتدث  واأنا  النا�ش–  اإىل  الكتاب  اأفكار  ت�شل 

املعرفة  انتقال  فيه  ت�شعب  ع�رش  وعن  خمطوطة 

الأفكار  تلك  ت�شل  ل  لكي  هذا–  كيومنا  ولي�ش 

�شفحات  ت�شميم  مّت  فقد  كفرا  الكني�شة  تراها  التي 

املخطوطة )التي خبئت يف واحدة من اأكرب مكتبات 

ويبداأ  اإليها  ي�شل  من  اأن  بحيث  الفاتيكان(،  كنائ�ش 

للمفارقة  لكن  وميوت.  �شيت�شمم  الأوراق  تقليب  يف 

اأدى موت كثري من املثقفني وامل�شلحني )ومن  فقد 

بينهم متدينون كبار( اإىل اإثارة املزيد من الت�شاوؤلت 

حول املخطوطة وقيمتها وما حتتويه! و�شار النا�ش 

اأخبار  يتناقلون  واملثقفني  امل�شوؤولني  وخا�شة 

الوفيات الفجائية لعلمائهم بلهفة و�شوق ملعرفة �رش 

الكتاب/ املخطوطة وقيمتها الفكرية!. اخلال�شة من 

دينية  والتكفري؛  واملنع  احلجب  اأن  هي  الق�شة  هذه 

قد  و�شائل  وهي  لالأبد،  متكث  ل  �شيا�شية،  اأم  كانت 

لكنها  املراحل  من  مرحلة  يف  املعرفة  تقدم  تعيق 

و�شائل كانت عقيمة وهي اليوم اأكرث عقما لأنه ثبت 

التي  املعارف  الغاء  على  قدرتها  عدم  اليوم  ويثبت 

تختلف مع املعارف الدينية. الدين يف جوهره فل�شفة 

اأننا نتحدث ونهتم كثريا  الكبري  امل�شكل  كربى، لكن 

يف البالد العربية عن » املتدينني« اأو عن بع�ش من 

يّدعي التدين لأغرا�ش اأخرى اأغلبها �شيا�شي، ولذلك 

املعرفة  وعمق  الدينية  الفل�شفة  ومعرفة  فهم  نهمل 

يف  املتدينيون  تدخل  يوؤدي  اأن  واأخ�شى  الدينية. 

حدث  ما  اإىل  امل�شلمة  املجتمعات  يف  النا�ش  �شوؤون 

النا�ش  ترك  حيث  الأخرى  املجتمعات  بع�ش  لدى 

الدين ومزاراته واأماكنه وحولوها كما هو احلال يف 

تقدم  لهو  واأماكن  م�شارب  اإىل  بريطانيا  مدن  اأكرث 

للنا�ش ترفيها اأف�شل مما قدمته بع�ش الكنائ�ش من 

جهل وقمع. 

وبالطبع ثمة عوامل كثرية لهذا التداخل بني التدين 

والدين يف بالدنا العربية، لي�ش املجال للحديث عنها 

هنا. لكن ثمة اأمر اآخر من ال�رشورة الإ�شارة اإليه يف 

وهو  والتدين  الدين  بني  ذكرت  الذي  التفريق  ظل 

املتع�شفة  الدينية  الأيدلوجيات  متكني  عدم  �رشورة 

من تقوي�ش قدرة الإن�شان على التحرك وعلى تقدمي 

ما يف و�شعه من طاقات هائلة لي�شت بال�رشورة عن 

املجتمع.  تخدم  اأخرى  بو�شائل  لكن  الكتابة  طريق 

يوجد لدى الإن�شان طاقة هائلة ميكن له ان ي�شتخدمها 

تلك الطاقة الهائلة هي العقل.   

عامل يت�شع للجميع 

v »�إننا نعي�ض يف عامل ويف ذهننا عامل« ماهو 

�لعامل �لذي يحلم �ن يعي�سه خالد �لعزري؟

يتوجب  الذي  هذا  ال�شخ�شي  �شوؤالك  على  �شكرا 

للب�رش  يت�شع  بعامل  اأحلم  اجابته.  يف  الخت�شار 

جميعا اأن يعي�شوا فيه كب�رش مت�شاوين وقادرين على 

خدمة بع�شهم البع�ش اأينما كانوا ويف الزمان الذي 

كما  بالدي  لأرى  اأعي�ش  اأن  واأحلم  فيه.  يتواجدون 

اأحببت اأن اأراها دوما تتقدم وتتغلب على التحديات 

التي تواجهها، واأحلم اأن اأكون اأحد املحظوظني الذين 

ميكن لهم تقدمي م�شاهمة ما داخليا اأو خارجيا واإن 

حتولت  ي�شهد  الذي  الزمن  هذا  يف  متوا�شعة  كانت 

اإل  مكان  ل  وحيث  يومية  وب�شورة  للعادة  خارقة 

للمعرفة.

تدعيم ركائز تقدم �ملجتمع

v ميثل �حلو�ر �أحد �أهم �آليات تطور ورقي �ل�سعوب 

�أبرز معوقات �حلو�ر،  وتقدمها، يف ر�أيكم ما هي 

وكيف ميكن تدعيم ثقافة �حلو�ر من �أجل تاأ�سي�ض 
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حو�ر حقيقي يتناول كافة ق�سايا �ملجتمع �لتى 

تثري �هتمامات �الأفر�د؟ 

برغبة  كذلك  ويتم  الأنداد،  بني  عادة  احلوار  يتم 

اأو  هدف  لأجل  اأي�شا  ويتم  طرفني  من  م�شرتكة 

اأهداف وا�شحة واأحيانا ا�شرتاتيجية تخدم امل�شتقبل 

ادعت  وان  نبيلة  دوما  لي�شت  اأهداف  وهي  والتطور، 

تكون  قد  اأنها  يعني  وهذا  دوما،  لي�شت  اأقول  ذلك. 

من ال�شمو والنبل مبكان اإن �شدقت النوايا. اأظن اأننا 

املجتمع،  تقدم  ركائز  لتدعيم  احلوار  اإىل  بحاجة 

الذين  املجتمع  اأفراد  احلوار هم  فاإن منبع  وبالطبع 

يرون باأن ثمة ق�شايا بحاجة اإىل التحاور واإىل ايجاد 

حتديات  اأو  موجودة  مع�شالت  حلل  واأفعال  اآليات 

م�شائل  مثال:  معينة  وم�شائل  ق�شايا  يف  راهنة 

قانونية، �شحية، �شيا�شية، اقت�شادية اإىل غريها من 

امل�شائل التي يعني حلها بناء لبنة يف تطور املجتمع 

اأو  ونه�شته. نعم توجد ق�شايا يف بالدنا يرى كثري 

احلاجة  وغريهم  مثقـفني  من  املواطنني  من  قليل 

اإىل معاجلتها ب�شورة م�شرتكة و�شفافة ومب�شداقية 

تطمئن النا�ش، وتذهب عنهم ال�شكوك التي يحملونها 

يف  تتم  احلوارات  هذه  مثل  الق�شايا.  تلك  حول 

كما  لكنها  عنها.  ونقراأ  ون�شمع  كثرية  جمتمعات 

تلك  املجتمعات  مطالبة  ت�شل  حني  اإل  تتم  ل  اأفهم 

اإىل مرحلة ال�شغط من اأجل احلوار الوطني ال�شفاف، 

تتحدثني  الذي  للحوار  حاجة  ثمة  تكون  حني  اأي 

من  هي  الديناميكية  فاملجتمعات  وبالتايل  عنه. 

ت�شنع احلوارات التي حتدث عادة حني ي�شعر النا�ش 

باحلاجة اإىل اإجراء احلوار مع �شلطة ما اأو مع موؤ�ش�شة 

ما. وباخت�شار فاإن احلوار يحتاج اإىل وجود عوامل 

تدفع بوجوده ويف غيابها يبدو وجود احلوار �شعبا 

اأن نكون واعني ملاذا  اأهميته. ينبغي  اأو عقيما رغم 

وكيف ميكن  من؟  ومع  ماذا؟  اأجل  من  احلوار؟  نريد 

اأن يحدث؟

بع�ش �لتوح�ش ما ز�ل موجود�

v رغم �لتطور �لذي حلق مب�سرية �ملر�أة �لعمانية 

من  �أي  بها  حتـلم  كانت  ما  حقوقًا  و�عطائها 

مثيالتها، هل تعتقد �ن �نتقال �لو�ساية �لذكورية 

)ناق�سة  بكونها  عالقة  له  �ملر�أة  على  �ملتو�رثة 

عقل ودين( وهل هناك ما يلوح يف �الأفق بتغيري 

ما يف هذ� �الأمر؟ 

هذا �شوؤال يف التخ�ش�ش، اأ�شكرك على طرحه، خا�شة 

بداخله ويف  اإجابته  اأنثى، وهو يحمل  ياأتي من  اأنه 

هذا اإ�شارة ملن �شاء اأن يفهم اأن املراأة لدينا رغم ما 

يف  مطلوبة  تغيريات  ثمة  باأن  ت�شعر  زالت  ما  حتقق 

�شبيل الو�شول اإىل احرتام قيمتها كامراأة بغ�ش النظر 

بالتاأكيد  واإىل تقدير عقلها لأنها  اآخر،  اأي �شيء  عن 

لي�شت ناق�شة عقل ودين، ولو كانت كذلك ملا تفوقت 

بامتياز ويف جمالت عديدة، وملا اأمكن لها اأن تتبواأ 

ومنها  الرفيعة  امل�شوؤوليات  ذات  القيادية  املنا�شب 

جهد  اإىل  حتتاج  التي  والعلمية  ال�شيا�شية  املنا�شب 

اجلامعات  تقود  بالدنا  خارج  املراأة  كبري.  ذهني 

يف  لدينا  اأما  كمربيدج.  وجامعة  هارفارد  كجامعة 

العمانيات  الطالبات  نتائج  فاإن  اخلليج  ويف  عمان 

�شنة  ع�رشة  اخلم�ش  اأو  الع�رش  خالل  واخلليجيات 

اإليه. وهي تدلل  اأذهب  املا�شية تدلل على �شحة ما 

اأن املراأة – رغم ال�شعاب- ت�شري يف الطريق ال�شحيح 

واإن كان �شريها كما يبدو لبع�ش النا�ش بطيئا. 

امل�شاكل  املراأة ومكانتها برمته فيه من  لكن و�شع 

ال  لي�شا  والدين«  العقل  »نق�ش  فكرة  الكثري وم�شكل 

الإ�شكالية  فاإن  املعنى  بهذا  مكوناته.  من  مكونني 

املراأة  ولي�شت  جمتمع  ا�شكالية  هي  لدينا  املوجودة 

يف  كذلك  هي  الإ�شكالية.  هذه  جتليات  اأحد  �شوى 

الواقع ا�شكالية ثقافة متوارثة مل يعد بع�ش معاملها 

ي�شلح لهذا الع�رش، وهنا ياأتي مو�شوع جتديد الفكر 

واإعادة هيكلة البنية الإجتماعية وال�شيا�شية لبلداننا 

وبالتايل �رشورة وحتمية جتديد الفكر القدمي القائم 

على اأفكار كالتي تف�شلت بطرحها حول املراأة وحول 

حول  كذلك  بل  اجلن�شني،  بني  الإجتماعية  ال�رشاكة 

مو�شوع  هنا  ياأتي  فيها.  الأدوار  وتوزيع  الأ�رشة 

امل�شاواة كاأمر ملح للغاية، وامل�شاواة ل تعني احلقوق 

فقط ول تعني الكالم عنها فقط، بل تتحقق امل�شاواة 

بتحقق التغيري اجلوهري يف البنية امل�شكلة لالأفكار. 
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اأي اأنه بقدر اأهمية وجود بنية قانونية تلغي التمييز 

البدء  تفر�ش  املقبلة  املرحلة  اأن  اإل  اجلن�شني،  بني 

بنقد الأن�شاق الثقافية والبنيات امل�شكلة للتمييز على 

�شعيد الثقافة املا�شية وعلى �شعيد العقل احلا�رش 

وعلى �شعيد املمار�شة اليومية. 

اأو  اأن تفهم بداية باأن وجود اكلي�شيهات  على املراأة 

اأفكار اأو اأفعال متييزية، كالتي تف�شلت بطرحها هي 

م�شاألة غري مقت�رشة على بالدنا اأو على امل�شلمني فقط، 

بل هي م�شاألة تاريخية وعاملية. وهذا يعني اأن ثمة 

دوما فكرة اأن املراأة اأقل ودون؛ لأن الرجل )�شابقا( 

ظّل لفرتة طويلة غري قادر على التعامل مع الأ�شياء 

بالعقل واملنطق وحدهما، بل كان يرى اأن حّل معظم 

امل�شاعب يتم بالع�شالت، اأو بالقوة. وكان ذلك يف 

موجودا(.  زال  ما  التوح�ش  )وبع�ش  التوح�ش  ع�رش 

اأقل ودون م�شتوى ع�شالت الرجل  وبالطبع فاملراأة 

وقوته البدنية، ولذلك حاول ت�شخريها مل�شلحته كما 

�شخر اأ�شياء اأخرى يف الوجود مل�شلحته فاأعطاها من 

الأو�شاف والنعوت ما راآه منا�شبا ل�شخ�ش اأقل منه 

وغري قادر على مناف�شته بدنيا، ولذلك حب�شها فكرا 

الزمن  ومبرور  عليها  و�شيا  و�شار  وج�شدا،  وعقال 

اأ�شبحت فكرة القبول اأنها »ناق�شة » واأن »طبيعتها 

الفطرية« ل تعادل طبيعة الرجل الفطرية من امل�شائل 

املقبولة عرفا واملمار�شة ب�شورة عادية وهي لالأ�شف 

اخت�شار  فتّم  وهكذا  الن�شاء.  بع�ش  قبل  من  مقبولة 

املراأة كما كل �شيء اآخر وقيا�ش قدراته مب�شتوى قواه 

الع�شلية / البدنية وحدها. وهذا امتحان ت�شقط فيه 

املراأة! لكننا ل نعي�ش اليوم يف زمن التوح�ش والبداوة 

بح�شب تعبريات العامل العربي الكبري ابن خلدون، بل 

القوة هي قوة املعرفة، وقوة العقل وقوة القدرة على 

التعاطي مع العامل وفق معطيات جديدة وقوة القدرة 

على القناع وقوة تقدمي الأفكار اخلاّلقة، وقد اأثبتت 

املراأة اجلديدة بتعبري قا�شم اأمني )قدم كتابه املراأة 

عاقلة  اأنها  وتثبت  تقريبا(  عام  مائة  قبل  اجلديدة 

وقادرة على الإ�شهام يف كافة املجالت دومنا دونية 

عن امل�شتوى الذي يقدمه الرجل اجلديد. 

النظرة  واأن  انتهى  قد  الإ�شكال  اأن  يعني  ل  هذا  لكن 

فنحن  كال  متاما.  تغريت  قد  املراأة  حول  البدائية 

النظرة  تلك  تراكم  من  طوال  قرون  عن  نتحدث 

تفا�شري  و�شناعة  ابتكار  فيها  مت  التي  الدرجة  اإىل 

ر�شخت  متييزية  وقوانني  واأحكام  وعادات  وتاآويل 

يف بنية املجتمعات ؛ اأي يف هيكل تكوينها ون�شيجه 

�شار  تغيريها  اأن  درجة  اإىل  والثقايف،  الجتماعي 

معقدا و�شعبا للغاية. من تلك الأفكار فكرة اأن املراأة 

تراها  كما  اأو  الأيام  بع�ش  يف  جن�شة  اأنها  اأو  عورة 

بع�ش الديانات هي جن�شة دوما. على املراأة والرجل 

التاريخية،  احلقائق  هذه  يعيا  اأن  ي�شاندها  الذي 

الجتماعية  امل�شائل  بحلحلة  البدء  ميكن  وبوعيها 

هو  كما  اخلليج  بلدان  يف  اأننا  اأي  العالقة.  الأخرى 

احلال يف بلدان �رشقية اأخرى بحاجة اإىل فهم العوائق 

وال�شيا�شية  القانونية  ولي�شت  والثقافية  التاريخية 

وحدها لتغيري و�شع املراأة. وكما ياأتي التغيري لدينا 

الآن من اأعلى الهرم ال�شيا�شي وباإرادة �شلطان البالد، 

فاإن فهم ما اأ�رشت اإليه �شابقا �شيدفع بال�رشورة اإىل 

تغيري من الداخل، اأي من املجتمع ذاته. 

اأنه  هي  املو�شوع  بهذا  املرتبطة  الأخرى  امل�شكلة 

الذي تخل�شت فيه بع�ش املجتمعات من  الوقت  يف 

قوانني القبيلة القدمية القائمة على ال�رشاع من اأجل 

الكالأ )العي�ش( واملاء، فاإن جمتمعات اأخرى مل تخرج 

خرجت  لقد  القدمية.  القبيلة  وفكر  منطق  من  كثريا 

بع�ش املجتمعات من قبليتها �شكليا، لكنها يف العمق 

ويف الداخل هي تتحرك بفكر وعقل وثقافة القبيلة، 

املجتمع  املراأة وو�شع  ف�شتظل  كذلك  الأمر  دام  وما 

بح�شب  ثانية  مرة  ويتاأخر  مرة  يتقدم  مكانه  يراوح 

الطلب ال�شيا�شي والقت�شادي، اإىل اأن يتم ح�شم م�شاألة 

القوة التي بداأت تاريخيا وكانت يف �شالح الرجل اأو 

التعامل مع مو�شوع  اأن يتم  اأي اىل  القوة الع�شلية. 

املراأة باعتباره اأكرب من طلب وقتي يلح علينا الآن 

ين�شد  وطن  وق�شية  وطن  م�شري  م�شاألة  اعتباره  اإىل 

امل�شاواة والتقدم. 

هذا يعني اأن ما ن�شاهده اليوم من �رشاع اأفكار حول 

هذا  بداأ  لقد  و�شلطة.  قوة  �رشاع  هو  وعنها  املراأة 

الحتكاك حني بداأت املراأة مناف�شة الرجل وم�شاركته 
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هنا  اأق�شد  ول  وحده،  له  كانت  التي  ال�شلطة  يف 

ال�شلطة ال�شيا�شية وحدها فقط، بل كذلك يف اجلوهر 

هي �شلطة تقرير م�شري. املراأة اليوم رئي�شة م�شت�شفى 

وهذه وغريها  وهكذا  دولة  ورئي�شة  ورئي�شة جامعة 

ل  م�شوؤولية  قريب  وقت  واإىل  كانت  املنا�شب  من 

الذكور  �شوى  عليها  باحل�شول  يت�رشف  ول  يتولها 

ل  اأنك  لها  وقالوا  البيت  يف  املراأة  حب�شوا  الذين 

خرجت  ان  ما  لكنها  وتلك.  الأعمال  لهذه  ت�شلحني 

من  م�شتعلة  وهي  الطرفني  بني  املعركة  بداأت  حتى 

يومها. علينا اأن نتذكر مثال حني ذهب رجال اأوروبا 

اإىل  دولهم  ا�شطرت  الثانية،  العاملية  احلرب  اإىل 

اخراج الن�شاء من بيوتهن للعمل، وحني عادوا قالوا 

فرف�شّن  جديد،  من  املنازل  اإىل  العودة  عليكن  لهن 

فّور  الذي  املعا�رش  لالإحتكاك  بداية  رف�شهن  وكان 

الجتماعية  والإ�شكاليات  وحقوقها  املراأة  ق�شية 

والفكرية الأخرى التي مل تنته اإىل الآن رغم ما حتقق 

يف  للمراأة  املمنوحة  واحلريات  احلقوق  �شعيد  على 

جمتمعات كثرية من بينها ال�شلطنة. 

ولالإجابة على ال�شق الآخر من �شوؤالك حول امل�شتقبل 

يف  اليها  النظر  ويف  املراأة  و�شع  يف  والتغيري 

جمتمعنا، فاإنني اأقول نعم الأمور تتحول اإىل الأف�شل، 

لكن اأكرب م�شكلة قد نواجهها يف امل�شتقبل وبالتحديد 

يف  تكمن  قد  واأن�شارها،  املراأة  تواجهها  ف�شوف 

القدرة على ا�شتمرارية املكت�شبات التي حتققت وعلى 

بوجـود  ال  يتحقق  ل  وهذا  عليها.  البناء  �رشورة 

ن�شوي،   - �شخ�شي  الأول  جدا:  متـرابطني  عاملني 

والثاين مو�شوعي- اجتماعي. فال�شخ�شي يكمن يف 

و�شول املراأة اإىل قناعة داخلية بقوتها وامكانياتها 

النف�ش  يف  الثقة  وعلى  الذات،  حتقيق  على  وقدرتها 

هي  تهمها  التي  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  وعلى 

ال�شخ�شية  بالأحوال  املتعلقة  القرارات  بينها  ومن 

من طالق وزواج وغريها. اأي من كونها ل تقل اأهمية 

فعليها  وبالتايل  وزوجها،  اأخيها  عن  وقدرة  وقوة 

واأقوال  اأفكار  اأقل من  رف�ش ما يجعلها يف م�شتوى 

واأعمال. والثاين يكمن يف وقوف الرجل بقناعة اإىل 

جوار املراأة. الوقوف يعني قبوله لها مكّمال و�رشيكا 

امل�شاواة  قدم  على  م�شتقل،  راأي  و�شاحب  ومناف�شا 

ومن دون اأفكار متخلفة زمنيا ول تنتمي لهذا الع�رش. 

اأي ع�رش الدول ذات الطابع املوؤ�ش�شي املتح�رش الذي 

نطمح اإليه. على الرجل ان يقف مع املراأة ل من باب 

ال�شفقة، اأو تبعا ملا هو �شائد من دعاية، بل من باب 

اأن م�شلحته هو ل تكتمل بالأ�شا�ش اإل بوجود املراأة 

قوية وواعية و�رشيكة وم�شاوية له عقال وفكرا وقدرة 

على حتمل م�شاعب احلياة. ذلك اأن اأزواج امل�شتقبل 

ورمبا بع�ش اأزواج احلا�رش لن يقبلوا بن�شاء متخلفات 

احلياة  القدرة على حتمل م�شاعب  اأو يف  الزمن  يف 

وانهاء املعامالت اليومية التي يقوم بها الرجل بدءا 

من دفع فاتورة املاء والكهرباء. 

لي�ش كل عادة �شيئة

تقدم  كل  �سد  تقف  و�لعاد�ت  �الأفكار  هل   v

�جتماعي،وهل �نت مع قول رو�سو )خري عادة �ن 

ال يكون للمرء عادة( ؟ 

اأفهم  لكني  ذكرت،  الذي  رو�شو  قول  على  اأتعرف  مل 

اأنه  كما  �شيئة،  عادة  كل  لي�ش  التعميم.  ميكن  ل  اأنه 

�شيئة.  وعادات  اأفكار  بدون  جمتمعات  توجد  ل 

خالل  من  والأفكار  العادات  من  اجليد  نعرف  نحن 

تعاملنا مع ال�شيء منها. بهذا املعنى ل توجد عادات 

م�شتمرة.  بذيئة  عادات  توجد  ول  الدوام  على  رائعة 

العادات والأفكار هي م�شائل ن�شبية ي�شنعها الأفراد 

واملجتمعات، �شمن حراك اجتماعي تاريخي، ولذلك 

فهي متغرية على الدوام. بع�ش ما نراه اليوم عادات 

والعك�ش  �شابق،  زمن  يف  كذلك  تكون  ل  قد  ح�شنة 

وما  �شيئة  عادات  من  نراه  فما  وهكذا  �شحيح. 

ن�شمعه من اأفكار غري مقبولة لإن�شان القرن احلادي 

والع�رشين هي تعبري عن مدى تقدم اأو تاأخر ال�شخ�ش 

على  املجتمع  قدرة  مدى  عن  تعبري  هي  واأحيانا 

مواكبة الزمن الذي هو فيه، وهذا ما قد يولد ال�رشاع 

ومن بينه �رشاع الأفكار.    
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ب�ش�ت  القراءة  عليه  كانت  ما  علمتني  لب�رخي�س  كقارئ  جتربتي 

مرتفع.. اأنا نف�شي اأمار�شها اأحيانا، رغبة مني، لكنها قراءة تخ�شني.. 

وحده  تاأمالته..  مقاطعاته،  اإيقاعه،  اختياره،  كانت  فقد  ب�رخي�س  مع 

ال�ش�ت كان يل.

v
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لوي�ش  خورخي  مع  لقائه  ر�شم  مانغيل  األربتو  يعيد  الأخري،  كتابه  يف 

الأخري،  ل�شالح هذا  القراءة  بعملية  ا�شطلع  الذي   ،)Jorje luis borges( بورخي�ش 

يف �شن ال�شاد�شة ع�رشة، جتربة موؤ�ش�شة قادته اإىل لذة الن�ش. حوار مع رجل 

ي�شتطيع »العي�ش بدون كتابة، لكن يتعذر عليه اأن يحيا بدون قراءة«...

 .)touraine( تورين  )مدينة(  ما من  اأن يحط رحاله مبكان  اإىل  الأمر  به  انتهى 

اتخذ عمله �شكل تاأمل غري حمدود وخمتلف غاية الختالف حول ذلك العمل 

املركزي حليواتنا، م�شدرا دائما لالندها�ش : القراءة.

اأ�شدر من خاللها بع�ش الأعمال التي ل مثيل لها. يقدم معجم الأمكنة اخليالية 

)dictionnaire des lieux imaginaires( بال�شرتاك مع جياين غوادالوب )gianni guadalupe( م�شارا 

مدوخا يف الأمكنة التي ابتكرها كتاب كل البلدان وكل ع�شور .

حاوره : روبريت لويـت  

ترجمة : �حل�شن عالج

كاتب من املغرب

األربت� مانغيل.. حياة قارئ   

كنُت كتاباً - �سريطاً ُم�سجًل لبورخي�س

كتبت ُكتباً م�ساعفًة من الكتب  



يعترب  فهو  للقراءة،  تاريخ  لـ)كتاب(  بالن�شبة  اأما 

�شمن  �شديد،  بحذر  كلماته  ينتقي  فريدة،  جتربة 

حياة قارئ. ينطلق مانغيل من بنية العني فيقوده 

م�شارها اإىل الن�ش املت�شعب )hyper texte( واحلا�شب 

املخطوطات  علوم  اللفائف،  عرب  متنقال  الآيل، 

املمتعة  )النكتة  اجلماعية  القراءات   ،)codex(

حول تاأثري الك�شندر دوما )Alexandre dumas( على 

�شناعة التبغ الكوباين( اأو الفردية، خ�شية اأن يقود 

فهار�ش،  املكتبات،  اإن�شاء  ال�شلطة،  اإىل  املتخيل 

مانغيل  يجتاز  قارئ،  وقدرات  قراءة  اأعمال  الخ. 

التي  وتلك  القراءة،  حول  تطرح  التي  الأ�شئلة  كل 

مرحلة  كل  غداة  طرحها.  البال  على  يخطر  مل 

تظهر �شخ�شيات مده�شة، وكتب بالقدر نف�شه من 

ال�شخ�شيات. يكتب الربتو مانغيل كتبا م�شاعفة 

من الكتب . كما يربهن لنا بان كل املكتبات التي 

اأبدا،  منها  ننته  مل  ذلك  مع  فنحن  زيارتها،  تتم 

فان ال�شفحة التالية تبقى على الدوام ناق�شة تلك 

التي نهيئ اأنف�شنا لها، وذات ال�شيء، »ل�شنا �شوى 

.»)A(يف بداية حرف الـ

 ،)Buenos aires( كل �شيء بداأ، رمبا يف بوين�ش اير�ش

يف اليوم الذي زار فيه خورخي لوي�ش بورخي�ش 

املكتبة حيث يعمل الطالب مانغيل داعيا اإياه اأن 

ال�شغري  الكتاب  ي�شتح�رش   . كقارئ  لديه  يعمل 

الواقعة،  تلك  موؤخرا  ظهر  والذي  بورخي�ش  عند 

حيث تقرر، ب�شورة بورخي�شية، م�شتقبل مانغيل 

املوؤلف - القارئ . يف )كتاب( تاريخ للقراءة، نعرث 

 : )italo calvino( على جملة جميلة ليطالو كالفينو

 »القراءة، هي حث اخلطى للقاء ال�شيء ما قريب 

الربتو  يتوقف  مل  الذي  ال�شيء  وهو  احلدوث«. 

)اأو  مغامرة  هي  قراءة  كل  تكراره:  عن  مانغيل 

ينبغي عليها اأن تكون كذلك(. ر.ل.

vv �سمن تلك �لتجربة �لفتية لقارئ، هل كان ثمة 

�أنكم  �أو  وبينكم،  بورخي�ض  بني  �سخ�سية  عالقة 

ت�ستخدمون )مثل( كتاب – �رسيط م�سجل فقط؟

- كنت على الأ�شح كتابًا – �رشيطًا م�شجاًل. فقد 

كان بورخي�ش يطلب من كل النا�ش اأن ي�شطلعوا 

دزينات  بني  من  قارئا  كنت   . القراءة  بدور  له 

يف  �شدفة  يل  بلقائه  حمظوظا  كنت  وقد  القراء. 

مكتبة بوين�ش اير�ش حيث كنت اأعمل بعد املدر�شة، 

احلقيقة  وجه  على  به،  تربطني  تكن  مل  اأنه  على 

لبورخي�ش  كان  اإن  اأعرف  ل  �شداقة.  رابطة  اأي 

ول   .)Bioy casares( بيوكا�شار�ش  خال  ما  اأ�شدقاء 

اعرف اإن كان ينذر نف�شه ملا ت�شتوجبه �شداقة ما . 

بالإ�شافة اإىل ذلك، فقد كنت يف ال�شاد�شة ع�رش من 

عمري، وكان هو يف ال�شبعني من عمره على وجه 

. ف�شال عن ذلك، فان كل ما كان بعيدا  التقريب 

عن الأدب والكتب مل يكن ليهمه يف �شيء . ما كان 

باملو�شيقى،  ول  الت�شوير  بفن  احلقيقة  يف  يهتم 

وباأقل بال�شيا�شة . يتحدث يف واحدة من ق�ش�شه 

ابتداأت  التي  الجنليزية  �شداقاته  عن  الق�شرية 

بتجنب الأ�رشار وانتهت بعدم احلاجة اإىل احلوار. 

فكل �شيء مير، بالن�شبة اإليه، دائما عرب الكتب.اإن 

جتربتي كقارئ لبورخي�ش علمتني ما كانت عليه 

القراءة ب�شوت مرتفع. اأنا نف�شي اأمار�شها اأحيانا، 

بورخي�ش  مع  تخ�شني.  قراءة  لكنها  مني،  رغبة 

فقد كانت اختياره، اإيقاعه، مقاطعاته، تاأمالته . 

وحده ال�شوت كان يل.

vv تعودون �إىل �لقر�ءة ب�سوت مرتفع يف )كتاب( 

�أن  ل�رسح   )une histoire de lecture( للقر�ءة  تاريخ 

�مل�ستمع يكون خا�سعا �إىل �سلطة �لقارئ. بيد �أنه 

مع بورخي�ض، لكم تف�سري معاك�ض.

من  هو  املحددة،  احلالة  هذه  كان، �شمن  فقد   -

وقد  التفكري.  �شلطة  وحتى  ال�شلط،  كل  ميتلك 

يف  مراهق   مع  ال�رشامة  ذات  لبورخي�ش  كان 

ال�شاد�شة ع�رش من عمره كما مع رجل يف ال�شبعني 

م�شوه  بورتريه  ر�شم  يف  اأرغب  ل  �شواء.  حد  على 

يكن  مل  فهو  لالإن�شاف،  اأنه  غري  بورخي�ش،  عن 

 silvina( باأريحية بيوكا�شار�ش اأو �شلفينا اأو كامبو
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ocampo(، بهدف اإجراء حوار مع اأي كان . فقد كان 

الأدب، بالن�شبة اإليه يتمتع ب�رشامة يكون من غري 

امل�شموح معها بالعبث. مل يكن يتحمل الغباء، فما 

كان ينبغي علي، يف تلك ال�شن، ان اأكون ذكيا جدا. 

�شاأذوي  واأنا  اأ�شاتذة،  يزجر  كيف  �شاهدته  لكني 

مراكز مهمة .

اإن الأكرث �شحرا بالن�شبة يل هو الإن�شات اإىل اأفكار 

حول  لنقل  اأدبية  طبيعة  ذات  بال�رشورة  تكن  مل 

�شبيل  على   )henry james(جيم�ش هرني  فكر  عمق 

املثال، اأو بالأحرى اأفكار حتلل بعمق الن�ش الذي 

قراأناه كي يعرف كيف مت بناوؤه . فقد يفكر مثال 

بخ�شو�ش مكان واختيار �شفة ما. فقد كان يهتم 

مبا اأ�شميه »�شناعة الكتب« . 

التمثيل،  �شبيل  على  اإعجاب،  اأميا  يعجب  كان 

يف   )kipling( لكبلينج  كانت  التي  باملهارة 

كبلني  كان  كيف  فهم  يف  يجد  كان  بداياته. 

)كتاب(  مقدمة  يف  بورخي�ش  قال  لقد  يعمل. 

تقرير برودي )rapport de Brodie( اأن �شيخا يتقن 

تو�شل  ما  بعمل  القيام  اإىل  يتو�شل  قد  مهنته 

اإليه �شاب نابغة . 

تلك هي �ملهنة �لتي ت�شغل باله

vv يحكي بول تريو )paul the roux( بغر�بة �سديدة 

يف)كتاب( )patagonie express( كيف مت توظيفه، وهو 

�ملوؤلف �حلجة، كقارئ لبورخي�ض غد�ة لقائهما . 

بو�سويل  �إىل  نف�سه » متحوال  �نه وجد  قال  فقد 

.»)boswell(

- مل تغري ال�شهرة فيه اأي �شيء. فقد كان بورخي�ش 

اأكنت طالبا يف  �شواء  الكل،  النهج مع  ذات  ينهج 

مل   . ال�شتني  يف  معروفا  كاتبا  اأو  ع�رش  ال�شاد�شة 

يهتم  كان  لل�شخ�شية.  ح�شاب  اأي  يح�شب  يكن 

ببع�ش الكتاب الأحياء، املغمورين جدا، جري�شوم 

bRo Gershom sholem( اأو روبريت غريف�ش ) )�شوليم 

ert graves(، اإل اأن الأدب املعا�رش، عموما، مل يكن 

موجودا. كان يطيب له القول بانه مل ي�شبق له ابدا 

 Garcia( ماركيث  غارثيا   ،)Neruda( نريودا  قراءة 

. )vargas liosa( بارغا�ش يو�شا ،)marquez

يختار  انه كان  بيد  ذلك �شحيحا متاما،  يكن  مل 

يقوم  ل  حيث  بعناية،  منتقاة  مكتبة  يف  احلياة 

�شوى باإر�شاء نف�شه. 

vv غالبا ما يجعلكم بورخي�ض تعيدون �لقر�ءة 

بدال من �لقر�ءة مرة و�حدة؟

يكن  مل  فهو  مده�شة.  ذاكرة  له  كانت  متاما.   -

بال�شبط  ال�شفحة  بل  فح�شب،  الن�شو�ش  يتذكر 

وطريقة اإخراج ال�شفحة.

منكم  يطلب  كان  ملاذ�  �ل�رسوط،  تلك  �سمن   vv

�إعادة �لقر�ءة؟ 

- انه �شيء اأتفهمه. اأين اأحفظ بع�ش الن�شو�ش عن 

اأجد  ظهر قلب، لي�ش كمثل بورخي�ش، لكني كنت 

متعة يف روؤيتها ثانية على ال�شفحة . فالن�ش يف 

واإذا  املطبوع.  الن�ش  من  اآخر  �شيء  هو  ذاكرتنا، 

ما رغب املرء يف التفكري مليا حول ن�ش ما، فهو 

يكون اأحيانا يف حاجة اإىل اأن يراه على ال�شفحة، 

ف�شاء  اآخر،  زمن  يوجد  ذاكرتنا.  يف  ولي�ش 

�شعرية  ق�شيدة  تاأخذ  فقد  املطبوع.  للن�ش  اآخر 

نحفظها، يف ذاكرتنا بعدا خا�شا، تتمدد، تتقل�ش. 

تاأخذ نربة هي نربة ذاكرتنا . اإنها اأكرث حيادا على 

ال�شفحة. فهي متنحني فر�شة م�شاهدتها .

vv �أ�سف �إىل ذلك، فان �لوقت 

�أنتم نف�سكم  مير بني قر�ءتني. 

بان  �آخر  مو�سع  يف  قلتم 

�ملرء ال ي�سبح يف ذ�ت �لكتاب 

مرتني.

انه ينبغي  - هذا �شحيح غري 

العرتاف بان بورخي�ش نادرا 

اإىل  كان  فقد   . يغلط  كان  ما 

فوني�ش  لبطل  انعكا�شا  ما  حد 

او الذاكرة
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بالقول:  خاطبه  والذي   )funes ou la mémoire(  

كان  قاذورات«.  كومة  مثل  ذاكرتي  ان  »�شيدي 

يتذكر اآيات ق�شرية م�شموعة هنا اأو هناك، ق�شائد 

اأخرى،  اأو  تلهى بها يف حلظة  �شعرية رديئة جدا 

وكان يتذكر ذلك بطريقة دقيقة جدا . ل اأعرف اإن 

كان يبحث يف تلك القراءات املتكررة عن تاأييد اأو 

بالأ�شح اإخراج ن�ش ما من راأ�شه بهدف الإن�شات 

اإليه ب�شوت مل يكن �شوته.

vv يف و�حدة من حما�رس�ته، يبدو �أن بورخي�ض 

قال  ملا  لفوني�ض  معاك�ض  �جتاه  يف  ي�سري  كان 

باأننا مكونون من جزء كبري من �لذ�كرة، و�إن تلك 

�لذ�كرة مكونة من جزء كبري من �لن�سيان .

بعمق.  ي�شتميالنه  كانا  اثنان  �شيئان  بالطبع.   -

اأحدهما يتمثل يف اأن كل ذاكرة لي�شت ذاكرة ل�شيء 

اأو ن�ش ما بل هي ذاكرة لذاكرة . كل تذكر هو تذكر 

يف  نوجد  ما  قل  نحن  دواليك.  وهكذا  ما  لتذكر 

يعتقد  اأخرى، فقد كان  . من جهة  الأوىل  الدرجة 

لزاما  كان  الأكرث متنيا.  ال�شيء  الن�شيان هو  بان 

عليه اأن ي�رشح بذلك ما يقارب اثنتي ع�رشة مرة 

يف اأدبه. »ليت املوت كان ن�شيانا...« فقد قال يف 

»اأن يكون املرء خالدا، ما ح�شل  �شعرية  ق�شيدة 

اأن يتمتع املرء باخللود بدون ثقل  ذلك«، مبعنى 

التذكر. فمجرد العي�ش يف الواقع كان يقلقه، لأن 

العي�ش يف الواقع مكون من الذاكرة. فهو يعتقد انه 

يكون �شعيدا، لو اأنه متكن من العي�ش بالآداب فقط. 

لو مل يكن هناك اقتحام للواقع اليومي، قلق احلب، 

ال�شحة، ال�شيا�شة.

�حلظ،  يف  يثق  كقارئ  بورخي�ض  ت�سفون   vv

قارئا،  بو�سفه  بال�سدفة،  �إميانه  عن  تتحدثون 

و�عتقد �أن ذلك يعنيكم �أي�سا.  

اأن التقييم الوحيد لالأدب هو  - يعتقد بورخي�ش 

املتعة التي ينقلها لنا. فاللوائح الر�شمية، تواريخ 

يثري  يكن  مل  هذا  كل  الكال�شيكية،  الفكرة  الأدب، 

كتابة  بالإمكان  جدا.  قليال  اهتماما  اإل  لديه 

من  انطالقا  فقط  بالحرتام  جدير  لالأدب  تاريخ 

موؤلفني ل يهمونه يف �شيء. خالفا لذلك، فقد كان 

ين�شاع اإىل كل ما يقع بني يديه. ففي �شبابه، كان 

يخ�شع لتاأثري عنوان ما، جملد مي�شك به بال�شدفة 

الذي  اإىل جانبه،  املوجود  ذلك  اأو  ما،  مكتبة  يف 

قراءته. ويف  اهتمامه فكان ي�رشع يف  كان يثري 

الختيار  باأحقية  يوؤمن  كان  فقد  الوقت،  ذلك 

ال�رشوع يف قراءة كتاب ثم  اأعني احلق يف  احلر، 

تركه جانبا بالقول اأن هذا ل يعنيني، �شواء كان 

�شك�شبري اأو )كاتبا( جمهول. اإن اجلمع بني الإميان 

باحلظ واحرتام رغبته اخلا�شة يجعل منه قارئا ذا 

bCh )�شلطة ومنعة خارقتني. و�شف �شاتوبريان 

teau briand( خزانة كتب جوبري )joubert(، والتي مل 

تكن تت�شمن اإل الكتب التي كان يحبها لن جوبري 

كان يقوم، يف كتاب ما، باقتالع ال�شفحات التي 

ل يحبها. وال�شيء نف�شه ين�شحب على بورخي�ش.

vv �أال يتعلق �الأمر كذلك بطريقة لرف�ض مقاربة 

»تاريخا نية« مفرطة لالأدب ؟ فقد قال بورخي�ض 

�آخر �نه يتوجب قر�ءة ن�ض ما كما  يف مو�سوع 

لو �نه كتب يف ذ�ت �ل�سباح، وبهذه �لكيفية يكون 

للمرء فر�سة لتقييمه )�لن�ض(.

انه  اأي�شا،  العك�ش  قول  باإمكانه  يكون  وقد 

قبل  اأنه كتب من  لو  قراءة كل كتاب كما  ينبغي 

لو�شكار  بجملة  التلهي  مت  لطاملا  هومريو�ش. 

وايلد )oscar wilde( الذي قام بقطع نقا�ش كان دائرا 

من  كتبت  اللياذة  اإن  بالقول  هومريو�ش،  حول 

قبل هومريو�ش، اأو بوا�شطة اإغريقي اآخر من نف�ش 

ال�شم وبالن�شبة لبورخي�ش، فان كتابا ميكنه اأن 

اأو جمهول وكال�شيكيا.  يكون جمهول ومعا�رشا، 

اإخ�شاعه  يتوجب  كان  احلالتني،  كلتا  ففي 

لقد  الرغبة.  لختبار  املبا�رشة،  القراءة  لختبار 

كونه  اخل�شو�ش  على  الفرن�شي  الأدب  على  اأخذ 

بالن�شبة  )اأدبية(.  ونواد  مدار�ش،  من  مكونا  كان 

مكونا  لالأدب  منوذجا  فان  لذلك  وخالفا  اإليه، 
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من موؤلفني واأعمال فردية، كان يتمثل يف الأدب 

اأي�شا. لقد  – اجلديدة  الجنليزي، واأدب بريطانيا 

عاتب الأدب الفرن�شي حتديدا على تلك التاريخانية 

)historicisme( . وهو ما يف�رش، خالفا لذلك اإعجابه 

�شخ�شيا  لفلوبري.  وبيكو�شيه  بوفار  بـ)رواية( 

كنت اأجدين موؤيدا من قبل �شوت بورخي�ش الذي 

اأي�شا  قال يل باأريحية كربى باأنه كان يل احلق 

اإنها   . اأكون واثقا يف رغبتي  اأكون قارئا واأن  اأن 

لي�شت بداهة، بالن�شبة ملراهق.

با�سطالع  يعتقد  بورخي�ض  بان  قلتم  �أي�سا   vv

�لقارئ مبهمة �لكاتب.

)كتاب(  هو  الفكرة،  لتلك  املنا�شب  الن�ش  اإن   -

bpierre ménard , a )بيار مينار، موؤلف الكيخوتيه .

كتابة  اإعادة  قارئ حاول  فكرة   )teur du quichotte

عمل موجود من قبل من دون العمل على ن�شخة، 

�شابقا،  كتبه  الذي  املوؤلف  اإىل  يتحول  اأن  ودون 

على  فالإبقاء  اخلا�ش.  واقعه  من  انطالقا  لكن 

الن�ش كلمة كلمة، ي�شبح �شيئا اآخر . فذات الفقرة، 

واملبتدئة  بورخي�ش،  اختيار  عليها  وقع  التي 

زمن  يف  واملكتوبة  احلقيقة...«،  اأم  بـ»التاريخ 

ا�شتعاريا  تقريظا  لتعترب   )cervantes( ثربانتي�ش 

قبل  من  ذاتها(  )الفقرة  كتبت   . للتاريخ  مبتذل 

رو�شل  برتران  بعد  من  زمننا،  يف  مينار  بيار 

الكلمات،  ف�شيحة.  ثورة،  اإنها   ،)Bertrand russell(

ذلك  اأخر.  �شيء  فهي  قراءتنا  اآما  الكلمات،  هي 

ن�شا  يحدد  الذي  هو  ما  قارئا  بان  العرتاف  اإن 

الكاتب ذاته، لهو ف�شيحة، ثورة، على  ما، ولي�ش 

التي  ال�شلطة  فتلك  ال�شحة.  ذلك �شحيح متام  اأن 

حينئذ  خارقة  تعترب  للقارئ  بورخي�ش  مينحها 

اأن القارئ هو الذي يعرف كال�شيكيا  يدرك املرء 

اإذا كان عمل ما ي�شتمر  الذي يبت يف ما  ما، هو 

اأو ل ي�شتمر يف التواجد، هو الذي يقرر يف ما اإذا 

كان كتاب ما رواية اأو درا�شة. فقد اأح�شن با�شكال 

رواية،  يكتب  باأنه  القول   )pascal quignard( كينيار 

القارئ يف قراءتها بو�شفها مذكرات،  فاإذا رغب 

كتاب  اإنهاء  حلظة  يف  ميوت  فالكاتب   . ذلك  فله 

ما. يتال�شى، مل يبق لديه ما يقوله. من جهة اأخرى 

فكل �شيء يوجد بني يدي القارئ، الذي يقرر بدون 

)كتابا   999 واأن  ما  بكتاب  الحتفاظ  تردد،  اأي 

اآخر( تذهب اإىل املحرقة.

vv �أعلن بورخي�ض عما �أ�سهبتم يف عر�سه مثل 

قدر�ت �لقارئ . فالن�ض مينح �لقارئ �لقدرة على 

�بتكار �لق�سة.  

- لقد اأتى كالفينو على ذكر ذلك جيدا يف )رواية( 

القارئ  يقدم  حيث  املت�شالبة  امل�شائر  ق�رش 

ال�شور  اأمام �شل�شلة  الذي ل يفقه مق�شد املوؤلف، 

ال�شور  مبعية  اآخر،  ترتيبا  مرة  كل  يقدم  نف�شها، 

ذاتها، يروي اثنتي ع�رشة ق�شة خمتلفة على وجه 

التقريب.

عاملني  بورخي�ض  عند  )كتاب(  �ألفتم  ملاذ�   vv

كال�سيكية  بطريقة  مروية  ذكريات  مناوبة  على 

ومتتاليات �سغرى يف �لزمن �حلا�رس؟

بورخي�ش،  كتاب عن  كتابة  اأرغب يف  اأكن  مل   -

لقاء نابغة يف  �شرية، لكن فقط نقل ذكرى، �رشد 

كان  هذا،  اأجل  من  القراءة.  يع�شق  ويافع  الأدب 

ا�شتطيع  اأكن  مل  احلا�رش.  على  الإبقاء  يتوجب 

�شاأدخل  كنت  لأنني  الرا�شدة  عيني  ا�شتخدام 

بل  امل�شبقة،  الأحكام  من  كبرية  كمية  حينئذ 

ذات  ويف  اأحكام.  بعد  ما  من 

الوقت، فقد كان ينبغي تقدمي 

على  بناء  التف�شريات،  بع�ش 

يقوم  ن�شان،  يوجد  ذلك 

الآخر  على  بالتعليق  اأحدهما 

رغبت  اأين  على  طفيف.  ب�شكل 

يف  الذكرى  على  الإبقاء  يف 

احلا�رش، الفورية.

�لتجربة  تلك  �سكلت  لقد   vv

لكم،  بالن�سبة  بورخي�ض،  مع 
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عالمة مل�سري: وبالنتيجة، فقد ظلت فكرة �لقر�ءة 

يف مركز �ن�سغالكم.

- فقد كانت، يف البداية بكل ب�شاطة اإجازة را�شد 

قال يل: جيد هو الطريق الذي �رشت فيه. بعد فرتة 

طويلة، قلت لنف�شي، مثل معظم النا�ش من جيلي، 

 . بورخي�ش  نربة  ال�شوت،  تاأثري  اإنني كنت حتت 

بعيدة  م�شافة  من  يتاأتى  لدي  القراءة  فو�شوا�ش 

جدا. طفال، كنت واعيا مثال بقراءة ق�شة ب�شيغة 

قراءة  اأو  �شوتي،  يكن  مل  �شوت  يف  اإذا  املتكلم، 

ق�شة فتاة، حيوان، )ق�شة( جنية، ل�شخ�ش مل اأكنه. 

كنت واعيا بالتحول الذي ي�شمح به الأدب للقارئ. 

ويف وقت مبكر جدا، كنت واعيا ماذا كان يعني 

بالعالقة  ت�شفيفها،  ت�شنيفها،  الكتب،  حيازة 

املادية التي يقيمها القارئ مع الكتب . فقد جلب 

يل بورخي�ش، لي�ش امل�شادفة، بل تاأكيدا لكل هذا. 

فانا مل اأكن واحلالة هذه، اأكرث اندها�شا اأن انتهي 

تاريخا  يكتب  منتخبات،  يوؤلف  ك�شخ�ش يرتجم، 

القارئ،  لن�شاط  فروع  �شوى  لي�شت  اإنها  للقراءة. 

العي�ش  اأ�شتطيع  كقارئ.  اأعرف  الدوام  على  فاأنا 

بدون  العي�ش  على  اأقوى  ل  اأين  بيد  كتابة،  بدون 

قراءة.

vv طاملا �متلك بورخي�ض هذه �لقاعدة : نقر�أ ما 

نع�سق ونكتب ما ن�ستطيع.

للكتب  بالن�شبة  ل  كذلك  احلظ  ي�شكر  فهو   -

قاموا  الذين  اأولئك  يخ�ش  فيما  بل  كتبها  التي 

بقراءتها.

vv كيف ن�ساأ هذ� �مل�رسوع �ل�سخم لكتابة تاريخ 

للقر�ءة؟

اأجل ك�شب  ا�شتغلت نا�رشا، مرتجما، كتبيا من   -

املرتبطة  الأن�شطة  تلك  كل  بني  من  يومي.  قوت 

اأثناء  حتديدا  كنته  الذي  ما  اأت�شاءل  بالقراءة، 

العمل. فقد كتبت مقالة لـ)يومية( نيويورك تاميز 

)newyork times( حول فكرة املنتخبات . وقد طلب 

مني تهييئ مقالة اأخرى حول فكرة القراءة، غري 

كتابة  امل�شتحيل  من  كان  انه  للتو  اقتنعت  اأين 

حول  تتنا�شل  الأ�شئلة  دامت  ما  ب�شيطة،  مقالة 

تعريف القراءة، وببطء انخرطت يف هذا امل�رشوع 

وب�شع  الكتابة  من  �شنوات  �شبع  مني  اأخد  الذي 

�شنوات من البحث.

جند  �أين  ما؟  م�رسوع  على  ن�ستغل  كيف   vv

�مل�سادر؟ لي�ض كمثل مو�سوع جد حمدود تاريخيا 

. �أين جند �ملو�د؟ 

تاريخ  يكونه  الذي  ما  اأتخيل  هذا  اأجل  من   -

حقيقي للقراءة. يف البدء طرحت على نف�شي بدقة 

حيازة  القارئ:  ن�شاط  بخ�شو�ش  الأ�شئلة  بع�ش 

الكتب، ت�شفيفها على رف، القراءة يف �شمت، الخ. 

فقد �رشعت يف كتابة ن�شو�ش حول كل مظهر من 

يت�شمن  ن�ش  كل  وكان  اخلا�شة،  املظاهر  تلك 

بحوثا . كنت اأتذكر على �شبيل املثال اأن القدي�ش اأو 

غ�شطني )saint augustin( يتكلم عن القراءة ال�شامتة، 

غري انه يف ن�شي، كنت يف حاجة اإىل معرفة لون 

اأ�شهر  ثالثة  اأم�شيت  قد  ولعلي  اأوغ�شطني  عيني 

ينبغي  هذا،  لأجل  اجلزئية.  هذه  عن  البحث  يف 

النطالق من ذلك التفاوؤل ال�شخم الذي ي�شمح لنا 

بالفعل عامل منظم.  بان مكتبة ماهي  بالعتقاد 

فاإذا كانت اللغة تعرف كل ما ميكننا معرفته، كل 

مكتبة  واأن  كتاب،  يف  يوجد  يعرف  اأن  ميكن  ما 

باإمكانها اأن تت�شمن ذلك الكتاب. يف تلك اللحظة 

عنها  �شنتكلم  التي  امل�شادفة  تقودنا  بالذات، 

القدي�ش  رف  على  ابحث  مكتبة،  األج  بعد.  فيما 

واإىل جانبه ثمة كتاب حول املانوية  اوغ�شطني، 

)manichéisme(، حيث اأجهل عنها كل �شيء، فا�رشع 

الأ�رشار  بع�ش  التقاط  يتم  وهكذا   . ت�شفحه  يف 

ويف حلظة معطاة، نقر العزم على كتابة ال�شفحة 

دواليك.  وهكذا  الثانية،  اإىل  تقودكم  التي  الأوىل 

ينبغي القبول بكون اأن الكتاب �شيكون ناق�شا، اأن 

ف�شال ما، باإمكانه اأن ي�شبح، �شمن حلظة اأخرى، 

من مالقاة  فبدل  مغايرة متاما.  بطريقة  مكتوبا 
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الكونت ليربي )comte libri(، �شارق الكتب، ح�شلت 

على معلومات بخ�شو�ش �شخ�شية اأخرى، �شيتخذ 

احل�رش  من  اأعاين  ل  اأنا  اآخر.  �شكال  الف�شل  ذلك 

كل  على  الطالع  يفيد  الذي  )اجلامعي   )angoisse

امل�شادر. فقد مت احلديث عن التبحر )يف املعرفة( 

حينما  ير�شيني  ما  اأن  على  كتبي،  بخ�شو�ش 

من  لهم  اأن  يقني  على  اأين  وهو  قراء  مع  اأناق�ش 

الأخبار قدر ما كان ميكنني ح�رشه يف ف�شويل، 

حول  اأخرى  واأحيانا  الأ�شياء،  نف�ش  حول  اأحيانا 

ال�شخ�شية.  مكتباتنا  يف  كربى  ثقة  لدي  اأخرى. 

يف املدر�شة لقنا باأنه يوجد كال�شيكيون، مكتبات 

اإن  اأعرف  مراجع، متخ�ش�شون، نظرية لالأدب. ل 

كان ذلك �شحيحا. اعتقد اأنه انطالقا من قراءاتنا، 

املختارة بعناية كبرية جدا، يكون مبقدورنا اإن�شاء 

ن�شو�ش، براهني اأكرث قوة من )ن�شو�ش وبراهني( 

bche )جامعي ما . واحلجة يف ذلك هو �ش�شرتتون 

القدي�ش  �شرية  كتابة  على  العزم  اأقر  فقد   .)terton

وطلب   )saint François d’assise( ال�شيزي  فرن�شي�ش 

اإىل املكتبة املجاورة كي  الذهاب  من �شكرتريته 

تبحث له عماله عالقة بالقدي�ش فرن�شي�ش، ت�شفح 

اأ�شا�شي،  كتاب  اأنه  واحلال  الكتابة.  يف  �رشع  ثم 

واحد من بني )الن�شو�ش( املوجودة الأكرث عمقا 

واكتمال حول القدي�ش فرن�شي�ش . على انه كتبها 

على  زد  اخلا�شة،  مكتبته  من  انطالقا  )ال�شرية( 

ال�شيء  اأنها مليئة با�شت�شهادات خاطئة.ذات  ذلك 

بذاكرة  يتمتع  كان  الذي  لبورخي�ش،  بالن�شبة 

قوية جدا، اإل اأن امل�شالة لي�شت م�شاألة ذاكرة : اإذ 

يتعلق الأمر باإدراج ال�شت�شهاد يف ن�شه.

 اإن اللحظة الوحيدة املثبطة، يف الواقع، هي التي 

ينبغي فيها ال�رشوع يف الكتابة . غري اإن ال�شنوات 

اخلم�ش اآو ال�شبع التي ق�شيتها يف البحث يف كل 

تقريبا كانت مده�شة. فقد عملت بن�شيحة  مكان 

كوكتو )cocteau( : اكت�شف اأول، ثم ابحث.

vv يت�سمن )كتاب( تاريخ للقر�ءة ح�سد� مما كان 

وحتديد�  مرئية«،  ال  »ثور�ت  ي�سميه  بورخي�ض 

�وغ�سطني  يرى  حيث  �ل�سهري  �لن�ض  بخ�سو�ض 

�لقدي�ض �ومربوزو )saint Ambroise( يقر�أ يف �سمت. 

�إال �أنه يوجد �أي�سا �بتكار عالمات �لرتقيم، وظهور 

�حلروف �ملائلة )italique(، �لخ. �إحدى تلك �لثور�ت 

�لتي تعيدون ر�سمها هي ظهور علم �ملخطوطات 

)codex(، �لذي �أجاز للمرة �الأوىل تنظيم �لكتب يف 

عالقتها مب�سمونها ولي�ض بدعامتها. 

حيث  الرائعة  التاريخ  حلظات  من  حلظة  اإنها   -

الأفيد  من  انه   . منقو�ش  غري  كامال  �شيئا  ننجز 

اأننا نناق�ش تال�شي  اأن تتذكر ذلك الآن، يف حني 

الأح�شن  من  باأخرى.  دعامة  ا�شتبدال  الكتاب، 

دعامة  يعترب  ل  املخطوطات  علم  بان  نتذكر  اأن 

فح�شب، لكنه طريقة كاملة حلمل الفكر الذي غري 

طريقة القراءة، الكتابة وعلى نقل املعرفة.

vv هذ� �سيء طبيعي : للمرة �الأوىل، �أمكن للمرء 

�أن مي�سك بالن�ض يف يده. 

ذلك  اأن  اإل  اأي�شا،  باليد  بالرفوف  مي�شك  كما   -

القراءة  اإن  ثم  الوقت  ذات  يف  جدا  زهيدا  كان 

علم  فمع  الذاكرة.  على  بكثري  اأكرث  متوقفة  كانت 

املخطوطات، مل يكن لدينا حمتوى �شخم جدا فقط 

بل اأي�شا اآلة تفاعلية كاملة : كان بالإمكان فتحها 

يف اأي جزء من الأجزاء، الكتابة على الهوام�ش.

- لدى قراءة)كتاب( تاريخ للقراءة، نتعرف اأي�شا 

الدور الف�شويل الذي لعبته م�شانع التبغ الكوبية.

�شيفا  ق�شيت  لقد  اأخرى.  مرة  ال�شدفة  اإنها   -

يل  و�شنحت  بفلوريدا،   ،)key west( وي�شت  بكاي 

الفر�شة بزيارة م�شنع تبغ قدمي . كانت توجد به 

جمموعة جداول �شغرية ت�شتدعي حياة عمال تلك 

الورا�ش يف القرن التا�شع ع�رش، وهكذا عرفت دور 

الآخرين،  للعمال  يقراأ  كان  الذي   ،)lector( القارئ 

�شيكار  يوجد  حيث   ،)Dumas( بدوما  وافتتانهم 

. )monte cristo( مونت كري�شتو

�عتباره مظهر�  ما ميكن  �أنكم تعاجلون  كما   vv
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للقر�ءة، �لذي هو �لرتجمة. تقولون بان �ملرتجم 

يقيم عاملا مو�زيا، حيز� وقتيا �آخر.

- اإن الرتجمة، بالن�شبة يل، هي القراءة الأكرث �شحذا 

ميكن القيام بها . فهي متنح القارئ القدرة على 

اأنها  اآخر. كما  الن�ش نف�شه يف مكان  اإعادة بناء 

تتطلب معرفة كبرية جدا بالن�ش مثلما تكون لدى 

موؤلف )الن�ش( الأ�شلي .يف الأ�شلي، باإمكانكم اأن 

ال�رشوع يف  ب�شدد  اأنتم  واعني مبا  تكتبوا ن�شف 

كتابته.ولكي ترتجموا، عليكم األ تكونوا يف كامل 

اإىل  الذهاب  عليكم  ينبغي  اأنه  اإل  فقط،  وعيكم 

عمق ما يحدث بـ)الن�ش( الأ�شلي، لأنه على وجه 

جملة  خذوا  تعريفه.  فوجب  معرف،  غري  التحديد 

: )macbeth( ماكبث )ل�شك�شبري يف )م�رشحية 

 If we can look into the seeds of time, and say which «

 » grain will grow and which will not

ب�شكل  وفهمت  ال�رشعة،  وجه  على  قيلت  الفكرة   

جيد. لكن حاولوا ترجمتها: »اإذا قدرنا على الروؤية 

داخل بذور الزمن...« ثمة م�شكلة كلمات تعرت�شكم 

. يوجد فرق بني )seed( و)grain( وهو )فرق( يعود، 

الكلمات:  مو�شيقى  اإىل  الأ�شلي،  )الن�ش(  يف 

هذا،  يعني  ماذا  انه  على   .»whichgrain will grow«

البذور  اأي  ومالحظة  الزمن  بذور  داخل  الروؤية 

معرفة  يت�شمن  ذلك  اأن  تنبت؟  لن  والتي  �شتنبت 

موؤداه  فذلك   . الزمن  تعرف  قبل  بالزمن  �شابقة 

البداية  يف  ب�شيطة  تبدو  كلمة  على  تعكفون  اأنكم 

واأنكم ل تتخل�شوا منها، اإذا اأنتم �شلكتم ب�شكل واع 

احلرية  تلك  ي�شري من  بجزء  اخلروج  بهدف  وذلك 

الالواعية ذاتها. من ذا الذي يتو�شل اإىل فعل ذلك؟ 

قلة قليلة من العباقرة.

�لذي هو  �للغتني،  �إيجاد ف�ساء بني  يتوجب   vv

بالفعل يعترب �رسبا من كون مو�ز.

م�شتوى  يف  ذلك  بناء  اإعادة  بغية  لكن  متاما،   -

 )George steiner( لغتكم ثانية. ينتقد جورج �شتايرن

 louise( لأنه اأثناء ترجمته للويزلبيه )Rilke( ريلكه

labé(، بالغ كثريا . غري اأن الأمر بالن�شبة يل اأ�شبه 

األ  ما يكون باإرادة اركيولوجي �شمن ذلك القلق 

اأكون منطويا على مغالطة تاريخية. منذ اللحظة 

التي تقراأون فيها �شك�شبري اليوم، فانتم منذئذ، اإذا 

�شح القول، ب�شدد اقرتاف مفارقة تاريخية، مبا 

انه ن�ش مت اإبداعه يف مكان حمدد، يف زمن حمدد، 

بفكر حمدد وكلمات حمددة فاأنتم حينما حتاولون 

بطريقة  ترجمته  فكرة  فان  لغتكم،  يف  بعثه 

»امينة« هي يف ذاتها )فكرة( خائنة. فما تريدون 

انه  فعله، هو ما نذكر به بخ�شو�ش بيار مينار: 

لن يتمكن من كتابة دون كيخوتيه مثلما كتبها 

الكلمات.  نف�ش  ا�شتخدم  وان  حتى  ثربانتي�ش، 

نحن ل�شنا يف ذات الزمن، ول يف ذات الف�شاء، ل 

املادي ول الثقايف، بناء عليه فان فكرة اأن تكون 

»اأمينا« يف ترجمة ما لي�شت ذات معنى. فحينما 

bE Nabokov( اوجيني اأو نيغني ) )ترجم نابوكوف 

gène onéguine( واأراد الإبقاء على الهنات ال�شئيلة، 

اأن  على  اإل  يعمل  مل  فهو  الطفيفة،  والأخطاء 

ي�شيف ب�شاعته اىل ن�ش اجنليزي لي�ش يف حاجة 

با�شتمرار.  يتغري  ن�ش  عن  نتلقاه  ما  اإن  اإليها. 

لأننا نتغري، والف�شاء الذي يكتنفنا )يتغري( كذلك. 

)ionesco( )م�رشحية( كركدن  حينما كتب يون�شكو 

ا�شت�شلم«،  »لن   )Béranger( برياجنيه  �رشح  وملا 

اإن ذلك يعني �شيئا، وحينما مت عر�ش امل�رشحية 

اأثناء حرب اجلزائر،فان هذا يعني �شيئا اآخر. اآنذاك 

اأخذه  ا�شتطيع  واأنا  متحجر  الن�ش  لنف�شي،  قلت 

اأن  انه ل - معنى.  اأخرى،  لغة  بنائه يف  واإعادة 

اأننا ل نقدر  اأنا ل اأفهم كيف  الن�ش غري متحجر. 

اأجل  من  لكن  ترجمته،  اأثناء  ن�شا  نغري  اأن  على 

ماألوفا:  لي�ش  ما  فهدا  اأف�شل.  ب�شكل  عليه  الإبقاء 

يف  بقراءته  كيخوتيه  دون  من  قربا  اأكرث  اإنكم 

الرتجمة الفرن�شية الأخرية من قارئ ا�شباين حني 

يقراه يف لغة ثربانتي�ش حيث لن يفهم ثلث الن�ش. 

نحن بعيدون عن تلك اللغة، فلي�ش للـ»اأمانة« اأي 
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اعتبار يف تلك احلالة.

جمازية«  نقل  »كو�سيلة  �لكتابة  تعرفون   vv

مادية،  �ملجاز�ت،  كل  ��ستح�سار  على  عاملني 

ذو�قية، حول �لكتاب، وم�ست�سهدين كذلك بو�يتمان 

)whitman(: »�إن مهمتنا هي قر�ءة �لعامل«. ماهي 

تلك �لو�سيلة �ملجازية؟ 

- نحن ن�شعى با�شتمرار اإىل القراءة، اأعني بو�شع 

املعنى يف العالمات التي حتيط بنا. �شمن اإجراء 

جتربتنا  ملء  �شبيل  يف  جهدا  نبذل  هذا،  القراءة 

بالكلمات . ولفعل ذلك، نلجاأ اإىل ال�شتعارة، التي 

هي طريقتنا لرت�شيخ انطباعات جمردة اأو رمزية 

خال�شة. بالن�شبة للكتاب والقراءة، فقد عرثنا على 

الن�شاط.  يف  جوهري  هو  ما  اإىل  ت�شري  ا�شتعارات 

ككتاب.  العامل  وعن  كعامل،  الكتاب  عن  نتكلم 

وعن املكتبة ككون، وعن الكون كمكتبة )ن�شتعيد 

بورخي�ش( . نتكلم عن الإقتيات بالكلمات، التهام 

اإىل الن�شاط الذي يبقينا على قيد  كتاب، حميلني 

انه  اأحدهم بكتاب مفتوح.  نقراأ  بالعك�ش،  احلياة. 

ملا  ال�شتعارات  تلك  يف  مليا  النظر  الأفيد  ملن 

نحاول فهم ما تعنيه القراءة.

vv هذ� منطقي جد�، ثم �إنكم تعملون على تو�سيع 

تاأملكم يف �ل�سور، يف كتاب �ل�سور . �لبع�ض يرى 

عن  �لكالم  �أينبغي   : �للغة  مغاالة يف  رمبا  فيه 

�لقر�ءة ثانية؟ 

باين  �شتايرن  قال  فقد  اللغة.  يف  مغالة  اإنها   -

فارغا  ي�شبح  حتى  بعيدا  الـ»قراءة«  معنى  اأقود 

واإن  فكك«،   « كلمة  مع  اإذا،  لنبقى،   . املعنى  من 

بالن�شبة  انه  على  »قراءة«،  عبارة  اأف�شل  كنت 

اأننا  اعتقد   . الن�شاط  ذات  اإىل  الثنان  ي�شري  يل 

اإن�شانية  كائنات  بو�شفنا  نتحدد  اأن  ن�شتطيع 

مثل حيوانات تفكك، حيوانات تقراأ. لدينا غريزة 

داخلية متنحنا معنى ملا يحيط بنا. تتحدث ناقدة 

عن   )Giovanna franci( فران�شي  جيوفانا  ايطالية، 

)l’anzia dell’interpretazione( احلاجة القلقة للتاأويل. 

لدينا انطباع بان العامل ي�شتجيب لنا. نحن نبذل 

اإىل كلمات،  ق�شارى جهدنا لرتجمة ذلك اجلواب 

اإىل �شور. اإنها �شل�شلة اأ�شئلة واأجوبة ل تنتهي اأبدا. 

بالإمكان القول اإن تو�شيع دللة القراءة فيما وراء 

العبارات،  )ا�شتعمال(  مبالغة يف  يعترب  الأبجدية 

غري اإن ذلك �شحيح بالن�شبة يل. فهذا هو ما نقوم 

بفعله.

vv ما هو �لفرق بني قر�ءة كلمات وقر�ءة �سور؟

تكون  ال�شور.  كتاب  يف  ذلك  عن  تكلمت  لقد   -

 . الزمن  والكلمة يف  الف�شاء،  ال�شورة جممدة يف 

الكلمات  نقل  اإىل  ميل  لدينا  اآخر:  اختالف  وثمة 

اإىل كلمات، بيد اأن فهم ال�شور يحدث لدى ترجمة 

اللغة يف  . احللقة تن�شد. تكون  اإىل كلمات  ال�شور 

البداية والنهاية.

vv ثمة فكرة تكرر يف كتبكم هي فكرة »�ل�سفحة 

�لناق�سة«.

- اأن ذلك متوقف على اإرادة تاأويل ن�ش ما. فمن 

جهة، تعتقد قراءتنا فهم كل �شيء . نبداأ بال�شفحة 

الأوىل، ننتهي بالأخرية، ولدينا النطباع بقراءة 

كل �شيء. بيد انه، توجد فجوات يف كل مكان: يف 

ذاكرتنا حينما نوؤوب اإىل الكتاب، انه كتاب اآخر، 

ال�شفحة  قبل  ما  مكان  يف  بداأ  نف�شه  فالتاريخ 

الأوىل بكثري وانتهى بعد الأخرية بكثري، اإن كتابا 

ما يعك�ش كتابا اآخر، اإذن فهو مت�شظ . لدي دائما 

النطباع باأنه ثمة �شفحات ناق�شة، وحل�شن احلظ، 

لأنه لي�ش نق�شا، انه مكان حيث ميكننا مو�شعة 

كتاب اآخر. كما لو اأن ال�شل�شلة بقيت مفتوحة يف 

كل مرة. انه لأمر م�شجع، بالن�شبة يل، هذا يعني 

اأن احلوار مل ينته. ن�شتمر يف القراءة . 

الهام�س

 )magazine littéraire( الفرن�شية  املجلة  من  ماأخوذ  احلوار  ن�ش 

عدد 422 يوليو 2003. 
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مطلوب منك اأن تدو�س على �سيء و�سط الزحام. نا�س كثريون مي�سون 

يف ال�سارع، واأنت مت�سي معهم. اأنت يف الطريق اإىل عملك يف ال�سحيفة، 

اإىل  الطريق  يف  البيت،  اإىل  الطريق  يف  الن�رش،  دار  اإىل  الطريق  يف 

املطار، يف  اإىل  الطريق  ال�سينما، يف  اإىل �سالة  الطريق  امل�رشح، يف 

الطريق اإىل ال�سوق، يف الطريق اإىل .. مت�سي مع النا�س، وتدو�س على 

�سيء �سغري غري مرئي ا�سمه »ال�سمري«  تدو�س عليه وكاأنك ال تدري، 

اأو كاأنك تدري .. ال يهم.

قا�ســــم حـــول

�سينمائي وناقد من العراق

اللعبة
م�صرحية »مونو دراما« فـي ف�صل واحد

! x ؟



امل�سرحية

م�رشح خال �سوى من من�سدة فوقها حا�سوب موجودة 

نظر  وجهة  من  الي�سار،  جهة  من  امل�رشح  نهاية  يف 

امل�ساهد، يجل�س خلفها مدير جهاز االأمن.

اأي�سا،  امل�ساهد  نظر  وجهة  ومن  اليمني،  جهة  من 

ويبدو  للجمهور،  وظهره  كر�سي  على  يجل�س  مواطن 

قليلة  عليه  اإالإ�ساءة  عكازة.  يده  ويف  التمثال.  كما 

اأقرب اإىل الظالم.

وبجانبه  باب،  يوجد  للجمهور  املواجه  اجلدار  يف 

�سباك عليه �ستارة بي�ساء خفيفة. ويف جدار امل�رشح 

اإىل مكاتب  يوؤدي  اأي�سا  اليمني يوجد باب  من جهة 

مديرية االأمن والزنزانات.

على جدار امل�رشح املواجه للجمهور يف ثلثه االأعلى 

�سا�سات تلفزيونية معلقة وتتو�سطها �سا�سة كبرية.

مدير االأمن ينه�س ويبداأ احلديث مع املواطن.

مدير الأمن. 

- نعم اأيها املواطن، فلقد مات ال�سيد الرئي�س رحمه 

ال  واأنت  عام  قبل  مات  جناته.  ف�سيح  واأ�سكنه  اهلل 

تعرف ذلك. وكيف لك اأن تعرف ذلك واأنت يف زنزانة  

انفرادية منقطع فيها عن العامل متاما. اأنا �ساأقول لك 

كمدير  م�سوؤوليتي  بحكم  وم�سوؤوال  هاما  كالما  االآن 

جلهاز االأمن.

واأ�سكنه  اهلل  رحمه  الرئي�س  ال�سيد  ف�سائل  كانت  لقد 

ف�سيح جناته ال حت�سى.

الكامل  باملعنى  دميقراطيا  يكن  مل  اأنه  �سحيح 

اال�ستثنائية  الظروف  ب�سبب  للكلمة، لكن ذلك ح�سل 

للمرحلة.

حماطة  دولة  اأننا  املواطن،  اأيها  جيدا  تعرف  اأنت 

باالأعداء الذين يرتب�سون بنا منذ عهود طويلة. منذ 

احل�سارات االأوىل لفجر ال�سالالت وحتى االآن. وكلما 

حاولنا اأن ننه�س وجهوا   لنا �رشبة، كنا نحتاج بعدها 

الرئي�س  ال�سيد  فاإن  اإىل قرون لكي نرباأ منها، ولذلك 

اتخذ �سيا�سة احلزم  واأ�سكنه ف�سيح جناته  رحمه اهلل 

داخل البالد حتى يفوت الفر�سة على املرتب�سني بنا 

لزعزعة اال�ستقرار خدمة للعدو اخلارجي. وقد و�سفت 

�سيا�سة احلزم هذه بالدكتاتورية ظلما وعدوانا.

تدخلها  ال  انفرادية  زنزانة  يف  اعتقالك  كان  لقد 

ال�سم�س وال تدخلها ال�سحف وال يدخلها الراديو جزءا 

ف�سيح  واأدخله  اهلل  الراحل رحمه  الرئي�س  اأخطاء  من 

جناته.

 التعليمات كانت �صارمة ل تقبل النقا�ش.

كان باإمكان الرئي�س الراحل رحمه اهلل واأدخله ف�سيح 

جناته اأن يكون اأكرث مرونة، وحينها كان باإمكاننا 

الت�رشف بطريقة اأف�سل. 

 التعليمات كانت تق�سي مبنع ال�سجناء من ا�ستخدام 

ال�سجني  ي�ستخدم  ال  حتى  ال�سحف،  وقراءة  الراديو 

يك�رش  كاأن  ال�سمع،  حدود  خارج  الأغرا�س  الراديو 

ال�سجني الراديو وي�ستخدم اأجزاءه حلفر نفق للهروب، 

اأو اأن ي�ستعمل هذه االأجزاء لالنتحار، واأنت تعرف اأن 

الدين،  واأ�سول  املجتمع  لقوانني  خمالف  االنتحار 

اإ�سافة اإىل حر�سنا على اأرواح املواطنني. اأما ب�سدد 

يف  ال�سحيفة  ي�ستخدم  قد  ال�سجني  فاإن   ال�سحف، 

على  ال�سجن  يف  مذكراته  كتابة  اأو  البيانات  كتابة 

ال�سجن  خارج  تهريبها  ويتم  ال�سحيفة،  حا�سية 

وتعرف  وكاتب  �سحفي  واأنت   خمتلفة،  بو�سائل 

وتدرك تاأثري الكلمة يف زعزعة كيان املجتمعات.

 اأما احل�سول على القلم، فهو اأمر �سهل. ر�سوة �سغرية 

فال�رشطي  قلمه،  احلار�س، حت�سل على  ال�رشطي  اإىل 

وب�سبب  جيدا  وتعرف  يكتب،  وال  يقراأ  ال  اأ�سا�سا 

رواتب  فاإن  لبلدنا،  املنهكة  االقت�سادية  االأو�ساع 

ال�رشطة ال تكفيهم، ونحن  نغ�س الطرف عنهم وهم 

يرت�سون يف ال�سجون ويف املطارات ويف املحاكم.

ولكن  اأخطائنا،  من  جزءاً  ذلك  كان  حال  اأية  على   

وتف�سريها  التعليمات  بقراءة  الت�رشف  علينا  كان 

بطريقة اأف�سل. وحتى نقطع الطريق على ما ي�سمونه 

جلان حقوق االإن�سان يف تقاريرهم عن حالة وحقوق 

املواطن وحقوق ال�سجني.

والكاتب  ال�رشيف  املواطن  اأيها  عنك  كتبوا  لقد   

ال�رشيف وال�سحفي ال�رشيف. ولكن، ماذا بو�سع جلان 

من  ثم  الكتابة؟  من  اأكرث  تفعل  اأن  االإن�سان  حقوق 

�سجيج  و�سط  يقراأ  الذي  من  يكتبون؟  ما  يقراأ  الذي 
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احلياة  وظروف  اإعالمها  وو�سائل  و�سخبها  الدنيا 

وتلوث  البغاء  وانت�سار  البطالة  وتف�سي  االقت�سادية 

االنت�سار،  حمدود  كرا�س  يف  ا�سمك  يقراأ  من  البيئة؟ 

يحفظ يف ملفات االأمم املتحدة وجلنة حقوق االإن�سان 

يف جنيف؟

 نحن الذين نقرر حريتك ولي�س جلنة حقوق االإن�سان.

وكنا  اهتمام،  اأي  نعرها  مل  فنحن  وملعلوماتك،   

حقوق  عن  تدافع  جلنة   نحن  نوؤ�س�س  اأن  ن�ستطيع 

االإن�سان، ونربطها بلجان حقوق االإن�سان يف جنيف، 

وجنعلها تدافع عنك الإ�ساعة الدميقراطية  يف بلدنا، 

وحتقيق  ال�سجن  يف   بقاوؤك  هدفني.  نحقق  وبذلك 

العاملي،  العام  الراأي  واأمام  بلدنا  يف  الدميقراطية 

وهذا ما مل  نفعله �سهوا، و�سنفعله يف القريب اإن �ساء 

اهلل.

 قد يتبادر اإىل ذهنك ال�سوؤال، ملاذا اأنت االآن اأمامي؟ 

ملاذا ا�ستدعيتك بعد  ثالثة ع�رش عاما من االعتقال؟ 

رمبا  الأنك   احلديث  هذا  الأ�سمعك  ا�ستدعيتك  لقد 

�ست�سبح حرا بعد حني.

ال�سجناء  �رشاح  باإطالق  �سدرت  قد  التعليمات  اإن   

واأنت واحد منهم. 

اأننا مل نطلق �رشاح  اأن تعرفها،  التي يجب   احلقيقة 

كافة ال�سجناء، فهذا  اأمر غري ممكن، فهناك م�ستويات 

اأطلقنا �رشاح  �سجناء اجلرمية  خمتلفة من ال�سجناء. 

بناتهم  قتلوا  الذين  �رشاح  اأطلقنا  بالتوبة.  تعهد  مع 

غ�سال  للعار مع تعهد بالتوبة. اأطلقنا �رشاح املهربني 

مع تعهد بالعمل يف اإطار معرفتنا. اأما ال�سيا�سيون، 

فقد اخرتنا مناذج منهم بعد درا�سة م�ستفي�سة  لكل 

الأنك  �رشاحهم،  اإطالق  تقرر  ممن  اأنت  وكنت  حالة، 

»ل�سو�س  بعنوان  ال�سهرية  مقالتك  كتبت   عندما 

تكن  مل  هنا،  اإىل  بك   اأدت  والتي  النهار«  و�سح  يف 

ولذلك  اأو بحركة معار�سة،  �سيا�سي  بتنظيم  مرتبطا 

اأو حلظة  اأكرث من �سطحة قلم  مل  نتعامل مع احلدث 

انفعال.

 عندما رحل ال�سيد الرئي�س عن هذه الدنيا رحمه اهلل 

باإعطاء  الربملان قرارا  اتخذ  واأ�سكنه ف�سيح جناته،  

للبالد  اأن ي�سبح رئي�سا   الوحيد  البيعة لولده، البنه 

»خري خلف خلري �سلف«.

ال�سيوخ.  روح  عن  تختلف  ال�سباب  روح  اأن  تعرف   

جناته  ف�سيح  واأ�سكنه  اهلل  رحمه  الراحل   فالرئي�س 

اأبينا  اأم  �سئنا   ينتمي،  وهو  عتيا،  الكرب  من  بلغ  قد 

اإىل جيل قدمي، والعامل يتطور وال �سك، و�رشنا اليوم 

وال  واحلا�سوب،  العوملة  ع�رش  املعلومة،  ع�رش  يف 

ويتزوجان.  الع�رش  روح  تدخل  اأن  ال�سباب  لروح  بد 

واأول  مكرمة  الع�رش.  ال�سباب من روح  تتزوج روح 

اإطالق  ال�ساب حفظه اهلل ورعاه، هي  الرئي�س  قدمها 

�رشاح ال�سجناء،  وكانت التفاتته نحوك اأيها املواطن 

غري  ب�رشاحة  لك  اأقول  حقا.   الوطني  وال�سحفي 

معهودة، اأنك مثقف وطني، فرغم كل و�سائل التعذيب  

التي مور�ست معك، اأرجو اأن تنتبه اإىل كلمة مور�ست، 

مالحظة  اأول  وهذه  مار�سناها،  كلمة   اأقل  مل  فاأنا 

اأقدمها اإليك واأنت �ستواجه املجتمع وو�سائل  االإعالم 

.. اأقول، رغم كل و�سائل التعذيب التي مور�ست معك، 

فاأنت مل  ترتاجع عن موقفك.  لقد �سملك قرار ال�سيد 

لتحريرك   برعايته  �سملك  ورعاه،  اهلل  الرئي�س حفظه 

اللقاء  هذا  بعد  لك  و�ساأقول  االإنفرادية،  الزنزانة  من 

وو�سائل  املجتمع  تواجه  اأن   عليك  كيف  الودي، 

االإعالم.

 لقد م�سى على رحيل ال�سيد الرئي�س رحمه اهلل واأ�سكنه 

ف�سيح جناته، م�سى عام  واحد، وتوىل يومها من�سب 

الرئا�سة ال�سيد الرئي�س االبن حفظه اهلل ورعاه،  فقدم 

هذه املكرمة ال�سخية ملنا�سبة مرور عام على توليه 

ال�سم�س  واإىل  الطلق  الهواء  اإىل  �ستخرج  الرئا�سة.  

اجلميلة بعد ثالثة ع�رش عاما من  االعتقال  االنفرادي 

يف الرطوبة والظالم. لقد هزلت اأيها املواطن ونق�س 

وزنك، وهذا اأي�سا  جزء من اأخطاء املرحلة ال�سابقة 

اإذا جاز لنا اأن ن�سمها اأخطاء. كان ينبغي  اأن نوفر لك 

الطعام اجليد والدواء، ون�سمح لك بامل�سي �ساعة يف 

االأقل كل  يوم يف باحة ال�سجن، ولكنك كنت �رشيحا 

و�سح  يف  »ل�سو�س  مقالتك   يف  الالزم  من  اأكرث 

رحمه  الراحل  الرئي�س  ال�سيد  اأغ�سبت  التي  النهار« 

اإىل  املقالة  تلك  وقادتك  ف�سيح جناته،  واأ�سكنه  اهلل  

الزنزانة االنفرادية.
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اأنت االآن �ستخرج و�ستواجه املجتمع وو�سائل االإعالم.  

لقد اأ�سبحت يف �سن اخلم�سني، وال تزال اأمامك فر�سة 

املجتمع  عن  ت�سورا  �ساأعطيك  واالإبداع.  للكتابة 

ورعاه،  اهلل   حفظه  الرئي�س  ال�سيد  عهد  يف  اجلديد 

و�ساأكون �رشيحا معك يف منتهى ال�رشاحة.

عهد  منذ  عليه  املتعارف  الدميقراطية  مفهوم  اإن   

االإغريق االأول هو مفهوم  مثايل. ال توجد دميقراطية 

يف كل بلدان العامل. هناك هوام�س من احلرية  وكل 

املجتمع  تتنا�سب وطبيعة  التي  بالطريقة  ي�ستعملها 

احل�سارية واالجتماعية  والدينية.

باإ�سالحات  قام  ورعاه  اهلل  حفظه  الرئي�س  ال�سيد   

كثرية خالل العام االأول  لتوليه الرئا�سة، وقد ارتاح 

املواطنون لهذه االإ�سالحات.

 عندما تخرج من هنا، �سنعيدك اإىل مهنتك يف عامل 

ال�سحافة الذي تع�سقه،  ونريدك اأن تبارك اخلطوات 

االإ�سالحية »الدميقراطية« ولكن ال تذهب  بعيدا يف 

بال�رشورة  �سيقودك  العمق  باجتاه  فال�سفر  العمق، 

اإىل نفق مظلم لي�س فيه ب�سي�س من نور، اأق�سد هنا، 

لي�ست  عاما  ع�رش  وثالثة  هنا،  جتربة  �ساحب  واأنت 

منه  تخرج  اأنت  وها  رجال،  ال�سجن  دخلت  بالقليلة. 

على اأبواب ال�سيخوخة.

ف�ستدفن  عدت  اإذا  ولكن  االآن،  الفر�سة  جاءتك  لقد 

يف مقربة جمهولة ال يعرف عنك وعن قربك اأحد يف 

»عامل  ن�سمى  هنا  فنحن  اأخبارك،  و�ست�سيع  الدنيا، 

تفهم  اأن  عليك  جيدا.  ذلك  تعرف  واأنت  املفقودات« 

معنا.  تلعبها  اأن  اأريدك  لعبة  هي  الدميقراطية  اأن 

و�ساأ�رشب لك مثال .

فقدان  يتهام�سون عن  اخلا�سة  النا�س يف جل�ساتهم 

عندها  لي�ست  اأمة  نحن  يقولون،  بلدنا.  يف  احلرية 

املواطن. هذا  االأمة وحرية  �سلبت حرية  فلقد  حرية، 

الهم�س لو تركناه، فاإنه يقود اإىل حركة يف املجتمع، 

يقود اإىل تيار. والتيار يفرز قيادة له بال�رشورة. ثم 

الدولة وموؤ�س�ساتها، وقد  التيار يف دوائر  يدخل هذا 

يدخل املوؤ�س�سة الع�سكرية حيث ال�سالح والقوة. وهنا 

تكمن اخلطورة. 

ماذا عملنا نحن؟ لقد عقدنا اجتماعا مع ال�سيد الرئي�س 

حفظه اهلل ورعاه، وقلنا بدال من اأن يتهام�س النا�س 

�رشا حول احلرية، فاإننا ناأتي مبمثل يقف على خ�سبة 

امل�رشح ويتحدث عن احلرية املفقودة. وبالفعل فقد 

يتوفر  اأمة  باأعلى �سوته »نحن  اأتينا مبمثل و�رشخ 

لديها كل �سيء عدا احلرية« فهب النا�س بالت�سفيق، 

واأ�سبح الرئي�س دميقراطيا واأ�سبح املمثل حمبوبا.

احلرية  عن  �رشا  يتهام�سون  النا�س  يعد  مل  يومها 

املفقودة.

احلرية.  عن  تكتب  اأن  تريد  اأنت  اأنت؟  تريد  ماذا 

اأدخلتك  التي  ال�سابقة  الطريقة  بنف�س  عنها  �ستكتب 

وبتوقيت  معنا  باتفاق  ولكن  االإنفرادية،  الزنزانة 

معنا. �ستكتب بنف�س الطريقة التي كتبت فيها مقالتك 

ال�سهرية »ل�سو�س يف و�سح النهار.«

لقد اأ�رشت يف مقالتك تلك على ما اأتذكر اإىل الكاتب 

امل�رشحي االأملاين �سيلر يف م�رشحيته  »الل�سو�س« 

التي يقول فيها »الل�سو�س ال�سغار يدخلون ال�سجن 

عن  وحتدثت  التاريخ«   يدخلون  الكبار  والل�سو�س 

و�سح  يف  ال�سعب  قوت  ي�رشقون  الذين  الل�سو�س 

الل�سو�س  تكتب عن هوؤالء  اأن  ت�ستطيع  االآن  النهار. 

بحرية.

االآن  ي�سلح  ورعاه  اهلل  حفظه  ال�ساب  الرئي�س  ال�سيد 

بع�س اأخطاء الرئي�س الراحل رحمه اهلل واأ�سكنه ف�سيح 

جناته، والذي مل ينتبه اإىل ال�رشقات التي كانت حت�سل 

يف جمتمعنا يف و�سح النهار على حد تعبريك. ال�سيد 

خطابه  يف  اأ�سار  ورعاه  اهلل  حفظه  ال�ساب  الرئي�س 

التاريخي ملنا�سبة الذكرى االأوىل النتخابه، اأ�سار اإىل 

اأولئك  باأ�سماء  قائمة  لدينا  نحن  املجتمع.  ل�سو�س 

الل�سو�س. نريدك اأن تكتب عنهم حتى ينالوا عقابهم 

العادل. ال يعنيك من يكون هوؤالء، فنحن �سن�سميهم. 

لي�س مهما اأن يكونوا ل�سو�سا اأو غري ل�سو�س، فنحن 

هوؤالء  من  منوذجا  و�ساأعطيك  ل�سو�سا.  نريدهم 

الل�سو�س. هناك مثال املدير العام ل�رشكة ال�سناعات 

اخلفيفة التي تنتج التلفزيونات والدراجات وما اأ�سبه. 

التهامه  متهيدا  من�سبه،  من  املدير  هذا  اأعفينا  لقد 

اأن تكتب  اأنت ت�ستطيع  واعتقاله وحماكمته واإدانته. 

عنه كمثل ومنوذج من ل�سو�س النهار. 
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هناك اإ�ساعة تقول اأن هذا املدير ا�سرتى لولده دراجة 

من ال�رشكة التي يديرها ب�سعر خا�س اأو خمف�س. هذا 

املدير لي�س مو�سع اإعجابنا باالأ�سا�س، فهو مل يتعامل 

بروح املحبة مع التعليمات التي كنا ن�سدرها اإليه، 

هذه.  دائرتنا  من  ال�سادرة  التعليمات  وبالذات 

ت�ستطيع االآن اأن تكتب مقالة عنوانها »ملاذا اختفت 

ال�سوق؟« مقالة تو�سح فيها احلقيقة،  الدراجات من 

اأنت  تدافع  الذين  للفقراء  الوقت  بذات  فيها  وتنت�رش 

الطفل  يحرم  »كيف  القول  ت�ستطيع  باالأ�سا�س.  عنهم 

الدراجة  هذه  تر�سل  فيما  دراجة،  امتالك  من  الفقري 

مبا�رشة من ال�رشكة اإىل ابن املدير يف مدر�سته  ب�سعر 

خا�س وخمف�س ورمبا جمانا؟«. اأكتب املقالة واأترك 

اأنا  ها  الفقراء؟  عن  تدافع  اأن  اأنت  تريد  لنا.  الباقي 

اأمنحك  مو�سوعا للكتابة عن طفل فقري ال ي�ستطيع 

امتالك دراجة.

ال�صحفي  الكاتب  اأيها   .. ال�رشيف  املواطن  اأيها 

ال�رشيف.

  �سوف تفاجاأ عندما �ستدخل املجتمع اجلديد. �سوف 

لن ترى �سورا كثرية لل�سيد الرئي�س ال�ساب حفظه اهلل 

العا�سمة  �سوارع  يتجول يف  يوما  لقد خرج  ورعاه. 

�ساهد  جتواله  وخالل  املواطنني.  اأحوال  على  ليطلع 

ر�ساما ير�سم �سورته على جدار وا�سع لبناية عالية 

اأريد  »ال  �سارخا  �سيارته  من  خرج  حديثا.  بنيت 

�سورتي على جدران البنايات  يف املدينة« فهرعت 

على  يجل�س  كان  الذي  الر�سام  نحو    احلماية  فرقة 

ال�سيد  �سورة  ير�سم  وهو  البناية  اأعلى  يف  م�سند 

احلديد  اأعمدة  وهزوا  ورعاه،  اهلل  حفظه  الرئي�س 

امل�سند  حتمل  والتي  البناية  جانب  اإىل  املر�سوفة 

علب    ف�سقطت  ينزل،  اأن  الر�سام  من  وطلبوا  العايل، 

اأ�سباغ الر�سم، وعبثا حاول الر�سام الت�سبث بامل�ساند 

والنزول، ف�سقط من علو �ساهق ومات. و�سار احلادث 

حديث النا�س ليل نهار، وكتبت ال�سحف عن توا�سع 

ال�سيد الرئي�س حفظه اهلل ورعاه ون�سوا الر�سام امليت، 

بل وت�سفى بع�سهم به ب�سبب انتهازيته وم�سلحيته. 

ال�سيد الرئي�س حفظه اهلل ورعاه، ال يريد االإكثار من 

عادال،  كان  اإن  اجلدران.  وعلى  ال�سوارع  يف  �سوره 

وهو عادل اإن �ساء اهلل، ف�سيحتفظ املواطنون ب�سوره 

يف قلوبهم. نحن اإن �ساء اهلل �سننتقي وبعناية فائقة 

عددا من النحاتني الذي �سرن�سلهم اإىل اإيطاليا لعمل 

يف  لن�سعها  ال�سنع  املتقنة  التماثيل  من  جمموعة 

ال�ساحات اجلديرة بها، لي�س االآن، ولكن بعد حتقيق 

االإجنازات لل�سعب. هذه مرحلة الحقة.

  اأيها املواطن والكاتب ال�صحفي ال�رشيف.

  عندما األقي عليك القب�س قبل ثالثة ع�رش عاما، مل 

جند يف منزلك جهاز تلفزيون ملون. كان يف منزلك 

باالأ�سود  ال�سورة  ي�ستقبل  �سغري  تلفزيون  جهاز 

واالأبي�س. االآن عندما تعود اإىل بيتك �سنوفر لك جهاز 

اأنك  بل  فح�سب،  هذا  لي�س  وباالألوان.  كبري  تلفزيون 

ت�ستقبل القنوات الف�سائية.

  هذه م�ساألة مل ت�سمع بها من قبل »الف�سائيات«!

  يف وطنك العربي اجلميل تتالأالأ اليوم الف�سائيات، 

وت�ستطيع بجهاز التحكم عن بعد اأن ترى االأمة العربية 

اأخم�س  من  اأحيانَا  عارية  بل  مك�سوفة،  واالإ�سالمية 

قدمها حتى نخاعها ال�سوكي. ت�ستطيع اأن ترى اأمتك 

عارية غري م�ستورة، وكثري من الربامج ت�ساهدها عرب 

البث املبا�رش، مبعنى اأنك ت�ستطيع اأن ت�ستم اإ�رشائيل 

الدين،  ت�ستم  اأن  ت�ستطيع  االأمة.  هذه  قادة  وت�ستم 

ما  فتعربد  ن�سوان  ثمل  واأنت  الهاتف  عرب  وتتحدث 

االأمر،  وانك�سف  بالنابل،  احلابل  اختلط  فلقد  ت�ساء، 

و�سار النا�س ال يخافون اأن يقولوا اأنهم جياع. املهم 

اأن ال يتوفر لهم اخلبز. لي�رشخوا ما �ساءوا اأنهم جياع 

عرب الف�سائيات التي �ستده�سك حتما، ولكن املهم اأن 

ال يتوفر لهم اخلبز، فمتى ما توفر اخلبز برزت م�ساألة 

احلاجة اإىل احلرية،   وهي االأ�سعب.

  اأيها املواطن والكاتب ال�صحفي ال�رشيف ..

  كنت معروفا وم�سهورا، ولكن قد ن�سوك االآن. لقد ن�ساك 

املواطن اأيها املواطن. ن�ساك املواطنون و�سط زحمة 

احل�سان.  واملذيعات  امللونة  والربامج  الف�سائيات 

�سباق. م�سابقات جمال املذيعات. اأخطاء اللغة لي�ست 

مهمة .. املهم اأن ال توجد اأخطاء يف الوجه اأو اجل�سم. 

ب�ساعة تباع وب�ساعة ت�سرتى. ثقافة ومثقفون نزلوا 

اإىل امليدان، ميدان الدعارة الثقافية. واأنت؟ لقد ن�ساك 
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املواطنون واأنت ترزح حتت التعذيب ومل ي�سمع عنك 

اأحد. ال اأحد يعرف احلقيقة و�سط �سخب الف�سائيات 

واألوانها. 

  الف�سائيات اأيها املواطن �سالح جديد م�سهور بوجهك 

تلغيك.  اأ�سوائها  �سدة  الأن  ك�سحية،  يراك  اأحد  وال 

متحو وجودك كامال اأيها املواطن، هذا اإذا كنت اأمام 

اأ�سوائها م�ساهدا، فكيف اإذا كنت يف زنزانة التعذيب 

االإنفرادية معتقال؟ 

  الف�سائيات حمطات اأكرب من بلدانها، اأرادوها هكذا 

فكانت هكذا، ت�سغل املواطنني باالأغاين واألعاب كرة 

القدم. اليوم الذي ال نريد فيه اأن يكون املواطنون يف 

ال�سوارع، فاإننا ننقل اإليهم مباراة لكرة القدم ، واإذا مل 

تكن ثمة مباراة فنحن نقيمها. 

اأن تلغي هوية الوطن. ونحن  اأريد لها  الف�سائيات    

منفذون جيدون. قد ت�ساأل، ملاذا ن�سهم نحن يف اإلغاء 

اأيها  اجلواب  لبلداننا؟  والثقافية  الوطنية  الهوية 

املواطن، اأننا اإن مل نفعل ذلك فلن نبقى. ونحن جئنا 

املدبر  املركزي  للعقل  منفذون جيدون  لنبقى. نحن 

لثقافة ال�سورة.

  املطربون مثال اأريد لهم اأن يغنوا كما يغني مطرب 

الغرب. ف�ساهدوا مغنيا اأمريكيا يرك�س خلف حبيبته 

خلف  يرك�س  العربي  املغني  ف�سار  يغني،  وهو 

ال�سفافة،  البي�ساء  د�سدا�سته  يرتدي  وهو  حبيبته 

وي�سع عقاله على راأ�سه، وهو يرك�س يف غابات اأثينا 

اأو يف �ستوديوهات الهند خلف فتاة �سقراء وي�سع يده 

النقود  و�سع حمفظة  وقد  ي�سقط،  ال  عقاله كي  فوق 

وترى  اأ�سياءه  فرتى  ال�سفافة  د�سدا�سته  جيب  يف 

النقود تروح وجتيء وهو يرك�س. لقد ن�سي  حمفظة 

ون�سي  �سحراءه  ون�سي  ال�سمراء  حبيبته  املغني  هذا 

قهوة اخليمة املرة وموقد النار و�سيادي اللوؤلوؤ. ن�سي 

وعندما  كذلك،  يكون  اأن  له  اأريد  الأنه  حياته  اإيقاع 

اأن  قرر  بد�سدا�سته وعقاله،  يرك�س  اأن  وجد �سعوبة 

البنطلون مل  لب�س  البنطلون ويرك�س. وعندما  يلب�س 

د�سدا�سته  ولب�س  عاد  وعندما  يرك�س،  كيف  يعرف 

كان قد ن�سي م�سيته االأوىل. هل �سمعت بالغراب الذي 

قرر اأن يقلد احلمامة يف م�سيتها؟ عندما مل ي�ستطع اأن 

مي�سي مثل احلمامة، وقرر اأن يعود اإىل م�سية الغراب، 

اكت�سف اأنه ن�ساها. هذا ما �سرتاه يف الف�سائيات اأيها 

املواطن. ي�سمونه الفيديو كليب. هل �سمعت عنه؟

»مدير الأمن يدير له �صا�صة احلا�صوب«

ا�سمه؟  تعرف  هل  اجلهاز؟  هذا  عن  �سمعت  وهل 

ي�سمونه احلا�سوب. هذا يحوي بداخله العامل باأكمله. 

هنا.  �ستجده  تعرفه  اأن  تريد  �سيء  اأي  العامل.  كل 

اأعرف  اأن  اأريد  اأنا االآن  ونحن �سنوفر لك واحدا منه. 

معلومات عنك، ما علي �سوى اأن اأكتب لقبك العائلي 

املعلومات  اأمامي  فتتلى  هكذا،  ميالدك  وتاريخ 

عنك مثل حبات امل�سبحة. اأ�ستطيع اأن اأراك باأبعادك 

من  اخللف،  من  االأمام،  من  اجلهاز،  هذا  يف  الثالثة 

اأمامي يف  اأيها املواطن، هنا  فوق، من حتت. مرئيا 

هذا اجلهاز. 

هل تريد اأن تت�سل بالبيت االأبي�س؟ هل تريد اأن تت�سل 

املواطن  اأيها  وب�سهولة  ذلك  الدعارة؟ ميكنك  ببيوت 

�سمعت  هل  العوملة.  عامل  �سندخل  نحن  ال�رشيف. 

بعامل العوملة اأيها املواطن الغبي؟ �سوف ندخل هذا 

نبتلع.  اأن  نخاف  فنحن  ولكن خطوة خطوة،  العامل، 

اإذا دخلناه �رشيعا ف�سوف نذوب، �سوف نتال�سى. نريد 

اأن ندخله كقادة ولي�س كمواطنني. الهدف من العوملة 

اأن تذوب  اأن نذوب.  نريد  الهوية، ونحن ال  اإذابة  هو 

هويتنا  ولكن  منه،  مفر  ال  اأمر  فهذا  املواطن،  هوية 

نحن يجب اأن تبقى، وتعرف املق�سود بهويتنا نحن. 

ذلك يعني املحافظة على وجودنا، فنحن حماطون 

يهددون  الذين  وهم  تاريخيون،  اأعداء  باالأعداء. 

وجودنا نحن. نحن كقادة ولي�س كمواطنني.

  اأريد اأن اأطلعك على �رش اأيها الكاتب ال�سحفي، واأرجو 

اأن حتتفظ به لنف�سك. عندما األقي القب�س عليك بتهمة 

تهمة  لك  نوجه  اأن  نريد  كنا  الوطن،  �سد  التحري�س 

التعاون مع العدو اخلارجي التاريخي، وبذلك مننح 

هذه  توجيه  عدم  قررنا  لكننا  اإعدامك،  حق  اأنف�سنا 

التهمة اإليك، وف�سلنا اإيداعك الزنزانة االإنفرادية رهن 

االعتقال دون حماكمة. اإذا عدت ثانية اإىل هنا، وهذا 

ما ال اأمتناه لك،  فاإن التهمة جاهزة وبالوثيقة. كل 

�سيء معد م�سبقا.
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اأما  اأ�سدقائي،  من  احفظني  »ربي  قال  من  هناك 

اأعدائي فاأنا كفيل بهم«

اأعدائي،  من  احفظني  »ربي  املواطن  اأيها  وحكمتنا 

اأما اأ�سدقائي فاأنا كفيل بهم«

كيف  االآن  عرفت  هل  اأق�سد؟   ماذا  االآن  اأدركت  هل 

تدخل اللعبة معنا؟ 

  اأنت كما كنت، �سوف لن يتغري �سيء ب�سخ�سك �سوى 

ال�سحف  و�ستقراأ  الطلق،  الهواء  اإىل  �ستخرج  الروح. 

يف  و�ستقراأ  الف�سائية،  التلفزة  و�ست�ساهد  اليوم،  هذا 

وال�سحفيني  الكتاب  من  اأ�سدقائك  اأ�سماء  ال�سحف 

وال�سعراء وكتاب الق�سة والبحث واملقالة، واأرجو اأن 

ال تنده�س. الكل دخل اللعبة وبطريقة ذكية، اجلميع 

دخلوا اللعبة �سواك اأيها الغبي. وهم االآن مثار اإعجاب 

املواطنني واأنت من�سي وغائب اأيها الغبي. 

بروح  العوملة.  بروح  يكتبون  اأنهم  تعجب  �سوف 

احلا�سوب، ولي�س بروح اجل�سد االإن�ساين. �سوف جتدهم 

الوحيد هو احلقيقة.  والغائب  �سيء،  يكتبون عن كل 

احلقيقة التي قلت عنها يف مقالتك »ال�سيدة اجلميلة 

التي رف�ست اأن تغت�سب فغيبت«.

اأ�صعت  لقد  الغبي..  الكاتب  اأيها  الغبي.  اأيها 

الفر�صة. اأ�صعت عمرك حقا.

  االآن اإذا اأردت اأن تبا�رش بكتابة مقاالتك، فيجب اأن 

متر عرب مكتبي هذا، يف االأقل عند االأيام االأوىل من 

حريتك اجلديدة، الأنك اإذا اأر�سلت مقاالتك مبا�رشة اإىل 

رئي�س التحرير، فرمبا تن�رش يف بريد القراء، الأن رئي�س 

ن�سوك.  لقد  با�سمك.  ي�سمع  يعرفك، هو مل  ال  التحرير 

املواطنون.  ن�ساك  املواطن.  اأيها  املواطن  ن�ساك  لقد 

حتتاج اأن تر�سل مقاالتك االأوىل عرب مكتبي، و�ساأكلم 

رئي�س التحرير حتى ين�رش مقالتك يف املكان الالئق 

الوقت  من  فرتة  اإىل  حتتاج  و�سوف  ال�سحيفة،  من 

فقط  اأ�سا�سا،  يقراأون  ال  الأنهم  القراء،  يعرفك  حتى 

حتى يرون ا�سمك يف اجلريدة ويعتادون عليه.

بالقنوات  و�ساأت�سل  مكتبي،  عرب  مقاالتك  اكتب 

الف�سائية اأن يختاروا مقاالتك لقراءتها يف برنامج 

ال�سلطة  اأو  ال�سحافة  عامل  برنامج  اأو  ال�سطور  بني 

الرابعة اأو الطبعة االأخرية، وتظل تبعث مبقاالتك عرب 

مكتبي حتى يعرفك املواطنون، فلقد ن�ساك املواطن 

يكتبها  التي  للمقاالت  تنده�س  �سوف  املواطن.  اأيها 

مقاالتهم  يف  �سيء  يتغري  مل  املثقفون.  اأ�سدقاوؤك 

�سوى  الروح. �سرتى �سورهم زاهية بالبدالت االأنيقة 

وربطات العنق الزاهية، واأنت  كنت قابعا يف زنزانتك 

حتت التعذيب.

هذا  من  نحررك  حتى  اللعبة  هذه  على  اتفقنا  هل   

املكان؟ اأعتقد اأنك موافق اأن تلعب معنا هذه اللعبة. 

اأن تدو�س على   امل�ساألة �سهلة وب�سيطة. مطلوب منك 

�سيء و�سط الزحام. نا�س كثريون مي�سون يف ال�سارع، 

يف  عملك  اإىل  الطريق  يف  اأنت  معهم.   مت�سي  واأنت 

ال�سحيفة، يف الطريق اإىل دار الن�رش، يف الطريق اإىل  

البيت، يف الطريق اإىل امل�رشح، يف الطريق اإىل �سالة 

اإىل  الطريق  يف  املطار،  اإىل  الطريق   يف  ال�سينما، 

ال�سوق، يف الطريق اإىل .. مت�سي مع النا�س،  وتدو�س 

ا�سمه »ال�سمري« تدو�س  على �سيء �سغري غري مرئي 

عليه وكاأنك ال تدري، اأو كاأنك تدري، ال يهم.

االحتفاظ  مع  العامل  هذا  تدخل  عندها  فهمت؟  هل   

عليها  متفق  بطريقة  جديدة  ولكن  ال�سابق،  برونقك 

بيننا.

ال�سهرية  مقالتك  كتبت  هل  �سوؤاال.  اأ�ساألك  اأن  اأريد   

ن�رشات  من  بتاأثري  النهار«  و�سح  يف  »ل�سو�س 

االأحزاب وبياناتها؟ اإذا كان كذلك، فاأنا �ساأو�سح لك 

بع�س  االأمور املتعلقة بهذه االأحزاب. هذه االأحزاب 

الراأ�سمايل  الباردة بني املع�سكرين  هي نتاج احلرب 

واال�سرتاكي. وبدال من اأن يتحاربوا باالأ�سلحة النووية 

يف بلدانهم، فاإنهم ي�رشفونها اإىل حروب �سغرية يف 

بلداننا، وينتمي اإليها املواطنون البوؤ�ساء. قادة هذه 

االأحزاب ن�سفهم اأع�ساء عندنا، والن�سف االآخر نحن 

اأع�ساء عندهم. هوؤالء القادة ي�رشحون وميرحون يف 

البلدان  املتحاربة وميتلكون العمارات  عوا�سم تلك 

واملطاعم ودور الن�رش، واملواطنون يدفعون  اال�سرتاك 

الأولئك  يهتفون  وهم  امل�سانق  وي�سعدون  احلزبي 

القادة. اأمل ت�ساأل  نف�سك ال�سوؤال التايل، اإذا كانت هذه 

االأر�س،  فكيف يت�سنى  ال�رشية تعمل حتت  االأحزاب 

يتم  ذلك  كل  ؟  �ساءوا  متى  والعودة  ال�سفر  لقادتها 

159نزوى العدد 65 / يناير 2011 

م�ســـرح.. م�ســـرح.. م�ســـرح 

 s  s s



مبوافقتنا �رشا.

املخدوع الوحيد هو املواطن. اأنت.

مواطن  يقبع  زنزانتك  من  قريبة  زنزانة  يف  كان 

حققنا  لقد  �سيوعيته.  يف  رومان�سي  وهو  �سيوعي 

حتقيق.  كلمة  تعني  ماذا  تعرف  واأنت  كثريا  معه 

ولكنه  يعرفهم  من  على  يعرتف  اأن  منه  نريد  كنا 

ال�سيوعي  احلزب  اأع�ساء  نعرف  نحن  يرف�س.  كان 

قيادة  ن�سف  اأن  لك  قلت  فكما  يائهم  اإىل  األفهم  من 

اأع�ساء  نحن  االآخر  والن�سف  عندنا  اأع�ساء  احلزب 

كل  نعرف  اأن  احلال  بطبيعة  ون�ستطيع  عندهم، 

ال�سيوعي من خالل  اإذالل هذا  �سيء، لكننا كنا نريد 

يعرتف  اأن  نريده  التنظيم.  يف  باأ�سحابه  الو�ساية 

حتى  يفعل  مل  لكنه   ، باأ�سدقائه  يو�سي  اأن  مبعنى 

�سقط االحتاد  التحقيق. وعندما  �سدة  هزل كثريا من 

اأملانيا  و�سقطت  اال�سرتاكية  واملنظومة  ال�سوفييتي 

ومل  بذلك  اأخربناه  برلني  جدار  تهدمي  ومت  ال�رشقية 

ال�سحف وهو حمروم  له  نر�سل  اأبدا، ف�رشنا  ي�سدق 

من قراءتها طوال فرتة اعتقاله وعندما قراأ ال�سحف 

ظن باأنها لعبة املخابرات، لعبتنا نحن. كان يعتقد 

باأننا طبعنا هذه ال�سحف وفيها كل هذه املعلومات 

بتنظيمه.  ويو�سي  ينهار  جنعله  حتى  احلقيقية  غري 

اأر�سلنا له ال�سحف الربيطانية وهو يتقن االجنليزية 

بقي  ولكنه  الربيطانية،  ال�سحف  اأهم  اأر�سلنا  جيدا. 

طبعناها  فنحن  عندنا،  مفربكة  �سحف  اأنها  معتقدا 

خ�سي�سا له لكي ينهار ويعرتف ويو�سي باأ�سحابه، 

باأن  وتاأكد  خرج  عندما  �رشاحه.  نطلق  اأن  فقررنا 

اأملانيا  واأن  وجود  له  يعد  مل  ال�سوفييتي  االحتاد 

توحدت وجدار برلني قد �سقط اأ�سيب بجلطة دماغية 

ومات، لكن قادته مل ميت واحد منهم. اأتعرف ملاذا؟ 

الدرو�س  لتلقي  يذهبون  الذين  القادة  هوؤالء  الأن 

وبرلني  مو�سكو  يف  ال�سيوعي  الكادر  مدر�سة  من 

يعلمونهم در�سا هاما وهذا الدر�س هو كيف تعلمون 

قواعدكم احلزبية املوت يف �سبيل الوطن. اأما القادة 

فاإن الدر�س يعلمهم كيف يعي�سون يف �سبيل الوطن. 

الق�سائد  عنهم  تكتبون  الذين  االأبطال  القادة  هوؤالء 

وتلحنون لهم االأغاين، لديهم منح �سنوية من الرو�س 

واالأملان يق�سونها على البحر االأ�سود يف �سوجي مع 

رفيقات جميالت حتت عنوان مرافقات. ي�سافرون كل 

عام مبوافقتنا ويعودون مبوافقتنا حتى يعي�سون من 

الرومان�سي،  املواطن  ذلك  ميوت  وحتى  الوطن  اأجل 

ميوت من اأجل الوطن. واالآخرون ي�سعدون امل�سانق 

ويهتفون من اأجل الوطن. ثمن موتهم مل�سق. جمرد 

مل�سق على اجلدران.

فر�سة  لل�سهيد  توفرت  اإذا  هذا  مل�سقات.  لعبة  اأنها 

ال�سوارع.  جدران  على  ال�سهداء  مل�سقات  املل�سق. 

مل�سقات .. مل�سقات، تهطل االأمطار ويتهرى املل�سق 

ثم ياأتي مل�سق لراق�سة اأو لرئي�س الدولة فيغطيه اأو 

اأن نر�سل موظفي البلدية لتنظيف اجلدران من اأو�ساخ 

املل�سقات. مل�سقات ال�سهداء الذين ميوتون من اأجل 

يعي�سون  الذين  االأحزاب  لقادة  واأ�سماء �رشية  الوطن 

من اأجل الوطن. 

لك اأن ت�سدق اأو ال ت�سدق اأن ن�سفهم اأع�ساء عندنا، 

والن�سف االآخر نحن اأع�ساء عندهم؟

»مدير الأمن ينفعل قليال«

عدد  اأ�سماء  يف  ومتعن  التجاري  ال�سوق  اإىل  اذهب 

من التجار واملحال التجارية وال�رشكات. اذهب اإىل 

بع�س  اأ�سماء  يف  ومتعن  وال�سحف  املطابع  �سارع 

اأ�سحابها وتذكر اأ�سماءهم جيدا �ستجدهم من ال�سف 

االأول يف اأ�سماء قيادات االأحزاب. كيف ح�سلوا على 

هذه االأموال وهم  ال عمل لهم �سوى التنظيم احلزبي. 

من اأين جاءتهم هذه االأموال، لي�س فقط من ا�سرتاكات 

االأع�ساء فهي ال ت�سكل �سيئا. انها �سفقات بيع الوطن. 

لقد باعوا الوطن للرو�س وعندما انهارت دولة الرو�س 

باعوا الوطن لغري الرو�س. ملن يوؤمن لهم العي�س يف 

ا�ستقالتهم  يقدمون  يغتنون  وحاملا  الوطن.  �سبيل 

اإتاحة  بدعوى  اأو  املر�س  بدعوى  اأما  احلزب  من 

الفر�سة لقيادات �سابة اأو بدعوى اخلالف مع �سيا�سة 

احلزب. يتخلون عن مواقعهم وفجاأة تراهم يف ال�سوق 

التجارية اأو يف �سوق االإعالم. اإنني اأ�سفق عليك اأيها 

هو  األي�س  عندنا.  �سبابه  زهرة  ق�سى  الذي  املواطن 

�سبابك يف  التي ق�سيت زهرة  ذلك م�سمون مقالتك 

الزنزانة ب�سببها، الل�سو�س ال�سغار يدخلون ال�سجن، 
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والل�سو�س الكبار يدخلون التاريخ؟ 

ملاذا تنا�سلون؟ من اأجل اأن نرحل عن ال�سلطة؟  وهل 

لكم  تبدل  �سوف  اإذا جاءت  البديلة  ال�سلطة  اإن  تعتقد 

جحيمنا باجلنة؟ اأنت واهم. واهم جدا اأيها املواطن. 

ال�سلطة هي ال�سلطة باأيدينا اأو باأيدي غرينا. ال توجد 

ال�سلطة  �سلطة توؤ�س�س اجلحيم واأخرى توؤ�س�س اجلنة. 

نف�سها متلك النقي�سني، اجلنة واجلحيم، وهي ت�ستطيع 

اأن متنحك اجلنة اأو تلقي بك يف اجلحيم. اأن�سحك اأن 

هي  فال�سلطة  الربيء.  املواطن  اأيها  حياتك  تعي�س 

ال�سلطة، فال تتعب نف�سك.

ال�سحفيون.  ينتظرك  هذا  مكتبي  خلف  االآن   

�سحفيون من اأ�سدقائك و�سحفيون  جدد ال تعرفهم 

كلهم  التلفزة،  م�سورو  اأنباء.  وكاالت  يعرفونك.  وال 

ينتظرونك  خارج مكتبي لكي ي�سوروا حريتك.

عكازة،  على  مت�سي  واأنت  االآن  اإليهم  �ستخرج   

اأنت  هل  عكازة؟   على  مت�سي  ملاذا  و�سي�ساألونك، 

اأنت  فيما  �سيكون،  واجلواب  النقر�س؟  بداء  م�ساب 

خارج من اإقامتك هنا  تزحلقت قدمك اأثناء النزول من 

ال�سلم، ف�سقطت واأ�سبت بر�سو�س خفيفة يف  ركبتك. 

و�سي�ساألونك عن املدة التي ق�سيتها يف االإقامة هنا، 

وفيما اإذا كانت  طويلة اأم ق�سرية ؟ خربهم اأنها مرت 

تقول  هكذا  تعرفون.  كما  ن�سبي  فالزمن  كال�سحاب، 

لهم.

الباب  بابان.  وهناك  املواطن.  اأيها  �ستنه�س  االآن   

االأول الذي اأمامك هو باب  احلرية، اأما الباب الثاين 

فهو على ميينك. الباب الذي اأتيت منه. اإذا افرت�سنا،  

وهو جمر افرتا�س، اأنك �ستختار الباب الثاين، ف�سوف 

لن يقودك اإىل ذات  الزنزانة، بل �ستذهب اإىل زنزانة 

اأخرى خمتلفة ال نحتاج فيها اإىل تعذيبك، الأن  �سكل 

�سغرية  غرفة  فهي  للتعذيب،  يكفي  وحده  الغرفة 

اأفقي  ب�سكل  ولي�س  عمودي  ب�سكل  ال�سكل  بي�سوية 

ال  جداَ  �سغرية  بي�سوية  غرفة  االأبي�س،  البيت  كما 

ت�ستطيع  الوقوف فيها، وال اجللو�س فيها، وال النوم 

فيها بطبيعة احلال.

تود  ال  الأنك  لي�س  االآن،  اإليها  تذهب  لن  �سوف  اإنك   

اإليها، بل الأن موؤلف هذه امل�رشحية ال يريد  الذهاب 

ذلك.

اإىل  تعود  باأن  تق�سي  امل�رشحية  اللعبة  اأ�سول  اإن   

لك  وي�سفق  البطولة،  مفهوم   يتحقق  حتى  الزنزانة 

اجلمهور، لكن املوؤلف ال يريد ذلك. ال يريد اأن يخدع  

اجلمهور. املوؤلف يريد اأن يك�سف احلقيقة. ت�ستطيع اأن 

تذهب االآن.

الباب  ويفتح  عكازته  على  ومي�سي  ينه�س  املواطن 

املواطن  كر�سي  على  يجل�س  االأمن  مدير  ويخرج. 

لريقب امل�سهد، وظهره اإىل اجلمهور كما كان املواطن 

ال�سباك.  باجتاه  يتطلع  االأمن  مدير  الكر�سي.  على 

واأ�سواء  الفوتوغرافية،  الكامريات  فال�سات  اأ�سواء 

الت�سوير التلفزيوين ت�سع، وي�سمع لغط ال�سحفيني مع 

مو�سيقى.

بعد وقت ق�سري، يعود املواطن مي�سي على عكازته، 

اأ�سبح  حيث  االأمن،  مدير  من�سدة  خلف  ويجل�س 

على  بالكتابة  املواطن  يبداأ  االآخر.  مكان  واحد  كل 

التحكم  بجهاز  مي�سك  االأمن  مدير  فيما  الكومبيوتر، 

على  الف�سائية  التلفزيونية  القنوات  ليفتح  بعد  عن 

ال�سا�سات املوجودة على اجلدار.

�سيا�سيا  برناجما  اأغاين.  ال�سا�سات  على  ن�ساهد 

رق�سا  دينيا.  برناجما  �سيا�سية.  اأخبارا  مبا�رشا. 

�رشقيا. ثم على اأكرب �سا�سة حتتل و�سط اجلدار ن�ساهد 

لعبة كرة قدم وتتحول كافة ال�سا�سات لتعر�س نف�س 

اللعبة، وقد �سدد اأحد الالعبني هدفا، في�رشخ جمهور 

كرة القدم، وي�رشخ املذيع و�سط �رشاخ امل�ساهدين..

 Goal .. Goal .. Goal �رشبة مده�سة .. �رشبة رائعة ..

االأ�سواء  تخفت  املذيع  و�رشاخ  اجلمهور  �رشاخ  مع 

املواطنني.  �رشاخ  ويتال�سى  الظالم  امل�رشح  وي�سود 

ولي�س �سوى ال�سمت.  

161نزوى العدد 65 / يناير 2011 

م�ســـرح.. م�ســـرح.. م�ســـرح 

 s  s s



162

�ســينما



163نزوى العدد 65 / يناير 2011 

�سينما.. �سينما.. �سينما 

 s  s s

»ثيلما ولويز« فيلم فاز بجائزة اأح�سن �سيناريو عام 1992 . اأهمية هذا 

ال�سيناريو تكمن يف حتليله العميق لل�سخ�سيتني اللتني يدور حولهما 

رغم  به  تقومان  ما  فكل  ولذلك  الواقع  يف  متجذرتان  فهما  الفيلم. 

ب�ساعته، واقعيا. اإنه يناق�ض تعر�ض الن�ساء لأعمال عنف، مما يدفع 

اأبعد احلدود  بهما لأعمال عنف م�سادة. ر�سم ال�سخ�سيتني حي اإىل 

وتطور كلتيهما تبعا للأحداث كان مدرو�سا ب�سكل دقيق. لقد قالت 

كاتبة ال�سيناريو كايل خوري، »كنت اأعي�ض مع هاتني ال�سخ�سيتني 

واأتركهما تقولن ما تريدان. لقد اأ�سبحتا جزءاً من حياتي.

ترجمة مها لطفي

كاتبة ومرتجمة من لبنان

ثيلمــا و لويــز

�سيناريو كايل خوري 5 يونيو، 1990
 



من  تهربني  اللتني  ولويز  ثيلما  حول  الفيلم  حبكة  تدور 

حياتهما امل�سطربة ال�سجينة. اإل اأنهما تقابلن �سخ�سيات 

اأق�سى تدفعهما اإىل ارتكاب اجلرمية فت�سحبان هاربتني من 

وجه العدالة.

اأخرج الفيلم املخرج الربيطاين الكبري ريديل �سكوت. وتقوم 

�رساندون.  �سوزان  لويز  وبدور  دايفيز  جينا  ثيلما  بدور 

معهما  املعاطف  التحري  بدور  كيتل  هاريف  ي�ساركهما 

ال�سارق  دور  هام«  »بدور  بيت  براد  ي�سرتك  مرة  ولأول 

الأفاق.

ناجحا  فيلما  اأ�سبح  ولويز  ثيلما  فيلم  عر�ض  اأن  جمرد 

يف  دخًل  الأفلم  اأعلى  اأحد  جعله  مما  ونقديًا.  جتاريا 

1991. وحاز على �ستة تر�سيحات جلوائز اكادميية الفنون. 

فحاز على اأف�سل �سيناريو متميز، كما واأن �رساندون وديفيز 

ر�سحتا عن دورهما كاأح�سن ممثلتني.

ما قاله الناقد بريين كوك عن الفتاتني يعرب عن مدى تاأثري 

»عندما  قال،  فهو  عام،  ب�سكل  اجلمهور  على  الفيلم  هذا 

انطلقت ثيلما ولويز ب�سيارتيهما الثندربريد من فوق التلة 

فقد  للقانون،  ال�ست�سلم  من  بدل  اأر�سَا  لت�ستقرا  العالية 

اأثار ردود فعل  الن�سوية، مما  للثورة  اأيقونة  اأ�سبحتا بذلك 

قوية لدى امل�ساهدين تفاوتت بني القدرة الأقوى على اأخذ 

القرار اأو الغ�سب ب�سبب جتاوز الثنتني دور املراأة التقليدي. 

اأ�سبح فيلم 1991 وب�رسعة، ول يزال، مرجعًا ثقافيا  وقد 

كامنًا ي�سري اإىل، بل يلهم مبل�سق �ساهق كبري معلنا، »ثيلما 

ولويز، ما زال اأحياء!«

تال�ًش تدريجي لل�ضوء:

داخلي. مطعم – �ضباحًا )نف�ش اليوم(.

لويز نادلة يف مقهى. انها يف بداية الثلثينات من العمر، 

ولكن �سّنها كبري على مثل هذه املهنة. انها حلوة ومتاأنقة 

املظهر رغم اأنها يف نهاية فرتة عملها. وهي ت�سع فناجني 

�سينية  على  وتكوّمها  الن�سد  عن  بعيداً  الو�سخة  القهوة 

جرارة حتته. يحدث هذا �سجة عالية، غافلة هي عنها فهي 

تدندن م�ساحبًة مو�سيقى اخللفية.

داخلي. مطبخ ثيلما – �ضباحًا.

الوقت �سباحًا وهي تقوم بدفع فناجني  ثيلما ربة منزل. 

املليء  املطبخ  حو�ض  نحو  الإفطار  مائدة  من  القهوة 

ب�سحون الإفطار الو�سخة وبع�ض الأ�سياء الأخرى املتبقية 

باملاء  لتبّلل  و�سعت  والتي  الفائتة  الليلة  ع�ساء  من 

وال�سابون. اإنها ما زالت يف رداء النوم. التلفزيون مفتوح 

يف خلفية املطبخ وباإمكاننا اأن نرى حماولة مل تكتمل بعد 

الوا�سح  ومن  الطعام.  غرفة  يف  بالورق  احليطان  لتغطية 

اأنها عملية تقوم بها ثيلما بنف�سها.

داخلي. مطعم – �ضباحًا.

تذهب لويز نحو التليفون العام وتدير منرة ما.

داخلي. مطبخ ثيلما – �ضباحًا.

يدق جر�ض الهاتف. تذهب ثيلما لرتد عليه.

ثيلما: )متذّمرة( اأدركت ذلك! مرحبًا.

داخلي. مطعم – �ضباحًا.

لويز )عند التلفون العام( اأرجو اأن تكوين قد حزمت اأغرا�سك. 

اأيتها الزوجة ربة املنزل. لأننا �سنغادر هنا الليلة.

داخلي. مطبخ ثيلما – �ضباحًا.

 اأن اأ�ساأل داريل اإن 
ّ
ثيلما: ح�سنًا، انتظري الآن. ما زال علي

كان باإمكاين الذهاب.

لويز: )�سوت خارجي( هل تعني انك مل ت�ساأليه بعد؟

بحق امل�سيح يا ثيلما هل هو زوجك اأم والدك؟ انهما لي�سا 

�سوى يومني اثنني. بحق اهلل يا ثيلما، ل تكوين طفلة. قويل 

له فقط اأنك ذاهبة معي حتى اأ�رسخ عاليا مبا بي. قويل له 

انني م�سابة بانهيار ع�سبي.

مت�سك ثيلما بالهاتف حتت ذقنها وهي تقطع كوبونات من 

اإعلنات مليئة بها  ال�سحف وتعلقها بدبابي�ض على لوحة 

نرى و�سفات طهي مقطوعة من �سحف ن�سائية خلل اأ�سطر 

»101 طريقة لطبخ حلم اخلنزير«.

لن  هذا  فاإن  ولذك  لويز  يا  عقل  بل  انك  يعتقد  اإنه  ثيلما: 

ي�سيف جديداً عند داريل. هل اأنت يف العمل؟

اأنا ات�سل بك من مكان البلي  لويز )�سوت خارجي( كل، 

بوي.

ثيلما: �ساأكلمك فوراً.

وتنحني  ال�سلم  اأ�سفل  نحو  اجللو�ض  غرفة  عرب  ثيلما  تتجه 

على الدرابزين.

ثيلما: عزيزي داريل، من الأف�سل اأن ت�رسع.

مادة  �سنعت  لقد  ال�سلمل.  على  يقفز  وهو  داريل  ياأتي 

الرجل، وهو مغطى باملجوهرات  لهذا  البولي�سرت خ�سي�سًا 

»الرجالية«. ويدير مكانًا لبيع الُب�سط.

داريل: اللعنة، يا ثيلما، ل ت�رسخي هكذا! اأمل اأقل لك اأنني ل 

اأ�ستحمل �رساخك هذا يف ال�سباح.

ثيلما: اأنا اآ�سفة يا عزيزي، اأنا ل اأريدك اأن تتاأخر.

يعيد داريل النظر يف مظهره امام مراآة القاعة، ومن الوا�سح 

الزائدة عن احلدود  اإنه ين�سح بالثقة  اأنه معجب مبا يرى. 

لأ�سباب ل تظهر للعيان. يهمه اأن يعتقد اأنه قاتل الن�ساء.

انه يقوم بهندمة �سعره املغطى برغوة م�سفف ال�سعر.

تراقبه ثيلما باإعجاب.
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ثيلما: عزيزي.

داريل: ماذا.

ثيلما )تقّرر اأن ل تخربه( اأمتنى لك يومًا جيداً يف عملك.

داريل: اأوه هوه.

ثيلما: عزيزي؟

داريل: ماذا؟

ثيلما: هل تريد �سيئًا خا�سًا للع�ساء؟

الع�ساء.  اآبه مبا �ساأتناول على  اأنا ل  داريل: كل، يا ثيلما، 

اأنت تعلمني  اأعود رمبا اإىل املنزل يف وقت الع�ساء.  وقد ل 

كيف هي اأيام اجلمعة.

ثيلما: من امل�سحك اأن يريد العديد من النا�ض �رساء الب�سط 

اأن  يريدون  اأنهم  للعتقاد  يدفعك  مما  م�ساًء.  اجلمعة  يوم 

ين�سوها يف عطلة نهاية الأ�سبوع.

داريل: خرياً اإذاً انك ل�ست املدير املناطقي بل اأنا هو ذلك.

على  ثيلما  بتقبيل  ويقوم  الباب  نحو  ي�سري  يجهز.  اأخرياً 

خدها قبلة روتينية خالية من الإح�سا�ض.

ثيلما: مع ال�سلمة يا عزيزي. لن اأنتظرك.

داريل: اإىل اللقاء.

يغادر داريل. نرى �سيارته الكورفيت اأمام الباب. 

وبينما هو يغلق الباب الأمامي تنحني ثيلما ملت�سقه به. 

ثيلما: لقد ذهب للخراء.

الهاتف  وتلتقط  املطبخ  اإىل  تعود  لنف�سها  ثيلما  ت�سحك 

وتدير قر�سة.

داخلي. مطعم – �ضباحًا 

الربت،  يجيب  احلائط.  على  املعلق  العمومي  الهاتف  يدق 

رجل الأوتوبي�ض اخلم�سيني.

الربت: �سباح اخلري. نعم هي موجودة. هل هذه ثيلما؟ اآه، 

يا ثيلما، متى �ستهربني معي؟ 

تاأتي لويز وتاأخذ الهاتف من يده.

لويز )خماطبة الربت( لي�ض نهاية هذا الأ�سبوع، يا عزيزي، 

ماذا  مرحبًا.  الهاتف(  داخل  )تتكلم  معي.  �ستهرب  فهي 

قال؟

ثيلما )�سوت خارجي( متى �ستمري لتاأخذينني؟

اأو  الثانية  �ساأكون هناك حوايل  انت متزحي! ح�سنًا!  لويز: 

الثالثة.

ثيلما )�سوت خارجي( ما الأ�سياء التى تريدينني اأن اآخذها 

معي.

اجلبال.  اإنها  اأعتقد.  ما  على  دافئة،  اأ�سياء  اأدري.  ل  لويز: 

اعتقد انها باردة ليًل. اأنا �سوف اأح�رس كل �سيء.

ثيلما )�سوت خارجي( ح�سنًا. �ساأفعل ذلك اأي�سًا.

لويز: وا�رسقي اأدوات داريل ل�سيد ال�سمك.

يا  ال�سمك،  اأ�سطاد  كيف  اأعرف  ل  خارجي(  )�سوت  ثيلما 

لويز.

لويز: ول اأنا اأعرف يا ثيلما، ولكن مبا اأن داريل يفعل ذلك 

فلن تكون �سعبة جداً؟ اراك لحقًا. اإجهزي.

يعّلق الإثنتان اخلط الهاتفي.

خارجي. مطعم. نهاراً.

تنطلق لويز يف �سيارة خ�رساء ثندر بريد خ�رساء جديدة يف 

حالتها الأ�سلية.

على  �ضنطة   – مقرّبة  لقطة   – ثيلما  نوم  غرفة  داخلي. 

ال�رسير – نهاراً

بيجامات  �سوفية،  كل�سات  �سباحة،  ملب�ض  ال�سنطة  داخل 

قطنية، جينزات، كنزات �سوفية – قم�سان قطنية، ف�ستانني، 

كمية كبرية من الثياب لرحلة يومني. نرى ثيلما تقف اأمام 

دولبها، حماولة اأخذ قرار ماذا تاأخذ اأي�سًا، وكاأنها ن�سيت 

�سيئًا. تبدو الغرفة وكاأنها قد اأخذت زخرفتها من كتالوج 

�سريز. اإنها حقًا مزخرفة.

على  �ضنطة   – مقرّبة  لقطة   – لويزا  نوم  غرفة  داخلي. 

ال�رسير – نهاراً 

اأزواج  ثلثة  بنظام.  مطوي  �سيء  كل  جداً  منظمة  �سنطة 

الداخلية  امللب�ض  من  واحد  زوج  الداخلية،  امللب�ض  من 

ال�سوف،  من  كنزتان  الكل�سونات،  من  زوجان  الطويلة، 

جهزت  قد  وكاأنها  تبدو  نوم.  قمي�ض  بالفراء،  مك�سو  ثوب 

ما يكفيها لرحلة خميم. وهذا يظهر �سخ�سية لويز. غرفتها 

الآخر.  مع  متنا�سب  �سيء  كل  �سنطتها.  مثل  متاما  منظمة 

الطراز.  اإنها لي�ست مزخرفة كغرفة ثيلما ولكنها من نف�ض 

اإنها تفكر هل �ستاأخذ زوجًا اإ�سافيًا من الكل�سات. تقّرر اأن ل 

تفعل وتغلق ال�سنطة. تذهب باجتاه الهاتف، تلتقطه وتدير 

القر�ض. ن�سمع:
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ل�ست  يتكلم.  جيمي  مرحبًا،  خارجي(:  )�سوت  ت�سجيل  اآلة 

كلها  حاجاتي  لأن....  �ساأعود  رمبا  ولكنني  الآن،  موجوداً 

موجودة هنا. اأترك ر�سالة.

لويز وجيمي يف �سورة  اإطار يجمع  الهاتف..  لويز  ت�سفق 

مو�سوعه على املائدة بالقرب من الهاتف.

وهي باحلقيقة ت�سفع بفعلتها هذه ذلك الوجه املوجود يف 

ال�سورة، اأي�سًا.

داخلي.غرفة نوم ثيلما – نهاراً.

بدون  ال�سنطة  داخل  اإىل  باحلاجيات  ترمي  ثيلما  زالت  ما 

ترتيب. وهي تخاطب نف�سها ب�سوت خفي�ض كل الوقت. 

تاأخذ اأ�سياء من على من�سدة النوم، �ساعة �سغرية ، مق�ض 

اأظافر ، الخ.

اإىل  تهدف  وكاأنها  تت�رسف  نومها.  من�سدة  درج  تفتح 

�سيء ؛ ويبدو عليها مظهر من يعرف ماذا يفعل، رغم اأنها، 

اأ�سياء من  وب�رساحة وبينما هي تبحث فيه، تلتقط ب�سعة 

قد  كان  هناك.  م�سد�سًا  ترى  املتبعرثة،  املحتويات  بني 

ولكن  حّممل  غري  اإنه  احلماية.  اأجل  من  لها  داريل  ا�سرتاه 

هنالك علبة من الر�سا�ض. تلتقط امل�سد�ض من ذنبه وكاأنه 

جرذ وت�سعه يف �سنطة يدها.

ثيلما: )تتمتم لنف�سها( قتلة جمانني...

تلتقط علبة الر�سا�ض وترميها اأي�سًا معه. حتاول اأن تغلق 

�سنطتها، ولكن هنالك حاجات معلقه خارج ال�سنطة. حتاول 

ت�سوية ما هو عالق ثم جتل�ض بكل وزنها فوق ال�سنطة.

خارجي. منزل ثيلما – نهاراً

منزل  نحو مدخل  القلبة   66T البريد  لويز  �سيارة  تندفع 

ثيلما. يرتفع باب املراآب حيث تقف ثيلما يف املراآب بكل 

امتعتها. �سنطة تبدو وكاأنها �ستنفجر، ادوات �سيد ال�سمك، 

ثلجة، م�سباح. 

�سيارة ثيلما القدمية الرمادية الهوندا تقف هناك اأي�سًا.

تخرج لويز من مقعد ال�سائق.

لويز: لن نحتاج امل�سباح. فاملكان به كهرباء.

ثيلما: اأريد اأن اآخذه. لعل وع�سى.

لويز: لعل وع�سى ماذا؟

ثيلما: فيما اإذا وجد جمنون قتل هارب قد يقطع الكهرباء 

ويحاول املجيء ليقتلنا.

لويز: )توافقها( اآه حقًا، معك كل احلق، يا ثيلما.

عندئذ �سيكون امل�سباح مفيداً. رمبا �سنقطر �سيارتك خلفنا 

يف حالة ما اإذا �رسق �سمعة اإ�سعال ال�سيارة.

اأن مير يف  اأن نفعل ذلك. فذلك ال�سيء بالكاد  ثيلما: علينا 

املمر.

يحمل ال�سيارة بكل �سيء. بالكاد يقفل ال�سندوق.

تدفع ثيلما بكل وزنها عليه. تدخلن ال�سيارة وتنطلقا عرب 

املمر. وبينما هما تتحركان عرب ال�سارع ن�سمع ثيلما تر�سل 

�رسخة مدوية. اإنها ت�سحك ومتد ذراعيها يف الهواء.

خارجي. �ضيارة – نهاراً

ثيلما  تتناول  الوليات.  بني  الطريق  على  ال�سيارة  تقودان 

حقيبتها اخلا�سة وجتد امل�سد�ض.

ثيلما: لويز هل �ستاأخذين بالك من امل�سد�ض؟

ت�رسخ لويز لدى روؤيته.

لويز: ملاذا اأح�رست هذا بحق ال�سماء؟

فكرت ثيلما حائرة هل لويز بهذه ال�سذاجة.

ثيلما: اأوه يا لويز... امل�سطربون القتلة، الدببة... الثعابني! 

باإمكانك  هل  اإذا  ا�ستعمله.  كيف  اأعرف  ل  فقط  ولكنني 

الهتمام به؟

متد لويز يدها وتاأخذ امل�سد�ض من حمفظة ثيلما ومت�سك به 

يف يدها. متتحن وزنه ثم ت�سعه حتت املقعد. ت�سع ثيلما 

الر�سا�ض حتت املقعد.

انهما ت�رسعان نحو الطريق ال�رسيع و�سوت الراديو يخرتق 

الآذان. ت�سع لويز �رسيطًا من مو�سيقى الـ R.B الوح�سية.

ثيلما: ملن هذا املكان ا�ساألك ثانية؟

لويز: انه خا�ض ببوب املدير النهاري. �سوف يح�سل على 

جميع  �سيرتك  فهو  ولذلك  املكان  �ستاأخذ  وزوجته  الطلق 

اأ�سدقائه ي�ستخدمونه قبل اأن ي�سلمها املفاتيح.

ثيلما: مل تكن يل فر�سة اخلروج من املدينة دون داريل.

لويز: وكيف �سمح لك بالذهاب؟

ثيلما: لأنني مل اأ�ساأله.

لويز: اآه، خراء، ثيلما، �سوف يقتلك.

اأن  يل  ي�سمح  مل  بالذهاب.  اأبداً  يل  ي�سمح  مل  ح�سنًا،  ثيلما: 

اأقوم باأي �سيء يجلب يل ال�سعادة، كل ما يريدين اأن اأفعله 

هو ان اأبقى يف املنزل كل الوقت بينما هو يف اخلارج يفعل 

ما ل يعلم به �سوى اهلل.

ي�سود ال�سمت بينهما للحظة.

ثيلما )تنظر مبا�رسة اإىل الأمام( تركت له ر�سالة. تركت له 

بع�ض ما ي�سعه يف امليكرويف.

بعد توّقف قليل.

ثيلما: اأعتقد انك مل ت�سمعي حتى الآن �سيئًا من جيمي...؟

ي�سيق حنك لويزا مطبقًا. تزداد �رسعة ال�سيارة. 

ثيلما:... ل تهتمي.

تتجاوز �ساحنة ن�سف نقل حتمل الغاز على الطريق ال�رسيع 

الوحل  من  حتمي  التي  الرفارف  كالوزة..  �سوتًا  وتر�سل 
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على �سكل �سور ن�ساء عارية. وهنالك مل�سق كبري جداً على 

الظهر يقول، »�ساألعقك من راأ�سك اإىل اأ�سا�سك... مقابل ع�رسة 

�سنتات«.

لويز: هل هذا اأحد اأ�سدقائك؟

تنظر ثيلما اإىل وجهها يف املراآة اجلانبية، متظاهرة باأنها 

تدخن �سيجارة.

مكتوب  الطريق  جانب  على  علمة  نرى  ثيلما  منظور  من 

عليها »�ساأراك يوم الأحد يف الكني�سة!«.

اإليها  تنظر  تخرج.  حتى  وتنتظرها  الولعة  ثيلما  ت�سغط 

لويز بجانب عينيها، ولكنها ل تقول �سيئًا.

داخلي. �ضيارة – طريق ريفي – نهاراً.

ثيلما: هل ما زال الطريق طويًل؟ انا جائعة.

لويز: حوايل ال�ساعة. لدينا طعام يكفينا �سهراً.

الوقوف ب�سع  باإمكاننا  الي�ض  النتظار..  اأ�ستطيع  ثيلما: ل 

دقائق...

اإذا بقينا على  الظلم  اإل بعد  الكابينة  اإىل  : لن ن�سل  لويز 

هذا احلال يا ثيلما.

ثيلما: اإذاً هل �سيختلف الأمر كثرياً اإذا ما توقفنا؟ بربك.

لي�ض باإمكاين اأن اأفعل �سيئًا كهذا مطلقًا.

اإل  اإىل مراهقة وتتابع نّقها  اأن ثيلما �ستتحول  تدرك لويز 

اإذا ا�ست�سلمت لها.

لويز: ح�سنًا، ولكن هذه الوقفة �ستكون وقفة �رسيعة.

خارجي. الر�ضا�ضة الف�ّضيه – لياًل

برمته  م�ساء  الطريق  ميني  على  مكان  اأمام  تتوقفان 

بالنيون. يدعى الر�سا�سة الف�سية. الإ�سارة تتلألأ )كوكتيل 

– برية – رق�ض – طعام(. هنالك موقف �سخم لل�سيارات 
اأن  من  بالرغم  قدمية.  و�سيارات  نقاله  ب�ساحنات  مليء 

ليلي.  ملهى  املكان  اأن  الوا�سح  فمن  مبكراً  زال  ما  الوقت 

وهو مزدحم باكراً.

داخلي. الر�ضا�ضة الف�ّضية – لياًل

�سخمة  موائد  ع�رس  هنالك  بال�سو�ساء.  مليء  املكان  هذا 

هنالك  بالرواد.  مليء  الطويل  البار  باجلماهري.  حماطة 

موائد ون�سد. الغرفة م�سبعة بالدخان. هنالك حلبة للرق�ض 

ولكن ل يوجد راق�سون لأن الفرقة املو�سيقية ما زالت يف 

طور الإ�ستعداد. هنالك رجال منفردون كرث. روؤو�ض عديدة 

مائدة  من  تقرتبان  وهما  ولويز  ثيلما  ملحقة  ت�ستدير 

خالية.

لويز: مل اأر مكانًا كهذا منذ اأن غادرت تك�سا�ض.

ثيلما: األي�ض هذا �سيئًا ممتعًا؟

تاأتي نادلة وترتك قائمتي طعام على املائدة.

النادلة: هل تريدان اأن ت�رسبا �سيئًا؟

لويز: كل �سكراً.

ثيلما: اأريد )وايلد توركي( وزجاجة كوكاكول، من ف�سلك. 

بعد اأن تغادر النادلة:

لويز: ثيلما!

ثيلما: قويل يل �سيئًا. األي�ست هذه اإجازتي اأم ل؟

اأعني، يا الهي اأنك اأ�سواأ من داريل.

لويز: الأمر اأين مل اأرك على هذا احلال منذ زمن طويل.

اأنا متعودة اأن اأراك اأكرث ر�سانة.

ثيلما: ح�سناأً، لقد اأخذت خازوقًا كبرياً ب�سبب ر�سانتي.

واحدة  وملرة  البلدة  خارج  �سنذهب  واإياك  انني  قلت  لقد 

اإيّل لأنني  نرتك لنف�سنا العنان. ح�سنًا، يا عزيزتي، انظري 

�ساأنطلق الآن!

بينما تعود النادلة:

النادلة( لقد غريت راأيي  لويز: )ت�سحك( ح�سنًا... )خماطبة 

�سوف اآخذ بيتزا مرجريتا وقليل من الكورفو بجانبها، من 

ف�سلك.

ثيلما: نعم!

يجرها  بكر�سي  مم�سكًا  رجل  اأتى  النادلة،  غادرت  عندما 

نحو املائدة ويرتاجع اإىل اخللف. اإنه يف الربعينيات متني 

البنية، وجهه يلمع حتت �سوء النيون.

الرجل: الآن اأت�ساءل ماذا تفعل لعبتني حلوتني مثلكما يف 

مكان كهذا؟

لويز : نحن ل نتدخل يف اأحد؟ ملاذا ل حتاول ذلك؟ 

ثيلما: ح�سنا، لقد غادرنا البلدة لق�ساء نهاية الأ�سبوع لأننا 

اأردنا اأن نحاول ق�ساء وقت طيب. ولأن لوزي هذه جمنونة 

لأن �سديقها مل يت�سل بها وهو يغادر...

ترف�ض لويز ثيلما من حتت املائدة.

ما  على  نح�سل  اأن  اأردنا  فقط  اننا  هدوءاً(  )اأكرث  ثيلما 
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ناأكله.

الرجل: ح�سنًا، جئتم اإىل املكان املنا�سب هل حتبون الأكل 

احلار؟ لديهم اأكًل حار جيد.

تعود النادلة حاملة م�رسوب لويز.

الفتاتني  هاتني  تزعج  اأنت  هل  هارلن،  النادلة: 

امل�سكينتني؟

هارلن )الرجل(: مرحبًا، كل. كنت فقط اأ�سادقهم.

ل  اجلميع  اأن  جيد  �سيء  بعينيها(  لويز  اإىل  )ت�سري  النادلة 

يتمتعون بروح ال�سداقة مثلك.

تفهم لويز ملحظتها.

ثيلما: ا�سمك هارلن؟ لدي عم ا�سمه هارلن!

هارلن: حقًا؟ هل هو عم فكه؟ لأنه لو كان كذلك فهنالك 

�سيء م�سرتك بيني وبينه.

ي�سحك هارلن. ت�سحك ثيلما، اأي�سًا، ولكنها يف احلقيقة ل 

تدرك م�سمون النكتة، لويز ل ت�سحك.

اأكون وقحة، ولكن لدي  اأريد ان  لويز )خماطبًا هارلن( ل 

�سيء اأريد اأن اأتكلم عنه ل�سديقتي. على انفراد.

هارلن: اآه، فهمت. مل اأكن اأق�سد اإزعاجكما. ولكن كان من 

ال�سعب اأن ل األحظ �سيدتني جميلتني مثلكما. 

قبل  معي  ترق�سي  اأن  الأف�سل  من  ثيلما(  خماطبًا  )يقف، 

املغادرة، واإل فلن اأ�ساحمك.

ثيلما: اآه، حتمًا. �سيكون هذا م�سدراً ل�سعادتي.

يغادر هارلن، ثم:

ثيلما: لويز، مل يكن ما قلتيه لطيفًا.

لويز: األ تدركني عندما ي�ستهدفك اأحدهم؟

ثيلما: وماذا اإذا كان ي�ستهدفني؟ اأنت متخمة بفعل �سنواتك 

الطوال يف خدمة املوائد.

لويز: رمبا.

ثيلما: ح�سنًا، فقط ا�سرتخي. هل تفعلني ذلك.

اإنك تثريين اأع�سابي.

وت�سلم  واحدة  دفعة  توركي  الوايلد  كاأ�ض  ثيلما  ت�رسب 

اآخر. تنظر النادلة اليها  كاأ�سها للنادلة لتح�رس لها واحداً 

وتهز راأ�سها.

تعود لتواجه �سديقتها.

ثيلما: اذاً، جيمي مل يتكلم بعد؟

لويز: دعيه يذوق مرارة دوائه. ذلك احلمار.

ثيلما: اآ�سفة، يا لويز. اعرف اأنك م�سطربة كلّيًا.

انني فقط متحم�سة ملغادرتي املنزل، على ما اأعتقد.

)توّقف(

ل ادري اإن كان داريل قد عاد للمنزل اأم ل.

لويز: ل اأدري اإن كان جيمي قد عاد.

ثيلما: ملاذا ل تقولني له اأن يذهب اإىل اجلحيم؟

لويز: ملاذا ل تقربي زوجك اخلائب ذاك؟

العائلية،  م�ساكلهما  من  بال�سكوى  موؤقتاأً،  الثنتان  تنطلق 

اإىل اأن تاأتي النادلة.

النادلة )تدير عينيها( هذا على ح�ساب هارلن.

تنظر ثيلما نحو البار حيث يكّز هارلن على اأ�سنانه حمركًا 

وجهها  بيدها.  له  وتلوح  تبت�سم  راق�سة.  حركات  ج�سده 

ي�سرتد جّديته عندما ت�ستدير لتنظر اإىل لويز.

هناك،  يجدك  لن  الطريق،  على  من  جيمي  �سيعود  ثيلما: 

ويوم  املرات  من  الألوف  مئات  ويطلبك  اأع�سابه  �ستثار 

الأحد ليًل �ستعاودي الت�سال به ويوم الأثنني �سوف يقّبل 

الأر�ض التي مت�سني عليها.

تتكلم  التي  وال�رسعة  اأ�رسع من فمها،  ثيلما يتحرك  تفكري 

على  بخبث  لويز  ت�سحك  عليها.  معتادة  لويز  قاتلة.  بها 

طريقة ثيلما بت�سوير املوقف.

لويز: بال�سبط.

فاإذاً  منرح.  دعينا  قلت  اأنت  احلا�رس،  الوقت  ويف  ثيلما: 

لنمرح!

ثم تعاود �رسب كاأ�سها دفعة واحدة وترفعه بيدها، بينما 

الفرقة حلنًا حيويًا. عمليًا يقف املكان كله متجهًا  تعزف 

اإىل حلبة الرق�ض. ت�رسب لويز كاأ�ض التكيل وترفعه عاليًا، 

اأي�سًا.

فيما بعد:

ثيلما ترق�ض مع هارلن وقد رق�ست فرتة من الزمن. 

ثيلما  دان.  يدعى  هادئ  �سخ�ض  مع  لويز  ترق�ض 

تقهقه. حتمل زجاجة من  �سكرانة  الأنفا�ض  مقطوعة 

البرية يف يدها. ت�سحك بل �سبب، وهارلن يدر�سها 

عن قرب؛ تلحظ لويز ذلك.

ال�سيدات،  حلمام  اأذهب  �سوف  ثيلما،  ال�سجيج(  )فوق  لويز 

وبعد ذلك ننطلق اإىل الطريق.

ثيلما )عيناها مغم�ستان، تهتز مع املو�سيقى( جاهزة متى 

اردت ذلك.

تتجه لويز نحو احلمام.

ثيلما )عيناها مغم�ستان( لويز، �سوف اأذهب معك.

)على وجهها نظرة م�سحكة( ل اأ�سعر اأننى على ما يرام.

تتعرث خطواتها فت�سقط من يدها زجاجة البريه.

ع�رسة  خم�ض  من  �سفًا  جتد  حيث  احلّمام  نحم  لويز  تتجه 

امراأة على الأقل اأمامها.

دوب�سي  اوب�سي  بج�سدها(  مي�سك  ثيلما،  )يلتقط  هارلن 
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لندعك تاأخذين هواًء نقّيًا، �سيدتي ال�سابة.

ي�سدها نحو الباب.

متيل لويز اإىل احلائط، تنتظر دورها.

قطع اإىل:

خارجي. مراآب الر�ضا�ضة الف�ضية – لياًل

اإنها م�سلولة  املراآب.  الباب نحو  ثيلما خارج  ي�سد هارلن 

متامًا.

ثيلما: خراء

هارلن: ما بالك؟

ثيلما: توّقف.

هارلن: ملاذا؟

ثيلما: اأنا م�سابة بدوار.

داخلي. الر�ضا�ضة الف�ضية – لياًل 

تذهب النادلة نحو مائدتهم. تلتقط �سنطه ثيلما عن الأر�ض 

تنظر  املائدة،  الفاتورة على  وت�سعها على كر�سيها. ت�سع 

حول املكان حتاول اإيجادهم ثم تغادر.

داخلي – احلمام – لياًل

تدخل لويز احلمام. تقف اأمام امل�سبنة وتنظر اإىل املراآة.

خارجي – املراآب – لياًل 

ثيلما مري�سة، مت�سح فمها مبنديل هارلن. تراجع هارلن 

عند هذا، ولكنه عاود الكرة.

هارلن: كيف ت�سعرين الآن يا عزيزتي؟

ينحني هارلن مل�سقًا راأ�ض ثيلما، وهي تبعد راأ�سها عنه.

ثيلما: اأعتقد انني بداأت اأ�سعر بتح�ّسن.

هارلن: نعم، ولقد بداأت تروقني يل اأي�سًا.

ي�سدها نحو ويحاول اإحاطتها بذراعيه. ت�سد ثيلما ج�سدها 

مبتعدة.

 ال�ستمرار يف ال�سري.
ّ
ثيلما )منزعجة( اأعتقد انه علي

داخلي. الر�ضا�ضة الف�ضية – لياًل.

تفت�ض  اأخرى.  امراأة  تدخل  بينما  احلمام  من  لويز  تخرج 

اإىل  تعود  تراها.  ل  ولكنها  ثيلما.  عن  بحثًا  جيداً  الغرفة 

احل�ساب  ورقة  تلتقط  هناك.  ثيلما  حاجات  فتجد  املائدة 

وتنظر اإليها.

خارجي – مراآب حانة الر�ضا�ضة الف�ضية – لياًل

يحاول  اإنه  املراآب.  نهاية  عند  بعيداً  ثيلما  هارلن  قاد 

تقبيلها الآن. اإنه يدفع ذراعيها اإىل اأ�سفل وهي تبعد راأ�سها. 

ثيلما: ل تفعل. اأنا امراأة متزوجة. اأنا ل اأ�سعر بارتياح. لقد 

كنت مري�سه.

هارلن: ل باأ�ض. اأنا متزوج، اأي�سًا.

هارلن يدفع بج�سده نحوها، وهي تبداأ بدفعه بعيداً ب�سورة 

اأقوى.

داخلي. الر�ضا�ضة الف�ضية – لياًل

لويز حتا�سب النادلة. النادلة تهز راأ�سها، م�سرية اإىل انها مل 

ترى ثيلما هي الأخرى، تلتقط لويز حاجيات ثيلما وتتجه 

نحو الباب.

خارجي-مراآب حانة الر�ضا�ضة الف�ضية – لياًل

رقبتها.  تقبيل  حماوًل  عربة  بظهر  ثيلما  هارلن  ال�سق 

تدفعه  اإنها  يع�رسها.  وبداأ  يديه.  بني  مبوؤخرتها  واأم�سك 

بعيداً بكل ما لديها من قوة، ولكنه ل يرجتع.

لن  عليك.  باأ�ض  ل  جميلة.  اأنت  بتثاقل(  )يتنف�ض  هارلن 

اأوؤذيك. لباأ�ض.

اأعني ذلك! �سوف تتوه لويز  ثيلما )تنا�سل( توّقف. اللعنة، 

عني. اتركني.

هارلن: لويز بخري.

لويز

تنظر  وهي  الف�سية.  الر�سا�سة  حانة  باب  خارج  تقف 

حولها.

ذراعيها  احدى  ثيلما  حتّرر  ثيلما.  بثياب  ي�سد  هارلن 

وت�رسبه على وجهه. ي�رسبها هو بدوره ومي�سك بوجهها، 

فيع�رسه ع�رساً.

اأيتها  ت�رسبيني  اأن  اإياك  ت�رسبيني!  اأن  اياك  هارلن: 

امللعونة!

مل يعد هنالك اأثر للمودة يف وجهه الآن. تبدو عليه مظاهر 

خلفها.  ذراعيها  ويثّبت  وجهها  يرتك  واخلطورة.  ال�سعة 

مي�سك ذراعيها الثنني بيده.

هارلن: اخر�سي فقط.

تنا�سل  ثيلما  زالت  ما  ثوبها.  رفع  الأخرى  بيده  يحاول 

والدموع تتدفق من عينيها.

ثيلما: ل توؤذيني يا هارلن، من ف�سلك.
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هارلن: اخر�سي.

يديرها بحيث ي�سبح وجهها نحو اجلانب اخللفي لل�سيارة.

مي�سك ذراعيها بيد واحدة ويتابع رفع ثوبها فوق اأردافها.

ويبداأ يف خلع �رسواله عندما ن�سمع �سوت خطوات.

لويز )ت�سيح( دعها تذهب.

هارلن: اذهبي اإىل اجلحيم.

ثيلما: لويز!

رقبة هارالن. وت�ضد  توجه فتحة م�ضد�ش ثيلما نحو ظهر 

لويز الزناد.

لويز: دعها، اأيها اخلنزير الواطي، واإل ف�سوف اأفّجر وجهك 

القبيح فوق هذه ال�سيارة اللطيفة.

يرفع هارلن يديه يف الهواء ببطء، فتتحرر ثيلما منطلقة 

وهي تنزل ثوبها.

هارلن: والآن، اهدئي. لقد كنا منزح قليًل.

تنظر لويز نحو ثيلما. تهز ثيلما راأ�سها باإ�سارة ل.

لويز: يبدو اأن فكرتك عن املزاح حقرية جداً. والآن ا�ستدر.

من  بالقرب  زال  ما  امل�سد�ض  ولكن  بالبتعاد  لويز  تبداأ 

وجهه. 

وامل�سد�ض  ترتاجح  زالت  ما  الأمام.  من  مفكوك  �رسواله 

مرفوع.

ثيلما اأي�سًا ترتاجع ببطء.

فمن  هكذا،  امراأة  تبكي  عندما  للم�ستقبل،  ن�سيحة  لويز: 

املوؤكد اأنها لي�ست يف حالة ا�ستمتاع!

تخف�ض لويز امل�سد�ض وحتملق به لثانية. ثم ت�ستدير وتذهب 

بعيداً. وكذلك تفعل ثيلما.

اأنال  اأن   
ّ
علي كان  العاهرة.  اأيتها  �رسواله(  )يرفع  هارلن 

منها.

تتوقف لويز عن م�سيتها.

لويز: ماذا قلت؟

ي اإحليلي. هارلن: قلت م�سّ

امل�سد�ض  وترفع  نحوه  الأمام  اإىل  خطوتني  لويز  تاأخذ 

وتطلق ر�سا�سة اإىل وجهه. ن�سمع ج�سده وهو ي�رسب اأر�ض 

املراآب. 

ال�سيارة خلفه ممتلئة بالدم. ثيلما ولويز  من منظور لويز. 

تخف�ض  بعد.  عن  الليلي  امللهى  �سوت  ن�سمع  �سامتتان، 

لويز امل�سد�ض.

ثيلما: يا اإلهي.

لويز: اح�رسي ال�سيارة.

ثيلما: يا ي�سوع! لويز لقد اأ�سبته.

لويز: اأح�رسي ال�سيارة!

ترك�ض ثيلما لتح�رس ال�سيارة.

لويز )بهدوء، خماطبة نف�سها( راقبي فمك، يا رفيقة.

الداخل  اإىل  لويز  تقفز  اخللف.  اإىل  بال�سيارة  ثيلما  تاأتي 

وتنطلق ثيلما ووراءها احل�سى الطائر. وبينما ت�رسعان من 

املراآب نحو الطريق، ن�سمع املو�سيقى ال�ساخبة من امللهى 

من  الرئي�سي  الطريق  ت�رسب  �سيارتهما  وعجلت  الليلي 

�سدة ال�رسعة.

لويز: ارجعى اإىل الطريق الو�سطى.

ترفع لويز يدها لتكت�سف اأنها ما زالت حتمل امل�سد�ض.

ثيلما: خراء! اأنا... اأنا.. اإىل اأين؟

لويز: الغرب. ي�ساراً

خارجي. �ضيارة – لقطة بعيدة– لياًل

تدخلن اإىل الطريق املتجه نحو الغرب.

اأثناء  لهم  متنوعة  لتحركهم....لقطات  اخللف  من  لقطة 

ال�سفر.

داخلي. ال�ضيارة – لياًل

تلتقط لويز املنديل من مقعد ال�سيارة ومت�سح امل�سد�ض.

امل�سد�ض  ت�سع  البطيء.  بالت�سوير  وكاأنها  تبدو  حركتها 

حتت املقعد.

ثيلما تراقبها.

ثيلما: لويز.

لويز ل جتيب.

ثيلما: لويز اإىل اأين نحن ذاهبتان.

ا�سمتي حلظة  اأدري!  ثيلما! ل  يا  اأدري،  )ترجتف( ل  لويز: 

لكي اأمتكن من التفكري.

تبداأ ثيلما بالبكاء ب�سمت.

اعني  البولي�ض؟  اإىل  الذهاب  ال�رسوري  من  األي�ض  ثيلما: 

اعتقد اننا يجب اأن نخرب البولي�ض.

لويز: نقول لهم ماذا؟ ! ماذا، يا ثيلما؟ ماذا تعتقدين يجب 

اأن نقول لهم.

ثيلما: ل اأدري. فقط نخربهم مبا حدث.

لويز: اأي جزء؟

ثيلما: كله. انه حاول اغت�سابي.

لويز: لقد راآك مئات من النا�ض واأنت ت�سعي خدك على خده 

كل الليل، يا ثيلما! من �سي�سدق ذلك؟! 

نحن ل نعي�ض يف هذا النوع من العامل. انطلقي!

خارجي. الطريق الو�ضطى – لياًل 

تنطلق ثيلما اإىل جانب الطريق. تخرج لويز وتبداأ يف ال�سري 

حول ال�سيارة. تقف عندما ت�سل اإىل خلف ال�سيارة، وت�سعر 

املقعد  اإىل  وتتحرك  ال�سيارة  يف  ثيلما  تبقى  باملر�ض. 
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اجلانبي. 

تدخل لويز اإىل مقعد ال�سائق.

ثيلما: لويز.... هل اأنت بخري؟

ت�سع لويز راأ�سها على املقود.

لويز: يا الهي. )خماطبة ثيلما( ثيلما.

ولكن ثيلما ل ت�سمعها.

لويز: ثيلما.

تنظر ثيلما اإليها نظرة خاوية، دون اأن جتيب.

ا�ستجمع  اأن   
ّ
علي الزمن.  من  لدقيقة  اأقف  اأن  يجب  لويز: 

نف�سي.

�سوف اأجد مكانًا لأحت�سي فنجانًا من القهوة و�سوف اأجل�ض 

للحظة. هل ترغبني يف م�ساحبتي؟

يتحرك راأ�ض ثيلما اإىل الأ�سفل. تدر�ض لويز وجه ثيلما.

لويز: هل هذا يعني نعم؟ هل اأنت معي؟

مرة ثانية تهز ثيلما راأ�سها موافقة. تنطلق لويز بال�سيارة 

خارج اللقطة.

خارجي. موقف اتوبي�ش – مطعم – لياًل

اأتوبي�سات ع�رسي  66T نحوموقف  البريد  �سيارة  تتحرك 

وتقف هناك. ت�ستدير لويز نحو ثيلما.

ماذا  تعرفني  هل  ال�سك.  اإطار  خارج  نكون  اأن  علينا  لويز: 

يعني هذا؟

ثيلما: نعم.

لويز: هذا يعني اأنك لن تكلمي اأحداً. ول تلفتي الأنظار اليك 

باأية طريقة. هل تفهمني هذا؟

مرة ثانية يرجتف راأ�سها باأكرث من اهتزازة اإيجاب.

لويز: قويل يل انك فهمت ذلك.

تومئ ثيلما براأ�سها الآن بثبات. لقد فهمت املراد.

جمموعة لقطات من منظور �سائقي ال�ساحنات وهم يرون 

ثيلما ولويز يدوران باجتاه جزء املطعم من القهوة. تظهران 

�سئيلتني قيا�سًا باملحيط.

النادلة– يدا  لقطعة �ضيقة–  ال�ضاحنات–  داخلي. موقف 

الرابعة قبل الظهر

ت�سعان فناجني القهوة الو�سخة من على الن�سد نحو �سينية 

حتت الن�سد. وتظهر هذه اللقطة لويز وثيلما جتل�سان على 

الن�سد. 

بالقرب  اخلارج  يف  ال�سيارة  تقف  خريطة.  اإىل  لويز  تنظر 

نراجع  اأن  يجب  نف�سها(  تخاطب  )وكاأنها  لويز  الباب.  من 

هذا الأمر. يجب اأن نكون اأذكياء. هذا لي�ض وقت ال�سطراب. 

قام  اننا نحن من  يعرف  اأحد  ل  اأحد.  يره  الأمر. مل  انتهى 

بذلك. ما زلت بخري. 

والآن كل ما علينا اأن نفعله هو اأن نخطط خلطوتنا التالية.

لويز. هذه  يا  واحداً،  �سيئًا  �ساأقول  التالية؟  ثيلما: خطوتنا 

نوع من الإجازة. انا فعًل اق�سى وقتًا جيداً. هذا �سيء م�سل 

حقًا.

لويز: لو مل تكوين مهتمة جداً بق�ساء وقت جيد ملا كنا يف 

هذا الو�سع الذي نحن فيه.

ثيلما: ماذا تعنني بكلمك هذا؟

لويز: انه يعني اأن تغلقي فمك، يا ثيلما.

ثيلما: اإذا هذا كله نتيجة خطاأي..

تنظر لويز اإىل ثيلما لبع�ض الوقت.

لويز: فقط اقفلي فمك.

تاأتي النادلة ومتلأ لهما فنجاين القهوة.

على  من  �سنطتها  تلتقط  احلمام.  اإىل  لتذهب  ثيلما  تقف 

الن�سد، ولكن حزام ال�سنطة مي�سك بفنجان القهوة فيقع على 

الأر�ض حمدثًا �سوتًا قويًا. فت�ستدير الروؤو�ض وتنظر اإليها. 

 اأن اأذهب اإىل احلمام. اأنا.....اآ�سفة.
ّ
ثيلما: علي

توّقف على لويز.

قبل  الرابعة   – الف�ضية  الر�ضا�ضة  حانة  مراآب  خارجي. 

الظهر

البولي�ض حول املكان. توقفت احلركة يف  تتوقف �سيارات 

املكان. اأبواب ال�ساحنة مغلقة – جتل�ض النادلة يف خلفية 

ببذلته  حتري  بولي�ض  مفتوح.  والباب  البولي�ض  �سيارة 

الر�سمية ينحني على الباب ويحمل كرا�سي ملحظاته.

مرة  راأيتهم  ما  اإذا  هويتهم  معرفة  باإمكانك  هل  هال: 

ثانية؟

لينا: )النادلة( هال، لقد قلت لك حوايل ع�رسين مرة، نعم، 

الذي  النوع  من  ايتهما  تكن  مل  ولكن  اأعرفهم  اأن  اأ�ستطيع 

يقوم مبثل هذه الفعلة.

اأنت ل�ست �ساهدة متخ�س�سة متامًا، ولكن ما  هال: ح�سنًا، 
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الذي يجعلك متاأكدة مما تقولني:

من  لتجعل  كافيه  بار  يف  الزبائن  خدمة  تكن  مل  اإذا  لينا: 

الإن�سان خبرياً يف الطبيعة الب�رسية فاإن ل �سيء اآخر يفعل 

ذلك واأ�ستطيع اأن اأقول لك اأن هارلن لوكيت يحاول �رساء 

ما يريد يف مراآب.

واأنا منده�سه كيف مل يحدث هذا من قبل.

هال: من تعتقدين فعل ذلك؟

التي  هي  تكون  ان  اأتاأمل  زوجته؟  اأحدكم  �ساأل  هل  لينا: 

فعلت ذلك.

هال: لينا، توقفي عن الكلم الفارغ، هل تفعلني ذلك؟

هل لديك اأية اأفكار اأم ل؟ فاأنا ما زلت واقفًا يف هذا املراآب 

 اأن اأرفع تقريراً قبل اأن امتكن 
ّ
الغبي طوال الليل، وما زال علي

من الذهاب اإىل املنزل يف وقت ميكنني من ال�ستيقاظ مرة 

ثانيه!

فتاة  انها  اقول  فاأنا  اأحزر،  اأن   
ّ
علي كان  اذا  ح�سنًا،  لينا: 

قدميه او زوج فتاة قدمية. ولكنها مل تكن واحدة من هاتني 

الفتاتني، الطويلة، ذات ال�سعر الأحمر، تركت يل بدًل ماليًا 

�سخّيًا.

هال: اأمل تلحظي نوع ال�سيارة التي كانوا يقودونها؟

لينا: انه ملهى ليلي ولي�ض قاعة خدمة �سيارات! انا ل اأتبع 

الزبائن نحو املراآب.

هال: ح�سنًا لينا. اذهبي اإىل املنزل. قد ن�سطر ل�ستدعائك 

ملزيد من ال�ستجواب.

تخرج لينا من باب ال�سيارة اخللفي.

لينا: هاتان الفتاتان لي�ستا من النوع املجرم.

داخلي. هاتف عمومي-لياًل.

وتدير  ثيلما  تلتقطه  احلّمام.  خارج  عمومي  هاتف  هنالك 

القر�ض.

ثيلما )داخل ال�سماعة( مكاملة مدفوعة من ثيلما.

لي�ض هنالك اإجابة.

داخلي-منزل ثيلما-لياًل.

يرن الهاتف.

لقطات خمتلفة لداخل منزل عائلة ديكن�سون اخلايل.

غرفة النوم

زال  الدولب اجلانبي ما  ثيلما. جارور  متامًا كما تركتها 

مفتوحًا.

امليكرووايف  داخل  بالثلجة.  مل�سوقة  داريل  ر�سالة 

حتتوي الآن على وجبة ذاب ثلجها وما زالت يف غلفها.

داخلي. موقف �ضاحنات – لياًل.

ثيلما: �سكراً. �ساأحاول لحقًا.

ت�سع ال�سماعة يف مكانها وتذهب اإىل احلمام. بينما تغلق 

يف  وتبداأ  بالفّكة  مملوءة  ويدها  لويز  تاأتي  خلفها،  الباب 

لفرتة  اجلر�ض  يدق  ما.  رقمًا  تدير  الهاتف.  داخل  و�سعها 

طويلة. تعيد ال�سماعة اإىل مكانها وتذهب نحو احلّمام تنظر 

على  �سغرية  بقعة  وجود  تلحظ  املراآة.  يف  وجهها  اإىل 

خّدها. تاأخذ منديًل ورقيًا وتبلله وجّتف البقعة. تنظر اإىل 

املنديل فتجد م�سحة حمراء بّراقة.

لويز: ثيلما... تعايل ، ثيلما!

فوراً  وتتوجه  منطلقة  ثيلما  وتخرج  اخل�سبي  الباب  يفتح 

لويز  ترك�ض  لويز.  نحو  تنظر  اأن  حتى  دون  الباب،  نحو 

نراهما  النافذة،  وخارج  املطعم،  خارج  يتجهان  خلفها، 

يدخلن ال�سيارة وينطلقان بعيداً.

خارجي. ال�ضيارة- لقطة وال�ضيارة منطلقة- فجراً

تتدحرج �سيارة البريد T نحو طريق �رسيع له اأربعة مداخل، 

خاليًا تقريبًا. متر �ساحنة باجتاه معاك�ض.

داخلي. ال�ضيارة- فجراً 

الثوب اخلارجي مرمي على ال�سيارة وثيلما جتل�ض مرتهلة 

على املقعد و�سعرها يتطاير بوح�سية يف الهواء.

لويز: �سوف نذهب اإىل البلدة الثانية ونقف. �سوف جند غرفة 

ثم  الزمن  من  لفرتة  اأ�سرتيح  اأن  اأ�ستطيع  �سغري.  فندق  يف 

اأفكر بطريقة ما للح�سول على بع�ض املال. �سوف نحتاج 

اإىل املال. ثيلما. كم معك من املال، يا ثيلما؟

ثيلما: نعم؟ اأوه ل اأدري، دعيني اأرى.

تبحث ثيلما يف �سنطتها فتجد حمفظتها وتخرجها. جتد ثيلما 

بع�ض الفواتري مكّد�سة يف جزء الأموال ال�سغرية فتخرجها 

من مكانها. ترتب ومتّل�ض الأموال التي بحوزتها.

ثيلما: اربعة و�ضتون دوالراً.

اإن  يديها.  من  الأوراق  اأحد  تطري  بعّدها  تقوم  هي  وبينما 

ثيلما ل جتيد الإم�ساك باملال.

ثيلما: اإممم. خراء.. اربعة واربعون دولراً.

�سياقة  على  تركز  اإنها  هذا.  من  �سيء  اأي  لويز  تلحظ  مل 

ال�سيارة.

ثيلما: اأنا فقرية بالنقد.

لويز: همممم. علينا اأن نح�رس بع�ض املال.

خارجي- غرفة فندق �ضغري- نهاراً )ال�ضاد�ضة �ضباحًا(:

ال�ستائر مفتوحة وباإمكاننا اأن نرى ال�سيارة تقف مبا�رسة 

يف  حتملق  ال�رسير  على  م�ستلقية  ثيلما  الغرفة.  خارج 

�سقف الغرفة. لويز تتحرك حول الغرفة وت�سع الأ�سياء يف 

الأدراج.

ثيلما: ملاذا تفرغني ال�سنط؟ لقد قلت اننا �سوف نغفو بع�ض 
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الوقت.

مل تكن لويز تدرك اأنها تفعل ذلك.

اأ�سع ت�سوراً  اأن   
ّ
اأنا ع�سبية فقط. علي اأدري.  اأوه، ل  لويز: 

ملا ميكن عمله.

ثيلما: ح�سنًا عندما ت�سعني هذا الت�سور اأيقظيني.

لويز: ماذا بك بحق اجلحيم؟

ت�سفق لويز باب اخلزانة. فتقفز ثيلما.

ثيلما: ماذا تعنني؟

لويز: ملاذا تت�رسفني هكذا؟

ثيلما: اأت�رسف مثل ماذا؟ كيف يجب اأن اأت�رسف؟ �ساحميني 

لأننى ل اأعرف كيف اأت�رسف بعد اأن فّجرت راأ�ض اأحدهم! 

ي�سمتان لفرتة من الزمن.

لويز: باإمكانك م�ساعدتي يف اإيجاد ت�سور ما! يجب اأن اأجد 

طريقًا للت�رسف واأنت عليك حماولة م�ساعدتي يف ذلك.

البولي�ض ولكن ذلك مل يروق  اإىل  اأن نذهب  اقرتحت  ثيلما: 

لك؛ ولذلك، ب�رساحة، فاأنا يا لويز ل اأملك اأية فكرة.

بع�ض  اأعطيناهم  ما  اإذا  ثيلما؟  يا  العجلة،  مَل  لويز: ح�سنًا، 

الوقت، ف�سوف يح�رسون اإلينا...! يا اإلهي. اأنا ل�ست جاهزة 

للذهاب اإىل ال�سجن. ملاذا ل تذهبني اإىل بركة ال�سباحة اأو 

اأي �سيء من هذا القبيل ول�سوف اأحاول اأن اأجد طريقة ما...

ثيلما: اعطني املفاتيح.

لويز: لن تلم�سي تلك ال�سيارة.

تهتمني  اإنك  الهي!  يا  ال�سندوق!  يف  حاجياتي  ثيلما: 

بال�سيارة اأكرث من اهتمامك مبعظم النا�ض.

لويز: معظم النا�ض ي�سببون يل امل�ساكل، ولكن هذه ال�سيارة 

تخرجني منها.

داخلي – مراآب البولي�ش – نهاراً

هال يف مركز البولي�ض حيث ينرث هو وهارلن الغبار على 

خلف  اإىل  قرب  عن  هال  ينظر  الب�سمات.  لأخذ  ال�سيارة 

ال�سيارة. ي�سع يديه على زوجني من ب�سمات الأيدي. يحرك 

على  يده  وي�سع  يلطخها،  ل  حتى  الب�سمات  خارج  يديه 

ال�سيارة. وجهه يبعد بو�سة واحدة عن ال�ساحنة. يرى بقعة 

تلطخ  التي  الدم  بقع  اأي من  اإنها تختلف عن  وا�سحة.  دم 

وي�سري  الهوية  حتديد  اخت�سا�سي  على  ينادي  ال�سيارة. 

اإليها.

هال: )ي�سري اإليها( ما هذه؟

ياأتي اخت�سا�سي حتديد الهوية وينظر ثم يرفع اأكتافه.

اإخت�سا�سي حتديد الهوية: دم؟

هال: دم من؟

اإخت�سا�سي حتديد الهوية: دمه هو على ما اأعتقد...

يف  خفيف  باأمل  اأ�سيب  كمن  تعبرياً  هال  وجه  على  يبدو 

�رس�سه.

واأخذ يحّدق بال�ساب.

هال: هل تعتقد ذلك؟

ال�سوداء  اللطخة  حول  دائرة  وير�سم  اأ�سود  قلمًا  هال  ياأخذ 

ونقطة الدم، يهز راأ�سه قليًل.

خارجي-غرفة الفندق ال�ضغري-نهاراً

ثم  تقف،  الربكة.  باجتاه  وت�سري  الغرفة  من  ثيلما  تخرج 

تقّرر الذهاب نحو الربكة. تتمدد على كر�سى ا�ستلقاء يواجه 

الطريق.

داخلي. غرفة فندق �ضغري-نهاراً

لويز داخل الغرفة. تنظر اإىل الهاتف. تلتقطه وتدير القر�ض 

وتراقب نف�سها يف املراآة. حتملق وكاأنها حتاول اأن ترى ما 

يف داخلها، عرب روؤية نف�سها.

خارجي-بركة الفندق-نهاراً

عبثًا  حماولة  ا�ستلقاء،  كر�سي  على  نف�سها  ثيلما  ترتب 

ال�سعور وكاأنها يف اإجازة.

داخلي.غرفة فندق-نهاراً

جهاز ت�سجيل )�سوت خارجي( مرحبًا. هذا جيمي. اأنا ل�ست 

هنا الآن...

�سوت يقطع الر�سالة:

جيمي )�سوت خارجي(: مرحبًا ! اأنا هنا. انتظر دقيقة! 

الآلة تتوقف.

داخلي. �ضقة جيمي- نهاراً

جيمي، يف منت�سف الثلثينيات، مو�سيقي يقف اإىل الهاتف 

يف املطبخ. اإنه لي�ض من النوع الذي ميكن اأن يعجب لويز، 

لي�ض م�ستقيمًا ب�سكل كاٍف.

لويز )�سوت خارجي( )على الهاتف( جيمي...

داخلي. غرفة الفندق-نهاراً
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تنظر لويز اإىل نف�سها يف املراآة وهي حتمل �سماعة الهاتف. 

اإنها م�سدومة جداً.

اأنت؟ هل  اأين  جيمي )�سوت خارجي( )على الهاتف( لويز! 

اأنت بخري؟ يا حبيبتي...

لويز: مرحبًا. اأنا جيدة. كيف حالك اأنت؟ مل اأرك منذ مدة. 

اأنت؟ �سوتك  اأين  لويز، حبيبتي...  )�سوت خارجي(  جيمي 

يبدو م�سحكًا.

تر  مل  وكاأنها  املراآة،  يف  نف�سها  اإىل  تنظر  لويز  زالت  ما 

نف�سها من قبل.

لويز: اأنا م�سحكة. انا حقَا م�سحكة.

هذه  تبدو  املدينة؟  يف  اأنت  هل  خارجي(  )�سوت  جيمي 

مكاملة بعيدة.

لويز: كل، اأنا خارج املدينة. اأنا يف..... اأنا واقعة يف م�سكلة 

كبرية، يا جيمي. م�سكلة كبرية يف اركن�سا�ض.

جيمي )�سوت خارجي( لويز، بربك قويل يل ما الذي يح�سل 

هنا!

اأعود ول اأحد يدري اأين اأنت. هل ثيلما معك؟ داريل يت�سل 

كل ن�سف �ساعة قائل انه �سوف يقتلكما معًا عندما تعودان 

لقد جّن جنونه. ل اأح�سدها لو كانت معك.

خارجي-غرفة فندق نهاراً

ثيلما عند الربكة تت�سم�ض.

داخلي –غرفة فندق – نهاراً 

ذهبتما  اأين  اإىل  الهاتف(  )على  خارجي(  )�سوت  جيمي 

معًا؟

اإىل  بحاجة  انا  جيمي...  يا  انظر،  ال�سمك.  ل�سطياد  لويز: 

م�ساعدتك. هذا مو�سوع جدي. اأنا يف م�سكلة وبحاجة اإىل 

م�ساعدتك. هل ت�ستطيع فعل ذلك؟

داخلي. �ضقة جيمي- نهاراً

ت�سدم جدّية �سوتها جيمي. يدرك اأن هذا جدي جداً.

جيمي: نعم، نعم، يا عزيزتي. اأ�ستطيع م�ساعدتك. اأخربيني 

اأين اأنت.

داخلي. غرفة فندق نهاراً 

تغطى جزء الهاتف قرب فمها بيدها. اإنها حتاول ب�سدة عدم 

البكاء.

لويز: لدي ح�ساب توفري يحتوي على �سبعة و�ستني ومائة 

دولر. 

اعرف انك الآن ل ت�ستطيع اإخراجه، ولكنني جاهزة لدفعه 

اأعيده  و�سوف  برقيًا  املبلغ  حتويل  با�ستطاعتك  هل  فوراً. 

لك؟ من ف�سلك؟ اأنا يائ�سة.

جيمي )�سوت خارجي( ما الذي يجري بحق ال�سماء؟

اأقول لك ما  اأن  اأ�ستطيع  اأ�سابني ول  لويز: �سيء �سيء جداً 

هو، جمرد اأنه �سيء �سيء فعلته ول اأ�ستطيع العودة عنه. هل 

باإمكانك م�ساعدتي؟

اأ�ستطيع  األ  اأين؟   ! طبعًا  طبعًا.  خارجي(  )�سوت  جيمي 

اإح�ساره لك؟ بحق اهلل يا طفلتي، من ف�سلك، فقط اأخربيني 

ما الذي حدث ما الذي ميكن اأن يكون �سيئًا جداً؟

جتل�ض لويز على حافة ال�رسير. تنظر اإىل يدها.

لويز: جيمي؟

اإىل  وتديره  الي�رسى  يدها  يف  تلب�سه  الذي  اخلامت  تاأخذ 

اخللف وجتعله يبدو وكاأنه خامت زواج.

لويز: هل حتبني؟

جيمي )�سوت خارجي( يا الهي، حتمًا...نعم!

مدينة  يف  يونيون  و�سرتي  اإىل  باملبلغ  ابرق  لويز: 

اوكلهوما.

داخلي. �ضقة جيمي- نهاراً

جيمي: اأنت يف اأوكلهوما؟!

لويز )�سوت خارجي( لي�ض بعد.

جيمي: لويز، دعيني اأهاتفك بعد اأن اأحوِّله، حتى تعريف اإىل 

اأي مكتب تذهبني.

لويز )�سوت خارجي( األ ميكن اإر�ساله اإىل اأي مكتب.

اإىل  اأخربهم  ان   
ّ
فعلي اأن املبلغ كبري جداً  جيمي: كل، مبا 

اأي مكتب.. اأعرف، لأنني طلبت اأن يحّول يل مبلغ من املال 

واأنا يف الطريق. ويجب اأن تكون هنالك كلمة �رسية واإل فلن 

ي�سلموك املبلغ. يجب اأن اأقول لك الكلمة ال�رّسية.

داخلي. غرفة فندق-نهاراً.

لويز: اأخربين الآن.

جيمي )�سوت خارجي( اطلبيني مرة ثانية.

تخرب  ل  �ساعة  خلل  ثانية.  اأطلبك  �سوف  ح�سنًا.  لويز: 

داريل.

اأنا  لويز،  ثانية.  اطلبيني  اأعرف.  خارجي(  )�سوت  جيمي 

اأحبك، موافقة؟

لويز: موافقة.

خارجي-بركة الفندق –نهاراً

ثيلما عند الربكة. �سيارة تزعق، �سوت زمور عاٍل

لويز )ت�رسخ( تعايل، يا ثيلما! ادخلي ال�سيارة!

اإىل  وتدخل  ال�سم�ض  ف�ستان  وتلب�ض  جال�سة  ثيلما  تقفز 

ال�سيارة.

تقفز فوق الباب. اإنها يف حالة �سدمة خفيفة.

ثيلما: هل انتهيت من التفكري؟

لويز: اأفكر ب�سورة اأف�سل عندما اأ�سوق ال�سيارة.
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تخرج لويز من املراآب.

داخلي-مركز البولي�ش-مكتب املاأجور-نهاراً.

هال داخل املركز يخاطب رئي�سه، يقف اأمام املكتب ويديه 

يف جيوبه بينما يجل�ض رئي�سه خلف املكتب وعليه مظهر 

ال�سطراب.

هال: كل ما نعرفه اأن هنالك �سيدتني يف �سيارة ثندر بريد 

خ�رساء قلبة والتي اجتهت �سماًل خارج املراآب م�رسعة.

نحاول اأن نح�سل على ما ي�سري اإىل ال�سيارة ولكننا مل نفعل 

حتى الآن. حتى الآن، مل نح�سل على �سيء.

ماجور: ح�سنًا، من الأف�سل اأن جتد �سيئًا، حتى لو مل تكونا 

�ساهدتني  كانتا  انهما  اإىل  ي�سري  والوقت  الفاعلتان  هما 

عليها. 

اإ�سارة  �سع  معهما.  التكلم  الأقل،  على  ي�ستطيع،  من  اأريد 

عليها و�سف لهما لرنى ما الذي �سنح�سل عليه.

هال: ح�سنًا.

ماجور: هل هنالك �سبب ما يدعوك للقتناع بانهما غادرتا 

الولية؟

هال: هذا حتمًا ممكنًا.

ماجور: ملاذا ل نبا�رس وندع املكتب يتدخل يف هذا الأمر.

هال: ل م�سكلة عندي حول ذلك.

ماجور: لبد اأن ت�سوي موؤخرة اأحدهم.

خارجي. مزرعة – لقطة ل�ضيارة متحركة – نهاراً

داخلي. �سيارة – نهاراً

نحن  اأين  اإىل  ولكن  لويز،  يا  �سوابك  تفقدي  ل  ثيلما: 

ذاهبتان؟

لويز: مدينة اأوكلهوما. �سوف ير�سل يل جيمي بع�ض املال 

وبعد ذلك...

ثيلما: هل خاطبته ؟! هل هو غا�سٌب؟ هل اأخربته؟

لويز: كل، مل اأخربه. وهذا �سيء يجب اأن نعرفه بو�سوح.

اأ�سواتًا  حمدثًا  كاملجنون  يتكلم  وكان  داريل  ات�سل  لقد 

متنوعة.

اأن  اأن تقويل �سيئًا عن هذا. يجب  عندما تكلميه، ل ميكنك 

تتاأكدي من اأن كل �سيء يبدو طبيعّيًا.

يكن  مل  ولكنه  �سباحًا  الرابعة  يف  باحلمار  ات�سلت  ثيلما: 

يف املنزل.

�ست�ساب  التي  اأنا  للجنون.  �سيدفعه  الذي  ما  اأدري  ل 

باجلنون.

لويز: لقد كنت اأقول لك هذا منذ ع�رس �سنوات.

ثيلما: هل تعتقدي اأن داريل له علقة بواحدة اأخرى؟

لويز: ل اأعتقد اأن داريل ميتلك الن�سج الكايف ليقود علقة.

ثيلما: ولكنك تعتقدين اأنه يت�سلى هنا وهناك.

لويز: ثيلما، اأنا ذاهبة اإىل املك�سيك. اعتقد اأنه مبقدوري اأن 

 اأن اأ�رسع.
ّ
افعل ذلك بيومني ون�سف ولكن علي

هل اأنت جاهزه ملثل هذا؟ اأعني، يجب اأن اأعرف ذلك.

اأعرف ما  اأن   
َّ
اأنا غارقة يف اخلراء. وعلي هذه لي�ست لعبة. 

الذي تريدين فعله.

تطلبينه  الذي  ما  اأدري  ل  انا  اأدري.  ل  اأنا  اأنا....  ثيلما: 

مني...

ثيلما. كلما تعر�سنا  يا  الهي،  يا  ب�سببي.  لويز: ل تتل�سي 

للم�ساكل تفقدين ر�سدك اأو تتظاهرين باجلنون اأو اأي خراء 

الآن...  تغرّي  �سيء  املرة. كل  لي�ض هذه  املرة....  كهذا وهذه 

اإىل  �ساأذهب  الآن ت�ستطيعني فعل كل ما تريدينه، ولكنني 

املك�سيك. �سوف اأذهب. هل �ستاأتني معي؟

حتّدق ثيلما بالطريق. ل جتيب. ثم:

ثيلما: اأعتقد اأنه يفعل. يذهب هنا وهناك.

خارجي. �ضيارة – مزرعة – لقطة من ال�ضيارة – نهاراً

داخلي. مركز بولي�ش – غرفة التحقيق – نهاراً

للويز. وعلى مائدة قريبة  لقطه ملت�سقه »بر�سم ت�سبيهي« 

بالقرب  لينا  النادلة  جتل�ض  ب�سّدة.  ثيلما  ي�سبه  ر�سمًا  نرى 

ويقوم  الر�سم  هال  يلتقط  الر�سم.  يحمل  الذي  البولي�ض  من 

بدرا�سته عن قرب.

خارجي – بلدة ريفية �ضغرية – نهاراً

تدخل ال�سيارة البريد T اإىل البلدة.

خارجي – خمزن ريفي – نهاراً 

اخل�سبي  النوع  ذلك  قدمي.  خمزن  اأمام  وثيلما  لويز  تقف 

املدخل والذي يبيع طعوما وقم�سانا قطنية.

لويز: هل لديك هاتف عمومي؟

الرجل العجوز: خلف اجلانب عند غرف ال�سرتاحة.

حت�سل لويز على دراهم �سغرية بينما تتجول ثيلما تفت�ض 
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على ديدان كاوت�سوكيه، وبع�ض املخللت، تخرج لويز نحو 

الهاتف.

خارجي. الهاتف العمومي – نهاراً

ويجيب  الهاتف  يرن  الهاتف.  يف  الدراهم  لويز  ت�سع 

جيمي.

داخلي. �ضقة جيمي- نهاراً

جيمي: لويز!

خارجي. هاتف عمومي- نهاراً

لويز: هل هذه طريقة اإجابتك على الهاتف؟

جيمي )�سوت خارجي( )على الهاتف(

اأمتكن من  ل  اأن  كدت  اأفقدك.  اأن  عليها. خفت  لقد ح�سلت 

حتويل املال. اليوم ال�سبت.

لويز: من الذي قام بذلك؟

جيمي )�سوت خارجي( �سديق يل ميتلك ناديًا ا�سمه ديكي 

راندل �سوف تعريفينه عندما ترينه. �سقيقه كان يف �سفك. 

ا�سمه تريي.

لويز: مل تخربه ملاذا حّولت املال، الي�ض كذلك؟

جيمي )�سوت خارجي( )على الهاتف( كل، يا عزيزتي. قلت 

له انني اأريد �رساء �سيارة. ملاذا تريدين هذا املبلغ؟

اأين  اإىل  �سيء جيد.  هذا  ال�سوؤال( جيد.  على  )ل جتيب  لويز 

اأذهب؟

يدعى  مكان  اإنه  الهاتف(  )على  خارجي(  )�سوت  جيمي 

اإنه   .23 �رسق  �سمال   1921 العنوان  �سي�ستا.  �سوز  فندق 

حتت ا�سمك.

لويز: وما هي كلمة ال�رس؟

جيمي )�سوت خارجي( )على الهاتف( اخلوخة.

لويز: ماذا؟

جيمي )�سوت خارجي( هذه كلمة ال�رس. اأنا م�ستاق لك اأيتها 

اخلوخة.

تدير لويز عيناها وحتاول اأّل تذوب.

لويز: ح�سنًا، يا جيمي. �سكراً لك.

ت�سع ا�سبعها على �سماعة التليفون.

داخلي- �ضقة جيمي – نهاراً

ما زال جيمي ي�سع ال�سماعة على اأذنه.

جيمي: لويز؟

داخلي-خمزن ريفي – نهاراً

ثيلما داخل املخزن تبتاع علكة وحلوما معلبة. اإىل جانب 

�سندوق احل�ساب تعر�ض زجاجات م�رسوب �سغرية. تلتقط 

الوايلد تروكي وت�سعه  ثيلما زجاجة �سغرية من م�رسوب 

على الن�سد.

زجاجة  تاأخذ  احل�ساب.  يف  بو�سعه  العجوز  الرجل  يقوم 

ي�سع  العجوز  الرجل  زال  ما  الن�سد.  على  وت�سعها  ثانية 

احلاجيات يف احل�ساب. تاأخذ اثنتني اآخرتني وت�سعهما على 

الن�سد. تاأخذ باقي زجاجات الوايلد توركي املو�سوعة يف 

العر�ض وت�سعها على الن�سد – تاأخذ زجاجة �سغرية من 

العجوز  الرجل  ينظر  اي�سًا.  الن�سد،  على  وت�سعها  الكورفو 

كبرية  زجاجة  خلفه  الذي  احلائط  من  يتناول  اأخرياً  اإليها 

من الوايلدتوركي وي�سعها اأمامه.

تف�سلني  ل  اأنك  متاأكدة  اأنت  هل  �سيدتي،  العجوز:  الرجل 

احلجم القت�سادي الكبري؟

خارجي. هاتف عمومي- نهاراً 

ت�سع لويز الهاتف يف مكانه. ت�سري بعيداً باجتاه الناحية 

الأماميه من املحل.

خارجي-خمزن ريفي-نهاراً.

تخرج ثيلما من الناحية الأمامية للمخزن. يقع املخزن عند 

تقاطع طرق حيث كمية ل باأ�ض بها من املركبات املتنقلة.

لويز: اذهبي وات�سلي بداريل.

املقعد  على  حمفظتها  ت�سع  ال�سيارة.  باجتاه  ثيلما  ت�سري 

الأمامي. تنظر نحو لويز.

ثيلما: اأاأت�سل به؟

لويز: ات�سلي به ل تقويل له �سيئًا قويل له اأنك مت�سني وقتًا 

رائعًا واأنك �ست�سلني اإىل املنزل غداً م�ساء.

ثيلما: هل �ساأفعل؟

لويز: ل اأدري لن اأكون هناك.

بينما يغو�ض هذا  البع�ض  اإىل بع�سهما  ولويز  ثيلما  تنظر 

الأمر يف داخلهما.

ثيلما: ت�سري حول املكان نحو املبنى اجلانبي اإىل الهاتف.

تتناوله وتدير القر�ض.

ثيلما )يف الهاتف( مكاملة مدفوعة من ثيلما.

خارجي – واجهة املخزن – نهاراً

تدخل لويز اإىل داخل املخزن لتناول �سيء من ال�سكولتة

خارجي – هاتف عمومي – نهاراً 

ثيلما: عزيزي؟

داخلي- منزل ثيلما – نهاراً 

داريل يف �سالة املنزل الغرفة يف حالة من الفو�سى.

ال�سا�سة  ذو  التلفزيون  مكان.  كل  يف  برية  علب  هنالك 

الكبرية مفتوح وعليه مباراة كرة قدم. داريل يلب�ض ملب�ض 

ريا�سية. يلب�ض �رسواًل ق�سرياً فا�سحًا وقمي�سا قطنيا بقّبة 

مفتوحة V ، ويلب�ض جمموعة من العقود والأ�ساور.

داريل: اللعنة، يا ثيلما، اأين اأنت بحق اجلحيم؟!
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خارجي – هاتف عمومي – نهاراً

ثيلما: اأنا... انا مع لويز.. اإننا يف اجلبال، نحن.... 

داخلي – منزل ثيلما – نهاراً 

تفعلني؟  انك  تعتقدين  اجلحيم  بحق  ماذا  )مقاطعًا(  داريل 

عملي  اإىل  اأغادر  ال�سبب؟  هو  هذا  هل  عقلك؟!  فقدت  هل 

وتغادرين اأنت كل ما متلكني من عقل؟

خارجي – نهاراً – هاتف عمومي – نهاراً 

ثيلما: داريل... يا طفلي العزيز... داريل، اهداأ الآن، يا عزيزي. 

رجاء ل تفقد اأع�سابك. اأ�ستطيع اأن اأ�رسح...

داخلي – منزل ثيلما – نهاراً

داريل يف حالة جنون، ولكنه ما زال يتابع �سري اللعبة.

داريل: انتظري. انتظري دقيقة، اللعنة.

يغطي ال�سماعة ويتابع م�ساهدة اللعبة حيث يخ�رس فريقه 

�سماعة  يعيد  جنونًا.  اأكرث  يجعله  وهذا  الكرة.  ا�ستبقاء  يف 

الهاتف اإىل اأذنه يف الوقت الذي ي�سمع ثيلما تقول:

ثيلما )�سوت خارجي(... فقط ليوم واحد و�سوف نعود غداً 

ليًل.

داريل: كل لن تفعلن. �سوف تعودان اليوم. 

الآن! اأعيدي موؤخرتك الآن اإىل هنا، يا ثيلما، الآن، اللعنة. 

ثيلما هل تفهمينني؟

خارجي – هاتف عمومي – نهاراً 

حتاول ثيلما حب�ض دموعها – حتاول اأن تكون قوة.

والدي،  ولي�ض  زوجي  اأنت  ف�سلك...  من  داريل  ثيلما: 

يا داريل.

داخلي.. منزل ثيلما – نهاراً

لي�ست  هذه  لويز  اإن  املو�سوع!  ينهي  هذا  )مقاطعًا(  داريل 

اإذا مل تعودي اإىل هنا الليلة،  �سوى �سخ�سية �سيئة التاأثري. 

بحق اهلل، يا ثيلما... ح�سنًا، فقط ل اأريد ان اأقول... ل ينب�ض 

اأي منهما بكلمة لربهة من الزمن.

داريل: ثيلما؟

خارجي – هاتف عمومي – نهاراً.

ثيلما: داريل.

داريل )�سوت خارجي( ماذا؟

ثيلما : اذهب وانتحر.

ترفع ال�سماعه وتنهي املكاملة معه.

خارجي – خمزن ريفي – نهاراً 

الدموع من عيني ثيلما وهي تراقب الطريق وتعود  تنهمر 

واحداً  �سدمت  اأن  بعد  ت�رسخ  ال�سيارة.  نحو  كالعا�سفة 

يف طريقها مل تكن قد راأته. يرتد الثنان اإىل اخللف ب�سع 

خطوات من �سدة الإ�سطدام.

عابر �سبيل: اأواه، �ساحميني! يا اآن�سة، هل اأنت بخري؟

ت�ستمر.  الدموع  ولكن  بـ»نعم«  راأ�سها  مطاأطئة  ثيلما  ت�سري 

بكاءها �سامت.

عابر �سبيل: هل هنالك ما ا�ستطيع فعله؟

بـ »ل«. حتاول كبح دموعها. تلحظ كم  راأ�سها  تهز ثيلما 

هي زرقاء عيناه.

ثيلما: كل. �سكراً. اآ�سف.

تدخل  ال�سيارة.  نحو  عائدة  وهي  نف�سها  ت�ستجمع  ثيلما: 

اجلانبية، يف  املراآة  اإىل  اإليها وهي جتفف عينيها، وتنظر 

املراآة جتد عابر ال�سبيل يدور ويعود من جانب املبنى. انه 

يبعد ب�سعة اأقدام عن ال�سيارة. تراقبه وهو يخلع قمي�سه ذا 

الكم الطويل وي�سعه يف حقيبته.

ح�سنًا  ح�سنًا.  يبدو  وجينز.  قطنيًا  قمي�سًا  يلب�ض  الآن  هو 

فعًل. تنظر يف املراآة اليه وهو يتناول اأغرا�سه ويتجه نحو 

الطريق. ت�ستطيع اأن تراه وهو ي�سري. يتوّقف. اإنه يفكر يتجه 

عائداً نحو ال�سيارة.

عابر ال�سبيل: هل متانعان اإذا ما �ساألت اإىل اأين تتجهان اأنت 

و�سديقتك؟ انا اأحاول العودة اإىل املدر�سة وقد تخلفت عن 

مركبتي ولذلك فاأنا ل اأ�ستطيع احلراك. هل اأنتما ذاهبتان 

يف نف�ض طريقي؟

ثيلما ل تدري ماذا تفعل.

اأوكلهوما.  مدينة  اإىل  ذاهبتان  اأننا  اعتقد  اأممم.  ثيلما: 

ولكنني ل�ست متاأكدة.

عابر ال�سبيل: هل تعتقدين اأنه با�ستطاعتكم... اأعني، ميكنني 

م�ساعدتكم يف دفع الوقود.

تعرف ثيلما اأن لويز �سوف ل حتب هذا.

اإنها لي�ست  الأمر لي�ض يف يدي.  انظر،   ، اأممم. ح�سنًا  ثيلما: 

من  ولكنها  �سديقتي،  ن�ساأل  اأن  علينا  اأممم،  �سيارتي. 

املحتمل اأن ل توافق. اإنها �سيقة قليًل.
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عابر ال�سبيل: ح�سنًا ، من الأف�سل اأن ل ن�ساألها ولكن على 

اأي حال �سكراً.

الآن تريده اأن ياأتي. يبداأ يف البتعاد عن ال�سيارة.

ثيلما: ح�سنًا ، باإمكاننا �سوؤالها. فهذا ل ي�رّس.

يف نف�ض اللحظة تخرج لويز من املخزن. ترى ثيلما تخاطب 

مكانها  يف  ميتة  تتجّمد  الزمن،  من  وللحظة  ال�ساب.  هذا 

ال�سيارة.  نحو  �سريها  تتابع  ثم  امل�سهد،  هذا  تتقبل  وهي 

بالرغم من اأن وجهها ل يحمل اأي تعبري، اإل اأننا ن�ستطيع 

اأن نرى اأنه من املمكن اأن تقتل ثيلما.

ثيلما: لويز، هذا ال�ساب يف طريق عودته اإىل املدر�سة وهو 

بحاجة ملن ي�ساعده يف النتقال، ولقد فكرت مبا اأنه....

لويز: رمبا لن تكون هذه فكرة ح�سنة.

ثيلما: لويز.

يهّز عابر ال�سبيل راأ�سه ويبداأ يف ال�سري باجتاه الطريق.

عابر ال�سبيل: امتنى لكما يومًا لطيفًا و�سياقة اآمنة.

مت�سايقة  ثيلما  وان  فعًل  لطيف  ال�سبيل  عابر  اأن  يبدو 

عدم  قّررت  ولكنها  تو�سيلة،  منحه  رف�ست  التي  لويز  من 

مواجهتها. 

ثيلما: انظري كم هو مهّذب؟ انه فعًل لطيف.

تخف�ض لويز اجلزء العلوي من ال�سيارة وتخرج من املكان.

متران اأمام عابر ال�سبيل. تلّوح له ثيلما بيدها.

عابر ال�سبيل )خماطبًا ثيلما( ابتهجي الآن!

ت�ستدير يف مقعدها وحتاول متابعة التلويح بيدها.

مل�سقة  لقطة  الطريق.  على  ي�سوقان  لها.  ويلّوح  يبت�سم 

لعابر ال�سبيل بينما تتل�سى الب�سمة عن وجهه.

قطع اإيل:

داخلي – �ضيارة – ت�ضري – نهاراً

تبدو ثيلما ماأخوذة.

ثيلما: كنت اأمتنى لو ا�سطحبناه معنا.

لويز: ماذا قال داريل؟

فقط  اأريد  كنت  ثيلما.  يا  باأ�ض  »ل  قال  )ب�سخرية(  ثيلما 

طيبًا.  وقتًا  تق�سني  تكوين  اأن  اأرجو  بخري.  اأنك  من  التاأكد 

اأنا  الوقت.  اأن حتملتني كل هذا  اأنك ت�ستحقينه بعد  ل �سك 

اأحبك يا عزيزتي.

ل تقول لويز �سيئًا.

ثيلما: كم هي امل�سافة لن�سل اإىل مك�سيكو اللعينة؟

داخلي. مركز البولي�ش – نهاراً 

يف  اخل�رساء   T بريد  �سيارات  بكل  قائمة  هال  يراجع 

الولية.

اإدخال – �سا�سة احلا�سوب

نحو  تعبري  بل  هال  يحّدق  بينما  الأ�سماء  قوائم  تتواىل 

ال�سا�سة.

�سيئًا  يعنى  ل  وهذا  �سوي�سار مير.  اليزابيث  لويز  ا�سم  نرى 

لهال.

داخلي. �ضيارة – نهاراً 

كلب  مثل  ثيلما  البلدة.  من  يخرجان  دقيقه.  ع�رسين  بعد 

يحمل عظمة. فهي ترف�ض التخلي عنها.

اأعطيت  اإذا ما  اأرى ما الذي �سيزعجك  اأن  اأ�ستطيع  ثيلما: ل 

اأحدهم تو�سيله. هل راأيت موؤخرته. اإن داريل ل ميلك موؤخرة 

لطيفة مثلها. ت�ستطيعني اأن توقفي �سيارة يف ظل موؤخرته. 

لويز: اأنا اآ�سفه. انا ل�ست يف مزاج ي�سمح باملرافقة الآن.

الطرق  كافة  جتدي  اأن  اأريدك  اخلريطة.  هذه  خذي  هنا. 

اأننا  اأعتقد  املك�سيك.  اإىل  اأوكلهوما  من  املوؤّدية  الفرعية 

يجب اأن نبتعد عن الطريق الرئي�سي. فنحن م�سكوك باأمرنا.

ثيلما )تاأخذ خريطة( ح�سنًا، يبدو اأننا ن�ستطيع اأخذ الطريق 

81 التي تتجه راأ�سًا اإىل دال�ض، ثم نقطع نحو....

لويز )مقاطعًة( ل اأريد الذهاب اإىل ذلك الجتاه حاويل اأن 

جتدي طريقًا ل متر بتك�سا�ض.

الذهاب  تريدين  ماذا؟  انتظري.  اخلريطة(  اإىل  )تنظر  ثيلما 

يف  املرور  تريدين  ول  باأوكلهوما  مارة  مك�سيكو  اإىل 

تك�سا�ض؟

لويز: تعرفني �سعوري جتاه تك�سا�ض... ل نريد الذهاب من 

هناك.

األ  بحياتنا!  لننجو  هاربان  ولكننا  لويز،  يا  اأعرف  ثيلما: 

تعتقدين اأنه باإمكانك هذه املرة الذهاب ا�ستثنائيًا؟

اأعني، انظري اإىل اخلريطة. املنطقة الوحيدة بني اأوكلهوما 

واملك�سيك هي تك�سا�ض!

لويز: ثيلما! ل اأريد الكلم عن هذا املو�سوع! والآن حاويل 

�سواها  اأنا  لأجد  اخلريطة  اأعطني  اأو  اآخر  طريقًا  جتدي  اأن 

هل تفهمني؟

ثيلما: كل يا لويز. ملاذا مل تخربيني عن ما حدث؟

اإن لويز غري منطقية يف التحّدث عن هذا املو�سوع. وثيلما 

حائرة ب�سبب ردة فعل لويز ولكنها ت�سغط عليها اأكرث.

الذي  املكان  اأن هذا هو  اأعتقد  اأنا ل  اأنا فقط...  اأنا...  لويز: 

اأريد اأن اأُم�سك به. اأنني قمت بفعل �سيء لـ... اأن تفجري راأ�ض 

اأحدهم و�رسواله اإىل اأ�سفل، �سدقيني، اإن تك�سا�ض هي اآخر 

اأريد  ل  قلت  الآن،  بي.  ثقي  به.  مت�سكي  اأن  تريدين  مكان 

الكلم عن هذا املو�سوع.

الطريق  على  م�سلطتان  عيناها  جداً.  مهزوزة  لويز  تبدو 

ابي�ّض  مقب�سها  اأن  بحيث  ب�سدة  باملقود  مت�سك  ولكنها 
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لونه.

انها ل تنظر اإىل ثيلما. فجاأة متد يدها وتقفل الباب. تنتف�ض 

ثيلما عند هذه احلركة.

اإىل  لن�سل  تك�سا�ض  حول  ندور  �سوف  ح�سنًا.  ثيلما: 

املك�سيك.

هذا جنون.

خارجي – طريق – ار�ض زراعية – نهاراً.

ي�سري هال على ممر جانبي وهناك يرى �سخ�سني كبريين 

اإىل باب املبنى  ال�سن يجل�سان خارج املبنى، ويتوجه  يف 

فيقرعه.

داخلي – �ضقة لويز – نهاراً

لقطات متفرقة يف �سقة لويز الفارغة.

هنالك �سور للويز وثيلما يف املدر�سة الثانوية.

املطبخ يف غاية النظافة ول �سيء مرتوك على الن�سد.

الرتتيب وبالقرب منه كومودينه عليها  �رسيرها يف غاية 

�سورتها مع جيمي يف اإطار على �سكل قلب.

كل �سيء مرتب جداً ونظيف.

خارجي – مبنى �ضقة لويز – نهاراً

ال�سخ�سني  متجاوزاً  املمر  على  اخللف  اإىل  هال  ي�سري 

الكبريين يف ال�سن. يقف، ي�ستدير ويعود نحوهم. نراه يقف 

ويتكلم معهما.

مو�سيقى خارجيه:

داخلي. �ضيارة – نهاراً 

تقوم ثيلما ولويز بالغناء مب�ساحبة املو�سيقى.

ثيلما/لويز )ي�سريان( ياه، ياه، ياه، ياه، ياه، ياه!

خارجي – تقاطع طريق – نهاراً 

يقف عابر ال�سبيل على جانب الطريق. تنظر ثيلما اإىل لويز 

متو�ّسلة

تتحرك  اخللفي.  املقعد  على  ويجل�ض  هو  ويقف  لويز  تقف 

ثيلما كاللعبة وتنظر اإليه مواجهة.

داخلي/خارجي. مقهى – نهاراً 

ي�سري هال نحو املقهى حيث تعمل لويز. لقطات متعددة له 

وهو يخاطب املوظفني الآخرين. الربت، نادلة، الخ. البع�ض 

وثيلما.  لويز  ل�سور  اأ�سكت�سات  يلحظ  عندما  فمه  يغلق 

املدير النهاري ياأتي ينظر اإىل ال�سور ويخاطب هال.

داخلي. �سيارة 

ال�سبيل  لعابر  وامل�رسوبات  املاأكولت  بتقدمي  ثيلما  تقوم 

ولويز.

خارجي. منزل ثيلما – نهاراً

تتحرك �سيارة هال البولي�سية التي ل حتمل اإ�سارة بولي�ض. 

�سيارة كورفيت كاملة التجهيز مركونة يف املمر.

داخلي. �سيارة

املقعد  خلفية  على  بذقنه  مّتكئًا  ال�سبيل  عابر  ينحني 

الأمامي.

ثيلما: اإذا يا جـ.د ماذا تدر�ض يف املدر�سة؟

جـ.د: الطبيعة الإن�سانية. اأنا اأتخ�س�ض يف علم ال�سلوك.

لويز: وماذا تريد اأن ت�سبح عندما تكرب؟

جـ.د: نادل.

ت�سحك لويز. لقد جذبها هي الأخرى.

خارجي – منزل ثيلما – نهاراً 

الأمامي  الباب  يفتح  بينما  اجلانبي  املمر  عند  هال  ي�سري 

فجاأة ليظهر داريل ال�سكران يلب�ض �رسواًل من هاواي وكمية 

من العقود، ويف يده علبة برية.

داخلي- منزل ثيلما – نهاراً

ميلأ  التلفزيون  و�سوت  ال�سالة  يف  وداريل  هال  يجل�ض 

القاعة. 

على املائدة �سور و�سحف. �سورة مقّربة لوجه داريل.

داريل: ماذا؟!

قطع اإىل:

داخلي. منزل ثيلما – ال�سالة – نهاراً 

�سورة مقّربة جداً لوجه داريل.

داريل: ماذا؟!!

خارجي – طريق �رسيع ريفي – نهاراً 

جـ.د. )خماطبًا ثيلما( اإذا ماذا جرى لكي ل تنجبي اطفاًل؟

ثيلما: داريل، زوجي، يقول اأنه غري م�ستعد لذلك. فهو بحد 

ذاته طفًل. وهو فخور باأنه ما زال طفًل.

لويز: لديه ال�سيء الكثري ليتفاخر به.

ثيلما: لويز وداريل ل ين�سجمان معًا.

لويز: اأنت تب�ّسطني الأمر.
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ثيلما: انها تعتقد اأنه خنزير.

لويز: اإنه حقًا عمل فذ.

جـ.د.: هل تزوجتما واأنتما يف �سّن �سغرية؟

ثيلما: اربع وع�رسون لي�ض �سنًا �سغرياً. كنا قد ترافقنا ملدة 

ع�رس �سنوات قبل اأن نتزوج. مل اأرافق اأحداً �سواه.

جـ. د.: ح�سنًا، اإذا كان قويل ل يزعجك فهو حقًا حمار.

ثيلما: ل باأ�ض. اإنه حمار حقًا. اأنا اأترك املو�سوع ينزلق كل 

الوقت ينظر جـ.د. اإىل الطريق اإىل نقطة بعيدة فيها.

جـ.د.: من الأف�سل اأن تبطئي �رسعتك. هنالك �رسطي.

تاأتي  �سري  �رسطة  �سيارة  فرتى  الأر�ض  اإىل  لويز  تنظر 

جانب  تاأخذ  ولكنها  ال�سطراب  عليها  يبدو  ل  باجتاههم. 

التي  والأع�ساب  بال�سجر  حماط  للوقوف  ممر  نحو  الطريق 

حتجب امل�سهد عن الطريق.

اجلانب  على  ال�رسطة  �سيارة  متر  بينما  هناك  اإىل  تنزلق 

الآخر دون اأن تراهم.

يكن  مل  �سيئًا  وكاأن  الطريق  نحو  ميينًا  وتنزلق  لويز  تعود 

اطلقًا. يدركان اأن اأحداً مل يلحظهما. ينظر جـ.ي. ولويز اإىل 

بع�سهما البع�ض.

جـ.د. رمبا لديك ب�سع خمالفات توّقف؟

لويز: �سوف ن�سحبك اإىل مدينة اأوكلهوما وبعد ذلك عليك 

اأن تتجه لوحدك.

داخلي – منزل ثيلما – نهاراً

على  املركزية  املخابرات  وكالة  رجل  خماطبًا  هال  يقف 

الهاتف.

املنزل  حول  يتحرك  مذهوًل.  كر�سي  على  داريل  يجل�ض 

بع�ض العاملني على التحقيقات.

تطابق  ال�سيارة  ج�سم  على  املوجودة  الب�سمات  هال: 

ب�سمات ثيلما ديكين�سون.

داخلي – مكتب وكالة املخابرات املركزية – نهاراً

اإىل  ينظر  الأربيعنيات  يف  �سرتاتون  ماك�ض  الوكالة  رجل 

الر�سومات الت�سبيهية للويز وثيلما.

ماك�ض: ح�سنًا، �سوف اأكون ملعونًا. األي�ض هذا غريبًا.

داخلي – منزل ثيلما – نهاراً

هال: والزوج يقول ان هنالك بندقية مفقودة. اأخذت اأ�ضياء 

اأنها كانت تخطط للبقاء فرتة طويلة. الغريب  عديدة. يبدو 

حياتها،  يف  البندقية  تلك  تلم�ض  مل  انها  يقول  زوجها  اأن 

لقد اأح�رسها لها لأنه يتاأخر خارج البيت كثرياً. ولكنه قال 

اأنها مل تلم�سها، ومل تتعلم كيف ت�ستعملها، فقط تركتها يف 

الدرج ل�سنني.

داخلي – مكتب وكالة املخابرات املركزية – نهاراً 

ماك�ض: ما نوع تلك البندقية؟

 38.A :)هال )�سوت خارجي

ماك�ض: �سحيح. اأين هم الآن؟

داخلى. منزل ثيلما – نهاراً 

هال: نحن نبحث. لقد كانتا يف طريقهما اإىل كابينة احدهم 

تبحث  اأنت  تكون  اأن  ناأمل  نبحث  تظهرا. نحن  ولكنهما مل 

اأي�سًا.

خارجي – فندق �ضو لال�ضرتخاء – الغ�ضق

تدخل لويز وثيلما و جـ.د. نحو مراآب الفندق.

لويز: يجب اأن اأدخل لب�سع دقائق.

املفاتيح  وتاأخذ  اخللفي  املقعد  يف  جـ.د.  اإىل  لويز  تنظر 

خارج فتحة الت�سغيل.

وتودعا  تخرجا  اأن  الثنان  اأنتما  لكما  الأف�سل  من  لويز: 

بع�سكما.

تخرج لويز من ال�سيارة وتدخل اإىل املكان.

داخلي – مكتب الفندق – لياًل

امراأة اأكرب �سّنًا جتل�ض اأمام احلا�سوب وتنظر يف �سا�سته. 

لويز: لويز اليزابيث �سوبار. هل اأنت متاأكدة؟

املراأة: ل �سيء. مل ياأت �سيء اليوم بتاتًا.

مع  اخللفي  املقعد  نحو  تزحف  ثيلما  وترى  لويز  ت�ستدير 

جـ.د. 

حتت  راجعي  اخلوخ؟  ا�سم  حتت  �سيء  هنالك  األي�ض  لويز: 

كلمة خوخ.

املراأة: كل، ل �سيء حتت كلمة خوخ اأي�سًا.

ياأتي رجل من خلف لويز ويقف خلفها مبا�رسة.

ال�رسية!  الكلمة  هي  هذه  خوخ؟  قلت  هل  )جيمي(  الرجل 

دعيها ترى ما الذي فازت به، يادون.

ي�سقط من يده ظرفًا اأمامها. لويز ت�ستدير مذهولة اإىل الوراء 

ب�رسعة.

جيمي: مرحبًا، اأيتها اخلوخات.

لويز: يا الهي! جيمي! اأنت يا الهي! ماذا تفعل هنا؟

جيمي: )خماطبًا املراأة( هل باإمكاننا احل�سول على غرفة 

اأخرى؟ فقط �سعيها على بطاقة ائتماين.

ت�سلمهما املراأة مفتاحًا.

املراأة: ا�ستديرا اإىل اخللف.

خارجي – مراآب الفندق – لياًل 

لويز وجيمي ي�سريان اإىل اخلارج ومي�سكا بثيلما التي جتل�ض 

وترمي  وت�رسخ  فتذهل  جيمي  ثيلما  ترى  جـ.د.  مل�سقة 

بنف�سها بدون اإرادة نحو املقعد اخللفي نحو اجلهة الأخرى 

من ال�سيارة. حتاول اأن تتمالك نف�سها.
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بحق  هنا  تفعل  ماذا  الغريب.  اأيها  مرحبًا،  جيمي!  ثيلما: 

ال�سماء؟

جيمي: ل ت�ساأليني اأ�سئلة، و�سوف ل اأكذب عليك.

ثيلما: اجابة جّيدة. ومثلها م�ساعف بالن�سبة يل.

جيمي: من هو �سديقك؟

بادية  النزعاج  وعلمات  ال�سيارة،  خارج  جـ.د.  يت�سلق 

عليه.

ثيلما: هذا جـ.د.اإنه تلميذ. لقد قمنا بتو�سيلة اإىل هنا فقط. 

وبعد ذلك عليه اأن يذهب مبفرده. وهذا ما يفعله. انه ذاهب. 

األي�ض كذلك يا جـ.د.؟

جـ.د.: نعم. �سكراً للتو�سيلة. فليحفظكم جميعًا اهلل.

ي�ستدير ب�رسعة وي�سري بعيداً باجتاه الطريق.

اأن اراقبه وهو  اأحب  ثيلما )تراقبه(: نعم، ها هو ذا يذهب. 

يفعل ذلك.

لويز )خماطبة جيمي( ثيلما معجبة به نوعًا ما.

جيمي يبت�سم.

جيمي )خماطبًا ثيلما( ح�سنًا، تعايل يا بنّية، لقد اأخذت لك 

غرفة. با�ستطاعتك دخولها واأخذ حمام بارد منع�ض.

ثيلما: ل توؤاخذين يا جيمي، فاأنا فقط امراأة �رس�سة.

جيمي: لطاملا عرفت ذلك.

ثيلما: خارجة عن القانون عادية.

ت�سيب لويز ثيلما بنظرة حادة. يتجه ثلثتهم نحو خلفية 

الفندق.

ت�ستدير ثيلما وتنظر نحو الطريق. جـ.د. يقف هناك ير�سل 

لها قبلة يف الهواء.

خارجي. غرفة فندق-لياًل

يقف اجلميع اأمام غرف الفندق ويرتجلون خارج ال�سيارة. 

اأنا  الزمن.  من  دقيقة  نف�سي  لأنع�ض  اأدخل  دعوين  لويز: 

بحاجة اإىل اأن اأغ�سل وجهي، كما تعلمني.

تخرج ثيلما حوائجهم من �سندوق ال�سيارة.

جيمي: ح�سنًا، يا عزيزتي. ل اأريد ان ا�ستعجلك. اأريد فقط اأن 

اأكون  �سوف  لوحدي.  بك  اختلي  و....)هام�سًا(...  معك  اأتكلم 

يقف  ذلك.  ت�ستطيعني  عندما  اإيّل  انزيل   ،115 غرفتي،  يف 

عند الباب.

جيمي: �سوف اأكون بانتظارك.

تبت�سم لويز له مت�سائلة وكاأنها ل ت�سدق اأنه يت�رسف على 

هذا النحو.

ي�ستدير وين�سحب بعيداً.

بك  مغرم  فالرجل  ب�ساأنه.  تقولينه  ما  يهمني  ل  ثيلما: 

متامًا.

لويز: هو دائمًا كذلك طاملا اأنا اأرك�ض يف الجتاه املعاك�ض. 

ل تدعيه يخدعك، فهو ل يختلف عن اأي رجل اآخر. انه يعرف 

فن امللحقة وهذا هو الأمر. مبجرد اأن مي�سك بك، ل يدري 

ماذا يفعل. ولذلك فهو يرك�ض مبتعداً.

ثيلما: �سمعت ذلك.

داخلي – غرفة الفندق – لياًل

يغلقا باب غرفتهما – ت�سع لويز الظرف الذي يحتوي على 

املال فوق املائدة.

لويز )ت�سري اإىل الظرف( م�ستقبلنا.

تخرج لويز اأدوات التجميل من حمفظتها. تقف بقرب املراآة 

ت�سع خطوط ال�سفاة. تراقبها ثيلما.

ثيلما: اإذا ماذا �ستقولني له؟

لويز: ل �سيء. لن اأقول له �سيئًا. ما ميكن اأن افعله هو اأن ل 

اأقحمه يف املو�سوع اأكرث مما هو مقحم الآن.

ثيلما: انت فعًل لطيفة يف تعاملك مع هذا الرجل، اأنت فعًل 

كذلك.

انه  املو�سوع.  هذا  يف  تقحميه  اأن  تريدين  ل  انك  تخيلي 

رجل حمظوظ.

ما زالت لويز تتجّمل، وتتاأكد من اأن جتّملها كامًل.

لويز: مل اأطلب منه املجيء! ان املو�سوع كما قلت يا ثيلما 

فهو يحب امللحقة.

ثيلما: ح�سنًا لك يا حبي. فقد اأ�سبح عمله جاهزاً الآن، األي�ض 

كذلك؟

لويز: اأقفلي املو�سوع، يا ثيلما! هو �سعب مبا فيه الكفاية. 

فقط اتركيني انتهي من هذا املو�سوع. ابقي هنا واحر�سي 

املال. يف حال حدوث اأية م�سكلة اأنا يف الغرفة 115.

ثيلما: لن انتظر فوق.

ت�ستدير لويز لتواجه ثيلما.

لويز: كيف اأبدو؟
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ثيلما: اأنت �سورة خيالية، يا لويز �سورة رائعة، اأنت دائمًا 

كذلك.

لويز: خذي كاأ�سا اآخر يا ثيلما.

ت�سري لويز خارج الباب.

ثيلما: فكرة جيدة.

خارجي – غرفة الفندق – لياًل

اإنها متطر يف اخلارج. تذهب لويز اإىل غرفة جيمي.

تدق لويز باب الغرفة 115. يفتح الباب قليًل وتخرج منه 

وردة حمراء.

لويز: مرحبًا..

جيمي )ب�سوت م�سطنع( من الطارق؟

لويز : اإنني اأنا.

الحدى ع�رسة وردة الباقية تخرج من الباب، ثم ت�سد لويز 

اإىل الداخل فت�سمع �سوتها ي�رسخ �ساحكًا.

داخلي – غرفة ثيلما يف الفندق – م�ساًء.

اأخذت ثيلما حمامًا وهي تلب�ض ملب�ض خفيفة. �سعرها ما 

زال رطبًا ولكنها تبدو اأف�سل بكثري مما هي عندما دخلت. 

جتّهز ثيلما �رسابا من الوايلد توركي والدايت �سفن اأب يف 

احدى كوؤو�ض غرفة الفندق.

يقرع الباب. تتوقف عن ما تفعله وتقف �ساكنة.

ثيلما: لويز.

يقرع الباب من جديد 

ثيلما: لويز، هل هذا اأنت؟

جـ.د. )من خارج الباب( ثيلما ؟ هذا اأنا.

تفتح ثيلما الباب وهناك يقف جـ.د.، مبلًل باملطر الذي ما 

زال ينهمر خلفه.

املغادرة،   
ّ
علي كان  انه  اأعرف  انني...  فكرت  لقد  جـ.د.: 

ولكن... 

اإنه ينظر اإىل الطريق. ما زال ي�سعر بقليل من اخلجل.

جـ.د.: مل يحالفني احلظ باإيجاد من يو�سلني.

يلحظ من نظرته اإىل ما ورائها يف الغرفة اأن لويز لي�ست 

هناك.

ثيلما فقط تقف وتنظر اإليه.

جـ.د. ح�سنًا، اأعتقد اأنه من الأف�سل...

ثيلما : انتظر....! اأمم، اإىل اأين انت ذاهب؟

جـ.د: ل اأدري. ل مكان، ماذا تفعلني؟

ثيلما: انا ل اأدري. ل �سيء. اخذت حمامًا.

جـ.د.: هذا �سيء لطيف.

ثيلما: ح�سنًا، هل ترغب يف ا�ستخدام احلمام؟

باإمكاننا اأن نرى اأنه يريد ذلك ولكنه ل يريد قوله.

ولذلك فبدًل من ذلك يقف هناك وعلى وجهه جهامة.

اأنا..... اأين لويز؟ جـ.د.: اآه 

ثيلما: انها خرجت مع جيمي، �سديقها.

جـ.د.: وهذا �سيء موح�ض بالن�سبة لك، كما اعتقد. فاأنا دائما 

اأرى غرف الفندق كمكان موح�ض.

هذه  مثل  يف  عديدة  بتجارب  مّرت  قد  انها  ثيلما  تتظاهر 

الأمور.

اأن  ميكن  فهي  ح�سنًا،  نعم،  اآه،  الباب(  على  )ترتكه  ثيلما: 

تكون كذلك.

داخلي. غرفة جيمي. لياًل.

ورد  د�سته  هنالك  لويز.  كاأ�ض  يف  �سمبانيا  جيمي  ي�سكب 

يف زهرية على املائدة. ي�سكب لنف�سه وهو يجل�ض اأقرب ما 

ميكن من لويز.

امل�سكلة  ما  ال�سغرية،  الهند  جوز  ُحبيبة  يا  الآن،  جيمي: 

هنا؟

اخربي بابا كل �سيء.

لويز )م�سمئزة( جيمي، والدي ما زال حيًا وعندما تقول ذلك 

ت�سعرين بالتقزز...

جيمي: ح�سنًا، ح�سنًا، فقط قويل يل ما امل�سكلة.

تنظر لويز نحوه لدقيقة.

لويز: جيمي، لن اأخربك ما هي امل�سكلة.. يومًا ما �رسيعًا ما 

لذلك  اأقول لكن  لن  اأ�ستطيع ذلك. ولكنني  �ستعرف ملاذا ل 

ل ت�ساألني.

مرة ثانية ي�ساب جيمي ب�سدمة ب�سبب جدّيتها ال�سديدة. 

اأيتها  الكلمات املنا�سبة( ح�سنًا،  العثور على  جيمي )فاقداً 

اخلوخة، 

ح�سنًا. ولكن هل اأ�ستطيع �سوؤالك �سيئًا.؟

لويز: رمبا.

اأنت على علقة  اآخر؟ هل  ب�سخ�ض  لهذا علقة  جيمي: هل 

به؟

لويز: انه لي�ض �سيئًا من هذا القبيل.

اأين  اإىل  لويز!  يا  اهلل  بحق  ماذا  ماذا؟  اإذا  )منفجراً(  جيمي 

انتما ذاهبتان.؟

هل �ستذهبان اإىل الأبد؟ ماذا، هل قتلت اأحداً اأم ماذا؟

تدلق لويز كاأ�ض ال�سمبانيا

لويز: توّقف ! توّقف يا جيمي، واإل �ساأترك الآن مبا�رسة.

اأنا ل اأمزح.

جيمي )يهداأ( ح�سنًا، ح�سنًا. اأنا اآ�سف.

يلزم الثنان ثانية ل�ستعادة نف�سيهما.

جيمي: هل باإمكاين اأن ا�ساألك �سيئًا اآخر.
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لويز: رمبا.

يخرج جيمي علبة �سوداء �سغرية من جيبه.

جيمي: هل تلب�سني هذا؟

تذهل  املا�ض.  بها خامت  فيجد  تفتحها  العلبة.  لويز  يناول 

لويز.

جيمي: هل حتاويل اأن تري اإن كان ينا�سبك؟

لويز: جيمي.... اإنه جميل!

جيمي: مل ت�ساهدي اإن كان منا�سبًا، هل فعلت؟

داخلي. غرفة موتيل ثيلما – لياًل.

جـ.د. خارج احلمام يقف اأمام املراآة يلب�ض �رسواله اجلينز، 

ون�سفه الأعلى ما زال مفتوحًا وهو ل يرتدي قمي�سًا. ج�سده 

رائع وعلى كتفه و�سم من النوع امل�سنوع يف املنزل. ذهبت 

اآلة  من  الف�ستق  وبع�ض  باجلبنة  ب�سكويت  وا�سرتت  ثيلما 

قريبه وهي ت�ستعد ل�رسب كاأ�سها الثاين من الوايلد توركي 

وال�سفن اآب. جتل�ض على ال�رسير، تراقبه يف املراآة. هو يبدو 

اأف�سل من دون قمي�ض. فجاأة ت�سعر ب�سيء غريب فتقف.

ثيلما: هل تريد �رسابًا.

داخلي – غرفة جيمي – لياًل

تلب�ض لويز دبلة اخلطوبة يف اإ�سبعها. انها حقًا جميلة.

على  اح�سل  اوه..  اأ�ستطيع..  اأعني..  راأيك  ما  اإذا  جيمي: 

وظيفة. 

طويلة،  ل�سنوات  ذلك  يل  تقولني  كنت  اأعني  نوع.  اأي  من 

الي�ض كذلك؟

لويز: ملاذا الآن ، يا جيمي؟

اأن  اأريد  ل  لويز.  يا  لأنني  عليه(  �سعب  �سيء  )هذا  جيمي 

اأفقدك.

ول اأدري ملاذا فاأنا اأ�سعر انني �ساأفقدك نهائيًا.

لتدري لويز مبا جتيب. تنا�سل من اأجل الو�سول اإىل اإجابة 

ما.

اأن  لويز: جيمي، لقد حاولنا كل هذه ال�سنني... ومل ن�ستطع 

جنعل الأمور ت�سري. لن نتمكن من اأن فقط... ل اأريد... اأي نوع 

من العمل يا عزيزي؟

هل ت�ستطيع اأن تراه. اأنا ل اأ�ستطيع.

ل يجيب جيمي مبا�رسة. يحاول اأن يرى الأمور.

جيمي: اأنا ال�سبب... مل اأدع الأ�سياء ت�سري. اأنا فقط... اأنا لي�ض 

�ساأ�سبح  اأنني  اأتخيل  مل  كذلك.  لي�ض  الأمر  اأحبك.  ل  لأنني 

يف ال�ساد�سة والثلثني من العمر. ومل اأفكر... ل اأدري ماذا 

فكرت. ماذا تريدين يا عزيزتي. ماذا تريدينني اأن اأفعل.

اأن  اأريدك فقط  اأدري. مل يعد الأمر يعني بعد الآن.  لويز: ل 

تكون �سعيداً... ولي�ض الأمر اأي�سًا انني ل اأحبك. ولكن جيمي، 

توقيتك للأمر جاء يف اأ�سواأ حلظة.

ل يدري جيمي حقًا ملاذا يحدث هذا.

جيمي: هل اأنت تفعلي هذا، لتقا�سينني؟

لويز: �سّدقني، اآخر ما اأريده هو اأن اأقا�س�سك.

داخلي – غرفة ثيلما يف الفندق – لياًل

على  يجل�ض  الذي  جـ.د.  لـ  ال�رساب  من  كاأ�سًا  ثيلما  �سكبت 

جانب ال�رسير.

ت�سري نحوه لتناوله اإياه، وهي تفعل ذلك ياأخذ الكاأ�ض بيد 

ويدها بالثانية.

الثنني.  بيديه  ومي�سكها  الكومودينة  على  الكاأ�ض  ي�سع 

ويدر�ض  اإليها  ينظر  ثم  قرب.  عن  زفافها  خامت  يدر�ض 

خامت  يخلع  وهو  ببطء  راأ�سه  يهز  الدّقة.  بنف�ض  تقاطيعها 

لن  اإنه  ينا�سبك.  ل  »هذا  يقول.  وكاأمنا  يدها  من  الزفاف 

ينجح«. 

ينظر اإىل اخلامت وهو يحركه بالف�ساء متوقفًا اأخرياً عندما 

ي�سل اخلامت فوق ال�رساب في�سقطه هناك– يعاود النظر اإىل 

ت�سعرين  ال  »هناك  يقول،  اأن  يريد  وكاأمنا  ويبت�سم  ثيلما 

بانك اأف�سل؟«.

ويقبل يدها بفطنة.

داخلي. غرفة جيمي – لياًل

جتل�ض لويز وجيمي على حافة ال�رسير.

ي�سع جيمي اخلامت يف اإ�سبعها وكلهما ينظران اإليه بينما 

مي�سك يدها بيده. الثنان معجبان به.

جيمي: اإنه يبدو جميًل.

داخلي – غرفة ثيلما – لياًل.

ت�سبه  من�سفة  رقبته  وحول  الزينة  مائدة  اأمام  جـ.د.  يقف 

القفطان.

جـ.د.: ا�رسع من �سيارة تي بريد خ�رساء م�رسعة، ت�ستطيع 

اأن جتعل الطفال يقفزون بدورة واحدة بعيداً عنها.
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يقفز من اأمام مائدة الزينة ويطري عرب الغرفه لي�ستقر على 

ال�رسير مدغدغًا ثيلما.

اأن  اأ�ستطيع  هل  مرحبًا.  العميق(  الرجويل  )ب�سوته  جـ.د. 

اأحقق رغبتك مبعانقة؟

اإنه  الغرفة.  اإىل  جاء  اأن  منذ  ال�سحك  عن  ثيلما  تتوقف  مل 

اأعظم رجل راأته عيناها. اإنه ي�سمَّ رقبتها كالكلب.

ثيلما ) تقهقه( توقف، توقف، توقف!

حتاول ثيلما اأن تلتقط اأنفا�سها.

ثيلما: من اأنت؟

يهجم جـ.د. عليها مرة ثانية.

جـ.د.: اأنا ال�ساحر العظيم، القوي..

ثيلما: جـ.د. ! قل يل فقط. اأعرف اأنك ل�ست تلميذ مدر�سة.

ل، ل اأحد يقول يل هذا اخلراء. والآن تف�سّ

جـ.د.: اأنا ل�ست �سوى �سخ�سًا ما. �سخ�سًا قد يكون امل�سوؤول 

عنه يعاين نوبة قذرة ب�سببه.

ت�سهق ثيلما.

ثيلما: ماذا؟! �رسطي م�سوؤول عن اطلق �رساحك؟. تعني اأنك 

جمرم؟

جـ.د.: ح�سنًا، لي�ض بعد الآن، يا ثيلما، لقد قمت فقط مبعانقه 

م�رسوطة، فاأنا مل اأفعل اأي �سيء خطاأ.

ثيلما: ماذا فعلت؟

جـ.د.: اأنا �سارق.

ثيلما: اأنت �سارق بنوك؟

جـ.د.: كل. مل اأ�رسق بنكًا يف حياتي.

ثيلما: ماذا؟

جـ.د.: ح�سنًا فلقد �رسقت حمطة وقود مرة، و�رسقت زوجًا 

من حملت بيع اخلمور، وبع�ض حملت بيع اخل�رسوات.

هذا كل �سيء.

ثيلما: كيف؟

جـ.د.: ح�سنًا، لقد اأ�سابني احلظ وكنت هناك ويبدو اأن هذا 

�سيئًا اتقنته وهكذا اأنا...

هل  فعلها؟  من  متكنت  كيف  اأعني  كل،  )مقاطعًا(  ثيلما 

يقفل  اأن  اإىل  اخلارج  يف  تختبئ  اأو  وب�رسعة  خل�سة  تدخل 

اأم ماذا؟

 
ّ
جـ.د.: كل يا عزيزتي، فهذا يكون �سطواً. مل يلق القب�ض علي

اإذا  القذرين.  للجبناء  ال�سطو  اإن  ال�سطو،  ب�سبب  واحدة  مرة 

ما اأردت �رسقة واحد من النا�ض فعليك اأن تذهبي مبا�رسة 

وهذه  �رسقة.  هذه  فقط  املال  بها.خذي  وتقومني  نحوه 

عملية متكاملة اأخرى.

ثيلما: قل يل.

جـ.د.: ح�سنًا، اأوًل تختاري مكانك، ترينه، وجتل�سني لرتاقبينه 

فرتة من الزمن. نعم، عليك النتظار للحظة امللئمة، وهو 

�سيء تدركينه بالفطرة ول ميكن اأن تتعلمينه. ثم تتحركني 

نحوه...

يقفز جـ.د. ويلتقط ن�سافة ال�سعر ويحملها وكاأنها م�سد�ض. 

ويبداأ يف متثيل العملية.

لرنى  وال�سادة،  ال�سيدات  اأيها  »ح�سنًا،  اأقول  و�سوف  جـ.د.: 

من �سيك�سب اجلائزة لبقاءه هادئًا. 

�سيمون يقول لينبطح اجلميع على الأر�ض. اإذا مل يفقد اأحدكم 

م�رّسف.  بعمل  تقوم  اأنت  �سيدي...  راأ�سه.  يفقد  فلن  �سوابه 

فقط افرغ هذه النقود يف هذه ال�سنطة و�سوف حت�سل على 

ق�سة مذهلة لتخربها ملن حولك من ا�سدقاء. واإن مل تفعل 

من  اأنت  قدمك.  اإ�سبع  يف  مزقة  على  حت�سل  ف�سوف  ذلك، 

يقّرر«. ثم اأغادر املكان. هكذا بب�ساطة.

ثيلما: يا الهي. انت حقًا رجل لطيف يف اأدائك. 

جـ.د.: لطاملا اآمنت اأن ال�رسقة امل�سلحة اإذا ما مّتت ب�سكلها 

ال�سحيح فهي لي�ست جتربة مزعجة كلّيًا.

ثيلما: يا اإلهي اأنت خارج عن القانون حقيقي!

�رسق  من  اأنت  ولكنك  القانون  عن  خارجًا  اأكون  قد  جـ.د.: 

قلبي.

ثيلما: وناعم اأي�سًا، اأيها ال�سبي، اأنت ناعم.

يتبادلن القبل ب�سبق.

ثيلما: اأنت اأف�سل ما ح�سل يل منذ زمن طويل.

جـ.د.: اأنت �سيدي ال�سغري. اأنت كذلك.

يطفئ جـ.د. النور.

داخلي. غرفة جيمي – لياًل 

ميار�سان  وهما  طويل  عناق  يف  منهمكان  وجيمي  لويز 

احلب بهدوء. 

جيمي متوهجًا.

جيمي: لويز؟ اأعتقد اأنك رائعة اجلمال. اأعني ذلك.

وقد كان هذا راأيي دائمًا.

تبت�سم من�رسحة.

لويز: )تهم�ض( اعتقد اأنك جميل اأي�سًا.

خارجي. فندق �ضي�ضتا – الفجر 

تقطيع م�ساهد ال�سباح الباكر، �سائق لوري يت�سلق �سيارته 

وبيده ترمو�ض ف�سي. �سناجيب تقفز حول املكان.

داخلي – مقهى الفندق – الَفْجر

قطرات القهوة بداأت تدخل اإبريق القهوة الفارغ. جتل�ض لويز 

وجيمي على مقعد مزدوج والإثنان متل�سقني.

والثنان يلعبان بخوامت اخلطوبة اخلا�سة بهم.
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جيمي: ل تخايف يا عزيزتي.. �ساأقول اأنني مل اأجدك.

�ساأقول اأي �سيء تريدينه. �سنجد طريقة ما لإخراجك من هذا 

املاأزق، مهما كان.

تقول  دواء جتعلك  اأخذت حبة  يا جيمي، هل  اللعنة،  لويز: 

كل ما هو �سحيح؟

جيمي: اأنا م�سدود اإليك.

يجل�سان دقيقة من الزمن.

جيمي: عزيزتي؟ اأوووم.... هل تريدينني اأن اأرافقك؟

ينظران اإىل بع�سهما البع�ض ونحو بع�سهما فريى جيمي اأن 

لويز قد غادرت املكان. تاأثرت لويز جداً لقوله هذا ولكنها 

من امل�ستحيل اأن تاأخذه معها وكانت لطيفة جداً معه.

لويز: اآه... الآن... رمبا ل تكون هذه فكرة جيدة الآن. �سوف... 

احلقك يف ما بعد، على الطريق.

كانت حتمل يف يدها اخلامت داخل العلبة ال�سوداء.

فجاأة.  يوقفها  ثانية.  اإليه  وتدفعه  املائدة  على  ت�سعه 

ويغطي يدها بيده.

جيمي: احتفظي بهذا.

يحاول جيمي اأن يخفي ا�سطرابه، ولذلك فهو هادئ جداً.

يقف تاك�سي يف اخلارج.

لويز: و�سل التاك�سي اخلا�ض بك.

ي�سدها جيمي نحوه ويقبلها ب�سبق بحيث اأن موظفي املقهى 

جمرفته  ي�ستخدم  الطباخني  اأحد  بعيداً.  وجههم  يديرون 

كمروحة. �سائق التاك�سي، الذي ي�ستطيع النظر اإىل الداخل. 

ينظر اإىل �ساعته.

تكوين  اأن  فقط  اأريدك  اأنا  لويز؟  يا  �سعيدة  اأنت  هل  جيمي: 

�سعيدة. تنظر لويز اإىل يدها ويد جيمي.

ميكنني  الذي  بالقدر  �سعيدة  عزيزتي.  يا  �سعيدة.  اأنا  لويز: 

اأن اأكونه.

ينه�ض جيمي ويرتك القهوة. تراقبه لويز وهو يذهب.

تاأتي نادلة ومتلأ فنجانها قهوة.

اأنه كان  النادلة: �سيء جيد انه غادر يف هذا الوقت. ظننا 

علينا اأن نطفئ النار.

وهو  بيدها  لويز  تلوح  الباقون.  وكذلك  النادلة  ت�سحك 

ت�سحك   – يغمزها  التاك�سي  �سائق  التاك�سي.  خلفية  يف 

لنف�سها.

داخلي. غرفة ثيلما. �ضباحًا.

وقد  عاريان  نائمان  وثيلما  جـ.د.  بالزبالة.  مليئة  الغرفة 

ازاحا جانبي ال�رسير. 

جـ.د. يبداأ يف التحرك..

داخلي. غرفة نوم هال. �ضباحًا

اإنه مي�سك  اأن ينه�ض.  ال�رسير مع زوجته. عليه  هال داخل 

بزوجته بني ذراعيه.

هال: عزيزتي؟

�ساره: نعم، يا حبيبي.

�سخ�ض  على  النار  اإطلق  باإمكانك  اأنه  تعتقدين  هال: هل 

ما؟

�سارة: ماذا؟

هال: هل باإمكانك تخّيل جمموعة اأحداث قد توؤدي بك اإىل 

ال�رساخ واإطلق النار على اأحدهم؟

�سارة: باإمكاين اإطلق النار على ابن عمك اأيدي.

هل: ملاذا؟

�سارة: لأنه حمار عدمي الإح�سا�ض.

هال: انا ا�ساألك جّديًا هل تطلقني النار على �سخ�ض غريب؟

�سارة: ل اأدري، يا عزيزي، فاإن الأمر يتوقف علي.

هال: على ماذا؟

�سارة: )حماولة ت�سويره( رمبا اذا ما كانوا يريدون اإيذاءك 

النار  اطلق  باإمكاين  انه  متاأكدة  اأنا  الأولد.  اأحد  اإيذاء  اأو 

على من يحاول اإيذاء اأحد الأولد.

اأدري حتى  ل  ولكن..  ذلك.  اأفعل  اأن  واأنا ممكن  نعم،  هال: 

ملاذا اأنا اأ�ساألك هذا ال�سوؤال. انه فقط...

ل ميكننا و�سع اأحد يف امل�سهد �سوى هاتان الفتاتني اللتني 

يق�سم اجلميع انهما كقطعة احللوى. ل اأدري.

ما فتئت ا�سمع كلمات من نوع... م�ستحيل... غري معقول. لو 

اأن اإن�سانًا واحداً فقط يقول...

�سارة: عزيزي. ل �سيء م�ستحيل. اأنك ل تطلق النار على اأحد 

هكذا بل �سبب. رمبا هو الذي جلب لنف�سه ذلك.

اأ�ساب  الذي  ال�سيدات  اأحد  زوج  يكون  رمبا  حال  اأي  على 

هارلن.

)يتبع بقية املو�ضوع العدد القادم(
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ولد اأالن بو�سكيه يف 28 مار�س 1919، حامال ا�سمه 

اأب  من  اأوكرانيا،  يف  باأودي�سا  بي�سك  أناتول  ا ل 
ّ
االأو

اأعمال »رايرن ماريا ريلكه«  ل من نقل 
ّ
أو ا �ساعر كان 

اإىل الرو�سية. والأ�سباب عديدة انتقلت االأ�رسة اإىل فارنا 

مبوارد  مكتفية  العوز،  حياة  عا�ست  حيث  ببلغاريا 

اخل�سو�سية  الدرو�س  أو  ا االأب،  ترجمات  من  �سئيلة 

أو عمل االأب اأحيانا يف  لالأم يف العزف على الكمان، ا

املتاجرة  اأو حتى  العا�سمة �سوفيا،  البنوك يف  اأحد 

يف الطوابع النادرة اأحيانا اأخرى.

اإىل بلجيكا حمّطة هامة يف حياة  لقد كان االنتقال 

جامعة  من  ج 
ّ
تخر حيث  الدرا�سية  بو�سكيه  اأالن 

بداية  يف  اأدبية  جملّة  أ�س�س  ا كما  ة، 
ّ
احلر بروك�سيل 

العاملية  احلرب  يف  م�ساركته  لكن  االأدبية،  حياته 

فرن�سا   
ّ
ثم لبلجيكا  واملذلّة  املنكرة  والهزمية  الثانية 

لي�ساهم يف  املتحدة  الواليات  اإىل  اللجوء  اإىل  دفعته 

جريدة »�سوت فرن�سا« ل�سان حال املقاومة الفرن�سية 

ال م�سوؤولية �سكرتري التحرير،اإ�سافة اإىل تاأ�سي�سه 
ّ
متحم

أ�سماء  ا ّة 
التعرف على عد ا مّكنه من 

ّ
أدبية، مم ا ملجلة 

أدبية مهاجرة اإىل العامل اجلديد يف تلك احلقبة االأكرث  ا

ا�سطرابا وقلقا يف تاريخ اأوروبا احلديث، مثل ال�ساعر 

البلجيكي موري�س ماترنيك، وجول رومان، وتوما�س 

أبرز  مان، وهرمان بروخ، واأخريا اأ�سبح �سديقا الأحد ا

أندريه بروتون. آباء ال�سوريالية العتاة ا ا

مكلّفا  احلرب  اأطوار  يف  بو�سكيه  اأالن  بعدها  انخرط 

بدرا�سة الدفاعات ال�ساحلية للقوات االأملانية النازية 

مرافقا  إيزنهاور،  ا للجرنال  العليا  القيادو  قبل  من 

جيو�س احللفاء املطاردة لفلول اجلي�س االأملاين حتّى 

برلني.

�سنة1951  إاّل يف  ا بو�سكيه يف فرن�سا  اأالن  ي�ستقر  مل 

 LE مثل  �سهرية  ثقافية  منابر  ة 
ّ
عد يف  �سارك  حيث 

MONDE و LE FIGARO خ�سو�سا يف مالحقهما االأدبية، 

ويف »االأخبار االأدبية« و» املجلة الفرن�سية اجلديدة«.

اإىل  ي�سع   مل 
ّ
االأ�سح على  أو  ا بو�سكيه،  اأالن  مل يح�سل 

�سنة1980،  يف  إاّل  ا الفرن�سية  اجلن�سية  على  احل�سول 

احلافلة مبحّطة  إنهاء حياته  ا د 
ّ
يتعم أّنه كان  ا لو  كما 

اأخرى ت�سفي على وجوده ال�سخ�سي واخلا�س طابعا 

كو�سمبولتيا، هو البلجيكي جذورا ودرا�سة، والرو�سي 

هوى  والفرن�سي  طفولة،  والبلغاري  مولدا،  االأوكراين 

وجتنّ�سا.

مها نربة �سجن ممتزجة بال�سخرية 
ّ
أ�سعاره التي نقد يف ا

يجد  مل  عجوز  �ساعر  مرارة  باالأحرى  هي  ال�سوداء، 

كيف ينهي قرنه الع�رسين �سوى باالعتماد على �سكل 

نوعا  يفرت�س  �سكل  »ال�سوناتا«،  متهالك  قدمي  اأدبي 

القالب  هذا  يجعل  اأن  دا 
ّ
متعم الرتيبة،  الغنائية  من 

االأدبي امل�ستهلك كثريا، قادرا على ت�سمني موا�سيع 

حديثة مت�سارعة ومرتبطة بالع�رس. كما لو كان يريد 

يف  ومطمئنا  املبا�رسة،  بواقعيته  �سادما  يكون  اأن 

نف�س االآن حني يتّكئ على االأ�سكال االأدبية اجلاهزة 

�سكل  مثل  االنتظار  الأفق  واملهادنة  واملاألوفة 

 ثقل الع�رس يجعل ال�ساعر م�سطرا اإىل 
ّ
إن »ال�سوناتا«. ا

�أالن بو�سكيه

  ترجمة وتقدمي: �سعيـــد البـــاز

كاتب ومرتجم من املغرب

ال�شعــــر، الفعـــــل املنجـــــز 

�سابق عن كّل النيات...
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 يف 
ّ
االلتحاق بالعامل الواقعي، اأمل يقل هو نف�سه باأن

ال�سعر، الفعل املنجز �سابق عن كّل النيات. وهذا بال 

�سّك توا�سع �ساعر عجوز، مل تعد تتملّكه �سوى رغبة 

م�ساملة  بطريقة  الع�رسين  القرن  مغادرة  يف  اأخرية 

اأالن  وتوا�سع  حكمة  حجم  يف  ب�ساعر  تليق  ا 
ّ
جد

بو�سكيه. وفيما يلي :

* »الق�سيدة، �سديقة كثرية املطالب« �سرية اأالن بو�سكيه 

بقلمه.

اأجل نهاية  * خمتارات من كتابه ال�سعري: �سونتات من 

قرن.

اآالن  حياة  �سرية  املطالب.  كثرية  �سديقة  الق�سيدة، 

بو�سكيه، بقلمه.

 1- ما بني الق�صيدة وطابع بريد

ال�سعر يف كّل مكان. الق�سيدة يف الكلمات ولي�ست يف اأي 

أ�ستطيع اأن اأقول باأين ولدت بوعي بني الق�سيدة  مكان اآخر. ا

وطابع بريد. كان ذلك يف »فارنا« املرفاأ البلغاري على 

أربع �سنوات  �ساحل البحر االأ�سود �سنة 1923. كان عمري ا

هربا  رو�سيا  من  القادم  ال�ساعر  بي�سك،  ألك�سندر  ا والدي 

من الثورة، بال موراد، والذي كان ميار�س اأعماال �سغرية 

يف  الربيدية.  الطوابع  جتارة  جمال  ب�سعوبة  ويقتحم 

الرو�سية  اإىل  ترجم  قد  كان  �سنة 1907  املا�سي حوايل 

اأمثال �ستيفان ماالرميه، بول فريلني،  ال�سعراء  مل�ساهري 

أنا  أ علينا ال�سعر ا آرثور رامبو، اإميل فريهارين... كان يقرا ا

القول  أ�ستطيع  ا ن�سكنها.  التي  الوحيدة  الغرفة  يف  واأمي 

أبدا. باأين عرفت ال�سعر قبل النرث، وهذا مل يفارقني ا

2- من البلقان اإىل بلجيكا 

يف �سنة 1925 قرر والدي باأنه لي�س ممكنا تن�سئة ابن يف 

البلقان فرحلنا اإىل بلجيكا، بلد اأجداده. در�ست كما يجب 

والتاريخ  والريا�سيات  واالأملانية  واالجنليزية  الالتينية 

ا وجديا، وكنت اأحتفظ لل�سعر 
ّ
والفيزياء. كنت تلميذا جمد

ية ومنذ ال�سنة الرابعة كنت اأعرف كّل موؤلفات 
ّ
ة �رس

ّ
مبحب

أوا�سط الثالثينات:  �سعرائي املف�سلني يف تلك الفرتة من ا

جريار دونرفال، �سارل بودلري، وبول فالريي. اأعتقد باأيّن 

اإىل اكت�ساف  أيّن كنت منجذبا  ا  وجهة نظري رغم 
ّ

اأغري مل 

كتبت  عمري  يف  طفل   
ّ
اأي ومثل  معا�رسة،  اأكرث  �سعراء 

البداية  يف  خ�سو�سا  وقلّدت  و�سطحية،  مقفاة  ن�سو�سا 

وعاطفيا...  حيويا  يل  يبدو  كان  الذي  جيم�س  فران�سي�س 

 اأذواق اأكرث تعقيدا.
ّ
اليوم لدي

3- احلرب

 ،1940 �سنة  ماي  من  العا�رس  يف  اجلندية  يف  انخرطت 

بعدها  البلجيكي،  اجلي�س  يف  بداية  احلرب  يف  �ساركت 

فرن�سا  يف  واجلوع  الذّل  عرفت  الفرن�سي.  اجلي�س  يف 

ا يف نهاية �سنة 1941. وجدت 
ّ
الفا�سية التي غادرتها �رس

إدارة  ا اأ�رسفت على  نف�سي يف نيويورك �سنة 1942 حيث 

فرن�سا«،  »�سوت  الديغولية  للجريدة  الثقافية  ال�سفحات 

الذين  والعلماء  الكتاب  اأكرثية  بلقاء  �سمح يل  العمل  هذا 

كانوا الجئني يف الواليات املتحدة االأمريكية، من بينهم 

ا بتاأثريهم املبا�رس 
ّ
إم ثالثة �سعراء �سجعوين على الكتابة، ا

أو بح�سورهم القوي. اأذكر من بينهم موري�س مايرتلينك،  ا

أندري بروتون، هذا االأخري  جول رومان، وعلى اخل�سو�س ا

للطبيعة  الالواعية  واملظاهر  احللم  طاقة  عن  يل  ك�سف 

االإن�سانية. كان كذلك قد ن�رس يل اأوىل ق�سائدي املتميزة 

تقريبا، وكان عمري حينها ثالثا وع�رسين �سنة.

4- احلاجة املا�صة اإىل الواقع

ال�سورة واملجاز املعا�رس،  اإىل  البداية  كنت منجذبا يف 

واال�ستعارة الغريبة نوعا ما· كان جول �سوبرفيل وبول 

الغنائية  القريحة  هذه  لكن  يل.  منوذجني  مبثابة  إيلوار  ا

فاالأحداث  ا. 
ّ
ي�ستمر اأن  لهما  يكن  مل  الع�رس  عن  والبعد 

ا لك�سوفاتي 
ّ
الرتاجيدية واملاأ�ساوية كانت قد و�سعت حد

منذ  االأمريكي  اجلي�س  �سحبة  لندن  اإىل  جئت  الفكرية. 

التح�سري  يف  فعالة  م�ساركة  و�ساركت   ،1943 خريف 

العليا.  العامة  القيادة   
ّ
مقر داخل  الثانية«  »للجبهة 

ال�سوريالية  اأتخلى عن  اأن  ال�رسوري  أّنه من  ا واّت�سح يل 

أ�ستخدم ق�سيدتي يف ال�رساع من اأجل احلرية. هكذا  واأن ا

من  النورماندي  �ساطئ  اإىل  نزلت  حينما  دوري  فهمت 

اأجل مطاردة العدو حتّى برلني، حيث و�سلت مع الطالئع 

دت 
ّ
حتد ال�سلم   

ّ
ا�ستتب ملّا  حتّى  الغربية.  للجيو�س  االأوىل 

ة اأخرى هذه ال�رسورة بعد هوري�سيما يف غ�ست 1945. 
ّ
مر

أو اأن اأبكي اخلطر النووي، وكّل ما كان  أن�سد ا أن ا  ا
ّ
كان علي

يعلن عن تغيري يف و�سعية االإن�سانية. وجودية جان بول 
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�سارتر مل ترتكني غري مبال، فاأنا بطريقة ما طفل للعبث، 

أنا اأطالب ببنوة اأخرى: فاإذا كان االإن�سان يعي�س  ومع ذلك ا

اأن  عليه   
ّ
فاإن  ،

ّ
امل�ستمر ال�سوؤال  ويف  وقلقة  منقلبة  حياة 

يتمّكن من التغلب على ذلك.

 5-فاعلية الأحجية

فاعلية  تقريبا   1955 منذ  يل  بالن�سبة  تدخلت  هنا   

ثالثني  منذ  متجيدها  عن  أتوّقف  ا مل  التي  تلك  االأحجية، 

ل 
ّ
حتو اأو  االأطفال  م 

ّ
تنو التي  االأحجية  بتلك  لي�ست  �سنة، 

إّنها تفيد يف التعوي�س عن االإح�سا�س  اأنظارهم عن الواقع. ا

ألي�س لناـ  نحن ال�سعراءـ  احلّق يف ابتكار عالقات  بالعبث· ا

بني  واملادة،  االإن�سان  بني  والكون،  االإن�سان  بني  جديدة 

اأجروؤ على  ذاته؟  واالإن�سان  االإن�سان  االإن�سان ولغته، بني 

البتكار  االإعادة  بهذه  ت�سمح  ق�سيدتي   
ّ
باأن االعتقاد 

أراهن على  إيّن ا االإن�سان خارج حدوده اجل�سدية والنف�سية. ا

م�سائركم، فال العلم وال املنطق باإمكانهما القيام بهذه 

إذا ما كانت يف  املهمة، بينما الق�سيدة قادرة على ذلك، ا

نف�س االآن ب�سيطة، مبا�رسة وطموحة.

 �صوناتات من اأجل نهاية القرن

 ق�صائد خمتارة/ األن بو�صكيه 

بورتريه ل�صاعرة

لي�ست بالدميمة وال باجلميلة، 

أ�سعارا كانت تكتب ا

 وبعد طول اإحلاح، 

إليها  كان النا�رسون تباعا يعيدونها ا

مرفقًة باملجامالت املاألوفة.

 كانت تر�سل اأي�سا ق�سائد غنائية فاترة

اإىل كبار �سعراء الع�رس، 

ال�ساخرة جدا يف  الفكرة  منهم  واحدا  راودت  ولو 

 عليها
ّ
الرد

 لكانت قد وهبته نف�سها بكّل ما متلك من منافذ

ومن ح�سايا ومن روح. 

إن�ساد روائعه حلظة العناق.  حري�سة على ا

انية 
ّ
 هكذا بف�سل هذه اللم�سة الرب

ّ
ثم

�سيتجلّى وجهها ال�ساعري، 

أنف�سنا كثريا،  ودون اأن نكذب على ا

 املفارقة التاريخية مقبولة يف هذه احلاالت،
ّ
الأن

 فقد كانت يف نف�س االآن، ع�سيقة 

لبيغي ولكلوديل، والأبولينري، والأراغون

آرثور رامبو، رغم ميوالته ال�ساذة.  دون اإغفال ا

بورتريه لرجل مهموم

 ين�سحب اإىل عمق ذاته، 

معيدا التفكري يف �ساآلة كيانه، 

إليه  �س اأمره اإىل ال�سجرة  التي توحي ا
ّ
اأحيانا يفو

مبوقف. 

يف حدود �ساعة،

مل هو باالأحرى الذي يوؤّثر فيه.
ّ
 الر

ا قدميا. 
ّ
جامدا يتذكر حب

الزمن، يف ظنّه، يراعيه 

رغم الن�سيان والدم املحبو�س قبالة القلب. 

أقّل ياأ�سا لو كانت له مثال  �سيكون ا

�سداقُة حجر،

أو رابية دافئة. �سداقُة ع�سفور حمت�رس، ا

نف�سه   يراقب  كي  االأخرى،   
ّ
ثم عينا  يغم�س   

بغ�سب. 

ال يكت�سف �سيئا ذا بال يف رئتيه، 

غرار  على  منها  د 
ّ
يتجر التي  جوارحه  يف  وال 

قم�سانه، 

الواحدة تلو االأخرى.

 كّل �سكينة 
ّ
أن  ذلك ا

كانت تبدو له مهينة.

بورتريه ملتطّفل

ات الف�ستق للحمام،
ّ
جل حب

ّ
رمى الر

احت�سى م�رسوبه الكامباري، 

ترك ع�رسين �سنتيما يف ال�سحن ال�سغري، 

ت�سّفح وثيقة، 

ا�ستن�سق عبري وردة حمراء، 

د زرقة ال�سماء بقب�سة قوية، 
ّ
توع

189نزوى العدد 65 / يناير 2011 

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s



 ربطة عنقه اأمام الزبونة غري املبالية، 
ّ

غري

الطاولة  فوق  اخليول  لرهانات  جريدة  اأخذ 

املجاورة، 

ابتعد عن احلانة، 

عاد يف هيئة كثرية االنزعاج اإىل قبالة الكني�سة،

حافة  على  اجلال�سة  التلميذة  اإىل  حلوى  اأهدى 

النافورة، 

رفع اإىل فمه بقايا �سيجار، 

هزّ كتفيه، كي مينح نف�سه بع�س ال�سجاعة، 

 مرجتفا بالكاد، 
ّ
ثم

�سا.
ّ
�سحب من جيبه م�سد

ال�صاعر باعتباره اأثاثا منزليا

ينتمي ال�ساعر اإىل عامل االأجهزة املنزلية.

 الب�ستاين وعجالت املطاط،
ّ

نعرث عليه بني مق�س

بني احلنفيات وامل�سامري، 

املتاجر  يف  الي�سار  على  الثالث  الطابق  ويف 

الكربى، 

حيث هو متوّفر باأثمان خمّف�سة. 

بطريقة  دراية  لهم  املبيعات  رفوف  روؤ�ساء  كّل 

اال�ستعمال. 

ة كتيب اأزرق ميتدح مزاياه. 
ّ
وثم

اأق�ساه مرت مكعب  ز �سئيل 
ّ
هو ال ي�سغل �سوى حي

يف املطبخ.

ائع وال�سائع يتغذى على الرغيف
ّ
النموذج الر

مع ربع لرت من النبيذ. 

أو املاأ�ساوية،  ام املوؤملة ا
ّ
ويف بع�س االأي

ميكن اأن ي�سدي خدمات جليلة

أّنه اخت�سا�سه،  ذلك ا

اذ وعليل، 
ّ
 اأخ

ّ
هو ن�سيم ربيعي

آلة الغ�سيل،  يقوم بنرثه على اجلدران، على ا

وعلى املوقد، وعلى �سندوق النفايات.

مردودية �صاعر

إذا ما اأحبطك الواقع، ف�سّغل لديك �ساعرا. ا

أو راقنة على االآلة الكاتبة. هو اأرخ�س من �سائق ا

إذا ما وجدك لطيفا معه، و ا

ان. 
ّ
فقد يحدث له اأن يعمل اأي�سا باملج

اذكر له بال مواربة 

�سنّك وا�سمك، ومكان والدتك

وبع�س التفا�سيل الدقيقة. 

أو اثنتني،  و يف حدود �ساعة ا

�سيكون قد اكت�سفك من جديد، 

بحياة اأخرى،

بعواطف كلّها جديدة، 

ب�سخ�س اأنت عينه، جمهول لديك

ويقيم بداخلك، 

أو يطلب منك الفراق. ا

هي باخت�سار روح عذرية، 

أو اأ�سالة منها؟  ل�سنا ندري ما االأكرث حداثة ا

أّنه ال ينبغي لك االإفراط،  املوؤّكد هو ا

 يف بع�س احلاالت.
ّ
فال�سعر بجرعات قوية م�رس

االأف�سل، هو اأن تختار لك �ساعرا حملّفا.

تعريف ال�صاعر

لكي ت�سبح �ساعرا ينبغي اأن تكون غبيا.

أّنه النور. ّ ا
 حمق هذا الفجر الذي يظن

ّ
أ�سد فما ا

وكم هي بلهاء متاما هذه احل�ساة البالية

أّنها �ستوقف الفر�س عن اجلريان. التي تزعم ا

لكي ت�سبح �ساعرا

يا للذكاء الذي ينبغي اأن تتحلّى به.

 حلظة جميئه، 
ّ
 ذكاء اأكرث من هذا الفجر الذي يعد

أو من ذاك ال�سوان االأنوف ا

 بني يديه.
ّ
الذي ياأمر املهر باأن يخر

لكي ت�سبح �ساعرا، 

ا مهذبا، 
ّ
 حب

ّ
ال اأن حتب

ّ
أو ينبغي لك ا

لكن فيه اأحيانا الكثري من الغباوة.

 ال�سخرة واملهرة، 
ّ
هو حب

النهار وال�سباب

 القمر واالأبدية، 
ّ
حب

ح�سود النا�س وال�سمت.
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، كما هو احلال هنا، 
ّ
ثم

االعرتاف بذلك بب�ساطة

 كّل كلمة هي اأكذوبة.
ّ
ا باأن

ّ
مقر

تاريخ ال�صعر فـي 109 كلمات

كان من الواجب بعد جرميته االأوىل 

اأن يجلد فران�سوا فييون حتّى املوت، 

واملنافق را�سني،

أو ال،  ق�سية �سموم ا

فقد كان من الواجب

 ال�سوكران.
ّ
اأن يجرب على تناول �سم

وذاك املنحّط جريار البروين، 

كان من الواجب اأن ي�سنق

بدال من يرتك له ترف االإقدام على االنتحار.

و فرلني هذا الذي كان ي�ساجع الرجال،

كان من الواجب اأن ميوت يف �سجنه. 

و رامبو

 حمل ال�سالح، 
ّ
هذا الذي كان يف �سن

و الهارب من اخلدمة الع�سكرية، 

كان من الواجب اأن يطلق عليه الر�سا�س.

ب لغتنا، 
ّ
و كو�سرتوف�سكي خمر

هذا االأجنبي 

كان من الواجب اأن يذبح رفقة �رسيكه اليهودي

ماك�س جاكوب، طليعة اللوطيني.

ها ال�ساعر، اغرب عنّا، 
ّ
أي أنت ا وا

إّنك تدّن�س نرثنا. ا

م�صالح ومنافع

إذا كان لديك قلب، فاالأمر ي�سري:  ا

قم بالدعاية له يف املجاّلت االأ�سبوعية واجلرائد. 

اإن كان لديك، ولو ب�سورة غام�سة

ما ي�سبه حلما جميال به�سي�س غ�سن

يتاأثر هناك يف االأعايل، على �سجر الزيزفون،

فاأخطر و�سائل االإعالم. 

تنهيدة  �سدرك  من  ما  زاوية  يف  لديك  كان  اإن 

تختلج.

أبدا لنف�سك:  فال حتتفظ بها ا

هناك �سادة اآخرون 

امل�ساعر  هذه  مبثل  إن�سان  ا على  ف 
ّ
التعر ون 

ّ
يود

الرقيقة.

واإن ح�سلت على متعة ما، فقم ببيع و�سفتها:

فهذا القرن مولع باملنتجات اجلديدة.

اإن كان لديك روح على هيئة الئقة

فاإّننا نو�سيك بلجنة من اخلرباء

 لك كيف جتلب لك الكثري من املنافع.
ّ

�ستبني

القلب املجدي

ة.
ّ
 القلب م�سخ

ّ
ر باأن

ّ
علينا اأن نعيد ونكر

أّنه يغذّي اجل�سم، مثلما يغذي الدماغ واالأمعاء،  و ا

 املنع�س. 
ّ
حامال االأوك�سجني والدم

ته متاثل اأهمية حمّطة القطار، 
ّ
واأهمي

اأو خمزن كبري.

وهو ي�ستلزم العناية به، 

مثل احلا�سوب الذي اتخذ منه منوذجا. 

إيقاعه الذي يجب اأن يبقى دائما  كن حري�سا على ا

على وتريته

وعلى م�ستوى جتاويف القلب، 

ارا
ّ
خذ حذرك من زحمته التي ت�سبه طريقا �سي

يف اأحد �سباحات العيد الوطني...

 القلب، يف بع�س االأحيان
ّ
ة من يزعم باأن

ّ
ثم

هو موطن االآهات واالأحا�سي�س الغام�سة

و حلاالت الع�سق املنفلتة.

و تلك، لعمري، افرتاءات 

تعود اأ�سال اإىل القرون الو�سطى.

نقد ذاتي

 نف�سي. 
ّ
ل عناء حب

ّ
مل اأحتم

اأعرب هذه احلياة مثل �سائح ب�سيط

مرغم على زيارة معامل غري جمدية: 

من م�سنع فارغ، من مركز بريد

ومن ملعب بلدي. 

أراقب نف�سي من بعيد ا
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ول�ست اأدري اأهو مترين �سخيف اأم زهو مفرط؟

م�ستغربا اأحيانا من قلقي التافه

أو من خويف الذي يزرع التجاعيد فوق الكلمات. ا

 ازدراء نف�سي
ّ
أبلغ حد حمبطا، لن ا

�سيكون اأمرا جماوزا للمدى. 

أت�ساءل مع نف�سي أيّن ا بيد ا

أّنه يبحث عن  ا حول هذا اجل�سد الذي يبدو كما لو 

هيكله العظمي،

ف حيث ال�سباب كثيف
ّ
عن هذا العقل املجو

مثل جثمان ثور، 

وعن هذه الق�سائد التي كان �سيكتبها غريي 

بحما�س اأكرب.

و�صوح

يف هذه الزحمة بني الفراغ والعدم، 

ة من متعة اأكرث �سفاء من التّ�ساوؤل 
ّ
هل ثم

عن قرن مثري للريبة. 

 اأكرث حمقا
ّ
ة من حب

ّ
هل ثم

من اأن يفهم املرء اأين يرحل الف�ساء

وزرقة ال�سماء، 

اأين يرحل ال�سّك والياأ�س القدمي؟

أ�سفل االأيدي،  أ�س ا الرا

هل ثمة من حاجة اأكرث هو�سا 

من التحليل البارد، 

 تفنيده بال انقطاع: 
ّ
ومن اجرتار كالم يتم

ة من خرافة
ّ
هل ثم

اأكرث خداعا من هذا العقل بوروده الر�سا�سية،

التي تنتقل من كلمة اإىل اأخرى لت�سيع 

مال؟
ّ
يف الر

ة قدر اأكرث عدالة، 
ّ
هل ثم

من بني الكثري من االأ�رسار،

من اأن تخ�سع على نف�سك، كما لو على ثعبان،

عادة، بدال من 
ّ
ت�رسيح ال�س

اأن تكون يف الوقت ذاته

حلم الواقع، وواقع احللم.

ال�صخ�صيات

إّنها يف ال�سباح الباكر  ا

تهجر ال�سخ�سيات كلّها الكتاب موطنها االأ�سلي،

 مكان 
ّ
 كي تهيم على وجهها يف اأي

اخرة 
ّ
من �سوارع املدينة ال�س

و�سط ب�رس من حلم وعرق.

نظرتها  من  عليها  ف 
ّ
يتعر اأن  للمرء  ميكن 

املرجتفة،

أياديها املتّ�سخة مبداد احلرب،  من ا

ومن مظهرها اجلانبي الذي يبدو حامال بقايا من 

كالم. 

يتها املباغتة. 
ّ
هذه ال�سخ�سيات غري �سعيدة بحر

أين لها اأن جتروؤ  فمن ا

على العي�س يف ان�سجام مع قدر زائف

هو حكر على اأبطال املخطوطات؟

عند امل�ساء

تعود يف خفر وتلّطف اإىل موطنها، 

اإىل هذه ال�سفحات املوّزعة بني النرث وال�سعر، 

حيث تاأمن اخلطورة.

وهنا، 

املوؤلّف وقد زالت �سورة غ�سبه، 

يقوم مرتابا ومت�ساحما يف اآن، 

ها ثانية اإىل الكتاب. 
ّ
برد

امليتة الب�صيطة

يف هذا ال�سباح، 

أو مرح،  ر ا
ّ
بال تذم

كنت اأحت�سي قهوتي

أ�سطر حني قراأت يف جريدتي خم�سة ا

كانت تعلن موتي. 

املفاجاأة وقد زالت، 

قلت مع نف�سي لقد منحوين اأخريا احلّق

أال اأكون اأحدا.  يف ا

ا
ّ
وهكذا �سعرت بنف�سي حر

يف الذهاب حيث يحلو يل، 
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 من اأ�سادفه،
ّ
يف اأن اأحب

 وازع. 
ّ
ف دون اأن اأحفل باأي

ّ
يف اأن اأت�رس

يف احلقيقة

ا بعد املوت، 
ّ
اأن تكون حي

فكرة التخلو من جاذبية بالن�سبة لكاتب عجوز، 

والعي�س خفية يليق بي مثل كفن باذخ. 

وفجاأة خطر ببايل �سوؤال:

ملاذا ال اأذهب يوم االثنني اإىل جنازتي؟

�ستكون الورود جميلة، 

و�ستن�سد ممثلة ق�سيدة من ق�سائدي، 

و�ساأقول الأ�سدقائي

ا لفراقهم.
ّ
أنا �سعيد جد كم ا

وعود

ة، �سرتون
ّ
هذه املر

�سنكون طبيعيني مثل حلاء االأ�سجار، 

مثل البعو�سة والع�سب االأحمر

يف نزاالت الديوك، 

ة �سن�سع فكرنا العليل واملجنون 
ّ
هذه املر

يف امل�سفى

حتّى ال نحيا بعدها، 

اإال بالعني واجللد

خرة الربيئة.
ّ

ان وال�س
ّ
مثلما يحيا طري ال�سم

ة، 
ّ
هذه املر

�سنقدر على �سجن ذاكراتنا

ة،
ّ
يف قف�س رفقة احليوانات ال�سار

و�سنكون اأكرث �سفاء من هذه الالمباالة

يح و�سط حقل ال�سوفان.
ّ
التي توقف الر

ة، 
ّ
هذه املر

ّ
�سنبذل جمهودا من اأجل اأن نحب

من اأجل اأن نر�سى، 

واأن نكون جددا 

اأمام زرقة ال�سماء التي تتاأمّل 

أو االأر�س التي متوت،  ا

بااللتفاف على حاجز ح�ساباتنا الرثثارة،

امة.
ّ
واأفكارنا ال�س

ملحة على التاريخ

هل كان االإ�سكندر العظيم يتناول حبوبا

ة الأمل املجد؟ 
ّ
م�ساد

هل كان كري�ستوف كولومبو�س

يحمل معه يف رحالته عرب البحار املريبة

بولي�سة التّاأمني؟ 

و �سارملان

هل كان يجري مقابالت تلفزيونية

و هو على �سهوة جواده، فوق ج�رس االأركول؟

هل كانت لبونبارت مهدئات الأع�سابه الثائرة؟

وجريوم بو�س وهو اأمام حديقة امللذّات

هل كان يطلب م�ساعدة من حكومته؟

ّ
أرثور رامبو، يف جحيمه احلب�سي وا

مهزوما بالغرغرينا ونوبات النرث،

هل كان يدفع �رسيبة على خالعته؟

أقّل خماطرة، ل ا
ّ
ونحن الذين مل نعد نريد حتم

لعجزنا ا�سم هو نعمة احلظوة.

الف�صائل امل�صتورة

يف هذا امل�ساء، 

 العاطل.
ّ
ما اأكرث احلب

ع، 
ّ
املدينة بطنها يتوج

والرجال املحبطون

ال يدرون هل عليهم اأن يدخلوا ال�سينما

أة.  كالولوج منتحبني اإحليل امرا

و الن�ساء 

يت�ساءلن ملاذا يذبن دون توّقف

أ�سفل ج�سد جمهول تنبعث منه رائحة امل�ستنقعات. ا

و االأعياد كلّها مبتلّة، 

ال�سوارع

ة البخل.
ّ
 �سارت كلّها رخوة من �سد

العابرون

يجتثون ظاللهم، 
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اأترى من اأجل اأن ميكثوا وحيدين رفقة قلقهم، 

الذي ي�سبه نحلة ما تدخل من االأنف، وتخرج عرب 

الفم؟

فيما املدينة ت�ستدير با�سقة عظامها

وابي اجلوفاء، 
ّ
على الر

و على النجوم الفارغة.

يف هذا امل�ساء، 

ما اأكرث املوت العاطل.

حيـــــاة

يف الع�رسين كنت اأرغب يف تغيريالكون

ني الو�سيلة وال الغاية.
ّ
دون اأن تهم

يف اخلام�سة والع�رسين كنت منت�رسا: 

االملان  راكعون اأمامي، 

رت والن�ساء يف �رسيري. 
ّ
فرن�سا حتر

يف الثالثني كنت اأنوي منح ال�سعب ال�سعادة، 

كان يل قلب اأكرب من نهر فائ�س. 

يف االأربعني، 

مثل كلب بئي�س يرجع عظما، 

كان على ق�سائدي اأن جتلب يّل املجد. 

يف اخلم�سني تكفيني

و بال مداورة، 

فاق، الزوجة، 
ّ
متعة الر

وح.
ّ
تر�سيات اجل�سد، و�سبا�سب الر

يف ال�ستني، �سيكون يل �رسير االأبواب،

إيّل انتباه ال�سباب ألفت ا كي ا

أنا الذي مل اأعد �سوى م�رسان و�سيع. ا

ابتـــــزاز

إّنها دائما نف�س احلكاية القدمية:  ا

ل�ساعر يف �سبابه يرغب يف تغيري النا�س والعامل، 

 من عبقريته.
ّ
وكّل ما بح�سبانه يحد

إّنها دائما نف�س احلكاية القدمية:  ا

حني ي�سبح را�سدا 

أنه الوحيد القادر  ال�ساعر يف نف�سه ا
ّ
ي�رس

 ال�سعب، ومنحه ال�سعادة
ّ
على حب

باإرغامه على قراءة واحدة من ق�سائده.

إّنها دائما نف�س احلكاية القدمية:  ا

إليه،  قّل االإعجاب واالإ�سغاء ا

آنذاك ماداموا يقاطعونه، ا

ف�سيجعل من نف�سه �ساعرا 

غام�سا يكتب اإىل االأجيال القادمة.

إّنها دائما نف�س احلكاية القدمية:  ا

أّنها �ستفهمه  يكتب عن املوت معتقدا ا

 املذهولة
ُ
، وال�سفادع

ُ
االأنهار

 البعيدة.
ُ
و املذنبات

إّنها دائما نف�س احلكاية القدمية:  ا

ق�سيدته

لي�ست �سوى ابتزاز.

معلوميــــات

�سفرات احلالقة تقطع الكلمات اإىل �سطرين.

 فم نخرج؟ 
ّ
من اأي

الكون عبارة عن طائرة بوينغ �سائعة يف �سباب 

الفجر.

 �سيئا يف ع�رس املعلوميات.
ّ
إّننا ال نحب ا

يكفي اأن نتوّقع الكواكب حبلى.

الغانيات مل تعد متنح مواعيد لل�سعراء الرثثارين. 

ملن يرغب يف الفهم

�سيتلقى �رسبات يف البطن.

ا: 
ّ
الروح كلب غال جد

إليه ب�سطرية �سندويت�س... فلرنم ا

احلنني خمتوم بال�سمع االأحمر. 

نحن من اأجل جمد ال�سّك 

ر �رسيطا �سينمائيا اأطول من �سجرنا، 
ّ
ن�سو

من ذا الذي مثل بنك 

�سيفرغ عيوننا التي بال ر�سيد؟

�سة 
ّ
ة اجلبل املقد

ّ
وحتّى قم

تتعاطى حبوب منع احلمل،

أبدا.  و لنتحبل ا

194نزوى العدد 65 / يناير 2011 

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s



والدم ُيحّرك كل �صيء .. 

مل يلتفت الزحام اإىل البنت التي دهمتها نوبُة 

ال�رسع،

اإىل  خطوات  اأربع  متيل  ثم  ترتاجع،  هي  ها 

الي�سار، 

باجتاه باب البيت املجاور للمخبز، 

قبل اأن يدفعها الرجل املهروُل ..

والدم يحرك كل �سيء 

القمي�س  ذا  ال�ساب  طعن  ال�سيف  ذو  الرجل 

االأبي�س 

وكانت عينا البنت التي دهمتها نوبُة ال�رسع، 

يف  ال�سيف  �سنعها  التي  الفتحة  اإىل  االأقرب 

بطن ال�ساب ذي القمي�س االأبي�س 

 دفع الرجل �سيفه، ثم �سحبه بال�رسعة نف�سها، 

فو�سل رذاذ من دم ال�ساب ذي القمي�س االأبي�س 

اإىل وجه البنت 

وو�سلت معه نوبُة ال�رسع ..

والدم يحرك كل �سيء 

نقود  على  قاب�سٌة  املت�سنجة  البنت  اأ�سابع 

اخلبز 

من�سغلون مبناو�سة  املخبز  اأمام  واملزدحمون 

 
ٍّ
الرجل ذى ال�سيف  بع�سى

ذى  ال�ساب  جرح  واإغالق  الطول،  متفاوتة 

القمي�س االأبي�س ..

والدم يحرك كل �سيء 

اأن  يف غمرة ان�سغالهم، مل يالحظ املزدحمون 

البنت التي تهزها نوبُة ال�رسع

جريحة من اأثر ال�سقطة،

وعلى وجهها رذاذ من دم ال�ساب ذي القمي�س 

االأبي�س،

الذي يلفظ اأنفا�سه االأخرية منده�سًا .. 

والدم يحرك كل �سيء . 

الن�صوة جميعهن

وا�سل الر�سيع �رساخه 

غري عابئ بالعيون التي حتدق فيه ،

وال بالهمهمات التي تطالب باإبعاده

االأر�س  على  وجل�ست  ثديها،  االأم  اأخرجت 

تطعمه

 فرتكت الن�ساء ال�سّف اأمام املخبز ليحجبنها 

عن العيون،

وفاز الرجال باأدوار اإ�سافية.

الن�سوة جميعهن، 

املراأة التي مل تنجب 

واأم البنني اخلم�سة،

من انقطع طمُثها 

والبنت التي مل تتزوج بعد، 

كن ي�ساهدن، يف حلقتهن ال�سيقة

كيف يلتقم ال�سغري اجلائع الثدى املعروق 

وكيف يبتلع طعامه يف جرعات منتظمة 

ويتعرق جبينه 

ه ال�سغرية التي تالم�س كيف تتاأرجح كفُّ

 ثدى اأمه

ويرتخي جفناه ويروح يف نعا�س هانئ،

قبل اأن تنه�س االأم ورفيقاتها املبت�سمات 

ليعو�سن ما فاتهن من اأدوار اخلبز.
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اخلروج اإىل اخلبز

كرمي عبد ال�صالم 

�ساعر من م�رس



نوٌع من الهدنة

مع الوحو�س التي تطاردنا يف كل مكان 

ت�سبح طوابري اخلبز نوعًا من الهدنة 

اأو الراحة االإجبارية .

قليل من االنتظار 

وتنفرج االأ�سارير 

اأنهي  الذي  ابنه  عن  اخلم�سيني  الرجل  يحكى 

كلية احلقوق 

ع�ساءه  لينال  لالت�ساالت  حمل  يف  وعمل 

و�سجائره،

تدمع عينا الرجل وهو يحكي عن ابنه 

ابت�سامة  اإىل  تتحول  ما  �رسعان  دموعه  لكن 

ت�سجيع

لل�ساب الذي يليه يف ال�سّف،

يف ال�سنة النهائية بكلية احلقوق 

ويعمل يف حمل لالت�ساالت 

حتى ينال ع�ساءه و�سجائره

بحديثهما، يربت كل منهما على كتف االآخر

وي�ستمدان القوة للهرب من الوحو�س.

ال اأحد ينام دون ع�ساء،

يحجبها  مل  بابت�سامة  الريفية  املراأة  تقول 

نقاُبها االأ�سود الرخي�س، 

وهي تف�سح اأمامها المراأة اأكرب �سنًا منها، 

 تركْت �سيوفها دون خبز كاف .

يف احلرب

احلاج عبد احلميد 

اثنان و�ستون عامًا من الكدح 

خرج اإىل �سالة الفجر 

وكان قمر اآخر الليل �ساهداً 

احلاج عبد احلميد اأطال ال�سجود 

املطلي  اخلبز  ك�سك  اأمام  ي�سبح  جل�س  ثم 

باالأزرق واالأبي�س،

يف احلياة مت�سع لتاأمل االألوان الباردة 

يف احلياة مت�سع للتوقيع على ك�سك اخلبز 

وتاأمل دوامات الرتاب اأ�سفل جدرانه االأربعة 

اأول  احلميد  عبد  احلاج  كان  باالأم�س، 

املنتظرين 

نال ح�سته من اخلبز 

فعرف �سعور الفاحتني وقد عادوا اإىل اأوطانهم 

لتكافئهم الن�ساء باأكاليل الغار واأكواب ال�ساى 

بالنعناع،

لكنه اليوم وقع حتت االأقدام املت�سنجة .

يف احلرب،

ال اأحد ينظر حتت قدمية 

واملحارب اجليد ال ي�سقط يف املعركة .

احلاج عبد احلميد يف الثانية وال�ستني 

�سقط �رسيعًا حتت االأقدام اجلائعة 

ومل يعد يحتاج اإىل اخلبز .

عليكم اأن تخجلوا 

بينما ننتظر اأن نتقدم يف ال�سف اإىل االأمام 

جاء من يريد االند�سا�س من اجلانب 

متجاهاًل ركبتي ال�سيخ اللتني كادتا تخونانه 

امل�ستندة  اجلدة  عند  ارتقع  الذي  الدم  و�سغط 

على حفيدها 

وال�سبي الذي ينهي واجباته املدر�سية واقفا 

التفتنا اإىل من يحاولون االند�سا�س يف ال�سّف 

من اجلانب 

و�سحنا فيهم : 

اأنتم الذين زورمت االنتخابات، 

كيف جتراأمت ونب�ستم القبور 

لت�سجلوا اأ�سوات املوتى يف ك�سوفكم 

اأنتم الذين يف ال�سحف الكاذبة 

ويف االأمن املركزي 

عليكم اأن تخجلوا
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و�رسعان ما تراجع املند�سون اإىل اخللف

 مرتعبني من قوة حجتنا 

روح اخلبز

 االبت�سامات امل�سجعة 

والن�سائح الودودة 

من اأف�سل النعم التي ميكن اأن تنالها 

واأنت ت�سع خبزك ال�ساخن ليربد قلياًل 

اإىل جوار اخلبز ال�ساخن جلارك 

ال�سور املجاور للمخبز 

ميتلئ باآثار اآالف االأرغفة، ال جمال للرتاب  

وجارك االأكرب �سنًا، الذي ق�سى وقتًا اأطول مما 

ق�سيت يف �سفوف اخلبز 

با�ستمرارعلى  الرغيف  تقّلب  كيف  بوٍدٍّ  يعلمك 

الوجهني 

وال تل�سق رغيفًا باآخر

يعلمك جارك الودود 

الذي  الكي�س  يف  بانتظام  االأرغفة  ت�سع  كيف 

حتمله 

عندما تهداأ روح اخلبز 

حتى ال تغ�سَب عليك النعمُة،

حتى متنحك �سهيتك للطعام.

القائد

نفد اخلبز 

بعد هذه ال�ساعات التي ق�سيناها واقفني 

لقد انتظرنا اأكرث من الالزم 

ماذا نفعل االآن ؟

عن  مّنا  اأيٌّ  يتزحزْح  مل  لكن  ال�سف،  انفرط  

مكانه 

كنا نحدق يف كوة املخبز 

وكانت النار تخبو واخلباز يرتك مو�سعه 

والعمال يغت�سلون

باحثًا عن  يتاأهب كل منا لالن�رساف  وبينما 

حل لنف�سه 

�ساح ال�سبي ذو ال�سنوات ال�سبع 

اأعرف خمبزاً يف ال�سارع الثالث ي�ساراً،

اتبعونى

وتبعناه جميعًا

ن�ساًء ورجااًل، �سيوخًا وعجائز و�سبية 

منا،  اأ�رسع  ال�سغري  قائدنا  خطوات  كانت 

ببيجامته وابت�سامته

البال�ستيكي،  الكي�س  حتمل  التي  يده  وحركة 

ملقيًا اإلينا باالأوامر ..

تعالوا، تقدموا،

ونحن وراءه،مثل جنود يعودون اإىل قاعدتهم 

مرهقني من املناو�سات التي ت�سبق احلرب .

الثالث  ال�سارع  يف  املخبز  اإىل  و�سلنا  عندما 

ي�سارا 

تركناه ينظمنا من جديد  

جميعنا نبت�سم للقائد 

ونطيع ما يقول .
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من اأعمال منى العامرية- ُعمان 



 1- مواطن �صالح

ْنفَرى ِعْم �سباًحا اأيها ال�سَّ

ها ال�سعلوُك النبيل اأيُّ

يا �سديَق الذئاِب و بناِت اآوى

بِع اخلايل
ُّ
يا �سّيَد القفاِر يف الر

 الثورة
َّ
يا ر�سوَل الروؤيا و نبي

ها اأنذا

اأنتظُر دوري

ة! احِلَ يف احل�سوِل على امُلَواَطَنِة ال�سّ

2- جنمة ال�صباح

لقد نام العرُب طويال

َباح عن جنمِة ال�سّ

اإين اأراها هناك يف امل�رسق

على م�سافة ُرْمٍح من بحر الَعَرب

اآلهًة َت�ْسَتحمُّ

كٍة من الَفْجِر ال�سادق
ْ
يف ِبر

اأَما ِمْن فار�ٍس

ْمَعَداَن َيْخِطُف هذا ال�سَّ

ليقوَدنا اإىل امَلْجد؟!

3- يف الهزيع الأخري من الليل

ها الِهالل �سالٌم اأيُّ

اأراَك من بني ال�ستارِة و احلائط

كامِلْنَجِل متاًما

ُتو�ِسُك اأْن جَتزَّ هذه ال�سماواِت الذابلة!

4- البدوي ال�صال

احت�سدي اأيُتها الغيوم

اأروي هذا القلَب الظماآَن من َعْهِد اآدم

اإين اأ�ستغيُث بِك

هنا 

يف �ُسوْيداِء هذه االأر�ِس الَيَباب

فلَتْهطْل ُدموُعِك

�َسَفقًة و َرْحمًة

ال على هذا البدويِّ ال�سّ

َياع اإّنه َيتلّظى على َجْمر ال�سَّ

قطرٌة واحدة

ُرمّبا �ستفي بَبلِّ َحلِقه

اَخه َ  ي�ستاأنَف �رسُ
ْ
كي

يف هذه الَفْو�سى!

5- املوؤمن

ٌة يف َقلِب هذا الظالم ا�سَ اأنا َر�سَ

اأهتدي بُنوِر الثورِة و امُل�ستحيل

و لكّني قد اأ�سطِدم بَقْلَعٍة اأو َمَناَرة!

فلَيكْن

ُنوُر َوْجِهِك

ِقْبَلَة هذا امُلوؤِمن!

6- نهر الّتيمز

ْفحة َنْهر التَّيمز َذاُذ ُيداِعُب �سَ
َّ
الر

هل َيعلُم

َمدى ا�ستياقي

َو�ْسَو�َسَة َخّديِك؟

اأِعُده باأْن اأكوَن رومان�سيا
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ق�شائد بني م�شقط و كمربيدج

هـــالل احلجــري

�ساعر واأكادميي من ُعمان 



ْعر اأهِم�ُس بال�سِّ

حيِق امَلْختوم!
َّ
و اأْح�ِسُن َر�ْسَف الر

7- حنني

هل تعلُم هذه احَلَماَمُة

التي تنوُح على هذه ال�سجرِة العارية

ا�ستياًقا للربيع

اأيّن اأحنُّ اإليِك حننَي االإِبِل يف ال�سحراء

حيل؟
َّ
ا�ستياًقا للر

َع هذا النهر ُت َتتبُّ
ْ
ر

ّ
االآَن قر

 الوئيدة
َ
بُخطواتي

�ساأبحُث عن منابِعه االأوىل

حتًما �ساأجدِك هناَك

تغت�سلني يف نبٍع من اجَلَماِل و الطْهر

حينها فقط �ساأعرُف اأين

قد و�سلُت اجَلّنة!

8- رفيق النهر

ْجِم ُمْنَفِرُد قارٌب كالنَّ

يف �سمري الليل َيْبتِعُد

َمْوَجٌة َك�ْسلى ُتداِعُبه

فرَتاه لي�س َيّتِئُد

هْل اأتاه اأنني َرُجٌل

عا�ِسٌق اأحالُمه االأَبُد

ْهِر ُخْذ اأَملي يا َرفيَق النَّ

عاِرًما باحُلبِّ َيّتِقُد

ّفِة االأْخرى اإّنها يف ال�سِّ

ُد ْهر َتْبرَتِ َدٌة يف النَّ
ْ
َور

َدى
ْ
طفيها َرّبة َفر اأ�سْ

ال ُي�ساهي ُح�ْسَنها اأَحُد!

9- عهد

�سالٌم اأّيُتها الطفلة اجَلاِرَحة

�ساأَتتّبع ُخطاِك 

بجانب الّنْهِر

يف احلقوِل

َفة �سِ
ْ
و االأر

�ساأبثُّها َحنيني اإليِك

و اأ�ستودُعها قلبي 

َجاج امُلَت�َسّظي كالزُّ

ما ِمْن ُخطوٍة اإال و�َسيناُلها

ن�سيٌب من الّدم و الّدُموع!

10- لوحة

�ُسَجرْياٌت مالئكية

ْوِر االأبي�س َمة بالنَّ ُمَعمَّ

 وديٌع كالِقّطِة االأهلّية
ٌ
و َنْهر

ر�ُس امَل�ْسَهد و �ِسْندَياَنٌة ِعْمالقة حَتْ

هْل َيعلُم �سلفادور داليه

اأّنِك

َرّبة هذا اجَلَمال؟! 
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 قاب قو�صني

ريِق يف الطَّ

حيُث ال و�سٌل وال قطُع

اأخطو بال خطو

واأدو�ُس على �سحٍب بي�ساَء مثل ثمرِة القطِن

 واأنظُر يف اجلهات
َّ
اأرفُع عيني

فال اأرى اأحدا

كفِّي

بي�ساء اأخرُجها

الأ�سغط على �سدري

ني قاب قو�سني فاأعرُف اأنَّ

اأو اأدنى

ني واأنَّ

اأعلى.

َق�َصم

... والتَّفا�سيُل

... واالأ�سياُء ترتاكم فوق بع�سها البع�س

... والذِّكريات

... وُقَبٌل ال تعدُّ وال حت�سى

ة
َّ
فْتها مناديُل الوحدِة مر ... ودموٌع جفَّ

ات
َّ
حمِة مر

َّ
    ون�سيتها مناديُل الر

... واألُف م�ساجرٍة

اأو  قٍة الأجل عناٍق يطوُل  ... واألُف م�ساحلٍة ملفَّ

يق�رْس

باِب ... ورجٌل يغادُر يف ال�سَّ

... وامراأٌة تتال�سى يف الو�سوِح

... ما من لغٍة يا اأبجدّيْة

... وما من اأبجدّيٍة

    يا ل�سان.

حبيبتي... واأعرفها

غبيٌة ومتوت!

ني تعبُت حتى وجدُتها ال تعرُف اأنَّ

اأعواٍم  اأهدرُت من عمري ع�رسَة  ني  اأنَّ ال تعرُف 

ِتها يف حمبَّ

باحاِت النَّدّيِة زرعُت وروًدا كي تزهَر يف ال�سَّ

اأمام �سباَِّكها املفتوِح

ُت األواَن جدراِن بيِتنا وغريَّ

كي يحلو لها تخّيُل البحرياِت التي ترتقرُق

خلَف حجارِة الغرفِة

غبيٌة

وترتُك نف�َسها فري�سًة للموِت،

مل تقاوْم

ومل جتزْع

ومل ت�رسْخ

ومل تبِك

ومل ترفع اإيلَّ عيننِي وا�سعتنِي

مملوءتنِي بالنَّدى اململَِّح

ى املوَت يرتُكها نائمًة كي تنا�سَدين اأن اأترجَّ

يف ح�سني

حبيبتي... واأعرُفها

نِي واأنزلتهما ببطٍء رفعْت جفَنيها املزرقَّ

ها �ستنهُره  بابِة كاأنَّ
ّ
حاولْت حتريَك اإ�سبِعها ال�س

مثَل اأمٍّ

ْت ابت�سامٌة بائ�سٌة على �سفتيها ثمَّ رفَّ
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يان مثواَي الأخري واثنان ينقِّ

عمــاد فــــوؤاد

�ساعر من م�رس مقيم يف بلجيكا



فِة تهتزُّ حني راأت �ستارَة ال�رسُّ

فيف. من اأثِر عبوِره ال�سَّ

مهابة

ُة« للموِت جالُله يا »حمبَّ

مثُله مثُل الوالدِة والبكاِء وطاعِن الكالم

فكيَف متوتنَي هكذا يف غفلة منَّا؟

وارِع كما لو كنِت �سّحاذًة التقطناها من ال�سَّ

اأو عابرًة طرقْت باَبنا بامل�سادفِة.

للموِت �سورُته االأخريُة يا »حمبَّة«؛

كان عليِك اأاّل متوتي هكذا

�سَة العيننِي اأ�ِس، منكَّ
َّ
َة الر حمنيَّ

وظهُرِك ير�سُم قو�ًسا مفتوًحا

ناحيَة االأر�ِس

من  ن�سدَّ  كي  اأماَمنا  متوتي  اأن  عليِك  كان 

ظهِرِك

ونن�سَب ُعوَدِك يف اللحظاِت االأخريِة

كي ن�ستعيَدِك دائًما

ٌة بفتّوِتِك واأنِت مزهوَّ

حتى

ولو كاَن املوُت ذاُته

هو من ينخُر عظاَمِك

فللموِت

مهابُته اجلميلُة

يا »حمبَّة«.

ي ِحْجر اأُمِّ

ونع�سي

اإذ يرجتُّ فوق االأكتاف

من خلٍل ومن ثقل

ريق مرتبٌة والطَّ

تغو�ُس االأقداُم فتثري هالًة رمادّيًة

ها تعمي العيوَن عن م�سهِد القرِب كاأنَّ

واثنان ينقِّيان مثواَي االأخري

عان م�ساحًة خاليًة  ويو�سِّ

من احل�سى امل�سنَّنِة

ى وراأ�سي مغطَّ

فال اأرى وال اأ�سمع وال اأ�سّم

لكنَّني اأ�سعُر بوقع االأقدام

تغو�ُس يف االأر�س

ّبابة وكنُت اإذ اأرفع اإ�سبعي ال�سَّ

كي اأ�سرَي لهم اإىل طريق اأخرى

ال يرونني

وكنُت اأنده فيهم

اأن اأعيدوين اإىل ِحْجر اأّمي

وكنُت فوق اجلميع

اأحلُِّق فوق النَّع�س

واأحاوُل اأن اأهبَط 

اإىل ج�سدي

فيمنعني

يع م�سريهم ال�رسَّ

اإىل القرب.
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من اأعمال حممد املعويل- ُعمان 



-1-

�صباح ال �صوت للحكمة فيه

»�أنا �صجني،

�أترنح يف زمن ي�صبه �حللم

غري �آبه باالأ�صبحة و�الأما�صي«

بورخي�س    

�صباحي

�صاعر نزق

بغليون عتيق

وحلية خفيفة

خم�صبة بنبيذ �مل�صاء

ال �صكل للحكمة فيها.

بتوؤدة مي�صي

م�صغيا حلماقاتي

مز�جيتي

تثاوؤبي

الأخبار موت يت�صاعد بخارها

يف فناجني �لنهار �ملتالحقة.

يرتب �أحالمي �ملوؤجلة

�صو�رد �لكالم

فر��ش �لهزيع �الأخري.

�صباحي

يورق كطر�وة �لع�صب

مبزهريات �لده�صة 

رغم �حتجاج �مل�صاء 

على �إطاللة �ل�صوء

وتكتمه على 

هم�ش �لع�صاق.

يف �ل�صباح

يرت�ءى يل

بورخي�س    

غري مكرتث بال�سباحات

متعرثا يف خطاه

مب�رسا ما ال يدركه ال�سباح.

على بيا�سه

ين�سكب حرب الليل

ويف �سمائه تنبج�س

اآالف ال�سمو�س.

كم يلزمني من �سم�س

كي اأكون ال�سباح 

األثم بوؤبوؤ عينيك.

اأنت�سي ب�سهوة البدء.

األب�س عريي

واأ�رسح لل�سم�س �سدري

فاأحرق خطاياي وحترقني. 

واأغ�سل ج�سدي ب�سالل ال�سوء.

كم يلزمنا من احلكمة

كي ندرك اأن �سباحاتنا 

تتكئ على زمن من هباء. 

واأننا نحمل كل يوم 

جثة ال�سم�س على اأكتافنا

كي نواريها ثرى امل�ساء.

-2-

ذاك ال�ساعر...

ذاك ال�ساعر..

حني يع�سقني

يقوُده عماه اإيل،

يطوي الديار
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ق�شائــــــد

اإكرام عبدي

�ساعرة وكاتبة من املغرب



في�سكنني،

واأ�سري معراجا  يرتقاه

فال ي�سجر،

وعلى خا�رستي،

يخت�رس كل االأزمنة

وكقبلة موؤجلة

ينحت �سورة لق�سيدته

من �سفاهي املعلقة،

واأذوب �سماواتي ال�سبع

فاأكون �سماءه الواحدة.

ذاك ال�ساعر ..

حني يع�سقني

يتوجني فينو�س،

يعيدين اإىل طفولة املاء،

يغرف ماء اخلطيئة من بحري

كي يبلل �سحراء الناأي،

يكن�س ليلي من اأنقا�س ال�سمت

ويقود قطعان براءتي

اإىل مراتع اجلنون،

وبخيط �سفيف

ي�سحبني اإىل مركز الكون

يحوم حويل

يتدفاأ ب�سم�سي،

ذاك ال�ساعر..

حني يع�سقني

يلقي بي يف جحيم دانتي،

يحرقني

كي ي�سيء ج�سد ق�سيدته،

اآنذاك،

لن اأعلن توبتي

من الع�سق يف مطهره،

الأنني �ساأكون

اأنا الق�سيدة.

-3-

ليتني احلاُء...

هي احلياُة

وحيدٌة يف احلياة.

جتل�س بجانبي

ممتلئَة ب�سجيج دمي،

بجنون اإيقاعي،

ب�سخبي الوثني،

مراآٌة

اأب�رس فيها

فاأملح وجها

كف اأن يكون وجهي،

اأع�رسها

نبيذا

ميالأ كوؤو�َس م�ساءاتي،

تن�سكب جنونا،

غوايًة،

حني تفرغ مني،

مت�سي متعجلة

�سوب حيوات اأخرى،

تنبج�س يف االأفق.

هي احلياة...

جنوٌم متالألئٌة

ما عادت حتتمل حزين...

اأرقي...

انطفاأت يف عيني

فنامت ال�سماُء يف كفي.

هي احلياة...

اأكتبها ببطء

كي اأحمَوها

واأبدَدها يف اأناي.
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جناُح عنكبوت

رفة فرا�سة

تظللنا من الوهم.

                      خطوط...

                                    جتاعيد...

                                                    ال�سيء...

فراغ...

اأ�سونه بني يدي املطبقتني.

هي احلياُة...

واأنا

اثنان يف واحد

و�سوت اهلل ثالثنا.

هي احلياُة...

بحر

املوج نزقها،

الزبد �سبقها،

واملحارة كربياوؤها،

نار ت�ستعل بالنار

وال حياة جل�سد

اإال بني ماء ونار.

هي احلياُة...

جثٌث تزهر يف ج�سدي

منت�سيًة بخرائبي وانك�ساراتي

واأنا الطريدُة العليلُة

فري�سٌة للطيور االأوابد.

ليتني احلاُء

كي األوَذ بحماها،

واأتدثر بجبة احلالج.

تداهمني ب�سنان االأمل،

فاأجند جمراتي

كي حترق كل خمرتق.

هي احلياُة...

عذوبٌة تفزعني،

لوؤم،

يوقع بيني وبني غدي.

�سفر...

ب�سوء الروح يبتهج،

ادعها كي حتيا فيك واإليك

ودع نداءك وهذا املنادى

ي�سيعان يف �سدى هذا النداء. 
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من اأعمال علياء الفار�سية- ُعمان 



ليل مكتوب ب�صواد ال�صرخة

اإىل اأحالم    

ال�سم�س يف عتمة هذا اخلالء 

وال ناأمة يف �سمت هذه االأبدية اجلاثم

روح مفردة تعوي يف عراء نف�سها

وهباء كا�سح يفي�س على عدم الوقت

وال �سيء... ال �سيء

هنا ... اأو هناك

�سوى ارتطام داٍو حلياٍة مطعونة باالأمل ..

……
ليل ...

مكتوب ب�سواد ال�رسخة

وغياب يتاأمل �سورته

يف الغياب

ومي�سي بنا كفرا�سات 

عمياء

يف ليل يتهالك بنا   

مييل 

وال يدرك

طعنته

 يف 

القلب

يف الليل ...

على الع�سب ....

خافتا كان ال�سوء 

وبطيئا  

قبل ...

�سقوط ال�رسخة

يف الليل ....

ال�ستائر اهتزت

اجللبُة ا�ستفاقت يف املمرات

والذين على املقاعد

غادروا م�رسعني 

كانت دم�سق وحدها

يف بئر اأخوتها 

وعواء ذئاب على دم ياب�س

يف �سفح 

قا�سيون ....

حيث ل اأحد هناك 

اإىل تهامة اجلندي    

كنا نقود الليل خلفنا من مقهى النوفرة )1(

اإىل �سهقة ال�سوء على حجر ال�ساعة الواحدة  

باحلديث  م�سغولة  هناك  ظاللنا  تركنا  حيث 

عن خيانة 

االأ�سدقاء املوتى لنا

كان  املوت  بينما  االأربعني  يف  احلب  وعن 

ي�سرتيح كقط اأ�سود قربك

 وهو يتاأمل �سورتنا يف الغياب

مقاعدنا  على  ويجل�سوا  اآخرون  ياأتي  اأن  قبل 

التي تركناها لن�سيانهم

 ويقولوا الكالم الذي مل نقله بعدُّ

ثم مي�سوا م�رسعني اإىل حافالت ال�سواحي بعد 

منت�سف الليل

بينما عمال املقهى م�سغولون

بهواء  يلهو  تركناه  الذي  الكالم  غبار  مب�سح 

الظلمة
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ق�شائــــــد

مفيد جنم

�ساعر وناقد من �سورية



واأحالمنا التي �سقطت �سهوا من �رسفات املراأة 

املطفاأة

نعم ... اإنها حياتنا التي �ساعت ونحن نبحث 

عن اأ�سماء لها

وظاللنا التي ن�سيت اأن تذهب اإىل النوم

يف حافالت البهجة املعطلة 

يكفي  مبا  �ساحلة  تكن  مل  التي  حياتنا  اإنها 

لنعتذر لها باأ�سف عما فعلناه

 بها ... وعما فعلته بنا   

حياتنا التي تركتنا لن�سيانها... وتركناها متر 

قريبا منا دون اأن نلم�سهاا

ولو باأ�سابعنا التي يب�ست على اأطرافها

... ....

يف ذلك الليل حيث �سحتك التي انفجرت فجاأة 

ونحن نتذكر ما حدث

ذلك  عن  جنومك  بكامل  تهوين  كنت  عندما 

الليل امل�ستعل بك

حتت �سقف اجل�سد ال�ساخب

باجتاه  اأثرنا  تقود  الرائحة  تلك  تزل  مل  حيث 

مقعدنا االأخري يف

 مقهى النوفرة                                                    

حيث ال اأحد هناك ... 

ال اأنا وال اأنت يف انتظارنا

القلب

اإىل نعمة خالد ... حني ننام يف االأبي�س

القلُب الذي ي�سع اأذنه 

على �سدر الليل

وي�سغي خلطاك القادمه

القلُب الذي يرجتف

يف ماء الوقت ك�سم�س مبللة

وي�سطع يف قلب الليل

ك�سهقه

القلُب املعلق كجر�س الرعاة

يف ف�ساء الغياب

النائُم يف ثياب اخلطيئة

كوردة الندم

االآثُم 

الوحيُد

امل�ستوح�ُس كوعل الغابه

املنزوُع كاأغلفة الليل 

عن ر�سائل ال ت�سل ...

القلُب.. القلب

الذي تعب منا 

فاأغلَق بابه

ليناْم ...

1-  مقهى عريق يف دم�سق القدمية. 
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من اأعمال �سمرية اليعقوبية- ُعمان 



ها اأنا اأنفُخ ا�ستعاَل احلناِء 

فت�ساألينني برباءة: 

 ؟!
ُّ
ملاذا ال يحمر

واأنِت جتهلني اأنه فقَد 

ذاكرَة اللَّوِن حني حطَّ 

على يِدك..

تلك املراأُة ناق�سٌة بارعٌة

ُتَنفِّ�ُس عن َكْبِتها الفنِّي 

بنق�س مواجعها على 

اأُكفِّ احل�سناوات

وتتباهى مبوهبتها 

قلياًل حني تقول:

 اأنا اأمُّ اأحمد،

وكاأنها تتحدَُّث عن عَلٍم 

من اأعالم القاهرة..

* ننفُث اآهاٍت ُمغلَّفًة 

ي�َسة بُدخاِن ال�سِّ

كي ال يلتفت 

اأحٌد لذلك،

ي اأ�رسارنا ونحن نغطِّ

ٍة فا�سحٍة   بجهوريَّ

كِل�سٍّ يختبُئ خلف 

..
ٍّ
لوٍح زجاجي

وحني نح�سُّ اأننا �سنقول 

كلَّ �سيٍء

نقطُع خيَط ال�سفاِء 

مبناداة النادِل

نْيِ اإىل اأنه ال يجيُب   مطمِئنَّ

ة..
َّ
من اأول مر

*  مراآُة مقهى الفي�ساوي 

كبريٌة بحجِم 

احلائط

وكاأنها ُت�ستخدُم 

لك�سِف الكِذب

ات  وجت�سيِد االأنَّ

املت�ساعدة 

من حناجَر جديدٍة 

ه بطعم الفراولْة..  على التاأوُّ

نطلُب من خازِن 

النار جمَرتني 

لي�سعهما على 

ي�سة املليِء  راأ�س ال�سِّ

بالهواج�س

ومنار�ُس على 

قلبينا امل�سَتِعَلنْي 

ًة ُمفَتَعلًة �ساديَّ

د  مبتابعتنا لرَتمُّ

اجلمَرتني 

دون اأن 

يخبو 

بداخلنا �سيء..
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حني يفقُد احلناُء ذاكرَة الَّلون

عبداملجيد الرتكي

�ساعر من اليمن



نعم اأنا ال�سوء،

الواحد املتدفق يف الكرثة، 

الكرثة النابعة من روح الالمتناهي،

اأنا احللم الذي مازال يغري ال�سم�س

بالزواج من االأر�س،

اأكون اأكرث عذوبة 

حني اأجل�س على لوح ال�سدمي عاريًا، 

ثماًل، اأقراأ كّف االآلهة.

الغابة، احلقل، الثلوج، جميعها رمو�سي.

يف الربيع اأكتب اأغاين امللوك، 

ثم اأمزقها،

اأ�سبح اأبًا لالأزهار الهاربة 

من تكرار ذاتها، 

واأمًا للح�سا�سني والببغاءات،

العطر، الفرا�سات، اأقم�سة املو�سة، 

هي من اأ�سواتي،

والظماأ ظلي يف ال�سيف، 

الرغبة التي تقودكم اإىل البحر،

 اإىل االأنهار امل�سم�سة، 

لت�ستمتعوا باحلب املنبعث 

من انفجاراتي.

اأما اخلريف فهو 

عبقريتي، و�سجاعتي، 

�ساهدوا فني يف عيون االأ�سجار، 

يف املو�سيقى التي يحدثها 

�سقوط اأوراقها،  

اأجد متعة عميقة مع ال�ستاء، 

مع براعة غيومه، 

غبائها وهي تغري اأ�سكالها 

وت�رسفاتها،

كما اأجتهد يف تعريف 

الدفء بنظريه.

يا من ترون باأرواحكم، 

اأال تفهمون اأن القمر �سبورتي 

يف الليل

اأكتب عليها الرموز العميقة للحب،

الفتنة املحدثة 

للفي�سانات اجلن�سية.

ومل يكن الزمن �سوى 

�سهيقي اللولبي، 

طريقي اإىل موائد ال�سحراء، 

�رسيالية اجلبال،

االآثار التي تركتها النار، 

ال�سمعة وهي تر�سم دائرة،

امل�سباح يف قيلولته،

يف غرفكم اأ�سرتيح، 

وعلى اأ�رستكم ت�سقط كلماتي،
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ن�شيد ال�شوء بال�شوء

اأحمد العجمي

�ساعر من البحرين



وحني اأنفجر يف عيد احلب 

ترون االألوان العظيمة تنعك�س 

يف املرايا العظيمة للكون، 

ال �سيء يوقف رنينها، 

ورونقها، تخرتق االأنهار

 اجلليدية، 

ه�ساب احلروف،

تغطي �سقوف الفراغ، 

واأجنحة احل�رسات الليلية،

نعم اأنا ال�سوء،

بجمايل اأحتدث، واأناق�س الليل والنهار

بهدوء وروية،

واأقدم هدايا ثمينة للقلوب الكبرية. 

لالأطفال االأحرار، 

وللن�ساء املركبات من عنا�رس ال مرئية،

اأنا ال�سوء، وبا�ستطاعتي اأن اأفكر،

اأحلل قاع البحر، 

كما اأحّلل ت�رسفات الهواء، 

غروره، زهوه، وكربياءه اأي�سًا،

اأنا ال�سوء، تتمزق روحي، 

ويتمزق قلبي، 

وج�سد ج�سدي، لرتاكم الثلوج 

يف الروح، لف�سل احلب. 

وب�سبب احلزن ذي االأرجل املتعددة،

مازلت غري قادر على

 دخول قلوبكم، 

مل�سها باأ�سابعي

روؤية االأمل م�ساعفًا 

وهو يحفر اجلدران.

نعم اأنا ال�سوء احلقيقي،

اأنا النور يف كل مكان، 

حتت و�سادة احلجر، 

يف فم الكاآبة، 

بني اأظافر القنديل.

من ي�ستهي اأن يراين اأو يلم�سني، 

اأو يحدثني، اأو يتذوقني، اأو ي�سمني، 

عليه اأن يدر�س

 اأ�سفاري، و�سريتي، وطريقتي 

يف معرفة االإن�سان، 

من روحه وقلبه، 

ال عن طريق االآلهة.

اأن يكتبني 

ب�سوء ال�سوء. 
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من اأعمال �سليم �سخي- ُعمان 



-1-

حزن ي�سقط من عل،

على ورق اأقل بيا�سا،

الكتابة عط�سى، 

واأنا 

   تفا�سيل 

         املاء..، 

-2 -       

 كطفل يحرك راأ�سه،

باجتاه كاأ�س الطفولة،

كعا�سق مترغ يف الوله، 

يلم�س باأنامل مبتورة مفردات اللذة، 

يحاور قمي�س اللغة، 

يعري االأ�سياء من فكرتها، 

يفّك اأزرار احلروف، 

لتفي�س 

  بالرتاتيل

     والرق�سات

 -3 -           

ينه�س  اليا�سمني مبكرا، 

واأب�رس بي،

مل اأدرك باأين اأر�سا، 

 من جيوب الندى، 
ّ
تفر

ترك�س يف براري القلب، 

مزهوة بنكهة احللم املجنون،

اأفيق على ق�سيدة، 

غرقى باملو�سيقى،

اأنا اليا�سمني، 

     حقويّل

         عالية..،

 -4 -  

اأطلق يف كّف الوقت الع�سافري، 

اأ�سّد وثاقي باأغنيات حبي�سة، 

اأرنو ملالمح وجه �رسقته دفاتر احلياة، 

ج�سدي مل يعد يت�سع، 

لرق�س جديد،

واالأر�س م�سابة

باليبا�س..،

-5-        

ها اأنا /

تعربين الريح اإىل اأق�سى احلدود،

اأوراقي مزامري الهوى،

واأ�سابعي �سبابة النوى،

اأتلو حزنا موؤجال ..

من يعزفني.. ؟

من يقراأ/

يدّي املن�سوجتني من حرير خرايّف،

 اليا�سمني،
ّ
ويهيل علي

اأنا ترنيمة يف اجلدار

       احلزين ..،

-6-     

اأنا الولد البكر،

ري�سي قليل بعد،

اأنا عابر احلكايات،

 وجوه من �سبقوين 
ّ
متر بي

للحلم،
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كاأين خفة ال�شوفـّي

عمرابوالهيجا

�ساعر من االأردن  



اأبقى يقظا،

يف ممرات التاريخ،

اأحاورهم كما اأ�ستهى،

كالمهم قليل،

اأ�سئلتي فا�ست عن حاجتهم،

ال يعرفون �سوى

تراب مبلل بالدم،

دمهم..

�سريتهم..

..ال�سهداء..ال�سهداء..

.. ال �س ه د اء

-7 - 

كاأين خفة ال�سويّف،

روحي فرا�سة تطيل الطريان

على نافذة التجلي،

ت�سلي على ورد

الق�سائد،

ّ
كاأن قلبي

�سجدة العارفني

يف حمراب

الدم،

-8-

اأنا الغريب الوحيد الذي مل يعرف

غري طفولة الال�سيء،

الفراغ باإمتدادي ينه�س كاأفعى

حتاور اجل�سد يف عتمة احلوا�س،

غبار االأمكنة رائحة روؤو�س

م�سجوجة يف الرمال،

اأنا الغريب الوحيد

معطلة اأيامي

على خملب الوقت،

وج�سدي طفولة ال�سوؤال..،

-9-

واأبقى م�ستظال بي،

اأرى خلف نوافذ االأر�س منفاي،

والريح ترثثر يف الثياب البالية،

واأنا اأتقافز يف احلقول، 

اأمّل �ستات دمي يف ا�ستباك الدخان

على جثة الرتاب،

اأقول ما مل يقله الفجر للندى،

اأوراق اجلرح عالية.. طرّيها الغبار،

 ،
ّ
وكل البالد تفر

ونقروؤها يف �سفحة احللم حكايا،

كل البالد

 �سظايا. 
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من اأعمال نايلة فرج حاردان- ُعمان 



لليوم الثالث على التوايل

اأنه�ُس من نومي

وال اأرى وجهِك

كاأين يف غابة العتمة

ال ال�سباح ممكن

وال الوقت اأي�سًا

 موا�سلة اأ�سواقي اإليِك
ّ
وعلي

وا�ستح�سار ما تي�رّس من عاطفتي

الغائبة

 اإنه اليوم التايل

امل�سبوق بيوٍم اآخر

من اأيام ال�سوق امل�ستعر

االأيام القادمة

تظهر فجاأة يف نومي ال�سعب

وال �سيء مينعني من تكرار تعبي

ورمبا حزين

ال �سيء مينعني

من ترقيم حلظاتي

على مهل

 االأ�سجار حتمل �سورتِك

ثمار التني �ساحية

ُتب�رّس باأ�سابعِك

مان النا�سجة
ّ
 اأكواز الر

تتلّفُظ بنهديِك

كوزان �سهيان يف اأعلى ال�سجرة

ينادياين وال اأقطفهما

كهما الهواء
ّ
فكّلما حر

يلوُذ فمي بال�سعادة

ومتتليء االأوىل بباقة حنانك

والثانية ت�ستلقي على �سدرِك

بال هوادة

 اأماكن ح�سورِك �سافية هنا

يتوزع ا�سمِك على مقاعدها

غيابِك يف اأعلى غيمة

فوق حديقتي

ينعُم ج�سمي بفيء ملون

يرميه غيابك

حول اآهاتي

 ما هذه احلديقة؟

كل وردة فيها تتلو عطرِك

كل زهرة فيها تر�سم فمِك

كل ثمرة فيها متاأهبة

تنتظر وهجِك من بعيد

لتن�سج

 الليل هنا

ال مثيل له

عتمته خا�سة جداً

ُت�رسق كثرياً

اأكرث من النجوم

فكلما ا�ستدت حلكة الليل

يرتاءى ج�سدِك

بني طيور �سافية

ويجل�س القمر على ركبتيه

يراقب عينيِك
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غيابِك يف اأعلى غيمة

اإ�صماعيل فقيه

�ساعر من لبنان



يتغّذى منهما

لي�سري قمراً

 م�سافة واحدة هنا

متتدُّ منِك اإليِك

واأنا يف هذا امل�سري

اأُراقُب قلبي كيف يعمل

وكيف ُتطحن اأظافري بني اأ�سناين

 بعد منت�سف الليل

يتوقف الليل عند ليِله

وتعرتف ال�سماء بنجومها

زها على كّفي
ّ
ثم تطر

وكوردة واحدة

تت�سابق مع عطرها

حتت �رسفة اأخرية

يظهُر طيفِك

 حنان وجهك

يداوم بانتظام

يف عطلتي ال�سيفية

ال يكّف عن االإنت�سار

ّ
يف راحتي

 كل �سيء هنا

من �ساللة �سحكتِك

فال خوف من الكاآبة

والربد املفاجئ

ال خوف من الوحدة

ومن اخلوف نف�سه

ال�سجرة العالية

االأقحوانة يف زاوية احلديقة

كوب املاء البارد املحرو�س

�سحن الفاكهة اللذيذة

وعنا�رس اأخرى كثرية

ُتزّين ال�سيف 

والعطلة

كلها تبحُث عن عينيِك

وردة الدانتيل امُلهيمنة 

على احلديقة

تت�ساءل كيف يتحدد 

عطرها

من دون عينيِك؟

 غيابِك
ّ
 من جديد مير

ال�سوك القليل يف احلديقة

ينت�سب اأكرث

ُينذر بوخٍز عظيم

وج�سدي على االأطراف

 يوؤجل هالكه

 االأر�س طرّية ولّينة

ميكن لّفها مثل �سجادة

فوقها �سماء م�ساغبة

 غيابِك
ّ
مير

وال يتوقف

يناف�س الع�سافري ال�سغرية

وهي حتوم حول 

حريتها

قمر �سغري

يولد فجاأة

فوق �سجرة الغاردينيا

اأح�سُب اأنه نافذة

 اأدركت الو�سول

ي�سلني االآن �سوتِك

واأبداأ بال�سعود

 اإىل نف�سي  
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1

ـ اأََعَرْفَت الَداَر َومَلْ َتْطُرْق؟

َدًة. ـ َكاَنْت اأْبَواُبَك ُمو�سَ

َك مَلْ َتْطُرَق. ـ َلِكنَّ

ُت �َسَتاِئَر َقْلِبَك ُم�ْسَدَلًة. ـ اأْب�رَسْ

ـ َهْل ُكْنَت َمِعي؟

َباَح اخَلاِفَت يِف َلْيِلْك. ـ ُكْنُت امِل�سْ

ـ َو�َسِمْعَت ِغَناِئي؟

ـ يِف َكِلَماِتَك ُكْنُت اأَُعلُِّق اأْجَرا�ًسا

ُق َناَر الَوْجِد َواأ�ْسِقيَك َواأَُرقِّ

ـ َفَمْن اأْنَت؟

ـ ال�َساِحُر ُذو الَكِلَماِت اأَنا

َو�َسِليُل ال�َسْوْق.

2

َحى
ْ
ـ َمر

َها اأْنَت اإَذْن.

ـ اأْحَياًنا ُتْغِفُلِني

َلِكنِّي مَلْ اأْبَرْح.

َك �َستَّى  ـ اأ�ْسَماوؤُ

َفِبَماَذا اأَُناِديك؟

ْت ... َهِريَر ال�َسْوِق اإَذا َجنَّ ـ الِظلَّ

يِف الَقْلِب َلَياِليه.

َك َتْناأى  ـ َها اأنَّ

يِف الَكِلَماِت َوُتْغِلُق ُدوَن َحِقيَقِتَك االأْبَواَب

يك؟ َفَماَذا اأُ�َسمِّ

ٌّ
اٌز ُحر ـ اال�ْسُم جَمَ

والَقْلُب َحِقيَقُتُه.

َك َتْناأَى. ـ َلِكنَّ

ـ يِف ُكلِّ ِغَناٍء

ُق َغْيَماِتي. ُترْبِ

اَل َتْطُلْبِني اأَبًدا

َلِة االأ�ْسَجاْن. ْل�سَ يِف َغرْيِ �ُسُطوِع ال�َسْوِق َو�سَ

3

ـ اأَنا َذاِتي 

َفَمْن اأْنَت؟

ـ اأَنا اأْنَت.

َوَلِكنَّ امَلَراَيا

.
ّْ
يُل َعَلي اَل حُتِ

ـ اإَذْن َفاْخُرْج

ْنَواِن، َنا �سِ الأْعِرَف اأنَّ

. ُقْل �ِسْعًرا َوَغنِّ

ـ الِغَناُء َحِقيَقُة االأْحَياِء.

ـ َماَذا

يِف َحِقيَقِتَك اإَذْن؟

ـ اأَُغنِّي 

ِحنَي ُتْغِفُلِني

اِئْد. َواُْقِرُئَك الَق�سَ

ـ اأاَل َتْبِكي؟

ـ اإَذا اأْحَبْبَت َوا�ْسَتَعَل احَلِننُي

.
ْ
َتَرى َدْمِعي َعَلى الِبَلْور

وُت َمًعا؟ ـ مَنُ

ـ �َساأْبَقى

ْ
َور اِئِد وال�سُ يِف الَق�سَ

214نزوى العدد 65 / يناير 2011 

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s

امَلَراَيا )ِحَواِرَيات(

جمدي بن عي�صى

�ساعر من تون�س



215نزوى العدد 65 / يناير 2011 

�شـــعــر .. �شـــعــر .. �شـــعــر 

 s  s s

َوْحيًدا   

ُمْفَعًما ِبالَدْمِع والِذْكَرى

َحُل اأنْت.
ْ
َوَتر

4

اِئُل اخَلِريْف ـ اأ�سَ

ُتِثرُي يِفَّ �َسْهَوَة الُبَكاْء.

ـ َوِتْلَك ِحْكَمُة اخَلِريِف: اأَْنُف�ٌس

َيا َعَلى احَلِننْي. حَتْ

ـ َفَما احَلِننُي؟

ـ ُهَو الِذي َيُقوُلُه الِغَناْء.

ـ َفَغنِّ يِل.

َرُح الُقُلوْب. ـ مَلْ َتْفَتاأْ الَناَياُت جَتْ

اِخًبا، ـ َكاَن الَرِبيُع �سَ

َفَغنِّ يِل.

ا  ـ َحدِّْق َمِليًّ

يِف َمَراَياَك �َسَت�ْسَمُع االأِننْي.

َذاَك َهَو الِغَناْء

َمَباِهٌج َم�ْسُلوَبٌة َواأْدُمٌع

َواأْنُف�ٌس

َيا َعَلى احَلِننْي.  حَتْ

5

 اأَراَك، َفَل�ْسُت اآَن�ُس ِمْنَك َناًرا.
ْ
ـ َتَكلَّْم َكي

اآِتي؟
ْ
ـ اأََل�ْسِت ِمر

ْلَتِني ـ اإَذا َقبَّ

َوَرَوْيَت يِف الَظْلَماِء َحْقِلي.

ُت يِف َذاِتي؟
ْ
َحر ـ َفاإْن اأ�سْ

ـ َتَراين

اِب َوال اأََراَك. يِف ال�رَسَ

ـ َفاإْن اأْغَفْوُت؟

ـ َتْلَقايِن َعَلى �َسْوِق

َويِف َلَهٍف َعَلْيَك.

ـ َواإْن َغَنْيُت؟

ايِل ِحيَنَها ـ ال َتْطُلْب ِو�سَ

َفاأَنا امَلَراَيا.

وامَلَراَيا ُكلَُّها

ْوْت.    َتِليَها ال�سَ اَل جَتْ

6

ـ اَل َتَخْف

ِتي اأْنَت يف َح�رْسَ

 ذي
َ
ِهي

ُدوَدٌة ِلِعَناِقي َيُدَك االآَن مَمْ

َفُهمَّ َواَل َت�ْسَتِح.

ـ َكْيَف يل

اأْن اأَُعاِنَق َطْيًفا.

اأَُكْنَت �َسَتْهَزاأُ ِبي

 الِغَناِء؟
ُّ
َلْوال ِغي

اِمَئاِت ـ الِغَناُء َتَوا�ِسيُح اأ�ْسَواِقَك ال�سَ

َفال َتْزَدِر ال�َسْوَق

َلْتَك ُخَطاَك  َلْوالُه َما اأَْو�سَ

ِتي. اإىَل َح�رْسَ

ـ اأََو َيْحِرُقَك ال�َسْوُق ِمْثِلي

َوَيْناأَى ِبَك الَلْيُل؟

ِني ـ َلِكنَّ

َباُحَها. �َسيُِّد الَعَتَماِت َوِم�سْ

وِق. ْئ َغْيَمِتي ِبالرُبُ ـ َفاأَ�سِ

ـ ُدُموُعَك َم�ْسُفوَحٌة يِف االأَغايِن،

َوُروَحَك يِف َلْيِل ِتيِهَك الأْالَءٌة .

ْك. َ  اأُْب�رسِ
ْ
ـ َفَاْدُن ِمنِّي ِلَكي

ـ َلْن َتَرايِن،

ِني َوَلِكنَّ

ُدلُّ َعَلْيْك.  �َساأَ
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ُح اأوراِقي ِمْن َف�سائِك اأت�سفَّ

امُلمتِد َخلَف امل�سافةِ 

وَء ي ال�سَّ
ِّ
اأمدُّ َيدي الأعر

املرتبِّ�َس  

يف ُعنِق الزاويةِ 

َتراجٌع يف عنفواِن الليِل 

وزرقٌة ُتولُد من َراياٍت

َبي�ساٍء 

َموجٌة ُتعانُقني فاأ�ستُل

اأوراقي 

كي َتروي َعط�َسها 

َتقذُفني امَلوجُة 

َخلَف امَل�سافةِ 

و�سوٌء َبعيٌد َيدعوين 

َمازلُت اأ�سطحُب َف�ساَء الَنافذِة 

َ
اأب�رُس �َسجرًة ُتوقُظ الهواء 

ِمْن بنَي اأغ�ساِنها 

ورئُة َحامٍل َتهم�ُس يف اأطراِفهِ 

 ِلغيماٍت َبعيدٍة َمهزومةٍ 
ٌ
  ِانك�سار

  واأخرى َي�سحُبها َقو�ُس ُقزحٍ 

  يِف َزاويٍة َبعيدٍة وحتَت

 ِظلِّ �َسجرةٍ 

 َجَل�َس َرجٌل مَيتطي الزَّمَن َظهُرُه 

ُ
 وَفانو�ٌس َبعيٌد َي�سيء 

  َعتمُة نَافذٍة اأُخرى

ِمْن َخلِف ُعنِق ُزجاجةٍ 

َيطُل َطيُف ِامراأٍة َتدنو ِبراأ�ِسها 

على وجهِ الَناِفذِة البعيدِة 

م�ِس مت�سُط وجَهها  ُعيوُن ال�سَّ

 وَتغ�سُل ما تبقى 

ِمن ليِلها  املهزومِ 

ها  مِّ
ِمْن َبنَي اأَح�ساِن اأُ

غريٌة َتفلُت  َغيمٌة �سَ

ُل الهواُء ق�سماِتها  فُي�سكِّ

نَافذٌة اأُخرى 

َت�ستيقُظ على وقِع 

انهماِر الَغيمِة 

ُ
  اأنا والنافذُة َن�سطحب 

 َغيماتٍ 

  كيما ُنوقُظ َنوافَذ اأُخرى.  
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َنافذٌة َمفتوحٌة 

ها�صم ال�صام�صي

�ساعر من ُعنان

من اأعمال ماهر الزدجايل- ُعمان 



حنني بن�صف ذاكرة

مل يكن للحنني كنزه املتداول

الأن مالئكة الوقت 

مّلت من احلزن

كما هي اأدوار املمثلني

تتغري ال�سنون عليهم

يف حني اأن ن�سف

اأوراق اأعمارهم عارية ومبلولة.

اأنفا�سنا كالكوؤو�س 

حني تختمر بالهواء وقليل من 

لعاب املزاح وال�سحك

بعد ليلة بلل الندى ذاكرتها

ون�سبح كاحلاملني 

نقتفي اآثار اأقدامنا

يف دائرة الن�سف الباقي من اليقظة

غرائزنا م�سطجعة عليها 

اأوهام املا�سي

وال �سيء يرجع اإىل ذاكرتنا

�سوى �سدى االنك�سار.

»وجبات �صرية«

الذين يطبخون قوانني ال�سهرات 

تبقى يف اأوانيهم بقايا

من ليالينا امل�ستعلة باجلمال وال�سخرية 

كّنا نخزن فيها اأحالمنا

من املوؤكد اأنهم يتمنون 

لو مل ت�سن د�سائ�سهم يف تلك املطابخ

راأفة بالف�سل الذي عاند طموحهم.

»ميثاق متكرر«

امليثاق االأبدي الذي تعّهده الليل للع�ساق

اأ�سهدهم كثريا 

ولكنهم مل يفهموا اأنه من يخونهم 

مع اأول �سعاع عند الفجر

واأنهم ال ي�ستطيعون دفنه

كما يدفنون موتاهم.

»�صرقة النار«

بامتداد االأفق البحري

اأتعجب كيف اأن ال�سعراء

ي�ستطيعون اأن يحللوا تلك اجلمل

يف خمترباتهم ال�سعرية

وكيف ي�رسقون منه اللغة 

التي ي�سعب عليه نطقها 

حني تخرج من حمار اأفواههم

حم�س فكرة اأو �سدفة .

» ع�صق مكتمل«

 كان دائما يتو�ساأ بقبلة يف �سفتيها

وي�سجد على رملة ابت�سامتها

فريق له ماء قلبها رقراقا

وي�سلم مفتاحه

الأول �سالة للع�سق
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حياة خمت�شرة

يحــيى الناعــبي

�ساعر من ُعمان



» حرية مفتعلة«

احلرية 

ميالد امل�ستحيل

جدران طني بال م�سامات

اأغنية للب�سطاء وملعب لل�سيا�سيني

هكذا خلقها اهلل 

بال روح

ت�سكن مع املطر 

وتختفي بني بني الب�رس

ما يبقى هو ذلك اخليال املزيف

واملرمم يف متاحف 

عقولهم .

»ع�صق ناق�س«

ال�ستاء 

هو املراأة الوحيدة 

التي ترمتي اإىل �سدرها فتهبك 

حنان وافر 

ومن اأكرث من نافذة 

يقبل عليك �سوء الدفء 

راك�سا

ليلهم عط�س ذلك اجل�سد

املنكفيء بت�سوع 

اأع�ساب املخيلة املاكرة  

» حياة هاربة«

دائما 

كلما اأردت اأن اأ�ست�سف امل�ستقبل

اأجد اأنه كتلة من ال�سباب

�سم�سه ال ت�رسق يف موعدها

وليله يطول فيه البكاء

بينما النهار باأطواله تتاأوه 

فيه الكائنات

ال�سخور يغلب عليها طابع ال�سمت

واجلبال �سواهد معلقة يف ال�سماء

واملحيطات خجولة بدموعها

نرى اأقدارنا

هواّم تتفنن يف اأ�سكالها واأنواعها

يتحدثون دائما عن االأرواح

هي غري �ساكنه

 ت�سبح يف مياه االأهواء

املليئة باالنك�سارات امل�سطربة

وجمتمعات ت�سبه احل�سائ�س

يف �ساآلتها 

مل تكتفي بدفن اأحيائها

بل تعّذب اأرواح موتاها 

بتلذذ وعنجهية �سوداء وغبية

هذا هو قدرنا متهالك

يف مياهه االآ�سنة. 
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لن..

تاأتي الق�سيدة

كما اأرغب وترغب

واأنت تعي�س

اعتياديات يومك

ومبحاذاتك كتب

اللغة واالأ�ساطري

حتى واإن

تلب�سك احلنني

وا�ستعذبت االغت�سال

من بئر الطفولة

فاملاء

اأ�سن و�رساب

واالأر�س مما ال تنبت ..

الق�سيدة

ع�سية اأن تكتمل

كن�س

واإن برقت 

فكرة ماكرة

كابت�سامة موناليزية 

الق�سيدة..

م�سها يعاندين

لهذا )كل ما اأريده

من »القول«

ال ي�سعفني

وما ي�سعفني ال اأريده(

هل ثمة هواء نقي

والفرق وا�سح

كما ي�سيب الكاأ�س

ويذبل الندى

على الزجاج

واأن حياتي

في�س من هذا الغبار

العبثي

مع اأن الق�سيدة

ق�سيدة حياتي

التي اأكتُب

ُمكبل

بـ.. ُكن.. هها

وو�ساو�س واأحالم..

انه�س – تقول يّل

اأحمل عبء نطقي

هل، ت�ستطيع

وحني اأقول، اأ�ستطيع

ال اأ�ستطيع

لذا، �ساأظل

األعب مع حياتي

بنار الكلمات

التي تطاوعني

وتلك التي

اأنتظر..
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الق�شيدة.. 

طالب املعمري
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 من اأعمال الفنان دييجو ريفريا- املك�سيك

ن�صـو�ص
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»مل يعد لديك ما يكفي« حتتاج لعبارة مثل 

هذه لتتوقف. عبارة تنهي كل �سيء وجتعلك 

راأ�سك  تدير  وتنام،  الأر�ض  على  ت�ستلقي 

ميينًا و�سماًل، ل اأحد حولك، وال�سخرة ت�سدر 

�سوتًا يذكرك بجهاز طبيب الأ�سنان. 

دفع  عن  توقف  ف�سلت،  لقد  الوقت،  »انتهى 

داخلك،  من  انبعث  ال�سوت   »... ال�سخرة 

لتتوقف  خارجي  تاأكيد  اإىل  بحاجة  لكنك 

فعاًل. ال�سوت املنبعث من احتكاك ال�سخرة 

بالأر�ض يهيجك اأكرث، فتزيد من قوة دفعك 

لل�سخرة لتنتهي ب�رسعة من هذه املهمة. 

هنا...«  واأنت  هناك،  يحتفلون  »الآخرون 

ت�سطرك العبارة كحرف حاد، فتفكر بالتوقف 

منك  �سحبوا  اأنهم  تتذكر  �سيجارة،  لإ�سعال 

كما  العامل  يتلوث  ل  حتى  ال�سجائر  علبة 

قالوا. تنفخ يف الهواء كما تعلمت من كتاب 

حت�سن  باأي  ت�سعر  ل  لكنك  اليوجا«  »فن 

عن  البحث  اأو  جمدداً،  الكتاب  قراءة  »يجب 

كتاب اآخر.«

على  فتجز  للت�ساعد،  ال�سخرة  �رسير  يعود 

يبيع  الذي  باملتجر  تفكر  بقوة،  اأ�سنانك 

�سدادة الأذان بالإ�سافة اإىل قطع ال�سكولتة 

عينيك  تغم�ض  الع�سري...  وعلب  والب�سكويت 

خميلتك،  يف  متر  املتجر  حمتويات  و�سور 

تدخل يدك يف جيبك لإخراج النقود، فيتوقف 

�رسير ال�سخرة.

تتال�سى  توقفت؟!«  ملاذا  ؟!  حدث  »ماذا   

اأمام  اجلبال  �سورة  وتعود  املتجر  �سورة 

عينيك، فتدفع ال�سخرة باجتاه قمة اجلبل.

»لدينا عمل، يلزمنا �سخ�ض قوي...« 

حل  ا�ستطاعوا  ورمبا  جمانية،  »فحو�ض 

اآخر  �سوت  يزاحمك  الأرق«.  مع  م�سكلتك 

ويدفعك باجتاه امل�ست�سفى.

ملفك  اأوراق  الطبيب  يقلب  م�سو�سًا.«  »تبدو   

اأكرث...«  فحو�ض  اإىل  »حتتاج  يتابع  وهو 

يقرتب الطبيب ويحدق يف عينيك : »منذ متى 

ت�سعر بهذه الأعرا�ض؟« »ل اأعرف؟!« يرتاجع 

الطبيب وهو يهز راأ�سه:

 - �سرنى نتيجة ك�سافة الأ�سعة املقطعية... 

لكن هذا اجلرح يف يدك... 

 - اأنا اأقوم كل يوم بدفع �سخرة كبرية اإىل 

قمة اجلبل. 

 - لكن يفرت�ض اأن ل جترح يدك!

 - ل اأعرف . لكنني متاأكد اأنني جرحُت يدي 

اأثناء دفع ال�سخرة. 

راأ�سه  يهز  وهو  امللف،  الطبيب  يتفح�ض   

بحرية. وي�ساألك اإن كنُت قد ذهبت اإىل طبيب 

من قبل. فتهز راأ�سك بالنفي. تهم بالقول اأنك 

ل جتد �سببًا لذهابك اإىل طبيب. لكن الطبيب 

اجلبل  قمة  �سورة  فتمالأ  الغرفة،  يغادر 

اأنهم �سيعطونك  اأمام عينيك. وفكرة  املجال 

عماًل اآخر اإذا اأو�سلت ال�سخرة اإىل قمة اجلبل 
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�سيد زيف

�سمري عبد الفتاح

قا�ض من اليمن



تدفعك لبذل جمهود اأكرب.

و�سولك  مع  ال�سوت  ويرتفع  العرق  مت�سح   

حبوب  لتناول  الوقت  »حان  اجلبل  قمة  اإىل 

الدواء«.

 تخرج علبة الأدوية وال�سخرة تتدحرج اإىل 

الأ�سفل. 

 يعطيك الطبيب ورقة :

 - �ستتناول بع�ض الأدوية موؤقتًا لت�ستطيع 

الدواء  �سنعطيك  الفحو�ض  وبعد  النوم، 

الالزم. 

 - وال�سخرة؟

اإىل القمة. �ساأذكر هذا يف  اأدفعها جمدداً   - 

تقريري. 

العمل  مقابل  يّل  �سيدفعون  وهل   -  

الإ�سايف؟ 

ال�سورة  فتتغري  لالأ�سفل.  ال�سخرة  تنـزلق   

الطبيب  اإىل  بخوف  تنظر  عينيك.  اأمام 

اأ�سري �سورة دفع ال�سخرة، مل تنفع  »مازلُت 

وال�سخرة  والأحالم  الأ�سوات  الأدوية، 

تطاردين ومتنعني من النوم«. يدفع الطبيب 

باآلة حفر الأ�سنان يف فمك وهو يطلب منك 

ال�سمت. يرجت ج�سدك كله واآلة حفر الأ�سنان 

تثقب �سنك، وين�سال العرق غزيراً على وجهك 

ورقبتك. 

اخلارج...  يف  واأنا  جداً  طويل  زمن  »منذ 

العامل  التحرك يف  اأريد  للداخل،  العودة  اأريد 

اإنهاء  »عليك  �سوت  يقاطعك  احلقيقي...« 

عملك«. فتدفع ال�سخرة، تفكر بدفع ال�سخرة 

- بدًل عن القمة - اإىل كر�سي طبيب الأ�سنان 

اإدخال حبوب  ليحفر فيها فجوة متكنك من 

تهداأ  لعلها  ال�سخرة  جوف  اإىل  الأدوية 

وتنام. 
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كانوا قد انتهوا من حرث الأر�ض بعد ثالثة اأيام جمهدة، 

ال�سعري،  من  مطامري  خم�سة  الوادي  ذلك  يف  ونرثوا 

ال�سباح.  خيوط  اأول  مع  ماري�ض  اإىل  للعودة  وا�ستعدوا 

ال�سابقة.  الليايل  يف  فعلوا  كما  ناموا  الأخرية  الليلة  يف 

حولها  جمعت  التي  ال�سدر  �سجرية  فوق  الرتاب  افرت�سوا 

تال �سغريا من الرتاب، حيث احتموا باأ�سواكها من الذئاب 

وال�سباع اجلائعة، وتركوا موقد احلطب بينهم تذوي ناره 

حتت الرماد.

رفيقيه  على  يلح  واأخذ  اأول،  عا�سور  ا�ستيقظ  كالعادة 

لال�ستيقاظ، وهو ي�سع احلطب يف املوقد وينفخ يف ناره 

الأفق  نحو  ونظر  متاأفف،  وهو  مربوك  ا�ستيقظ  الذاوية. 

فلم ير الإ الظالم، فجل�ض يحك راأ�سه، ثم يعيد طاقيته اإىل 

مكانها، واأخريا ا�ستيقظ بلعيد. عندما ا�ستوى جال�سا �رسخ 

بكل قوة، بينما كانت النار تتاأجج يف احلطب اله�ض. رفع 

التي  ال�سغرية  الأفعى  على  بها  وهوى  الفاأ�ض  عا�سور 

اأنها  اأدرك  راأ�سها.  فقطع  بلعيد،  عباءة  حتت  من  خرجت 

اأفعى من نوع اأم جنيب، وهي اأخطر اأنواع الأفاعي بالرغم 

من �سغر حجمها، واأدرك اأن �ساحبه ميت ل حمالة، على 

بعد يومني من ماري�ض.

اأ�سنده مربوك حتى متكن من اجللو�ض، بينما كان وجهه 

وبحث  �سكينه،  عا�سور  اأخرج  ترتع�ض.  واأطرافه  �ساحبا، 

يف ج�سمه عن املكان امللدوغ ليبرته، فهو احلل الأ�رسع 

الأفعى  اأن  وجد  اأنه  اإل  املوقف،  هذا  مثل  يف  والأف�سل 

وحيث  الدفء،  عن  بحثا  ت�سللت  حيث  بطنه،  يف  ع�سته 

نامت معظم الليل. �رسب مربوك راأ�سه وقال »ل حول ول 

قوة اإل باهلل«. بينما اأخذ عا�سور يدور حوله ل يعرف ماذا 

الرغوة  بني  ومن  الأخرية،  اأنفا�سه  يلفظ  اأن  وقبل  يفعل. 

يف  تدفنوين  »و�سيتي  بلعيد  قال  فمه،  من  خرجت  التي 

ماري�ض«.

)2(

يربز  مل  عباءته.  يف  لفوه  اأن  بعد  احلمار  فوق  ربطاه 

مربوك  كان  املتورمتان.  وقدماه  نعاله  ال  العباءة  من 

ب�سدة  نهره  اأن عا�سور  اإل  املكان،  نف�ض  يف�سل دفنه يف 

فالو�سية لبد اأن تنفذ مهما كانت ال�سعاب. تقدم فم�سك 

جلام احلمار وقاده نحو الغرب، وهو يردد »ل اإله اإل اهلل«، 

يقول  وهو  احلمار  خلف  مي�سي  اأن  مربوك  اختار  بينما 

»تري تري«.

كان عليهما اأن يخت�رسا الطريق لي�سال يف نهاية اليوم 

واد  بعبور  �سيخاطران  اأنهما  يعني  ما  اإىل ماري�ض، وهو 

خطري، وخا�سة بعد اأن هطلت الأمطار على اجلبال، وهي 

الأمطار التي جعلتهم يجازفون باحلرث يف هذا الوادي، 

الذي يتحا�ساه معظم اأهايل ماري�ض ب�سبب بعده، واأفاعيه 

ال�سيف ليح�سدوا  وعقاربه وخا�سة عندما يعودون يف 

مل  متتالية  �سنوات  ثالث  املطر  احتبا�ض  لكن  زرعوا،  ما 

باأحوال  عا�سور  خربة  على  اعتمدوا  خيارا،  لهم  يرتك 

الطق�ض، وخا�سة بعد اأن اأكد لهم اأن العام �سيكون �سابة، 

واأن هذا الوادي �سيغنيهم ب�سعريه خم�ض �سنوات كاملة.

مثل  يف  حمله  تعودوا  الذي  ومتوينهم  باحلمار  جاءوا 

الزيتون،  وزيت  الزميطة،  ال�سعري،  دقيق  امل�ساوير.  هذه 

ين�سوا  ومل  املجفف،  والتني  التمر  بع�ض  اإىل  بالإ�سافة 

على  تعودوا  فقد  ال�سوري  املحراث  اأما  وال�سكر،  ال�ساي 

كانت  ال�سعري  وبذور  الوادي،  على  تطل  مغارة  يف  تركه 

تنتظرهم يف مطامريها حتت الأر�ض. تركوا فقط عالمات 

اأطول  �سنوات  املطر  يحتب�ض  عندما  اأحيانا  عليها.  تدل 

من  بدل  طمروه،  الذي  بال�سعري  ليعودوا  للوادي  ياأتوا 

زرعه حتت �سماء بخيلة.

الوادي  عبور  يف  لي�ض  يفكر  عا�سور  كان  الوقت  طوال 

املزبد، واإمنا يف عبور حقل الألغام الذي مل يخرب بلعيد 

ولكنه  يغامر  اأن  قرر  عبوره.  يرف�ض  اأن  من  خوفا  عنه، 

�سيخربه بعد اأن يتجاوزا حقل الألغام. اعتمد على الق�س�ض 

املتواترة التي اأكدت اأن عددا من الأ�سخا�ض عربوا حقل 

الألغام دون اأن ينفجر لغم واحد حتت اأقدامهم، ودعا اهلل 

اأن يحميهما بربكة جده املاري�سي الكبري.

)3(

من  املياه  �سخب  و�سمعا  الوادي،  اإىل  و�سال  الظهر  عند 

وي�سيق.  يت�سع  الذي  جمراه  يف  بقوة  تتدفق  وهي  بعيد، 

اأن  عليهما  اأن  قدر  بحيث  مكان  اأ�سيق  عا�سور  اختار 
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فوق  اجلثة  ربط  اأعاد  فقط.  خطوة  ع�رسين  يف  يتخطياه 

طلب  اجلثة.  فوق  وربطاها  عباءتيهما  ونزعا  احلمار، 

اأن ل يدع احلبل يفلت من يده مهما  عا�سور من مربوك 

كانت الظروف. �سمر عن �رسواله، وم�سك جلام احلمار بقوة 

واندفع وهي ي�سيح »يا هلل..يا اهلل«. ترنح يف اخلطوتني 

الأوىل والثانية، ثم �سار م�ستقيما يتحا�سى ال�سخور التي 

احلمار،  مبوؤخرة  ت�سبث  فقد  مربوك  اأما  املياه،  غمرتها 

وباحلبل الذي ربطا به اجلثة، وكان احلمار متحفزا رافعا 

موجة  و�رسبتهما  املياه،  ارتفعت  وفجاأة  وراأ�سه،  اأذنيه 

نف�سه،  حول  احلمار  دار  واحل�سى.  بالرتاب  حمملة  قوية 

التي جاء منها، وبذل مربوك  ال�سفة  اإىل  يعود  اأن  وكاد 

جمهودا خارقا ليعيده اإىل ال�سفة الأخرى، وعندما و�سع 

قدمه على الرتاب اجلاف، التفت باحثا عن عا�سور الذي 

اأي وجود،  لعا�سور  يكن  ولكن مل  ي�سبقه،  اأن  يتوقع  كان 

فرملته  ملح  الوادي،  �سفة  مع  يجري  واأخذ  احلمار  ترك 

الزرقاء وقمي�سه الأبي�ض وهو عار الراأ�ض، حتمله املياه 

وهو  يجري  اأخذ  حادة،  انعطافة  به  وتنعطف  املزبدة 

ي�رسخ »يا لطيف..الطف..الطف«.

بعد م�سوار وجده عالقا بني �سخرتني، وقد حتطم راأ�سه، 

عاد اإىل احلمار الذي وقف مبهوتا يف مكانه دون حراك، 

يف  النعل  اأنغرز  حتى  تنتفخ،  العباءة  حتت  اجلثة  بينما 

حلم القدمني.

متكن ب�سيء من ال�سعوبة من انت�ساله، ربط جثة عا�سور 

بحبل وجره باحلمار، وعندما مد اجلثة اأمامه اأدرك حجم 

حياته.  يف  �سديقني  اأعز  يفقد  اليوم  نف�ض  يف  ماأ�ساته. 

»يا  راأ�سه  على  الرتاب  يلوح  واأخذ  الأر�ض  على  جل�ض 

الوادي ما زال يهدر  حليلي هيه ووك علي ووك«، بينما 

بعنف.

تناول الفاأ�ض واأخذ يحفر بكل قوة، بينما ج�سمه يرتع�ض، 

واملرارة.  واحلزن  الغ�سب  عالمات  مالحمه  واكت�ست 

بالرتاب  وردمه  مالب�سه،  بكامل  القرب  يف  عا�سور  و�سع 

وال�سخور، ومل ين�ض اأن يجمع الأ�سواك والزرب خوفا من 

على  وا�سحة  عالمة  ترك  وال�سباع.  الذئاب  تنه�سه  اأن 

القرب، وقراأ الفاحتة داعيا اهلل اأن يرحمه، واأن يح�سن اإليه، 

وي�سكنه اجلنة التي وعد، وغادر يقود احلمار وفوقه اجلثة 

دون اأن يلتفت اإىل الوراء، بينما عرب ال�سماء التي تناثرت 

فيها ال�سحب البي�ساء غراب ينعق، فانقب�ض قلبه ب�سدة، 

ولكنه وا�سل �سريه احلثيث.

)4(

الذكريات يف  �سيل  اإيقاف  ي�ستطيع  ل  ي�سري مطرقا  كان 

حفل  يف  وختنوا  واحد،  عام  يف  الثالثة  ولد  فقد  راأ�سه، 

واحد، وتزوجوا يف نف�ض العام، ومل يفرتقوا حتى عندما 

يحاربون  اأنف�سهم  فوجدوا  بالقوة،  الطليان  جندهم 

اأول  احلاد  بذكائه  عا�سور  كان  غدام�ض.  يف  الفرن�سيني 

مدفعه  فثبت  املعركة،  �سيخ�رسون  الطليان  اأن  �سعر  من 

على زاوية قائمة واأطلق الطلقة بعد اأن طلب من اجلميع 

البتعاد. عادت الطلقة فدمرت املدفع الذي انطلقت منه، 

كامل  األغام  حقل  عربوا  املعركة.  من  ان�سحبوا  وهكذا 

اإىل  اأن يدركوا ذلك، وعادوا من غدام�ض  يف الظالم دون 

الزنتان  لقبائل  اأ�سلحتهم  باعوا  اأقدامهم.  على  ماري�ض 

مقابل مالب�ض مدنية وحمري وبع�ض الطعام.

الآن �سديقاه جثتان هامدتان، واحدة تنتفخ فوق حمار 

الع�رس  عند  ثائر.  واد  بجانب  مدفونة  والثانية  مذعور، 

عا�سور  الذي مل يخربه  الألغام  توغل يف حقل  اأنه  اأدرك 

معدين  �سياج  بقايا  راأى  حوله.  ينظر  واأخذ  توقف  عنه. 

جمجمة  عليها  ر�سم  �سدئة  معدنية  ويافطات  متناثرة، 

قلب  يف  اأنه  فاأدرك  وعربية  اأجنبية  وكتابة  وعظمتان، 

حقل الألغام، واأنه ل فرق بني اأن يعود اأو اأن مي�سي قدما. 

اأنها  اأعاد ربط اجلثة على احلمار، واأدرك  قرر املجازفة. 

تتف�سخ. ربط حبال طويال يف بردعة احلمار، بحيث ابتعد 

»تري.. �سوت  باأعلى  احلمار  واأمر  خطوات،  ع�رس  خلفه 

اأن  يحر�ض  كان  ن�سطة.  بخطوات  احلمار  فاندفع  تري«، 

يدو�ض يف نف�ض املو�سع الذي دا�ض عليه احلمار، وهكذا 

قطع �سوطا دون اأن يحدث مكروه، متذكرا ليلة اأن عربوا 

حقل الألغام يف الظالم بعد معركة غدام�ض، و�سيئا ف�سيئا 

مي�سك  وهو  قب�سته  وارتخت  ال�سديد،  حذره  عن  تخلى 

باحلبل، بينما كان احلمار الذي نال منه العط�ض واجلوع 

يف  مربطه  اإىل  الغروب  قبل  للو�سول  جهد  بكل  ي�سعى 

ماري�ض، وفجاأة انبثق الدوي خلفه، وارتخت القب�سة التي 

بينما  ب�رسعة  يعدو  فاأخذ  قوة،  بكل  احلبل  مت�سك  كانت 

�ساهد  والتفت  توقف  وعندما  ظهره.  فوق  تهتز  اجلثة 

الغبار يهطل فوق ما تبقى من جثة �ساحبه.

اأمام بيت مربوك،  عند الغروب توقف احلمار يف مربطه 

اخللفيتني  بقائمتيه  الهواء  ويركل  ب�سدة،  ينهق  واأخذ 

حماول التخل�ض من اجلثة التي تف�سخت ب�سدة. 
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الطوب  معمل  يف  يوميا  عمله  التل  �سائب  ينهي 

يف متام الثانية ظهرا..يف الثانية والن�سف يكون 

وارتدى  اليوم  قد و�سل غرفته وخلع عنه ن�سف 

�سلة  يف  العمل  مالب�ض  ي�سع  الآخر..  الن�سف 

لتناول  الباب ويخرج  اأمام  بال�ستيكية مو�سوعة 

الغداء مع اأمه - مع اأنه ل اأحد ي�ساركهما املنزل 

اإل اأن �سائب التل مل ي�ستطع اأن يف�رس اإ�رسار اأمه 

على ا�ستخدام �سلة الغ�سيل املو�سوعة اأمام الباب 

با�ستمرار-.. حني تنتهي احلاجة فوقية من غفوة 

ط�ست  اإىل  املالب�ض  هذه  �ستاأخذ  الغداء  بعد  ما 

وتبداأ  تنام  اأن  قبل  اأعدته  قد  تكون  الذي  الغ�سيل 

عن  اإطالقا  تختلف  ل  بطريقة  املالب�ض  فرك  يف 

كل مرة..عملية الغ�سيل هذه قد تطول وقد تق�رس 

الفرتة  يف  للحاجة..لكنها  املزاجية  احلالة  ح�سب 

الأخرية غدت تطول اأكرث من الالزم..�سائب الذي 

اأ�سبح ل يغادر غرفته اإل نادرا و�سار اأقل حديثا 

اأمه لحظ ذلك وتفاديا لأمر ما مل يناق�سها.. مع 

اإل  الغرفة  من  خروجه  وعدم  تغريه  لحظت  هي 

عن  �سوؤاله  من  مينعها  كان  غريبا  نادرا..توج�سا 

الوقت  اأغلب  وواجمة  �ساكتة  ظلت  لذلك  ال�سبب 

وت�ستهلك وقتا اأطول اأثناء عملية الغ�سيل..

اأقل بهجة عن  اأ�سبح  ابنها  اأن  ما تعرفه احلاجة 

ذي قبل ويق�سي معظم وقته يف غرفته ومل يعد 

يخرج كعادته للقاء اأ�سحابه الذين تعرفهم واحدا 

واحدا..ومل يعد ي�ساألها اإن كانت قد زارت اأم �سالف 

اأو اأنها راأتها يف مكان ما... وما ل تعرفه واأ�سبحت 

التي  املفاجئة  احلالة  هذه  �سبب  هو  منه  ترتعب 

الأمر  بداية  يف  ت�ساأله  اأن  حاولت  لبنها..  حدثت 

ولكنها لحظت يف عينيه اأنها ل ميكن اأن تعرف 

اأبدا فتوقفت..

كانت حياة �سائب التل كحياة اأي �ساب يف القطاع 

جتاهد باأن تكون عادية و�سل�سة.. كان يحاول اأن 

يعي�ض مع اأمه باأقل قدر من املعاناة.. كان مراهقا 

حني فقد والده ب�سبب ر�سا�سة طائ�سة عندما كان 

يتوجه اإىل عمله �سباح ذات يوم..هو اأي�سا اأ�سبح 

له عمل يتوجه اإليه كل �سباح ..و�سارت له حبيبة 

اأ�سدقاء  لديه  واأ�سبح  با�ستمرار..  قلبه  تنحت يف 

يت�سكع معهم يف الأما�سي ويق�سي معهم جزءا من 

حني  املقاهي..ولكنه  اأحد  اأمام  رجل  كاأي  الليل 

اجلديد  املعمل  ناطور  حممود،  احلاج  يلتقي  بداأ 

ويجل�ض معه يف فرتة ال�سرتاحة وال�سالة انقلبت 

حياة �سائب التل راأ�سا على عقب..

املعمل:«  لرفيقه وهما عائدان معا من  قال مرة 

 ، القطاع  واأخرى يف  اأن يل قدما يف اجلنة  اأ�سعر 

بالأخرى«..  تلحق  اأن  اأحدهما  دفع  عن  واأعجز 

مبفرده  يعود  واأ�سبح  �سيئا  له  يقل  مل  ذلك  بعد 

يوؤدي  وهو  حممود  احلاج  راآه  حني  املنزل..  اإىل 

ال�سالة بانتظام يف امل�سجد امللحق باملعمل اأدرك 

منا�سبا  يكون  قد  ال�ساب  هذا  اأن  الطويلة  بخربته 

لالأمر...ق�سى حياته كمتخ�س�ض تعتمد عليه اأغلب 

الف�سائل التي ان�سم اإليها طوال حياته..

يقوم  حتى  اأ�سبوع  من  اأكرث  الأمر  ي�ستغرق  مل 

باخلطوة الأوىل من اخلطة التي يحفظها ويطبقها 

مرحلة  كل  تاأخذ  باأن  حري�سا  مرة..كان  كل  يف 

وقتها..مل يكن م�ستعجال يف احلقيقة .. كان يقوم 

بالأمر كما يف كل مرة بطريقة تراتيبة ومنتظمة..

واحلما�سة  العجلة  اأن  علمته  الطويلة  التجارب 

الزائدة قد تف�سد الأمر برمته..

اأ�سبح  اأوىل  كمرحلة  حممود  احلاج  له  خطط  ما 

�سائب  اأ�سبح  فقد  كذلك.  ظن  اأنه  اأو  منه  متيقنا 

التل موؤمنا اأن هذه احلياة التي يعي�سها مع غريه 

لي�ست �سوى حياة عبثية ل قيمة لها ولي�ض هناك 
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ما ميكن اأن ي�ستحق العي�ض لأجله يف ظل الو�سع 

الراهن..ولذلك على املرء يف هذه احلالة اأن يبحث 

ما  الت�سحية..وهذا  ت�ستحق  اأخرى  حياة  عن 

�سيعمل احلاج حممود على غر�سه يف ذهن �سائب 

التل الذي غدا م�ستتا..

التالية  اأبدا.. فبداأ خطوته  واحلاج ل ي�سيع وقته 

وهي  فوقية  احلاجة  لحظت  فقد  مبا�رسة، 

ال�سهداء  �سري  كتب  عدد  تزايد  ابنها  غرفة  ترتب 

وت�سحياتهم..يف الوقت ذاته مل تكن اأحاديث احلاج 

الدقيقة  التفا�سيل  عن  تخرج  مع �سائب  حممود 

ال�ست�سهادية  العمليات  بتنفيذ  قاموا  من  حلياة 

داخل الأرا�سي املحتلة..�سائب كان يتوقع الأمر 

ا�ستهالكيا يربهن  البداية ل يعدو كونه فعال  يف 

به احلاج على حالة التدين الظاهرة عليه ..ما يهم 

يف الأمر اأنه كان ماأخوذا بكل ما ي�سمعه اأو يقراأه 

�سعيدا  كان  لذلك  بالتحديد،  احلاج  اأراده  ما  وهو 

جاء  حني  غرفته  اإىل  حممود  احلاج  اأخذه  عندما 

ليحييه كعادته مبجرد اأن ي�سل اإىل املعمل..اأم�سك 

اأن  اأذنه.. مع  بالب�رسى يف  له  واأ�رس  به من كتفه 

الطريقة  جعلت  عليها  كان  التي  النفعال  حالة 

اأقرب اإىل ال�رساخ منها اإىل ال�رسية..

ما ظهر على وجه �سائب التل مل يكن كافيا للحاج 

حممود الذي يعول على هذه اخلطوة كما يف كل 

عملياته ال�سابقة..كان على �سائب اأن يعترب روؤيا 

احلاج حممود له مبثابة اإ�سارة موجهة اإليه ليهب 

روحه هلل، ولكن ما ظهر على �سائب مل يدل على 

اأنه فهم الإ�سارة كما كان يتمنى احلاج..

حني خرج من الغرفة كانت كل احلوريات اللواتي 

يحطن به يف الروؤيا ي�سبهن وجه �سالف وقوامها..

الت�سبيه..ا�ستغفر  يف  يتمادى  اأن  لنف�سه  ي�سمح  مل 

حممود  الطوب..احلاج  قوالب  يحمل  وم�سى  ربه 

�سغوطا  يواجه  الأخرية  الآونة  يف  �سار  الذي 

متزايدة من قيادة الف�سيل ا�ستغفر ربه اأي�سا على 

روؤيا مل يرها يف حياته وبداأ القلق يدب يف نف�سه 

بجدية..

لل�سغوط  نتيجة  املرة  هذه  احلاج  ا�ستعجل  هل 

حيال  تراوده  التي  ال�سك  وحالة  املتوا�سلة، 

اأخطاأ يف تقدير احلالة التي و�سل  اأنه  �سائب..اأم 

بعد  عملياته  كل  يف  ي�سميه  كما  الهدف  اإليها 

مرحلة تهيئة م�سنية؟..

فيه  عاد  الذي  اليوم  فوقية  احلاجة  تن�سى  لن 

�سائب وهو ممتقع الوجه..مل يتناول معها الغداء 

ال�سلة  يف  ي�سعها  ومل  مالب�سه  يخلع  كعادته..مل 

اأي�سا..حاولت  غرفته  تغادر  مل  الباب..هي  اأمام 

اأن تفهم ما حل به وف�سلت .. وحني يئ�ست خرجت 

وغابات اخلوف تنت�رس يف �سدرها..

كان يتوقع اأن يطلب منه احلاج اأن ين�سم اإىل اأحد 

الأحزاب ال�سيا�سية مثال.. واإن تطور الأمر قد يدعوه 

ما  ولكن  امل�سلحة..  الف�سائل  اأحد  اإىل  لالن�سمام 

الأ�سياء  اأبدا..كل  �سائب  ليت�سوره  كان  ما  طلبه 

حميمية  الآن  اأ�سبحت  لها  قيمة  ل  كانت  التي 

اأكرث من الالزم.. اأدرك كم من الأ�سياء يف حياته 

له  احلاج  ي�سور  كان  كما  ولي�ض  احلياة  ت�ستحق 

يف بداية لقاءاتهما..ولكن روؤيا احلاج له ل ميكن 

اأن تكون جمرد حلم.. التقوى والورع على حمياه 

باأن يجعالن روؤياه حقا.. كيف مل ينتبه  كفيالن 

�سائب لهذا الأمر من قبل؟؟..

التي  الرتدد  بحالة  تفاجاأ  الذي  حممود  احلاج 

اأبداها الهدف قرر اأن يدفع بجميع اأوراقه التي مل 

يكن متعودا على الإف�ساح باأغلبها يف العمليات 

ال�سابقة.. اأخذه بعد �سالة الظهر اإىل غرفته واأبلغه 

بعد  بوالدته  التكفل  قررت  الف�سيل  قيادة  اأن 

ا�ست�سهاده واأنها اأجرت لها راتبا �سهريا من الآن 

واأنها اأوكلت اأمر رعايتها اإىل اثنتني من الأخوات 

اأع�ساء الف�سيل مل يبح له با�سميهما.. كان يناق�سه 

وكاأن �سائب قد وافق على الأمر بالفعل..

حني عاد و�سلم على اأمه تخيل و�سعها يف غيابه 

فقاعات  تفجرت  حممود..  احلاج  كالم  وتذكر 

مينحها  اأن  وقرر  راأ�سها  �سدره..قبل  يف  البكاء 

معها  الأخرية..تناول  اأيامه  يف  جميلة  اأياما 
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الغداء وجاهد كثريا حتى ير�سم عالمات الإن�رساح 

ثم  قليال  معها  وجل�ض  غداءه  اأنهى  وجهه..  على 

ُي�ْسلم  اإىل غرفته.. قابله حنظلة على اجلدار  دخل 

له ظهره...تخيله يدير راأ�سه يف اأحد الليايل ويجد 

�سدره  يف  الفقاعات  عدد  تكاثر  فارغا..  ال�رسير 

ومل ينم كما وعد اأمه.. ع�رس �سنوات وهو ينظر اإىل 

يكن  ومل  لل�رسير  املقابلة  اللوحة  يف  حنظلة  قفا 

يحفل اأن ر�سوما كاريكاتورية موحدة متالأ جزءا 

من الغرفة..

ازداد ن�ساط احلاج حممود يف الأيام الالحقة اإىل 

احلد الذي مل يجد فيه �سائب التل فر�سة للتفكري اأو 

الرتاجع وهو بال�سبط ما كان يركز عليه احلاج..

طلب  عمله  نهاية  بعد  غرفته  يف  عليه  مر  حني 

منه اأن يتاأخر قليال حتى يعرفه باأهم �سخ�ض يف 

حياته وذكره اأن حوريات اجلنة اأتعبهن الإنتظار..

الرجل املهم مل يتاأخر.. احلاج قام مبهمة التعريف 

بينهما ثم خرجا معا بعد اأن اتفقا على اللقاء يف 

�سيخرج  اأنه  الع�رس  بعد  اأمه  اأخرب  حني  امل�ساء.. 

ابنها  اأن  معتقدة  تهللت  اأ�سدقائه  اأحد  للقاء 

ال�سابقة.. �سائب عاد مهموما  اإليه حياته  عادت 

الع�ساء  على  تنتظره  كانت  التي  اأمه  امل�ساء..  يف 

متنت لو مل يخرج.. اأرعبتها النظرات امل�سفقة التي 

احلقيبة  عن  �ساألته  عندما  اإليها..  بها  ينظر  كان 

اأدخلها الغرفة.. التي عاد بها انتف�ض وتلعثم ثم 

عاد اإىل اأمه التي ل تزال واقفة.. اأخذها من يدها 

يف  ودخل  اأمه  ح�سن  يف  وجهه  دفن  ثم  وجل�سا 

هي  اإليها..  نظر  هداأ  حني  م�ستمر..  ن�سيج  نوبة 

حرقت  عليك..  ير�سى  اهلل   .. مية  »يا  على  تزد  مل 

دمي.. �سو قالب حالك فوقاين حتتاين.. ما تقويل 

�سو �ساير فيك؟؟« هو مل يقل �سيئا وق�سى ن�سف 

الليل متكوما كطفل يف حجر اأمه.. ثم دخل غرفته 

على  تدرب  التي  الأحزمة  مبلم�ض  ي�سعر  يزال  ول 

و�سعها مع الرجل املهم ع�رس اليوم يف خ�رسه..

بالن�سبة للحاج حممود فاإن مهمته انتهت مبجرد 

خبري  برفقة  غرفته  من  التل  �سائب  خرج  اأن 

التل  اأن  �ساعتها  قرر  الف�سيل..  يف  املتفجرات 

الوقت قد  اإىل اجلنة واأن  اأر�سلهم  اآخر من  �سيكون 

حان لتقاعده....

يف  ال�سباح  هذا  الالزم  من  اأكرث  تاأخر  �سائب 

يفرت�ض  وجدته  عليه  اأمه  دخلت  حني  غرفته.. 

�سجادته وي�سلي.. مل تره ي�سلي بعد �سالة الفجر 

قبل اأن يذهب اإىل عمله اأبدا.. مل يكن يرتدي مالب�ض 

قدميه  اأن  ي�سعر  كان  يوم..  كل  كعادته  عمله 

مربوطتان يف اأر�ض الغرفة.. اأراد اأن ميتلئ باأمه 

اإعادة ترتيب غرفته  اأن يذهب.. �سكرها على  قبل 

فر�سة  وجدتها  الأم�ض..هي  ع�رس  خروجه  بعد 

لتخربه اأن �سالف هي من قامت بكل �سي.. جاءت 

تكن  اأمها وغ�سلت مالب�سه وملعت حذاءه.. مل  مع 

كانت  ح�سونا  هدمت  ت�سعر  اأن  دون  اأنها  تعرف 

تبنى منذ اأ�سهر.. مل جتِد همهمات الإ�ستغفار نفعا 

يف اإيقاف �سوت الأ�سياء وهي تتداعى يف داخله..

اأتعبهن النتظار  اللواتي  اأخذ يفكر يف احلوريات 

ولكن وجه �سالف يغطي على كل �سيء.. حت�س�ض 

الكتل ال�سلبة حتت قمي�سه وخرج.. كان ال�سباح 

خريفيا واأوراق الك�ستناء املت�ساقطة تخ�سخ�ض يف 

الباكر  ال�سباح  ومنذ  ال�سارع  اآخر  يف  املمرات.. 

ينتظر الرجل املهم رجال ل يقل اأهمية هذا اليوم 

من  ال�سارع  بداية  الأخري..يف  م�سواره  اإىل  ليقله 

جهة البيت ما زالت �سالف تنظر رجال بعينه تبداأ 

التل  �سائب  ال�سارعني  وبني  العمر..  م�سوار  معه 

ي�سري ول ينظر للوراء.. 
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... كان حينها يعي�ض يف اجلبل ومل تكن احلياة على 

ال�ساحل يف ح�سبانه. ي�رسح بالأغنام ويح�رس درو�ض 

القراآن والفقه. �سادق املفازات بحثا عن الكالأ، وبث 

جنواه جلنيات الليل و�سكا لها عوز قومه وقلة حيلتهم 

على  اأيامئذ  البالد  كانت  الزرع.  وفناء  القحط  اأمام 

�سفيح �ساخن، فاملْحل ي�ستفحل يف الريف ويفرت�ض 

والأطراف  املركز  حكومة  بني  واخل�سام  القرى، 

الزناد.  على  مو�سوعة  القبائل  واأ�سابع  يتفاقم 

الأ�سواق ترتقب اأخبار املوؤن وع�سابات قطاع الطرق 

ترتب�ض بالقوافل. كان حمظورا عليه اأن يبتعد خارج 

حدود القرية لئال يقع هو واملا�سية فري�سة لالأوبا�ض. 

يحذره الرجال من ذلك اأو يجربون خاطره بقولهم اأن 

الغنم �سيجد يف احلجر �رسعا لو دعاها الأمر. خرج 

املدفونة يف  قريته  باكرا، وهبط من  كعادته  يومها 

اأنه  اأو  ال�سامر  قطيعه  يتبعه  ال�سهل،  اإىل  اجلبل  اإبط 

ي�سري خلفه. كان عليه األ يرهق القطيع ويرتكه يرعى 

ويقتات واأن يحول له �رساب الأر�ض اإىل اأمل. نظر اإىل 

ال�سماء فكانت تكرارا ل�سماء الأم�ض: قاحلة بال ماء اأو 

من  فرتدت  نعاجه  اإحدى  بالأم�ض  وهنت  لقد  رجاء. 

اأخريات  وتتبعها  اأخرى  اليوم  تلحقها  وقد  �ساهق، 

حتى ينفق القطيع عن بكرة اأبيه! 

  تاأخرت عودته ذلك اليوم ومل ت�سمع القرية ثغاء الغنم 

يف موعده. كانوا يعرفون عناده ويتوقعون باأنه �سيقع 

ونزلوا  امل�ساعل  ورفعوا  ال�سالح  حملوا  املحذور.  يف 

واأ�ساخوا  املعهودة  املراعي  يف  بحثوا  ال�سهل.  اإىل 

اإىل  حد�سهم  قادهم  ما  �رسعان  ثم  للبعيد،  ال�سمع 

�سالحه  وبجواره  وجهه  على  ملقيا  وجدوه  مكانه. 

وبركة دم دافئة. 

فيه روح؟

خلف  ي�سري  وكان  الليل  �سكينة  اأبيه  �رسخة  �سقت 

اجلميع بقدر ما حتمله قوته.

فيه.. فيه.

رد اإخوته واأبناء عمومته ومن رافقهم من اجلريان.

ل تلم�سوه ودعوه يل. 

انكب العجوز على ولده واأخذ يبحث عن اجلرح بيدين 

خبريتني حتى وجده اأ�سفل الكتف.

ين�سحب،  تركوه  لقد  وا�سح.  هذا  قتله...  يريدوا  مل 

اأبعد من هنا. ولكنه فقد  اأ�سابته يف مكان  فالطلقة 

الكثري من دمه ال�سقي.

اأخرج الأب مرودا واأدناه من �سعلة النار ثم غم�سه يف 

قارورة م�سحوق الثوم املو�سولة بحزامه. دهن ظاهر 

اإيغال املرود  اجلرح وعالج حوافه، با�رس بعدها يف 

�سيئا ف�سيء حتى اأفرغ ما بحوزته من دواء يف جوف 

اجلرح.

احملوه واأطفئوا امل�ساعل فالقمر يكفينا.

j j j
وليايل.  اأياما  مر�سه  ي�سارع  الفرا�ض  طريح  ظل    

والده، وهو مطبب القرية، وقف على ا�سعافه بالدوية 

منها  ا�ستخل�ض  واأخرى  ة 
ّ
ُمر اأع�ساب  من  املعمولة 

امل�سلوب  القطيع  اأثر  الرجال  تعقب  ينفع  مل  البل�سم. 

ب�سيء ول اأتى �سوؤالهم يف الأنحاء املجاورة بفائدة. 

يف  لبد  �سحته،  وا�ستقامت  عافيته  ا�سرتد  وعندما 

مكانه يجرت امل�سيبة التي جلبها اإىل القرية ويحتمل 

وزر الغم الذي اعتلى وجوه القوم. اقرت�سوا ما تي�رس 

من روؤو�ض املا�سية وقاي�سوا بالتمر والقمح اأخريات 

و�رسعوا يعاجلون اجلرح الذي �سببه لهم. ولكنه ما لبث 

القويتني وبداأ يحمل ما يحمله  اأن �سمر عن �ساعديه 

القاحلة  الفلوات  وزيارة  الرعي  ترك  منهم.  ع�رسة 

وما  املجاورة  القرى  اإىل  بخطاه  يرمي  واأخذ  لغريه، 

القرى  موؤن  من  يبيع  البعيدة،  الأ�سواق  واإىل  بعدها 

يحمل  �ستى.  اأمور  يف  ويفاو�ض  ويقاي�ض  وي�سرتي 

يني  ل  قلبه  يف  وجعا  ويخبئ  ظهره  على  �سالحه 

ينغزه. خرب الطرقات واخترب اأحوال البالد. ت�سلل اإىل 

خمابئ الل�سو�ض، عرفهم وعا�رسهم �رسا واتخذ من 

بع�سهم معاونا ومن اآخرين عينا. ويف كل مرة يعود 

فيها اإىل القرية كانت بندقية جديدة وذخرية مدفونة 

القرية، ومل يكن  الأيام على  يف قعر جرابه. دار فلك 

كل  فيه.  م�سارات  اخلري  وجد  فقد  وكربا،  قحطا  كله 

الآفاق  ال�سقر لجتيابه  �سمي  بلقب.  ياأتيه  يوم كان 

بالبحر  ولقب  همته  وغزارة  ل�رسعته  الربق  و�سمي 
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وعندما  اجلبل.  �سيد  و�سمي  اأ�رساره  وغور  لكرمه 

يف  اجلبل  من  ثغرا  انتبذ  له،  يجهز  كان  ما  ا�ستوفى 

اأق�سى القرية ونقل اإليه عتاده. اأوعز اإىل اأ�سحابه يف 

القرى ومعاونيه الذين ا�ستمالهم اأن يفدوا اإليه مرتني 

يف ال�سهر: عند حماق القمر وعند متامه. كان ال�سالح 

مكد�سا يف باطن الكهف: جديدا يكفي خلم�سني رجال. 

الثاين  ويف  رجال،  ع�رسة  جاءه  الأول  الجتماع  يف 

فحظي  اأ�سحابه  من  رهط  منهم  كل  وخلف  اأتوه 

الذي كان ميتلك  والزاد  بال�سالح  اأغراهم  باخلم�سني. 

مئة �سبيل للو�سول اإليه.

j j j
كان  ول  مبال  يطمع  الي�رس  بذلك  وحاله  يكن  مل    

البله  من  ولي�ض  قيادها،  اأ�سلمته  فقد  ب�سيادة  يرغب 

وقلة ال�سيمة ليطلب ثاأرا من زمرة جائعة �سطت عليه 

قومه.  وحياة  حلياته  �سببا  كانت  ر�سا�سة  واأطلقت 

لقد  وعرة.  دروب  ودونه  ذلك  من  اأبعد  مطلبه  كان 

خرج من قريته املدفونة يف اإبط اجلبل و�رسب رحله 

جوار القرى املنكوبة والأ�سواق العاب�سة. �ساهد عجز 

القوافل احلبلى  باأم عينه  النا�ض وقلة حيلتهم وراأى 

باملوؤن وهي تختفي يف بيوت وقالع حم�سنة. ركبه 

بحث  وبعد  احل�سون،  اأهل  عن  فا�ستنباأ  الف�سول 

بني  وعا�ض  دخل  اإليها.  ثغرة  وجد  حلرا�سها  وتزلف 

اأ�سوارهم  يدور خارج  عما  غافلني  فوجدهم  �سكانها 

به 
ّ
وقر معهم  يعمل  �سار  عي�سهم.  رغد  يف  و�سادرين 

اأمري منهم واتخذ زوجا من بناتهم، وكان كلما �سعد 

اإىل �سطح القلعة و�رّسح النظر اإىل القرية، �سعر مبر�ض 

ويت�ساءل:  نف�سه  يحاور  راأ�سه.  يف  وبلبلة  فوؤاده  يف 

لو اأن النا�ض خارج القلعة قد األفوا الفقر وجعلوا من 

اأنف�سهم �سببا ونتيجة حلالهم، فذلك لأنهم مل يعي�سوا 

اأنف�سهم. ومل  اإل حتت �سماء عاب�سة ومل يعرفوا �سوى 

اأنهم  فلو  لتختلف.  القلعة  داخل  النا�ض  حقيقة  تكن 

ركنوا حلياة العز امل�سانة بالأ�سوار والبنادق، واأنهم 

اإل  احتموا ب�سماء اخلري والربكة، فالأنهم مل ير�سعوا 

من عقولهم ومل يعرفوا غري ح�سوة حياتهم الرخ�ض. 

مع  ال�سالت  وعقد  الزمن  من  ردحا  بينهم  عا�ض 

اأ�سحاب وحياة  له  والتجار واحلرا�ض و�سار  الأمراء 

وذكريات، وكان ي�سعد اإىل ال�سطح ويرمي نظره اإىل 

القرى ونا�سها وي�رسح فكره. ثم اأن فكرة �سكنته ومل 

يف  غارقني  الفريقني  اأن  فلو  خال�سا؛  منها  ي�ستطع 

يرغما  اأن  والف�سيلة  ال�رسف  من  األي�ض  الغفلة،  اأتون 

على اليقظة ولو كان ذلك بالقوة!؟ 

  عقد عزمه من حيث هو. كف عن ال�سعود اإىل �سطح 

القلعة و�سار ي�سحذ همته على الأر�ض م�ستخدما كل 

اأجل حتقيق  امتلك من حيلة، ومانحا طاقته من  ما 

الع�سكر  بعقداء  �سالته  ووطد  الأمري  داهن  فكرته. 

بينهم  ووجد  اإعجابهم  ك�سب  حتى  التجار  وراوغ 

مكانا. منزلة بني ال�سلطة والقوة واملال هو ما يلزمه 

يف مرحلته الأوىل. �سافر مع قوافل التجار اإىل م�سقط 

قافلة تخ�سه. يف عا�سمة  راأ�ض  حتى عاد مرة على 

جديدة  مبعارف  وتزود  عديدة  عالقات  ربط  احلكم 

اأن الغمو�ض كان ي�سوب بع�سها. فالأ�سواق هنا  ولو 

عامرة والبيوت قائمة ول وجود يذكر لالأ�سوار. النا�ض 

كلهم يعي�سون يف مكان واحد، بيد اأن لكل واحد منهم 

م�ساطب  من  يقتات  الفقري  �سحن  وكان  �سحنه، 

الغني. عا�ض يف بيت كبري جتار البندر واأحبته واحدة 

من بناته ال�سبع فعقد عليها. �سنة نكاح وجاه ون�سب 

يف عا�سمة احلكم. ولكن هدفه كان ن�سب عينيه مل 

يغب عنه حلظة.

j j j
»يا  له:  ويقول  واحلكمة  بالدواء  يعاجله  اأبوه  كان    

حممد، لقد وقف القدر بني الر�سا�سة وقلبك فكتبت لك 

حياة اأخرى. اأريق منك دم كثري وفجر اهلل يف عروقك 

اأق�سى  هو  املوت  اأن  والظن  اإياك  ولكن  دماء جديدة. 

مثلما  ياأتي  املوت  حياته.  يف  بالإن�سان  يحيق  ما 

يختلف علينا الليل والنهار، فهو �سنة من �سنن الكون 

واأمره بيد اهلل يق�سي به ول جدال يف اأمر اهلل. اأما ما 

يدور يف فلك احلياة ورحلة املرء فيها، ما تفر�سه يف 

طريقه من رغبات وما تفتح له من خزائن امل�رسات 

وما ترميه به من م�ساعب وتبتليه من نوائب، فاإن 

الإن�سان من يدبرها بعقله وهو احلاكم لها بيده. لقد 

يرد موتك، مع ذلك فهو  اأنه مل  اأو  قلبك  قاتلك  اأخطاأ 

لو  حق  على  و�ستكون  روحك.  يزهق  مل  واإن  قاتلك 

فالنتقام  ظلمك،  ممن  وت�سفيت  املراق  بدمك  اأخذت 

اأنك يف  ولو  ينكر.  ولكنه ل  الإن�سان، بغي�ض  �رس يف 

ي�سبهه،  من  �سادفت  اأو  قاتلك  واجهت  الأيام  قادم 

اأن تكون كالقدر الذي حماك من املوت  فاأرجو منك 

تقتل  األ  اأرجو  اخرتقت ج�سمك.  التي  كالر�سا�سة  ل 

قلبك حني تواجه عدوك، واإل فاأنت ميت قبل اأن تنال 

منه وبعد«.

طوع  والذخرية  وال�سالح  الرجال  من  عدته  كانت    

229

ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص 

 s  s s



الأر�ض. ولكنه  راأ�سه وعلى  يده وخطته مر�سومة يف 

مل يكن واثقا من تطبيقها وما قد ينتج عنها، وكانت 

قوتها  تفرت  تني  ل  ثم  بعيدا،  وحتلق  ت�سطح  اأفكاره 

يف  تثبيته  على  القادر  ال�سند  ينق�سه  كان  وتهوي. 

هو  ما  لهم  اأ�رّس  رفاقه،  من  قليل  رهط  فعدى  اأمره. 

كان  لها،  وحتم�سوا  فكرته  فقا�سموه  عليه،  عازم 

البقية يلهون بوقتهم يف اجلبل بانتظار ما يوؤمرون 

ماأربه  وافقوه  قد  كانوا  واإن  ذاك،  الرفاق  رهط  به. 

اأنهم مل يجربوا ما جربه  اإل  ووعدوه بالوقوف معه، 

ومل ي�ستنفدوا الوقت للتفكري، فجاء دعمهم له حماباة 

ولي�ض قناعة را�سخة. 

همة  ليمتحن  ويدعه  للوقت  ي�ست�سلم  اأن  عليه  كان    

الرجال.

  ياأتون منت�سف ال�سهر واآخره. �سباب و�سيبة. وجوه 

عفرة نتاأت عظامها، واأيد خ�سنة مت�سققة، ونعل بالكاد 

وي�سدون  مه�سمة  بنادق  يحملون  اأقدامهم.  ترافق 

الطعام  من  تعرف  نحيفة مل  خناجرهم على خ�سور 

من   
ٌ
زمر املجفف.  ال�سمك  ونخالة  واملاء  التمر  غري 

�سابلة اجلبل وما رمت به الرباري وال�سحراء. اأدمنوا 

اإن  اجلوع، ولكن �سهيتهم تن�سق عن ذئاب �رسهة ما 

يطعمهم  ملن  الوعد  دقون  ي�سْ كانوا  فري�سة.  ظل  لح 

ويختفون  وجوههم  على  يهيمون  وتراهم  ويوؤويهم، 

خلف ال�رساب كلما انتهى الزاد. 

  وجد نف�سه اأمام مهمة �سبه م�ستحيلة لت�سكيل مفرزة 

الهدف.  اإىل  واثقة  بخطى  ويدفعها  بها  يعتد  متاآلفة 

كان اأكرث ما ي�سلحون له، تنفيذ غارات تخريب ونهب 

لقرى بائ�سة، ومن العبث واحلماقة مبكان اأن يحر�سهم 

اإن  الأمد،  طويلة  حملة  لإطالق  اأفكاره  اعتناق  على 

بعد؛  من  واأحفادهم  فالأبنائهم  باخلري،  لهم  تعد  مل 

تنظيم غارات ل  بال�ستجابة خلططه يف  يقنعهم  اأن 

تطلق فيها ر�سا�سة واحدة طمعا بالغنائم، واأن تدك 

اأ�سوار القالع ل من اأجل هدمها واإمنا لإيقاظ �سكانها 

من غفلتهم واإ�سماعهم �سوت الظلم واجلوع. ل �سيء 

من كل هذا �سيبني عزمهم وي�ستنه�ض همتهم. ولكن 

الأدهى اأنهم لو عرفوا ما كان يهيئهم له، لنف�سوا من 

حوله وولوا له ظهورهم، م�ستخفني باأمره وحمتقرين 

ل�ساأنه. غري ذلك، وبعد كل �سيء، فقد كان الختالف 

القبلي للجماعة ي�سكل عقبة كاأداء يف طريقه، وكان 

ويواجه  بها  اأن ي�سطدم  قدر خ�سيته  �سيئا  ل يخ�سى 

املت�سابهة  الزمرة  فهذه  اندلع.  اأنه  لو  القبلّية  حريق 

فريق  كل  القبائل.  من  األوانا  كانت  وقدرها،  بْقدرها 

�رسة  بحبل  ومو�سول  لقبيلته  بالولء  م�سكون  منها 

اأفرادها، واإن كان لأمر  اأحد  القبيلة  اإليها. ولو نادت 

هان �ساأنه، فاإن نداءها له ن�سوة �سحرية يتعاظم يف 

وجدانه وي�سخب بدمه. 

  يف مواجهة خطر وجودهم يف مكان واحد، عمد اإىل 

اأمر كل جمموعة لقائد من  عزلهم عن بع�ض، واإيالء 

�سنفها. 

  توزعوا فرقا �سغرية على كتف اجلبل، اأولئك الأ�سباه 

الأخالف. ال�سحراويون عقدوا اأيديهم خلف روؤو�سهم 

وا�ستلقوا متكئني على بنادقهم. غرباء مطرودين من 

احلياة.  قلب  يخفق  �سلوعهم  بني  ولكن  مكان،  كل 

اأحوال الأر�ض ل ت�سيق بهم ول يقلق راحتهم طارئ 

الوقت.  الف�ساء، فالوقت ملك ورثوه من �ساحب  من 

حاذقة  نظراتهم  بخناجرهم.  متنطقوا  اجلبل  جماعة 

يبحثون  حجر.  بهم  يغدر  لئال  حم�سوبة  وخطواتهم 

عن الظل الذي ل غنى لهم عنه، حتته يعقدون متائم 

العتيقة،  الأر�ض  اأبناء  الزمان.  الأيام ويقراأون طالع 

الربيون، »ال�سواوي«، كل واحد منهم قبيلة من �سد ما 

باإمكانه  وال�رسمد.  احلقيقة  من  مزيج  بداخله  يوؤوي 

اأن ياأكل من الهواء لو جاع اأو يلعق من اإناء اأوهامه. 

�سكني  اأو  بخنجر  ويحزقه  خ�رسه  على  حزاما  يربط 

ملون  ولكنه  املاء  كخرير  �سهل  حطبة.  اأو  حجر  اأو 

كطبقات الأر�ض ومتحول مثل �سوء النهار.               

  لحقته الأ�سئلة عن عاقبة ما هو مقدم عليه: اأخري 

�سياأتي من ورائه اأم اأنه �سيوقظ فتنة ويراكم البالء؟

j j j
قوافل  على  املتكررة  الهجمات  اأخبار  تواترت 

العا�سمة وو�سلت اإىل مقر احلكومة فاعرتى التوج�ض 

اأروقة ديوان احلاكم. وقد بلغت حدة �سكاوى التجار 

الطرق  قطاع  تعر�ض  ذروتها حني  القوافل  نهب  من 

وهي  احلاكم،  وحا�سية  التجار  لكبري  تعود  لقافلة 

فال  الع�سابات  ترهب  مبنعة  تتمتع  مو�سمية  قافلة 

الأنباء عن  ت�ساربت  اأرا�سيهم.  على  اأن متر  يتمنون 

تنفيذ الهجوم على القافلة. احلر�ض اأكدوا اأن يف الأمر 

جانب  اإىل  منها  امل�ستفيد  من  يعرفون  ول  خيانة، 

بتخاذلهم  اجلند  اتهموا  املرافقون  التجار  الع�سابة. 

الطريقة  �سهولة  واأبدوا تعجبهم من  الهجوم  عن �سد 

التي نهبت بها الب�ساعة. ولكن اجلميع اتفقوا على اأن 

للع�سابة �ساأنا يختلف عن زمر الل�سو�ض، واأن خلفها 
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يقف تدبري عظيم. مل يوفر القائمون على احلكم وقتا 

بلغ  التي  ال�سائعات  دابر  وقطع  احلقيقة  ل�ستبيان 

بع�سها اإىل اإيعاز ما يحدث اإىل اجلن وال�سحرة. اأر�سلوا 

الأخرية  احلوادث  �سهدت  التي  املناطق  اإىل  عيونهم 

وبداأوا يتق�سون القرائن ويجمعون اخليوط. ومن قرية 

يف �سهل اإىل اأخرى يف اجلبل، حملوا الرباهني وعادوا 

يقف  من  التاجر  ابنة  زوج  حممد،  »اإنه  اأعقابهم. 

اأتباع يف كل اجلبل. معروف يف  وراء الع�سابة، وله 

القرى وا�سمه يردده ال�سغري قبل الكبري، ولكن مكانه 

اأين يعود.  اأين ياأتي واإىل  اأحد يعرف من  جمهول. ل 

يظهر فجاأة يف القرى حماطا برجاله، يوزع عطاياه 

امل�رسوقة على ال�سكان ثم يختفي بال اأثر«. 

ليجهز  هذا  من  لأكرث  بحاجة  اجلند  قائد  يكن  مل    

قواته ويدفعها اإىل منطقة اجلبل. اإن اإ�سكات ع�سابة 

القالقل يف  ال�سلطات و�سببت  اأزعجت  الل�سو�ض،  من 

العا�سمة، اأمر مبتناول اليد، عو�سا عن اأنه �سيعود له 

بعظيم الفائدة. ومهما كان باأ�ض غرميه ومبلغ قوته، 

اإل اأنه لن ي�سمد اأمام اأ�ساليب اجلي�ض وطولة يده. 

  �سار القائد بجنده وكاأنه خارج يف نزهة.

j j j
  كان منت�سف ال�سهر والقمر يتدىل من ال�سماء. تربق 

وت�سيء  وعر�سه  الوادي  طول  على  اجلند  م�ساعل 

اجلبل.  اإبط  يف  املدفونة  القرية  اإىل  املوؤدي  الدرب 

يحتظر.  ج�سد  وكاأنه  الأنحاء  يف  يتنف�ض  ال�سمت 

على عتبة الكهف وقفت اجلماعة وقد �سمها الوجوم 

بقب�سة واحدة. قراأ حممد ر�سالة جي�ض احلكومة التي 

واأهله  قريته  من  النيل  لهما:  ثالث  ل  اأمرين  تعني 

واأخذهم رهائن اأو ا�ست�سالمه. مل يكن غافال عن منظر 

اجلي�ض وهو يحتل الوادي وي�سوب بنادقه اإىل القرية، 

فقد بزغ له قبل ذلك من بني ثنايا اأفكاره. ولكنه مل 

يحب اأن يباغته هذا امل�سهد ويطيح باآماله وهي يف 

اأن جمهوده �سيتوقف  اأعماقه  مهدها. كان يدرك يف 

واأن فعله لن يجلو باأية حال عن جنة اخليال. ولكنه 

وباأن  له،  احلق  وموؤازرة  الزمن  برحمة  ياأمل  ظل 

اأن  اأن تدفع جي�سها لقتله...  احلكومة �ستفاو�سه قبل 

ت�ستمع اإىل �سوته الذي مل تند عنه قطرة دم واحدة. 

قبل.  ذي  عن  اأف�سل  مظهرهم  جماعته.  اإىل  نظر    

�سيتفرقون بعد قليل عائدون اإىل حياتهم ال�سابقة يف 

الأحرا�ض واملخابئ! بنادقهم جديدة تنزل الروع يف 

يجيدون  اأ�سبحوا  العزل.  وامل�سافرين  الرعاة  نفو�ض 

وراءهم  املنيعة.  القوافل  ترهبهم  ل  وقد  التخطيط 

وبعدهم اجلوع وف�سلة الطعام والإنتقام.   

  �سافحهم الواحد تلو الآخر واأدار لهم ظهره. 

  جل�ض على حجر ومد ب�رسه اإىل الوادي. وحيدا كما 

وكل  املكان  يف  �سرب  كل  يعرف  الرعي.  اأيام  كان 

اأحجار الوادي. هناك يف مكان من و�سط اجلي�ض حيث 

اأقام القائد خيمته واأحاطها احلر�ض بامل�ساعل ينتهي 

خندق ال�ساقية املهجورة. كان قد نظفها من الأع�ساب 

لأي  حت�سبا  فتحتها  وموه  اجليف.  من  بها  علق  وما 

ابت�سامة وهو يهيء نف�سه للمهمة  طارئ. فرتت عنه 

عليها  وعلق  احلجر  على  بندقيته  اأ�سند  الأخرية. 

عباءته. خنجره م�سنون وقد حزمه على خ�رسه ب�سق 

اإىل  و�سل  حتى  زحف  ال�ساقية.  دخل  عمامته.  من 

راأ�سها بجوار خيمة القائد. ثالث خطوات تف�سله عن 

اخليمة، قد يقتله فيها احلرا�ض اأو قد ي�سل اإىل هدفه، 

ويف كلتا احلالتني، �سينقذ اأهله و�سياأتي ال�سباح على 

القرية كما كان على الدوام. ال�سمت يعوي يف املكان 

ويف اأركان نف�سه. ع�ض على خنجره، وحاب�سا اأنفا�سه 

وا�سل زحفه حتت �سوء القمر. جثا على �سدر القائد 

النائم، وكادت اأن تند عن الأخري �رسخة هلع، ولكن 

ن�سل اخلنجر املحزوز على رقبته حال دون خروجها. 

األزمه ال�سمت ودنا اإليه براأ�سه. 

يدي.  بني  فراأ�سك  ترى  وكما  بنف�سي،  جئتك  قد  ها 

باإمكاين اأن اأف�سله عنك واأعود من حيث اأتيت. ولكن 

اإن توخيت ال�سالمة لنف�سك اأول ولغريك من بعد فالأمر 

عائد اإليك. 

قل ما اأردت فالكلمة لك!

انتهى كل �سيء. هذه هي كلمتي. �رّسحت جماعتي ولن 

اأردت  اأحد قوافلكم بعد اليوم. عد بجي�سك، واإن  مي�ض 

اأن جتدين فابحث عني يف مكان اآخر غري اجلبل. 

�ساأفعل. اأعدك بذلك. 

�ساآخذ منك وعد رجال.

وعد �رسف.

واإىل  الليل.  ثم طواه  ب�سق عمامته    قيده وكمم فمه 

اأ�رسقت عليه ال�سم�ض وهو  ال�سهوب رمى خطاه حتى 

يف  خلفه  اجلبال  توارت  وقد  ال�ساحل  �سفاف  على 

املدى البعيد.
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الواحدة  الكبينة  ذات  الرباعي  الدفع  �سيارة  كادت 

اأن تنغم�ض بنا يف كثيب من الرمال حينما اأخرجها 

بعد  مفاجئة  ب�سورة  املر�سوف  ال�سارع  من  حمدان 

اأن التفت متاأخرا اإىل الدرب املرتب الذي يو�سلنا اإىل 

املكان املق�سود.

كان دربنا يك�سف ف�ساء رحبا ل يقطع اإب�سار ات�ساعه 

املتناثرة  ال�سمر  اأ�سجار  �سوى  وال�سماء  الأر�ض  بني 

بكثافة متباينة وكنت و�سليمان نرتا�ض على كر�سي 

واحد مع ال�سائق داخل �سيارة ) اأبو �سنب( كما يطيب 

للنا�ض هنا ت�سميتها.

ربع �ساعة ونو�سل عند اجلماعة قال حمدان طالبا 

مني حتديدا حتمل هزات الطريق املمتلئ باملطبات 

الرملية اإدراكا منه بعدم تعودي على مثل هذه الطرق 

ك�سليمان رفيقه الل�سيق.

- ) عزبتهم ( كانت اأقرب لكنهم نقلوها اأبعد بحوايل 

اأف�سل  هناك  املرعى  اإن  يقولون  كيلومرتات  ع�رسة 

قال �سليمان.

حتمل  �سيارات  غري  فيه  وحدتنا  يقطع  ل  الطريق 

و�سيارات  املعروفة  البرتول  �رسكات  اإحدى  م�سمى 

اأخرى تبدو كاأنها ملقاولني فرعيني لل�رسكة ذاتها.

عينيه  اأمام  تراءت  حينما  حمدان  قال  و�سلناهم 

نف�ض  من  اأغلبها  ل�سيارات  جتمع  بعد  فيما  وعيوننا 

)اأبو �سنب( وقطعان من جمال متفرقة  نوع �سيارته 

اأكرث  بع�سها يجول يف املنطقة واأخرى موزعة على 

من اأربع حظائر.

النف�ض  ي�رسح  الغاف  اأ�سجار  حتت  ا�ستقبالهم  كان 

تكون  الطبيعية  ال�سباحات  ا�ستعال  باأن  ت�سعر  حقا 

ون�سيم  الإبل  حداء  غري  �سكونه  يك�رس  ل  �سبح  هنا. 

عليل بني ف�سلي ال�سيف وال�ستاء تكون فيه الرمال 

قد ودعت �سهورا من القيظ الالفح الذي يكاد يحولها 

اإىل موقد طبيعي ل�سواء كل �سيء.

الواقعية  من  جزءا  اأعي�ض  باأنني  حلظتها  اإيل  خيل 

ال�سحرية. 

عبارات  تكرار  عن  الردعي  �سعيد  م�سيفنا  يكف  مل 

ياأمر  وهو  حتى  تغب  مل  ابت�سامة  مع  بنا  الرتحيب 

اإىل  اأ�سري  من  اأول  فكنت  الناقة  بحلب  )علي(  ولده 

تفور  تكاد  رغوة  مع  املليئة  الطا�سة  بت�سليمه  علي 

اإيثار يبدو  اأن ي�رسبو قبلي يف  اأبو  اأن  خارجها، بعد 

كنت  نف�سي  قرارة  يف  لكن  عنهم،  بغريبا  لي�ض  اإنه 

اأقول لو ثمة من �رسب قبلي حلرمني تقززي من تذوق 

حليب الناقة . فلكي ت�رسب بهذه الطريقة يتحتم عليك 

اأن تنفخ يف الطا�سة حتى تبدد الرغوة ثم ت�رسب.

عاي�ض  �سغره  من  لكنه  الدار  رعاة  من  الرجال   -

الردعي  �سعيد  يعرف  وهو  حمدان  قال   ( م�سقط  يف 

والآخرين بي(.

اأثار انتباهي كلمة ) مدين( على ل�سان �سعيد الردعي 

اإحدى  على  ي�ساومه  �سليمان  �ساحبنا  اأخذ  ما  بعد 

علي  رد  اإي�ض؟(  يعني  مدين   ( حمدان  لكزت  النوق 

وكاأنه ي�ستنكر عدم معرفتي: يعني الناقة حامل.

بعد  باأناملي  �ساعده  على  لأربت  عدت  ما  �رسعان 

اأن �سمعت منهم كلمة اأخرى   ) الزمول( يعني اإي�ض؟! 

يعني ذكور اجلمال ياحل�رسي رد حمدان.

وقلت مبت�سما ت�سدق اإن كلمة احل�رسي ما �سمعتها 

يتوافدون  البدو  كان  ما  اأيام  من  طويلة  �سنني  من 

بكرثة على قريتنا اأيام القيظ طلبا للتمور التي كانت 

جتود بها مزارع القرية وب�سبب دعاباتنا مع اأبنائهم 

اإىل  والبدوي  ح�سريي  اإىل  احل�رسي  ت�سغري  يتم 

بديوي.

التفت اجلميع اإىل �سيارة قادمة تت�سح باأنها واحدة 

التي  البرتول  ل�رسكة  التابعة  ال�سيارات  تلك  من 

�سادفنا مثلها يف طريقنا.

تلك  من  ترجال  اللذين  الرجلني  بان  لحقا  �ساأعرف 
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ال�سيارة لي�ساركانا جانبا من قيلولتنا يقرتبان من 

العمل  من  عاما   45 اأم�سيا  اأن  بعد  التقاعد  مرحلة 

من  خرجا  مقفرة.وحينما  تكون  تكاد  �سحراء  يف 

�ستينات  مطلع  يف  عربي  لولية  التابعة  قريتهما 

الع�رسين ومل يكونا قد جتاوزا اخلام�سة ع�رس  القرن 

اإىل  بعد. وكانا كمن عرث على كنز. فهما لن ي�سطرا 

ولي�ض  اأ�سابيع  ثالثة  من  اأكرث  قريتهم  عن  الغياب 

و�سيح�سالن  القرية  اأبناء  من  الكثري  كحال  �سنوات 

فيها  ما  اأبرز  موؤونة  اإىل  اإ�سافة  �سخية  رواتب  على 

هو الب�سكويت يجمعا باأنه كان بالن�سبة اإليهم يف تلك 

ال�سن األذ ب�سكويت اأكاله يف حياتهما املا�سية وحتى 

اليوم.

كان ابن �سعيد الردعي )مطر( واإخوانه �سامل وحمود 

من  ناه�سني  اأبيهم  من  اأمرا  يتلقون  حني  يهبون 

اإيل  خيل  التي  الظباء  من  كظبي  قفزا  جلو�سهم 

خلف  اأو  املتناثرة  ال�سجريات  بني  متدارية  وجودها 

التالل الرملية قبل اأن تبيدها الأ�سلحة الآلية وق�سوة 

الأخرية.  العقود  خالل  ق�سوتها  زادت  التي  الطبيعة 

رفاقه  من  الآخرين  على  اأو  عليهم  ينادي  وحينما 

اإن كلمة نعم ل تخرج هنا باردة بل كاأنها  تكت�سف 

تاأكيد ا�ستجابة من اأفواه جنود يف �سفوف ع�سكرية.

النوق  ل�رسب  املخ�س�سة  املياه  اأحوا�ض  راأيت  حني 

قال  باملاء؟  تاأتون  اأين  من  الردعي  �سعيد  �ساألت 

بئرا واحلكومة  البرتول  لنا �رسكة  من قريب. حفرت 

حفرت لنا بئرا كذلك. مال �سليمان جهة اأذين اليمني 

) قريب بدو(.

- ماذا تعني قلت هام�سا ل�سليمان؟ 

- حينما يقول لك البدوي قريب توقع اإن املكان اأو 

البئر على بعد �سبعني اأو ثمانني كيلومرتا. و�ساحب 

اجلمال ل ي�سعر بطول امل�سافات.

�سعيد  �ساأل  كالمه  على  �سليمان  يربهن  ولكي   -

الردعي : وين ح�سلت ال�سنة املا�سية الناقة احلمرياء؟ 

رد عليه يف )مق�سن( عند �ساحبها.

بعد  على  مرتفع:  ب�سوت  وقلت  املفاجاأة  هالتني 

�سبعمائة كيلومرت!

اأول  الزمان.  هذا  بعيدة  ما  الأماكن  الردعي:  رد   -

ما كان عندنا �سيارات ونقتفي اآثارهن حتى اجلازر 

وحتى احل�ساء يف ال�سعودية من�سي يف هذه ال�سحراء 

ل مراكز حدود ول يحزنون.

تلة  على  بنف�سي  منفردا  بينهم  جل�ستي  من  نه�ست 

اأ�سجار  حتت  هناك  من  م�سهدهم  بدا  حيث  قريبة، 

غري  اأفق  بها  يحيط  التي  كالواحة  الأخ�رس  الغاف 

حمدود . . .

جمموعة منهم بدت وكاأنها ت�سعل حراكا يف ال�سورة 

العمل على قدر  يتبادلون  اأمام ب�رسي وهم  املاثلة 

اجلدي  حلم  رائحة  يحمل  بخار  منه  يتعاىل  �سخم 

ت�سلني  رمبا  بقليل  و�سولنا  بعد  ذبح  الذي  ال�سهي 

رائحته حيث املكان الذي انزويت فيه ورمبا اأوجدها 

عقلي الباطن بعد تخيل الرائحة مما دفع باأحا�سي�ض 

تدحرج قدمي على رمل التل هام�سا حلمدان : 
ُ
اجلوع 

ا�ستعجلهم عل�سان نروح.

كان �سعيد الردعي يد�ض ربطة من فئة اخلم�سني ريال 

ما  بعد  للناقة  بيعه  على  �سليمان  مع  اتفق  اأن  بعد 

اإنها من بنات )م�سيحان( العريقات  تاأكد يقينا من 

يف الأ�سل والن�سب.

و كانت ال�سحب التي حملت اأمل الر�ض تنزاح بانزياح 

ال�سم�ض من كبد ال�سماء منحدرة باجتاه الغرب حينما 

ودعنا بامتنان �سعيد الردعي ورفاقه عائدين للرتا�ض 

داخل كبينة �سيارة )اأبو �سنب( بينما مت اإتقان تقييد 

�سيارتنا اخللفي  الناقة باحلبال ورفعها يف م�سحن 

ب�سكل متقن اأي�سا.

وقبل منت�سف الطريق كانت ت�ساوؤلت �سليمان حول 

�سعيد  اأنقدها  التي  ريال  واخلم�سمائة  الألف  مبلغ 

الردعي ثمنا للناقة ت�ستحقه اأم مبالغا فيها تتوقف 

اأي�سا  فيه  اإقناع طويل مار�سه حمدان وتدخلت  بعد 

اأدق.   ب�سورة  عاملهم  اأو  اجلمال  بعامل  جهلي  رغم 

لففت راأ�سي متطلعا اإىل الناقة التي جتل�ض القرف�ساء 

حيث  اإىل  ممدودة  روحها  اأن  يل  فبدا  ظهورنا  خلف 

كانت وكاأنها تطلق بكاء مكتوما على وداع ق�رسي 

اأو فراق نهائي .
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جدران  فيه،  مازلت  الذي  اليتم  كنته،  الذي  اليتم 

مو�سدة اإذ  ل باب  يفتح كي اطل منه على �سوء، 

بني  من  تدفق  حنانًا  اأذكر  ل  اأبي،  وجه  اأذكر  ل 

يديه، كنت طفال  ل اأعي اجلهات التي اخذته دون 

عودة، �سافر بعيدا �سوب ديار تغرب فيها ال�سم�ض، 

ل اأدري اأي مطر ي�سقيه ل اأدري من تاريخه عدا  

رجال  كان  اأبي  اإن  الآخرون،  تناقلها  ذكريات 

القوي  وجه  يف  يقف  وكان  الفقراء  ويحب  طيبا 

من  كل  والأقاويل،  بال�سفاقة  م�سيجة  قرية  يف 

الريح  تقرعها  فارغة  طبول  مبداأ،  دون  فيها 

ويقذفها املوت كاملهمالت ... ع�ست يتيما م�سابًا 

بعاهة يف قدمي الأي�رس، طفل م�ساك�ض اقرب اإىل 

الأ�ساتذة  اقارع  املدر�سة  �سيطان،  يف  �سورة 

ع�ست  الذين  اجلريان   .... واجلريان  الطلبة  واأ�ستم 

حا�رس  ميزقها  �سورهم  اأرى  واأنا  ذكرياتهم  يف 

الزاين  يلعن بع�سهم بع�سا منهم  منتهية وليته، 

الأ�سيب والديوث والكاذب واللئيم،  ون�ساء يدعني 

ال�رسف بينما يتمرغ العهر يف بيوتهن، �سجر فا�سد 

الثمر... اجلحيم اأوىل بها   .

اأكابرهم ماعلمت لهم من ح�سنة تذكر عدا اأيديهم 

عن  ي�ساألون  كاملت�سولني....  بالطلب  امل�رسعة 

كالرب  بنا  لأحاطوا  بو�سعهم  ولو  النا�ض  اأرزاق 

يوزع لعبيده عطاياه بالتقطري.... ي�سرتقون ال�سمع 

باآذان الآخرين ولي�ض من �سماء ت�سعقهم ب�سهاب 

من نار.

الكرث  زعماوؤها  كالدائرة  قطرها  �سغرية  قرية 

ميار�ض  اأن  يحلم  منهم  كل  كالذباب  يتنا�سلون 

بالوهم  املدججون  كبارهم  علينا،  و�سايته 

والعظمة الفارغة كفّزاعات  احلقول ه�سمتها ريح 

قادمة من مكان بعيد .... 

يف  بطولة  كل  من  الفارغ  تاريخهم  ينفثون 

باجلهل  معتق  وهم  من  �سنعوه   .... اأحفادهم 

واخلرافة ، اأ�ساطري الأولني  حفظوها عن ظهر قلب  

 بعد جيل . 
ُ
 
ُ
جيل 

j j j

التخوم،  يف  املا�سية  ال�سواحي  اأعرب  كنت  حني 

التي ت�سبه الألق كانت �سورتك ل تغادر ال�سجر واإذ 

كنت وحيدا تنت�سل الطني من عمق ال�ساقية اآنذاك 

حفرت ذكرياتك اأخدودا كبريا ل يح�ض به ول يراه 

الأثقال  هذه  كل  بي  تنوء   اأم�سي  الذي  اأنا  اإلي، 

حاولت وماا�ستطعت اأن اجتاز ال�سفة الخرى يف 

�سباي اإليك ......... الآن    ما من طريق من الق�سوة 

عدا  اجلهات،  كل  من  بك  حتيط  التي  وال�سواري 

العبور الأخري رمبا .

j j j

 يف طريقه اخلا�ض، العيون زائغة 
ُ
 
ُ
نرحل الآن كل 

والنفو�ض لهثة نحو �سيء ما بعيد ننتظره، نبتهل 

كي ن�سل اإليه، يغمرنا كل مايف احلياة من ماآ�ض 

بالقطوف  يحلم  اخلا�ض  طريقه  يف   
ُ
 
ُ
كل  وقلق، 

وراأينا  و�سلنا  ما  اإذا  حتى  الزرقة،  دانية  و�سماء 

ابتهالتنا قد فتحت لها الأبواب، هبت ريح من وراء 

جدر ح�سبناها هادئة وتنع�ض الروح ... فا�ستيقظنا 

واإن  كال�سباب،  تال�ست  الأحالم  نرى  كي  باكرا 

اأدنى جد  اأو  التي خلناها قاب قو�سني  ال�سماوات 

بعيدة ... فبقينا وحيدين بال رفيق  اأو ذاكرة .

j j j

وال�رساوة،  العمق  �سا�سع  كالبحر  ميوج   غ�سقك 

جراح  ت�سدمهم  �سوف  ال�ساعة  هذه  العابرون 

تفجرها الذكريات. 

j j j

ب�سيائه  عذبا  بازغا  الفجر  يطرق  اأبوابهم   على 
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ي�سكرهم حنني ي�سطع من الأعماق يراوح �سداحه 

بني اجلفاف ال�سحيق يف املاآقي والداخل امله�سم 

بالفراغ .

j j j

 يف الليل الذي ت�سامروا فيه كانت ال�سماء زاهرة 

بالنجوم  والقمر ي�سكب ف�سته على وجوه رجال 

جوفهم  من  يعبق  بينما  باأناملهم  الرمل  ينكثون 

رائحة غدر عريق .

j j j

�ساأترك على اجلدار

الذي رممته يف �سدري

كي يغدو زاخرا  بالبيا�ض 

جرحا خ�سبه الزمن 

باأ�سمال ع�سية على الو�سف 

يتدفق اأرجوانه 

غدرا وخيانات 

�ساأترك هذا اجلرح  الال�سع 

كلوحة ملاأمت 

�سوهتها وجوه 

اجلوارح واجلبناء. 

j j j

هذا الوطن الذي باركه النبي 

 و�سايا تركناها 

باأيدي الكهنة 

جذاذا حطمت 

واأورثونا 

ن�سيدا حزين الجل 

�سنمر 

ذات حريق 

على منازل  خلناها 

قريبة من القلب   

كالعميان باكني 

 و�سط ركام 

الهزائم والرماد

j j j

 قال : �ساأترك وطنًا  ينام فيه الفقراء حتت و�سادة 

تخرتقها الهموم.

قالت الأم : �سدر الأر�ض اأبي�ض رغم كل اخل�ساب 

والتالوين .

باأ�سجار  القفر  البيت  هذا  �ساأرفد   : الزوجة  قالت 

وارفة الظالل .

قال الفقراء : .. {اإنا وجدنا اآباءنا على ملتهم واإنا 

على اآثارهم ملقتدون}

قال الل�سو�ض : مافرطنا يف �سيء، والفجر مازال 

بعيدا .

اإل احلمد  الرعاع  ينق�ض  العايل: ماذا  الباب  قال 

وال�سكر ؟ {ولئن �سكرمت لأزيدنكم}

يل  ي�سرت  ثوبًاًً.....  يقر�سني  من   : الوطن  قال 

ج�سدي 

j j j

احلزن  الذي تركته مك�سورا

�سظاياه تناثرت 

على ج�سد بللته اجلراح 

j j j

الأ�سياء التي انثلمت يف �سدري

 تال�ست مع الأيام

 وهي جترف الوجوه كالفي�سان 

هذه ال�سجرة الناهظة كفتنة للحنني 

 ت�سقط اآخر اأوراقها  يف احلريق .

j j j

الطفل يولد على فطرة اأ�سالف مل يحرثوا له �سوى 

بالزيف  ملفقة  �سرية  بالفراغ  املثقوبة  الذاكرة 

والأ�ساطري. 

j j j

لك اأن ت�ساهد الكراهية تذوب يف ال�رسايني، احلقد 

يف  متور  كال�سم،  والبغ�ساء  ال�سدور  يف  ينبت 

اأو طلقة  الداخل مفخخة بالغليان،  بطعنة خنجر 

ي�سقط  اأن  قبل  الآخر  يقتل  اأن  ي�ستهي  كل  غدر 

امل�سحونة  اليتم   اأوبة منه.... �سورة  يف غياب ل 

بالفجيعة. 
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j j j

غاب منذ الطفولة تاركا يل اإرثًا لليتم واجلراحات/ 

و�ساللة من احلمقى يتكاثرون كالأرانب/ مرتدية 

يف الغبار اأوهن من بيت العنكبوت ول يغفرون/ 

تركت يل قربك امللفع باحلجارة/  لرجل ل اأذكر 

ق�سوة  النا�سحة  والفقد/  الأحزان  بقاياه عدا  من 

و�سياع.

j j j

جدار  على  متكئة  الأحزان،  �سمرتها  التي  جدتي  

عن  يحدثها  ال�سرب  بفارغ  اإيابك  منتظرة  الطني 

للبكاء  م�رسعة  �سماء  من  العارم  الذكريات  �سيل 

برغم البيا�ض املتوج فيه مطوقا بالنحيب ...عله 

يعود تقول : �ساأترك الباب مفتوحا هذه الليله كي 

ل يزعجني طرقه اآخر الليل .

j j j

اأ�سخت  النخيل/  بني  �سوتك  عاد  فقط  البارحة 

اليه بكل اجلوارح/ وتال�سى يف الريح التي طوحته 

ذكراك/  وارتديت  اإل  اأبي/  يا  زمن  مر  ما  بعيدا، 

حتى عدت م�ستعال باحلنني.

j j j

اإليك لقد  اأكتب رثائي احلزين  يف هذه الليلة واأنا 

تاأخر كثريا اإذ تركتني وحيدا يف اجلبال حتت دار 

قو�ستها ال�سواعق وجدر اآيلة لل�سقوط ... ل�ست نبيا 

كي يتبدى يل ظهر من املعجزات رمبا تلك ال�سجرة 

البا�سقة باملرارة  وحدها ال�سامدة التي اأطعمتنا 

احلقد والكراهية بلذة  رغم كل هذا اجلفاف .

الليلة واأنا  اأراقب �سوادها املتدفق من وراء  هذه 

له  ماعلمت  الذي  كالتيه  يرافقني  ظلك  النوافذ، 

غدر  اأعود منك�رسا من  بعد حتى عندما  نفاد  من 

الرفاق .

j j j

كان علي اأن اأقتفي اأثرك يف كل �سيء/الذي دحرج 

وجهك يف املغيب/ مل يبزغ اإل على ذكرى اأنقا�ض 

ه�سمها الدهر.

j j j

وبراكني/  �سوادا  ا�ستعلت  ارتطمت  بجرح  كلما 

بالطي�ض  املوؤثث/  اأ�سلك  دمائي  يف  �رسجته 

واحلماقات/ غادرتنا احلكمة قبل اأن نبتهل للرب 

وي�ستجيب .

j j j

الدروب  اأقرب  عن  �سائلني  الباب  يطرقون  الذين 

من  عا�سفة  كل  يف  وجهك  تخفي  واأنت  اإليك/ 

حنني/  يرحلون عند مطلع الفجر يف �سفر جديد .

j j j

اأيقظتها  وجوه  �سوادك  يف  تالطمت  امل�ساء  اأيها 

ذاك  النهار/   �سطوع  قبل  الغدر  اأ�سمرت  اخليانة 

غ�سقًا  كان  ال�سغينة   تدفق  على   ال�ساهد  امل�ساء 

يغ�سله �سياء قمر بازغ/  عاد اإىل بيته يف الطريق 

اإىل  باآخر فجر يقوده  ي�سلكه كل يوم زاخرا  الذي 

جدار  خلف  كالفري�سة  به  يرتب�سان  كانا  اهلل/ 

كانا   بالنخيل/  م�سيجة  �ساحية  يف  الطني/  

ير�سدان لعمهما طلقتني اإكرامًا لأيام اليتم/  واإذ 

بالعهد  مه�سما  و�سقط  بالر�سا�ض  �سدره  ثقبا 

لي�ض  غزير  جنيع  من  منه  ماانهمر  والذكريات/ 

نازفا  احلقد  ترى  كي  للكراهية/  اإباحة  �سوى 

بالدماء/  كقربان اأخري يف ال�رسبة القا�سية 

j j j

يف  نتخبط  تركنا  باجلربوت/  املكتظ  الفتح 

الغياهب/مدن مزنرة باحلرائق ينهبها الطغاة/

 من مهد كل هذا الدرب الطويل اىل املق�سلة ؟

j j j

لي�ض  �سحراء/  على  يتحدر  �سباب  من  تبقى  ما 

فيها اإل وجوه مزهرة  بال�سغينة/ كي اأ�ستطيع اأن 

اأر�سم  ظلك الأخ�رس على الأر�ض/ تلزمني �سماء 

اأخرى غزيرة بالدموع.

ـفاع( الذي �سوف ي�سدر قريبا للكاتب عن دار  j  ن�سو�ض من كتاب )ال�سّ

نينوي بدم�سق .
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الأم  �سحبت ر�سيعها نائما  من خلف غطاء �سدرها  املبلل 

بقطرات الفجر.  علقت الر�سيع  فوق اأحد كتفيها،وق�سمات 

الإنهاك وا�سحة على حمياها، عيناها مفتوحتان كربيق 

متتابعة  باأنفا�ض  تتحركان  اأنفها  و�سفحتي  الظالم،  يف 

وفمها جاثم يف اإطباقة وارتخاء.

ومقب�ض  يديه  باإحدى  اخلطام  مي�سك  كان  الذي  والأب 

ال�سوط  باليد الأخرى، نظرتاه املتجهمتان  فر�ستا ال�سمت 

على كل  من حوله،حتى على الأ�سجار واحلجارة امل�سننة 

على جوانب الطريق والهواء الذي ليحرك �ساكنا. فقد ظل  

ل  التفكري  من  الأ�سيب  متجمدا يف بحرية  وراأ�سه   وجهه 

كان   والتي  للحمار  املتمهلة  العرثات  حتى  منها  يوقظه  

العجوز يقابلها بحركة اآلية، رافعا ال�سوط وهاويا به على 

ما فرغ من ظهر وعجيزة احلمار، وعيناه تت�سمران يف اأفق 

الطريق القاحلة.

وال�سبي الذي كان يرى احلرية والأمل يعومان يف وجهي 

اأن يخفي قلقه وهو يقراأ يف ذلك  والديه، مل يكن ي�ستطيع 

ال�سمت املكني  طريقا ير�سفه القدر اأمامه دون دليل،

حيث اأمر الأب يف ال�سباح بحمل كل �سيء ميكن بيعه، حني 

اأتى القحط على  احلياة من حولهم، وذوت الأ�سجار حتت 

رحمة القدر. وقد  �سئموا الرتب�ض مليا مرفوعي الوجوه  يف 

حجب الآتي، وال�سماء املعول عليها يف مثل هذه املهالك، 

لت�ستجيب اإل بقطرات عابرة و�سحب م�ستته بدت كاأردية 

مزقتها غربان غا�سبة  ونرثتها  الريح بعيدا. 

التي هبطت فجاأة  امل�سوؤولية   بدى احلمار مهج�سا حلجم 

على عاتقه، فبعد اأن فرق الثقل بني �ساقيه، اأخرج عينني 

مذعورتني كاأمنا قنديالن كا�سفان يتبني بهما  تفا�سيل 

الطريق. خطواته بطيئة ولكنها ثابتة تزحف يف  اإيقاع ل 

ت�ستفزه �رسخات ال�سوط على ظهره.فقد كان ذلك ال�سعار 

الب�رسي الذي يهوي على جلدة ظهره بدى وكاأنه ليعنيه، 

اإىل املكان  اأن يو�سل حمولته �ساملة  بقدر ماكان يعينه  

امل�رسوب.  

   خطواته ثابتة ونظراته  ترتدد بحذر بني حافريه وطرق 

املنعرجات اجلبلية،

ي�سقطهما   ثم  اأنفا�سه،   ليتلقط  كاأمنا  برهة  عينيه  يرفع   

�رسيعا اأمام حافريه وهو يتقدم.

اجلبلي  العبور  ذلك  من  زمن  ال�ساحة،بعد  طالئع  ظهرت   

الوعر،ا�ستب�رست الوجوه و

وت�ساعدت  بالتجهم،  طويال  املتحدة  ق�سماتها  انفرجت   

وجه  اإىل   منها  �سيء  وت�رسب  الأم   اإىل  الراحة  اأنفا�ض 

الر�سيع النائم على اأحد  كتفيها.

 كانت ال�ساحة م�رسحا لل�سياه واجلمال   واحلمري املحملة 

وال�سمك  التمر  واأ�سولة  الرب�سيم   وقطع  والآجر  بالرمل 

املجفف  وال�سمك اململح املر�سو�ض يف ق�سع ق�سديرية. 

حيث اأناخ  البدو جمالهم وقيد القرويون حمريهم واأغنامهم 

فيها  متوج  �ساقية  منها  تفي�ض  التي  البئر  فتحة  اأمام 

ظالل املاء، يرتفع منها دلو �سنع من جلد خ�سن ترتاق�ض 

موؤخرته وهو يعلو بك�سل وتفي�ض  جوانبه ما اأن يقع على 

الأر�ض. كانت ت�سحبه يدا �سبي تتدىل  من  اأذنيه حلقتني 

كبريتني من الف�سة فتبدوان وكاأنهما �سحنان يدور فيهما 

ت�ستقبلهما  اأن  قبل   ال�ساحة  قلب  القادم من  اللغط  اأ�سداء 

فتحتا اأذنيه وترددهما حدقتا عينيه املثبتتني على طريق 

فاغر  بفم  النتباه  فيه  يوقظ  والذي  حدة  الأكرث  ال�سوت 

واحلركات  الأ�سوات  فيها  متوج   التي  ال�ساحة   وجه  يف 

برتددات متخالفة.  

البدو وهم ينتظرون اأن تعب جمالهم من تلك ال�ساقية التي 

ميلوؤها ال�سبي بدفقات متوالية من دلوه، اأخرجوا من حتت 

اأنابيب وعلب ثقاب،  عمائمهم �رسر غليون ومن جيوبهم 

الدخان  خيوط  بني  من  يرمقون  وهم  بانت�ساء   ونفثوا 

اجلمال  روؤو�ض  حركة  اىل  بعني  واملتعرجة،  ال�ساعدة 

الغارقة اأفواهها يف املاء، و عني اأخرى على ال�ساحة التي 

تنغل بالأ�سوات واللغط.

احلمار  موؤونة  واملنادي،  ال�سبي  مب�ساعدة  العجوز  اأنزل 

اخل�سبي  الباب  بطيئا  فانزلق  احلبال،  بفك  بداأ  كاملة، 

التمر، والرب�سيم املجفف،  اأ�سولة  ال�سخم، والأواين، بعدها 

ثم ف�سائل نخيل �سغرية، وكي�سني كبريين من التمر،  وكي�ض 

به حبوب نبق جافة، واآخر به قطع جراد ياب�ض مهرو�ض،  
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و�سندوق حلم مقدد، وحزمة من اإبر �سوكية مثقوبة الأطراف 

ت�ستعمل يف خياطة الأ�سولة والأردية الركينة، و�سفة من 

اأكيا�ض خو�سية فارغة ت�ستخدم كاأوعية، وكي�ض من ليمون 

ياب�ض، واإناء ماء فخاري.

فر�سوا كل ذلك يف �سدر ال�ساحة، وقبل اأن يفرتقوا، اأخربه 

املنادي  باأن البيع لن يكون ال فجرا، وما عليه �سوى اأن 

يرتك اأ�سياءه مطمئنا.

غريك  اأحد  بعد  ياأت  مل  الأجود.  املكان  اخرتت  لقد   -

وال�ساحة ما زالت فارغة كما ترى.

األقى العجوز نظرة اأخرية على اأ�سيائه املفرو�سة، ثم �سحب 

حماره من خطامه، والأم التي كانت تتوارى منتظرة حتت 

فم  من   نهدها  �سغريها،�سحبت  لرت�سع  الأ�سجار،  احدى 

الر�سيع، الذي تلم�ض اآخر ما الت�سق يف �سفتيه من حليب 

قبل اأن يطلق �رساخه. وال�سبي انطلق راك�سا بعد اأن قرب 

�سحن اإحدى اأذنيه  من فم العجوز الذي اأفرغ فيها  كالما 

اآمرا.

كانت ال�ساحة تن�سط بالباعة والأغرا�ض القادمة من امليناء 

والقرى : املوا�سي،و ال�سمك املقدد، والأثواب، واإبر اخلياطة، 

وحزم من املكان�ض واملالهب ال�سعفية،  والأبهرة، واأ�سولة 

التمر والأرز والطحني  والليمون اجلاف.  وك�رس ملح، ولعب 

خو�سية  واأوزرة واأواين طني وع�سي وف�سائل نخل، ومتور 

باأنواع تكاد ل تنتهي: مب�سلي،خ�ساب، خنيزي، خال�ض،  

مدلوكي، فر�ض، ق�ض بطا�ض...الخ

ترتفع  التي  الأزقة  من  جمموعة  احلمرية،  ب�ساحة  يحيط 

�ساعدة اإىل اجلبل ذي اله�ساب ال�سغرية املتقاربة،  جبل 

م�سامل حمفوفا برتاب ناعم ونهاياته غري م�سننة، وهناك 

جامعا  قدمي،  زمن  منذ  �سليمان  بن  حبيب  التاجر  بني 

الفينة  بني  تتعاىل  حيث  لعائالتهم،  وغرفا  للم�سافرين 

التاجر  هذا  وقد عرف عن  الأكل،  مراجل  اأدخنة  والأخرى 

ي�ساأله �سدقة،  بل هو من  باأن  باأنه ليرتك �سانحة لأحد 

كان يبادر بكل ذلك وا�سعا كل �سيء جاهزا لأي كان. كما 

ال�سبيل والغرباء متواريا  و�سع قيمني على طعام عابري 

اأو مديح، ملتفا حول عائلته الكثرية  اأي ذكر  بكربياء عن 

اأدخنة  تني  ل  اجلامع  على  املطل  املكان  فاإن  العدد.لذا 

الطعام تت�ساعد منه يف جميع اأوقات الأكل.

جاء ال�سبي  وابت�سامة ر�سا ت�سبقه، ثم انهال على والده 

على  القيم  من  �سمعها  التي  املعلومات   ب�سيل  يلهث  وهو 

اجلامع :

ووالدك  واأنت  والر�سيع،  الأم  لنتظار  غرفة  هناك   -

�ستنامان يف �سحن اجلامع، وبعد �ساعتني �سيطبخ الع�ساء 

اأن تختار ما  ت�ستطيع  اأمي  باأن  للجميع. وقال يل كذلك:  

ت�ساء من الغرف لأنه مل ياأت بعد الكثري من النا�ض.

الغرف  حتيط بهيكل اجلامع ويتفرع  كانت جمموعة من 

بدا  امراأة  اقرتبت  جزء منها �ساعدا يف منعرجات اجلبل، 

من تلويحات يديها  اأنها خر�ساء، وابت�سامة ت�سيء وجهها، 

الأم من  اأم�سكت  ثم   الر�سيع،  راأ�ض  م�سحت �ساحكة على 

للرجل   ب�سبابتها   ت�سري  اأن  قبل  وراءها  وقادتها  ذراعها 

وال�سبي  باأن يبعدا جهة باب اجلامع ويغو�سان فيه. 

ولكن  الثالثة، العجوز واحلمار وال�سبي بقيا يتمليان دون 

فانطلق  ال�سبي،  اأذن  �سحن  يف  العجوز  هم�ض  ثم  حراك، 

راك�سا اإىل حيث اختفت  اأمه.

باأن  ووجهها،  يديها  من  بحركات  الأم،  من  املراأة  طلبت 

تختار ما ت�ساء من غرف، فارت�سمت احلرية على حمياها، 

عينيه  اأن  الأمر،فراأت  لتح�سم  ر�سيعها  اإىل  نظرت  ثم 

تقع يف طرف  بعينها،  تتجهان �سوب غرفة  املتوهجتني 

اأحد ال�سفوف القريبة من ظهر اجلامع، ابت�سمت الأم بعد اأن 

انق�سعت حريتها، وتقدمت اإىل تلك الغرفة.

ال�سبي كان يتابع كل ذلك، وحني اطماأن لدخول اأمه اىل 

املنقب�سة،  �سحنته  ب�ست  الذي  والده،  اىل  رجع  غرفتها، 

وارت�سمت فيها عالمات الراحة ما اأن �سب ال�سبي  كلمات 

الطمئنان  يف اأذنيه  املتغ�سنتني.

وا�سعة،  �سفة  يف  الع�ساء،  قدور  ذلك   بعد  و�سعت  حني 

تناهى ماي�سبه مهرجان خافت، يتحرك ببطء،مالبث واأن 

�سحبه اآذان �سالة الع�ساء، حيث تزاحمت اأ�سوات القادمني 

امل�ستلقني  اأو  ال�سوق  اأطراف  الذي كانوا يف  واأولئك  اجلدد 

�ستذبح،  التي  ال�سياه  ثغاء  وتعاىل  اجلامع،  �ساحة  يف 

القرويني، توزعت  اآخر من  اللحظة رتل  كما تقدم يف تلك 

ن�ساوؤهم واأطفالهم يف خريطة الغرف. 

تزداد الوفود على املكان، كلما قربت ال�سالة وقرب ن�سج 

ال�سوق  �ساحة  يف  من  كل  واأرز   حلم  من  املراجل  يف  ما 

اجلامع،  باجتاه  حتركوا  اأطرافها  على  النائمون  واأولئك 

وبعد اأن اأقيمت ال�سالة، اأنيمت وفر�ست حزم احل�رس الواقفة 

ال�ساخن  بالطعام  ال�سحون  ر�سعت  فوقها،  النا�ض  وتكتل 

فاأنكبت الأظهر عليها  وغطتها يف دوائر متفرقة.



اأ�سار ال�سبي للعجوز  باحل�سري الذي يرتبع فوقه  املنادي، 

وهناك دار حديث ممزوج بامل�سغ: 

يف  ب�ساعتك   كل  تبيع  اأن  باإمكانك  كان  اإن  اأعرف  ل   -

�سباح الغد.

الظهرية، ولبد يل من �رساء  - �ست�سافر  عائلتي غدا قبل 

موؤونة تكفيهم لأ�سهر قادمة.

- هل �ستبقى يف احلمرية؟

ل  املزارع  من  ماجننيه  اإن  هنا.  عمل  عن  يل  �ساأبحث   -

يكفينا لآخر العام، فال�سماء كاأمنا ن�سيت الطريق الينا ومل 

تعد تر�سل اإل قطرات متقطعة.

 بدد املنادي �سحابة التجهم التي فر�سها العجوز، وقرب 

وجهه من اأذنه ونب�ض �ساحكا:

الذي جلبته  الباب  ذلك  هو  فيه  اأفكر  ما  اأكرث  وجدتني   -

معك. اإنها املرة  الأوىل  التي �ساأنادي فيها على باب يف 

هذه ال�ساحة. 

-  ورثته عن اأجدادي واإن به حكاية.

- ومن �سيحفل هنا باأجدادك وبحكاياتك. 

ثم اأكمل املنادي م�سغ لقمته فت�ساعدت من حلقه اأنفا�ض 

�سحك كادت اأن تخنقه. 

و�سحكته  حديثه  يخرج  اأن  ذلك   رغم  ا�ستطاع   ولكنه 

وي�سحب م�سغته اإىل جوفه فعل كل ذلك  يف تناغم  وهو  

ي�رسخ قا�سدا اإ�سماع كل الرجال املنكبني على �سحونهم 

يف دوائر متقاربة :-

- هل تريدين اأن اأبيع الباب بحكايته اأم �ستحتفظ باحلكاية  

لبيعة قادمة ؟ 

اإىل  منه  �سيء  وت�سادى  ال�سحن،  حول  ال�سحك  حام 

ال�سحون الأخرى، فتعاىل ما ي�سبه �سحابة من اللغط تنقلت 

حيث  اجلامع   فوق  اإىل   وارتفعت  اجلميع،  فوق  بحرية 

�سقت طريقها املفتوح عابرة اإىل حيث تنكفي الن�ساء حول 

�سحونهن.

والعجوز �سحك بدوره. وال�سبي ا�ستمع اإىل كل ذلك بان�سداه 

�سامت.

رفعت ال�سحون بعد ذلك، و�سحبت القدور اىل البئر القريبة 

الطباخون ماتبقى فيها، جمعوه يف قدور  اأخذ  لتنظيفها. 

�سغرية  واأوين اأتوا بها من بيوتهم. ومع جموع الداخلني، 

حاجة  لق�ساء  اجلامع  �سحن  اىل  وابنه   العجوز  دخل 

النوم.

اأطوال  يف  متددوا  الذين  بالب�رس  غا�سا  املكان  كان   

متخالفة، لويني اأرجلهم  اأو عاكفينها كي ل تواجه قبلة 

ال�سالة.

عينيه،  العجوز  فتح  بقليل،  الفجر  قبل  الليل،  اأطراف  ويف 

ونظر  راأ�سه  رفع  النائمني.  وهذيان  ال�سخري  لغط  فهاجمه 

اىل ابنه النائم بجانبه، ثم دفع  ج�سده خارجا.

ال�ساحة،  اأ�سالء  بخفوت  ت�سيء  بداأت  ال�سفق  حمرة  كانت 

ت�سقط  التي  الأ�سجار  اأ�سنة  التي مل يت�سح منها بعد �سوى 

واجلمال  حتتها،  النائمني  الب�رس  جباه  على  كابيا  �سوءا 

املحركة لروؤو�سها  ال�ساهية، وحمري بروؤو�ض مطرقة.

يف  النائمني  عدد  فازداد  ال�ساحة،  قلب  جهة  اأكرث  تقدم 

هي،  كما  اأ�سياءه  وجد  �سباتهم،  يف  يغطون  وهم  عينيه، 

فتحة  يحر�ض  وكاأمنا  الأر�ض،  على  امل�سجى  الباب  ووجد 

مليئة بالأ�رسار تغو�ض حتته، قرف�ض  العجوز بجانب الباب  

متاأمال، قرب يديه من اإحدى الظلفتني، فتحها، مل يكن من 

�سيء �سوى الرتاب الداكن الذي �سبغه الظالم، اأمعن النظر 

يف تفا�سيل ذلك احليز، غا�ض يف اإطار الظلفة.....

�سيكونون وجبة عارمة  الذين  ينتظر حلول �سيوفة،  وهو 

للموت  هذا امل�ساء، مل يكن ابن املقرب، يهج�ض حتى وقت 

بهذه  حياته  من  يقرتب  اأن  ميكن  الفناء  قلق  باأن  قريب، 

واأمالك  به،  حتيط  كانت  اأ�سطورية  قوة  اأن  فرغم  ال�رسعة، 

من  ذلك  يح�سن  وما  متنا�سخة،  قرى  اإىل  خارطتها  متتد 

اأطيان  و�سمعة اأ�سطورية، كل ذلك جعله ي�سعر طويال باأنه 

ملك الأبدية بكل انت�ساءاتها، اىل اأن حدث اليوم الذي قتل 

يحركوا  مل  الذين  الولية  اأهل  اأعني  اأمام  جلدا،   اأبنه  فيه 

�ساكنا يف وجه الدفقات الغا�سبة  من ال�سياط على اجل�سد 

الب�ض. 

فكانت بذلك  غ�سة ابن املقرب اأكربمن اأن يحتملها، حيث 

حلقه،  يف  غليظة  كل�سقة  العارم   النتقام  فكرة  ا�ستقرت 

ت�سيل مرارتها كل يوم غي�سا ل ميكن ب�سقه اأو تقيوؤه  اإل 

بالقتل.

حدثت الق�سة حني جاءته امراأة ي�سبقها �رساخ ي�سق راأ�ض 

ابنها الوحيد حني كانا  اأخربته باأن ولده دحرج  ال�سامع. 

�سوى  عندي  ولبديل  فمات.)  اجلبل  قمة  من  يتبارزان 

الق�سا�ض(. 

يف  وكان  ت�ساء،  ما  بكل  يعو�سها  اأن  املقرب  ابن  حاول  

اأن يفدي حياة ابنه مباله كله،  دخيلته   ال�سلدة، م�ستعدا 
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ويهيم م�رسدا يف الأرجاء،على اأن ميوت له ابن واحد.

يغطي  الغ�سب  كان  و  للموت،  بديال  رف�ست  املراأة  لكن   

عينيها ووجهها كهالة مفزعة.

- روح  بروح ياابن املقرب. روح بروح.

بال�سياط  �رسبا  عامدا،  اختاره  الذي  الق�سا�ض،  ويوم 

تدخل  على  كثريا  يعول  كان  لأنه  وذلك   املوت،  حتى 

ي�سبغ   فتيء  ما  الذين   اأولئك  منعه،  يف  الولية  رجالت 

حينها،  يدرك  مل  ولكنه  وكرمه،  بط�سه  من  الكثري  عليهم 

يف  اأمات  قد  واملراوغ،  املنتقم  مزاجه  من  اخلوف  باأن  

�سمائرهم كل بادرة تعاك�ض قراراته. فلم يحرك لذلك اأحد 

منهم  �ساكنا اأو ل�سانا.

 وهو يف �سكرة هياجه وغ�سبه  من امل�سري والقدر والنا�ض، 

مات ال�سبي �رسبا  بني يديه.

وبعد اأن انتهي  من واجبه ذاك، تاركا ابنه جثة ذاوية،قام 

الرجال بحكم العادة، بغ�سله وال�سالة عليه و دفنه.

فانعزل ابن املقرب  �سامتا اأياما �سادا عن �سماع ل�سان 

من اأحد،ولكنه كان يخطط يف خلوته تلك للطريقة املحكمة 

يرتك  ولن  جميعهم،  الولية  ذكور  اإبادة  من  متكنه  التي 

اأحدا اإل من �ساء لهم القدر اأن يبقوا �ساكنني يف اأح�سان 

وبطون اأمهاتهم.

وحني  اخل�سن.  امللح  من  �سا�سه  جعل  ق�رسا،  لذلك  فبنى 

احتفال  الولية  و�سباب  رجالت  جميع  دعا  منه  انتهى 

بت�سييده، ولكنه تاأخر عنهم ليطلق املاء على الق�رس، ومل 

مت�ض �ساعة اإل وذاب امللح، فانهارالبناء فوق جال�سيه.

خرج  ابن املقرب بعد تلك احلادثة، حامال عائلته، تاركا 

ولأن  اأر�ض  عمان،  قا�سدا  وتقدم   وراءه،  احلجاز  اأر�ض 

الأهايل  ا�ستقبله  فقد  ت�سبقه،  كانت  اأ�سطورية  �سمعة 

و�سيفوه، ليعي�ض كالأمري  بينهم.

القرى  تلك  اأهل  باأن  اأيام حياته،  اأواخر  �سمع يف  ولكنه   

يف   �ساكنني  كانوا  الذين  ال�سبية  قرر  هجرها،  التي 

اأح�سان وبطون اأمهاتهم  يف ذلك اليوم الع�سيب، وبعد اأن 

كربوا،   اأن ينتف�سوا  وينتقموا ملوت ذويهم، فاأق�سموا اأمام 

اأمهاتهم  باأنهم حني ي�ستد عودهم، فاإنهم �سوف  يبحثون 

عن قرب ابن املقرب، و�سيدو�سوه بخيولهم ومي�سحوا معامله 

ليزول اأثره اإىل الأبد.

اإىل  منها  �سيء  وو�سل  ال�سبية  اأذهان  يف  الفكرة  كربت 

الروح  ارتعب  من فكرة غياب  الذي  ابن املقرب،  م�سامع 

واجل�سد معا، ف�رسع يف ر�سم حيلة تبعد اخليول والب�رس عن 

العبث مبعامل  قربه.

ا�ستعان بالكثري من الرجال يف بناء قمة �ساهقة تناطح 

اإليها بدرج �سخري �ساهق،  دفن  ال�سحب، يكون ال�سعود 

عددها  يزداد  الذهب  من  دراهم  ال�سلم  من  درجة  كل  يف 

حيث  ال�رسيح،  من  تهبط  واأخرى  درجة  كل  بني  وثمنها 

و�سع يف القمة، الغرفة التي �سيكون فيها مدفنه. ثم اأخذ 

منهم عهدا باأن يدفنوه هناك، على اأن  يحطموا ذلك الدرج 

ال�سخري يف طريق هبوطهم،لتظل الغرفة معلقة يف القمة  

التخطيط   بذلك  اإليها،فبدت  يو�سل  درج  بدون  ال�ساهقة 

وكاأنها �رساب يلوح يف الأفق.

تلك  يف  ودفن  و�سيته،  نفذت  املقرب،  ابن  مات  وحني 

طريق  يف  ال�سخري  الدرج  القرية   اأهل  وحطم  الغرفة، 

عودتهم واأخذو النقود.

واجلزيرة   احلجاز  اأر�ض   جا�سوا  اأن   بعد   الفتية،  ولكن 

بحثا عن قربه، �سائلني النا�ض ومو�سلني حلقات اأ�سئلتهم 

اأن و�سلوا اىل  الطويل،  اىل  ك�سل�سة ت�سيء طريق بحثهم 

يقني  على  م�سرتيحا  املقرب   ابن  فيه  ينام  الذي  املكان 

باأن لن يطاله اأحد  وهو على هذا العلو، واأنه مل يخلق بعد 

ليدو�ض  العلو  ذلك  يرتقي  اأن  ميكنه  الذي  احل�سان  ذلك 

قربه، وهذا ما حدث بالفعل، فما اأن اقرتب ال�سبية من ذلك 

ظهورها  على  وارتدت  خيولهم  وجفلت  ال  العال  امل�سهد 

حمتجة بال�سهيل العايل وقافزة بجنون كاأنها راأت نارا 

اإيفائه  اأمام نذر ي�سعب  اأمامها.، فاأدرك الفر�سان  باأنهم 

حتى باملوت. فرجعوا اىل  اأمهاتهم، الالئي فكرن بحيلة، 

متكنهم من دو�ض القرب بحوافر مقطوعة.

 عاد الفتية ثانية اىل القرية التي دفن فيها ابن املقرب، 

قوائمها  وقطعوا  اأح�سنتنهم،  من  اثنني  ذبحوا  ان  بعد 

وو�سعوها يف جيوبهم، وت�سلل ثمانية من اأ�سدائهم عابرين 

م�سقة اجلبل الأجرد، وحني و�سلوا اىل تلك القمة العالية، 

وجدوا الغرفة التي دفن بداخلها ابن املقرب، مو�سد بابها 

كامال  نهارا  حتطيمه  يف  وا�ستغرقوا  والأقفال،  باحلديد 

اأخرجوا  اجلبل.  قمة  من  متدحرجا  �سقط  احدهم  اأن  حتى 

احلوافر املقطوعة من جيوبهم،  وانثالوا منكبني بالدو�ض 

لأمهاتهم  بنذورهم  اأوفوا  باأنهم  اطمئنوا  و  القرب،  على  

ويف طريق نزولهم  �سحبوا معهم ال�ساهدة  وباب الغرفة، 

اإىل  بال�ساهدة  واختفوا  البلدة،  تلك  لأهل  الباب  فاأعطوا 
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حيث  تنتظرهم اأمهاتهم يف عر�ض كبري.

توارث النا�ض ذلك الباب، اىل اأن  و�سل اىل العجوز الذي 

اأح�رسه معه اىل ال�ساحة يف جملة ما جلبه، ليبيعه ويعي�ض 

بثمنه.

الباب  ظلفة   عن  ال�سارحتني  نظرتيه  العجوز   رفع 

ال�ساحة، حيث  اأفق  واأطلقهما  اىل  الرتاب،  املفتوحة على 

حلنها  الديكة  ورددت  بالهبوط،  ال�سياء  �ستائر  بداأت  

الوحيد، كان كل ديك ينادي فيجيبه ك�سدى، ديك اآخر من 

مكان خفي، وماهي ال حلظات   ال ويرتفع  �سوت املوؤذن  

اأعينهم  امل�سدوهة  يف  هازا رقدة النائمني الذين حركوا 

ثالث جهات،قبل اأن يتبينوا اجتاه �سوت الأذان، ثم رفعوا 

الأر�ض  يف  املنثورة  اأو  رقابهم،  من   املتدلية  عمائمهم 

وهم  جباههم  حول  بخفة   نهاياتها  �رسوا  كمخاد، 

يتقدمون جهة اجلامع.

امل�سلني  جميع  بالنا�ض،  ال�ساحة  امتالأت  ال�سالة،  بعد 

والن�ساء خرجن، واأولئك النائمون يف اأماكن بعيدة اأو يف 

بيوت احلمرية املوزعة يف الأطراف جاءوا. �سائقو احلمري 

اأطلقوا رباطها ونرثوها يف اأرجاء ال�ساحة. والباعة  فر�سوا 

اأردية موؤنهم، ن�سقوها كما ي�ساءون ثم تقرف�سوا اأمامها، 

ال�ساحة،  قلب  اإىل  املربوطة  اأغنامهم  جروا  واجلبليون 

فت�ساعد الثغاء وعال اللغط وهام. 

اقرتب املنادي جهة ال�ساحة فراأى العجوز وابنه ينتظرانه 

بقلق، فاأطلق عبارات �سارخة جتاه وجه العجوز:

الليل ل بد  - ل تقلق. �ستبيع ب�ساعتك، كل من راآها يف 

واأنه قد ن�رس خربها. 

اأرجاء  اىل  مباغتا  نداء  واأر�سل  ويديه  بظهره  لوح  ثم  

ي�سحب يف كل  دائرة حوله، وهو  ببطء  فت�سكلت  ال�ساحة، 

نداء قادما جديدا. بعدها اأخذ يوجه طرف ع�ساه اىل كل 

�سلعة و يطلق قيمة عليها ماتلبث واأن ترتفع تتبعها رغبات 

�ساهقة واأخرى منك�رسة اىل اأن تنقطع عند  امل�سرتي، الذي 

اأن ينقد قيمتها  اأو ظهر حماره بعد  �سيحملها فوق ظهره 

للمنادي.

 وحني انهى املنادي بيعته، اأعطى  املال للعجوز بعد اأن 

اأخذ ن�سيبه.

 باع العجوز كل ب�ساعته، وقاي�ض ببع�سها، وعائي التمر 

بدرزينة  الياب�ض  النبق  وكي�ض  اململح.  ال�سمك  من   باإناء 

الأر�ض  على  منكبا  ظل  الذي  الباب  عدا  ثقاب،  علب  من 

بظلفتيه املغلقتني.

اأنك  فطاملا  ب�سيء،  منه  �ستخرج  الباب  على  تخ�سى  ل   -

�ستمكث بيننا. ف�ساأبيعه لك يوما هو وحكاياته.

ودعه املنادي  �ساحكا وانتقل اىل بقعة اأخرى بها ب�ساعة 

جديدة،اجتمع حولها امل�سرتون فور و�سوله. 

كلمات  فيها  واأفرغ  ال�سبي  اأذن  من  فمه  العجوز  قرب 

هام�سة،  لينطلق �سوب بيوت الن�ساء. ثم خرجت الأم وهي 

احلمار  وراءه  �سحب  وال�سبي  النائم،  ر�سيعها  حت�سن 

املربوط بجذع �سجرة ياب�سة. 

من  القادمة  والأغرا�ض  بالباعة  تن�سط  ال�ساحة  كانت 

اخلياطة،  واإبر  والأثواب،  املقدد،  ال�سمك  والقرى،  امليناء 

والأبهرة، واأ�سولة التمر والأرز والطحني  والليمون اجلاف. 

ولعب خو�سية واأواين طني وع�سي وف�سائل نخل، ومتور 

حي  ودجاج   حديثا،  ومذبوحة  معلقة  وحلوم  باأنواعها، 

مربوط الأرجل...

 العجوز الذي كان مم�سكا بخطام احلمار، كان يقف به بني 

عدة خطوات لي�ساوم على اأ�سولة الأرز، ثم حمل  مب�ساعدة 

ال�سبي والبائع واحدة، وا�سقطها فوق ظهر احلمار، ومن 

مكان اآخر ا�سرتى وعاء اإ�سافيا من ال�سمك اململح، واألواح 

القا�سع اجلافة، رمى كل ذلك فوق الظهر ال�سامت، ود�ض 

اأكيا�ض �سكر وقهوة يف جوف  اأجنحته ال�سعفية.

املراأة  علقت  ال�ساحة،  كامل  يف  دورانهم  اأكملوا  وحني 

ر�سيعها على  ظهرها، ثم و�سع لها العجوز طرفا من رقبة 

وا�ستقرت  بج�سدها  زوجها،  مب�ساعدة  فارتفعت،  احلمار. 

جال�سة. وال�سبي جر احلبل فم�سى احلمار متثاقال، �سيعهم 

قليال   معهم  وتقدم  ال�ساحة،  اأطراف  حتى  ما�سيا  العجوز 

اأطبق  ثم  ال�سبي.  اأذن  يف  ون�سائحه  اأوامره  يفرغ   وهو 

اإىل  زوجته،  دافئة  واأر�سل نظرة  الر�سيع  قبلة على وجه 

التي  مل تكن  تعرف  باأنها  ت�ستقبل من زوجها  النظرة 

الأخرية يف حياته الق�سرية معها ولكن كعادة كل نظرة 

اأن تكتنز �سيئا باهتا من ذلك الحتمال، لذلك  وداع لبد 

�سقطت دمعتان حارتان من خد املراأة.

 تركهم الأب يبتعدون وهو ي�سيعهم �ساخ�سا،  نظرا اإليه 

من بعيد بدورهما  ولوحا اأياديهما، واحلمار حرك اأذنيه 

اأفردهما  اللتني   �ساقيه  بني  نظراته  يردد  وهو  بحذر 

ال�سهوب  اأفق  يف  ال�ساعدة  الطريق  ومنعرجات  الثقل، 

ال�سفراء. 
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�سيدتي/

الـكرب،  فـرا�ض  يف  الـ�سيب  واأقعدنـي  �سبت  اإن 

فـمنعني من مـرافـقة ُخـطا قــدميك..

اأو مر�ست وقيدين املر�ض يف مرقد الوحدة والأمل، 

فحرمني فر�سة لقاء عينيك.. 

اأو جننت وحـولني اجلنون من�سيًا ل يذكرين ذاكر  

غري  طريق كان يحملنـي اإليك..

ي�سـتحيل  اآخـر  عالـم  اإلـى  املـوت  ونقلـني  ُمـتُّ  اأو 

مـنه الت�سال بعـطـف ذراعـيك.. 

فاأرجو اأن تذكريني...

حـبك،  مـ�ساعر  لم�ست  حب  هم�سة   اذكريني 

وحـركت خلجات فوؤادك وح�سنت روؤى اآمالك 

اذكريني قـطرة دمع غ�سلت من عينيك �سواد احلياة 

وعتمة احلزن و�سال على وجـنتيك حلمًا 

الندى  ك�سفِف  افًا  �َسفَّ وجنتيك  ورد  يقبل  خفيًا 

املخلوق من دموع الورد.. 

حياتك  روح  ب�سناه  َل  َبَّ
قـ فجر  اإ�رساق   اذكريني 

واأنفا�ض روحك، فاأ�ساء خلطوات قلبك درب العبور 

وروعتها..  جمالها  يف  لتعي�سي  احلب  �سجرة  اإىل 

زاهية  وديعًة،  ع�سفورًة  غ�سونها  على  تتنقلني 

عذبة  التكوين،  حلوة  املظهر،  جميلة  الألوان، 

قدميك  باإيقاع  تبعثني  الوجود،  فريدة  ال�سوت  

حلن اجلمال وجمال الأحلان اإىل قلب احلياة.. 

 اذكريني دغدغة مطر على وتر اجلفاف اأطربت يف 

نف�سك م�سامات العط�ض، واأيقظت يف روحك وقلبك 

وعينيك ورود اجلمال وجمال الــورود، وخـلقت يف 

بـراعم اإحـ�سا�سك اأوراق ال�سـعادة وزهــر الـ�رسور 

اأذنيك �سجيج  اذكريني �سحكة طفل م�سحت من 

هدوء  عنها  بدًل  واأحلت  الب�رس،  و�رساخ  احلياة 

ال�سكون وارتخاء الزحام..

بلون  اأفكارك   ق�رس   لونت  حرب  قطرة   اذكريني 

من  طوياًل  طريقًا  لِك  و�سنعت  ال�سعيدة،  الكلمة 

اإيقاع �سن�سنة احلروف  الروؤى مت�سني عليه على 

وعزف الأ�سلوب  ودقات املعنى..

ال�ساعة  عقارب  خطاه  ت�سابق  موعداً   اذكريني  

ال�سوق  وهج  حاماًل  يجيئك  كي  الزمن  و�رسعة 

منظر  اأجـمل  يف  فـيلقاك  والفرح..  البهجة  وبرود 

عزف  يحب  الذي  �سعره  خمرب..غا�ساًل  واأنظف 

اإىل  الن�سمام  يع�سق  الذي  وج�سمه  اأ�سابعك، 

�سورة  اأنظف  يف  قلبه  ج�سمك..وغا�ساًل  ح�سن 

واأبهى ح�ضٍّ �سادق يلقاك يف ليلة موعد متجدد، 

يتوالد يف عمره جمال الأيام مثلما تتوالد الكلمات 

يف كل اللغات..

واقع  يف  معه  تكوين  كي  متناك  حلما    اذكريني 

واحد ي�سمك بجناح ال�سعادة ويلفك برداء الع�سق 

الأبدي، فنوؤ�س�ض مملكة كبرية من احلب.. اأمريتها 

ق�رسها  جدران  نك�سو   اأنا..  وحار�سها  اأنت 

بر�سومات ج�سدينا املتعانقني يف �سعادة احلياة..

خديك..  ودلل  يديك  مل�ض  ع�سق  عطراً  اذكريني 

وف�ساءات  املكان  م�ساحات  يف  �سذاه  وت�سوع 

الزمان.. 

بقوافيه،  الرتمَن  ل�ساُنك  يع�سُق  �سعراً   اذكريني 

حنايا  بني  في�ستقر  معانيه..  يف  خواطرك  وتهيم 

نف�سك اأمرياً لب�سًا تاَج تقديرك وو�ساح اإعجابك.. 

رقراق  يف  �سعرك  ان�سياُب  ي�سبُح  نهراً   اذكريني 

بهائه، وتغ�سلني اأتربة غ�سبك وجراحات انفعالتك 

يف  وداعة �سفائه.. 

اذكريني هجعة ليل تتمتمني يف �ساعاتها ت�سابيح 

دعائك وتعاويذ رجائك، ترجني بها جنة الرحمة 

)... واعذري قلبي اإذا يومًا اأ�ساء(

عبداهلل النهدي

كاتب من ُعمان



وفردو�ض اخللود.. 

وقتما  فيها  حتلقني  التي  حريتك  �سماء  اذكريني 

ت�سائني دون حدود ودون قيود..

�سيدتي/ 

اأو مت فاذكريني ..  اأو جننت  اأو مر�ست  اإن �سبت 

فاإن فخري اأن اأجد اإن�سانة - يف كل هذا الوجود 

هذه  يف  يل  وجتعل  بوجودي   
ّ

وحت�ض تذكرين   -

احلياة قيمة و�ساأنا.. 

�سادق  اإح�سا�ض  ثروة  ت�ساهي  ثروة  هناك  وهل 

اإىل  اإن�سانة  تبثه  مرهف  و�سعور  اأنيق  واإعجاب 

عنه  وتخلَّى  امل�ستغلون،  ن�سيه  حني  اإن�سان 

عنفوان  وفارقه  امل�ساحبون،  ومله  الأقربون، 

ال�سباب وحيوية احلياة ؟

 �سيدتي/ 

لو جمعنا ثروات الدنيا وجعلناها ملك اأمياننا ملا 

�ساعدتنا  ول  باإح�سا�ض  ول خدمتنا  بذكر  نفعتنا 

بهم�سة �سعور.. اإنها عجز يبعث اإىل نفو�سنا املوت 

كلَّ جزء من ثانية العمر.. 

اذكريني.. 

اذكريني ر�سالًة ما ر�ست �سفينة كلماتها اإل على 

�ساطئ اأحالمك، ول طرقت براأ�سها التائه اإل على 

باب اأيامك.. 

اذكريني اإن�سانا

 قـطع الـم�سافات 

 واأنفـق ال�ساعات 

وترك ال�سداقات 

 وجتاوز الالفتات 

 وغامر بكل ما لديه من م�سوؤوليات يف �سبيل اأن 

العظيمة  يكون قريبا منك وقريبا من ت�سحياتك 

خط  يف  جماراتك  ويحاول  له،  قدمتيها  التي 

الإخال�ض الذي مت�سني عليه.. 

بقربك  ميتلئ  اإّلك  له  لي�ض  �سخ�سا   اذكريني 

�سعادة ويفي�ض من م�ساعرك حبا وحنانا.. 

اذكريني حمبًا لي�ض له اإل �سواك من يع�سقه ويفهمه 

ويبكي معه وله وعليه.. 

 �سيدتي/ 

كالطائر  وتكونني  الدنيا  بك  ت�سيق  عندما 

ميار�ض  ول  ات�ساعًا  يجد  ل  قف�ض  يف  املو�سوع 

حرية الطريان، فريى احلياة عتمة �سوداء ترتاق�ض 

عينيك  اأمام  وتنغلق  وال�سجر..  ال�ساأم  اأ�سباح  بها 

روؤية جمال الوجود ، فال تن�سي اأن تذكريني.. 

حب  ينبوع  اأ�سفى  من  اأحببتك  فاإين  اذكريني.. 

يجري يف هذا الوجود.. وع�سقتك من اأ�سدق جدول  

�سعور  ين�ساب يف هذا الكون.. 

اذكريني.. 

فقد كنت يوما اأجمل واأروع واأحب من تذكرين..

اذكريني.. فـي زفــة امل�ساء

عــري�سـًا مـرتـديا

العـ�سَق والـ�سوَق كــ�ســاء

راكبًا على زهو الغرام حبًا

يبعث الود �سفاء يف عيون البوؤ�ساء

ينرث الإخال�ض ورداً

يزرع العهد نوراً يف �سخرة مل�ساء

حبيبتي/ اإن حبك كان عر�سًا

منه غارت جماهري الن�ساء

فاعذري روحي اإذا ماتت بحبك

واعذري قلبي اإذا يوما اأ�ساء. 
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�سفر

املوت هي الكلمة الوحيدة 

التي ل يكون لها معنيان

يف احلقيقة

ويف املجاز ..

-1-

تلَك املراأة تغاُر يف اأ�سناِنها

عندما ترى اللون الأ�سفر ..

-2-

لوَن  تخ�ُضّ  م�ساألة  بو�سوح  نحدد  اأن   علينا 

الدماء

ففي احلقيقة لي�ض لون الدماء الأحمر

واإمنا لون اآثار الدماء، بعدما يقُلّ

تركيز حملول احلياة بعد ارتطاِمه الفادح

باملالب�ض واللون احلقيقي للدماء

هو الأرجواين ..

فهو مزٌج بني حمرة احلياة

وزرقة املوِت

يف اجل�سد الواحد ..

-3-

اللغة  ت�سبه  الألوان  ت�سمية  اإَنّ  احلقيقة،  يف 

وظيفة  لتقدم  اأتت  قد  اللغة  حالِة  ففي  كثريا، 

اأرهق  مراتب  له  النوم  مثاًل  احلالت،  ت�سمية 

ت�سميِتها،  يف  نف�سه  الني�سابوري  الثعالبي 

ولكن يف احلقيقة كان ميكن الذهاب لالأبد يف 

والدقائق  دقائق  بها  ال�ساعة  مثال  الت�سمية. 

بها ثوان، ولو  اأردنا ميكنني تق�سيم الوقت اإىل 

ال�سغرية  الأوقات  ن�سمي  و�سوف  املالنهاية، 

ت�سميات دلع مثل ]ماكرو ونانو[.

طبقات  ت�سمي  اأن  ميكنك  اللغة،  يف    كذلك 

الأحمر، غامق، غامق جدا، غامق جدا جدا جدا، 

جدا،  جدا  فاحت  فاحت،  اأو  لالأ�سود،  ت�سل  حتى 

ا.
ّ
فاحت جدا جداجدا، وهلَمّ جَر

ها    ف�سلت اللغة يف ت�سمية طبقات الألوان، لأَنّ

الداخلي  التق�سيم  نهائية  ل  فهم  يف  ف�سلت 

للوقت، ولذلك نكتفي بت�سمية احلدود الفا�سلة 

بني الأبي�ض والأ�سود باأ�سماء عابرة، ونحاول 

تطورنا  م�سرية  �سمن  هذا  تطبيق  جاهدين 

اللغوي اجلمعي على ت�سمية الأ�سياء تدريجيا، 

ومن الأ�سياء الألوان، وهذا ال�رُسّ الرئي�سي الَكبري 

يف هذا الكون امُلظلم.

-4-

املقاربة الرئي�سية يف ت�سمية الألوان

كانت منطلقة من فكرة وجود ال�سوء

واختفائه، ولذلك اأعطي الظالم ب�سورة ظاملة

�سفة اللون الأ�سود ..

بينما ال�سوء يف الواقع ميكن اأن يو�سح

�رسير  يف  الأ�سود  اللون  �سفاء  تام،  بجالء 

الأبنو�ض..

-5-

م�سرية  �سمن  يوم  كَلّ  املجاز  يف  ندخل  نحن 

الأفكار  حولنا  فمنذ  اجلمعي،  اللغوي  تطورنا 

يف  مر�سومة  كلمات  اإىل  والأ�سوات  لأ�سوات، 

الإنرتنت،  عامل  اإىل  جلدية،  رقاع  اأو  كتاب، 

والآن عوامل هواتف اللم�ض، ولعله قريبًا �سوف 
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يخرتعون ما ميكنه اأن ينقل الفكرة من اإن�سان 

لإن�سان دون حاجة للغة على الإطالق، ُهناك 

منذ  بداأت  التي  الكونية  مهمته  املجاز  ينهي 

النفجار العظيم.

-6-

الظالُم اإ�سافًة اإىل وظيفته الكونية ــ

العاهرات يف  لذنوب كل  الرئي�سي  ال�ساتر  فهو 

الأر�ض..

-7- 

زوايا  تفهم من عدة  وال�سوء   ممار�سة اجلن�ض 

..

فالرجل الذي يريد ممار�سته وال�سوء مفتوح ..

اأن يطمئن  اأو يريد  اأن ي�ستمتع زيادة،  قد يريد 

اإىل خياره

اأو يريد اأن يطمئن اإىل خلوها من املر�ض ..

والرجل الذي يريد ممار�سته وال�سوء مغلق ..

قد يريد اإخفاء �سيء عنها، اأو اإخفاء �سيء منها 

..

اأو قد تكون قناعة اأن اخليال اأجمل من الواقع 

دائما..

اأما املراأة التي تطلب ممار�سة اجلن�ض وال�سوء 

مغلق

فهي يف الغالب تريد اإغما�ض عينيها عن هذا 

اجل�سد امل�سعر

الذي �سوف ينتهك اأنوثتها بعد قليل .. 

 والتي تطالب مبمار�سته وال�سوء مفتوح ..

قد تكون زوجة بداأت اإدراك لذة اجلن�ض ..

تهدل  يظهر  اأن  يعنيها  ل  عاهرة  تكون  اأو 

ج�سدها..

اأو قد تكون عار�سة اأزياء واثقة متاما اأن هذا 

ة .. الرجل �سوف يدور راأ�سه بقَوّ

-8- 

 احلياة تبداأ وردية يف الطفولة

ثَمّ ت�سبح بنَيّة قبل البلوغ بقليل ..

ثم تبداأ بالخ�رسار بعد البلوغ ..

ثم تخ�رُسّ ب�سكل حاد وتفقد لوَنها ..

حتى متوُت وهي بي�ساء ..

هذا يف حالة الذكور ..

  اأما يف حالة الإناث 

فهي تبداأ بطفولة وردية .

وببلوغ اأحمر ...

وبحمرة تغمق ب�سكل حاد ..

حتى ت�سل �سَنّ الياأ�ض

وتفقد لوَنها الأحمر تدريجيا

حتى ت�سل للبيا�ض الالنهائي للموت ..

-9-

الربوزاك حبوب الكتئاب ال�سهري ــ

به لون اأبي�ض ولون اأخ�رس ..

لو كنت مكاَنهم 

جلعلته اأحمر، واأزرق

فكُلّ م�سائب الرجال

تكون ب�سبب وجود

اأو غياب الن�ساء ...

والعك�ض لي�ض �سحيحا بال�رسورة ..

-10 -

م�ساألة  يف  رهيب  جمازي  لغوي  تطور  ة  ثَمّ

ت�سمية احللويات لالأطفال ..

فاحلام�ض تلقائيا اأ�سبح اأ�سفر اأو اأخ�رس

واحللو اأ�سبح اأحمر اأو اأ�سود ..

وهذه اللخبطة

هي التي جعلتنا حتى الآن

غري قادرين على حتديد موقف جمازي وا�سح 
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من الألوان لغويا 

-11-

اأريد اأحيانًا اأن اأتناول �ست حَبّات فياغرا

وثماين حَبّات فاليوم ..

وحبتي بروزاك ..

وحبتي اأكتفيد ..

واأريد اأن اأرى هذه الأحالم التي �ستغزوين

-12-

 �سعرت بالأمل 

لأنني وجدت َجمالية لونية

يف علم اإ�رسائيل ..

مَتاما عندما اأ�سعر بالذنب

عندما اأ�سمع معزوفة �سهيونية ..

واأ�ستمتع بها ..

-13-

 اللون لي�ض م�ساألة مطلقة 

ولكنها م�ساألة مكان ..

فال�سواد يف العني حمبب

ولكنه لي�ض حمببًا يف الكدمة ..

كذلك احلمرة حمببة يف اخلدود

ولكنها لي�ست حمببة يف العني ..

اللون م�ساألة زمان ومكان وزمان ..

-14-

ذات  حمراء  م�سد�سات  ي�سممون  ل   ملاذا 

ر�سا�ض اأزرق

هذا اأقرب جماز ي�سف احلرب واملوت ..

-15-

من م�ساوئ عامل الطب اأن املر�سى

ل ميكنهم يف العادة اإ�ساعة ال�سوء

عن الأطباء الذين قاموا بقتلهم ..

 -16-

يقولون: عندما تركل من اخللف

فاأعلم باأَنّك يف املقدمة ..

ولكن اإذا اأطلقت عليك ر�سا�سة يف ظهرك

ف�ستعلم اأنك اأدرت ظهرك ملن ل ي�ستحق

واأنت متوت ..

-17 -

اخلمر ل جتعلك تقول احلقيقة

هي اأ�سبه بعد�سة مكربة

تكرب تلك اللحظة فقط

فاإما جتعلك عاطفيا

اأو �رس�سًا

اأو حزينًا

تكرب اللحظة تلك فقط

وتزيد من فداحتها ..

 ل اأكرث ..

-18 -

 اأخربين رجل ق�سى �سنتني يف حاملة طائرات 

اأمريكية

تلك  يف  العامل  يف  �سيء  كل  يعرف  كان  ه  اأَنّ

العزلة

تخفي  تعد  مل  ال�سناعية  الأقمار  لأن  فقط 

�سيئا..

-19-

 

اأ�ستهي اأن اأم�سك �سكينا

واأتتبع العروق يف ج�سدي

حتى اأ�سَل اإىل القلب

فاأغر�ض فيه مق�ض اأظافر

وبع�ض اخل�سبات التي تنق�ض بها الأ�سنان ..
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واإبرة للو�سم 

و�ساأكتب على جداره

الأمل موجود

واإن غادر القلب ..

- 20- 

الكتئابيون ل يريدون املوت

يكتفون باأن يروا احلزن ميالأ املكان

كما ميالأ العفن القلوب والعقول ..

وعندما يقرتبون من املوت ..

�سيتذكرون الفرح 

بعد اأن يفوت الأوان ..

-21- 

 تخيلت م�سد�سًا

ثم تخيلت رجاًل

تخيلت نف�سي األقم الر�سا�سات يف امل�سد�ض

ثم تخيلت نف�سي اأطلق النار على �سدره ..

رغَم اأنني كنت اأتخيل

اإل اأنني �سعرُت بلّذٍة ما 

اأخافتني من نف�سي ..

-22-

 عليك األ تتزوج امراأة ذات ذاكرة قوية

�سي�سعب عليك تطليقها لحقًا ..

اأما الزوج ذو الذاكرة القوية

ف�سيتذكر كل قطعة يف املنزل

ه دفَع دماء قلِبه عليها .. لأَنّ

بينما تلك الالهية

ن اأظافرها على الكنبة .. تلِوّ

-23-

 الكوميديا

هي تلك امل�سافة

من كلمة اأحبك

يف ر�سالة ن�سية

اإىل ر�سالة و�سائط

بها اأكرهك

وملاذا ..

-24- 

 مهما حاولت البتكار

ل توجد طريقة رحيمة للموت

�سوى احلياة ..

-25 -

 اأتعرفون من يحتاج اإىل كاتب جمازات؟

�رسكات الدعاية والإعالن

حتتاج اإىل كَتّاب جمازات

ل�سناعة تلك اجلمل الواحدة

ج للمنتجات التي ترِوّ

بطريقة كاذبة ..
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-1-

كنت قد تعبت،

لأين مل اأكن اأعرف اأيهما اأف�سل،

فاإن قالوا: جمتهد، فاإنهم ي�سحبون عني �سفة 

العظمة،

ويحيلونني اإىل قليل من قراءة ومثابرة 

و�سيء من �سهر،

واإن قالوا: موهوب، فاإنهم يفرت�سون اأن قوة 

خارج ذاتي منحتني عظمتي،

ويحيلونني اإىل روبوت. 

وهكذا دائما ي�سعون اإىل تقزميي 

وي�سغطونني بني �سيئني عاديني.

بيد اأين اأدركت املعادلة:

فاحلق اأنهم ل يقولون �سيئا عني بقدر ما 

يقولون �سيئا عن اأنف�سهم،

 يف حماولة لفهمي،
ّ
فهم يلقون بعادّيتهم علي

ويفرت�سون، �سلفا، اأنني �سبيه بهم:

اإن هذا، بال�سبط، هو خطوؤهم الأ�سل.  

-2-

كنت كلما فعلت �سيئا اأح�سبه ح�سنا

�رسبته اإىل اأ�سدقائي ومعاريف،

لأحظى برتبيتة على الظهر،

اأو ابت�سامة اإعجاب،

مع الوقت، اأ�سبحت حمتاجا لرتبيتة كل يوم،

وابت�سامة كل حني،

ما اأفقدين ثقتي بنف�سي،

وجعلني اأ�سريا لنزوات الآخرين.

ثم اخرتعت تقنيتي اخلا�سة:

اأ�سبحت كلما وقفت اأمام املراآة ابت�سم معجبا 

بنف�سي،

واأربت على كتفي بكفي.

الآن، اأ�سكو من قلة قدرتي على معرفة ح�سني 

من �سوئي.

-3-

حينما اأفعل �سيئا ي�سيئ لالآخرين ب�سدة

اأمتنى اأن حتدث يل حادثة، 

كاأن ت�رسب �سيارتي �سيارة اأخرى،

لي�ض مرد ذلك اإح�سا�ض بالذنب،

بل رغبة يف تخفيف �سعور الآخرين بال�سوء،

فالآخرون ل يحقدون عادة على اإن�سان 

مري�ض اأو م�ساب،

حتى واإن اعتدى عليهم.

فقط يخيفني اأحيانا حتقق اأمنياتي،

لذا اأمتنى دائما حادثا ب�سيطا، 

يحقق التعاطف ول يبقي اأثرا دائما.

-4-

يحدث اأحيانا اأن يبداأ النا�ض باملوت تباعا،

وكنت قد لحظت اأن ذلك يحدث عادة بعد 

الأعياد بقليل،

وطاملا كنت اأبحث عن تف�سري لهذه الظاهرة.

نف�سيا، لعل القابلني على املوت يدركون يف 

العيد مرور الزمن عليهم،

اكت�ساحه اأج�سادهم،

لعلهم ي�سعرون اأن اأحباءهم مل يدركوا عيد 

هذه ال�سنة،

واأنهم اأ�سبحوا منذورين للوحدة.

طبيا، لعلهم ياأكلون حلما و�سحما كثريا يف 

العيد،

ويطفحون �سكرا مع احللوى،

فيقتطعون جزءا من اأيامهم بفرحهم.
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هرطقًة، لعل عزرائيل يحبذ، ملجرد القت�ساد، 

اأن يقب�ض الأرواح القابلة للموت يف مكان ما 

مرة واحدة،

دون معاودة ال�سعود والهبوط،

ورمبا تكون تلك طريقته لالحتفال بالعيد.

-5-

اجل�سطالتيون، اأ�سحاب مبداأ اأن الكل ي�ساوي 

اأكرث من جمموع الأجزاء،

يرون اأن املخ يكمل امل�ساهد الناق�سة،

فحني ت�ساهد دائرة مقطعة يراها خمك 

مكتملة.

لعل هذا يف�رس احلب والإن�سانية واملثل 

العظمى،

فكل هذه ل وجود كامل لها:

اإنها اخرتاع اأدمغتنا لإكمال ما نراه من 

م�ساهد مقطعة

-6-

الزمن مراآة ونافذة اأنت م�سغوط بني 

�سطحيهما،

فنافذتك ما�سيك،

ومراآتك م�ستقبلك،

ولذا فم�ستقبلك انعكا�ض ملا�سيك وامتداد له.

ل ميكن اأن تعرب اإىل م�ستقبلك،

ولكن ميكنك دائما اأن ترى من النافذة،

بل وميكنك اأن ترمي بنف�سك فيها.

احلياة مراوحة بني ال�سطحني.

النتحار ان تك�رس مراآتك.

املوت ان تنك�رس املراآة من غري ان متد يدك 

باجتاهها.

-7-

ل اأقبل ال�سخافات اليومية، 

ول الكالم البذيء الذي ينحدر بي يف 

جتاويف دبقة،

ول اأفعل اإل ما يقربني من ذروة املجد.

واأعف عيني عن مواطن القذارة،

واأذين عن مالقط ال�سوء. 

واأم�سي كما مت�سي كتيبة جي�ض على اإيقاع 

املو�سيقى املنه�سة،

واأ�سعر دائما اأنني املنتظر وخليفة اهلل يف 

اأر�سه ووارثها عن ملوكها.

واأحيانا اأرى نف�سي جديرا مبن�سب نبي.

واأراين اأثب على ال�سحب الراك�سة، 

واأ�ستوطن قمم اجلبال ال�ساهقة.

ولكْن حينها،

تدركني الرغبة يف دخول احلمام.

-8-

يحدث اأحيانا قبيل اأن ي�سنق املنتحر نف�سه اأن 

ينقطع احلبل.

هاكم ن�سيحتي! 

لياأخذ من يريد �سنق نف�سه حبلني،

فاملرء ل يعرف متى يداهمه �سوء احلظ.

-9-

ف العالقات:
ّ
الزمن يعر

الزواج عالقة مدى احلياة تنتهي باأحد 

قا�سمني: موت اأو طالق،

احلب عالقة طويلة تنتهي باإحدى م�سيبتني: 

فراق اأو زواج،

ال�سداقة بينها وبينك عالقة اأق�رس بنتائج 

مبهمة،

اأما حني يق�رس الوقت اأكرث فاإن العالقة تغدو 

عهرا.

-10-

مل اأكن اأعرف اأنها �سادقة،

فقد قالت بب�ساطة  اأنها �ستنتحر اإن تركتها!

وملا اأن تركتها فعلت ما قالت وانتحرت!

بيد اأين مل اأ�سعر بالذنب،
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لأين عرفت اأن القدر ا�ستخدمني، كما 

ا�ستخدمها،

يف حركة التدافع الجتماعي.

-11-

يطور الرجال بعد الأربعني بارانوياهم 

اخلا�سة بهم:

اإنهم يرون اأنف�سهم مظلومني،

فم�سوؤولوهم املبا�رسون ك�سفوا مواهبهم،

لكنهم مل مينحوهم ترقيات منا�سبة.

والدولة عرفت مدى ذكائهم،

وبدل اأن تقدرهم خافت منهم.

واأولدهم، بعد كل ما بذلوا لهم،

ها هم يتخلون عنهم، وي�سلكون دروبا اأخرى 

يف حيواتهم،

ومل تكافئهم احلياة مبا ي�ستحقون، وهم�ستهم. 

حتى اأج�سامهم التي طاملا حملوها يف كل 

مكان ذهبوا اإليه،

ها هي تبداأ يف خذلنهم.

لقد فاز جريانهم وزمالوؤهم،

وتزوجوا ن�ساء فاتنات، 

واجنبوا اأولدا رائعني،

وتقلدوا منا�سب عالية.

اإن الرب ل بد اأنه غا�سب عليهم، واإمنا 

يعاقبهم، 

لكن على ماذا؟

فهو يعرف، اأكرث من غريه، كم هم طيبون 

وخمل�سون واأمناء:

لقد اآمنوا به،  واأخل�سوا لوطنهم، 

وقاموا مبا يجب اأن يقوم به الرجال مع 

عائالتهم من واجب،

اإن املوؤ�س�سة مل تكن لتقوم لول تفانيهم،

والعائلة ما كانت لتنجح لول داأبهم:

لقد كان كل خري وحب واإخال�ض وتفان ياأخذ 

تعريفه من دواخلهم.

من اأين اإذا ت�سلل هذا اخلطاأ الفادح

من اأين تنزلت هذه الق�سوة القا�سمة.

كيف مل ير النا�ض والدولة والأولد مدى 

ح�سنهم،

واإن كان جميع هوؤلء قادرين على اخلطاأ، 

فكيف تخلى اهلل عنهم؟

-12-

ال�سيوف نخرجها من اأغمدتها يف العيد،

من�سح عنها غبار ن�سالها،

وندعكها بالزيت لنعيد لها �سفاءها!

نحملها معنا اإىل ال�سلوات،

ونتوكاأ عليها يف الحتفالت، 

ون�سندها اأكتافنا يف الرزفات، 

ونهزها بلطف اأمام خ�سومنا املتوهمني يف 

العزوات،

ونرميها لالأعلى، 

لرني ملعانها النظارة من حولنا وهي ت�سق 

الهواء،

ومن�سك مبقاب�سها املف�س�سة حال انحدارها. 

ثم ندخلها اأجربتها ونعلقها يف ال�سبالت،

يف انتظار عيد اآخر اأو احتفال وطني تال،

نحتاج فيه اإىل ت�سلية جديدة،

تعتقنا من كاآباتنا املزمنة،

وتدر علينا تاريخا لمعا بالهفوات.

ال�سيوف عزيزات قرون �سابقة اأذلها البارود،

ونحن جنرت عذابات ملعانها ال�سامتة.

-13-

القادة والر�سل والأنبياء،

تزوجوا �رسقا وغربا

ليجمعوا �سمل القبائل حتت �سقف واحد.

وين�رسوا الدين والثورة والنوايا احلميدة.

يحق لنا اإذا، ونحن �سعوبهم وحفدتهم، اأن 

نقتدي بهم،

ونوحد القبائل على اإثرهم،
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ونن�رس البذور يف الأرا�سي اخل�سيبة،

 فالهرمونات التي حفزتهم، 

ها هي الآن حتفز اأحفادهم ورعاياهم �رسقا 

وغربا.

-14-

 القدر مبفهومه ال�سائع اإما خاطئ اأو دعوة 

للك�سل.

لو كنت اأوؤمن بالقدر لكنت جل�ست يف غرفتي 

بال حراك،

واأكون توكلت على قدري.

حينها اإما اأن يكون القدر موجودا واأنا اأفعل 

تعاليمه،

اأو اأنني اأكتب قدري على كنبتي .

-15-

حني حتدث يل حادثة قا�سمة

فاإن اإمياين بالقدر يخفف من حزين،

لأين األقي احلادثة على كاهله!

هكذا يجب اأن يكون القدر:

تقنية دفاع نف�سية » ما بعدية«!

-16-

ُيقِلّل الزواُج من النتحار،

ذلك لأن املتزوج ميٌت اأ�ساًل.

لي�ض معنى هذا اأن الزواج يف مرتبة النتحار؛

فالنتحار تعبري عن الإرادة،

فيما ُيعرِبّ الزواج عن الن�سياع لغريزة النوع.

-17-

كل مرة اأ�ساهد فيها نف�سي يف املراآة اأتوقع اأن 

اأحدا اآخر يراين:

لي�ست هذه دعوة لالإميان بل دعوة للجحود؛

فلو اأن اأحدا اآخر موجود غريي لكان خلفي،

واآنذاك فال �سري،

فالذي ينعك�ض على �سطح املراآة هو املوجود،

اأما ما ل ينعك�ض فاأغمره بوجودي!

-18-

يعجبني اأحيانا اأن اأمار�ض اخلبث املفتعل،

فحني يتكلم �سديٌق، بحٍب، عن فريوز، اأقول:

اإنها ظاهرة رحبانية.

وحني يتكلم �سديٌق اآخر عن عبداحلليم، اأقول:

لكّنه هاٍو اأمام اأم كلثوم،

وعن يو�سا اأقول:

لكّن ماركيز �ساحر،

وعن ماركيز،

لكّن بورخي�ض حقيقي،

وعن حممود دروي�ض.. اأدوني�ض جمدد،

وتول�ستوي.. دي�ستويف�سكي حي،

و�سارتر.. هيدجر الأ�سل،

وهكذا، 

حتى اأفقد كل اأ�سدقائي!

[ [ [

اأحببُت مرة فتاًة ثم تباعدْت دربانا،

وحني راأيُتها �سدفًة بعد �ستة اأ�سهر،

كنُت قد ن�سيُت ا�سمها!

-19-

وراء زخرفات اجلدار ا�سمنت وحديد،

وراء الطبقة اجللدية ال�سهية للمراأة..

�سحوم واأوعية دموية واألياف،

وراء �سور النا�ض معادن خبيثة.

احًا 
ّ
ملاذا ُت�رُسّ اإذاً اأْن تعمَل حافراً وجر

بًا؟  وُمنِقّ
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l اأحمال

حّمالت ال�سدر ال�سوداء

تذكرين بنظارة طه ح�سني

من غريها ي�سبح �سدر الأنثى اأعمى

مع اأن له عينني جميلتني

لكنهما

– – كحال الأعمى 
ل تريان امل�ساهد التي ت�سنعانها

كل منا يحمل �سيئا ما لديه

ي�ستطيع الآخرون حمله

من  اأكرث  حتتمل  اأن  ميكنها  فال  الأوزار  اأما 

مرتكبها

متاًما مثل املراأة التي ل حتمل اإل نهديها

والرجل الذي ل يحمل اإل َذَكره

l »حّمال الأوجه«

ل ي�ستطيع اأن يحمل وجًها واحًدا

اإل يف املجاز

l وهًنا على وهن
حتملنا الأمهات

اإل وهن �سغري ل ي�ستطعن حمله

عندما ي�ساأل موظف التعداد امراأة:

كم عمرك يا عمتي؟

l عندما حتمل �سلطة يف يدك

عقول  الأخرى  باليد  حتمل  اأن  اإل  ت�ستطيع  ل 

الآخرين

ا؟ واإل فما معنى اأن تكون �سلطويًّ

l ابن نوح الذي ع�سى كالم اأبيه

ا�ستع�سم باجلبل

كي يحميه من الطوفان

لكنه غرق يف النهاية

اأمل تعجز اجلبال من قبل عن حمل الأمانة؟

l عيون

املق�ض: برجلي احلادتني

اأمر مطمئنا على الروؤو�ض واللحى

با�سبعني معطرين  يفقاأ عيني  اأن احلالق  مع 

بالثوم

�سبكة ال�سيد: ممتلئة بالعيون اأنا

كعزرائيل خاطف الأرواح

يرميني ال�سياد لأغربل البحر

ع�ساين اأخطف روح �سمكة

اأو حذاء

رمته امراأة يف وجه بحار حاول اغت�سابها

يف رغبة خاطفة

بعلم  يوم  ذات  اأرم�سرتوجن  القمر: عني وخزها 

بلده

فلم تنفقئ

األأنها عني ميتة اقتلعها اخلالق من وجهه بعد 

اأن مل يعد يب�رس �سيًئا؟

اأم لأن �سارية العلم مل تكن حادة مبا يكفي؟

l اأبواب

قد يرتك التطفل باًبا موارًبا

حني يتج�س�ض طفل على اأ�سياء اأبيه
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z عنٌي تطرق باَب الكاأ�س

وليد النبهاين

كاتب من ُعمان
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اإغالق  يف  الل�سو�ض  ر�ساقة  ميلك  ل  وهو 

الباب

و�رسيعة  الأبواب  واهية  العري�ض  بيوت 

ال�ستعال

واأبواب القالع غليظة كق�سوة الأعداء

قالًعا  الأعداء  يقتحم  ما  فكثرًيا  ذلك  رغم 

حم�سنة الأبواب

من  باب  اقتحام  يف  ل�ض  يفكر  ما  ونادًرا 

العري�ض

مل يكن بحاجة اإىل طرق بابها ثالث مرات يف 

فرتة خطوبتهما

اإىل ثالث طلقات كي ينفيها عنه  لكنه احتاج 

متامًا

مع اأن حبهما احتاج اإىل نظرة واحدة فقط

فائدة بع�ض الأ�سجار

اأنها تفتح جذوعها العري�سة لكالب �سالة

ثمانية اأبواب م�رسعة للطائعني على اجلنة

يف  الع�ساة  عليها  يتدحرج  درجات  و�سبع 

النار

مع اأن كال امل�سريين منف�سالن

الباب  اإىل  يقودنا  الدرجات  �سعود  فلماذا 

دائًما؟

l كوؤو�س

يفتتح يومه بكاأ�ض ماء

اأداء  على  يعينه  الذي   – عقله  اأن  من  ليتاأكد 

�سالة الفجر – قد عاد متاما

ثم يختتم يومه بكاأ�ض خمر

فيحلق بعيدا كطائرة كونكورد

ولأن طائرات الكونكورد مل تعد موجودة

�ستختل �ساعته البيولوجية حتما

فكاأ�ض املاء لي�ست ككاأ�ض اخلمر

ولي�ض يف و�سع طائرات الإيربا�ض

اأن تعود قبل �سالة الفجر دائما

كاأ�ض اخلليج لي�ست ككاأ�ض اأوروبا

وكاأ�ض اإفريقيا لي�ست ككاأ�ض العامل

لكن احلقيقة التي جتمع كل كوؤو�ض الكرة

اأنها الكوؤو�ض الوحيدة يف هذا العامل

التي ل ميكن اأن ي�رسب فيها ماء ول خمر

غري  الذي  الوحيد  الإن�سان  �سقراط  كان  هل 

وظيفة الكاأ�ض

حني جعل منها و�سيلة للموت؟

اأ�سنان  اإىل  تتحول  الزجاجية  الكوؤو�ض  كل 

مفرت�سة

حاملا ت�سقط من الأعلى

كان  ارتفع  كلما  ال�سيء  اأن  الأمر  هذا  فل�سفة 

األيفا

وكلما �سقط اأ�سبح مفرت�سا

مع العلم باأن ال�سقور

والن�سور

والعقبان

والطائرات املتحطمة

ينطبق عليها الأمر نف�سه

كاأ�ض الردى املجازية بطبيعتها

ل تتج�سد اإل عند املنتحرين ب�رسب ال�سم. 
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من اأعمال الفنان مارك �ساجال- فرن�سا

متابعــات



التي  الأعالم  اأ�سماء  اأ�ستعر�ض  اأن  حاولت  حينما 

يف  العربية  اإىل  الفرن�سية  من  الرتجمة  تناولتها 

قفزت  الفل�سفة،  جمال  وهو  ي�سغلني،  الذي  املجال 

اإىل ذهني ثالثة اأ�سماء رمبا هي التي ا�ستحوذت على 

الهتمام يف هذا املجال قبل اأن ين�رصف املرتجمون 

اأمثال  اإلينا  قربا  الأ�سد  الفال�سفة  ن�سو�ض  نقل  اإىل 

ودريدا.  وفوكو  �سرتو�ض  وليفي-  واألتو�سري  با�سالر 

هاهي للفال�سفة ديكارت وبرغ�سون و�سارتر.

�سحيح اأن الهتمام بربغ�سون مل يعمر طويال. لكن ل 

ينبغي اأن نن�سى اأن معظم موؤلفاته الأ�سا�سية قد وجد 

طريقه اإىل اللغة العربية، فقد ترجم كتاب املعطيات 

ومنبعا  املتحرك  والواقع  والفكر  لل�سعور،  املبا�رصة 

الأخالق والدين والتطور اخلالق الذي عرف اأكرث من 

ترجمة. لكن على رغم ما نقل من برغ�سون اإىل لغة 

الدميومة  فيل�سوف  اأن ح�سور  اإل  كّما وكيفا  ال�ساد 

نف�سها مل  اأن هذه املرتجمات  مل يعمر طويال، حتى 

تفر�ض �رصورة اإعادة ن�رصها.

ي�ستطيع  ول   . خا�سة  حالة  نعلم  كما  �سارتر  حالة 

مدار�سنا  يف  يكن  مل  ان  ح�سوره  قوة  ينكر  اأن  اأحد 

ومنتدياتنا،  جمالتنا  يف  الأقل  فعلى  وجامعاتنا، 

و�ساحب  كاأديب،  عندنا  عرف  رمبا  �سارتر  اأن  ال 

عرف  مما  اأكرث  ووظيفته،  الأدب  يف  جديدة  نظرية 

كتاب  مرتجم  كتبه  ما  نقراأ  اأن  ويكفي  كفيل�سوف. 

كيف  ندرك  كي  بدوي،  عبدالرحمن  والعدم،  الوجود 

ح�رص �سارتر عندنا. كتب بدوي يف مذكراته: »مل اأكن 

بالوجودية،  عالقة  اأية   1945 قبل  ل�سارتر  اأعرف 

النف�ض  علم  يف  الأول  كتابه  ذلك  قبل  له  قراأت  لقد 

وعنوانه التخيل... واآخر كتاب ل�سارتر يف الوجودية 

كل  بعيدا  وجدته  قراأته  وملا  والعدم،  الوجود  هو 

التحليالت  من  وخليطا  هايدغر،  وجودية  عن  البعد 

باأي  �سارتر  نحو  اأ�سعر  مل  له  قراءتي  ومنذ  النف�سية. 

اأديب«.  جمرد  وعددته  الفل�سفية  الناحية  من  تقدير 

ان  هنا  بدوي  يقوله  ما  اإىل  ن�سيف  اأن  ن�ستطيع 

�سارتر مل يح�رص يف ثقافتنا كن�سو�ض بقدر ما وجد 

كمثقف،بل كنموذج للمثقف امللتزم.

اأقت�رص على  اأن  الراأي  لكل هذه الأ�سباب ا�ستقر لدي 

يجد  اختياري  ولعل  احلديثة.  الفل�سفة  اأبا  دعي  من 

دعامته يف عدة مرتكزات:

الن�سو�ض  اأوائل  من  الديكارتي  الن�ض  اأن  اأولها 

اأغلب  اأن  ثانيها  العربية.  اإىل  نقلت  التي  الفل�سفية 

ن�سو�ض ديكارت عرف اأكرث من ترجمة. وثالثها اأنه 

تغلغل يف مدار�سنا وجامعاتنا، بل اعتمد منهجا يف 

درا�ساتنا الفل�سفية وحتى الأدبية.

الأ�سباب  اأن اختياري مل يقع على ديكارت لهذه  اإل 

متابعة  لأن  اأ�سا�سا،  ورمبا  اأي�سا،  وامنا  وحدها، 

كيفية انتقاء ن�سو�سه والتعامل معها من �ساأنها اأن 

متكننا رمبا من اأن جنيب على �سوؤالنا الأ�سا�ض عما 

اذا كانت الرتجمة دوما اأداة حوار؟

املعطيات  ببع�ض  اأول  نبداأ  اأن  علينا  ذلك  اأجل  من 

التاريخية:

نعلم  العربية كما  اإىل  نقلت  التي  ديكارت  اأول كتب 

اخل�سريي  حممود  قام  فقد  املنهج.  يف  املقال  هو 

اإىل  بنقله  الرازق  عبد  م�سطفى  ال�سيخ  من  بتوجيه 

و�سعها  التي  املقدمة  يف  يذكر  وهو  العربية.  اللغة 

اإىل نقل املقال  لرتجمته �سنة 1930 �سببني دفعاه 

اإىل اللغة العربية: الأول �سبب عام ويتمثل يف »عظيم 

الثقافة  على  بالطالع  وال�رصق  م�رص  يف  العناية 

التي  الأمم  م�ساركة  يف  العقالء  ورغبة  الغربية... 
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عليها  يعتمد  التي  واملعارف  احل�سارة  يف  فاقتها 

هذا التفوق«.

ال�سبب الثاين يتمثل يف اأن املقال مل يكن جمرد مقدمة 

لكل النه�سات الفل�سفية يف القرنني ال�سابع والثامن 

ع�رص، بل هو عند البع�ض اأ�سا�ض املدنية احلديثة، اذ 

جعلوا منه اأ�سل الثورة الفرن�سية التي هي عند اميل 

بوترو وليدة املقال يف املنهج لأن املجتمع قد جتدد 

�سنة 1789 با�سم مبداأ اليقني العقلي الديكارتي«.

التاريخية  املعطيات  هذه  اإثبات  نوا�سل  اأن  قبل 

هنا،  اليهما  اأ�رصنا  اللذين  الأمرين  هذين  لن�سجل 

ال�سيخ  اأن ترجمة اخل�سريي كانت باإيعاز من  اأعني 

هو  املرتجم  ق�سد  اأن  والثاين  الرازق،  عبد  م�سطفى 

اللذان و�سعهما يف مقدمته، واللذان  ال�سببان  هذان 

�سياقه  يف  الديكارتي  الن�ض  ي�سعان  اأنهما  يبدو 

الأوروبي، ويدركان اأهميته التاريخية.

اعادة،  اأكرث من  بعد  فيما  �سيعرف  هذا  املقال  ن�ض 

ون�رصت  �سليبا  جميل  بها  قام  التي  هي  اأولها 

حتت   1953 �سنة  اليوني�سكو  رعاية  حتت  ببريوت 

عنوان مقالة يف الطريقة.

التاأمالت  العربية هو  اإىل  الذي �سينقل  الثاين  الن�ض 

اأي�سا  �سنة1951  اأمني  عثمان  بنقله  قام  وقد 

ل  اجلوانية  فيل�سوف  اأن  اإل  ال�سيخ.  لرغبة  ا�ستجابة 

يربر ترجمته هنا بالإحالة على املدنية احلديثة كما 

»كتاب  التاأمالت  يف  يرى  هو  بل  اخل�سريي،  فعل 

الع�رص  هذا  يف  الفكر  اأهل  يدعو  ما  فيه  اذ  الع�رص 

املادي ال�ساخب اإىل النظر يف م�ساغل الروح واخللود 

اإىل امتحان النف�ض«.

بريوتية،  ترجمة  كذلك  هو  �سيعرف  الن�ض  هذا 

و�سيقوم بها كمال احلاج �سنة 1971.

عثمان  و�سينقله  الفل�سفة  مبادئ  هو  الثالث  الن�ض 

اأمني �سنة 1962.

الن�سو�ض  بع�ض  ترجمة  هنا  نغفل  اأن  ينبغي  ل 

�سنة  بلدي  جنيب  الأ�ستاذ  بها  قام  التي  املقتب�سة 

1959 و�سمها لكتابه حول ديكارت، فرغم طابعها 

التجزيئي، فاإن لها اأهمية ق�سوى كما �سنتبني فيما 

بعد.

بطبيعة احلال �ستظهر فيما بعد ترجمات اأخرى مثل 

كتاب النفعالت، كما �ستتم اإعادة لرتجمات املقال 

�سيقوم بها يو�سف ال�سارين كانت طبعتها الأوىل قد 

ظهرت يف تون�ض ثم اأعادت منظمة الرتجمة ن�رصها 

منذ �سنة على وجه التقريب. كما �ستظهر اقتبا�سات 

هنا وهناك اما ا�ستجابة حلاجات تعليمية مدر�سية 

اأو يف اطار اهتمام باأحد الفال�سفة املعا�رصين الذين 

ت�سكل فل�سفاتهم حوارا مع موؤ�س�ض احلداثة الفل�سفية 

اأمثال هيجل وهايدغر وبا�سالر وفوكو..

يف هذا الركام من الرتجمات التي امتدت ما يقرب 

من القرن ن�ستطيع اأن نتبني �سبال ثالثة يف التعامل 

مع ن�سو�ض ديكارت:

يف النهج الأول ورغم نوايا املرتجم ومقا�سده فان 

الن�ض الديكارتي مل يكن عند نقله اإىل اللغة العربية 

ليفتح على الآخر بقدر ما كان يرد اإىل الذات.

اأما النهج الثاين فيتمثل يف �سعي بع�ض املرتجمني 

الفل�سفة  اأبي  عند  املنهجية  اجلدة  عند  الوقوف  اإىل 

احلديثة، وبالتايل يف نوع من النفتاح املهادن،

النهج الثالث يتمثل يف حماولت انفتحت على الن�ض 

الديكارتي ولكن ل لتتبناه وتوظفه واإمنا لتتجاوزه 

وتنف�سل عنه.

وهكذا فنحن نلحظ يف البداية اأن ديكارت كان يرد 

املرتجمني واملهتمني بن�سو�سه اإىل الفل�سفة العربية 

ويحيلهم  الآخر  على  يفتحهم  مما  اأكرث  ال�سالمية 

على  والأوروبية  عامة  ب�سفة  الفل�سفة  تاريخ  اإىل 

يف  مبارك  زكي  عمد   1924 �سنة  ففي  اخل�سو�ض. 

كتابه الأخالق عند الغزايل اإىل مقارنة �سك ديكارت 

يف  �سببا  كان  الغزايل  »�سك  اأن  لريى  الغزايل  ب�سك 

ديكارت  �سك  كان  بينما  ال�رصق  يف  الفل�سفة  جمود 

�سببا لنهو�سها يف الغرب«.

يف �سنة 1967 �سيعمد حممد �رصيف يف كتابه الفكر 

الغزايل  تاأثري  اإبراز  اإىل  واآثاره  منابعه  ال�سالمي 

على ديكارت بل على جمموع الفل�سفة احلديثة. كما 

ابن  اإىل عقد مقارنة بني »انية  اأمني  �سيعمد عثمان 

�سينا وكوجيطو ديكارت«. و�سريجع ابراهيم بيومي 

الفل�سفة ال�سالمية م�ساألة العالقة  مدكور يف كتابه 

ابن �سينا. هذا  اإىل  النف�ض واجل�سد عند ديكارت  بني 

اإىل ابن �سينا عرب ديكارت وبف�سله نلحظه  الرجوع 
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اأي�سا لدى:

- حممود قا�سم يف درا�سات يف الفل�سفة ال�سالمية.

- جميل �سليبا يف من اأفالطون اإىل ابن �سينا.

- �سليمان دنيا يف مقدمة حتقيقه لكتاب ال�سارات 

والتنبيهات.

والطالع  وترجمته  الديكارتي  الن�ض  �سكل  هكذا 

عليه، ل منا�سبة لالنفتاح على الآخر واحلوار معه، 

ومراجعتها  الذات  اإىل  للعودة  منا�سبة  اأ�سا�سا  وامنا 

اما:

- اثباتا ل�سبق تاريخي.

- اأو مالحقة للتاأثريات التي كانت لفال�سفة ال�سالم 

على ديكارت.

امل�رصوعية  لإ�سفاء  ذلك حماولة  كل  والأهم من   -

الثقافية على املفكرين العرب وامل�سلمني.

كاأن املق�سود من الرتجمة، لي�ض ما جاء يف مقدمة 

اخل�سريي لرتجمة املقال، وامنا انعا�ض الفكر العربي 

ال�سالمي، ل اأقول �سخ دماء جديدة يف ذلك الفكر، 

اأننا  اما  ديكارت،  يقوله  الذي  هذا  اأن  اثبات  وامنا 

قلناه، اأو اأنه قاله بف�سلنا. كاأن قيمة الن�ض العربي 

كانت يف حاجة اإىل الرتجمة كي تظهر، فكاأمنا هي 

ل ُت�ستمد ال من ربطه بن�ض اأوروبي. على هذا النحو 

مثال �سيتم الرجوع فيما بعد اإىل :

حي بن يقظان عرب روبن�سون كروزوي، واإىل ر�سالة 

الغفران عرب الكوميديا اللهية، واإىل لزوميات املعري 

عرب �سوبنهاور، واإىل دلئل العجاز عرب دو�سو�سور، 

واإىل تهافت الفال�سفة عرب دافيد هيوم، واإىل مقدمة 

ابن خلدون عرب اأغو�ست كونت.

الرتجمات  من  اآخر  نوعا  هناك  اأن  احلظ  ح�سن  من 

ومن اختيار الن�سو�ض والتفاعل معها جنده اأ�سا�سا 

اأ�رصنا اليه والذي  عند جنيب بلدي يف الكتاب الذي 

لتوجيه  قواعد  كتاب  ن�سو�ض  اأهمية  اإىل  فيه  انتبه 

العقل، وكذا بع�ض الر�سائل التي وجهها ديكارت اإىل 

الأب مري�سون.

هنا �سيتغري منظور الرتجمة وتتبدل دواعي الهتمام، 

فيتخذ الن�ض الديكارتي اأهميته داخل تاريخ الفل�سفة 

موؤ�س�سا  باعتباره  ديكارت  اإىل  وُينظر  يف جمموعه، 

يزود  جديد  التفكري  يف  منهج  و�ساحب  للعقالنية 

الفزياء النا�سئة باملفهومات الفل�سفية التي هي يف 

حاجة اليها.

قد  ح�سني  طه  كان  ما  هي  املنهجية  الأهمية  هذه 

»نن�سى  اأن  اإىل  دعانا  حينما  �سبق  فيما  اليه  انتبه 

نن�سى  واأن  م�سخ�ساتها،  وكل  القومية  عواطفنا 

عواطفنا الدينية وكل ما يت�سل بها، واأل نتقيد ب�سيء 

ول نذعن ل�سيء ال ملناهج البحث العلمي ال�سحيح. 

بها  يت�سل  وما  العواطف  هذه  نن�ض  مل  ان  اأننا  ذلك 

و�سنلغي  العواطف  واإر�ساء  املحاباة  اإىل  ف�سن�سطر 

عقولنا«.

موقف ثالث من نقل ديكارت اإىل العربية �سيظهر فيما 

بعد، ل ي�سكل بالن�سبة اليه الن�ض الديكارتي منا�سبة 

اأو  منهجيا  منوذجا  لي�سكل  كما  الذات،  اإىل  للعودة 

در�سا يف العقالنية، واإمنا حلظة من حلظات تاريخ 

الفل�سفة وموقفا من املعرفة، من العلم ومن الكائن 

اأن  ميكن  ل  التخطي  ذلك  اأن  ال  تخطيه،  ينبغي 

احلال  بطبيعة  ذلك  �سيتم  والتملك.  باحلوار  ال  يتم 

نتيجة »الدفعة« الفل�سفية املعا�رصة التي ظهرت يف 

جهات خمتلفة من جهات املعرفة، ظهرت يف حقل 

حقل  ويف  البا�سالريني،  يد  على  البي�ستمولوجيا 

حقل  ويف  التحليليني،  يد  على  النف�سية  الدرا�سات 

حقل  ويف  �سرتو�ض  ليفي  يد  على  الأنرتوبولوجيا 

الفل�سفة على يد نيت�سة وهايدغر.

�سيعمل هوؤلء كل يف »جهته« على عقد حوار مغاير 

مع الن�ض الديكارتي، ل يجعلنا نرتد اإىل ذواتنا عند 

نقله اإىل لغتنا، ول نكتفي فح�سب باأن ن�ستلهمه يف 

مناهج بحثنا وطرق تفكرينا، واإمنا يجعلنا نقو�ض 

فنوؤمن  فل�سفته  عليها  تقوم  التي  الفل�سفية  الأ�س�ض 

اأننا »ل نوجد حيث نفكر، واإمنا حيث ل نفكر«، كما 

يجعلنا ندرك اأن م�ساألة املعرفة لي�ست فح�سب م�ساألة 

منهجية وامنا هي ق�سية اأخالقية �سيا�سية، واأنها ل 

البحث عن خطاب احلقيقة وحتديد منهج  تكمن يف 

الو�سول اليه والقواعد التي توجهه، وامنا يف تق�سي 

احلقيقة،  مفعولت  من  اخلطابات  عن  يتولد  ما 

وانتظام  حجج  �سال�سل  على  تتوقف  ل  فاحلقيقة 

»نظام  وعلى  املعرفة  �سيا�سات  على  واإمنا  خطاب، 

اخلطاب«. 
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»هو موت الغناء/ لكن اإن رغبت �ضاأترك احلقل م�ضاء«

الذين غادروا

النه�سة  دار  عن  ال�سادرة  ال�سعرية  املجموعة 

من  من�سوجة  حب�ض  ا�سكندر  لل�ساعر  العربية، 

الليل، ماأخوذة بهدوء ملن ي�ستطيع اإ�ساءة  احلقل، 

املنت�رص  الليُل  ي�سدُه  ما  اأكرث  فيها  القارئ  ي�سد 

الليل  تعريف  يعيد  اأن  القارئ  �سيحاوُل  كالنور، 

انُه  بالِه  عن  يغيَب  اأن  دوَن  نورا،  جمددا بو�سفه 

يقراأ اآثار الذين غادروا، اآثارهم التي تبداأ يف )نقطة 

من ليل( اأو بالأحرى يف )بع�ض حواف لليل(.

الذين غادروا يف كل هذا الليل يختلطون به متامًا 

غادروا  اإنهم هم الذين  حتى ي�سعب التاأكد من 

احلقيقة  يف  اأم  غادروا،  الذين  غريهم  اأن  اأم  حقًا 

الن�سيُج  اإنُه  اأي�سا،  غادرنا  الذين  نحُن  ال�سلبة 

متييُز  ي�ستحيُل  حني  الليل  عتمة  يف  امُلدّور 

املغادرة احلقيقية فالكل يف النهاية غادروا، هم 

غادروا،  الذين  ن�سكل معًا  كلنا  والآخرون  ونحُن 

واإذا كاَن الزمُن كلُه لياًل حقًا فمن �سيعلم من هم 

املغادرون حقًا، يف هذا الليل؟:

»بالكاد ل تزال اآثار بع�ض ليل/ بالكاد بقي موت 

الغناء/

فجر ورغوة �سوء/ بالكاد بقي �سمت.

ت�ستيقظني/  النعا�ض/  قرميد  فوق  ت�ستيقظني 

مت�سي الظالل/

اإن رغبت/ اأترك احلقل م�ساء« �ض46

�ست�سد القارئ تلك ال�سال�سة اللغوية يف  الو�سف  

املوقد  فوق  احلليب  رغوة  بو�سف  والتي تذكرين 

�سوء«،  ورغوة  »فجر  برو�ست:  مار�سيل  عند 

الذين  )ليل  الليل  لهذا  ثياب  ال�سال�سة لي�ست اإل 

اأمل:  الثياب ج�سُد  الليلي خلف  اجل�سَد  غادروا( لأن 

منالأه/  �سبب/  من  كم  ثوبك/  يف  للعطر  »واأقول 

الأمل/  هذا  »ارم/  لكن:  الأمل  اإنُه  الأمل«،  هذا  بكل 

�سطح/  على  ال�سمت  يطفو  كي  كح�ساة/  متامًا 

املياه«، واإنُه الأمل: »ارم هذا الأمل/ ثمة اأمل اآخر/ 

والذين  اإذن،  الأمل  كتابة  هي  بعد«،  نكتبُه  مل 

اأملًا  غادروا كلهم: هم، نحن، والآخرون، يخّلفون 

يف مغادرتهم الليلة، كل خطوٍة منهم، ومنا، ومن 

يتلوى  القلب، والقلب  يف  ندوبًا  ترتُك  الآخرين 

الذي  وجهك/  »هو  الأمل حني يكون  �سدة  من 

هو  النهاية  يف  الأمل  الأمل«،  هذا  كل  يف  نكتبه/ 

بني )املتغادرين(  تف�سُل  امل�سافة الليلية التي 

اأن نلتفت  »هو الأمل/ ياأتي من عمق الليل«، على 

نغُدَر  اأن  اأي�سًا  فاملغادرة  عنا الليل،  ملا يغطيِه 

الذي  هذا  يكون  قد  نغدر به ونغادره،  بال�سمل، 

اإنُه  الغدير،  اإل  لي�ض  غادروا  الذين  عن  يكتب 

الغدير الذي تركتُه املياه وحيداً يكتُب الأمل، لأننا 

نرى غبار الغدير: »قد يثور، هنا، غبار املاء/ ل 

العمياء/  الكتابة  هذه  �سيقراأ  من  كثرياً،/  تتاأخر 

من �سي�سع الكلمة عند اأول ال�سباح/ كي ل يعود 

ليل«�ض155

�سم�سك

التي  الكلمات/  هي  ج�سدا؟../  اأ�سف  »كيف 

تنطفئ/ بعيداً/ فوق هذه العانة«، اجل�سد املتبقي 

العتبة،  عند  ال�رصير،  على  غادروا،  الذين  ليل  يف 
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اإبراهيم �سعيد

�ساعر وكاتب من ُعمان 

ا�سكندر حب�ش

وليله املنري



باب  عند  تنتهي  ول  تنتهي  التي  الأغنية  وخلف 

احلديقة، احل�سور الذي يف اجل�سد، املتبقي من ذلك 

احل�سور بعَد املغادرة »غام�سة/ ق�سة ج�سدينا«، 

والأيدي:  بطن«  فوق  تنام  »عني  اجل�سد  ودقائق 

عن  بعيدة  املراكب  بحر../  زبد  يدي/  بني  »اأنت 

ع�سفور  يطري،  الذي  الع�سفور  و�سبب  مناراتها«، 

ج�سدها »اأعلم/ غالبًا ما ت�ساءلت/ عن �سبب هذا 

الع�سفور« ولكن الأمل يجعل: »ال�سقاء للع�سفور«. 

احلب  املغادرة،  لكن من جهة  نتعرف على احلب 

من اجلهة الأخرى التي ت�سبب الأمل حيث: »مل اأزل 

الف�سيح/  الورد  وهذا  النهار/  هذا  بني  اأتردد/ 

يدي«،  فوق  امللقى/  ردائك  من  ي�سقط  الذي 

املتبقي  الأثر  هيئة اأثر متبقي، ويف  على  احلب 

يختلف الت�ساوؤل »من قال/ لهاتني اليدين/ باأن 

الر�سائل../  واأحالم  اله�ساب/  حرائق  ت�سعال/ 

من قال ل�سم�سك؟/ هنا نور العامل«، هي حماولة 

البحث عن اأعذار �سعرية يف الليل املحلوب يف هذه 

الكلمات الليلية.

حليب  وا�ستدرار   الليل  حلمِة  مل�سة  الن�سو�ض، 

من  كنقطة  الكلمات/  اأن�سج  »لزلت/  نقطة الليل 

مملكة  بني  احلدود  تختلط  حيث  الليل  ليل«، اإنه 

احتطاب  ت�سبُه  والكتابة  الظالم  ومملكة  الظالل 

التمييز  يعد  فلم  الليل؟«،  عتمة  اأم  »ظلك/  الليل 

توملي  »ل  فـ  ليلي  ن�سيٍج  الكل ممتزٌج يف  ممكنًا، 

للطائر/  »توملني  الوقت  نف�ض  للع�سافري«ويف 

واأمللم ما تبقى من ج�سد«، وهي وحدها ت�ستطيع 

اأن جتعَل الليل يغادر اأي�سًا مع الذين غادروا، هي، 

ت�ستطيع اأن متيت الليل »هل �سيموت الليل/ على 

لها  لأن  حقًا:  يدها  على  الليل  قد ميوت  يدك؟« 

�سم�سًا، لكن »من قال ل�سم�سك اأن ت�رصق باكراً؟« و: 

هنا  العامل؟!«، ال�سوؤال  نور  هنا  ل�سم�سك  قال  »من 

عن �سم�سها لأن نور العامل لي�ض هنا، وهنا زمان 

زماٍن اآخر متامًا  العامل يف  ونور  مكان،  ولي�ض 

نور  العامل«!!،  نور  هنا  العتمة/  هذه  يف  »كربنا 

العامل يف العتمة، واإذا ما حتقق احللم مبوت الليل 

فـ »هل �ستطردينني من موت/ هذه العتمة؟«، من 

نور العامل؟!

قب�ض  املغادرة  حلظة  يف  احلب  على  القب�ض 

وبعد  يو�سف،  قمي�ض  على  القب�ض  ي�سبُه  ناق�ض 

ذلك ل يبقى اإل اأثر القمي�ض يف اليد، اإحمرار اجللد 

يف اليد والعنق، ال�سم�ض غادرت اأي�سًا اأو هي التي 

حماولة  يعني  والبقاء  غادروا،  الذين  كل  قادت 

كتابة تلك الذكريات التي تتوارد على من غادَرُه 

الليل  اأوهام  و�سط  الليل  ن�سج  اأو  الكتابة  النوم، 

القب�ض على قمي�ض يو�سف  وخماوفه، حماولت 

الت�ساوؤل،  باإعادة  بالكتابة،  بالتدوين،  الهارب 

بالذكرى: بتدوير الأمل.

القارئ كتابة التدوير القا�سية  عن  يغيب  لن 

التي تختفي يف ج�سد الليل خلف الثياب الرهيفة 

يعتمده  التدوير الذي  اأ�سلوب  ال�سل�ض،  لالأ�سلوب 

القا�سي  التدوير  ذلك  املجموعة،  طوال  ال�ساعر 

القلب  ع�رُص  العت�سار،  تدوير  الأمل،  �سدة  ب�سبب 

والأغاين،  والذكرى  واللحظات  والليل  والكلمات 

ي�سيُع  الذي  الليلي  للحطاب  نف�سُه  والدوران 

ليل  العني يف  ت�سعفه  ول  اجلهات  متييز  عليه 

نف�سُه  الدوار  حول كل مكان،  يدور  فيظل  الغابة 

الُعَقد  علينا  وي�سبُك  غادروا  الذي  ليل  يف  يلفنا 

واأن ل يفك  للقياد،  اأبداً  ي�سل�ض  ل  اأن  متعمداً 

ويربطُه  يلويه  مرٍة  كل  بل  اخليط ال�سل�ض الدقيق، 

يف هذه  العامل،  نور  هنا  القلب،  اأمل  فوق  جمدداً 

العتمة، اإثر مغادرة ال�سم�ض.

الليل

ت�سدق  زلت  اأما  املا�سي/  ت�سدق  زلت  »اأما 

اإن هذا احلا�رص/ مل يكن  امل�ستقبل/ من قال لك 

على  ليطغى  ميتد وميتد  الليل  اآخر«،  ليل  �سوى 

احلا�رص  على  الليل  يطغى  وحني  اأي�سًا،  احلا�رص 

مادام  املطبق،  الليل  هذا  هناَك �سوى  يعود  ل 
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اأ�ساًل  الليل، وامل�ستقبل  املا�سي غاَدَر و�سار يف 

يف الليل، وما دامت هنا العتمة: »هنا نور العامل«، 

بقايا  اإىل  ليله   من  يتحول  واملوت املظلم الليلي 

نور: »�ساأ�سمي ا�سما واأ�سمت/ املوت/ هو اأي�سا/ 

ين�سكُب حليب  ويتكثف،  الليل يطغى  نور«،  بقايا 

التي  الكلمات  يف  ليل،  نقطة  ن�سيج  يف  الليل 

يتبعه  الذي  الليل  اأثُر  غادروا،  للذين  اأثراً  ت�سكل 

)اأيام  تبداأ  ملاذا  مفهومًا  �سيكون  عندها  القّفار، 

مل تغادرنا( بهذا املقطع: »ملاذا هذا الوقت يحفر 

اأخدوده؟/ ملاذا هذه املياه الثمينة تتبخر؟«، اإنها 

اأيام مل تغادرنا لكنها وقٌت يحفر اأخدوده، ومياٌه 

ثمينة تتبخر، اأي اأنها اأياٌم يف حالة مغادرة اأي�سًا 

لكنها  غادروا  كالذين  تغادر  اأياٌم  تبقى،  لكنها 

مثلهم تبقى، يف الليل، يف تلك الليلة، ذلك اليوم، 

التي  والليلة  ليلة،  كل  �سارا  اللذان  واليوم  الليلة 

الزمن  وجه  اأدخلت  الليل،  يف  كله  الأثَر  اأدخلت 

يف الليل، حتى النهار لي�ض نهاراً »ل �سجر هنا/ 

النهار  جتنبه«  ن�ستطيع  ل  الذي  النهار/  لكنه 

يوقظ  الذي  الفجر/  هذا  »لنن�سى  الأ�سجار  هو 

لتوقف  واإل  اأ�سجار  نهار  بقي  وح�سنا  الأ�سجار«، 

الزمن املغادر من �سدة هذا الأمل.

موت  نكت�سُف  املتبقية  الليلية  اللحظات  يف 

اأ�سماء  »نبدع  الكلمات  والن�سيد و�سمَت  الأغنية، 

امل�ستمرة،  املغادرة  لتلك  اآثار  كلها  لل�سمت«، 

 املتبقية، وال�سمت املتبقي، 
ُ
وهذا الليل هو الآثار

واملجموع لكن يف اخللف، يف اخللف الزمني الذي 

هو امل�ستقبل، ففي زمن املغادرة ي�سري امل�ستقبل 

اأثراً للمغادرة يعي�ض فيه الوحيد املغدور والغدير، 

النفق  نهاية  يف  نوٍر  بقايا  املوت  ي�سرُي  عندها 

بقايا  اأي�سًا/  هو  واملوت  نكتب/  »ملاذا  املظلم 

نور«، ال�سوؤال امل�ستمر عن النور يف الليل املن�سوج 

يف الكلمات، يف املوت، بعد اإظالم احلقل، وموت 

»الليل  الليل  والليل  الكلمات،  و�سمت  الأغنية، 

»مهما  نهار  لك  كان  لو  حتى  الزمن«،  وجُه  هو 

كان عليه نهارك/ �ستكرب بني احلجارة والليل«، 

كله،  الزمن  ي�سمُل  والليل  حقًا،  العتمة  يف  النور 

ويف الليل ت�سرُي املجموعة ال�سعرية اإجابة على 

الكلمات؟« لأن  �سوؤال »ماذا فعلت اذا/ بكل هذه 

»ل  غادروا  ليل الذين  من  الن�سيج  هي  الإجابة 

وما  ليل«،  من  كنقطة  الكلمات/  اأن�سج  زلت/ 

يكتبه الليل »يكتب الليل نف�سه/ يف هذه التنهيدة 

ال�سامتة..«

الليل يف الذين غادروا ي�ستعيد جدوده ال�سعريني، 

الليل ال�سعري الذي يفي�ض دومًا ويغرُق يف دوامة 

ال�سعرية  الليايل  فعل  نتذكُر  الزمن،  وجه  رياحه 

ُربطت  الذي  الليل  ذلك  القي�ض،  امرئ  عند  كما 

�سخمة  اأمواٌج  ولُه  اجلبل،  اإىل  بحباٍل  جنومُه 

لياًل  له  التايل  ال�سباح  يجعُل  والذي  كالبحر، 

اأي�سًا »األ اأيها الليل الطويل األ اجنلي ب�سبٍح وما 

الإ�سباح منك باأمثل/ فيالك من ليٍل كاأن جنومُه 

النابغة  ليل  اأو  بيذُبِل«،  �سّدت  الفتل  مغاِر  بكلِّ 

ندوُر  اأو  الكواكب،  بطيء  يعانيه  الذي  الذبياين 

فننع�ُض  الليل  جن  يتلب�سنا  الليلية   احل�رصة  يف 

 »Hell ist die Nacht« ت�سيالن  باول  مع  مرددين 

نرّي هذا الليل الذي وجَد لنا قلوبًا/ نرّيٌ هذا الليل«، 

الليل يبدو قادراً على اأن يبتلَع ال�سوء واأن يجعَل 

لعتمتِه نوراً.

يحفرون  كانوا  »الذين  فهم:  غادروا  الذين  اأما 

�سوى  خلفهم/  يرتكوا  مل  احلكمة،  غادروا  الليل/ 

ويبقى  ن�سيد..«  بدون  بقيت  لغة/  اللغة/  هذه 

احلقل م�ساًء كي يهدي اإىل الدرب، م�ساء بكلمات 

الأغنية، ببقايا نور املوت، ونور العامل 

احلقل  �ساأترك  رغبت  اإن  لكن  الغناء/  موت  »هو 

م�ساء«.  
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مزاولة االرحتال والكتابة

ولد غالب هل�سا يف قرية )ماعني حمافظة مادبا 

الأردن( بتاريخ 18 12 1932 وتويف بدم�سق يف 

18 12 1989 يف �سن الرابعة ع�رصة فاز باجلائزة 

الأوىل يف م�سابقة للق�سة.

املطران  مدر�سة  بعمان  الثانوية  درا�سته  اأنهى   

وتوجه اإىل بريوت للدرا�سة يف اجلامعة الأمريكية 

ثم  طرابل�ض،  يف  اعتقل  عام  بعد  ال�سحافة  ق�سم 

الأردن  اإىل  فعاد  بريوت،  يف  ال�سلطات  لحقته 

اإىل  و�ُسجن يف �سجن املحطة عمان وُنقل بعدها 

معتقل اجلفر ال�سحراوي، ثم فر�ست عليه الإقامة 

اجلربية يف مدينة مادبا كتب يف روايتي ال�سحك، 

والبكاء على الأطالل عن اأجواء هذه الفرتة بطريقة 

الفال�ض باك وقد حاول فرد ال�سور ومللمتها مع 

فاأحال  القاهرة  يف  اجلديد  وواقعه  حياته  �سور 

احلياة  لغاية  جديد  فهم  اإىل  وحنينه  اأوجاعه 

ذاتها.

اأبعاداً  ومتلم�سًا  الإقليمي،  الت�سنج  متجاوزا   

اأن  فا�ستطاع  وخربها  عا�سها  لعوامل  غنى  اأكرث 

الرواية  يف  وجديدة  منفتحة  حتليلية  روؤية  يقدم 

العربية.

ل  العراق لكنه اعتقل عام 1954 وُرحِّ اإىل   �سافر 

درا�سة  ل�ستكمال  القاهرة  اإىل  غادر  الأردن،  اإىل 

ال�سحافة يف اجلامعة المريكية والتي اأنهاها يف 

عام 1958.

�سيا�سية  لأ�سباب  القاهرة  يف  اأقام  البداية  يف   

ال�سني  وكالة  يف  وعمل  اإرادته  عن  خارجة 

اجلديدة.. كان له ح�سور مميز يف احلياة الثقافية 

امل�رصية و�سارك كذلك يف احلالة ال�سيا�سية وجتدر 

الإ�سارة اإىل اأنه تلقى تدريبًا ع�سكريًا عام 1956 

وتوجه اإىل الإ�سماعيلية كان وقتها ما زال طالبًا 

يف اجلامعة مع زمالئه امل�رصيني للم�ساهمة يف 

يف  اعُتقل  بعد  وفيما  الثالثي..  العدوان  مقاومة 

م�رص مع زمالئه الي�ساريني عام 1966.

وظل  امل�رصية  اللهجة  واأتقن  م�رص..  ع�سق   

الع�سق  هذا  يوم يف حياته..  اآخر  اإىل  بها  يتحدث 

ب�رصها  طقو�ض  عن  يكتب  لأن  دائمًا  يدعوه  كان 

وحياتهم اليومية امل�سحونة بالبهجة وال�سخرية، 

الجتماعي  احلراك  واإ�سكالت  م�ساعبهم  عن 

وال�سيا�سي الذي عاي�سه و�سارك فيه كواحد منهم.

 اإل اأن الطبعات الأوىل لكتبه ورواياته با�ستثناء 

رواية اخلما�سني كانت تتم يف بريوت لأنه وعى 

اأوك�سجني احلرية الذي حتتاجه  اأن بريوت  متامَا 

كتاب  اإىل  اأوراقه  لتتحول  العربي  املثقف  رئة 

مطبوع دومنا حذف اأو تعديل.

العريقة يف طبع  اإ�سافة لقدرة بريوت وخربتها   

يف  مرتجمًا(  اأو  )موؤلفًا  الكتاب  وتوزيع  وترويج 

البالد العربية والعامل.

 عمل يف وكالة الأنباء الأملانية.. وقد نقل اأجواء 

ترك  حني  اخلما�سني..  روايته  يف  املرحلة  تلك 

اأعطى جزءاً  اأبوابها  الوكالة  اأغلقت  اأن  العمل بعد 

من التعوي�ض املادي الذي ح�سل عليه للرجل الذي 

واملطبوعات  واملجالت  ال�سحف  له  يجلب  كان 

لي�سرتي ك�سكًا خا�سًا به. والباقي وهبه ل�سديقه 

املبدع املعروف م�ساهمة يف ت�رصيع زواجه لي�ض 

باب  من  واإمنا  غالب  قال  كما  )املنة(  باب  من 

ال�ستحقاق.. بذلك مل يحتفظ لنف�سه من التعوي�ض 

)مبليم اأحمر( كما يقول امل�رصيون.
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ن�سال حمارنة

كاتبة من الردن

غالب هل�سا.. 

الكتابة مبنطق حلم اليقظة



 اأوقفته ال�سلطات امل�رصية عام 1976 اإثر قراءته 

زيارة  على  احتجاجًا  امل�رصيني  املثقفني  بيان 

ال�سادات للقد�ض واأجربته على الرحيل.

 اأجنز يف م�رص اأغلب رواياته ال�سحك البكاء على 

متاأخرة  مرحلة  ويف  ال�سوؤال  اخلما�سني  الأطالل 

ن�رص الروائيون.

يف  خاللها  عمل  �سنوات  لثالث  بغداد  يف  اأقام   

عديدة،  اأخرى  �سحف  يف  وكتب  الأقالم  جملة 

والثقافية  ال�سيا�سية  احلياة  يف  كعادته  و�سارك 

العراقية.. كتب عن جتربته يف العراق رواية ثالثة 

وجوه لبغداد والتي نال ب�سببها عزوفًا ونفوراً من 

رفاق الأم�ض ومن القادة ال�سيا�سيني يف املعار�سة 

نف�ض  ح�سد  فقد  اأي�سًا  وللذكرى  اآنذاك..  العراقية 

يف  ال�سيا�سيني  القادة  قبل  من  واجلحود  الت�سنج 

اأن  مع  �سلطانة  روايته  عن  الأردنية  املعار�سة 

كمروية  طياتها  يف  حملت  بالذات  الرواية  هذه 

حقيقية تبدل حياة النا�ض يف الأردن، يف القرية، 

العا�سمة املتكونة حديثًا  الأكرب، يف  املدينة  يف 

اإ�سافة لتحليله  الزراع، النتماء للقبيلة،  البداوة، 

اخلا�ض لتفكيك البنية القدمية وبداية تكوين بنى 

مع  احلديث  الأردين  املجتمع  هيكلية  يف  جديدة 

املناطق  لأبناء  ال�سفاهية  الثقافة  على  تركيزه 

املختلفة.

والتي  بريوت  يف  للعي�ض  انتقل   1978 عام  يف   

اأيلول 1982 على ظهر باخرة  اأي�سًا يف  غادرها 

مع املقاتلني الفل�سطينيني اإىل عدن. �سافر بعدها 

اإىل  عاد  عام  بعد  برلني  اإىل  ومنها  اإثيوبيا  اإىل 

 /18 يف  وفاته  يوم  حتى  فيها  وا�ستقر  دم�سق 

12/ 1989 نقل جثمانه يف اليوم التايل ليدفن 

يف الأردن.

الدرا�سات  يف  الفرتة  تلك  يف  نتاجاته  اأبرز  من   

املراأة  حرية  وم�سكلة  الفا�سلة  املوم�ض  والنقد 

عوز  عامو�ض  ال�سهيوين  لأعمال  نقدية  قراءة 

وترميزاته. املكان يف الرواية العربية العامل مادة 

وحركة: درا�سات يف الفل�سفة الإ�سالمية. 

 ومن ترجماته جماليات املكان لغا�ستون با�سالر 

فوكرن ملايكل ملجيت احلار�ض يف حقل ال�سوفان 

رواية لـ �سالنجر. 

مقاربة نقدية

يف  الكبار  املجددين  اأحد  هل�سا  غالب  الروائي 

اإىل  بحاجة  اإبداعه  ومازال  العربية  الرواية 

اإعادة درا�سة ومتحي�ض، لي�ض فقط لأنه عرب نفق 

جديدة  اأ�سكال  اإىل  و�سعى  الكال�سيكية  التقليدية 

اأكرث قدرة على جت�سيد حلظاتنا واأزماننا اخلا�سة. 

البنائية  املالمح  اختيار  بارعًا يف  كان  لأنه  بل 

مع  العربية  الأماكن  روح  نقلت  التي  احلداثية 

–الأردن-م�رص-العراق- خ�سو�سياتها  تباين 

وا�ستنطاق حوا�ض ومتزقات ب�رصها والبحث معهم 

عن احلل عن اخلال�ض.

فبقدر  اإبداعاته..  عن  هل�سا  غالب  ينف�سل  مل 

عن  الأغطية  ك�سف  يف  و�سفافًا  جريئًا  كان  ما 

ومتمرداً  عنه،  امل�سكوت  عن  واأوجاعنا،  دماملنا 

على ال�سكل وال�رصد التقليدي يف املرويات.. كان 

يف حياته معار�سًا وُمناكفًا لكل ما هو تقليدي 

وثابت ومعّوق. كان ناقداً لذعًا، رقيقًا وحازمًا 

و�ساخراً  م�ساك�سًا  وذكيًا،  كرميًا  اأ�سدقائه،  مع 

احل�سابات  عن  البعد  كل  وبعيداً  تعليقاته  يف 

فقد  اأو..  اأو..  مال  اأو  حظوة  اأجل  من  والتكتيكات 

�ض حياته مل�رصوعه الإبداعي والثقايف.. ولي�ض 
ّ
كر

من اأجل �سلطة اأو نفوذ ما. )ثم انحب�ض ال�سوت يف 

�سوى  حياتي  يف  �سيئًا  اأفعل  مل  وتال�سى.  داخله، 

�سوته  ال�سوت،  ي�سمع  ولكنه  مواقف.  ت�سجيل 

وعذوبته.  بغرابته  فوجئ  خارجه.  من  اآتيًا  هو، 

خريج  وهو  الثقافة  اأحادي  يكن  مل  �ض326( 

بالإ�سافة  ال�سحافة-  الأمريكية-ق�سم  اجلامعة 

الرتاث  در�ض  امل�رصقية،  امل�سيحية  ثقافته  اإىل 

الإ�سالمي وكان مهتمًا  والفل�سفي  العربي  الأدبي 

ما  وبقدر  اخل�سو�ض.  وجه  على  املعتزلة  بنتاج 

اأعجب بفوكرن الأمريكي وترجم له وتاأثر به، كذلك 

ترجم غا�ستون با�سالر الفرن�سي اإىل القراء العرب 
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وتاأثر مبنهجه حتديداً ما يتعلق باملكان وتاأثريه 

على �سيكولوجية ال�سخ�سية..

له طابع  املكان كف�ساء  اهتم غالب بخ�سو�سية 

خا�ض ومالمح مميزة تك�سف اأثرها على ف�سيف�ساء 

حياة الب�رص فيه.

يف رواية )ثالثة وجوه لبغداد( مترد على الراوي 

الن�سقاقات  من  يعاين  الراوي  وجعل  العارف، 

والهذيانات التي يعي�سها �سخو�ض املروية.

اأما يف رواية ال�سحك ا�ستجمع اأكرث من راٍو وجلاأ 

يف  الأمكنة  وتباين  املتعددة  الق�ض  اأزمنة  اإىل 

تقنيات عديدة  وا�ستفاد من  الواحد.  الن�ض  داخل 

ومن  التداعي،  وال�سرتجاع،  املونولوج  منها 

م�ستويات اللغة، فمن ال�رصد الأدبي امل�سغول عليه 

اإىل لغة ال�سحافة والوثائق اإىل لغة احلياة اليومية 

ال�سفاهية، ولغات الفنون املختلفة )ال�سينما، اأغاين 

الفولكلور، الأيقونة الدينية(.

مع  اتفاقًا  اأعقد  اأن  قررت  اأكتب  اأن  اأجل  )من 

ال�سغرية  واأجتنب �رصاعاتها  اأ�ساملها  اأن  احلياة: 

تنازلت عن كل مطالبي عدا  البائ�سة... يف عملي 

اثنني: الوقت والعزلة. ومل اأكن خا�رصاً. �ض357(

نف�سه  هل�سا  غالب  كانوا  الأثريين  رواياته  اأبطال 

الطبقة  �رصائح  اإىل  ينتمون  اآخرين  و�سخو�سا 

اللتزام  �ساحب  اأو  املثقف،  حتديداً  املتو�سطة، 

ال�سيا�سي بغ�ض النظر عن انتمائه الطبقي، املراأة 

اأو  ال�سعبية،  احلارة  ابنة  اأو  العابرة،  اأو  العا�سقة، 

ليلة  األف  جنيات  ت�سبه  التي  الغائبة  احلا�رصة 

وليلة. مع مالحظة اأنه مل يعزلهم عن بقية �رصائح 

موؤ�س�سات  يف  يعملون  )من  املختلفة  املجتمع 

ال�سلطة –اأو الطبقات ال�سعبية –اإلخ..(

الذاتية؟  �سريته  كتابة  هل�سا  غالب  د  تق�سّ هل 

يكتب  اأن  اأراد  اأم  املدن!  عرب  الق�رصي  ترحاله  اأو 

والب�رص  الأمكنة  عن  والذاتية جداً  اخلا�سة  روؤيته 

�رصكائه يف الواقع املعا�ض. قد يقول قائل انه اأراد 

اأن يكتب نف�سه. فليكن.. ما يهمني يف احلقيقة اأن 

غالب جنح يف جمع التداخالت ما بني املجتمعي 

علّية  يف  واجلغرايف  والتاريخي  وال�سيكولوجي 

 لي�سنع 
ّ
البناء الروائي يف ت�سابك تركيبه الن�سي

ن�سيجًا ثريًا للو�سول اإىل اأزمة التمزقات العميقة 

بغ�ض  املعا�رص  العربي  الإن�سان  يعي�سها  التي 

النظر عن العوا�سم التي ينتمي اإليها.

)كان ال�سوت رقيقًا، حزينًا، مفعمًا بالبكاء. كان 

اللذين  واحلنان،  الرقة  الداخلي.  البكاء  من  نوعًا 

ينبعثان منه، قادمني من املا�سي البعيد، يعيدان 

البكائيات،  اإيقاع  الطفل،  تنومية  احلياة  اإىل 

�سوت احلادي يتخلل ليل القرية من م�سافر يعرب 

ثقيلة،  ظلمة  و�سط  خائف،  وحيد،  حاّد  اأطرافها، 

يف  لمراأة  ملتب�سة  وابت�سامة  بالرعب..  م�سحونة 

وتوالت  بالدوار.  ال�سبي  ت�سيب  معزول،  كهف 

ال�سور الثابتة، كاأنها �سور فوتوغرافية، ما تكاد 

من�سية:  قدمية  انفعالت  معها  تثري  حتى  تبدو، 

ونهر  امليت  البحر  الغور،  ال�رصقية،  الأردن  جبال 

الأردن...( �ض325.

لبغداد«  وجوه  »ثالثة  رواية  من  ال�سابق  املقطع 

خمتلفة  ب�سيغ  الأحداث  نف�ض  ذكر  الكاتب  اأن  اإل 

ذكر  اخلما�سني«  رواية  »يف  �سابقة  روايات  يف 

ويف  وهكذا..  اجلبل  قمة  اإىل  �سعوده  حادثة 

ذكر  الأطالل«  على  و»البكاء  »ال�سحك«  روايتي 

حادثة املراأة اخلارجة من الكهف وكيف حاولت 

يديها  تذكر  اأخرى عندما  ومرة  عنوة..  احت�سانه 

و�سعوره بالندم لبتعاده عنها...

احلادثة  هذه  كتابة  تكرار  �سبب  ما  نف�سي  �ساألت 

يف اأكرث من عمل روائي؟! خا�سة واأن غالب كتب 

يف كل رواية تف�سيال ما عن ال�سبي اأو الطفل.. عن 

رائحة بكرج القهوة.. عن املكان الأول الذي قدم 

اإىل احلياة. وتذكرت مقولة غا�ستون با�سالر  منه 

راأ�سنا، كلما عانينا من  »فكلما بعدنا عن م�سقط 

عذاب روائحه« الروائح التي �سدته اإليها.. الالوعي 

الذي تداعى كلمات على الورق.. على �سكل لوحات 

من  اأكرث  يف  اأمامه  انت�سبت  ار�سيفية  انطباعية 

اجتاه فاأحالها اإىل الزمن الذي ي�رصد منه.
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اإىل  تدعوه  اأح�ساءه،  لذعة  تلوب  اللوعة،  )متور 

النخراط والغو�ض، دافعة به اإىل ما�ٍض ي�ستحيل 

وحتقق  احلوا�ض  تتحرك  كيف  �ض15  ا�ستعادته( 

تلٍق متنقل من ح�ض لآخر فتوقظ التنّبه النائم؟

)هل ن�سيت ذلك كله، حتى تلغيه وتدمره من اأجل 

هوية وا�سم ! ماذا ا�ستفدت من عامل الكبار برتابته 

ومنطقيته، و�سعاراته، ونظرياته...!

األ  وال�سكوى:  باللوعة  حمماًل  ال�سوت  ومي�سي 

يكفي ما �سببته يل من عذاب!( �ض326

احلوا�ض  يف  املرتاكمة  الغربة  عذابات  اإذاً  هي 

اأمكنة  املا�سي..  ا�ستعادة  وا�ستحالة  جمتمعة. 

املا�سي  روائح  املا�سي..  اأ�سوات  املا�سي.. 

وامراأة املا�سي املعزولة يف الكهف..

الأوىل  عقبتان:  اأمامي  زال  وما  للكتابة  )اأجل�ض 

ي�سبح  اأن  والثانية  اليقظة،  حلم  مبنطق  الكتابة 

الرواية  فاأرى  يقظة،  حلم  كله  الكتابة  م�رصوع 

التي اأكتبها قد حازت اإعجابًا عامًا( �ض350

كتب كارل يونغ »اأنبثق من احللم« وغالب هل�سا 

الذي  احللم  اليقظة..  حلم  مبنطق  اإبداعاته  كتب 

احلقيقي  الجناز  �رصط  منحه  احلرية..  منحه 

–الرواية- وعندما كان يحلم بالطفولة يعود اإىل 
مرقد تاأمالته.. اإىل التاأمالت التي �رّصعت له اأبواب 

الأول  ال�ساكن  جعلته  التي  اليقظة  اأحالم  العامل.. 

ي�سكنه  كما  العامل  �سكن  كاأنه  الوحدة..  عامل  يف 

طفل متوحد ي�سكن ال�سور.

يف روايته »الروائيون« اأراد اأن يقول اإن )التقدم( 

الذي حتقق على م�ستوى الوطن بنيويًا و�سيا�سيًا 

مل يكن عميقًا كما يجب فقد انهار عند اأول امتحان 

حني ا�ستطاع جزء من النظام نقل الوطن اإىل �سفة 

اأخرى وحتالف مع قوى حمافظة متزمتة فر�ست 

تنتمي  التي ل  الأخالقية  واأعرافها  قيمها  اأن�ساق 

للع�رص و�ساركته بتعري�ض البلد لنهب �سفيه حتت 

بند اأخالق ال�سوق. اأبطال الرواية هم النجوم الآفلة 

يف حركة الي�سار امل�رصية.. حتديداً ن�ساء اأجه�ست 

وال�سيا�سي،  الجتماعي  احلراك  يف  م�ساهماتهن 

على  القدرة  ففقدن  اجلمعية،  اأحالمهن  وُك�رصت 

ال�سخ�سيات متباينة نف�سيًا  راأب �سدع النك�سار. 

يف تعاطيها مع احلدث، مع خملفاته يف اليومي 

عنه- امل�سكوت  عرب  الراوي  ي�ستنطقها  املعا�ض، 

اإىل  رغباته  حّول  يكذب-عندما  ل  الذي  اجل�سد 

يف  وجودها  من  وينتقم  الذات  يجلد  كرباج 

وماديًا  معنويًا  وا�ستمراريتها  كينونتها  جمال 

م�سطربة،  الفردية  الهوية  –احلياة.  املكان  يف 

النف�سي  امل�ستوى  على  مبرارة  ت�سارع  ملتوية، 

الداخلي، تراوغ نف�سها فال يتّبقى يف يديها �سوى 

الوهم الذي ت�سفي عليه تعريف: الالجدوى.

مثرياً  �سيبقى  هل�سا  غالب  الأردين  الروائي  اإن 

لذلك  للجدل لأنه كان �سادمًا بعنف وعن وعي، 

التي  التقليدية  ال�سورة  �سفو  يعّكر  اأن  ا�ستطاع 

لدينا عن العامل، وال�سورة التي لدينا عن اأنف�سنا 

بو�سفنا قراء. بهذا املنحى ت�ساوى مع كتاب كبار 

والروائي  نن،  اأنايي�ض  الروائية  منهم  العامل  يف 

ماريو بارغا�ض يو�سا.

املرجع:

 - – عّمان  اأزمنة  دار  الكاملة-  الروائية  الأعمال  هل�سا-  –غالب 
 .2003

264نزوى العدد 65 / يناير 2011 

متابعـــات.. متابعـــات.. متابعـــات 

 s  s s



ن�سو�ص ويوميات و�سهادات عن املدينة املقد�سة

لنا  »قالت  كتاب  القد�ض  مدينة  يف  حديثا  �سدر 

القد�ض« لالأديب الفل�سطيني حممود �سقري، والكتاب من 

من�سورات وزارة الثقافة الفل�سطينية للعام 2010يف 

طبعته الأوىل ويف مائتي �سفحة من القطع املتو�سط، 

اإىل  هذا  كتابه  ق�سم  �سقري  املقد�سي حممود  والكاتب 

اأق�سام ثالثة: ن�سو�ض، يوميات، �سهادات. 

الكاتب  ياأخذنا  الرثي  الكتاب  هذا  نوغل يف  اأن  قبل 

فيجمل  ق�سمني  اإىل  ق�سمها  حيث  الكتاب  مقدمة  اإىل 

بني  تنقل  فقد  كله،  الكتاب  قوله يف  اأراد  ما  الكاتب 

وبراغ،  وبريوت  عّمان  بني  ما  وغربية  عربية  دول 

ولكن اأي من هذه املدن مل ت�سكنه كما �سكنته مدينة 

القد�ض.

 اأما الق�سم الأول من الكتاب فيتحدث فيه الكاتب حول 

القد�ض كما كانت وكما هي الآن، و�سبابيك بناياتها 

العربي،  الأدب  يف  ال�سبابيك  دور  اإىل  لفتا  القدمية 

وجاء يف ثمانني �سفحة، والق�سم الثاين املدينة كما 

هي يف امل�سهد اليومي، وهي يوميات كتبها الكاتب 

اإىل يوم 2009/9/9  بداأت من يوم 1996/4/22 

ثالث  يف  جاءت  يوميا،  ن�سا  وت�سعون  ثمانية  وهي 

كما  »املدينة  �سماه  الثالث  �سفحة،والق�سم  و�سبعني 

هي يف ال�سهادات« وجاءت يف خم�سة موا�سيع هي: 

العائلة ومفارقات احل�سار  و�ستات  ال�سكاكيني  بيت 

ومن القد�ض اإىل برلني واأنا والقد�ض والكتابة، وجاءت 

يف ت�سع وع�رصين �سفحة. 

ن�سو�ص

يف الق�سم الأول من الكتاب تف�سيال يقف الكاتب على 

جوانب عديدة من جوانب احلياة وخ�سائ�ض املدينة 

ذاكرة  يف  كبري  اأثر  لهم  كان  اأ�سخا�ض  عن  فيتحدث 

واأديب  مفكر  وهو  ال�سكاكيني  خليل  مثل  املدينة 

ومريديه  حمبيه  له  واأ�سبح  املدينة  �سكن  فل�سطيني 

من الأدباء واملثقفني، كما ويتحدث الكاتب عن بنات 

النه�سة  اأجل  الن�سال من  املدينة فيذكر دورهن يف 

الن�ساء  الدزدار رئي�سة جمعية  �سهندا  اأمثال:  واحلرية 

العربيات يف القد�ض، وزليخة ال�سهابي التي اأ�سبحت 

فيما بعد رئي�سة الحتاد الن�سائي يف القد�ض، و�سلطانة 

اأول  البديري  ال�سكاكيني، وفاطمة  عبده زوجة خليل 

عما�سة  اأبو  رجاء  وال�سهيدة  برامج،  ومعدة  مذيعة 

وحياة املحت�سب.

القد�ض  �سبابيك  اأمام  طويلة  وقفة  الكاتب  ويقف 

والهدف  الفنية  اأ�سكالها  عن  ويتحدث  فيها،  ليتاأمل 

ح�سلت  التي  والتغريات  الزمن  مع  تغري  الذي  منها، 

على ال�سعيد الجتماعي وال�سعيد ال�سيا�سي، كتحول 

ال�سبابيك ملواقع ل�سكب الزيت املغلي، وقذف اأ�س�ض 

اأيام  الحتالل  جنود  على  بالرتاب  املليئة  الورد 

النتفا�سة الأوىل، ويذكر ما كان لل�سبابيك من دور 

و�سيلة  كانت  حيث  حمفوظ  جنيب  روايات  يف  كما 

احلال  تبدل  وكيف  لل�سارع،  النظر  ل�ستقراء  ن�ساءه 

ومل يعد لل�سباك هذا الدور بظهور الهواتف والهواتف 

النقالة وا�ستخدام املراأة لها كو�سيلة ات�سال.

ويتحدث الكاتب عن ظاهرة ترييف القد�ض، ويعزو هذا 

اإىل حترك الريفيني نحو املدينة، ونزعة البريوقراطية 

التي مار�ستها قيادة منظمة التحرير يف اخلارج اأثناء 

التعاطي مع النتفا�سة، )فاأ�سبحت القرى واملخيمات 

الدور  �ساحبة  هي  املدن  يف  ال�سكانية  وامتداداتها 

الأبرز يف ن�سال احلركة الوطنية الفل�سطينية، واأ�سبح 

الرتييف وما ميثله من قيم حمافظة هو ال�سمة الأكرث 

و�سوًحا يف املجتمع الفل�سطيني، وتراجع يف الوقت 

وما  والثقافية،  ال�سيا�سية  ونخبها  املدينة  دور  ذاته 

عن  الكاتب  ويعرب  ع�رصية.(�ض37،  قيم  من  متثله 

قائال  الفل�سطينية  القوى  على  بعتبه  هذا  يف  راأيه 
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�سمـــا ح�ســـن

كاتبة من فل�سطني 

حممود �سقري

فـي »قالت لنا القد�س« 



املقد�سي  املدين  املجتمع  اإنعا�ض  باإمكانها  كان  اأنه 

احلكومية  غري  واملوؤ�س�سات  النقابات  بعث  باإعادة 

والنوادي، وت�سجيع الن�ساط الثقايف والأدبي والفني، 

لكن بدل من ذلك جند قيم الريف الداعية اإىل التقوقع 

والنغالق ت�ستفحل فيها، وحدث حتول يف القيم فلم 

تعد للعقالنية وللتنوير واحرتام العلم والثقافة والفن 

التزمت  اإىل  امليل  وازداد  ملمو�ض،  اأثر  ذات  حظوة 

الن�ساء،  على  والت�سييق  الأفق  وت�سييق  والتع�سب، 

وكان لكل هذا اآثار �سلبية على املدينة، وت�سافر غري 

مبا�رص مع ال�سيا�سة الإ�رصائيلية على حد قول الكاتب 

املدينة،  يف  احليوية  القت�سادية  الأن�سطة  لت�سفية 

كال�سياحة اإذ مت اإغالق مطاعم وفنادق ودور �سينما 

احلركة  على  �سلًبا  اأثر  الذي  الأمر  اأخرى،  واأماكن 

ال�سياحية وعلى مواطني املدينة وبالذات امل�سيحيون 

منهم. 

ويتحدث الكاتب عن و�سع الثقافة يف القد�ض حتديًدا 

تغيري يف هذا  بها، وما طراأ من  الهتمام  تردي  اإىل 

املجال مثل اإغالق دور ال�سينما بعد اأن اأ�سبح الذهاب 

اإىل ال�سينما عادة غري ماألوفة عند املقد�سيني، وتدين 

�سوى  توفر  وعدم  اأق�سى حد ممكن،  اإىل  القراء  ن�سبة 

كتب غري حديثة ال�سدور. لكن بالرغم من هذا يوجد يف 

القد�ض ع�رصون موؤ�س�سة ثقافية والعديد من الأن�سطة 

الوطني  فامل�رصح  املوؤ�س�سات،  هذه  تنظمها  التي 

الأ�سبوعية،  ال�سابع  اليوم  ندوة  يقيم  الفل�سطيني 

من  العديد  تقيم  يبو�ض  وموؤ�س�سة  م�رصحية..  ا  عرو�سً

الربامج اأهمها احتفالية فل�سطني لالأدب، والعديد من 

الأن�سطة الأخرى اإل اأنه يف معظم الأحيان ت�سهد هذه 

الأن�سطة فقًرا باجلمهور. 

الق�ضم الثاين )املدينة كما هي يف امل�ضهد اليومي( 

مذكرات  وي�سمل  �سفحة   73 يف  الق�سم  هذا  ويقع 

اأيلول  وحتى   1996 ني�سان  من  للكاتب  �سخ�سية 

2009 يتميز هذا الف�سل مب�سداقية ومعاي�سة الذاكرة 

ال�سخ�سية للمكان وللحدث .

الق�ضم الثالث )املدينة كما هي يف ال�ضهادات( 

التقيد  دون  لكن  للكاتب  مذكرات  الف�سل  هذا  ي�سمل 

فيتحدث  لالأحداث،  الزمني  والت�سل�سل  بالتاريخ 

الكاتب عن مكامن نف�سه وارتباطه باملدينة. 

يف البداية يحدثنا الكاتب عن بيت خليل ال�سكاكيني 

الواقع يف حي القطمون يف القد�ض الغربية وقد تنقل 

الكاتب واأ�رصته من بيت اإىل بيت، اأما البيت هذا فقد 

لعجوزين،  منزل  الأول  الطابق  فغدا  اليهود  احتله 

وهذا  ا�رصائيليني،  لأطفال  رو�سة  الثاين  والطابق 

الواقع يعمم على العديد من البيوت الفل�سطينية التي 

ذات  يف  امل�ستوطنني  قبل  من  و�سكنها  احتاللها  مت 

احلي، الذي �سار اليوم من الأحياء اليهودية الفقرية 

النخبة  ت�سكنه  الذي  الأحياء  اأحد  اأن كان  بعد  ن�سبًيا 

املقد�سية املثقفة، وجند املعاناة والت�ستت الذي يحل 

برتكيب العائلة الفل�سطينية واملقد�سية ب�سكل خا�ض 

يف ما كتب الكاتب عن عائلته ال�سخ�سية حتت عنوان 

احل�سار(  )مفارقات  عنوان  �سمن  العائلة(.  )�ستات 

اإىل واقع ع�سيب ع�سري على التف�سري،  يتطرق الكاتب 

فعندما اأراد امل�ساركة يف ور�سة اأدبية يف هونغ كونغ 

يف عام 2005، اأر�سل وثيقة �سفره اإىل اجلامعة هناك، 

اأن تولد  فوجدوا تناق�سات يف كون الكاتب ُولد قبل 

اإ�رصائيل ب�سبع �سنوات ويف اأوراقه م�سجل اأنه ُولد يف 

اإ�رصائيل، وجن�سيته اأردنية، فطلبوا منه اأن يف�رص كيف 

ميكن اأن يكون كاتًبا فل�سطينًيا.. 

ويبحث  كتاباته  الكاتب  يراجع  الكتاب  خامتة  يف 

عن القد�ض فيها، وينظر اإىل اخللف ملًيا باحًثا كيف 

تغريت وتبدلت عالقته بها، وكم يحاول التقرب منها، 

وجنده ينهي كتابه مطمئًنا اإىل اأنه كتب و�سي�ستمر يف 

الكتابة عن هذه املدينة »التي ل ت�ستنفدها الكتابة، 

لأنها ل ت�سبه اأية مدينة اأخرى يف العامل، ول ت�سبهها 

اأي مدينة«. 

اإ�ساءة

العام  القد�ض يف  حممود �سقري هو من مواليد مدينة 

1941 كتب الق�سة الق�سرية، والق�سة الق�سرية جدا، 

وق�سة الأطفال، ورواية الفتيان، واأدب ال�سرية، واأدب 

ال�سيا�سية،  واملقالة  النقدية،  واملقالة  الرحالت، 

له  و�سدر  التلفزيونية،  وامل�سل�سالت  وامل�رصحية، 

كاتب  اأبرز  �سقري  وحممود  موؤلفا،  اأربعني  حوايل 

ق�سة فل�سطيني، ومن كتاب ال�سف الأول يف الق�سة 

العربي، ترجمت بع�ض  العامل  الق�سرية على م�ستوى 

اأعماله اإىل اأكرث من لغة اأجنبية.
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الفل�سطيني  ال�ساعر  ديوان  يف  اجلديدة،  احلركة 

ذلك«  ت�سّدُق  ول  �سغرًيا  تكوَن  »اأن  ال�سيخ  وليد 

اهلل(،  برام  »اأوغاريت«  من�سورات  لدى  )ال�سادر 

�سورها  من  الكثري  من�ساأ  يعود  لقطاٍت  �رصد  هي 

التي متّثل تيمًة رئي�سية يف بنية  اإىل »املراهقة« 

وتهكمي،   
ّ
يومي بطابع  املطبوعة  الن�سو�ض 

ال�سعرية،  غري  الرثثرة،  حدوَد  بال�ساعر  وت�سل 

واأدوار  بقرابات  الأمر  يتعلق  عندما  اأحياًنا، 

العائلة،  ال�سيوعي،  احلزب  موؤ�س�سات  واإلزامات 

ال�سلطة الوطنية، والحتالل الإ�رصائيلي. 

بعد  البع�ض،  بع�سهم  عن  ال�سعراء  ميّيز  ما  ولعّل 

جديدة  باأفكار  ياأتون  اأنهم  املوهبة،  يف  الفروق 

وخمتلفة، ولكن املعاين واحدة. اختالف فكرة اأّية 

لها.  �سعرية  �سهادة  تكون  �سواها،  عن  جمموعة 

واإذا كانت بع�ض الأفكار الفرعية، يف الن�سو�ض، 

يف  وعادية،  ال�سعراء  بني  متداولة  �سعرية  ذات 

�سياق الأحداث، فاإن الفروع تكت�سب العتبار من 

اإذ  املختلفة.  وفكرته  العمل  لأ�سل  ينظر  قارىء 

الفل�سطينية  العادة  ن�سو�ض  بني  من  ن�ّض  هناك 

ُرفـَِع يف فكرة العمل الكبرية، وله  بعنوان»وطن« 

حركة/عادة  يف  عادّي  ولكنه  ا�ض، 
ّ
ح�س معنى 

تدول املعاين الوطنية، بني اأ�سحاب هذا الـ»وطن« 

ال�سغري: 

لعائلة  منتخبني  بني  القدم/  لكرة  ملعب  »كاأنه 

واحدة./ �سيء يذكر بالنهايات/ يف م�رصح تابع 

غزة(  قطاع  �سوى  عندنا  العام/)لي�ض  للقطاع 

معهد  امتحانات  يف  ر�سبوا  الذين  من  املمثلون 

التمثيل العايل«)�ض31(.

والرتابة  الإلزام  �سياقات  على  للخروج  اإذن، 

اخل�سارة،  �سعر  وت�سّلم  ت�سليم  يف  والبريوقراطية 

يختار ال�ساعر الفل�سطيني وليد ال�سيخ »املراهقة«، 

ا�سة يف عمر الإن�سان والوجود 
ّ
لأنها املرحلة احل�س

من  عليه  تنطوي  ملا  ذلك،  طريق  من  الوطني 

د ول م�سوؤولية ونفور وفوران �سبقي، 
ّ
طيا�ض ومتر

وتقاليد  عادات  على  والتعّدي  اخلرق  يف  ورغبة 

طاقة  خالل  نلم�سه  ما  وهذا  كثرية.  ومطلقات 

حجًما،  ال�سغرية  املجموعة  يف  املقروءة،  ال�رصد 

القطع  من  �سفحة  و�سبعني  �سبع  يف  الواقعة 

القارىء بعجلة اجلملة  �سي�سعر  املتو�سط. خاللها 

واللقطة امل�رصودة »مبخيالت فا�سقة«. 

وهو ال�سعور ذاته الذي �سي�سري اإىل اندفاع ال�ساعر 

ا، يقّو�ض به اجلانب  وذهابه مذهًبا فردّيا مناه�سً

املرحلة  هذه  يف  املقابل،  والروحي  النف�سي 

اخلجل  بحالت  املراهق   
ّ
مير حيث  احل�سا�سة، 

والإعجاب  الرومان�سية  اإىل  وامليل  والتاأنيب 

وحماكاة  ي 
ّ
للتاأ�س الأعلى  املثل  عن  والبحث 

ال�سورة املثالية التي حتيطها هالٌة من الوقار. 

 مراهق يزيح االأيديولوجيات الكبرية:

من  ال�ساعر  �سي�سّعد  حتديًدا،  اجلانب،  هذا  �سّد 

العادات  لقطات  و�سي�رصد  )اأك�سن(املراهقة، 

»يل  عال:  ب�سوت  والعلنية،  ال�رصية  والرغبات 

عادتان �رّصيتان يومّيا/ وعادات علنية/ رغبات 

مدفونة يف التمثيل/ بطولة مع منى زكي/ اأقبلها 

بطريقة  درامي«،  توظيٍف  دون  دقائق  خم�ض  كل 

املثالية  النزعة  من  ر 
ّ
والتحر الوقار  بهدر  توحي 

املراهقني  الأولد  �سياق  يف  بال�سري  والتمثيلية، 

وجوه  على  الطائ�سة  »القبالت  بطباعة  احلاملني 

بنات العائلة«)�ض71(، وا�ستهداف اأج�ساد الن�ساء 

العامة،  النقل  وو�سائل  واملرافق  الأماكن  يف 
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ن�سر جميل �سعث

�ساعر وكاتب من فل�سطني 

وليد ال�سيخ: مراهق

يزيح الأيديولوجيات الكبرية



 واملراحي�ض والتاك�سي والبا�ض: 
ّ
كاحلي

»اأن متار�ض تلك العادة/ يف املراحي�ض العامة/ 

تكون  بدينات/اأن  لن�ساء  فاجرة  ر�سومات  على 

�سغرًيا/ ول ت�سدق ذلك«)�ض32(. 

انتقامية  بنزعة  م�سغولة  باأحالم  العي�ض  كذلك 

الذهبية،  اليتم  فر�سة  املراهق  منها  يقتن�ض 

وال�سفقة  العطف  طاقاِت  ا 
ّ
وم�ستدر م�ستولًدا 

وال�سبق: »اأن تقف قبالة ال�سماء وحتلم باأن ميوت 

لتنام  بيته/  اإىل  اجلار  وياأخذك  جميًعا  اأهلك 

بعنوان  ن�ّض  يف  حيث  ابنته..«)�ض32(.  جوار 

»مراهقة«، يحّدث املراهق الفقري نف�سه، عن اجلوع 

د حلمه الطائر لل�رصفة بظهور 
ّ
واحلرمان، ول يتج�س

تلك املراأة البنت: »ال�ساورما حّجة كي اأقف قبالة 

تذهبني  اأنت  ول  �رصاءها/  اأ�ستطيع  اأنا  ل  بيتك/ 

لل�رصفة«)�ض63(، ومل جتِد نفًعا احلماقاُت القربية 

من املنزل ول البعيدة، مثل اإثبات عدم اخلوف من 

ا، مل  اأحٍد ب�رصب النبيذ اأو الدخان لأول مرة. واأي�سً

يثمر التناف�ض مع الأولد على وهم املراأة املر�سوم 

عالمات  باإظهار  عليهم  التعايل  ول  الطني،  على 

»اأن  ب�سببه:  والت�ساغر  الكبري  الوهم  اإل  الرجولة، 

تخاف  ل  اأنك  تثبت  مرة/ كي  لأول  نبيذا  ت�رصب 

الأولد بظهور  لتناف�ض  اأن ت�سعد اجلبل/  اأحًدا،/ 

اأنه  تظن  ما  الطني/  على  وتر�سم  العانة/  �سعر 

املراأة/………../ اأن تكون �سغرًيا ول ت�سدق 

ذلك!«.

 لذا، �سيتمّثل ال�ساعر حركَة ترّدي اأو اندفاع »الفتى« 

ا من 
ً
-يف ن�ّض بهذا العنوان- »الذي نزل م�رصعـ

احلافلة«.. خارًجا على الإلزامات واإ�سارات املرور 

الرتابة  اأمناط  وعلى  احلمراء،  الكثرية  واخلطوط 

باآليتها التنظيمية وطباعها ال�سعاراتية والعائلية 

ن�ّض  يف  و�ساهًدا،  ا 
ً
متهّكمـ والعاملية.  والوطنية 

من  بي�ساء  »اإ�سارات  على  »اإ�سارات«  بعنوان 

اأيتام الربي�سرتيكا/ و�سوداء من بو�ض  اإىل  بوتني 

�سارون  اأتباع عمر بن اخلطاب/ وزرقاء من  اإىل 

الدول  جامعة  من  و�سفراء  امل�ستوطنني/  اإىل 

اإىل رفح«)�ض40(. وملتزًما، ك�ساعر، يف  العربية 

ب�سّقها  املراهقة  بثيمة  التزام،  اأميا  الن�سو�ض، 

النفعايل، الع�سياين، الفا�سق والبذيء، بو�سفها، 

الأيديولوجيات  لآباء  �سغري  مراهق  اإزاحة  الآن، 

الكبرية. 

يف  التاأمل  عند  فقط:  للتو�سيح  الإ�سافة  وهذه 

ملجموعته،  ال�ساعر  اختارها  التي  الغالف  لوحة 

فاإننا نرى �ساهًدا كبرًيا قدمًيا على درجات خمتلفة 

اأقرب لالأخ�رص   وال�سحوب و�سيء 
ّ
من اللون النبي

�ساهد  يوجد  ذلك  وجوار  ال�ساهد.  على  الطحلبي 

اأو فارق �سغري،  اأ�سود  طه خّط 
ّ
اأنثوي �سغري يتو�س

يوّقع  ال�ساهد  وفوق  وا�سح،  اأ�سود  جانبي  واإطار 

اأما  ووا�سح.  عري�ض  اأ�سود  بخط  ا�سمه،  ال�ساعر 

 غامق وفاحت. 
ّ
اخللفية اأعلى ال�ساهدين فهي بني

تتالقى،  املختارة،  الغالف  للوحة  القراءة  هذه 

راأيتك  »مرة  ن�ّض  يف  نقراأه،  ما  مع  ما،  حد  اإىل 

�سيٍء  »كّل  ال�ساعر:  يقول  فيه  الذي  البا�ض«،  يف 

 اأو من اخوته/ وعلى فكرة، 
ّ
عندك قريٌب من البني

ذلك«)�ض59(.   
ّ
اأحب واأنا  اخلريف/  ت�سبهني  اأنت 

ال�سيوعي  احلزب  �سورة   
ّ
يحب يعد  مل  اأنه  غري 

ي�ستمّد  عاد  ول  اأعلى.  كمثل  عينه،  من  و�سقطت، 

من �سعاراتها الفارغة الأخالق واملثل املعطوبة. 

ول هو يكرتث لإ�سارات جامعة الدول العربية. »ل 

�سيء حمّدد اأفّكر به« -يقول- اإل احلرية مبعيارها 

حدودها  اإىل  و�سول  والعدمي  واجلن�سي  الفردّي 

الرذيلة  واإعالء  والت�سويه  الإهمال  يف  الق�سوى 

بعنوان  ن�ّض  يف  م�سرًيا،  الف�سيلة.  �سعارات  على 

�سائق  يقوده  الذي  »البا�ض«  اإىل  »ممنوعات«، 

اجلماعية  الو�سيلة  هذه  اأ�سحاب  وي�سع  عجوز، 

اأخالقية مكتوبة على لوحات  اإ�سارات وتنبيهات 

الب�سق/  »ممنوع  الداخل:  يف  مل�سقة  �سغرية 

رمي  اأو  والراأ�ض/  اليد  اإخراج  اأو  والتدخني/ 

ال�سائق«.  مع  التكّلم  اأو  ال�سبابيك/  من  النفايات 

»البيت«:  يف  الأهل  ممنوعات  اإىل  الإ�سارة  كذلك 

النظر  اأو  البلكون/  ال�سورت على  فـ »ممنوع لب�ض 

يف عيني الأب مبا�رصة/ اأو النوم حتى الظهرية/ 

البا�سكاليت«، ف�سال عن  الأخت على  تلعب  اأن  اأو 
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من  الإلزامي  الع�سكرّي  القرار  التجول«،  »ممنوع 

�سلطات الحتالل الإ�رصائيلي! 

ال�ضوارع  يف  م�ضوا  القليلون  ال�ضيوعيون 

الفرعية باجتاه واحد:

»رام  بعنوان  ن�ّض  يف  ال�سيخ،  وليد  ال�ساعر  يرى 

اأعمى«)�ض38(.  »اقرتاح  املدينة  هذه  اأّن  اهلل«، 

الذاكرة  اأتون  من  الحتجاجات  وتت�ساعد 

املحتّل.  والوطن  املختّل  الي�سار  ويوميات 

الرومان�سي  املراهق  انت�ساب  اإىل  �ض 
ّ
فيتعر

للحزب ال�سيوعي، ناقًدا �ساخًرا، من ا�ستالب الفرد 

الأب،  جيب  على  باعتماده  ول�ستقالله  لفرديته 

يف  نقراأ  مثلما  احلزبي،  ال�سرتاك  دفع  عند  حتى 

يقول:  فيه  املنزل«،  عن  بعيدة  »حماقات  ن�ّض 

جيب  من  وتدفع  ال�سيوعي/  للحزب  تنت�سب  »اأن 

اأ�سبوعّيا/ لأّن  اأن جتتمع َمرتني  اأبيك ال�سرتاك/ 

اأْن  العمل؟/…/  وما  �سيغال/  يدر�سون  الرفاق 

ويف  )�ض32(.  ذلك!«  ت�سّدق  ول  �سغرًيا/  تكوَن 

على  للخروج  ودعوة  عظيم،  وبالء  توبيخ  ذلك 

والعائلة  العمياء  واملدينة  املت�سلط  الأب  الإطار 

احلزبية والوطنية املتوا�سعة حّد ال�سفقة واحلزن 

على ت�ساوؤل م�سرية الي�سار وح�سوده يف ال�سوارع 

الرئي�سية العري�سة العامة للمدينة. فـ»ال�سيوعيون 

القليلون م�سوا يف ال�سوارع الفرعية باجتاه واحد«، 

�سور  هم  مبكًرا  املراهقة  و�سلوا  الذين  والأولد 

املراهقة  مرحلة  و�سلوا  الذين  للرجال  تهكمية 

الآن،  املثالية،  الطبيعة  ويعّو�سون  املتاأخرة، 

»حماقات  وميار�سون  ج�سعة،  اإن�سانية  باأوهام 

ال�سوارع اخللفية. ثم ها  بعيدة عن املنزل«. ويف 

يقول:  »موا�ساة«،  بعنوان  ن�ّض  يف  ال�ساعر،  هو 

وكي  �ساحًبا/  وجهك  راأيت  اإيّل/  التفِت  »وحني 

تلك  على  درجت  مذ  اأين  اأبلغتك:/  عنك/  اأخّفف 

اأو/  البيت/  من  املظلمة  الأماكن  يف  العادة/ 

برائحة  اململوءة  قريتي/  بيت  يف  اخلزانة  خلف 

الليل/  نّواح  الذئب  �سار  وحيدات/  ن�ساء  ت�سع 

املحارم  يف  نحبهم  ق�سوا  اأولد  حفلة  وال�سباح 

التبكيت، هناك  اأمل  الورقية«)�ض20(. وبعيًدا عن 

مراهق، منذ اأول ن�ّض بعنوان »ماء ال�سّكر« ي�سيل 

ال�سينما  ر يف 
ّ
مكر »م�سهد  اأمام  لذة  غرائزه  لعاُب 

ج�سدك/  بل  يدك/  ويطلب  يركع  الأمريكية،/ 

ق�سد.«)�ض11(.  �سوء  من  بينهما  وما  وروحك/ 

من  الأمريكي،  )الأك�سن(  بفعل  ا،  متخّل�سً

ال�سكلية  والإمالءات  وامل�سوؤوليات  البريوقراطية 

املنظمة  بـ»�سكرتري  ن�ض»وجوه«  يف  املتمثلة 

وي�سّجل  الأعمال/  جدول  الأوىل/يقرتح  احلزبية 

مالحظات بخّط �سغري جّدا«)�ض43(. 

وجود  اأهمية  من  التقليل  ال�ساعر  يتعّمد  وهنا 

وجود  تراجع  اإىل  اإ�سارة  يف  الكبرية،  اخلطوط 

الوقت  ويف  الكبري.  ال�سيوعي  الوجود  اأو  الكبري 

ذاته، يكرث من ا�ستعمال و�سيلتي النقل »التاك�سي« 

بعنوان  ن�ّض  خا�ض،  ب�سكل  وهناك،  و»البا�ض«. 

ة 
ّ
»مر بعنوان:  واآخر  التاك�سي«،  يف  »ق�سيدة 

للبا�ض  »اأ�سعد  يقول:  وفيه  البا�ض«  يف  راأيتك 

ت�سعدين/  قد  لأحد.  اأبت�سم  ول  عالية،/  بجدية 

الأوىل  اللحظة  من  م�ستعّدا  اأكون  اأن   
ّ
علي فجاأة، 

ت�سقط منك حقيبة  اأن  لروؤيتك./ كان من املمكن 

النا�ض  الكتف، فجاأة،/ يف تلك املرة/ وي�ساعدك 

احلقيبة  يف  يكون  اأن  لبد  احلاجيات،/  مل  يف 

لل�سعر  ومالقط  الحتياط،/  باب  من  �ساتان 

 
ّ
اخلفيف ومق�سات لل�سعر الكثيف الأ�سود،/ وبني

ال�سفاه، ورمبا بياٌن بخّط �سغري جدا عن احلزب،/ 

اأّن احلياة  اإىل  قد يكون كتاب، رواية با�سٍم ي�سري 

زمن  يف  احلب  مثل:  اأخرى  معان  ولها/  مريرة 

 
ّ
ي�ستمر النحو،  هذا  وعلى  الكولريا!«)�ض58(. 

الوجود  م�ساحة  من  بالتقليل  ال�ساعر)املراهق( 

الكبري للحزب ال�سيوعي، وي�ستبدل البالغ احلزبي 

بـن�ّض �سغري جدا بعنوان »بالغ« )�ض22( يقول: 

»اإنه �سدرك بليغ كحكمة واإثمه ف�ساح«.
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توطئة :

ومغامرة  النرث  ق�سيدة  مبنجز  عميق  وعي  ثمة 

�سافية لإعادة مو�سعة اليقني والأن�ساق اجلمالية 

الن�ض  جماليات  جند  بحيث  احلوا�ض،  ووظائفية 

واملعريف  اجلمايل  اليقني  �سظايا  على  تنبني 

لذات  ميثولوجيا  تكوين  اأجل  من  والتاريخي، 

ت�ساد نف�سها على الدوام )اإن قدمي توؤملني الآن/ 

لقد م�سيت كثريا، ول اأعرف ال�سبب احلقيقي/ ترى 

متار�ض   ،)202 �ض  نف�سي  حول  اأدور  كنت  هل 

قطيعة  اخللف  من  طعنتني  مو�سيقى  يف  الذات 

حيث  مقد�ض،  هو  ما  مع  ومتوترة  حادة  معرفية 

ل تابوه متح�سن، ول دال اأو مدلول يحيا يف برج 

مع  ال�سماوات/  مع  مقد�سة  حرب  )يلزمك  عاجي 

كذات  اإنها   ،)95 �ض  معك  الق�سيدة/  ومع  احلب 

وطعام  ميتاتي  )الكلمات  بذاتها  مت�سلة  غري 

اأنف�سل  اأن  اأعرفهم/ هل كان لزاما علي  الذين ل 

؟ �ض  بي  اأختنق  ل  – حتى  احلد  اإىل هذا  عني- 

27( تزيل الركام عن ج�سد اللغة باعتبار كل حرب 

حرب  كل  وباعتبار  اللغة،  لبدائية  ت�سويها  �سابق 

اآخر  لت�سويه  وجمذرا  الت�سويه  لذلك  مزيال  تال 

اأحد/  ينتظرها  ل  حني  طهارتها  الأ�سياء  )تاأخذ 

لكن الأ�سياء تنتظرها الأ�سياء دائما/ اإذن الأ�سياء 

– لالأ�سف – ملوثة بذاتها �ض 31(، مما يوؤكد اأن 
اللغة و�سفافيتها لي�ست متحققة من وجهة  براءة 

النظر املو�سوعية اإل كطفرة غري ممهد لها، ترتكن 

ل  خمادع  ليقني  الالحقيقة،  حلقيقة  الن�سو�ض 

�سظايا حادة  لنا  ليقدم  بتلقائية  ينهدم  اأن  يلبث 

وجه،  اأي  على  ما  لإجابات  ت�سعى  ل  اأ�سئلة  من 

للذات  ا�ستهجان جلي ومتجذر  هناك يف املقابل 

ولالآخر )يا كالب ال�سيد/ يا كالب احلرا�سة/ نحن 

وللكتابة  نف�سه،  لل�سعر  �ض36(،  ال�سالة  الكالب 

هل  �ض49(،  بعكازين  يبت�سم  )ال�ساعر  عموما 

من  طعنتني  »مو�سيقى  ن�سو�ض  اإذن  تتوجه 

الزخم  بهذا  ومت�سلح  كامن  ما،  عبث  اإىل  اخللف« 

اأحيانا، الذات ال�ساعرة  الذي يلمح مرارا وي�رصح 

خرق  يف  كامنة  لذتها  ال�سادية،  فري�سة  تقع  هنا 

العادية،  بالط  على  املتعايل  وجرجرة  املقد�ض 

واإعالء الآين يف مقابل الأبدي، واله�ض يف مقابل 

وال�سدفوي  املتجذر،  باإزاء  واملنمحي  املتما�سك، 

باإزاء املتكرر والنمطي )كل فزع نبي/ وكل فزع 

الذات  اأومن به �ض 85(، وهذه  اأنا/ وكل نبي ل 

اأي�سا تقع فري�سة املازو�سية فتنتق�ض على ذاتها 

مرات ومتار�ض ت�سويها لنف�سها )�ساأ�ستهي اأن اأموت 

منتحرا/ و�ساأكون قربا لفرا�ستني ووردة �ض 69( 

اخللف  من  طعنتني  »مو�سيقى  يف  املتلقى  بينما 

»مغدور به على الدوام . 

الرباءة  ت�سويه  اإىل  يعمد  كهذا  عنوان  ملاذا 

الن�ساز  ي�سم  اإنه ل  مو�سيقى  كلمة  املت�سمنة يف 

اأكانت  اخللف،  من  الطعن  يكون  وملاذا  بالطعن، 

ثمة  هل  ؟  ما  لغدر  متوقعة  وغري  مطمئنة  الذات 

التخل�ض  يف  املطلق  الغدر  ملرياث  ما  ا�ستدعاء 

حتقق  اإىل  طعنتني  ت�سري  وملاذا  ؟  اخل�سوم  من 

ا�ستمرارية  اإىل  ما�سوي منته ومنق�ض ول توؤ�رص 

اآت ؟ ثم كيف تكون طعنة املو�سيقى  وا�ست�رصاف 

؟  لنا  ليحكي  فتحي  قبل  جربها  اأحد  ثمة  هل  ؟ 

لذة  طعنة  اأتكون  ؟  رخوة  اأم  نافذة  طعنة  اأتكون 

مرتبطة  املو�سيقى  طعنات  اأن  اأم  ؟  اأمل  طعنة  اأم 

؟  الكتابة  بان�سحابها كهاج�ض مالئكي عن عامل 
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اإيهاب خليفة 

كاتب و�ساعر من م�رص

فتحي اأبوالن�سر

فـي »مو�سيقى طعنتني من اخللف« 



اأم اأن املو�سيقى لي�ست مو�سيقى اأ�سال وموؤولة ... 

اأم اأن ال�ساعر هو الذي �سيعطي املو�سيقى الفر�سة 

ت�سعنا  ...هكذا  لها  الكاملة  بطماأنينته  لطعنه 

»مو�سيقى طعنتني من اخللف »على اأ�سئلة مثارة 

لأن نخو�ض يف  كاملة  بده�سة  توقفنا  اأن  ت�سلح 

�سعرية مغايرة عن ال�سائد .

طعنتني  »مو�سيقى  جتربة  و�سف  الآن  �سنحاول 

من اخللف »ور�سد بع�ض �سماتها املهمة : 

1 - الن�ض كميكانو : كهاج�ض مطرد يدحر الأن�ساق 

الديوان  »يتوجه   ..« املتعارف عليها  الكال�سيكية 

بنمطيتها  ال�سكلية  النمذجة  مرياث  تبديد  اإىل 

وجمانيتها وجمافاتها للخلق ال�سعري فتتكئ على 

�سطح  ي�سبح  بحيث  يقينية  مرجعية  بال  دللت 

ومتنافرة،  متناثرة  ذوات  لنثار  عاك�سا  الن�ض 

احلالة  طفويل  البناء  حر  كميكانو  الن�ض  يقدم 

قارنا ال�سعر باللعب مما يتاخم جتليا لق�سيدة نرث 

اإرادة عليا لذات  ل منطية ينعتق فيها ال�سكل عن 

عاملة وم�سيئة مهيمنة على دللتها فال و�ساية 

�سوى للحظة ال�سعرية ذاتها ويعترب ن�ض »كالكيت 

�ض 45 : اأبرز دال على توجه مو�سيقى فتحي اأبو 

الن�رص اإىل امليكانوية 

�سيموت كثريا 

�سيموت متعرثا لي�ض حائرا

�سيموت يف زواياه 

�سيموت برتف كالهواج�ض 

�سيموت عمودياواأفقيا 

�سيموت بالقرب من �سحكة عينيه املنت�سبتني 

�سيموت كجملة خمت�رصة . ميوت قبل مطلع النهار 

وبعد مغيب

ناعما  �سيموت   . قادما  .�سيموت  بقليل  ال�سم�ض   

وبق�سوة وهو

 ينحر الأعنية بينما ينتحر فيه املغني . �سيموت 

كممر . �سيموت ...

وهكذا تتواإىل الدللت كطعنات متتالية يف ج�سد 

كلها  امليتات  �سيحتمل  الذي  الأبدي  الغائب  هذا 

وين�سحق من كل زاوية ... اأي موت اإذا يعنيه الن�ض 

اأم موت  اإرث اجلماعة  اأهو موت لذات من�سقة عن 

املبت�رصة  الأخرى  الذوات  تخت�رص  مبت�رصة  لذات 

يف ذاتها فتتم ت�سوهها ويكتمل اكتمالها امل�ساد 

حيث  الكت�ساف  فداحة  عرب  نف�سه  املكتمل  غري 

تخنقها املعرفة بنف�سها .

�سيموت من اأجل كل الذي مل يعرفه 

�سيموت يف الأ�رصار املق�رصة 

�سيجارة  كما  واأحيانا  اأحيانا  قز  كدودة  �سيموت 

اأو خملب .

احلرير  تهدينا  التي  فالدودة  واحدة  فامل�سائر 

حت�رص  وال�سيجارة  الن�سيان  يفرت�سها  �سوف 

كعالقة براجماتية حم�سة كما اأن املخلب �سوف 

يهرم وينك�رص يف �سياق �سريورة ذات ال�سائد عرب 

بوعي  يلهث  لزمن  فري�سة  اإىل  �سائد  من  حتولها 

بهدوء خلف الذات وهكذا تتوحد امل�سائر وتتكفن 

بعدمها النهايات . 

ب�سحب  عديدة  ن�سو�ض  بناء  اإعادة  ميكننا  هنا 

اأعلى فتظل رغم ذلك  اإىل  اأو  اأ�سفل  اإىل  البنى  هذه 

م�سيطرة  مهيمنة  كذات  وان�سحابها  املوت  فكرة 

اأمناط  تعددت  مهما  كاملة  الن�ض  دللت  على 

مركزية  فكرة  يلغي  مما  فيه،  العبارات  توايل 

الن�ض ال�سعري بل وين�سفها من جذورها يف عدد 

غري قليل من »مو�سيقى طعنتني من اخللف«. 

امليكانوية  ال�سعرية  هذه  تتجلى  كالكيت  ومثل 

الالحتقق  اإىل  ي�سري  الذي   86 »�ض  »اأن  ن�ض  يف 

الأبدي :

اأن ت�سرتي اأحالمك بدون ر�سيد 

اأن ت�سرتي وردا ول جتد من تهديه 

اأن تربي الأمل حتت جفنيك فال يكرب

اأن تت�سكل يف هموم ال�سحابة 

اأن ميتلئ دمك بغبار الق�سيدة بدل عن فاكهتها

اأن يكوت ال�سمت ثرثرتك عندما ت�ستد كقو�ض 

 ....

اأن متر بقرب جنارة فيغلبك الظن اأنها لك 
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اأن 

امل�سوهة  الذات  »اأن« يكني بها عن  الع�رصات من 

وحتى  الن�ساأة  منذ  الرئي�سية  �سماتها  تال�سي  حد 

المنحاء التام :

اأن ت�سكر وظلك

اأن يكون امل�ستقبل للكوابي�ض امل�سعة

اأن ل يرتاح ربان روحك ولو قليال بينما حمطات 

ال�سهر ل تنح�رص 

اأن ميوت ع�سفور يف حديقة �رصودك

اأن 

2 – ال�سذرات املكتملة :

باطراد  اخللف«  من  طعنتني  »مو�سيقى  تزخر 

التق�سف  حد  ال�سعري  الن�ض  اختزال  نحو  دائم 

على  متكئة  ال�سعرية  اللحظات  وتقطري  وتكثيفه 

اإبجرامي �سديد الرهافة واجلدة، وتاأتي تلك  ن�ض 

الديوان  يجعل  مما  مطرد  توال  يف  الن�سو�ض 

يت�سارع اإيقاعيا وتتموقع هذه ال�سذرات بينية يف 

امل�سافات التي تلي الن�سو�ض الطويلة التي تعتمد 

ا�ستنارة  ال�سذرات  هذه  لها،تك�سف  تقنية  الرثثرة 

اأخرى يف ن�ض فتحي اأبو الن�رص حيث يقلب تربة 

مغامرة  مقدما  عديدة  باأمزجة  ال�سعري  املفهوم 

التلقي  يحتاج  هنا  خا�ض،  نوع  من  �سعرية 

والروؤى  املتوارية  للدللت  رهيف  اإن�سات  اإىل 

احلرب  بني  الكامنة  امل�سافة  يف  باإتقان  امل�سيدة  

على  �سذرتني  اأو  �سذرة  اإيراد  وميكننا  والبيا�ض، 

�سبيل املثال:

يتم �ض 44 :

اأيها الوقت رفقا بالنبتة املتعكزة 

اأيها الوقت ل تق�س�ض دمي على نواياك 

عندما �سيع ال�ساعر م�ساءه حن اإىل نبتته 

لعل هذا اليتم 

قبيلته الوحيدة .

يعترب »يتم« ن�سا طويال ن�سبيا مقارنة بال�سذرات 

الأخرى، الذات ال�ساعرة هنا تتلم�ض اأ�سباب احلياة 

وطامنت  بذاتها  خلوتها  �سيعت  اأن  بعد  لغريها 

الت�ساغل بغريها وبينما مررها الوقت يف خدائعه 

حني و�سى ب�رصها الداخلي نابذا اإياه بنواياه من 

لل�ساعر  من�ست  غري  والتال�سي  النقطاع  حيث 

واإرادته املهدرة حيث ل يبقى لل�ساعر حياة �سوى 

حماولة  يف  تتعكز  التي  الوحيدة  النبتة  رعي 

الوحدة  جتذر  حقيقة  هنا  تنك�سف  ل�ستمراريتها، 

قبيلة  متثل  فهي  مغادرتها  على  القدرة  وعدم 

انت�سابه  منها  راجيا  ال�ساعر  اإليها  ينتمي  بدائية 

لها »لعل هذا اليتم قبيلته الوحيدة«)�ض44( .

�سذرة غري م�ستقلة يف ن�ض »مو�سيقى طعنتني من 

اخللف« رقم 38 

اأرتطم بي فيته�سم الآخر 

ارتطام  بل  ماديا  ارتطاما  لي�ض  هنا  الرتطام 

بخد�ض الذات باأ�سئلة تكا�سف فيها هواج�سها ول 

يف  تقع  حيث  لالإجابات  العرتاف  �سك  تعطي 

�رصك الإجابات املخاتلة، ومع انك�ساف احلقائق 

يته�سم  فالآخر  جميعا  الذوات  تنهدم  وتعريها 

بفعل داخلي يف الذات ال�ساعرة .

من  ت�سعى  »»ل  جتربة  يف  ال�ساعرة  الذات  اأخريا 

اإىل مواءمة نف�سها ومهادنتها ولو  اأو قريب  بعيد 

موؤقتا مما يجعلها غري مت�سلة فعليا بذاتها حيث 

تعرب الن�سو�ض وتزداد ال�سقة بني ال�ساعر ونف�سه 

فلم يعد ثمة عودة لرباءة ما : 

تلك امل�سافة املبهمة بيني وبيني

 اأتخاطفها اأنا .. ثم اأبكي بخبث

 واأتكا�رص على جثتي . )�ض80(
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من  َكْر  الذَّ نقي�ض  الأنثى،  القارئ  اأق�سد مب�سطلح  ل 

امُلَدلَّل،  الك�سول،  القارئ  اأق�سد  بل  اجلن�ض،  حيث 

يريد  ول  ال�سهلة،  واملعاين  جع  ال�سَّ عن  يبحث  الذي 

اأن ي�سدع راأ�سه بالتفكري، القارئ اخلنثى الغنَّج، مع 

ال�سنفرى)وَل�ْسُت  اجلاهلي  ال�ساعر  منها  اأ  تربَّ �سفاٍت 

ُل/  َعًة �ُسْقباُنها وهي ُبهَّ دَّ ي �َسواَمُه/ جُمَ مبِهْياٍف ُيَع�سِّ

ُل/  ٍة متغزٍل/ يروُح ويغُدو داهنًا َيَتَكحَّ ول خاِلٍف داِريَّ

ول جباأٍ اأْكَهى ُمرٍب بِعْر�ِسِه/ ُيطالُعها يف اأْمره َكْيَف 

�َسواَمُه:  ى  ُيَع�سِّ املاء،  عن  ي�سرُب  ل  ومهياف  َيْفَعُل(. 

يرعاها لياًل خوف العط�ض، و�سقبان جمع �َسْقب، وهو 

ولد الناقة الذكر، وناقة باِهٌل، ل �رصار عليها، وَبِهَلْت 

ُعها، واجلمع:  اُرها وُتِرَك وَلُدها َير�سَ الناَقُة: ُحلَّ �رصِ

 ، ٍة، ورجٌل داريٌّ ٌل وُبْهٌل. خالٍف: ل خري فيِه، وداريَّ ُبهَّ

اأْي ل يربُح بيتُه)بالعامية بيتوتي(. جباأ جبان، اأكهى 

�سعيف، ُمْرٍب بزوجِه، مالزٌم لعرو�سِه. 

ويقول خوليو كوتاثار)وهو يف حقيقة الأمر ل يبدي 

اجلمايل..  اجلانب  با�ستثناء  باللغة  اهتمام  كبري 

اإل  اأنَّ جمرد الكتابة اجلمالية ما هي  يدرك موريلي 

�سعوذة وكذبا، الأمر الذي ي�ستثري القارئ الأنثى، اأي 

اأو  يريد حلوًل،  بل  م�ساكل،  يريد  ل  الذي  النمط  ذلك 

م�ساكل زائفة بعيدة عنه تهيئ له املعاناة املريحة 

�سالعًا  يكون  اأْن  ودون  الكر�سي،  على  جال�ض  وهو 

به  اخلا�سة  الدراما  تكون  اأن  يجب  التي  الدراما  يف 

اأي�سًا... �سعيٌد ذلك الذي يجد الثنائي اخلا�ض به، وهم 

ترجمة  احلجلة-  لعبة  كوتاثار-  الن�سطون(  القراء 

علي اإبراهيم علي منويف- املجل�ض الأعلى للثقافة- 

ربه  عبد  ابن  ويقول  �ض465.  القاهرة-   -2000

ول  له  فائدة  ل  ما  عر  ال�سِّ من  ياأتي  الأندل�سي)وقد 

معنى كقول القائل: الليُل ليٌل والنهاُر نهاُر والأر�ُض 

فيها املاُء والأ�سجاُر( ابن عبد ربه الأندل�سي- العقد 

وخمارجه-  ال�سعر  مقاطع  من  باب  ج2-  الفريد/ 

�ض384. ويف ذلك يقول ابن خلدون)وكذلك ال�سوقي 

بالكالم  ينزل  فاإنه  بال�ستعمال،  بالتداول  املبتذل 

بال�سهرة  املبتذلة  املعاين  البالغة. وكذلك  عن طبقة 

في�سري  اأي�سًا،  البالغة  عن  بها  ينزل  الكالم  فاإن 

النار حارة  الإفادة كقولهم:  مبتذًل ويقرب من عدم 

عدم  طبقة  من  يقرب  ما  ومبقدار  فوقنا.  وال�سماء 

طرفان(.  هما  اإذ  البالغة،  رتبة  عن  يبعد  الإفادة 

دار  خلدون-  بن  عبدالرحمن  خلدون-  ابن  مقدمة 

الغجر للرتاث- ط1- 2004- القاهرة- �ض733.

هاوية  اإىل  تهبط  حقيقة  فوقنا«  »ال�سماء  فعبارة 

البتذال، وهناك الكثري من املركبَّات التي ي�ستخدمها 

حيث  البتذال،  هاوية  نحو  تتدحرُج  احلداثة  �سعراء 

ال�ساعر  بينما  مده�سًا،  �سيئًا  عندهم  العامل  يعني  ل 

ينده�ُض بكلِّ �سيء، ويده�سنا يف كل كلمة، يق�سد اإىل 

العامل  مع  يت�سالح  �سيئًا...اأْن  يعني  العامل  اأْن)يجعل 

اإىل  ه  وي�سطرُّ فيه،  املعنى  من  اً  ُخلوَّ كان  ما  ومع 

ال�سمت  ن من جعل  يتمكَّ اأْن  اإىل  معنى،  ذا  يكون  اأْن 

ياأخذ  عمل  ه  اإنَّ موجوداً.  موجود  الال  وجعل  يجيب، 

التاأويل  طريق  عن  ل  العامل  ُيَعرِّف  اأْن  عاتقه  على 

يعرف  كما  مبا�رصًة  ولكن  الربهان،  اأو  الإي�ساح  اأو 

ال�سعر  مكلي�ض-  اآر�سيبالد  فمه(.  يف  اح  التفَّ الإن�سان 

اليقظة  دار  اخل�رصاء-  �سلمى  ترجمة  والتجربة- 

�ض  بريوت-   -1963 والن�رص-  والرتجمة  للتاأليف 

اأْن  من  فبدًل  ال�ستعارة،  يعتمد  عر  وال�سِّ  .18-16

والثانية  �رِصاعًا«،  »ثالثون  �سيقول  مركبًا«  »ثالثني 

امَلعنى  �سوؤال:  اأمام  ي�سعنا  التاأويل، وهذا  اإىل  اأقرب 

بعد  ما  اأو  ال�سوري  »ماكلي�ض«  )�سعار  املبنى؟  اأْم 
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عبدالكرمي يحيى الزيباري

كاتب من العراق

ال�سنفرى

والقارئ الأنثى



ب على الق�سيدة اأْن تعني/ بل اأْن  ال�سوري: »ل يتوجَّ

تكون«( ويف هذا ال�سعار تاأكيٌد على ال�سكل، )مع فحوى 

ال�ساعر براوننك: »لي�ض هذا العامل بقعة اأمامنا/ ول 

ـْز«(ويف هذا ال�سعار تاأكيٌد  ُه يعني ب�سكل ُمركَّ فراغ، اإنَّ

)وبو�سعنا  ميويك  ي�ستنتُج  هذا  وبعد  املعنى،  على 

ال�سكل: »ق�سيدة املفارقة  القولني بهذا  اإعادة كتابة 

ميويك-  �سي.  د.  معًا(.  وتكون  تعني/  اأن  يجب 

مو�سوعة امل�سطلح النقدي- املجلَّد الرابع- ترجمة 

للدرا�سات  العربيَّة  �سة  املوؤ�سَّ لوؤلوؤة-  د.عبدالواحد 

والن�رص- ط1- 1993- بريوت- �ض10- 15. 

ال�سكل  عن  بعيداً  الأدبي  النقد  يذهب  قد  اأحيانًا 

عر  اخلارجي للق�سيدة، لكن ال�سوؤال الآن: كيف لنقد ال�سِّ

اأْن يذهَب بعيداً عن املعنى؟ وماذا �سيكون غر�ض هذا 

تتعلَّق  خا�سية  والقافية،  والوزن  ولالأ�سلوب  النقد؟ 

َيتم  اأْن  اإىل  ناق�سًا  والتعلق يبقى  اأي�سًا،  باملو�سوع 

ويقول  به،  التعلُّق  ُيراد  الذي  املعنى  على  التعّرف 

اأْن  ميكن  ل  النف�ض  كان  ا  ال�سابئ)فلمَّ اإ�سحاق  اأبو 

عرو�سه  مقدار  من  باأكرث  الواحد،  البيت  يف  ميتدَّ 

و�رصبه، وكالهما قليل، احتيَج اإىل اأْن يكون الف�سل 

يف املعنى، فاعتمد اأن يلطف ويدق(. د. حممد �سابر 

يف  الدرا�سية  احللقة  بحوث  اأين:  اإىل  ال�سعر  عبيد- 

احتفال املربد ال�سعري ال�سابع ع�رص)27-22/ 12/ 

بغداد-  -2002 الثقافية-  ال�سوؤون  دار   -)2001

اإ�سحاق ال�سابئ التي حققها  اأبو  �ض15. من ر�سالة 

الكتاب  يف  ون�رصت  الهدلق  عبدالرحمن  بن  حممد 

النادي  النقدي-  لرتاثنا  جديدة  قراءة  امل�سرتك: 

الر�سالة  ووقعت  جدة-   -1990 الثقايف-  الأدبي 

املحققة يف املجلد الثاين: �ض583- 599.

ويقول �سالح جميد عي�سى:

قالت:  ماذا  تخيلوا  الفراق  عند  احلبيبة  قالته  ما 

اأحمق

مل تعرف كم اأهواك وكم يف حبك اأغرق

مل تعرف اأنَّ عطوري وزهوري ت�ساألني عنك وتزعجني 

وكما اأع�سق وجهك تع�سق

وكما اأتعلق يف َمْراآَك ويف �سوتك يا عمري تتعلَّق

الكحَل املغرور على خدي  اأنَّ  اأحمق،  اآٍه لو تعرف يا 

�سال

بعدك  يف  بداأت  و�ساعاتي  طال،  القاتل  ال�سوق  واأن 

تقلق

�سارت  وجتاعيدي  وهديلي  حنيني  اأنَّ  تعرف  لو  اآه 

اأعمق

اآه لو تعرف اأن العامل كل العامل من حويل يف ماأزق

هل تعرف يا اأحمق اأين طول الليل اأحاور اآلمي وعلى 

نار اأنيني اأحترَّق

نف�سي  واأرى  عليك  باحلزن  اأجه�ُض  اأينِّ  تعرف  هل 

باكيًة بني يديك

فاأنا من غريك اأوراٌق لو مرَّ احلزن عليها تتمزَّق

الهم�ض،  مع  الهم�ض  امتزج  حني  اأحمق  يا  تذكر  هل 

وذاب املوج مع املوج وحني اختلط الأحمر بالأ�سفر 

والأخ�رص بالأزرق، هل تذكر حني التمَع ال�سوق على 

وفا�ض  الع�سق  اندلق  حني  تذكر  هل  وتاألق،  كفينا 

علينا وتدفق، اأرجوك اأِعد لعقارب �ساعاتي فرحتها، 

املطلق،  حزين  عني  واأزل  هيبتها،  ل�سفاهي  واأعد 

بحراً  يا  بحرك،  يف  تائهٌة  فاأنا  يل،  اأعدين  اأرجوك 

يل  ُعْد  حبيبي،  اأرجوك  يل  ُعْد  زورْق،  واأنا  �سيعني 

اأرجوك، ول تبقى حبيبي اأحمق(.

قالت:  ماذا  تخيلوا  الفراق  عند  احلبيبة  قالته  )ما 

اأحمق(مفارقة طريفة، لكن مت اغتيالها، بجمل وكالم 

انتظار  اأفق  مع  يتوافق  مبا  جاء  م�سجوع،  تقليدي 

و�ساعاتي  اأحمق  يا  وتتعلق  وتدفق  ماأزق  القارئ، 

تقلق، وحزين املطلق، واأنا زورق، �سارت اأعمق، اأوراق 

اأنا  لقالت  واأنا زورق  ال�سجع ملا قالت  تتمزق ولول 

�رصاع اأنا اأي �سيء اآخر ولكن حكم القا�سي فقالت اأنا 

زورق ولي�ض مبقدوره اأن يجد كلمة غريها اإل اأن تقول 

لغريه  يجوز  ل  ما  لل�ساعر  يجوز  باب  من  اأحمق  اأنا 

كتبت  املرات  ماليني  املوؤنث،  ويذكر  املذكر  فيوؤنث 

تختلف  ل  تهراأت. وهي  واأعيدت حتى  الكلمات  هذه 

�سيئا عن حقيقة ال�سماء فوقنا والأر�ض حتتنا!!!.
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يكت�سي مو�سوع هذا املقال – كما ي�سي العنوان بذلك 

– مكانة اأدبية وعلمية كبرية، وذلك بالنظر اإىل قيمته 
اللغوية التي قد تغري القارئ مبحاولة الطالع على 

ال�سطالحية  وخربتهم  التاأليف،  يف  العرب  جهود 

م�سنفات  من  النوع  هذا  يف  وبخا�سة  فيه،  الوا�سعة 

كتب الأمايل التي ت�سم األوانا من الأدب واللغة والنقد 

والتاريخ، وزبدة ال�سواهد ال�سعرية والأدبية التي تقوم 

�ساهدا على خ�سوبة احلركة العلمية واحل�سارية عند 

العرب.

ويعد كتاب »الأمايل العمانية « لل�سيخ عي�سى الربعي 

من بني غرر كتب الأمايل املغمورة الذي مت حتقيقه 

بف�سل  وذلك  1992م،  �سنة  الوجود  اإىل  واإخراجه 

اجلهود امل�سرتكة بني وزارة الرتاث والثقافة ب�سلطنة 

عمان، وهادي ح�سن حمودي حمقق الكتاب )1(. اإل اأن 

هذا التحقيق – يف نظرنا – بحاجة اإىل مزيد من بذل 

ال�سواهد  �سبط  اأو  املنت،  �رصح  حيث  من  �سواء  اجلهد 

والتثبت منها، اأو من حيث التعريف بالأعالم وتوثيق 

امل�سادر، وغري ذلك من املالحظات التي تعر�سنا لها 

يف بحث جامعي حول هذا الت�سنيف )2(. واإننا نرجو 

اأن يثري هذا املقال هّمة الباحثني بعامة، اأو املحقق 

اللغوية يف �سوء  الذخرية  نف�سه، لإعادة حتقيق هذه 

ما �سنديل به من اآراء ومالحظ تقوميية حولها.

يت�سح اإذن من هذه املقدمة اأن املقال �سيتمحور حول 

التعريف بكتاب »الأمايل  اأولهما  اأ�سا�سيتني،  نقطتني 

العمانية « ومادته العلمية، وثانيهما اإبداء ملحوظات 

تقوميية حول حتقيق الدكتور هادي للكتاب.

I. التعريف بكتاب »الأمايل العمانية »:
الأمايل  كتب  م�سنفات  �سمن  الكتاب  هذا  يندرج 

املعروفة يف جمال الأدب واللغة والنقد، والتي تتميز 

بطابع التعدد والتنوع.

بنا  يجدر  امل�سنف  هذا  مالم�سة  يف  اخلو�ض  وقبل 

ت�سليط  مع  الأمايل  مفهوم  حتديد  من  اأّول  النطالق 

بع�ض ال�سوء على اأهم مناذجها العلمية.

ح�سر املفهوم:

 اإن لفظ الأمايل اأو الإمالء يرتبط يف الأ�سل، مبجموعة 

باإمالئها  العلماء  بع�ض  قام  التي  املو�سوعات  من 

على اأ�سماع تالميذهم. وهي ت�سبه املجال�ض، بل هناك 

من ل يرى فرقا كبريا بينهما، فلقد »كان الطالب يف 

الذي  اأ�ساتذتهم  حول  متحلقني  يجل�سون  الأمر  واقع 

يكون يف العادة من كبار العلماء الثقات « )3(.

ذكرنا  كما   – التاأليف  من  النوع  هذا  عرف  وقد 

الأدبية  الدرا�سات  ميدان  يف  ملحوظة  خ�سوبة   –
والإ�سالمية حيث »تخ�س�ست بع�ض هذه الأمايل يف 

التف�سري حينا واحلديث حينا اآخر واللغة والنحو حينا 

ثالثا »)4(.

1( اأنواع االأمايل:

اإىل  العلمية  اأهميتها  حيث  من  الأمايل  هذه  تنق�سم 

اأمال م�سهورة واأخرى مغمورة. ومن بني كتب الأمايل 

كتاب  باإيجاز  اإليها  الإ�سارة  ميكن  التي  امل�سهورة 

اأطلق  الذي  )291هـ(  �سنة  املتوفى  ثعلب«  »جمال�ض 

يف  اأن�سئ  كتاب  اأول  وهو  ثعلب«  »اأمايل  اأي�سا  عليه 

املتوفى  اليزيدي«  »اأمايل  ويليه  الأدبي  امليدان  هذا 

�سنة  املتوفى  الزجاج«  »اأمايل  ويليه  )310هـ(.  �سنة 

الأمايل  اأحد تالمذة املربد وتلي هذه  )311هـ( وهو 

�سنة  املتوفى  الربمكي«  جح�سة  »اأمايل  الثالثة 

اأبي بكر بن  اأمايل  )324هـ( ثم تليه من حيث الزمن 

الأنباري املتوفى �سنة )328 هـ( وهناك اأي�سا كتاب 

»اجلوهرة« )5( لبن دريد املتويف �سنة )321هـ( الذي 

وحتى  املرموقة،  الأمايل  من  واحدا  املوؤرخون  عده 

من  نوعا  كذلك  تعترب  الوا�سعة  ال�سهرة  ذات  اأحاديثه 

الأمايل، وتوجد متفرقة يف ثنايا كتاب من اأ�سهر كتب 
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قراءة وتعليق : حممد بن العيا�سي

كاتب من اجلزائر 

م�سنـفات كتب الأمــايل

»الأمايل العمانية منوذجا«



الأمايل وهو »الأمايل « ابي علي القايل املتوفى �سنة 

)356هـ( ثم هنالك اأمايل ال�رصيف املرت�سي املتوفى 

�سنة )436هـ(، واأمايل هبة اهلل بن ال�سجري املتويف 

�سنة )542هـ(، وباأمايل هذا تختم الأمايل امل�سهورة، 

وبالطبع هناك اأمال غري م�سهورة »لأن اأكرث ال�سيوخ 

جمال�ض  لهم  كانت  واملوؤيدين  والعلماء  واملحدثني 

الدر�ض  قيد  الأمايل  ومنها  اأماليهم«)6(  فيها  اأملوا 

ال�سيخ  هو  فمن  الربعي.  اإبراهيم  بن  عي�سى  لل�سيخ 

عي�سى الربعي ؟

2( التعريف باملوؤلف:

يف حقيقة الأمر ل يوجد لدينا من اأخبار هذا املوؤلف 

ما ن�ستطيع معه اإيراد املعطيات الكافية لبيان ن�ساأته 

مع  ولكن  اللغوي،  واجتاهه  الجتماعي  وموقعه 

الغريب  »نظام  امل�سهور  كتابه  اإىل  وبال�ستناد  ذلك 

ال�سيخ  اأن  »يظهر  العمانية  »الأمايل  احلايل  »وكتابه 

الربعي كان فقيها )7( ولغويا وا�سع الطالع، وحافظا 

لعيون ال�سعر العربي، و�ساهد ذلك قول �ساحب »هدية 

اليمني   )8( الوحاظي  اإبراهيم  بن  عي�سى  العارفني«: 

يف  الغريب  نظام  له   )9( )481هـ(  �سنة  املتوفى 

الوحيد  الأثر  هو  الغريب  نظام  وكتاب   .)10( اللغة 

الذي عرف به الربعي يف خمتلف امل�سادر املتوفرة 

ابراهيم  بن  لعي�سى  اللغة  يف  الغريب  ونظام  لدينا، 

لغات  ذكر  فيه  اأفرد  )480هـ(  �سنة  املتوفى  الربعي 

»حتفة  امل�سمى  وخمت�رصه  عليها،  واقت�رص  الأ�سعار 

عبد  بن  يو�سف  الدين  جلمال  اللغا«  نظام  من  البلغا 

»عي�سى  احلموي:  ياقوت  ويقول  القاهري)11(.  اهلل 

اأنه م�سنف  اإل  اأعرف حاله  ل  الوحاظي  ابراهيم  بن 

كتاب »نظام الغريب يف اللغة« حذا فيه حذو »كفاية 

به«)12(  م�ستغلون  اليمن  واأهل  واأجادها،  املتحفظ« 

العامة  املعلومات  بع�ض  ال�سيوطي)13(  لنا  ويقدم 

عن �سيخنا الربعي منها اأنه اأخو العامل اللغوي اليمني 

راأ�ض  كان  وباأنه  الربعي«  ابراهيم  ابن  »اإ�سماعيل 

يذكر  كما  اليمن  يف  املعول  وعليه  اللغة،  يف  الطبقة 

الذين اأخذوا عنه ومنهم ، زيد بن احل�سن الفار�سي)14(. 

وعموما تتفق هذه امل�سادر يف تعريفه باأنه »فقيه، 

اأو  اأحاظة«  ببلدة  )480هـ(  �سنة  تويف  لغوي  نحوي، 

وحاظة من اآثاره »نظام الغريب يف اللغة«)15( لكن 

اإليه �سياق احلديث هو هل حقا مل  ال�سوؤال الذي يقود 

ي�سنف ال�سيخ الربعي �سوى هذا الكتاب ؟

»الأمايل  اجلديد  الأثر  هذا  يف  يكمن  اجلواب  اإن 

وجود  احتمال  اإىل  – يوؤ�رص  – رمبا  الذي  العمانية« 

املزيد  اإىل  تزال غمي�سة، وهي بحاجة  اأخرى ما  اآثار 

يف  احلفر  غمار  وخو�ض  اجلد،  �سيف  امت�ساق  من 

تقراأ  بفوائد  الغني  العماين)16(  الرتاث  ت�ساري�ض 

وعجائب ت�ستقراأ.

3( خلفية تاأليف الكتاب:

ال�سيخ  اآثار  بني  من  العمانية«  »الأمايل  كتاب  يعد   

الربعي. ويظهر هذا وا�سحا يف حديث املوؤلف نف�سه 

العمانية«  »الأمايل  اأي  معا  كتابيه  اإىل  اأ�سار  حني 

حيث  الالأمايل  لهذه  مقدمته  يف   » الغريب  و»نظام 

اقت�رصت  خمت�رصا  ال�سبا  م�ستهل  يف  »كتبت   : قال 

فيه على امل�ستعمل من غريب اللغة وما قالته العرب، 

وتدا ولته يف اأ�سعارها وخطبها وجتاذبته يف اأمثالها 

اهلل«)17(  بحمد  �سهر  وقد  وخماطباتها  ومقاماتها 

الغريب  اإىل كتاب نظام  فاملوؤلف هنا ي�سري بو�سوح 

وزمن تاأليفه ومو�سوعه ثم ينتقل اإىل اإ�ساءة ظروف 

تاأليف كتابه الآخر »الأمايل العمانية »والهدف منه 

اليمن  من  خروجي  يف  )ُعمـان(  دخلت  »وملا  قائال 

خائفا اأترقب، بعد اأن وقعت الفتنة �سنة ت�سع وخم�سني 

اأن  اأرجو  ما  ونلت  اأ�ستحقه  ل  مبا  حظيت  واأربعمائة 

الإفادة،  وطلب  الوفادة،  جميل  من  له  اأهال  اأكون 

اأن  �سبق  ما  تف�سيل  اأملي  اأن  على  عزميتي  ف�سحت 

اأوجزت واأ�سيف اإليه ما اأعانني – تعاإىل جده – على 

مادته  وفق  على  جاريا  �ساكلته،  من  هو  مما  حفظه 

ول اأو�سع من املقال، ول بلوغ لطرف اللغة، و�سميته 

»الأمايل العمانية »تيمنا بال�سم واعرتافا بالف�سل«.

)18(

ومن هذه الإ�ساءة نتعرف اإىل ظروف تاأليف الكتاب 

املرتبطة بالفتنة التي قام بها الداعي الفاطمي علي 

كما  )459هـ(،  �سنة  قتل  الذي  ال�سليحي  حممد  ابن 

كتاب  اإن  حيث  الكتابني،  بني  العالقة  ن�ست�سف  اأننا 

»الأمايل العمانية« هو تف�سيل وتطوير لكتاب »نظام 

اأهمية  ي�سكل  ما  هو  والإ�سافة  والتف�سيل  الغريب« 

ذكر  فقد  الدقة  من  وللمزيد  العمانية،  الأمايل  هذه 
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املوؤلف ا�سم كاتب هذه الأمايل وزمن كتاباتها بقوله: 

»وقراأه علي قراءة �سبط وت�سحيح، الوجيه املتقن زيد 

ال�سابع  ليلة  منتهاها  جمال�ض  يف   ،)19( احل�سن  بن 

و�ستني  اإحدى  �سنة  املعظم  رم�سان  من  والع�رصين 

روايته  له  فاأجزت  �سفاها  كتبه عني  وقد  واأربعمائة 

�سفرا وح�رصا)20(

ومت�سفح »الأمايل العمانية« يالحظ اأن الكتاب يهتم 

بجمع املدلولت اللغوية وال�ست�سهاد عليها، وهو بذلك 

لأن  اللغوية  امل�سطلحات  لو�سع  التمهيد  ينخرط يف 

الأحيان  املدلولت يف معظم  التعرف على  »حماولة 

ت�سورات  هي  حيث  من  ال�سطالحية  للخربة  �سابقة 

معرفية وتقنيات لغوية تت�سل جميعا ب�سياغة الدوال 

للمفردة العربية«.)21(

4( م�سامني الكتاب ومادته العلمية :

اأبواب  اإىل  العمانية  الأمايل  مادة  م�سامني  تتوزع 

الإن�سان  اختالف  عن  احلديث  بني  جتمع  خمتلفة 

ومراحل  وعداوة،  وحب  وقبح  ح�سن  من  و�سفاته، 

املدلولت  جمع  وبني  و�سيخوخة.  �سبابه  من  حياته 

والنبات،  واجلماد  احليوان  وخ�سائ�ض  اللغوية 

واأ�سماء  والظباء،  والإبل  والبغال  اخليل  كاأ�سماء 

واأ�سماء  والذئاب،  والأ�سود  الوح�سية  واحلمر  النعام 

احللي والف�سة والذهب، واأ�سماء الع�سل واللنب واللحم، 

واأ�سماء  والرياح،  وال�سحاب  والقمر  ال�سم�ض  واأ�سماء 

النخل والأ�سجار واملراعي والنبات والرياح، واأ�سماء 

والدهر،  الدواهي  واأ�سماء  والقبور،  واملوت  القفار 

اإىل غري ذلك من الأبواب املختلفة والقيمة التي تدل 

اللغوي  اإنتاجه  وغزارة  املوؤلف،  ثقافة  �سمولية  على 

التي  املوجزة  املعطيات  هذه  وبح�سبنا   . والأدبي 

ر�سمنا من خاللها ج�سدا و�سفيا لتقريب �سكل الكتاب 

الذي تفر�سه  العلمية يف هذا احليز املحدود  ومادته 

طبيعة املقال العلمي.

5( منهجية املوؤلف :

يف  وا�سحا  معجميا  نهجا  اأماليه  يف  الربعي  ينهج 

ترتبط  التي  الألفاظ  �رصد  خالل  من  وذلك  م�سنفه 

مع  واإيجاز  برتكيز  معانيها  وذكر  معني،  بحقل 

ال�سعر والقراآـن واحلديث  ال�ست�سهاد على بع�سها من 

والأمثال، مما يدفعنا اإىل اعتبار هذه الأمايل معجما 

كتب  من  اأ�سا�سيا  وكتابا  الألفاظ،  معاين  يف  لغويا 

الثقافة الأدبية العامة، وذلك ملا ت�سمنه من اإحالت 

لقدامى  اأو املجهولة  الأ�سعار املغمورة  على عدد من 

اجلاهليني والإ�سالميني ال�سحابة . وعلى هذا الأ�سا�ض 

ميكن القول اإن »الأمايل العمانية« كتاب يف اللغة اأول 

والأدب ثانيا.

يف  الربعي  كان  فقد  الأداء  طريقة  حيث  من  فاأما   

بال�سواهد  املعززة  الدوال  ملعاين  تقدميه  طريقة 

اأحيانا مقتفيا �سبل من �سبقوه من موؤلفي امل�سنفات 

اإىل حتديد املو�سوع ثم  اللغوية والأدبية حيث يعمد 

�رصد املفردات الدالة عليه بدون ترتيب )22( بل ومن 

خالل ما ميكن اأن ن�سميه تداعي الأفكار ول�سيما اأن 

اأماليه هذه.  �ساحبنا يعتمد على حفظه وذاكرته يف 

من  اأبواب  يف  وتنجيمها  املو�سوعات  حتديد  ويبقى 

اأكرب ميزات الربعي املنهجية غري اأننا قلما جند ن�سقا 

ميكن  اإذ  الأبواب،  هذه  عر�ض  يف  ومتما�سكا  مطردا 

احلديث عن وحدة مو�سوعية لع�سوية .

اهتمامه اخلا�ض  الربعي،  النظر يف عمل  يلفت  ومما 

بالروايات ال�سعرية ال�ساذة، وكاأنه يدعو اإىل توثيقها، 

ل  حتى  اإغفالها،  وعدم  بها،  العتداد  و�رصورة 

اأي�سا  يوازي  وهذا  والإهمال،  لالندثار  تتعر�ض 

ال�سعراء  من  عدد  بن�سو�ض  ال�ست�سهاد  على  حر�سه 

بذكر  يعنى  يكن  اأنه مل  اإل  اأو املجهولني،  املغمورين 

اأ�سا�سا اإىل جمع  اأ�سانيده وم�سادره لأنه كان يهدف 

من  و�سونها  وحفظها  اللغوية  و�رصوحها  الألفاظ 

ال�سياع، مما جعله يف بع�ض الأحيان ي�رصد جمموعة 

اأو ب�رصح غام�ض، مكتفيا  املفردات بدون �رصح،  من 

بالإحالة على معناها العام كقوله : »من ذلك العلجان 

واخلزامى  وال�سكاعى  والرمث،  والعرار  يرعى،  �سجر   :

 : قوله  اأو   ،»)23( والرطى  والن�سي  والعرفج  والبقل 

»والأقحوان واخلزامى والنمام واليا�سمني والن�رصين 

واملنثور والبنف�سج الرنج�ض واللينوفر والأذريون، كل 

هذه رياحني الب�ساتني«)24( يف حني حتتاج كل هذه 

الدوال اإىل �رصح وتعريف ولو موجز.

6- حتقيق كتاب »االأمايل العمانية« )مالحظ تقوميية(:

 ذكرنا يف �سدر هذا املقال اأن حتقيق الدكتور هادي 
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املجهود  من  تقلل  ل  التي  النقائ�ض  بع�ض  تخللته 

اأمثلة عنها كما  تقدمي  بذله فيه، وميكن  الذي  الكبري 

ياأتي :

الكتاب،  مواد  فهر�سة  يف  ملحوظ  نق�ض  هناك   )1

امل�سنف  هذا  املحقق  به  ذيل  الذي  الفهر�ض  اأن  اإذ 

الر�سني،  العلمي  التحقيق  عن  ال�سيء  بع�ض  ابتعد 

والأحاديث  القراآنية،  الآيات  فهر�سة  يفر�ض  الذي 

والقبائل،  والأمم،  والأعالم،  والأمثال،  ال�رصيفة، 

من  ذلك  غري  اإىل  وقوافيه،  ال�سعر  وفهر�سة  والبلدان، 

امل�سائل اللغوية والأدبية، وهو جهد مطلوب، وجمهود 

حممود، ي�سهل على الباحث الطالع على ما يريد من 

مو�سوعات الكتاب. 

2(�سوء توظيف الهوام�ض، حيث جلاأ املحقق اإىل طريقة 

الهوام�ض  جتميع  يف  تتمثل  مريحة  غري  ا�ست�رصاقية 

ملقال  ت�سلح  قد  الطريقة  وهذه  الكتاب،  اآخر  يف 

يتطلب  الذي  للتحقيق  �ساحلة  غري  ولكنها  مبجلة 

ال�سحيفة.  اأ�سفل  يف  فورية  بطريقة  الهوام�ض  اإثبات 

املتعبة  الطريقة  هذه  اإىل  الباحث  جلوء  اأن  ونعتقد 

لي�ست اختيارا منهجيا موفقا . وحتى مع وجود هذه 

الكلمات  بع�ض  �رصح  تتعدى  ل  تكاد  فهي  الهوام�ض 

املحقق  يعيد  حيث  الأ�سلي،  الن�ض  يف  امل�رصوحة 

يو�سف  اأن  ميكن  عمل  وهو  الربعي،  ال�سيخ  �رصوح 

»بفتح الأبواب املفتوحة«. ويف بع�ض الأحيان يقدم 

�رصوحا للكلمات ل تتنا�سب واملعنى الذي يف�سي اإليه 

ال�سياق. واأحيانا قليلة ي�سهب يف �رصح بع�ض الكلمات 

التي ل حتتاج �رصحا.

الأبيات  الأ�ستاذ املحقق بتخريج عدد من  3( مل يقم 

ذلك،  على  وكدليل  والأمثال،  والأحاديث،  ال�سعرية 

فيه،  ورد   ،  9 ال�سطر   153 ال�سحيفة   795 الهام�ض 

اإذا هـ�ض  العرب يف ولد عقها )حتى  امراأة من  قالت 

البيت،  كلمات  بع�ض  املحقق  �رصح  فقد  كالفحال...( 

ا�سم هذه املراأة ظنا منه  التحقيق والتدقيق يف  دون 

اأنها جمهولة مع اأنها �ساعرة معروفة عند العرب وهي 

عمر  لها  وترجم  الكامل  يف  املربد  ذكرها  ثواب  اأم 

ر�سا كحالة )25( )اأعالم الن�ساء186/1(.

العرب مكتفيا  4( كثريا ما يحيل املحقق على ل�سان 

اإىل  اأو  معناها  اإىل  الإ�سارة  دون  الكلمة  اأ�سل  بذكر 

�رصوريا،  اأمرا  هذا  يكون  ل  وقد  وال�سفحة،  اجلزء 

اأنه ل ينظر يف  ولكننا نوؤاخذه على ذلك لأن الظاهر 

الل�سان اإل نادرا، والدليل هو اأن هذا املعجم قد ت�سمن 

ن�سف ال�سواهد ال�سعرية التي ذكرها الربعي مع كثري 

من التغيريات يف رواياتها ل جند لها اأثرا يف هوام�ض 

املحقق، وقد اأ�رصنا اإليها يف ت�ساعيف بحثنا �سالف 

الذكر.

5( هنالك جمموعة من الأحاديث والأمثال يف الكتاب 

الأمثال  هذه  ذلك  ومنوذج  املحقق،  يخرجها  مل  ككل، 

الإبل  : »اخللة خبز  »اأح�سنا و�سوء كيلة«)26( واملثل   :

واحلم�ض فاكهتها«. )27( واملثل: »من دون ذلك خرط 

القتاد«)28(. كما اأنه مل يخرج حديث اأبي بكر ال�سديق 

)لياأملن اأحدكم النوم على ال�سوف الأذربي..)29( مع اأن 

هذا احلديث معروف يف خمتلف امل�سادر املتخ�س�سة 

هذا  �رصح  ت�سمن  الذي  »الكامل«  ككتاب  والعامة، 

اأن  كيف  حقا  ون�ستغرب  ال�سواهد،  من  وغريه  احلديث 

دار�سا يف جمال التحقيق ل يكون كتاب »الكامل« من 

اأي  بتخريج  يقم  مل  اأنه  والغريب.  الأ�سا�سية.  م�سادره 

الكتاب كله ما عدا حديثا واحدا مل يخرجه  حديث يف 

ولكنه اكتفى بتحليل م�سمونه، ويت�سمن الإ�سادة باأهل 

عمان. 

6( اإن التعريف بالأعالم يبقى الق�سية الغائبة يف هذا 

الأ�ستاذ  لكن  حتقيق،  لأي  �رصورية  اأنها  مع  العمل، 

واأمثال  اأحاديث  من  غريها  اأهمل  كما  متاما  اأهملها 

وبحور �سعرية وغريها.

7( لقد ادعى املحقق اأنه قام مبقارنة بني كتاب نظام 

اإىل  ي�رص  اأنه مل  العمانية، غري  الأمايل  الغريب وكتاب 

كتاب »نظام الغريب »�سمن قائمة مراجعه، ثم اإنه مل 

يعلق على اأي تخريج لن�ض من كتاب الأمايل العمانية 

يت�سمن اإ�سكال اأو خمالفة لكتاب نظام الغريب. نعم لقد 

اأ�سار يف املقدمة اإىل عبارة يتيمة يقول فيها باأنه قد 

وجد الأبواب الثالثني الأوىل، ويعني بها اأبواب الأمايل 

العمانية، تختلف اختالفا بينا عن كتاب نظام الغريب، 

لكنه مل يتحدث عن مظاهر هذا الختالف)30( مع اأن 

املوؤلف نف�سه يعترب هذه الأمايل جمرد تو�سيع لكتابه 

 – بالطبع   – تقت�سيه  ما  مع  الغريب«،  »نظام  الأول 

�رصورة املراجعة من اإ�سافات.
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بع�ض  �سابته  هادي،  الدكتور  فتحقيق  العموم  وعلى 

الهنات غري املربرة، على الرغم من حماولته ت�سويغ 

البحث  اأ�سغال )31( املحقق،لأن  ذلك بالتذرع بكرثة 

العلمي كما هومعروف ليعرتف لنا مع�رص الباحثني 

اأن نغمط  الذرائع. ولكن- ومع ذلك- ل ميكننا  بتلك 

ي�سكر  وا�سحة  جهود  من  بذله  فيما  حقه  املحقق 

عليها، وعلى راأ�سها الإ�سهام يف اإخراج هذا العمل اإىل 

العربية  اإىل املكتبة  اإ�سافة ثمينة  ي�سكل  الذي  النور، 

والإ�سالمية.

خامتـة 

 يف نهاية هذا املقال، اعتقد اأنه قد ات�سح للناظر يف هذا 

اللغوية،  الربعي وات�ساع عباءته  ال�سيخ  العمل مكانة 

هذا  واأهمية  تاأليفه،  وخطة  الأمايل،  كتابه  وق�سة 

النوع من امل�سنفات يف الأدب العربي. وهو اأمر جدير 

اإىل نتائجه املتعددة، خا�سة منها  ول�سك بالنتباه 

واملدلولت،  الدوال  بتعدد  الغنية  اللغوية  الرثوة  تلك 

على  ومرونتها  العربية  اللغة  خ�سوبة  توؤكد  التي 

ا�ستيعاب خمتلف امل�سطلحات والألفاظ حتى الدخيل 

منها، كما راأينا ذلك مع اأ�سماء الرياحني من نرج�ض 

ون�رصين ويا�سمني وغريه.

 ومن النتائج كذلك ح�سن ال�سطفاء املتمثل يف تلك 

�رصوحه  الربعي  بها  عزز  التي  ال�سعرية  املختارات 

اللغوية خا�سة منها املغمور وال�ساذ والنادر، ال�سيء 

اأو  ال�ساذة  الروايات  ق�سية  بجدية  علينا  يطرح  الذي 

النادرة، و�رصورة احلفاظ عليها والتعامل معها. ولعل 

يف هذا مما يعلي من قيمة هذا الكتاب وغريه من كتب 

الأمايل الأخرى، ومينحها فرادة ودللة نوعية كرافد 

تراثي، وم�سدر جليل يف حفظ اللغة والثقافة العربية 

العامة.

وثيقة  الأمايل  هذه  اعتبار  ميكن  اخلال�سة،  ويف   

العرب املخل�سة يف خدمة  اللغويني  تاريخية جلهود 

ومتونها  مادتها  جمع  يف  وحنكتهم  العربية  اللغة 

ن�سو�سها  اختبار  يف  ذوقهم  وجمالية   ، اللغوية 

الأدبية ووثيقة فنية ملعامل التاأليف الأدبي يف القرن 

اخلام�ض الهجري، الذي بلغ خطوة مهمة يف التنظيم، 

ثم  مو�سوعات  اإىل  املباحث  ت�سنيف  مظاهرها  من 

تنجيمها يف اأبواب حمددة. 
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الرحمان ال�سيوطي : مج 2 ، �ض : 2/ 235 ، حت : حممد اأبو الف�سل 

اإبراهيم ، دار الفكر 1979م.
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ح�سنة ، مات بعد اأخيه عي�سى باأيام �سنة )480هـ( انظر ترجمته يف 

بغية الوعاة 1/ 442 ، الأعالم : مج 1 ، �ض : 307.

15( »معجم املوؤلفني « لعمر ر�سا كحالة : مج : 4 ، �ض : 18/8 دار 

اإحياء العربي ، بريوت.

16( ل�سلطنة عمان اأثر متميز يف الدرا�سات اللغوية العربية. وتكفي 

الإ�سارة هنا اإىل جهود اخلليل ين اأحمد يف معجمه »العني »، وابن 

دريد يف »جمهرة اللغة »، والعوتبي يف معجم الإبانة ، وكل هوؤلء 

العلماء تربطهم �سلة وثيقة بعمان ، هذا ف�سال عن معجم ال�سلطان 

اللغوية  العناية  هذه  يوؤكد  الذي  حديثا  العربية  لالأ�سماء  قابو�ض 

قدميا وحديثا.

17( انظر »الأمايل العمانية « : 13

18( نف�سه : 13.

19( ترى من يكون هذا الوجيه املتقن زيد بن احل�سن ؟ األ يفرت�ض 
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العربية  خدمة  يف  قطعته  الذي  ال�سوط  مع  توا�سال 

به  حلق  مما  املطبوع  العني  كتاب  تنقية  �سيما  ل 

التي  الوحيدة  الن�سخة  وعيوب  الن�ساخ  ت�سحيف  من 

اجلادة  وحماولتهما  الفا�سالن  حمققاها  اعتمدها 

يف تقدميه على اأمت وجه،فكانت يل وقفات عليه: 

علي  اأبو  نقلها  التي  الن�سو�ض  يف  متثلت  الأوىل: 

وواحدا  مائة  عدتها  وكانت  )421هـ(  املرزوقي 

العني، وبيان ما  وع�رصين ن�سا، ومقابلتها مبطبوع 

تطابق منها وما اختلف، وما مل يرد.

اأبو  نقلها  التي  الن�سو�ض  على  وقفت  الأخرى: 

وت�سعني  خم�سة  وبلغت  ت)460هـ(  الطو�سي  جعفر 

التطابق  وجوه  يف  العني،  مبطبوع  ومقابلتها  ن�سا، 

والختالف وعدم الورود.

العني(  �ساحب  )اخلليل  كتابي  يف  الوقفتان  ون�رصت 

عام  الأردن،  والتوزيع  للن�رص  اأ�سامة  دار  من  ال�سادر 

التي  الن�سو�ض  على  الثالثة  الوقفة  هذه  وتاأتي  2008م 

البطليو�سي  ال�سيد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  حممد  اأبو  نقلها 

الكتاب  اأدب  �رصح  يف  القت�ساب  كتابه  يف  )ت521هـ( 

والتي بلغت عدتها �ستة و�سبعني ن�سا ومقابلتها مبطبوع 

العني على الت�سور نف�سه.

مقابلة  يف  نف�سه  النهج  الثالثة  الوقفة  يف  نهجت  وقد 

وبيان  العني،  مبطبوع  القت�ساب(  ن�سو�ض)�ساحب 

مطابقتها، واختالفها، وما مل يرد منها باملطبوع،وذكرنا 

اأ�سباب ذلك يف املوا�سع املنا�سبة.

و�ستبقى العناية منفتحة على ما نعرث عليه من ن�سو�ض 

تركها  التي  ال�سورة  اإىل  لن�سل  القدماء  كتب  يف  منقولة 

ت�سعفنا  ال�سورة مبا  تلك  مقاربة  اأو  الطموح  وهو  اخلليل 

به تلك الكتب.

هذه  مراجعة  اإىل  والدار�سني  الباحثني  زمالئي  واأدعو 

الوقفات واإبداء الراأي فيها ت�سحيحا اأو ا�ستدراكا، لنوؤ�س�ض 

منهجا يف البحث املعجمي نقدا وتوثيقا واإ�سافة لإماطة 

ما �ساب مطبوع العني من اآفات الزمن ووهم الن�ساخ، وما 

عر�ض له يف م�سريته الطويلة حتى و�سل اإلينا.

اأ�ستاذنا  اجلليالن  العاملان  به  قام  ما  اأكرب  اإذ  اإنني 

اإبراهيم  الدكتور  واأ�ستاذنا  املخزومي  مهدي  الدكتور 

ال�سامرائي رحمهما اهلل، وما قام به زميلي العزيز ال�سيخ 

وخمت�رصه  العني  بكتاب  حمودي  ح�سن  هادي  الدكتور 

الدكتور  الأ�ستاذ  العزيز  وزميلي  )ت421هـ(  لالإ�سكايف 

�سالح الفرطو�سي بكتاب خمت�رص العني ملحمد بن احل�سن 

الزبيدي )ت 380هـ( وكل من كتب مقالة اأو بحثا للتنبيه 

على ما علق بالعني من �سوائب.

واأنحني اإجالل لعبقري الأمة اخلليل بن اأحمد على منجزه 

اأن  املوىل  �سائال  بخا�سة،  العني  وكتاب  بعامة،  العلمي 

ووفاء  لكتابه،  وخدمة  لوجهه،  خال�سا  هذا  عملنا  يجعل 

للغتنا اخلالدة.

اخلليل يف االقت�ساب

اأدرك كثري من علماء العربية القدامى اأثر )ال�سياق( يف فهم 

متكاملة  نظرية  )ال�سياق(  ي�سبح  اأن  قبل  اللغوي  احلدث 

جون  )ينظر  لندن:  مدر�سة  بـ  و�سهرت  )فريث(  بها  نه�ض 

الفكر  اأعالم  تلري:  جي  وتولبت  لف،  ونايجل  جوزيف،  اإي 

اأحمد  ترجمة  الع�رصين،  القرن  يف  الغربي  التقليد  اللغوي 

ط1،  بريوت،  املتحدة  اجلديد  الكتاب  دار  الكالبي،  �ساكر 

�سنة 2006م، 2/ 101، 102( 

والأ�سوليون،  الكرمي،  القراآن  مف�رصو  القدامى  هوؤلء  ومن 

و�رصاح الن�سو�ض: �سعرا ونرثا، والبالغيون.

الأداء  حتليل  يف  كبرية  بجهود  اللغوي  در�سنا  حفل  وقد 

اأبو  به  قام  ما  ذلك  من  وكان  ب)ال�سياق(  وربطه  اللغوي، 

البطليو�سي)521هـ( يف  ال�سيد  حممد عبداهلل بن حممد بن 

�سماه  الذي  276هـ(  )ت  قتيبة  لبن  الكاتب(  )اأدب  �رصحه 

اأدب الكتاب( املن�سور بتحقيق حممد  )القت�ساب يف �رصح 

�سنة  بريوت،ط1،  العلمية،  الكتب  دار  العني،  �سود  با�سل 

1999م وا�ستعان البطليو�سي باآراء من تقدمه من اللغويني 

والنحاة: ب�رصيني، وكوفيني، ولكن اهتمامه كان وا�سحا 

باخلليل بن اأحمد واآرائه اللغوية التي نقلها من كتاب العني 

وكتاب �سيبويه ونظرة يف الفهار�ض التي ذيل بها املحقق 
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�سعيد جا�سم الزبيدي

باحث واأكادميي من العراق- جامعة نزوى- ُعمان

اخلليل يف )القت�ساب يف �سرح اأدب الكتاب(

لأبي حممد بن عبداهلل البطليو�سي )ت521هـ(



البطليو�سي باخلليل  القت�ساب تك�سف عن ظاهرة اهتمام 

ب�سكل لفت. 

على  ووقفت  بالقت�ساب  عنايتي  توجهت  هنا  ومن 

مبطبوع  وموازنتها  العني  كتاب  من  املنقولة  الن�سو�ض 

ح�سن  هادي  وطبعة  وال�سامرائي  املخزومي  طبعة  العني 

)اخلليل  بذلته يف كتابي  الذي  اجلهد  توا�سال مع  حمودي 

�ساحب العني( املطبوع �سنة 2008م يف دار اأ�سامة عمان، 

العني يف �سوء ما  اعادة حتقيق كتاب  الدعوة اىل  وجندد 

كتب عنه بعد ن�رصه ويف �سوء الن�سو�ض املنقولة منه يف 

اأمهات الكتب: معجمات وموؤلفات اأخرى لتنقيته وحماولة 

الو�سول اإىل ن�رصة اأقرب اإىل الأ�سل.

اإن ما ر�سخ من قراءتنا القت�ساب ما ياأتي: 

البطليو�سي)القرن  ع�رص  يف  معروفا  العني  كتاب  كان  1ـ 

لغويا موثوقا  للهجرة( وم�سدرا  ال�ساد�ض  والقرن  اخلام�ض 

يلجاأ اإليه ال�رصاح والدار�سون.

�سك بدللة عبارات  اإنكار، ول  اأحمد بال  بن  للخليل  اإنه  2ـ 

اأجاز  البطليو�سي يف القت�ساب قال اخلليل: حكى اخلليل، 

يف  وقع  العني  كتاب  �ساحب  قال  اخلليل،  مذهب  اخلليل، 

كتاب العني، كذا يف العني الكبري متييزا له من خمت�رصه، 

وغري هذا من العبارات التي وجدنا ن�سو�سها يف )مطبوع 

العني( 

3ـ للبطليو�سي نقول اأخرى عن اخلليل من غري )كتاب العني( 

 :

يف ال�رصف: ينظر مثال )القت�ساب 1/ 265 266( 

يف النحو: ينظر مثال )القت�ساب 230/1، 455/2( 

يف العرو�ض: ينظر مثال)القت�ساب 1/ 206، 2/ 526( 

 ،488/2  ،192  /1 )القت�ساب  مثال  ينظر  ال�سواهد:  يف 

 )683

يف اللغات: ما فيه لغتان ينظر مثال )القت�ساب 264/1، 

 )283

ما فيه ثالث لغات، ينظر مثال)القت�ساب187/1( 

تقت�رص  مهمتنا  لأن  م�سادرها  من  النقول  هذه  نوثق  ومل 

على الن�سو�ض املنقولة من كتاب العني فقط.

4ـ اأح�سينا الن�سو�ض املنقولة عن اخلليل يف كتاب العني 

فوجدناها �ستة و�سبعني ن�سا ونظرنا فيها ووزعناها على 

الوجه الآتي: 

اأول: الن�سو�ض املتطابقة مع مطبوع العني، اإذ بلغت اثنني 

وخم�سني ن�سا رتبناها وفق ورودها يف القت�ساب.

اأ�سباب  اأرجعنا  اأو كثريا،  قليال  املختلفة:  الن�سو�ض  ثانيا: 

البطليو�سي  بني  العني  كتاب  ن�سخ  اختالف  اىل  الختالف 

�سبعة  وبلغت  الن�ساخ،  به  ت�رصف  وما  العني  ومطبوع 

وع�رصين ن�سا.

ثالثا: الن�سو�ض التي مل ترد يف مطبوع العني اإذ اأخلت بها 

الن�سخة املعتمد عليها يف التحقيق، وبلغت �سبعة ن�سو�ض.

واأ�سوق هذه الن�سو�ض التي نقلها �ساحب القت�ساب على 

الوجه الآتي: 

اأول الن�سو�ض املتطابقة مع مطبوع العني.

ومطبوع  كثريا  اأو  قليال  املختلفة  الن�سو�ض  ثانيا: 

العني.

ثالثا: الن�سو�ض التي مل ترد يف مطبوع العني.

الن�سو�ص املتطابقة

- جاء يف القت�ساب 1/ 142 » وقال اخلليل: التوقيع يف 

الكتاب: اإحلاق �سيء فيه بعد الفراغ منه«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )وقع( 2/ 177: )التوقيع 

يف الكتاب: اإحلاق �سيء فيه...( 

- تعليق: اأ�ساف حمقق القت�ساب كلمة )�سيء( من مطبوع 

من  منه(  الفراغ  )بعد  �سقوط  عدا  وا�سح  والتطابق  العني، 

املطبوع، ويوؤيد هذا ما وجدناه يف خمت�رص العني لالإ�سكايف 

مادة )وقع( 1/ 214: التوقيع يف الكتاب: اإحلاق �سيء بعد 

من  القت�ساب  �ساحب  نقل  يف  الثقة  يعزز  مما  الفراغ...« 

العني

- جاء يف القت�ساب 1/ 152: 

» وقال �ساحب كتاب العني: احل�سمة: النقبا�ض عن اأخيك 

الذي  يف املطعم، وطلب احلاجة تقول: احت�سمت عني وما 

ح�سمك واأح�سمك.( 

- وجاء يف مطبوع العني مادة )ح�سم( 3/ 99ـ 100

» واحل�سمة: النقبا�ض عن اأخيك يف املطعم، وطلب احلاجة 

تقول: احت�سمت، وما الذي ح�سمك واأح�سمك.( 

التطابق،  لبيان  تعليق  اإىل  حاجة  بالن�ض  لي�ض  تعليق:   -

خطاأ  يف  وقع  القت�ساب  حمقق  اأن  على  التنبيه  �سوى 

ما  وال�سواب   )96( فذكر  فهر�سه  ال�سفحة يف  اإىل  الإ�سارة 

اأثبتناه.

- جاء يف القت�ساب 1/ 154: 

الذي  الظن  قال: وهو  زكنَت مني،  الذي  مثل  » زكنت منك 

يكون عندك كاليقني واإن مل تخرب به. وحكى �ساحب العني 

نحوا من ذلك«

 - وجاء يف مطبوع العني مادة زكن 5/ 322: 

: اأن تزكن �سيئا بالظن فت�سيب... يقال: زكنت منه مثل الذي 

زكنه مني«
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ت�رصف  معها  يكون  اأن)حكى(  ذكرناه  ما  نكرر  تعليق:   -

�ساحب  ال�رصح  يف  يحتاجه  الذي  املطلوب  نقل  يف  دقيق 

القت�ساب«

- جاء يف القت�ساب 155/1: 

»وذكر ابن الأنباري اأي�سًا يف كتاب الأ�سداد اأن املت�سدق 

�ساحب  ذلك  نحو  وحكى  ال�سائل،  ويكون  املعطي  يكون 

كتاب العني.

- وجاء يف مطبوع العني مادة �سدق 57/5: 

واملت�سدق: املعطي لل�سدقة.«

به  واأخل  دقيق  القت�ساب  �ساحب  ن�ض  اأن  اأرى  -تعليق: 

مطبوع العني بدللة ما ورد يف خمت�رص العني لالإ�سكايف 

يف مادة)�سدق( 669/2: 

»واملطعم يت�سدق وال�سائل يت�سدق » ويبدو اأن حتريفا وقع 

يف املخت�رص يف لفظة )املطعم( فهي )املعطي( ي�سحح هذا 

ما ورد يف كتاب الأ�سداد لبن الأنباري، حتقيق حممد اأبو 

الف�سل اإبراهيم، مطبعة الكويت،ط،2، 1986م �ض 179: 

عند  امل�سهور  املعروف  وهو  اأعطى  اإذا  الرجل  ت�سدق  »قد 

اأكرث العرب، وقد ت�سدق اإذا �ساأل.«

- جاء يف القت�ساب 180/1: 

اجل�سد  �سوداء  درعاء:  �ساة  العني:  كتاب  �ساحب  »وقال 

بي�ساء الراأ�ض«

- وجاء يف كتاب العني مادة )درع( 35/2: 

»�ساة درعاء اإذا كانت �سوداء اجل�سد بي�ساء الراأ�ض.«

- تعليق: التطابق وا�سح.

- جاء يف القت�ساب 182/1: 

»وكذا قال اخلليل: الغمرة: طالء تّطلي به العرو�ض 

- وجاء يف مطبوع العني مادة )غمر( 417/4: 

»والُغمرة ما تطلى به العرو�ض«

بدللة  نرجحه  ما  القت�ساب(  )�ساحب  ن�ض  تعليق:   -

خمت�رص العني لالإ�سكايف يف مادة )غمر( 662/2: 

»والغمرة طالء...«

ومعنى هذا اأن الن�سخة التي نقل منها)�ساحب القت�ساب( 

هي ن�سخة الإ�سكايف التي اخت�رصها.

- جاء يف القت�ساب1/ 184

وقال اخلليل: اليع�سوب: اأمري النحل.«

- وجاء مطبوع العني مادة )ع�سب( 342/1: 

»واليع�سوب: اأمري النحل وفحلها.«

- التعليق: ل تعليق لو�سوح التطابق.

- جاء يف القت�ساب 187،373/1: وردت مرتني.

العقاب  والك�رص:  بالفتح  واللُّقوة،  اللَّقوة  اخلليل:  قال  »وقد 

ال�رصيع امل�سري.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )لقو( 212/5: 

ال�رصيعة  العقاب  والك�رص:  بالفتح  واللقوة  »واللقوة، 

امل�سري.«

وك�رصها  الالم  بفتح  )اللقوة(  وردت  تعليق:   -

يف  مو�سح  هو  ما  على  )القت�ساب(  يف  مرتني 

187/1،و373/1،التطابق وا�سح.

- جاء يف القت�ساب 195/1: 

»وقال �ساحب كتاب العني: بغلة �سفواء: وهي الدريرة يف 

به  تو�سف  اأ�سفى،  والذكر:  مفا�سلها،  وتلزز  خلقها  اقتدار 

البغال واحلمري، ول تو�سف اخليل بال�سفا لأن ذلك ل يكون 

اإل مع الألواح وطول القوائم.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )�سفو( 308/7: 

مفا�سلها،  وتلزز  خلقها  اقتدار  يف  دريرة  �سفواء:  »وبغلة 

اإل  اأ�سفى، ول تو�سف به اخليل، لأن ذلك ل يكون  والذكر: 

مع األواح وطول قوائم، وتو�سف به احلمر.«

- تعليق: ن�ض )�ساحب القت�ساب( دقيق بدللة ما ورد يف 

خمت�رص العني لالإ�سكايف يف مادة )�سفو( 1041/2: 

مفا�سلها،  وتلزز  خلقها،  اقتدار  يف  دريرة  �سفواء:  »وبغلة 

تو�سف  ول  واحلمري،  البغال  به  وتو�سف  اأ�سفى،  والذكر 

وطول  الألواح  مع  اإل  يكون  ل  ذلك  لأن  بال�سفا،  اخليل 

القوائم.«

- جاء يف القت�ساب 202/1: 

الناب  بني  التي  ال�سن  الناجذ:  العني:  كتاب  »ويف 

والأ�رصا�ض«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )جنذ( 95/6: 

»...بالناجذ: وهو ال�سن بني الناب والأ�رصا�ض ».

- تعليق: ن�ض )�ساحب القت�ساب( دقيق بدللة ما ورد يف 

خمت�رص العني لالإ�سكايف يف مادة جنذ861/2: 

»...وهو ال�سن بني الناب والأ�رصا�ض.«

مطبوع  ن�سخة  يف  بالعبارة  ت�رصف  النا�سخ  يكون  وقد 

العني.

- جاء يف القت�ساب 203/1: 

»قد اختلف اللغويون يف النهار، فقال قوم: 

قول  قتيبة،وهو  ابن  قال  كما  والغطاط  القطا  فرخ  وهو 

اخلليل.«

- تعليق: دقة الن�ض عند �ساحب القت�ساب بدللة خمت�رص 

العني لالإ�سكايف مادة )نهر( 45/4: 

»والنهار فرخ القطا والغطاط« 

والتطابق وا�سح.
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 - جاء يف القت�ساب 205/1: 

»ووقع يف بع�سها حانية بالتاء، وكذا يف العني الكبري.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )حنو( 302/3: 

»والأم الربة: حانية.«

املفردة،  يريد  اإذ  وا�سح  والتطابق  دقيق  النقل  تعليق:   -

واأنها وردت عند اخلليل لتعزيز ا�ستعمالها موؤنثة.

- جاء يف القت�ساب 210/1: 

الأرنب  جمثم  واملكا:  املكو  العني:  كتاب  �ساحب  »وقال 

والثعلب ونحوهما.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )مكو( 419/5: 

يف  لغة  واملكو  والثعلب،  الأرنب  جمثم  مق�سور:  »واملكا 

املكا.«

- تعليق: ترتيب العبارة ل يناق�ض التطابق.

- جاء يف القت�ساب 213/1: 

»ذكر �ساحب كتاب العني اأن اجلزاأة تكون لل�سكني، وحكى: 

جزاأت ال�سكني واأجزاأتها.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة)جزاأ( 163/6: 

»جزاأته...واأجزاأت...واجلزاأة ن�ساب ال�سكني.«

- تعليق: التطابق وا�سح.

- جاء يف القت�ساب 213/1: 

-ومل  الغليظ،  احلبل  الكر:  العني:  كتاب  �ساحب  »وقال 

يخ�ض به حبال من حبل.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )كر( 277/5: 

»الكر: احلبل الغليظ، وهو اأي�سًا حبل ي�سعد به النخل.«

- تعليق: ن�ض )�ساحب القت�ساب( اأكرث دقة وعبارة 

مطبوع  عبارة  حتتمله  حبل.(  من 
ً
حبال  به  يخ�ض  )ومل 

العني.

- جاء القت�ساب 215/1: 

»وحكى اخلليل: ع�سي ب�سيفه اإذا �رصب به �رصبة بالع�سا، 

ولغة اأخرى« ع�سا به يع�سو.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )ع�سو /ع�سي( 197/2: 

»وع�سي بال�سيف: اأخذه اأخذ الع�سا، اأو �رصب به بالع�سا، 

وع�سا يع�سو لغة.«

- تعليق: ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 216/1: 

»الوطواط: اخلطاف وجمعه وطاوط،،وقال املف�رص: قد ذكر 

اخلليل نحو ما ذكره ابن قتيبة.

- وجاء يف مطبوع العني مادة )وطوط( 469/7: 

»الوطواط: خطاطيف اجلبال.«

- تعليق: العرتا�ض على عبارة مطبوع العني فكيف يف�رص 

املفرد باجلمع، ون�ض )�ساحب القت�ساب( اأكرث دقة.

- جاء يف القت�ساب 217/1: 

»ال�سيهم ذكر القنافذ، وكذا يف كتاب العني.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )�سهم( 406/3: 

وال�سيهم..ما عظم �سوكه من ذكران القنافذ.«

- تعليق: عبارة )�ساحب القت�ساب( ت�رصف واٍع فيما ورد 

يف العني وخمت�رصه )ينظر مادة �سهم 438/1(.

- جاء يف القت�ساب 242/1: 

»قال اخلليل َعْدل ال�سيء بالفتح مثله ولي�ض بالنظري، وِعْدله 

بالك�رص نظريه.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )عدل( 38/2: 

عدل 
ً
»وعدل ال�سيء: نظريه، وهو عدل فالن...وجعلت فالنا 

ًلفالن وِعدًل،وكل يتكلم به على معناه.«

- تعليق: ن�ض )�ساحب القت�ساب( اأكرث دقة يف الفرق بني 

)عدل( بفتح العني )وِعدل( بك�رصها.

- جاء يف القت�ساب 249/1: 

وهو   ،
ً
وفوؤوحا  فوحا  يفوح  امل�سك  فاح  اخلليل:  »وقال 

وجدانك الريح الطيبة، وفوح جهنم مثل فيحها وهو �سطوع 

حرها.«

- وجاء يف مطبوع العني )فوح، فيح( 307/3: 

امل�سك...فاحت  فاح  تقول:  الطيبة،  الريح  وجدانك  »الفوح: 

والفيح  احلر،  �سطوع  والفيح:  وفوؤوحا،  فوحًا  تفوح  الريح 

والفيوح.«

- تعليق: دقة ن�ض )�ساحب القت�ساب( وا�سحة وترتيبها 

دقيق.

- جاء يف القت�ساب 256/1: 

»قد قيل: تبع واأتبع مبعنى واحد، حكى ذلك اخلليل وغريه«

وجاء يف مطبوع العني مادة)تبع( 78/2_79_80: 

»تبع...واأتبع...«

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 264/1: 

»�سحاءة و�سحاية لغتان م�سهورتان حكاهما اخلليل»

وجاء يف مطبوع العني مادة )�سحي( 272/3: 

»و�سحيت...بال�سحاءة ويقال بال�سحاية لغتان.«

- ل تعليق. 

- جاء يف القت�ساب 265/1: 

»ويقال اأي�سًا: باه، حكاه �ساحب العني«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )بوه( 98/4: 

»والباه: احلظوة يف النكاح.«

- ل تعليق. 
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- جاء يف القت�ساب 272/1: 

»وقال اخلليل: التعاهد والتعهد: الحتفاظ بال�سيء واإحداث 

العهد به.«

- وجاء يف مطبوع العني )عهد( 103/1: 

وكذلك  به،  العهد  واإحداث  بال�سيء  الحتفاظ  »والتعاهد: 

التعهد...«

- ل تعليق

- جاء يف القت�ساب 281/1: 

»وقد حكى �ساحب كتاب العني اأنه يقال: نعق ونغق، قال: 

هو بالغني معجمة اأح�سن«

- وجاء يف مطبوع العني مادة)نعق( 171/1: 

الغراب...وبالغني  نعيقا...ونعق  بالغنم  الراعي  »نعق 

اأح�سن.«

- ل تعليق 

- جاء يف القت�ساب 283/1: 

»يقال: بخ�ست عينه بال�ساد ول يقال بخ�ستها...وذكر: هي 

يقال:  ول  ال�سماخ  �سبخة...وهو  يقال  ول  امليزان،  �سنجة 

وبزق  الرجل  ب�سق  وقد  بال�ساد،  ال�سندوق  وهو  ال�سماخ 

وهو الب�ساق والبزاق، قال املف�رص: هذه الأ�سياء كلها تقال 

بال�ساد وال�سني، حكى ذلك اخلليل، وغريه.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )بخ�ض( 190/4: 

»والبخ�ض يف العني...وبال�سني لغة«

 - تعليق: قول ابن قتيبة غري دقيق، وقول املف�رص هنا دقيق 

لتطابقه مع ما ورد يف العني..

- جاء يف القت�ساب 283/1: 

وال�سني،  بال�ساد  تقال  كلها  الأ�سياء  ال�سماخ...هذه  »وهو 

حكى ذلك اخلليل وغريه.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة)�سمخ( 192/4: 

»ال�سماخ... وال�سماخ لغة فيه.«

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 283/1: 

»وهو ال�سندوق... هذه الأ�سياء كلها تقال بال�ساد وال�سني، 

حكى ذلك اخلليل وغريه«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )�سندق( 246/5: 

»ال�سندوق لغة يف ال�سندوق«

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 283/1: 

»وقد ب�سق الرجل وبزق، وهو الب�ساق والبزاق...هذه كلها 

تقال بال�ساد وال�سني، حكى ذلك اخلليل وغريه.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )ب�سق( 69/5: 

»ب�سق لغة يف ب�سق«

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 287/1_288: 

ال�ساد...والفتح والك�رص لغتان  النهر و�سفتيه بفتح  »�سفة 

حكاهما اخلليل.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )�سف( 12/7: 

فة لغتان.« »ال�سفة وال�سِِِ

- ل تعليق.

جاء يف القت�ساب 288/1: 

الهمزة  بفتح  الأنفحة  اأن  العني  كتاب  �ساحب  ذكر  »قد 

لغة.«

وجاء يف مطبوع العني مادة)نفح( 249/3: 

»والإنفحة...«

- تعليق: ال�سبط بك�رص همزة )الإنفحة( من حمققي مطبوع 

)�ساحب  وعبارة  الهمزة،  بفتح  ترد)الأنفحة(  ومل  العني، 

القت�ساب( ل حتتمل اخلطاأ لأنه �سبط بالعبارة.

- جاء يف القت�ساب 289/1: 

»وحكى اخلليل يف )حَمِمل( الفتح والقيا�ض يوجب ذلك.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )حمل( 241/3: 

»واحلمالُة وامِلحَمل...واملحمل...«

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 298/1: 

»وذكر �ساحب كتاب العني: اأن ال�رِصع بك�رص ال�سني م�سدر 

ال�سني  بفتح  ال�رصع  واأما  قال:  يده،  و�رصعت  الرجل،  �رُصع 

فهو ال�رصعة يف جري املاء وانهمار املطر ونحوه.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )�رصع( 330/1: 

املطر  وانهمار  املاء  جري  يف  ال�رصعة  من  »وال�رصع 

ونحوه.«

- تعليق: ن�ض )�ساحب القت�ساب( اأوفى من مطبوع العني 

على تطابقهما يف )ال�رصع(.

- جاء يف القت�ساب 309/1: 

له  يكن  مل  اأفرد  فاإذا  للريح  اإتباعا  ال�سيح  اخلليل:  »وقال 

معنى.«

وجاء يف مطبوع العني مادة )�سيح( 267/3: 

»يقال الريح وال�سيح، وال�سيح تقوية للفظ الريح، فاإذا اأفرد 

فلي�ض له معنى.«

- ل تعليق.

جاء يف الإقت�ساب 1/ 313: » قد حكى اخلليل: رجل مدين، 

ومديون، ومدان، ودائن.«

ورجل   »  :73 72/8ـ  مادة)دين(  العني  مطبوع  يف  وجاء 
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عليه  دائن:  ورجل  اأجود،  ومدين  الدين،  ركبه  قد  مديون: 

دين... ورجل مدان.( 

املفردات: مدين، ومديون، ومدان، ودائن،  تعليق: ورود   -

يف مطبوع العني بغ�ض النظر عن ت�سل�سلها، يعزز الثقة يف 

نقل )�ساحب القت�ساب( عن ن�سخته من كتاب العني.

- جاء يف القت�ساب 315/1: 

»جلم، وحكى اخلليل اأنه يقال مقرا�ض.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )قر�ض( 49/5: 

»واملقرا�ض: اجللم ال�سغري.«

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب321/1: 

»وذكر �ساحب كتاب العني: اأن اأ�سنمة رملة معروفة.«

وجاء يف مطبوع العني مادة )�سنم( 273/7: 

»اأ�سنمة جعلها ا�سما لرملة بعينها.«

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 377/1: 

وكذا  بالهاء  مقرمة  املعروف  املف�رص:  قال  وقرام،  »مقرم 

حكى اأبو عبيدة واخلليل.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )قرم( 159/5: 

مة...«
َ
»وامِلقر

اأن  اإىل  الهام�ض  يف  )القت�ساب(  حمقق  اأخطاأ  تعليق:   -

املادة تقع يف 189/5 وال�سواب ما اأثبتناه 159/5.

- جاء يف القت�ساب399/1: 

املاء  املعني:  ال�سحيح:  الثالثي  باب  يف  اخلليل  »وحكى 

الكثري، ثم قال يف باب املعتل: املاء املعني: الظاهر الذي 

تراه الأعني.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )عني( 255/2: 

»واملاء املعني: الظاهر الذي تراه العيون.«

ومل اأجد يف باب الثالثي ال�سحيح )معن( 163/2.

الثالثي  باب  يف  )املعني(  مادة  على  اأقف  مل  تعليق:   -

)اخلليل(  اأن  اأظن  ول  العني،  مطبوع  يف  )معن(  ال�سحيح 

الواردة  )الأعني(  من  بدًل  ا�ستعمل)العيون(  العني  يف 

عند)�ساحب القت�ساب(.

- جاء يف القت�ساب 401/1: 

ماين: �سماناة.«
ُ
»حكى �ساحب العني يف واحدة ال�س

- وجاء يف مطبوع العني مادة )�سمن( 274/7: 

»وال�سماين...الواحدة: �سماناة.«

- ل تعليق. 

- جاء يف القت�ساب 450/2: 

له  يقال  اخلمار  اأن  العني:  �ساحب  كتاب  �ساحب  »وذكر 

جداد باجليم.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )جد( 8/6: 

»واجلداد: �ساحب احلانوت الذي يبيع اخلمر.«

فقد  )اجلداد(  مفردة  يف  ت�سحيفًا  هناك  اأن  اأظن  تعليق:   -

عبارة  لكن  )احلداد(،  املهملة  باحلاء  الأع�سى  عند  وردت 

)�ساحب القت�ساب( اأنها باجليم قد يزيل هذا الت�سحيف.

- جاء يف القت�ساب 478/2: 

»وقال اخلليل: الربد: ثوب من ثياب الع�سب والو�سي، واأما 

الربدة بالهاء فك�ساء كانت العرب تلتحف به.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )برد( 29/8: 

ك�ساء  والربدة:  والو�سي،  الع�سب  برود  من  ثوب  »والربد: 

مربع اأ�سود فيه �سغر اأونحو ذلك تلتحف به العرب.«

- تعليق: ن�ض )�ساحب القت�ساب( دقيق على ما عرفناه 

من قبل.

- جاء يف القت�ساب 482/2: 

الطويلة  هي  اخلليل:  قال  اأقوال:  ثالثة  ال�سوهاء  »ويف 

الراأ�ض،الوا�سعة الفم واملنخرين.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )�سوه( 69/4: 

راأ�سها طول ويف منخريها  التي يف  �سوهاء وهي  »وفر�ض 

وفمها �سعة.«

- ل تعليق.

قولن:  ففيه  الزور  «واأما   :487/2 القت�ساب  يف  جاء   -

قيل هو و�سط ال�سدر وهو قول اخلليل...«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )زور( 379/7: 

»الزور و�سط ال�سدر.«

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 488/2: 

»فمنه قول ال�ساعر: 

وعادية �سوم اجلراد وزعتها

وقابلتها �سيداً اأزل م�سدرا«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )زل( 349/7: 

»وعادية �سوم اجلراد وزعتها فكلفتها �سيداً اأزل م�سدرا«

- تعليق: قد يعود الختالف هنا اإىل اختالف رواية البيت.

- جاء يف القت�ساب 490/2: 

اأنه  الأ�سل...وذكر  يف  مهموز  النعامة...وهو  فرخ  »والرال: 

مذهب اخلليل.«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )راأل( 273/8: 

»الراأل: فرخ النعام.«

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 601/2: 
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»واأجاز اخلليل اأن يقال للمراأة �سلفة.( 

- وجاء يف مطبوع العني مادة )�سلف( 259/7: 

»واملراأة �سلفة ل�ساحبتها.«

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 671/2: 

»وقال اخلليل ال�سط: : �سق ال�سنام( وجاء يف مطبوع العني: 

مادة �سط 6/ 212

» وال�سط �سق ال�سنام

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 756/2

» وال�سث: �سجر الريح مر الطعم فيما ذكر اخلليل«

- وجاء يف مطبوع العني مادة )�سث( 6/ 216

» ال�سث: �سجر طيب الريح مر الطعم«

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 2/ 757

» وقال اخلليل: ال�سبهان: الثمام«

- وجاء يف مطبوع العني مادة �سبه 3/ 404

وال�سبهات: الثمام.

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 2/ 787

» وقال اخلليل اخلزيرة: مرقة ت�سفى من باللة النخالة ثم 

تطبخ«

- وجاء يف مطبوع العني مادة خزر 4/ 207

واخلزيرة مرقة تطبخ مباء ي�سفى من باللة النخالة«

- ل تعليق.

- جاء يف القت�ساب 2/ 789

ندي  يقال  قال:  اأنه  اخلليل  عن  الأعرابي  ابن  وحكى   «

واأندية..( 

وجاء يف مطبوع العني مادة ندو 8/ 76

» وهو الندي ويجمع اأندية«

- ل تعليق.

الن�سو�ص املختلفة

- جاء يف )القت�ساب يف �رصح اأدب الكتاب( 62/1: 

والفر�سة:  النهر.  املاء من  �سة: م�رصب 
ْ
الُفر اخلليل:  »وقال 

مرفاأ ال�سفينة«.

- وجاء يف مطبوع العني )29/7( مادة )فر�ض( : 

�سة: ما ي�رصب من النهر،ومرفاأ ال�سفينة.«
ْ
»والُفر

واأ�سوب  دقة،  اأكرث  القت�ساب  )�ساحب   
ّ

ن�ض
ّ
اإن  تعليق: 

جداً،ويوؤكد  منا�سب  وم�رصب  مكان،  فالُفر�سة  املعنى،  يف 

هذا ما ورد يف خمت�رص العني لالإ�سكايف يف مادة )فر�ض( 

 :949/2

�سة: م�رصب املاء من النهر«
ْ
»والُفر

ولي�ض فوق هذا من ت�سويب.

- جاء يف القت�ساب 120/1: 

»وحكى اخلليل: ُمّدين، واأمّدين: اأعطني من مداد دواتك،وكل 

�سيء زاد فهو ِمداد.«

- وجاء يف مطبوع العني،مادة)مد( 16/8: 

واأمددين  الدواة،  من  مدة  اأعطني  اأي  يا غالم،  مدين  »يقال 

جائز...والزيادة ويكون يف معنى املدد«

- التعليق: يف ر�سدي نقول )�ساحب القت�ساب( ن�سو�سه 

اخلليل  اإىل  م�سندة  خمتلفة  اأفعال  يذكر  العني  كتاب  من 

مثل حكي وقال وذكر واأجاز ا�سماء مثل قول ومذهب وكذا 

ولكل من هذه الألفاظ دللة فمع حكى قد يت�رصف يف نقل 

الن�ض، وهنا اأراد �ساحب القت�ساب اأن )مد واأمد( مبعنى. 

وعبارته: )كل �سيء زاد فهو مداد( اأكرث دقة و�سبطا، واأرى 

اأن املطبوع من العني قد اأخل بها.

اأنه يقال  - جاء يف القت�ساب 1/ 188: )وحكى اخلليل: 

ب�سم  وغرنوق  غرنيق  املاء  التي هي طري  الغرانيق  لواحد 

الغني والنون(.

 - وجاء يف مطبوع العني مادة: )غرنق( 4/ 458

)الغرنيق والغرنوق طائر اأبي�ض( 

- تعليق: ت�رصف �ساحب القت�ساب بالن�ض بدللة )حكى( 

فكان اأن ذكر )طري املاء( بدل من )طائر اأبي�ض( الواردة يف 

مطبوع العني وخمت�رص العني لال�سكايف ينظر مادة )غرنق( 

644 /2

العني  كتاب  يف  )ووقع   :201  /1 القت�ساب  يف  جاء   -

املراأة عرق  الإحليل، ومن  اأمام  الوترة  الإن�سان:  املتك من 

البظر، ب�سم امليم(.

 - وجاء يف مطبوع العني مادة )متك( 5/ 344: )املتك: 

الوترة اأمام الإحليل، وعرق بظر املراأة( 

- تعليق: اأنا اأطمئن اإىل ن�ض �ساحب القت�ساب لأنه ينقل 

عن ن�سخة من العني، وقف عليها غري ن�سخة املطبوع.

النا�ض... جماعة  )الفئام:   :21  /1 القت�ساب  يف  جاء   -

وكذلك وقع يف كتاب العني غري مهموز( 

)الفئام:  )فاأم( 8/ 405  مادة  العني:  - وجاء يف مطبوع 

جماعة النا�ض( 

- التعليق: الن�ض متطابق عدى عبارة �ساحب القت�ساب 

اأن )الفئام غري مهموز يف العني.( ويف هذا نظر لأنه مهموز 

وذكره اخلليل يف مادة )فاأم(.
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- جاء يف القت�ساب 1/ 218: )وقد حكى �ساحب كتاب 

العني: ن�سخ ثوبه بالطيب( 

- وجاء يف مطبوع العني مادة)ن�سخ( 4/ 177: )والن�سخ 

كاللطخ: مما يبقي له اأثر، نفخ ثوبه بالطيب( 

العني يف عبارة)نفخ  تعليق: وقع ت�سحيف يف مطبوع   -

)�ساحب  اأوردها  ما  على  )ن�سخ(  هي  بل  بالطيب(  ثوبه 

القت�ساب( 

- جاء يف القت�ساب 1/ 238: 

و)وزكا(..،  )خ�سا(  ذكر  فيما  وذكر  بالألف،  يكتب  ومما   «

واأما خ�سا فذكره اخلليل يف باب اخلاء وال�سني والياء، وهذا 

يوجب اأن يكتب بالياء( 

وجاء يف مطبوع العني مادة)خ�سا( 289/4: 

وزكا  فرد،  فخ�سا  زكا،  اأم  خ�سا  اجلوز:  لعب  يف  »ويقال 

زوج( 

اخلاء  باب  يف  العني(  )كتاب  يف  اخلليل  ترتيب  تعليق:   -

املحققان  جعل  ملاذا  اأدري  ول  معهما،  وال�سني)وايء( 

الهمزة مع حروف اللني على الرغم من اأن اخلليل يرى اأن« 

الهمزة عنده هي اأول احلروف خمرجا« لأنها حرف م�سغوط 

مهتوت اإذا رفه عنه انقلب األفا اأو واوا اأو ياء« تنظر مقدمة 

حتقيق العني �ض17، ورمبا كان هذا وراء ذلك.

- جاء يف املقت�سب 1/ 238: 

باب  يف  الغ�سا  اخلليل  وذكر  الغ�سا،  �سجر  اأي�سا  وذكر   «

مثل  الغ�سياء  ملنبته  يقال  وقال:  والياء،  وال�ساد  الغني 

ال�سجراء، وهذا يوجب اأن يكتب بالياء«

- وجاء يف مطبوع العني مادة)غ�سو( 4/ 331

» والغ�سياء: جمتمع منبتها مثل ال�سجراء( 

العني  وخمت�رص  العني  يف  وردت  )الغ�سياء(  تعليق:   -

وال�ساد  الغني  لالإ�سكايف يف مادة )غ�سو( ولي�ض يف باب 

والياء.

- جاء يف القت�ساب 1/ 252( وحكى اخلليل: ح�رص الدابة 

بفتح  اأنا  وح�رصتها  وح�سورا  ح�رصا  يح�رص  ال�سني  بك�رص 

ال�سني ح�رصا،ويقال مثله يف العني« 

- وجاء يف مطبوع العني مادة )ح�رص( 3/ 133: وح�رصة 

وح�رصها  وح�رصها  الدابة  ح�رصا...وح�رصت  ال�سحاب  الريح 

بعد ال�سري فهي ح�سري.. وح�رصت العني اأي كلت( 

اإىل  راجع  الن�سني  بني  القليل  الختالف  لعل  تعليق:   -

القت�ساب  �ساحب  لدى  املعتمدة  الن�سخة  اأو  حكى  عبارة 

ومطبوع العني. 

- جاء يف القت�ساب 261/1: 

الأر�ض  وقوفا،ووقفت  باملو�سع  وقفت  اخلليل:  »وقال 

والدابة وقفا: حب�ستها، ووقفت الرجل على الأمر ول يقال 

راأيته  اإذا  هنا،  اأوقفك  ما  للرجل:  قولك  مثل  يف  اإل  اأوقفته 

واقفا«

- وجاء يف مطبوع العني مادة وقف 223/5: 

»وقفت الدابة ووقفت الكلمة وقفا...ول يقال اأوقفت اإل يف 

قولهم: اأوقفت عن الأمر اإذا اأقلعت عنه«

الن�سخ  اختالف  اإىل  وراجع  وا�سح،  الختالف  تعليق:   -

املعتمد عليها، فن�سخة �ساحب القت�ساب وهي نعتدها ثقة 

ودقة ون�سخة املطبوع غريها.

- جاء يف القت�ساب 1/ 277: 

ووقع يف كتاب العني: اللقطة ب�سكون القاف: ا�سم ما يلتقط، 

واللقطة بفتح القاف: امللتقط وهذا هو ال�سحيح.

- وجاء يف مطبوع العني مادة)لقط( 100/5: 

واللقطة: ما يوجد ملقوطا ملقى...واللقطة: الرجل اللقاطة«

تعليق: الختالف الي�سري راجع اىل اختالف الن�سخ.

- جاء يف القت�ساب 1/ 280: 

»وقع يف كتاب العني: اخلرية: �ساكن الياء م�سدر اخرتت، 

واخلرية بفتح الياء: املختار«

8وجاء يف مطبوع العني مادة خري 4/ 301ـ 302

»وتقول: هذا وهذه وهوؤلء خريتي وهو ما تختاره...واخلرية 

م�سدر ا�سم الختيار«

عند  اإليه  نركن  ما  هو  القت�ساب  �ساحب  ن�ض  تعليق:   -

هذه الختالف.

الباء  بفتح  ال�سبع  فاأما   »  :208 القت�ساب1/  يف  جاء   -

فهو م�سدر �سبعت، وال�سبع ب�سكون الباء: املقدار الذي ي�سبع 

الن�سان....«

جاع  اإذا  لوؤما  الفتى  لبطنه....و�سبع  �سبعا  نال  قد  وكلهم 

�ساحبه«

- وجاء يف مطبوع العني مادة �سبع 1/ 265

الطعام وغريه، وال�سبع م�سدر  ا�سم ما ي�سبع من  »وال�سبع: 

�سبع...«

جاع  اإذا  لوؤما  الفتى  لبطنه....و�سبع  �سبعا  نال  قد  وكلكم 

�ساحبه«

ويف الهام�ض )7( والرواية فيه: وكلهم.

ي�سريان  العني  مطبوع  حمققي  اأن  اإليه  ن�سري  ما  تعليق:   -

يف  وردت  التي  البيت)وكلهم(  رواية  اأن  اإىل  الهام�ض  يف 

ن�ض  على  ونرجحه  فيه  الن�ض  دقة  يعزز  مما  القت�ساب 

املطبوع«. 

يتبع بقية املو�ضوع مبوقع املجلة )االنرتنت( 
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ق�سائد حتر�ص غابة اللغة 

مدججة  �سباحات  عمران  ر�سا  ال�سورية  لل�ساعرة 

املتوغل  الكتابة  و�سغب  الدافئ،  الق�سيدة  بحلم 

عنف  تخون  الذات.  واأنفاق  الذاكرة،  اأرخبيالت  يف 

والأنيقة. الدفينة  خباياها  على  تتج�س�ض  احلنني، 

ببوح  امل�ستعلة  النارية  الكلمات  اأقبية  يف  وتتوغل 

فاتنة  لف�ساءات  العا�سقة  الروح  وباأ�سفار  الذات، 

مت�سحة بال�سجن، وامل�رصعة على التاأمل يف جماليات 

بفتنة  يحرتق  الذي  الداخل  الداخل.  ونداء  الكون، 

يف  قا�سية  ب�سهوانية  والحرتاق  لل�سعر،  النتماء 

ر�سا  اخل�رصاء.ق�سيدة  ومعابده  الغجرية،  حماريبه 

عمران ق�سيدة الطلقة، وق�سيدة املواجهة، مواجهة 

الذات والكون معا.تقول يف ق�سيدة مفاتيح:

قلت لك :

اأعطتني احلياة/ مفاتيحها/ غري اأنني مل اأجد اأبوابًا 

وا�سع بجدران مك�سوفة/  بهو  اأر غري  لأفتحها/ مل 

ومن ال�سقف تدلت/ ماليني الأحالم املطفاأة ! !

قلت لك عن ال�سمت الذي علق بي/ كان مرعبًا اآخر 

ذلك الليل/ حني اأغلقت وراءك الباب الذي مل يغلق 

بليد/  حياد  غري  لي�ض  هنا/  ل�ست  فجاأة  �سابقًا/ 

لنزوة عابرة ! !

على ركبتي كنت اأُجِل�ض مدنًا ل اأعرفها/ �سكان تلك 

اأحدثهم عن  اإىل غواياتي/ واأنا  املدن/ مل ينتبهوا 

ليال ملتب�سة/ ليال طويلة/ خباأت فيها راأ�سي بني 

ركبتي/ هل اأخربتك عن/�سكان تلك املدن؟؟

الق�سيدة،  ع�سب  خلف  من  اآٍت  �سعري  �سوت 

لكتابة  طقو�سا  والدافئة  ال�سفافة  بالكلمات  تطرز 

مغامرة ومغايرة، ُتراهن على احتفالية  الذات يف 

وجنائزها،  ت�سدعاتها  يف  وه�سا�ستها،  ت�سظيها 

م�سكونة  �سعرية  كتابة  واأعرا�سها.  انك�ساراتها  يف 

امل�ساك�سة،  الق�سائد  لأرخبيالت  النتماء  بوجع 

الهجرة  ون�سيد  البوح،  بُيْتِم  املبتهجة  امل�ساغبة، 

يف  واملوغلة  املوح�سة  الق�سية،  النف�ض  فلوات  يف 

تراتيل احلياة، امل�سيئة بقناديل الرع�سة، وفواني�ض 

الده�سة. ق�سيدة ر�سا عمران �رصخة عنيفة لعا�سقة 

تائهة يف دروب الكون واحلياة، تبحث عن كلمات 

حنني  من  تبقى  ما  لرتمم  اللغة  بكيمياء  م�ستعلة 

واآلمها  واأحالمها  ذكرياتها  واأطالل  الطفولة، 

واآمالها.

حُتر�سك  عمران  ر�سا  ال�سورية  ال�ساعرة  ق�سيدة  اإن 

متخيلها  يف  مليا  للتفكري  وتدفعك  الأ�سئلة،  على 

تقودك  متعددة،  بناءات  على  املنفتح  ال�سعري 

والبيا�ض  اخلواء  حُتارب  ال�سحيقة.  املعنى  ملنايف 

مبا هو انتهاك لق�سوة العزلة .

انحياز  اجلدار/ غري  �سقط من  الذي  يكن احلجر  مل 

عن  ال�سقوق/  بني  اأبحث  واأنا  لفو�ساي/  نا�سع 

تفا�سيل لأخطاء/مل اأرتكبها بعد .

خا�رصة/  رهانات  اإىل  اأنحاز  اأي�سًا/  احلب  يف 

بني  ت�سل  اأ�سرتيها/  طاملا  التي  الطويلة  ال�سالت 

دائمًا/  هذا  يح�سل  البداية/  واأوهام  رهاناتي 

لأ�سباب ل اأحاول/ فهمها !

كيف يل اأن اأمللم وجوهًا/ حتنطت على اجلدران

قلَت: رمبا/ اأن اجلدران التي حتنطت/ واأن الوجوه/ 

حم�ض هلو�سات/ تنتهي اآخر الليل!

اآخر  انقالبًا  النافذة/  من  الليل/  حتول  اأنتظر  اأن 

انف�سال  ي�سبه  ما  املغلق/  الباب  اأ�سفل  للرمل/ 
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اأحمد الدمناتي

�ساعر وناقد من املغرب

ر�سا عمران

فـي »معطف اأحمر فارغ« 



ال�سوء/ عن �سباب عميق/ اأن اأنتظر ما ي�سعد مني 

غيابك....../  يف  اأفعله  ما  هذا  جديد/  نهار  نحو/ 

لن�رصب ....../ يف �سحة البدايات/ اإذاً .

يف انحيازها لـ)ن�ساعة الفو�سى( و)رهانات احلب 

اخلا�رصة( ما يجعل الذات تواجه خرابها وانك�سارها 

رعب  من  حقيقي  كمالذ  باللغة  ُن  فتتح�سَّ وُيتمها، 

م�سكن،  هي  مبا  اللغة  الداخل/داخل  يف  اخلارج. 

وداخل الروح حت�ض بالأمن والآمان.

فل�سفة  جتد  فيها  الوم�سة،  الق�سيدة  على  ت�ستغل 

احلياة، و�سطحات ال�رصياليني، واأحالم الرومان�سيني، 

حكمة املعري، وغنائية بابلو نريودا، و�سفاء لوركا. 

يف  وحمرتفة  متخ�س�سة  ع�سابة  ق�سيدتها  ت�سكل 

الإجرام اجلمايل ل�ستات املخيلة، علمتها احلياة فن 

الإن�سات لأب�سط الكائنات بالعامل.

�سعريا  ُيقا�ض  الكتابة  حرائق  مع  ال�ساعرة  ُعمر 

وجماليا، ولي�ض كرونولوجيا اأو حتقيبيا.

تذهب يف ممكناتها التخييلية لعوامل �سعرية م�رصعة 

على احللم والبوح، وا�ستحالب اأعماق النف�ض، وفتنة 

الطفولة عرب النحياز لفتنة الذاكرة ال�سرتجاعية،

عميقة  كتجربة  للق�سيدة  النتماء  يكون  هكذا 

عمق  لكت�ساف  ُملحا  عمال  واحلياة  الكتابة  يف 

كينونتها الإبداعية، وحماورة خ�سوبتها التخيليية  

اختيارا  الكتابة  ملجرات  والنت�ساب  وال�سعرية، 

�سمن  واعيا  وانخراطا  متنورا،  وعرفانا  مق�سودا، 

املنجز الن�سي ال�سعري العربي املعا�رص، وتغذيته 

ق�سيدتها  رمزية  بكثافة  مدربة  حوا�ض  برتاكمات 

توؤرخ لرتاتيل احلنني والغواية والده�سة اأي�سا. 

الغياب،  وبهو   الق�سيدة،  ببهاء  مدججة  �ساعرة 

وق�سيدتها  و�سهادتها  لكتابتها  عميقا  تن�ست 

امل�سكون  املن�سي،  متخيلها  �سظايا  ترمم  ولغتها. 

يف �سقوق احلياة، وعلى �رصفات الكون، و�سحاري 

وظالل  املعنى،  قرميد  حتت  كثريا  عا�ست  اللغة. 

نداء  لت�سافح  الأبدية  بعزلتها  منت�سية  الكلمات 

�سعري  بوعي  م�سكونة  بحرارة.  الإن�ساين  الداخل 

وجمايل عميق:

املقابل  ال�سارع  الطويل/  ال�سارع  يف  الأ�سواء 

بعيد/  ومن  �سوءاً/  �سوءاً  تنطفئ/  لنافذتي/ 

وح�سته/  على  ينحني  كمن  البحر/  نحيب  يقرتب 

فقط .

ا�ستعادة جميلة ت�ستغل على اأماكن الألفة واحلنني 

وا�ستح�سار لأزمنة الطفولة بتقنية ُمدربة حتر�ض 

يف  عميقة  ودقة  ال�سغرية،  التفا�سيل  التقاط  على 

ال�سعرية  للكتابة  بوؤرة  املكان  ي�سبح  امل�ساهد. 

لتوليد  اأ�سا�سية  واأداة  التاأ�سمل،  بكثافة  م�سكونة 

اأرخبيالت  داخل  حركية  وخلق  املتخيلة،  ال�سور 

الن�ض لت�ساهم يف بناء اخلطاب ال�سعري من داخل 

اللغة.

علمتها طقو�ض النخراط يف الكتابة ال�سعرية كيف 

والالنهائي،  املجهول  يف  �سفرا  الق�سيدة  تكون 

واأنينها  وغربتها  وجرحها  حللمها  حا�سنا  وطنا 

عتبة  تخرتق  وكاأنها  وعربها،  باللغة  وحنينها 

املكان املعتاد واملو�سد يف لغزه املرئي املنفلت، 

و�سحره ال�رصي امل�رصع على اللب�ض.

يف مطاردتها للمكان تختزل �رص الف�ساءات،لتحد ولو 

وقتيا من �سيولة الزمن وانفالته و�سيالنه ال�رصيع.

الذات وحنني  بهموم  املثقلة  لغتها  ت�سون كربياء 

اللغة،  لفخاخ  قا�سية  باأناقة  انت�سابها  عرب  املنفى 

ومكائد املعنى، ق�سيدتها �سفافة كدمعة طفل.

ر�سا  ال�سورية  لل�ساعرة  اأحمر(  )معطف  ديوان  مع 

عمران تتمتع برحلة �سعرية مفعمة باحللم والرتواء 

والطفولة والغبطة والإح�سا�ض بامتالك الكون عرب 

�سماء  يف  ت�رصق  الق�سيدة  ده�سة  الكتابة،حيث 

الذاكرة كوم�سة اأو برق لتفتح كتاب القلب على األفة 

احلنني الطري.  

 الهوام�ص: 

1- ر�سا عمران،معطف اأحمر فارغ، من�سورات الهيئة العامة ال�سورية 

للكتاب وزارة الثقافة، دم�سق 2009،�ض9.

2- نف�سه،�ض11-10-9.

3- نف�سه،�ض12. 
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ثقافية  موؤ�س�سة  وهي   ،IDAM منظمة  قامت 

م�سقط،  يف  الهندية  لل�سفارة  تابعة  اجتماعية 

بتمويل ترجمة ون�رص خمتارات من ال�سعر العماين 

اللغات  اإحدى  املاليالمية،  اللغة  اإىل  احلديث 

ترجم  وقد  الهند، خا�سة يف كريال.  الر�سمية يف 

 V.A. Kabeer الكبري  عبد  الأ�ستاذ  الق�سائد  هذه 

 Madhyamam جلريدة  ال�سابق  التحرير  رئي�ض 

العربي  الأدب  الأ�سبوعية يف كريال والباحث يف 

ق�سائد  املجموعة  ت�سمنت  الإ�سالمي.  والفكر 

متفرقة لعدد من ال�سعراء العمانيني املحدثني، هم 

البدري،  ونا�رص  الغافري،  وزاهر  الرحبي،  �سيف 

و�سماء عي�سى، وفاطمة ال�سيدي، وبدرية الوهيبي، 

وحممد  املطرو�سي،  وح�سن  العامري،  و�سالح 

الريامي،  اهلل  وعبد  العلوي،  ونا�رص  احلارثي، 

الإ�سدار  هذا   IDAM د�سنت  وقد  احلجري.  وهالل 

 ،2010 اأكتوبر   29 يوم  روي  بفندق  حفل  يف 

ح�رصه من اجلانب العماين زاهر الغافري، ونا�رص 

العلوي، وهالل احلجري، وح�سن املطرو�سي. تاأتي 

املاليالمية  اللغة  اأن  يف  الإ�سدار  هذا  اأهمية 

تعترب من اأهم اللغات الهندية الر�سمية؛ اإذ يتحدث 

الهند،  جنوب  يف  ن�سمة  مليون   36 حوايل  بها 

اإ�سافة اإىل اجلاليات الهندية يف اأوروبا، واأمريكا، 

وكندا، واخلليج العربي. 

هذه  مرتجم  األقاها  التي  الكلمة  هنا  نن�رص 

الذي  احلفل  يف  الكبري،  عبد  الأ�ستاذ  املختارات، 

اأقيم لتد�سني هذا الإ�سدار:

ال�سعراء العمانيون الأفا�سل واأحبائي من كريال 

م�ساء اخلري و�سالم اهلل عليكم جميعا

جميل جدا اأن ي�سادف هذا امللتقى مرور الذكرى 

ففي   ، عمان  �سلطنة  م�سرية  من  �سنة  الأربعني 

اأقدم لكم حتياتي وحتيات من  اأن  البداية ي�رصين 

اأهايل كريال واأمتنى لكم التوفيق لإحراز مزيد من 

الرتقاء والزدهار.

كانت �سلطنة عمان حلما من اأحالمي الرائعة منذ 

زمان. كنا ن�سمع اأن يف عمان منطقة ت�سمى �ساللة 

توجد فيها اأ�سجار جوز الهند واملوز. الطق�ض فيها 

نف�ض الطق�ض يف كريال. فتج�سدت العا�سمة م�سقط 

كاأنها م�سقط راأ�سي. حني كنت طالبا يف الثانوية 

ثوار  عن  اأخبارا  اليومية  جرائدنا  يف  اأقراأ  كنت 

ظفار. ثم غابت تلك الأخبار رمبا نتيجة للم�ساعي 

احلميدة من جانب حكومتكم احلكيمة يف احتواء 

تلك الأزمة. 

كنت فرتة يف دولة قطر. ويف تلك احلقبة اأ�سبحت 

واأ�سلوب  وتقاليدها  عمان  �سلطنة  من  قربا  اأكرث 

ينعقد  كلما  التلفاز،  �سا�سة  عرب  مواطنيها  حياة 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  موؤمتر  م�سقط  يف 

ما  مع  �سلطانكم،  جاللة  خطاب  اىل  اأ�سغي  كنت 

ال�سائكة،  الق�سايا  معاجلة  يف  طريقته  يعجبني 

كانت تثري اهتمامي لهجته كتلفظه حرف اجليم 

مثل ما يتلفظه اخواننا امل�رصيون. �سلطنة عمان 

ولها  ال�رصب.  خارج  تطري  ولكنها  خليجية  دولة 

كثري  يف  اأخواتها  عن  متتاز  خا�سة  �سخ�سية 

لبا�ض  وطريقة  واملالب�ض  الأزياء  اجلوانب.  من 

العمائم حتى املذهب الفقهي، كلها متيز ال�سلطنة 

البنات  اخلليجية. ومالب�ض  الدول  من  عن غريها 

�رصق  ن�ساء  مالب�ض  مع  كثريا  تت�سابه  العمانيات 

الهنود  من  كم  اأدري  ول  والباك�ستانيات.  الهند 

املذهب  عن  يعرفون  امل�سلمني  حتى  املقيمني 
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هالل احلجري

�ساعر واأكادميي من ُعمان 

خمتارات من ال�سعر العماين احلديث 

ترتجم اإىل اللغة املاليالمية



اجليل  من  كم  اأدري  ول  عمان.  يف  الإبا�سي 

النا�سئ يف عمان يعرفون عن جذور تاريخ عمان 

اأر�ض ماجان والتي ورد  التي تربط بها  العريقة 

ذكرها يف الوثائق الأنرثوبولوجية البابلية. ونرى 

اأر�ض ماجان التي غابت من خريطة العامل تولد 

من جديد يف �سعر نا�رص البدري حيث ي�ساأل » هل 

اأر�ض ماجان ا�ستعادت �سطوة ا�سمها القدمي؟«

واإنني اذ اأحكي لكم ق�سة اأحالمي التي تدور حول 

�سلطنة عمان لبد اأن اأذكر مذكرات الأمرية �ساملة 

اأنها  رغم  �ساملة  الأمرية  �سلطان.  بن  �سعيد  بنت 

ديانتها  وبدلت  عا�سقها  مع  اأملانيا  اإىل  هربت 

وغريت ا�سمها اإىل اميلي روث مل تن�ض اأر�سها الأم 

اأبناوؤها  ليقراأها  مذكراتها  فكتبت  ثقافتها.  ول 

ثقافتهم  من  املجهول  اجلانب  على  يتعرفوا  لكي 

اأول  �سافرت  املذكرات  تلك  اأجنحة  على  العربية. 

مرة اإىل عمان التي متتد حدودها اىل اأر�ض القرنفل 

املذكرات  هذه  يف  �ساملة  الأمرية  تذكر  زجنبار. 

الهندو�ض والبانيان املوجودين يف ال�سلطنة ذلك 

بني  الثنائية  العالقات  اأن  منها  يتبني  الزمان. 

جذورها  بل  جديدة  ظاهرة  لي�ست  والهند  عمان 

التاريخية متتد اإىل املا�سي البعيد. فمن قراأ كتب 

ذلك،  على  تدل  مناذج  يجد  بطوطة  ابن  رحالت 

رحالته  اإحدى  يف  املغربي  الأملعي  ذلك  كتب  اإذ 

وفرندن  »فرندن«  يف  عمانيا  قا�سيا  وجد  اأنه 

هذا هو نف�ض القرية التي ل تزال   معروفة حتى 

الآن با�سم » بندليني« وقد كتب �سديقي الكاتب 

بابو بهرادواج عن رجل اأعمال عماين كان يرتدد 

يحب  كان  لآخر،  حني  من  كالكوت  مدينتنا  اإىل 

م�سهور  كالكوت  و�ساطئ  جما،  حبا  املو�سيقى 

باملو�سيقى والغناء حيث توجد بيوت تعقد فيها 

التاجر  انتبه  ليلة.  حفالت املو�سيقى والغناء كل 

العماين اىل اأ�سوات الغناء واملو�سيقى التي ترتفع 

تلك  يف  منتظما  �سيفا  فاأ�سبح  الديار  تلك  من 

دما  جت�سد  جديدا  حلنا  هناك  اكت�سف  الأم�سيات. 

وانتهت  حبا.  بها  �سغف  قد  جميلة  فتاة  وحلما، 

يف  تندمج  اأن�سودة  اإىل  حتولت  باأن  احلكاية 

العمان.  اإىل  معه  و�سافرت  حياته  عود  اإيقاعات 

وقد كتب »بهرادواج« اأي�سا عن عامل يدعى جون 

بني  وادي  تالل  اإحدى  على  ثابتة  خيمة  اأقام 

خالد حيث عا�ض �سنني عديدة كع�سو من اأع�ساء 

القبيلة املوجودة يف تلك املنطقة يرعى موا�سيهم 

اأهله  نا�سيا  املدار�ض  اإىل  اأولدهم  وي�سطحب 

وبالده ورا�سيا مر�سيا.

   وعندما قراأت مذكرات الأمرية �ساملة مل يخطر 

ببايل اأنني يوما ما �سوف اأ�سل ج�سدا داخل حدود 

والفرحة  اأمامكم  هنا  موجود  ذا  اأنا  ها  ُعمان. 

من  »خمتارات  تكون  اأن  القدر  وكان  تغمرين. 

اإىل عمان.  بوابة دخوىل  احلديث«  العماين  ال�سعر 

امتناين  وخال�ض  �سكري  عميق  عن  اأعرب  فاأول 

هذه  روائع  اختار  الذي  احلجري  هالل  للدكتور 

الأ�سعار.اجتاحني عارم من اللذة وال�سعادة حني 

عودها  على  فيه  زهرة  وكل  الب�ستان  هذا  دخلت 

من  املجموعة  وهذه  واأريجها.  بجمالها  اخلا�ض 

املذكور  عبقر«  بـ»وادي  ذكرتني  العماين  ال�سعر 

ال�سالم  قبل  العرب  كانت  العربية.  الأ�ساطري  يف 

ينتقل  جن�ض  ترى.  ل  م�ستورة  بكائنات  توؤمن 

بغم�سة عني من مكان اإىل اآخر وبع�سه يقيم يف 

»وادي عبقر«. مكان ل حتديد ملكانه، اأي ل مكان. 

واعتقدت العرب اأن جن هذا الوادي هي التي متلي 

اأي  عبقريا:  ال�ساعر  ف�سمي  �ساعر.  اأي  على  ال�سعر 

على �سلة خفية وغام�سة بوادي عبقر، بكائنات 

م�ستورة. ويبدو كاأن ال�ساعر يحذف اأ�سوات الإن�ض 

اجلبال  على  من�سبا  كله  حبه  وكان  عامله.  من 

الرباري  ي�ستاأن�ض  كان  النا�ض.  لي�ض  والأ�سياء 

يقول  كما  والطيور  وال�سنابل  احلجارة  واأحاديث 

الزرق«.  »ال�سوء  روايته  يف  الفل�سطيني  الروائي 

لل�ساعر  وال�سحرة«  اجلبال  هذيان   « نقراأ  عندما 

�سيف الرحبي اأو »مرثية من ال�سمال البعيد« لل�ساعر 

عبقر  وادي  على  منر  كاأننا  نح�ض  الغافري  زاهر 

اإن  ال�سعر. يقولون  هذا، وتت�سح لنا جليا عبقرية 
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ال�ساعر �سيف الرحبي رحال يكون يف حقيبته �سعر 

ينام، ميالأ ربعه اخلايل بال�سعر. الق�سيدة اجلديدة 

عند �سيف كما يقول هو نف�سه انحراف املركز عن 

الحتمالت  على  مفتوحة  اإنها  الكتمال.  وهم 

اإىل  اأميل  »ل  يقول:  النق�سان.  كلها مبا فيها من 

احلقول  وبقية  كالفل�سفة  املنجزة  املعارف  جر 

املعرفية الأخرى اإىل �ساحة ال�سعر، اإمنا اأميل اإىل 

اأن على ال�سعر اأن يخلق اأدواته وت�سوراته اخلا�سة 

بنف�سه وعرب نزوعه اخلا�سة وحريته الالحمدودة 

�سيف  ال�ساعر  خربات  اإن  العامل«.  اأ�سياء  بالتقاط 

املا�سي  زمنني  يف  دائما  توجز  الوجدانية 

ال�ساعر  راأي  الغربة واحلنني بح�سب  اأو  واحلا�رص 

ال�ساعر كما  العبداهلل، وحداثة هذا  اللبناين حممد 

يقول ال�ساعر اللبناين الراحل يو�سف اخلال لي�ست 

حداثة افتعال، »ولو كانت كذلك فال ت�ستحق دمعة 

اجلديدة  واحل�سا�سية  الوعي  انفجار  اإنها  حرب، 

يف تعبري هو عن �سقاء الإن�سان ويف غربته ويف 

منفاه«. يقول ال�ساعر اأدوني�ض اإن ال�ساعر حمكوم 

باأن يعي�ض يف منفاه الداخلي. ل�ست ب�سدد حتليل 

�سامل لكل �سعر من هذه املجموعة ولكن اأرجو اأن 

العبقرية مع  اأن كل �سعر فيها يحمل لواقح  اأوؤكد 

الب�ستان على عودها  تتميز كل زهرة يف هذا  ما 

بجمالها اخلا�ض كما قلت �سالفا.

عمان  يف  اأ�سدقائي  اإياها  كلفني  التي  املهمة 

لغتنا  اإىل  الأزهار  هذه  واأريج  جمال  نقل  كانت 

املاليالمية، اقتالع �سجريات الأزهار ونقلها من 

ب�ستان اإىل ب�ستان اآخر دون اأية اإ�سابة جلذورها. 

كانت تلك مهمة عوي�سة. لأن امل�سافة بني املجرم 

واملرتجم لي�ست بعيدة. ي�سبح املرتجم جمرما فقط 

والرتجمة  حرفني.  وتاأخري  وتقدمي  حرف  بحذف 

اإذا  فالرتجمة  العمل.  روح  تقتل  بحرف  حرفا 

املرتجم  على  والأمانة  الدقة  مع  اغتيال.  جرمية 

ولغة   )Source Language( امل�سدر  لغة  اإجادة 

بلغة  التعبري  الرتجمة   ،)Target Language( الهدف 

الهدف عما عرب عنه بلغة امل�سدر مع احلفاظ على 

املنقول.  للن�ض  والأ�سلوبية  الدللية  اخل�سائ�ض 

فال بد للمرتجم من اأن يكون قارئا مدققا للن�ض 

الذي يريد ترجمته ملا فيه من دللت واإيحاءات 

يلتزم  األ  املرتجم  من  ويتوقع  وثقافية.  فكرية 

باأ�سلوبه اخلا�ض بل عليه اأن يتميز بالقدرة على 

تلوين اأ�سلوبه ليحاكي الأ�سل دون اأن يفقد قالب 

اللغة املرتجم اإليها. لأن لكل لغة قالبها اخلا�ض. 

ترجمة  حالة  يف  وع�سرية  �ساقة  مهمته  وتكون 

اأن يحافظ على املعنى  الإبداعية. فعليه  الأعمال 

حالة  يف  خ�سو�سا  بينهما  واجلمع  واملبنى 

امل�رصي  الكاتب  اإليه  ي�سري  كما  ال�سعر  ترجمة 

حممد عناين. وترجمة الإبداعيات يجب اأن تكون 

قريبة من امل�ستوى الفني لالأ�سل. وذوق املرتجم 

عن�رص هام يف هذا ال�سدد.

اإىل لغة  لي�ست جمرد نقل من لغة  الرتجمة  فاإذن 

 Transcreation – اأخرى بل هي اأي�سا عمل اإبداعي

not mere translation. وقدميا قالوا اإن ما يفقد يف 

الذي  الأدبي  العمل  وي�سيف  ال�سعر.  هو  الرتجمة 

الأدبي  الرتاث  اإىل  مهمة  اإ�سافة  ترجمته  اأجيدت 

الرتجمة  هذه  تكون  اأن  واأمتنى  املرتجم.  للغة 

اإ�سافة اإىل الرتاث الأدبي يف لغتنا. واإنني اإذ اأختتم 

امتناين  خال�ض  عن  اأعرب  اأن  اأرجو  الكلمات  هذه 

يف  البناء  لتعاونه  جهان  �ساه  احلميم  ل�سديقي 

ا�ستماعكم  حل�سن  واأ�سكركم  الرتجمة  هذه  تدقيق 

املاليالمية  اجلالية  يف  النا�سطني  اأ�سكر  كما 

جلهدهم اجلهيد يف ن�رص هذا العمل الأدبي، ولي�ض 

يف قامو�سي كلمات لل�سكر لهذه احلفاوة واملودة، 

فليكن ختام امل�سك لهذه الكلمات مقطع من �سعر 

ال�ساعر الكبري نزار قباين:

»وكالمنا يف احلب يقتل حبنا

اإن الكالم ميوت حني يقال«.                                                                                                                                     
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ما كان بالمكان – واأنا اأقراأ هذا العمل- )املقامات 

الذي  امل�سني  اجلهد  اأ�ستح�رص  اأن  اإل  العمانية( 

انفقته واأنا اأحقق- ب�سحبة زمالء اأجالء- ال�سحيفة 

القحطانية، ومن بعدها كتاب ك�سف الغمة، فعاودين 

كل ذلك الح�سا�ض اللذيذ املجهد الذي يكتنف عملية 

التي تتجاذب  التحقيق، وتلك امل�سوؤوليات اجل�سام 

املحقق لتبقيه على م�سافات مت�ساوية بني نف�سه، 

وبني الن�سو�ض التي ي�ستغل عليها، واملوؤلف الأول، 

يحتاج  الآخرين  ن�سو�ض  اإخراج  على  فال�ستغال 

ي�ستغل على  ما يحتاجه عندما  اأ�سعاف  املرء  من 

ن�ض من انتاجه هو، تلك هي امل�سوؤولية التي يلقيها 

على عاتقه من مل يعودوا بيننا، فُيخرجوا نتاجهم 

كيف ي�ساءون.

حتقيق  اأهمية  عن  كتبت  ما،  مكان  يف  اين  واأذكر 

الأدب الُعماين، واإخراج مكنونه من براثن التغييب 

اإذ املخطوط منه ما زال ُيقدر بالآلف،  والهمال، 

من  تنتظر  �سخية  زالت  ما  ميثلها  التي  والأهمية 

احلقائق،  من  الكثري  فتجلي  عنها،  النقاب  يك�سف 

وتعبد دروب امل�سرية العلمية يف البالد.

يل  يتيح  اأن  كرمها  يف  باذخة  �سانحة  فوجدتها 

خ�سري  �سياء  اأ.د  اجلليالن  الأ�ستاذان  ال�سديقان 

ود. كامل العتوم �رصف قراءة هذا العمل قبل طبعه 

كا�رصاً  اإياه،  العربي  القارئ  وم�سافحة  ون�رصه 

الأدب  على  حكمت  طاملا  التي  اجلغرافية  احلدود 

بكتابة  ت�رصيفي  وما  اأ�سريها.  يبقى  اأن  الُعماين 

من  �سخي  كرم  اإل  الت�سدير  هذا  يف  كلمات  بع�ض 

الذي  البنّي  اجلهد  بعد  قول  األ  �سلفًا  اأدرك  قبلهما، 

اأطلت الوقوف عليه، ل �سيما مقدمته التي اختطاها 

بروح ناقدة عارفة ببواطن التحقيق واأهواله، فقلت 

يف نف�سي: اإن هذا لعمري عمل كرمي. كرمي بتج�سمه 

الُعمانية  الذائقة  اأهملته  اأدبي  فن  البحث يف  عناء 

لزمن طويل حل�ساب ال�سعر، واأهمله التاريخ لالأدب 

واأهمله  اأي�سا،  ال�سعر  حل�ساب  بعد  من  العماين 

التاريخ لالأدب العربي حل�ساب الطبيعة اجلغرافية، 

بالد  الق�سي من  الركن  يبقى هذا  باأن  التي ق�ست 

العرب بعيداً عن الأ�سواء ردحًا من الزمن.

منه  بقي خمطوطًا  ما  لك�سف  باحثان  يتجرد  فان 

القارئ  اأمام  الزمنية  العقود  هذه  طوال  وغائبًا 

العربي- مع ما يتبعه من ك�سف حلقائق تاريخية 

الريادة  مرتبة  يف  النتاج  هذا  من  جتعل  واأدبية، 

و�سكراً  تقديراً  ي�ستحق  مما  فهذا  التاريخية- 

جزيلني.

اإىل  يقف  ل  الكتاب  هذا  ان  جليًاُ  بدا  فقد  وبعد، 

القا�سية  النقديتني  النظر  وجهتي  من  اأي  جانب 

املقامة  جلن�ض  الفنية  القيمة  بانعدام  احداهما 

اللفظية  والرباعة  ال�سكل  اإىل  وان�رصافها  الأدبية، 
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التي ميتلكها �ساحبها على ح�ساب املو�سوع، بل 

ذهاب تلك النظرة اإىل اأبعد من ذلك حني راأت فيها 

اطاراً �سلبًا جامداً وان�ساء متكلفًا مرهقًا وحكايات 

واحلر�ض  اللغوي  بالغراب  ال�سغف  خلف  تتوارى 

على ت�سجيل املعارف والعلوم، ولذا فهو غري مالئم 

احلديث ح�سبما ذهب حممد  للع�رص  الأدبية  للروح 

يو�سف جنم وغريه.

التي  النظرة  تلك  جانب  اإىل  كذلك-   – يقف  ول 

تعد املقامة الأدبية جن�سًا ا�ستطاع اأن ي�سق لنف�سه 

واإن  العربي،  الأدب  يف  ال�سعر  �سطوة  و�سط  طريقًا 

املعروفة  الفنية  العنا�رص  من  كثري  ينق�سه  كان 

الآن، بل راآه بع�سهم- كعبد امللك مرتا�ض و�سواه- 

انه اجلن�ض النرثي الوحيد الذي ميثل وجه البداع 

الراقي يف العربية بحق، اأو البداع املعرتف باأدبيته 

اأكرث بني اأدباء العربية الغابرة.

ويبدو يل انه من غري اجلائز ان ان�رصف اإىل حتديد 

اأ�سجل  اأن  اأرادها هذا العمل دون  التي  الغاية  اطار 

النظرتني  كال  اإن  فاأقول  تقدم،  مما  خا�سًا  موقفًا 

عليه  وحكمتا  كثرياً،  الأدبية  املقامة  فن  ظلمتا 

يف  املقامة  بفن  ترتبط  ل  معايري  اإىل  بالقيا�ض 

املقامة  باأن  �سلمنا  اإذا  – هذا  تلك  ن�ساأتها  ظروف 

فن انتهى عهده با�ستواء ن�سجه ق�سة ورواية فاأما 

اأولهما فقد حاكمته باملقارنة مع التطور احلا�سل 

الآن يف الأدب النرثي، وكاأنها تطلب من الطفل يف 

مهده اأن يكون �سابًا يافعًا مبقايي�ض م�ستقبلية، دون 

اأخذ يف العتبار ان ال�ساب الذي تريده كاماًل �سويًا 

ل ميكنه اأن يكون كذلك قبل اأن يولد طفاًل، والأخرى 

بالغراب  احلافلة  الزاهية  مرحلته  يف  جمدته 

وجميل اللفظ وروعة ال�سياغة- يوم كان ال�سلطان 

اإىل  تنظر  اأن  دون  �سطوته-  وللفظ  وحدها  للكلمة 

عليه،  وزيادة  له  امتداد  اأنه  على  بعده  ا�ستجد  ما 

املقامة  جن�ض  وكاأن  الأوىل،  خلقه  ده�سة  معتمدة 

الأدبية لدى اأ�سحاب هذه النظرة مقطوع عما حلقه 

من تطور، ومبتور عن �سياقه التاريخي.

طويلة  �سل�سلة  �سمن  حلقة  املقامة  فن  اأن  واحلق 

ي�ستثنى  اأن  ينبغي  ول  الن�ساين،  الأدب  تاريخ  من 

من النظر عند تتبع �سل�سلة تطور الأجنا�ض الأدبية، 

مو�سوعية،  اأكرث  عني  اإىل  فيه  النظر  عند  فيحتاج 

لت�سعه يف اطاره ال�سحيح، وحتكم عليه مبقايي�سه 

فاعاًل خارجًا  فنًا  باأن جتعله  احلقيقية  التاريخية 

من عباءة اجلمود والت�سلب.

ومع ذلك، لبد من العرتاف باأن ثمة عوامل جنت 

على جن�ض املقامة الأدبية، بع�سها عوامل داخلية 

�سدرت من �سميم الثقافة العربية، وبع�سها الآخر 

فتمثلت  الداخلية  العوامل  فاأما  خارجية.  عوامل 

هذا  ا�ستقبال  من  العربي  املتلقي  ا�ستنكاف  يف 

واأباطيل  كالمًا  باعتباره  حينه(  يف  )اجلديد  الفن 

وجمموعة اأكاذيب، فامتنع اأكرث الأدباء عن امل�سي 

فيه خ�سية اقرتاف ذنب اللغو الفرتاء، بل – وكما 

اإىل  يطالعنا هذا الكتاب- ان بع�سهم كان ي�سارع 

اثنتني.  او  مقامة  كتابته  بعد  وال�ستغفار  التوبة 

املقامة  لفن  بتعاطيهم  عرفوا  الذين  اأولئك  وان 

متهمون يف نديتهم واأخالقهم، ومنعوتون بال�رصب 

وعدم ال�ستقامة، فلم يجدوا – نتيجة لذلك- حرجًا 

براأي   – يعتمد  الذي  الفن  هذا  يف  اخلو�ض  من 

على  واتكائه  والتلفيق،  الكذب  على  املتدينني- 

مو�سوعات  لكونها  واخلداع،  والحتيال  الكدية 

ثابتة واأ�سا�سية يف معظم املقامة الأدبية.

هذا  تطور  من  حتّد  ان  �ساأنها  من  كهذه  فعوامل 

يلحظ  له  املتتبع  وجتعل  النا�سئ،  الأدبي  اجلن�ض 

لتطور  التاريخي  ال�سياق  عن  الوا�سح  انقطاعه 

الأجنا�ض النرثية، ف�ساًل عن اأن القد�سية التي نالها 

اجلن�ض  هذا  ينلها  مل  الوقت  ذلك  العربي يف  ال�سعر 

ال�ساعر  يكرب  العربي  املجتمع  كان  فاإذا  املظلوم. 

يكت�سي  الزمن  مبرور  فجعله  الأوىل،  جاهليته  منذ 

كذلك،  املقامات  كاتب  فلي�ض  القدا�سة،  من  �سيئًا 

�سعرية خال�سة، فكما يغريها  العربية  الثقافة  لأن 

كذلك،  ومو�سيقاه  اللحن  يغريها  وجزالته  اللفظ 

وما ا�ستطاعت املقامة – الفن اجلديد- اأن تعو�ض 

باأ�سلوبها املحدث هذه التالزمية الثقافية العربية 

اإل يف وقت لحق وحديث جدا، ا�سافة اإىل ما ذكرنا 

من حرمتها الدينية.

اأي�سا، وهذا ما  ال�سعر كذبًا  وقد يقول قائل ان يف 

على  دليل  اأكرب  البحرتي  بيت  ويف  اأحد،  ينكره  ل 
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تربمه باملرت�سدين ل�سعره واملغربلني ل�سدقه من 

كذبه عندما يقول:

كلفتمونا حدود منطقكم

 وال�سعر يغني عن �سدقه كذبه

غري ان الق�ض كذبه اأبني واأو�سح، وعوامله املتكاملة 

املن�سوجة من اأقاويل �ساحبه اأظهر من اأن تخفى، 

فكان حترميه اأ�سد، واخلو�ض فيه لغواً وافرتاء، مع 

يف  وغريها  وترفيهية  تعليمية  غايات  من  له  ما 

كثري من الأحيان، ولكن الطرف مغ�ٍض عنها ما دام 

اأ�سا�سها حرامًا، رغم حماولة بع�ض كتابها الدفاع 

على  تقال  التي  بالق�س�ض  مبقارنتها  اأنف�سهم  عن 

ل�سان احليوان والطري.

اأزّج  اأن  دون  املقام  هذا  ذلك ل ميكن جتاوز  واإىل 

مبقولة اآمنت بها طوياًل مفادها »ان الكاتب الكبري 

يقني  عن  البحث  ميكن  ل  وانه  كبري«،  كاذب  هو 

كاتب اأو �سكه يف ما يكتب من فنون الكالم، كما ل 

ال�سم�ساطي  لوقيان  اأذكر  اأقول هذا ول  اأن  اأ�ستطيع 

األ ي�سدقوه،  قرائه  يلتم�ض من  �سنة وهو  األف  قبل 

لأن احلقيقة الوحيدة التي يعرفها انه كاذب، ولكنه 

 – الأدبي  الكذب  انه  املتما�سك،  اجلميل  الكذب 

البداع الأدبي.

واأما العوامل اخلارجية التي جنت على فن املقامة، 

اأن يولد فن الق�سة يف الغرب، ليلج  فهي م�سادفة 

واجداً  تقريبا،  املكتمل  ب�سكله  ال�رصقية  الأجواء 

الذي  الأمر  رياحه،  لهبوب  ت�ستجيب  اأقالمًا  اأمامه 

طفولته  عن  ال�سلة  مقطوع  مكتماًل  وليداً  اأظهره 

ال�رصقية.

تو�سيف  اأحاول  واأنا  جداً  حذراً  ف�ساأكون  وعليه 

الواقع وربطه مبا كان، دون اأن اأدعي اأ�ساًل وفرعًا اأو 

تطوراً ومنواً، فاأقول: رمبا لو اأتيح للمقامة اأن تنمو 

كانتها  التي  املرحلة  اإىل  لو�سلت  الطبيعي  منوها 

الق�سة يف الغرب حلظة ميالدها ثم تطورها- هذا 

من جهة- ومن جهة اأخرى فانه ملا كان الق�ض هو 

الأ�سا�ض الذي بنيت عليه املقامة الأدبية، وكر�سته 

جمال  ذلك  بعد  فلي�ض  بعد،  من  احلديثة  الق�سة 

فهي  اأبينا،  اأم  �سئنا  اجلن�سني  بني  العالقة  لنفي 

العالقة الفطرية التي حتملها الب�رصية يف اأعماقها، 

القدم،  منذ  واحلكايات  الق�س�ض  ل�رصد  بها  وتنحو 

ليجد فيها املرء اأن�سه ومتعته وفائدته، وبها ينقل 

معرفته وخربته يف احلياة، لتتوا�سل الأجيال عرب 

هذه ال�سل�سلة من احلكايات التي ل تنتهي ما بقي 

على الأر�ض ب�رص.

وبعد كل ما �سبق، فقد وجدت هذا العمل ينحو لغاية 

عن  �ساحباه  به  ابتعد  وقد  عنها،  يحيد  ل  حمددة 

وقربها  وبعدها  ودورها،  املقامة  قيمة  يف  اجلدل 

من الأجنا�ض الأدبية الأخرى، اإذ كان التحقيق جل 

همهما، وم�سب جهدهما، حتى كان كتابهما املوؤلَف 

الأول الذي يجمع املقامة العمانية خالل ع�سورها 

روؤى  مقدمته  يف  �سهر  وقد  دفتيه،  بني  املختلفة 

للقارئ  بوابة  ت�سكل  التي  وا�ساءاتهما  املحقَقني 

حتى يلج اإىل لب العمل املحقق، واإىل ذلك فقد ك�سف 

الكتاب من احلقائق الأدبية والتاريخية ما يجعله 

داعيًا لعادة النظر يف التاريخ لالأدب العربي فيما 

يخ�ض فن املقامة، ل �سيما عند ال�سارة لأ�سولها 

وروادها، حتى كان اخلليلي خامتا لهذا الباب يف 

القطر الُعماين، موؤكدا على قدرته على اخلو�ض يف 

تخليه  من  الده�سة  لتتال�سى  القول،  فنون  جميع 

عن اأهم العنا�رص التي عرفت بها املقامة الأدبية، 

الدينية،  ون�ساأته  وثقافته  جمتمعه  حل�ساب  وذلك 

لت�سبح بع�ض مقاماته معر�سًا لغويًا �رصفًا يفقد 

مو�سوعه يف اأحيان كثريبة، لت�سبح حم�ض خطبة 

اأو جملة من املواعظ.

وملا كان هذا اجلهد اآخذاً مكانه يف املكتبة العمانية 

الثقايف  البناء  يف  اأخرى  لبنة  لي�سكل  والعربية، 

التاريخية  ن�سيجه  اإىل  بالنظر  والعربي،  العماين 

امل�سكل لروؤاه ووعيه، فان جهداً اأكرب لبد اأن ين�سط 

من  الُعماين  الرتاث  لن�ستخل�ض  ال�سعيد،  هذا  يف 

معادلة  فنعك�ض  املظلمة،  والزوايا  الرطبة  الأقبية 

العماين  الرتاث  من  املخطوط  ميثله  الذي  الرقم 

ال�سكر  ويبقى  والن�رص.  التحقيق  كنف  يف  رقم  اإىل 

اأجمل  يجد  فلم  اجلميل،  لريد  جترد  ملن  مو�سوًل 

من احلفر يف كنوز هذا البلد فيعيد �سوغ جانب من 

اآثاره كجزء من حقوق الأجيال احلا�رصة.
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