


الأ�ســـعار: 

�سلطنة ُعمان ريال واحـد - الإمــارات 10 دراهم - قطــر 15 رياال - البحـرين 1.5 دينــار - الكويت 
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ف�صلية ثقافية

ت�صـــدر عــن:

م�ؤ�ص�صة ُعمان لل�صحافة 

والن�صر واالعالن

الرئي�س التنفيذي

عبداهلل بن نا�صر الرحبي

رئي�س التحرير

�صـــــيف الرحـــبي

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

اال�صراف الفني واالخراج

خلف العربي

العــدد ال�صابع وال�صـت�ن
هـ   1432 �سعبان    - م  يوليو 2011 

N I Z W A

عن�ان املرا�صلة: 

�س.ب 855 الرمز الربيدي: 117  

الوادي الكبري، م�سقط - �سـلطنة ُعمان

هاتف: 24601608 ) 00968( 

فاك�س: 24694254 )00968( 

Email: nizwa99@nizwa.com

nizwa99@omantel.net.om



^ تر�سل �ملقاالت با�سم رئيـ�س �لتحريــر.. و�أن ال تكون قد ن�رشت ورقيًا �أو �إلكرتونيًا ^

ال�ســوق  ابـن الدن مع نادلـة املقهـى فــي  القانــوين،  v �سليمــان 

الكبيــر: �سيف الرحبي
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v الدرا�سـات:

اإماراتية: مفيــد  الروائية فـي روايات  ال�سخ�سية  -  كائنات من ورق 

العالم-  الرحيم  الن�سائية يف املغرب: عبد  الق�س�سية  الكتابة  جنــم- 

�سيميائية التوا�سل بالعني يف الن�ص االأدبي: عائ�سة الدرمكي- ذاكرة 

�ساكر  بدر  الكيالين-  م�سطفى  ال�ساّبي:  القا�سم  اأبو  ال�سعري:  الن�ص 

عن  كتابه  يف  بي�سوا  احلجريي-  حممد  الن�ساء«:  و»عقدة  ال�سياب 

»ل�سبونة« ت.ت: حممد الفحامي- رينيـــه �ســار: توحـد الذئـب: ا�سكنـــدر 

ترجمة  بوم�سهويل-  العزيز  عبد  الرغبة:  فيل�سوف  حبـــ�ص- كوجيــف 

ح�سني-  يو�سف  كامل  العربية:  اللغة  اإىل  االآ�سيوية  االأدبية  االأعمال 

م�سري الزعماء بعد رحيلهم عن منا�سبهم العليا: جــــون كــــني ترجمة: 

هيثـــم فرحت- االحت�ساد اجلماهريي: �ســـــامي داوود. 
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v لقـــــاءات:

- خوان خو�سيه �سايري وبورخي�ص ترجمة: احل�سن عالج.

- اإبراهيم ن�رص اهلل: اآمنـــة الربيــع.

- بدرية الوهيبي: ح�سن املطرو�سي.   

136

v م�صــــــــرح:

- �سورة املراأة الُعمانية فـي الدراما..»امل�سـرح منوذًجا«: عزة الق�سابي 

162
v �صــــــــينما:

-  الفل�سفة وال�سينما:  بدر الدين م�سطفى اأحمد 

- فيلم »�ِسعر« للمخرج الكوري يل ت�سانغ  عدنان ح�سني اأحمد 

174

s  املحتويــات  s  s  s  s s



^ �ملقاالت تعرب عن وجهات نظر كتابها، و�ملجلة لي�ست بال�رشورة م�سوؤولة عما يرد بها من �آر�ء ^

v �صعـــــــــــر:

ال�سويركي- حياٌة واحدة  - عــــروق: حميد طيبو�سي  ترجمة: وليد 

َم اأَبًدا!  لكنَّ ال�سالمل كثرية: زاهـــر الغافــــري- الغ�سُب الَّذي لْن يتحطَّ

رق�ص  ي�سة- 
ِّ
الر حلمي  د  حممَّ ترجمُة:  اإِر  ُجون  ال�سينية   لل�ساعرة 

داخل اجل�سد: عبداحلميد القائد- ق�سائد : كرمي عبد ال�سالم- ق�سائد: 

ما  ثمة  خوجــة-  غاليــة  اخل�سوف:  �سادنات  الناعــــبي-  يحيـــى 

يجعل القول زاراً: عـــلي جاحـــــز. 
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v ن�صـــــ��س:

�سفوان  ترجمة:  اأوغلو  اآغا  �سامت  الرتكي  للكاتب  عامًا  ثالثني  بعد   -

ترجمة: حممد 
 
ال�سلبي- موت �سوبنهاور للكاتب الفرن�سي جي دو موبا�سان

: هديـــة ح�ســـني- املت�سظي يحلم مبراآته:  ال�سفر  اأغبالو- خارج منطقة 

االإبلي:  الفتى  الرحبي-  حممود  وال�سجرة:  الوجه  الرحبي-  �سيف  حممد 

حممد ال�سحري- �ساحر املو�سيقى: اإبراهيم فرغلي- ق�س�ص ق�سرية جداً: 

هدى  ن�ســـان:  املزروعي-  اخلّطاب  ن�ســـو�ص:  البطران-  علي  ح�سن 

اجلهوري- اأنا الدليل.. اأنا اأ�سيع: مي�سلون هادي.

218

v متابعــــات: 

»ذهــب  خليفة..  عبداهلل  احلاكم-  عزيز  تعريب:  اأونفري  مي�سيل   -

ال  »حيث  رواية  يف  نا�رص  اأجمد  احل�سن-  عبد  في�سل  النفــــط«:  مـــع 

ت�سقط االأمطار«: لنــا عبد الرحمن- حممد االأ�سعري يف رواية »القو�ص 

والفرا�سة«: مزوار االإدري�سي- �سوزان عليوان يف »�سم�ص موؤقتة«: اأحمد 

عبا�ص:  جبار  هيثم  التنظريي:  ال�رصد  يف  خ�سري  حممد  الدمناتي- 

ال�سعبة..  احلياة  الطريان«-  علمني  الذي  »القط  يف  غرايبة  ها�سم 

- وطن 
ّ
املاكرة: عزيزة را�سد- �سادق النيهوم.. ناقــــدا:  ِعذاب الركابي

امل�ستقبل: طالب املعمري. 

266
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القادم،  الفجر  ت�ستدعي  الرتكية  اليمامة 

ب�سدوها امللحاح، ذلك الَنغُم الذي ين�سج للفجر 

خيوط  تكتمل  حتى  والثانية  الأوىل،  خيوَطه 

ال�سحوب  اإىل  املائلة  غيومه  بلطخات،  اجل�سم 

والإ�ساءة املتدرِّجة حتى الكتمال، الكتمال 

ترتفع  التي  املوؤذِّنني  غابة  و�سط  الفجري 

ل اإىل خالق الأكوان  اأ�سواتها املنت�سّية بالتو�سُّ

وهادمها، ترتفع من كافة الأرجاء، من خفايا 

التاريخ ال�سارب يف جامع ال�سلطان اأحمد واأيا 

علم  ودور  جوامع  من  حولهما  وما  �سوفيا، 

وعبادة ومعامل تدل على الَعظمة الآفلة لدولة 

مبثل  اإ�سالمية  اإمرباطورية  اآخر  عثمان،  بني 

هذه املنعة والت�ساع..

الكمال  من  مقربة  على  تقف  واآثار  معامل 

ى  املعماري، اأو متتطي ُذرى ذلك الكمال املو�سَّ

باخللود )جمرد خوف �سخ�سي من اإطالق كلمة 

الكمال واخللود على الب�رش و�سنيعهم(..

�سدو  مع  يختلط  و�سالة...  طفولة  اليمام  �سدو 

العْذبة  املوؤذنني  واأ�سوات  املتنوعة  الطيور 

العميقة، التي ت�ستدعي ق�سة ذلك الرجل التائه 

يف اأزقة مدينة َحلْب، حني �سمع الأذان، ينطلق، 

فاأ�سجاه �سوت املوؤذن، اأخذه بعيداً يف الذاكرة 

به،  طّوحت  كيانّية  كحالة  اخرتقه  وامل�ساعر، 

اأ�سوات  هناك  اإ�سالُمه...  وح�ُسن  اأ�سلم  حتى 

ال�سدو اجلاذب روحيًا  موؤذنني بعيدة عن ذلك 

اجلوِّية  الغارة  ي�سبه  فيما  تنطلق  والرتتيل، 

على النيام، ح�سب و�سف �سديق.

تت�سادى اأنا�سيد الطبيعة والب�رش حتى جامع 

ال�سلطان �سليمان القانوين )ال�سليمانية( الذي 

الأثري  ابنه  ة عينه، 
ّ
كان حزنه على غياب قر

اإىل قلبه، اإثر مكيدة عائلية من تلك التي تزخر 

املقامات  خمتلف  على  احلكام  عرو�ش  بها 

الكبري  حزنه  كان  والتاريخ،  والأماكن 

الأطراف  املرتامية  اإمرباطوريته  �ِسعة  يفوق 

والأعراق والثقافات.

جلاأ ال�سلطان ، ح�سب الرواية، اإىل كتابة ال�سعر... 

كل  احلزن  وي�سد  احلياة،  ت�سيق  حني  هكذا، 

والكتاب  ال�سعراء  لي�ش  يلجاأون-  واأمل،  باب 

اأو  والعزلة  احلزن  بقدر  اأ�سال  املحكومون 

طراز  من  اأباطرة  واإمنا  منهم-  الكثري  يف 

�سليمان القانوين اإىل ال�سعر للتعبري عن فداحة 

اخل�سارات وثقل الوجود العابث.. ال�سعر »كلمة 

الكائن الأخرية«.

من اأي �سنف ب�رشي كان هذا  المرباطور، يف 

�سدق امل�ساعر ونبل املاأ�ساة؟.

j v j

يف مقهى البازار ال�سعبي الكبري، الذي �سيكون 

�سوق احلميدية بدم�سق وبع�ش اأجزاء من خان 

اخلليلي يف القاهرة، واأ�سواق يف مدن مغاربية 

على  �سبيه،  بالأحرى  اأو  منه  منوذج  وعربية، 

والنظافة  امل�ساحة  يف  الرتكي  ال�سوق  تفوق 

وما يتعلق بتقدم ح�ساري بنّي ، نالحظه يف 

بكل  املليئة  والواجهات  والأزقة  التفا�سيل 

4

 s  s s s  s  s  s  s s

�سليمان القانوين، ابن لدن

مع نادلة املقهى فـي ال�سوق الكبري
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s �سليمان القانوين، ابن لدن  s s
اأنواع الب�سائع واملن�سوجات والتحف الكثرية 

مبختلف امل�ستويات والأثمان..

التجارية  واملحالت  الأ�سواق  دخول  اأن  ومبا 

فيها  امل�سي  بل  الت�سكع،  يف  هوايتي  لي�ست 

املعرو�سات  يف  مبالة  ول  ب�رشود  والتطلع 

هدفًا..  ولي�ست  ذريعة  هي  كاأمنا  واملبيعات، 

وهذا الإعرا�ش عن هذه الهواية العميقة الغور 

الن�ساء  وخا�سة  الب�رش  من  كبري  �سنف  عند 

والفكرية،  الثقافية  م�ستوياتهن،  كانت  مهما 

ي�سرتكن )معظمهن( يف هذه الغريزة ال�رشائية 

والُنَزهّية، حتى اأين ا�ستح�رش دائما عنوان فيلم 

)كلودليلو�ش( )املراأة هي املراأة(.

يف  وجل�سُت  الّت�سوق،  اإىل  دربي  رفيقة  ذهبت 

�سل�سلة مقاٍه، يف ممرات  الواقع �سمن  املقهى 

من  امل�سنوعة  الطاولة  على  الكبري،  ال�سوق 

اأنواع من امل�رشوبات  اأ�سيل: هنا ُتقدَّم  خ�سب 

الفنادق  يف  جتدها  ل  الرتكية  الرتاثية 

العمالقة  املدينة  هذه  يف  احلديثة  واملقاهي 

التجارية  مراكزها  اأ�سبحت  التي  )ا�سطنبول( 

املعمارية  بيئتها  اأجزاء  وخمتلف  و�سوارعها 

واأمناطها،  اجلديدة  والقت�سادية  والب�رشية 

تدلف يف ال�سياقات الأوروبية.. 

الأثرية  الالزمة  على  تنعطف  اأن  بد  ل  طبعا 

اأن  اإىل  ون�سري  )الكلي�سيه(  العربي  يف اخلطاب 

هذا ال�ستيعاب لإجنازات احلداثات الأوروبية 

لقيم  وا�سحة  يتم �سمن خ�سائ�ش  والعاملية 

التاريخ الإ�سالمي والرتكي وطقو�سه مبختلف 

جتليه، وبقوة ومقدرة ا�ستيعابيتني ل جتدهما 

يف بلد اإ�سالمي اآخر حتى البلدان ال�رشق اآ�سيوية 

املعروفة باقت�ساداتها القوية.

دعك من البالد العربية التي تتخبط منذ �سنني 

والطغيان  والف�ساد  التخلف  ظالم  يف  طويلة 

من  �سي�ستفيد  رمبا  اأفق  عن  تبحث  زالت  وما 

الإجناز الرتكي اأو النموذج الرتكي الذي اأ�سبح 

رائداً يف جمالت كثرية..

j v j

مل اآِت تركيا اأو ا�سطنبول، منذ زمن طويل، منذ 

 ، الثمانينات  مطلع  �سورية،  يف  مقيما  كنت 

اأتذكر كنا ناأتي اإىل ا�سطنبول بالقطار من حلب 

ال�سهباء الأكرث جماًل وفرادة من دم�سق، كان 

القطار بطيئًا جداً بحيث اإن امل�سافة التي ميكن 

يومني،  يقطعها يف  �ساعات،  قطعها يف ع�رش 

هذا القطار الذي كان ينفث دخانًا كثيفا ي�سبه 

قطارات الغرب الأمريكي )الوي�سرتن( حني كان 

املطّهمة  بخيولهم  يهجمون  الكاوبوي  رجال 

على القطارات والعربات للنهب والقتال.

ببلغاريا،  �سوفيا  يف  عام  فرتة  اأقمُت  وحني 

عرب  ا�سطنبول،  طريق  عن  اأ�سافر  اأي�سا  كنت 

الكثري من املهرِّبني  الذي يحمل  القطار نف�سه 

واجلوا�سي�ش لبلدان عربّية وغري عربّية اإّبان ما 

األيفة  ُعرف باحلرب الباردة.. يحمل حيوانات 

الي�سارية على منط  بلحاهم  ومثقفني و�سعراء 

حلية جيفارا ولينني وهو�سي منه، وغريها من 

الي�سار  لدى  ا�ستالني  )�سنب  وال�سنبات  اللحى 

ال�ستاليني( التي لي�ست للزينة فح�سب اأو لدواٍع 

فلكلورية �سعبية مع املازات والعرق والعتابا، 

واإمنا ت�سكل اأبعاداً فكرية ورمزية �سيا�سّية..

يف رحالت ال�ستاء، يكون الربد عنيفا ل يطاق، 

يف عربات قطار تتدحرج يف ليٍل ناٍء وجمهول، 

اأثر  من  مفتوحة  �سبه  وبنوافذ  تدفئة  غري  من 

الإهمال والتك�سري.. اإنه قطار ال�رشق )البطيء(

j v j

اة باخلرز  اأجل�ش يف املقهى ذي الكرا�سي املو�سَّ



ت�سبه  التي  باألوانها  التحف  واأنواع  واملّحار 

جناح الطاوو�ش:

ثمة جزر نزحْت مبياهها الزرقاء

ثمة عقاعق مترح يف حقل الليلك

زهر التوليب

ال�ساطع يف ح�سوره واحمرارِه

جو غائم ي�سفي جماَله

على املخلوقات واحل�رشات..

تقّدمني ال�ساي

بال�سفافية التي تن�سح من العيون اللوزّية

تكاد تذوبني يف �سحر الطق�ش

ر ال�ساي و�سكُّ

يف جناح الطاوو�ش والزهور

تكاد تذوبني 

لة دومًا يف الغيوم املرتحِّ

كرحيلي عنك بعد قليل

j v j

اأو اخلزامى، ال�سم الأخري الذي  زهرة التوليب 

يذكر ب�سيء خبيئ يف النف�ش، ذكرى اإىل مكان 

ت�رشَّم عهده اأو زمن م�سى.

ربوع  يف  منت�رشة  اأراها  كنت  الزهرة  هذه 

الآفاق،  ورائحتها  بح�سورها  ت�سّوع  هولندا 

البالد املنخف�سة حتى  كل �سباح وم�ساء يف 

يف  خ�رشاء  �سغرية  تلة  اأن  بحيث  القاع 

اأعلى  هي  ثواٍن،  يف  ن�سعدها  كنا  )لهاي( 

قمة لدى اأهلها الغابرين قبل اأن ينطلقوا لغزو 

التي  والقمم  الُذرى  وي�ساهدوا  الأخرى،  البالد 

اجلزائر  يف  وغيومها،  ال�سماء  عنان  حتت�سن 

وُعمان و�سائر البالد التي وطاأتها �سفن اأولئك 

القرا�سنة ال�سماليني.

كانت زهرة التوليب، اخلزامى احدى عالمات 

اأيامي املتعاقبة يف هولندا التي متنحني وعد 

اأعتقد جازما باأ�سلها  اجلمال والروؤية، وكنت 

الزهور  بالد  اأن هذه  الهولنديني مبا  وف�سلها 

من  الأكرب  اجلزء  ت�سكل  واخلزامى  بامتياز.. 

حتى  الكبري،  واقت�سادها  الزهور  تلك  حقول 

ا�سطنبول ما يخالف ذلك، كونها  اكت�سفت يف 

املرتحلة  الأقوام  بها  اأتت  تركي  اأ�سل  ذات 

كانت(  مثلهم  )برّية  الآ�سيوية  الأوا�سط  من 

وغر�ستها يف بالد احللم اجلديد، منت وانت�رشت 

وا�ستوطنت مع اأهلها القادمني، فهي بعراقتهم 

وهويتهم املتجذرة الأ�سول، املتجددة الفروع 

ال�سابع ع�رش، حيث مت  القرن  والف�سول، حتى 

الغربّية ويف  اأوروبا  اىل  الزهرة  ا�ستقدام هذه 

مدينة )ليدن( الهولندّية حتديداً على يد �سفري 

)ا�سطنبول(،  اآنذاك(،  )الق�سطنطينية  هولندا يف 

الفائقة  الزهرة  هذه  تاريخ  ق�سة  ومت�سي 

احل�سن واجلمال، باأنها كانت تنمو يف حدائق 

الق�رش، وتعد اخلزامى يف تركيا الأكرث �سيوعًا 

بعد كلمة عمامة.. 

j v j

اآ�سيا، ح�سب  اأوا�سط  ثالثمائة عائلة َقِدمت من 

يعرف  فيما  لت�ستقر  التاريخ،  روايات  بع�ش 

الآن بالأر�ش الرتكّية.

الطوراين  الأ�سل  ذات  العائالت  هذه  كربت 

القادمة من )بالد ما وراء النهر( ح�سب العرب 

اإرادتها  كربت  مثلما  بت،  وت�سعَّ القدامى، 

جينيًا  امتداداً  تكون  ان  لبد  التي  ال�سخرية، 

هذه  الأوىل.  املحاربة  لل�ساللت  متطورا 

ا�ستطال  الذي  الرَحمي  العائالت كانت املهاد 

البيزنطّية  الإمرباطورية  هزم  حتى  وتعاظم 

وا�ستوى  وغربًا  �رشقًا  واملمالك  الدول  و�سائر 

مرغما  القياَد  اأ�سلم  الذي  العامل  عر�ش  على 
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ومهزومًا ... وكان ما كان من اأحداث التاريخ 

اجل�سيمة وخطوبه.

ن�سوء  يف  اخلارقة  الروايات  من  واحدة  اإنها 

من  ت 
ّ
تفجر كاأمنا  والإمرباطوريات  املمالك 

رحم الإ�سطورة وامل�ستحيل.

دورة  كاأي  النهيار  حلظة  حانت  وحني 

ح�سارّية كربى، بعد قرون مديدة من الهيمنة 

والغزوات والنت�سارات التي ماجت بها اأر�ش 

الب�رش، واأخذْت يف الرتنح واملر�ش وال�سقوط، 

)ن�سبه  اأتاتورك  كمال  بحجم  رجل  لها  ُقيظ 

من  واأحفاده  تق�سيم(  �سارع  يف  قائم  ال�سخم 

اأو  العلمانية  وامل�سارب  النتماءات  كافة 

هو  كان  الإ�سالمي  الدين  اإن  حيث  الدينية، 

اخلطاب اجلامع واملقنع، كان هو العقيدة التي 

اعتنقتها تلك الأقوام الرببرية ال�رش�سة التي مل 

تكن تعرف اإل القتال عقيدة ونربا�ش طريق..

املحاربة  الإرادة  مع  الديني  اخلطاب  د  توحَّ

فكانت تلك الإمرباطورية التي �سيكون �سقوطها 

ُعد والجتاهات ،  ثقياًل وفادحًا على كافة ال�سُ

اإرادة اأحفاد �سليمان القانوين، ا�ستطاعت  لكن 

اأن تنقذ تركيا املعا�رشة، من الإحماء والندثار 

التي  الثقيلة  الرتكة  احل�سارينّي، حتت حوافر 

�ستقودها اإىل الن�سحاق اأمام الآخر )الأوروبي( 

الع�سور  كافة  يف  لها  نظري  ل  بقوة  ال�ساعد 

العقالين  التطور  بحكم  ال�سابقة  واحل�سارات 

املذهل يف العلوم والتكنولوجيا.

عك�ش  على  �سيم�سي  الإنقاذي  املنحى  هذا 

�سهدته  وما  العربية  الأر�ش  يف  ح�سل  ما 

�سقوط  اإثر  امل�رشق،  ما�سيها  مع  قطيعة  من 

البالد  دخلت  حيث  العربية  الإمرباطورية 

اإ�ساءات  )عدا  املظلمة  الع�سور  يف  وال�سعوب 

قليلة( ومل تخرج من �سباتها الثقيل واأحالمها 

املحطمة حتى الربهة الراهنة.

j v j

اليمامة ت�سدو

على فرع �سعرِك املّياد

اأيتها النادلة.

)كان اأبوفرا�ش اأ�سرياً

يف اأحد �سجون بيزنطة

ا�سطنبول احلالية

رمبا يف املكان عينه

اأو قريبًا منه(

يف املقهى الرتكي

يف ا�سرتاحاتك القليلة

ترمقني املارة بنظراٍت �ساردٍة

نحو غيٍم بعيد 

رمبا حتلمني بالزوج اأو الع�سيق 

اأو بعطلة ال�سيف الذي يقرع الأبواب

حبك ال�ساخب والعائلة معّية �سَ

)العائلة التي كانت جنمة

اإمرباطوريتك الغاربة(

على �سواطئ مرمرة يف املتو�سط

اأو البحر الأ�سود )بينهما م�سيق البو�سفور(

املمتد حتى �سواطئ )القرم(

يف اأرا�سي الرو�ش،

منتجع الأباطرِة

اأعداء بني عثمان

يف �سالف الزمان

نظراتك ال�ساردة

مل يعد لها عالقة بذلك التاريخ

اإنها الرباءة

والبحر واحلقول

j v j



املعماريون ال�سعراء

يعتقلون الزمن يف لوحة

بجامع اأو ق�رش اأو �رشيح

خالقو الأ�سكال احلرة

ي�سلخون التاريخ من غلظته

يحيلوه اإىل لطافٍة وحنني

املعماريون ال�سعراء

تتذكرهم الأجيال

حني تن�سى قادة اجلند النك�سارية

واأرباب البنوك

منذ الر�سوم الأوىل على جدران الكهوف

الر�سوم املذعورة من الأ�سباح الغام�سة

والنجوم

ع يف �سيائها امل�سائُر التي ُتوزَّ

والأرزاق

حتى ق�رش احلمراء

واجلامع الأزرق

و�سوًل اإىل املدن احلديثة،

الريا�سيات والأبراج

املعماريون ال�سعراء

تلك القباب التي حتاور املطلق البعيد

تعا�رش الغيَم العابَر

واليمام

فوق املحيطات

وعلى اأ�رشعة ال�سفن امُلبحرة

من )البو�سفور( اإىل بحر اإيجه

حيث الإغريق القدامى 

يطاردون يف كهوف ُعُزلتهم 

ة، وعلى �سفاف الأنهار املتغريِّ

�رشَّ املوت واحلياة

ي�سنعون ترياق الوجود

املعماريون الذين قدموا

من كل جهات الأر�ش

اإىل )اإ�ستانة( العامل.

j v j

كل مرة اأ�رشب فيها القهوة

اأنظر اإىل قعر الفنجان

بغيمه املت�سابك املظلم

يف هزيع القطرات الأخرية

)خا�سة يف املطارات(

اأحّدق فيها

كما اأحدق يف �سري حياة يطبعها اللهاث

وعلى مقربة من الزوال

بالأعني وال�سفاه

اأداعب ما تبقى

من قهوة تو�سك على الرحيل

يف املطارات

)هذا ال�سباح املمطر،

يف مطار ا�سطنبول(

اأوا�سل هذه الهواية

بينما تتناهى اإىل �سمعي اأخبار التلفزيون

تعلن عن ا�سامة ابن لدن يف باك�ستان

خ اأمريكا والعامل، الزعيم الذي دوَّ

يعانق م�رشعه لت�ستعل حرٌب اأخرى

على ال�سا�سات واملجال�ش واملنتديات.

اأ�سمع رجال ملتحيًا يو�سك اأن ين�سمَّ 

اإىل عائلته، ل اأعرف من اأي جن�سية

هو، يردد بيتا للمتنبي:

»م�سى طاهر الأثواب مل تبق رو�سة

غداة ثوى اإل ا�ستهت انها قرُب«   

فكرت اأن اأتعرف على ال�سخ�ش الذي ي�ستدعي 

�سياق،  هكذا  يف  للمتنبي،  الفريد  البيت  هذا 

لكني عدلت عن الفكرة خوفًا من اأن يجرين اإىل 
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نقا�ش ل حُتمد ُعقباه، وا�ستطردت مع نف�سي، اإن 

الب�رش يف هذه املحطات العابرة التي كان من 

الرحلة  اأخطار  َعرْبها يف  يفكروا  اأن  الطبيعي 

بينهم  ت�ستعل  ال�سفر،  وهواج�ش  والنتظار 

حرب اخلالفات احلادة، فهناك من يعترب ابن 

لدن جمرما قاتال و�سد الإن�سانية، ومن على 

نقي�ش ذلك يعتربه قدي�سًا ولو كانوا قلة..

الرجل الذي كادْت حياته �ستم�سي، كاأي ثري 

ا وميتا،  خليجي، يفجر حرب اخليال واجلَدل حيَّ

ي�سعل العامل ويحتل م�ساحة كبرية من حياته، 

يحفر ا�سمه على �سفحة التاريخ املتقلب.

)درعا(،  مدينة  نف�سها  الأخبار  ن�رشة  يف 

اأخرى  �سورية  ومدن  )بانيا�ش(،  )حم�ش(، 

القتلى  واحل�سارات،  النريان  فيها  ت�ستعل 

واجلرحى واملفقودون جراء ق�سف قوى اجلي�ش 

املعلق  املذيع-  ح�سب  توا�سل  التي  والأمن 

للقناة م�سرية خيانتها لالأهداف احلقيقية التي 

وتنق�ش  اأجلها  من  ُوجدت  اأنها  ادعت  طاملا 

ال�سعب  على  الأعداء  حتى  يتقنه  ل  بافرتا�ش 

يذكر  الرتكي  الوزراء  رئي�ش  الأعزل..  ال�سوري 

مبجزرة حماة عام 1982 من القرن املا�سي 

يف ظل الرئي�ش الأب..

�ُسمي  الذي  )الأكراد(  حي  يف  ن�سكن  كنا 

املجازر  هذه  وقعت  حني  الدين  بركن  لحقا 

املرّوعة.

j v j

 يف املطار نف�سه

كما يف كل املطارات

اأنظر �سارداً يف خريطة الوجوه

املالمح وال�ُسحنات

اأفكر: انها ت�سبه حميط الفنجان

وقْعره

ت�سبه تلك القطرات يف هزيع

ليلها الأخري

والأقدام املندفعة

نحو امل�سري واملجهول.

j v j

رمبا وحدهم

الذين ي�ست�سعرون املوَت

كل هنيهة وحلظة

يح�سنون الحتفاء باحلياة

وملدافعة هاج�ش املوت املنفلت

ه ال�سيل من عٍل، كجلمود �سخٍر حطَّ

يلجاأون اإىل جتميده يف ر�سفة قهوٍة

اأو كتابة ق�سيدة

يف كتاب يقراأه امل�سافر

مة وراأ�سه مه�سَّ

يف غروب الآفاق.

j v j

يف الطائرة 

اأتطلع اإىل �سا�سة )الأوقات وامل�سافات( امل�ساءة 

اأمامي... اجلملة جديرة اأن تكون عنوان كتاب 

يف الأدب مبعناه املعريف املفتوح على �سفاف 

تنطلق من املجال الب�رشي ال�سا�سع للم�ساهدات 

الفلكية واجلغرافية.. �سيكون تاأثريه كبرياً، اإذا 

ية 
ّ
احل�س املناطق  يف  بالطبع،  �سنيعه  اأح�سن 

ة يف الروؤى 
ّ
والروحّية حني قراءته. �سياحة حر

وال�ستيهامات، كما كان  الهواج�ش  والأفكار، 

ال�سمول  ذات  كتاباتهم  يف  يفعلون  الأقدمون 

املعريف والتاأمل يف الإن�سان والطبيعة..

امل�سفوحة  الأر�سّية  الكرة  �سا�سة  اإىل  اأتطّلع 

ومنحنياتها  اأدميها  على  تتوزع  التي  اأمامي، 

يف  اأفكر  واملحيطات،  القرى  والبحار،  املدُن 



خارطة الأر�ش العربّية التي اأحلق فوق �سدميها 

ت�سيل  والدماُء  الأح�ساء،  اللحظة، مبقورة  هذه 

غزيرة يف ت�ساري�ش اخللجان والقارات.

اأقراأ يف اجلريدة رحيل الباحث الكويتي خلدون 

النقيب.. مل اأَر الراحل اإل مرات معدودة �رشيعة 

اأبوظبي  يف  العثمان  ليلى  مع  اإحداها  كانت 

واأخرى يف اأحد املطارات... اأقراأ هذه العبارات 

الآ�رشة:

»هذه املنطقة احل�سارية )اجلزيرة العربية( هي 

املقابل  يف  ولكنها  األفة  الأر�ش  مناطق  اأكرث 

وغنى،  و�رشوداً  غمو�سًا  الأر�ش  مناطق  اأكرث 

بال�رشورة  لي�ست  النوع  هذا  من  متناق�سات 

ناجتة عن مبالغات غري مو�سوعّية«.

j v j

من النافذة:

الغيوم وال�سحُب تتدافع بني التيارات الهوائية 

)درجة احلرارة خارج الطائرة 60 حتت ال�سفر( 

تتدافع الغيوم كقطعان كبا�ش فاجاأها الهياج 

ي�سيل  منُيها  فاأخذ  عا�سفة،  ظليلة  مراٍع  يف 

بني ال�سوف املهتّز والع�سب الوارف.

j v j

من النافذة:

فراغات  املت�سارعة،  والتيارات  الغيوم  ترتك 

قيامّية يف وح�ستها ودمويتها، فاأرى اخلالئق 

الكثرية  وثغورها  ال�سماء  ثقوب  يف  تتدافع 

يف  اليباَب  الأر�َش  يحمل  اأ�سطوري  كجراد 

خْطمه وقرونه ، يوم احل�رش، رمبا على هذا النحو 

�سياأتي.. وُتغلق اأبواَبها احلكايُة الأزلية..

هذياين،  �سطح  نوباُت  تباغته  الذي  ال�سديق 

يتخيل يوم احل�رش ب�سكل عك�سي: اأفواج ب�رشية 

تنت�رش كما ينت�رش ال�سمك يف البحار، لت�سقط يف 

دوامات م�سائد عمالقة ُن�سبْت يف الأعماق.

تتاآزر  اأن  يف  و�سط،  حل  هناك  �سيكون  رمبا 

البحرّية،  الأعماق  مع  ال�سماوية  الأعايل 

لن�سب حماكم الثواب والعقاب. فلي�ست ال�سماء 

ذمة  على  �سحيح،  والعك�ش  مقلوبة  بحار  اإل 

الراوي املتحدر من �ساللة النيازك والرماد.

j v j

ال�سجرة العالية

بهزالها الوا�سح

ط عليها �رشُب غرباٍن يحُّ

يف ظهرية عارمة

الأغ�سان تكاد اأن تتك�رش

وهي تقفز بن�سوة ونواح

ُكتل الغبار متتطي ال�سماء

ك�سُحب غا�سبة

�سحب اجلحيم املخباأة

ليوم احل�رش

وقد فا�ست نحو دنيا الب�رش..

j v j

ر هذا النواح املتفجِّ

من قلب ال�سماء

وال�ُسهب والنجوم

هل اأنا الوحيد

الذي ي�سمعه

يف هذه الطائرة املحّلقة

نحو بيداء الق�سور واملفازات؟

j v j

دم النيزك رماُده

الذي خلق اهلل منه الب�رش

واحليوانات.

j v j
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بني الرباءة ونقي�سها

فا�سل مو�سيقي

اأو م�سافة جمزرة

الوعول تنحدر من مفارز اجلبال

لت�رشب من نبعها اجلاف

ت�سمع ترجيَع الربابة

يت�سادى

بني الُذرى والتالل

فت�رشح يف هواج�ش مرعبة:

اإن ع�رشاً دمويًا

فيالُقه �ستكت�سح اجلميع

j v j

املراأة التي اأمامي

ت�سبه خيمًة �سوداء

متنقلة بني امل�سارب واخليام

ل فتحات ول ثقوب

�ش هواء ال�سحراء  ميكن اأن تتنفَّ

العميق

لكن املراأة، اخليمة

ت�سمُّ طفلها

بحنان ظباٍء

ت�رشح بني الأثل وال�سيداف

j v j

على  املركوز  ال�ساعات  خط  اأمامي،  ال�ساعات 

 يف املقهى. �ساعات تلخ�ش جانبًا 
ّ
لوح خ�سبي

من توزيع الوقت على م�ساحة العامل:

 ،2.20 كينيا   ،1.30 �سيدين   ،6.20 املك�سيك 

العاج  مومباي 2.15، كولومبيا 3.0، �ساحل 

بني  اأربط  اأن  اأحاول   ،2.0 الربازيل   ،11.20

اأم  ثالث،  قارات  على  املوزعة  البلدان  هذه 

اختريت ب�سورة ع�سوائّية؟ رمبا اجلامع بينها 

رمبا  مومباي،  عدا  والقهوة.  الكاكاو  �سجرة 

هذه  ملثل  والعابرة  املقيمة  الهندية  للكرثة 

املطارات..

ا�ستل كولومبيا متذكراً ذهابي اإىل مهرجانها 

اجتهت  )ميدلني(  مدينة  يف  وحتديداً  ال�سعري 

اإليها من باري�ش، ب�سحبة اأ�سدقاء: عبداللطيف 

حني  خملوف...  عي�سى  حداد،  قا�سم  اللعبي، 

الكولومبية،  العا�سمة  )بوجوتا(  و�سلنا 

الطريان  على  �ساعة   12 على  يربو  ما  بعد 

الفرن�سي، كان لبد اأن ناأخذ هنا طائرة اأخرى 

تقلنا اإىل )ميدلني(. عي�سى خملوف الذي كان 

اأوائل َمن قّدم بورخي�ش  يتقن ال�سبانية ومن 

الالتيني  الأدب  من  القيمة  عالية  وخمتارات 

�رشاب  من  كاأ�ش  على  عزمني  العربية،  اإىل 

موا�سلة  ون�ستطيع  نن�سط  كي  قوي  حملي 

املدينة  اإىل  و�سلنا  وحني  ال�ساقة..  الرحلة 

التي  والفنون،  ال�سعر  مهرجان  حتت�سن  التي 

له بني احلكومة  اأو متاخمة  النزاع  هي مركز 

الع�سابات.  وميلي�سيات  الي�ساريني،  والثوار 

ح�سب  )ميديني(  اأو  )ميدلني(  مطار  من  ركبنا 

با�سًا  اأخذنا  الربيع،  مدينة  وتعني  نطقهم 

َقَطع بنا جباًل بالغة العلو، متعرجة حتى اأن 

هاوية  من  اأكرث  على  ي�سقط  اأن  يكاد  البا�ش 

املفَعم  الالتيني  الليل  ذلك  ومنعطف حاد يف 

باأطياف اخل�رشة والأمطار وال�سباب.

 حّطت بنا الرحال يف الفندق املدجج بحرا�سة 

على  الأغرا�ش  لتوزيع  ق�سرية  فرتة  جيدة، 

الغرف، حتى اجتمعنا يف بهو الفندق لنحتفل 

التي  الن�سوة  كانت  �ساملني..  الو�سول  باإجناز 

والعقبات.  الأخطار  اجتياز  ي�سبه  ما  تعقب 

فرتة اأخرى اأق�رش من �سابقتها، وينفجر �سوت 

معربداً  خمتلفة،  واأنواع  فوهات،  من  ال�سالح 



ومدويًا على مقربة من الفندق.

الفندق  �رشفة  اإىل  ذهبنا  الدوّي  خّف  اأن  بعد 

اأو بقاياه وحطامه، �سمعت  لن�ساهد ما يجري 

ُعنا  و�سْ مازحًا:  يقول  اللعبي  عبداللطيف 

كمن جاء برجله كلَّ هذه امل�سافة ، اإىل عرين 

الأ�سد، وقال له ، تف�سل يا اأ�سد افرت�سنا..! لكن 

الأحداث  تلك  كل  ن�سينا  الالحقة،  الأيام  يف 

وامل�سقات التي بداأت كنذير �سوؤم و�سوء طالع. 

العارمة،  احلميمّية  تلك  خ�سم  يف  ن�سيناها 

ال�سعوب  الإله به تلك  َحَبا  الذي  وذلك اجلمال 

واحلب.  وامل�رشح  والفنون  لل�سعر  العا�سقة 

�سعوب الطفولة ال�سعرّية بامتياز..

اللوح  يف  املركوزة  ال�ساعات  تلك  اإىل  اأنظر 

لي�ش  الرحلة،  هذه  واأتذكر  املمتد،  اخل�سبي 

العميق  متظهره  عرب  الزمن  مراآة  يف  حتديقا 

الذكريات  ا�ستح�سار  متعة  اأو  ال�ساعات  يف 

من  الهروب  اأكرث،  دفعني  واإمنا  فح�سب،   ،

من  حا�رشين  الذي  والفظاعة  القبح  معر�ش 

كل اجلهات، فكنت الغريق الذي يت�سبث بالزمن 

واحلكايات.

j v j

الغالف  عنوان  من  اأتبنّي  مل  كتابًا  يقراأ  كان 

اأي كلمة، ب�سبب َغَب�ش ال�سوء يف احلافلة التي 

تقلنا اإىل مكان الرتانزيت... نادرا ما كان ينتبه 

وم�ستغرقا  نائيا  يبدو  املحيط..  ال�سجيج  اإىل 

يف الكتاب، لكن التفافة منه، ثم ت�سويب نظرة 

نظارته  نحوي.  ال�سميكة،  نظارته  وراء  من 

لرجل  دفني  حزن  ب�سباب  ملّبدة  تبدو  التي 

ت�رّشد بني الأفكار والثكنات، حملتني يف تيار 

هوّيته،  غامْت  �سخ�ش  نحو  والرتباك  احلرية 

والكلمات،  اخليال  ي�سكن  �ساعٍر  مالمح  بني 

وبني قاتل حمرتف يطارد �سحّيته بني مدن 

�ستى ومطارات.. )اأين راأيت هذا الوجه يف اأي 

مكان وزمان؟( اأميكن اأن يكون �ساعراً وقاتاًل، 

اأو  اأحيانًا  قاتل  اإهاب  يف  ال�ساعر  اأيختبئ 

غالبًا، اأو ان اإحدى ال�سفات الغالبة التي حتدد 

هوّيته، تخفي نزوعات النقي�ش، وتف�سح عنها 

اإ�سارات غام�سة، بني الفينة والأخرى؟

يبَق  مل  بدايتها  منذ  ت�رشَّمت  اللحظة  اأن  مبا 

الرحلة  هذه  يف  واحَلرْية  الغمو�ش  اإل  هناك 

الق�سرية..

j v j

يرتاءى من اخلاطرة الآنفة، فيما ي�سبه ال�سوء 

ذات  ال�سدفة،  به  قذفْت  الرجل  اأن  املخنوق، 

و�سوء  الق�سوة  اأقوام طاعنة يف  بالد  اإىل  زمن 

والأخالقي  املدين  املظهر  رغم  على  الطوّية، 

التكلف  من  قليل  غري  قدر  على  ينطوي  الذي 

والفتعال.

حياته  م�سارات  من  تعب  قد  الرجل  اأن  ومبا 

ر 
ّ
قر اخليارات،  اأمامه  وان�سّدت  املت�سعبة، 

قول  نحو  على  بال�رشورة  لي�ش  ال�ست�سالم 

ال�ساعر:

»وملا اأن جتهمني مرادي

جريُت مع الزمان كما اأرادا«   

تكون  اأن  حاول  عزلة  من  نحٍو  على  واإمنا 

بعد، حتى  اأميا  بعيدة  قلعة  كاأمنا يف  حمكمة 

ميُت  ل  الذين  القوم  اأولئك  ظهراين  بني  وهو 

باأي �سلة َن�سب اإليهم.

حياته الطويلة تلك خلقت هذا الرتباك والقلق 

يف هويته الروحّية ومالحمه، ودمرت الفوا�سل 

الوا�سحة واحلدود.

j v j
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م�ساغُل الرباءة، حياُء

النجوم

اأيتها النجوم

ل تنتظرين جزاء من اأحد

حتى من اأولئك الذين يق�سون الليايل

خمطوفني بجمالك

ل تنتظرين �سوؤدداً اأو وهَم خلود

ول ت�سفيق

لكّن غناَء البّحارة يف الظالم املوِجع

مت�ساعداً من اأعماق املحيط

حت�ّسينه كن�سيم حنوٍن

يغمر اأج�سامِك املتناثرِة

يف الأثري.

j v j

»على ما �سنعَت وما مل ت�سنع،

احل�رشة هي نف�سها«

)ياني�ش  لليوناين  ال�سعرّية  العبارة  هذه  اأردد 

�سياع  اإثر  عزاء،  من  كنوع  ريت�سو�ش( 

والنطباعات  بالكتابة  مليئني  يل،  )دفرتين( 

واملالحظات.

من ا�سطنبول حتى م�سقط واأكرث من تغيري يف 

اأ�ستعيد ذكرى �سياع خمطوط منذ  املطارات، 

خم�سة ع�رش عامًا، بني الدار البي�ساء وم�سقط، 

هذا الأخري كنت متاأكداً من ن�سيانه يف الطائرة، 

متنها،  التي جئت على  اخلطوط  �ساألُت  وحني 

�سيئًا  يجدوا  مل  باأنهم  مماطلة  بعد  اأفادوين 

يباغتون  الذين  القمامة  عّمال  اأن  والأرجح، 

مع  جرفوه  الكوماندوز،  فرق  مثل  امل�سافرين 

هذا  على  جداً  كثرياً  حزنُت  الأخرى.  الأ�سياء 

الغ�سب والهيجان  القا�سي والدموي، حّد  الرد 

املهذبة  غري  )اخلليجية(  اخلطوط  هذه  جتاه 

يف  املتبع  العامة  العالقات  مفهوم  يف  حتى 

هذا املجال، اأو هكذا ت�سورت الأمر.

لكن )ريت�سو�ش( منحني بع�ش الهدوء والر�سا، 

اإىل  بحاجة  لي�ش  املحيط  العامل  اأن  وتذكرت 

�ساأن �سخ�سي ونوع من عالج  اإنها  كتاباتنا، 

اأن  اأي�سا  وتذكرت  وقلقة..  ماأزومة  لنف�ش 

املخلوقات بطليعتها الب�رشّية، �ساحبة الكتابة 

من  والتال�سي  الختفاء  اإىل  ذاهبة  والقراءة، 

مع  ال�سكلّية،  الطقو�ش  يف  اإل  كبري،  فرق  غري 

القمامات وغريها..

)على ما �سنعت وما مل ت�سنع

 احل�رشة هي نف�سها

اأيها ال�سوء ال�رّشي

املتكاثر يف املرايا امله�ّسمة(.    

         �سيف الرحبي
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15 ] ناقد من �شورية يقيم يف االمارات  . 

عرَّف جريالد برن�س ال�شخ�شية يف قامو�س ال�رسديات 

يف  ومنخرط  اإن�شانية،  �شمات  له  )كائن  باأنها 

اإن�شانية، وميكن اأن تكون رئي�شية اأو ثانوية،  اأفعال 

ديناميكية اأو ثابتة، مت�شقة اأو غري مت�شقة، م�شطحة اأو 

م�شتديرة، وميكن كذلك حتديدها على اأ�شا�س اأعمالها 

االأدوار  مع  الت�شاقها  وطبقا  وم�شاعرها،  واأقوالها 

املعيارية، اأو طبقا التفاقها مع جماالت حمددة من 

االأفعال، اأوجت�شيدها لبع�س العوامل()1(.

درا�شته  بروب يف  الرو�شي فالدميري  الناقد  ويذهب 

لل�شخ�شية احلكائية اإىل القول باأن الوظيفة املنوطة 

بال�شخ�شية داخل ال�رسد احلكائي )وهي التي تغطي 

تخلق  التي  هي  احلكاية(  يف  ال�شخ�شية  فعل  دوائر 

التي تختلف عنده من حيث كونها  ال�شخ�شية،  تلك 

عن�رسا متحوال، بينما ت�شكل وظيفتها عن�رسا ثابتا، 

ورغم ذلك فاإن العن�رسين يظالن مرتابطني ب�شورة 

خالل  من  تظهر  وظيفتها  يجعل  الذي  االأمر  قوية، 

دورها يف تقدم احلكاية وتطورها. 

يف روايات:

من  و»فرت  امللكة«  »زينة 

الري�س  اأبو  لعلي  ق�شورة« 

الغفلي  ملرمي  بخيتة«  و»طوي 

لفاطمة  حادة«  و»زاوية 

راأ�س  و»جمموعة  املزورعي 

ل�شعاد  الق�ش�شية  يزن«  ذي 

ال�رسد  يجعل  ما  العرميي، 

ي�شيء  االإمارات  يف  الروائي 

عامل املراأة وحياتها وجتاربها 

وهمومها، واإن كان يف جميع 

هذه االأعمال،  تتداخل امل�شائر 

واحليوات والوجوه واالأ�شماء يف 

الذي  الواقع االجتماعي  ن�شيج 

والروؤية  االأعمال،  تلك  تقدمه 

التي يتم على اأ�شا�شها بناء تلك 

ال�شخ�شيات وتقدميها. 

كائنات من ورق

ال�صخ�صية الروائية فـي روايات اإماراتية

 مفيــد جنــم ]



الدور  اأهمية  خالل  من  الوظيفة،  تلك  وتتبدى 

الذي تلعبه، على �شعيد تطور احلكاية. اأما الناقد 

هي  ال�شخ�شية  اأن  فريى  لومتان  يوري  الرو�شي 

عن�رس من عنا�رس الن�س، واإدراكها يرتبط باإدراك 

العنا�رس االأخرى التي يتكون منها الن�س الروائي 

ربطت  الخ. يف حني  وال�رسد..  والزمان  كاملكان 

كرميا�س  عند  جتلت  كما  ال�رسدية،  ال�شيمائية 

تلك  جتعل  التي  الداللة  وم�شاألة  ال�شخ�شية،  بني 

ال�شخ�شية لي�س لديها اأي وجود م�شتقل، ميكن اأن 

يجعل  الذي  االأمر  عنها،  بعيدا  نتناولها  يجعلنا 

درا�شتها حتتم درا�شة بنية ال�رسد الروائي ب�شورة 

عامة. وقد راأى الناقد الرو�شي باختني اأن املهم 

املهم  بل  ذاتها  ال�شخ�شية  لي�س  ال�شخ�شية  يف 

فيها هو ما ميثله العامل لها وما متثله هي لذاتها. 

باأنها  ال�شخ�شية  يقطني  �شعيد  الناقد  ف 
ِّ
ويعر

تعي�س  ثقايف  اجتماعي/  وعي  الأمناط  جت�شيد 

قلقها مع العامل ومع ذاتها. حيث تلعب عالقات 

بع�شها  مع  الروائي  العمل  داخل  ال�شخ�شيات 

االجتماعي  البعد  اإبراز  يف  هاما  دورا  البع�س 

�شخ�شياته.  تقدمي  يف  الكاتب  اإليه  يرتهن  الذي 

داخل  ال�شخ�شية  وظيفة  باأن  باختني  وي�شيف 

الثبات  خا�شيتي  من  تتاأتى  الروائي  العمل 

داخل  ال�شخ�شية  وجود  مييزان  اللذين  والتحول، 

كادت  اأو  ال�شخ�شية  اختفت  لقد   . العمل)2(  هذا 

داخل الرواية اجلديدة داللة على �شياع �شخ�شية 

الراأ�شمايل،  املجتمع  يف  تاأثريه  وغياب  الفرد، 

وال  ا�شم  بال  �شخ�شية  الرواية  تلك  قدمتها  اإذ 

هنا  من  اخلارج.  من  بو�شفها  مكتفية  اأعماق 

فاإن لل�شخ�شية الروائية داللتها ووظيفتها داخل 

فيه.  اأ�شا�شيا  عن�رسا  باعتبارها  الروائي  العمل 

وهذه ال�شخ�شية ميكن اأن تكون رئي�شة اأو فرعية، 

فاعلة اأو منفعلة، عميقة اأو م�شطحة،ح�شب االأدوار 

ان�شجامها  مدى  اأو  بها،  تقوم  التي  االأفعال  اأو 

كذلك  بها.  القيام  مع  تتنا�شب  التي  االأفعال  مع 

الدور  اأهمية  بح�شب  ال�شخ�شية  ت�شنيف  ميكن 

الذي تلعبه يف ال�رسد احلكائي، فهناك ال�شخ�شية 

الرئي�شة وال�شخ�شية اأو ال�شخ�شيات الثانوية على 

اأن العالقة القائمة بينهم قد تكون عالقة اإئتالف 

اأوعالقة اختالف، تعاي�س اأو�رساع ح�شب طبيعة 

الرواية  تريد  الذي  االجتماعي  والعامل  املواقف 

تقدميه. وال�شك اأن اأي تطور ومنو يف حركة ال�رسد 

ال�شخ�شية،  يف  ومنو  تطور  يتبعه  �شوف  الروائي 

والعك�س �شحيح اأي�شا. لقد ركزت الرواية احلديثة 

كثريا على ال�شخ�شية، بينما عملت الرواية اجلديدة 

على تغييب ال�شخ�شية باعتبارها نظريا الختفاء 

دور الفرد وتاأثريه يف املجتمعات الغربية، ولذلك 

اأعماق،  وبال  ا�شم  دون  ال�شخ�شية  تلك  ظهرت 

وتركز الو�شف عليها من اخلارج. اإن ال�شخ�شيات 

اأن تعي�س داخل الن�س الروائي  الروائية ال ميكن 

البع�س، بل تكون  انقطاع عن بع�شها  يف حالة 

يف حالة ارتباط وذات تاأثري متبادل،  ي�شتدعي 

البع�س االآخر الأن التجاذب فيما بينها،  بع�شها 

وي�شكل  الروائي  العمل  بنية  يحكم  الذي  هو 

حلمته.

رواية »زينة امللكة«

رمزية ال�شخ�شية االأنثوية يف رواية زينة امللكة

الذي يعد عالمة ذات داللة وبعد  العنوان  يلعب 

الن�س  تاأويل  عملية  يف  مهما  دورا  اإيحائي 

واختزاله، فهو الذي يقوم بتعيني طبيعة الن�س 

ه. وتنبع اأهميته من كونه �شلة االت�شال 
ّ
الذي ي�شم

االأوىل بني الن�س واملتلقي، يقوم من خالل ما 

ميثله من مفتاح تاأويلي كما يقول اإمربتو اإيكو 

بربط القارئ ) بن�شيج الن�س الداخلي واخلارجي 
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ربطا يجعل من العنوان ج�رسا مير عليه()3(.  اإن 

العنوان الذي يحمل ا�شم �شخ�شية من �شخ�شيات 

�شخ�شية  هي  ال�شخ�شية  هذه  اأن  يعني  الرواية 

حمورية فيها، وهذا ما ينطبق متاما على عنوان 

الري�س فهو  اأبو  رواية زينة امللكة للروائي علي 

التي  واملحورية  الرئي�شة  ال�شخ�شية  ا�شم  يحمل 

عن  ذلك  يك�شف  بحيث  حولها،  ال�رسد  متركز 

املقا�شد الداللية التي انبنت عليها ا�شرتاتيجية 

على  حتقيقه  يود  وما  الروائي،  عند  العنوان 

م�شتوى التلقي، فالعنوان الذي يتاألف من جملة 

ا�شمية حذف مبتدوؤها يحمل ا�شم �شخ�شية بطلة 

فة بلقبها ) امللكة( الذي يحمل 
َّ
الرواية زينة معر

م�شتوى  على  زينة  ا�شم  يحمل  قيميا.  معيارا 

وياأتي  واجلمال،  احل�شن  معنى  الداللية  بنيته 

لقب امللكة لكي يك�شف عن املكانة التي متيزها، 

وبذلك يقوم العنوان بوظيفة اإيديولوجية يتوخى 

معرفة  املتلقي  اإك�شاب  خاللها  من  الكاتب 

العنوان،  التي يت�شمنها  ال�شخ�شية  بحقيقة تلك 

ع�شوية  بعالقة  يرتبط  العنوان  واأن  خا�شة 

زينة  �شخ�شية  تنفرد  الذي  الروائي  بالعمل 

ببطولته وت�شكل حموره. وتلعب جملة اال�شتهالل 

اأو املقدمة التي ي�شتهل بها الرواية والتي ت�شكل 

مع العنوان عتبات الن�س دورا مهما من خالل 

تقدمي �شخ�شية بطلة الرواية زينة وو�شفها يف 

تعزيز تلك االأهداف التي قامت عليها ا�شرتاتيجية 

العنونة، اإذ نالحظ اأن ال�شفات التي تطلق عليها 

تاأتي مقرتنة مبعاناتها على امل�شتوى الوجودي 

واالجتماعي بحيث يوحي ذلك باجلانب القيمي 

خالله  من  تكت�شب  الذي  واالأخالقي  االإن�شاين 

تلك ال�شفات، اإىل جانب ما يلعبه و�شف املكان 

من دور يف حتديد طبيعة تلك ال�شخ�شية، ومنح 

العمل الروائي القائم على التخييل �شفة الواقعية 

انتعلت  الزهية، يف زرقة املوت  البهية  )»زينة« 

خ�شارتها، وو�شعت ج�شدها املنهك عند ناحية 

الفجيعة، وانتظرت زيارة ال�شباح.. هذا ال�شباح 

ذهبوا  الذين  االأطفال  برائحة  حممال  ياأتي  ال 

�شباح  القدمية...  املقربة  نا�شية  عند  بعيدا، 

وّدعن  الالتي  اجلارات  وبكاء  بالكافور  �شكران 

عزيزا  معريي�س  فقدت  وكلما  االأكباد،  فلذات 

جئن بال�شواد، مكلالت بالدموع والعبو�س. عند 

باب البيت املغم�س بالرتاب وعفونة براز القطط 

والكالب جتل�س زينة، تختلط الدمعة باالبت�شامة 

البلهاء. ال اأحد يعرف ملاذا تفرج زينة عن اأ�شنان 

�شفراء حمطمة برز الناب من فتحة الفم ك�شاهد 

على املاأ�شاة()4(. ويف�شح  الو�شف الذي تقدمه 

عتبة ال�رسد لل�شخ�شية واملكان عن العالقة التي 

ميكن اأن تتحقق بينهما، من خالل التماثل الذي 

ميكن اأن جنده بني البيت و�شفاته وبني نوعية 

النا�س الذين يعي�شون فيه. 

�شخ�شية  هي  الرواية  يف  الثانية  ال�شخ�شية 

يعمل  الذي  زينة  البطلة  زوج  الرواي  يو�شف 

ترتبط  حيث  البحر  يف  النوخذة  مراكب  على 

ال�شخ�شيتان بعالقة حب وجتاذب كبرية، متنح 

والدفء  التاآلف  من  خا�شة  قيمة  حياتهما 

واملتعة، على الرغم من حالة الفقر ال�شديدة التي 

بقوتها  الرواي  �شخ�شية  تتميز  فيها.  يعي�شان 

زينة  جتعل  التي  اجلن�شية  وفحولتها  اجل�شدية 

التي  �شهواتها  وفورة  ملذاتها،  نعيم  يف  تعي�س 

يوقظها عندها، بحيث ي�شفي ذلك على لياليهما 

معنى خا�شا من احلميمية والتوهج واالإح�شا�س 

العارم باللذة وال�شبق، مما يزيد من تعلق زينة 

به وي�شفي على حياتهما �شعورا قويا بال�شعادة 

وال  االآخرين.  النا�س  حياة  يف  الجندها  واالألفة 

يختلف ا�شم يو�شف باعتباره عالمة دالة بامتياز 
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من حيث داللته عن ا�شم زينة، فيو�شف هو ا�شم 

ديني كان يتميز �شاحبه النبي يو�شف بجماله 

الذي جعل زليخا زوجة فرعون ت�شتهيه وتوقع 

التي  ال�شفة  اأما  لرغبتها.  ي�شتجب  مل  عندما  به 

تدل  فهي  الرواي  وهي  بها  اال�شم  تعريف  يتم 

على معنى االإرواء حيث كانت فحولته املتميزة 

زينة  تنفرد  زينة.  ل�شهوات  اإرواء  م�شدر  ت�شكل 

ببطولة الرواية التي متثل حمورها، بينما متثل 

�شخ�شية يو�شف �شخ�شية فرعية ارتبط وجودها 

بال�شخ�شية املحورية زينة وباأحداث الرواية، اإذ 

ال حدث بال �شخ�شية وال �شخ�شية بال حدث. وال 

وهم  اخلم�شة،  الرواية  �شخ�شيات  عدد  يتجاوز 

يختلفون من حيث �شفاتهم و�شلوكهم واأفعالهم، 

ح�شورهم  اأهمية  حيث  من  يختلفون  اأنهم  كما 

الرواية. هناك  اأحداث  اأو دورهم يف  الرواية  يف 

�شخ�شيات  ال�شابقتني  ال�شخ�شيتني  جانب  اإىل 

القارئة مهرة التي تعترب نقي�شا ل�شخ�شية زينة، 

مقابل  لالأطفال  القراآن  بتعليم  اخت�شت  وقد 

يف  التناق�س  هو  مييزها  وما  املال،  من  مبلغ 

�شخ�شيتها بني ما تقوله وتطالب به من التزام 

بقيم الدين، وبني ما تفعله اإذ اتخذت من الدين 

�شالحا لتحقيق مكا�شبها ومكانتها يف املجتمع. 

النوخذة  �شلطان  بن  اأحمد  �شخ�شية  وتكت�شب 

ح�شورها وتاأثريها من خالل املال الكثري الذي 

متلكه، واملراكب التي تعمل يف التجارة ويح�شل 

مبا  عليها  العمل  خالل  من  رزقهم  على  النا�س 

فيهم يو�شف الرواي الذي كان يحتاجه النوخذة 

لقوته وقدرته على االحتمال واجللد. وقد ا�شتمد 

النا�س له من خالل تلك  النوخذة قوته ومهابة 

النفاق  اإىل  التي ميلكها ما دفع بالنا�س  الرثوة 

يف تعاملهم معه واإبداء احرتامهم له، االأمر الذي 

العزلة  وتف�شل  عليهم  ال�شخط  دائمة  زينة  جعل 

اأبو  �شخ�شية  اأخريا  وهناك  بهم.  االختالط  على 

حميد الذي يتفوق على يو�شف الرواي من حيث 

اأثناء  وتوح�شه  بالن�شاء،  وتعلقه  فحولته  قوة 

�شادية  نزعة  من  اليخلو  والذي  معهن،  و�شاله 

فهو  ذلك،  اأثناء  وع�شهن  لطمهن  يف  تتجلى 

)يع�شق ال�شعر الكثيف على ج�شد املراأة الأنه يرثي 

�شاعة  متوح�شا  عنيفا  كان  وي�شبعها،  رغبته 

امل�شجى  اجل�شد  توديع  عليه  يهون  ال  الذروة 

حتته اإال مدمى بالع�س والقر�س واأحيانا اللطم، 

لكنه عندما يفرغ من عمل ال�شيطان يبدي اأ�شفه 

وهناك  والتح�ش�س()5(.  وامل�س  بالتقبيل  فيهم 

�شياق  يف  يظهران  جدا  ثانويتان  �شخ�شيتان 

هي  االأوىل  القرية،  �شخ�شيات  عن  زينة  حديث 

اأداة  النوخذة  ي�شتخدمه  الذي  اخل�رس  �شخ�شية 

جلمع االأخبار والتج�ش�س على �شكان معريي�س.  

وتتميز هذه ال�شخ�شية ببنيتها املتناق�شة التي 

مع  �شلوكها  يف  والعدوانية،  احلب  بني  جتمع 

والت�شوه  الدمامة،  �شفات  اإىل  اإ�شافة  االآخرين، 

املثلية  ونزعتها  عينيه(  اإحدى  )فقدان  اجل�شدي 

تتنا�شب  ال�شفات  تلك  ولعل  بها.  ا�شتهرت  التي 

واأخريا  به.  تقوم  كانت  الذي  الدور  حقيقة  مع 

ال�شوهاء  البنت  فطوم  الراعية  �شخ�شية  هناك 

وكان  عان�شا  فبقيت  تتزوج،  مل  التي  والدميمة 

وبحة  ل�شانها  �شالطة  ب�شبب  يهابونها  النا�س 

متتلك  كانت  باملقابل  لكنها  اجلهور،  �شوتها 

تركيز  املالحظ  من  نقية.  و�رسيرة  طيبا  قلبا 

ل�شخ�شياته  اجلن�شية  ال�شفات  على  الروائي 

الذكورية، حيث ترتبط ال�شفات ال�شلبية كالعنة 

والفحولة  ال�شلبية،  بال�شخ�شيات  واملثلية 

االإيجابية،  ال�شخ�شيات  عند  اجلن�شية  والكفاأة 

ولذلك ميكن ت�شنيف تلك ال�شخ�شيات من حيث 

جدولني  يف  اأواجلن�شية  ال�شخ�شية،  �شفاتها 

18نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



ال�شخ�شيات،  تنوع  على  نتعرف  لكي  اثنني 

اإدراك  بغية  الروائي،  العامل  وتعدد �شفاتها يف 

البع�س من جهة، وعالقتها  ببع�شها  ارتباطها 

بعنا�رس ال�رسد االأخرى من جهة اأخرى، وتاأثري 

ذلك على تنامي اأحداث الرواية، وطبيعة ال�رساع 

الذي يحكمها:

�شخ�شيات 

جتمع بني 

ال�شفتني

الراعية 

فطوم

اأبو حميد

�شخ�شيات

�شلبية 

نابذة

اأحمد بن 

�شلطان النوخذة

القارئة مهرة

اخل�رس

�شخ�شيات

 اإيجابية 

جاذبة

زينة

يو�شف الرواي

 جدول رقم )1(

  

�شخ�شيات

 مثلية

اخل�رس

�شخ�شيات

 ت�شكو من العنة

اأحمد بن �شلطان 

النوخذة

�شخ�شيات

فحولية

يو�شف الرواي

اأبو حميد

جدول رقم ) 2(

والعفوية  بال�شذاجة  زينة  �شخ�شية  تتميز 

عن  للتعوي�س  يدفعها  الذي  والعقم،  والقناعة 

اإىل  افتقدتها  التي  االأمومة،  بنق�س  ال�شعور 

ورعايتها،  اإطعامها  على  وال�شهر  القطط  تربية 

كانت  التي  البديلة  عائلتها  متثل  باعتبارها 

االأحاديث،  معها  وتتبادل  وحدتها،  توؤن�س 

اعتزلت  اأن  بعد  نف�شها وهمومها  لواعج  وتبثها 

كائنات  فيهم  راأت  اأن  بعد  بالنا�س،  االختالط 

اأمنوذجا  متثل  وتافهة.اإنها  ومكروهة  بغي�شة 

اإىل  نظرتها  �شعيد  على  فهي  التقليدية،  للمراأة 

العالقة بني املراأة والرجل التي ورثتها عن اأمها 

والتي تتميز ببعدها الرمزي، فهي ترى اأن املراأة 

هي ح�شن الرجل الذي يقدم له الرعاية واحلب 

املراأة  ظهر  ميثل  الرجل  بينما  رغباته،  وي�شبع 

تك�شف  اأخرى  جهة  من  وحاميها.  �شندها  اأي 

نف�شي  ارتباط  عن  بزينة  الرواي  يو�شف  عالقة 

الذي كان يجده بينها وبني  الت�شابه  قائم على 

العالقة  هذه  يف  فيقوم  كثريا  اأحبها  التي  اأمه 

باإ�شقاط �شورة اأمه عليها مما يزيد من قوة هذا 

االرتباط والتعلق بها. بينما تكون االأمومة التي 

مل تتحقق بالن�شبة لزينة هي الدافع الذي يجعلها 

ترعاه وحتر�س على تاأمني طعامه انطالقا من 

تكون  ولذلك  رعايته،  عن  امل�شوؤولة  االأم  �شعور 

يوميا  جريانها  من  الطعام  تاأمني  مهمة  عليها 

لها  اأبناء  مبثابة  �شارت  التي  ولقططها،  له 

بعيدا  يو�شف  زوجها  يكن  مل   . بطعامها  تتكفل 

زينة وقططها، كما  العالقة بني  تلك  عن معنى 

يظهر من خالل و�شفه وحديثه عنها يف �شياق 

التي  قططها   – �شغارها  احلكائي)طعام  املنت 

تنام على �شكل دائرة حول فرا�س االأمومة( ولعل 

�شديد  حزن  من  خلفه  وما  �شلوى  قطتها  موت 

قرب  ودفنها  حياتها  يف  باخلواء  و�شعور  واأمل 

خيمتها ومناجاتها الدائمة لها ب�شورة موؤثرة، 

كذلك  معها.  االأمومي  االرتباط  هذا  يوؤكد  هو 

منه،  خوفها  وعدم  املوت  من  موقفها  يتك�شف 

لكونها متتلك فل�شفتها اخلا�شة جتاهه، فهي ال 

ترى فيه نهاية للكائن،بل والدة جديدة له، االأمر 

الذي جعلها تتخيل دائما ح�شور يو�شف الرواي 

معها بعد موته، وظهوره لها على �شكل املخلوق 

العمالق الذي ظهر لها يف اأر�س ال�رسي�شة.

الراوي العليم يف كل مكان

العليم  الراوي  الذي يقدمه  الروائي  ال�رسد  يظهر 
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املوجود يف كل مكان والعارف بكل ما تهج�س 

اإىل  وا�شحا  انحيازا  ال�شخ�شيات  به  تفكر  اأو 

ثباتها  على  حتافظ  التي  زينة  �شخ�شية  جانب 

قبولها  حيث  من  �شواء  النا�س،  من  ومواقفها 

�شعور  من  نابعا  باعتباره  البائ�س  بواقعها 

واملحاباة،  للنفاق  ت�شطرها  ال  التي  بالقناعة 

تر  مل  الذين  بها  املحيطني  النا�س  خالف  على 

االبتعاد  يجب  الذي  وال�رس  النفاق  �شوى  فيهم 

اأو  زوجها،  لذكرى  اإخال�شها  حيث  من  اأو  عنه، 

احلار�س  دور  يوؤدي  الذي  فهد  وكلبها  لقططها 

معها بعد موت يو�شف الرواي. اإن هذه ال�شخ�شية 

قناعاتها  مع  �شلوكها  ان�شجام  نالحظ  التي 

هي  اأفعالها،  مع  تتنا�شب  التي  ومواقفها 

وات�شاقها  وبفرادتها  بثباتها  تتميز  �شخ�شية 

ذاتها، كما كان احلال مع �شخ�شية يو�شف  مع 

تختلف  وال  اأي�شا.  وال�شادقة  ال�شجاعة  الرواي 

االأخرى ك�شخ�شية املحفظة مهرة،  ال�شخ�شيات 

و�شخ�شية النوخذة من حيث �شفاتهما الثابتة، 

فهما �شخ�شيتان تتمتعان ب�شفات �شلبية، مقابل 

ال�شخ�شيتني االإيجابيتني ال�شابقتني، االأمر الذي 

الثنائية  هذه  يف  املقابلة  و�شعية  عن  يك�شف 

الروائي، يف حني  العامل  بناء  يقوم عليها  التي 

عنا�رس  بوجود  وخ�رس  فطوم  �شخ�شيتا  تتميز 

على  يحوزان  جتعلهما  �شلبية،  واأخرى  اإيجابية 

قوا�شم م�شرتكة جتعل موقف الراوي الذي يقوم 

ال�شخ�شيات  هذه  اإن  اعتداال.  اأكرث  بتقدميهما 

بتنوعها وعالقاتها املتداخلة هي جت�شيد لوعي 

الروائي بالواقع الذي يعرب عنه، ومتثل لعالقاته 

يف  جتلت  كما  املختلفة،  باأبعادها  القائمة 

العالقات التي تربط �شخ�شيات الرواية بع�شها 

هي  اأ�شكال  ثالثة  اتخذت  وقد  االآخر  بالبع�س 

ويو�شف  )زينة  باالئتالف  تتميز  عالقات  اأوال: 

النوخذه  واأحمد  )زينة  باالختالف  اأو  الرواي( 

واملحّفظة مهرة(، اأو القائمة على التعاي�س )زينة 

البعد  العالقات  والراعية فطوم( حيث تربز تلك 

االجتماعي الذي ترتهن اإليه الرواية يف �شياغة 

االجتماعي  والوعي  واأحداثه،  ال�رسدي  عاملها 

الذي حتوزه تلك ال�شخ�شيات فيه.

�صخ�صية الآخر يف رواية  فرت

 من ق�صورة لعلي اأبو الري�ش

فرت  رواية  يف  االأوروبي  االآخر  �شخ�شية  تربز 

من ق�شورة )6( للروائي علي اأبو الري�س بو�شفها 

ال�رسد  �شخ�شية رئي�شة، فاعلة وموؤثرة يف بنية 

احلكائي للرواية، من خالل الدور الذي تلعبه تلك 

ال�شخ�شية يف تنامي اأحداث الرواية و�رساعها، 

ال�شخ�شية من حتوالت  تلك  ت�شهده  الناجم عما 

باالآخرين،  عالقاتها  م�شتوى  على  ذاتية 

وعالقتها بذاتها، خا�شة واأن هذه الرواية تتميز 

مبحدودية �شخ�شياتها، اإذ ال تتجاوز يف ن�شفها 

االأول ثالث �شخ�شيات هي الزوج خلفان املهتم 

والزوجة  فرويد،  وقراءة  النف�شية  بالدرا�شات 

غزالة التي تعي�س قلقها اخل�س النابع من عقها، 

والفتاة هيلني التي ا�شتقدمها الزوج خلفان من 

موطنها البو�شنة خالل احلرب امل�شتعرة هناك، 

بعد اأن فقدت اأمها، لكي يتخل�س من م�شاكله مع 

زوجته غزالة التي مل ت�شتطع اأن تنجب ولدا ميالأ 

حياتها اخلاوية من م�شاعر االأمومة. لقد �شاهم 

يلغ  واإن مل  االأ�رسة  وجود هيلني يف ملء حياة 

حماوالت غزالة الإجناب طفل، ما يجعل العالقة 

مع خلفان تنح�رس بالن�شبة لها يف حتقيق هذا 

الغ�شب  م�شاعر  عنده  يوّلد  الذي  االأمر  الهدف، 

والنقمة ويخلق حالة من اخلواء العاطفي الذي 

هيلني.  مع  عالقته  خالل  من  ميالأه  اأن  يحاول 

االأ�رسة  واإذا كانت هيلني قد حتولت داخل هذه 

عالقة  وغزالة،  خلفان  بني  �رساع  �شاحة  اإىل 

اأنوثتها منحى  خلفان بهيلني تتخذ مع اكتمال 

م�شاعر  من  امل�شاعر  تلك  فيه  تنتقل  دراميا 
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جتد  التي  والرغبة،  احلب  م�شاعر  اإىل  االأبوة 

تربيرها لديه باأن هيلني لي�شت ابنته، ما ي�شهم 

يف خلق حتوالت اأ�شا�شية ووا�شعة على م�شتوى 

يف  فيها.  احلكائي  ال�رسد  وبنية  الرواية  اأحداث 

اندماجها  حتقيق  من  هيلني  تتمكن  البداية 

الكبرية  والعناية  باحلب  رعتها  التي  باالأ�رسة 

التي  املبهمة  الدفينة  امل�شاعر  من  الرغم  على 

يف  وتتجلى  الباطن،  عقلها  يف  تختزنها  كانت 

الكوابي�س والر�شوم التي تت�شمن م�شاهد قا�شية 

فتزيدها هلعا وخوفا. ومع تفتح وعيها تكت�شف 

والدها  وب�رسة  ب�رستها  بني  الوا�شح  التمايز 

اأي�شا   مدر�شتها  زميالت  تقوم  كما  ووالدتها، 

عن  واختالفها  اأ�شلها  حقيقة  اإىل  بتنبيهها 

اأ�رستها، فتبداأ بالبحث عن اإجابات حول هويتها 

لغوية،  عالمة  ي�شكل  اال�شم  كان  واإذا  احلقيقية. 

التاجر وغزالة يحيالن على  ا�شمي خلفان  فاإن 

فيها  جتري  التي  االإماراتية  االجتماعية  البيئة 

اأحداث الرواية، يف حني يبقى ا�شم هيلني نافرا 

من حيث اختالفه الوا�شح وطبيعته التي تتوافق 

مع �شفاتها التي تك�شف عن انتمائها اإىل بيئة 

غريبة، تدفعها با�شتمرار لل�شوؤال عن حقيقة هذه 

الذات الغريبة.

وظيفة ال�صخ�صية ودللتها 

من  الرواية  هذه  يف  ال�شخ�شية  وظائف  ترتبط 

ومن  ال�رسدية،  البنية  تطور  يف  دورها  حيث 

خالل  ومن  بها،  تتميز  التي  التحول  خا�شية 

احلكائي،  ال�رسد  يف  تلعبه  الذي  الدور  اأهمية 

باعتبارها �شخ�شيات رئي�شية جرى بناوؤها من 

مع  قلقها  تعي�س  �شخ�شيات  لتمثل  الكاتب  قبل 

ذاتها على م�شتوى الوعي اخلا�س بها وجوديا 

حتى  البع�س  بع�شها  مع  والعالقة  عاطفيا،  اأو 

يف  تذهب  فنجدها  فيها،  اال�شتمرار  ي�شتحيل 

اجتاهات �شتى تكابدها حزنها و �شياعها، االأمر 

ال�شخ�شيات  بتلك  مرتبطا  احلدث  يجعل  الذي 

وال�شفات  الذات  م�شتوى  على  وحتوالتها 

تلك  ترتبط  بينها.  فيما  تقوم  التي  والعالقات 

ال�شخ�شيات الثالث مع بع�شها البع�س بعالقات 

تبداأ  بعد  فيما  لكنها  الرواية،  بداية  يف  توافق 

بالتفكك �شيئا ف�شيئا ب�شبب االختالف يف الوعي 

ين�شغل  اإذ  غزالة،  والزوجة  خلفان  الزوج  بني 

االأول بالبحث والقراءات النف�شية، بينما تن�شغل 

غزالة مبو�شوع االإجناب وال ترى يف الزوج �شوى 

و�شيلة لتحقيق ذلك، ما يفقد تلك العالقة بينهما 

ال�شخط  من  حالة  ويخلق  العاطفي،  معناها 

والنفور حيالها عند خلفان، يعززه ال�رساع على 

امتالك هيلني بينهما، وحماولة اجتذابها من قبل 

كل منهما. لكن هيلني التي تبداأ باإدراك اختالفها 

عن حميطها االجتماعي الذي تعي�س فيه، تعي�س 

هي االأخرى �رساعها العاطفي بينهما، واإن ظلت 

ال�شخ�شية  اإن  اأكرث.  بالتبني  والدها  اإىل  تنحاز 

التي ال ميكن تناولها بالدرا�شة بعيدا عن م�شاألة 

الداللة، وفق ما تقول به ال�شيمائية ال�رسدية عند 

كل  عن  بالوعي  التفاوت  مدى  تظهر  كرميا�س، 

من �شخ�شية الرجل التي ميثلها خلفان واملراأة 

االأول  ين�شغل  حني  ففي  غزالة،  متثلها  التي 

بالبحث والدرا�شة يف عامل النف�س من اأجل فهم 

العالقة  اإعطاء  وحماولة  االإن�شانية،  ال�شخ�شية 

عاطفيا،  معنى  واملراأة  الرجل  بني  اجل�شدية 

عندها  الغريزي  باجلانب  تن�شغل  االأخرى  جند 

االإجناب واالأمومة، فيكون  واملتمثل يف م�شاألة 

اإحلاحها على هذه العالقة من اأجل هذه الغاية 

وحدها، االأمر الذي يغ�شب خلفان ويولد �شعورا 

بالنقمة، يفقد عالقة التوا�شل واالت�شال بينهما 

يني  ما  �رسخ  بخلق  ويبداأ  االإيجابي،  معناها 

يت�شع ويكرب حتى تنهار تلك العالقة يف النهاية 

وبحثه عن  بدوافع خلفان جتاه هيلني،  معززة 

عالقة احلب التي متالأ فراغه العاطفي، واكت�شاف 
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غزالة لتلك الدوافع يف حلظة لقاء حميم بينهما. 

اإن تطور تلك االأحداث يف الرواية يرتبط بتطور 

ال�شخ�شيات، بحيث يقود ذلك اإىل حتول درامي 

معه  ينمو  و�شلوكها،  ومواقفها  حياتها  يف 

ال�رساع بني تلك ال�شخ�شيات من جهة، وبينها 

االإجناب  دافع  اإن  اأخرى.  جهة  من  ذاتها  وبني 

عند غزالة هو الذي ي�شكل حمور عالقتها بالزوج 

عن  تعوي�س  حالة  هيلني  ت�شكل  بينما  خلفان، 

والتباين  االختالف  يظهر  وبذلك  عقمها،  حالة 

البدوي  �شخ�شية  تختلف  وال  ال�شخ�شيتني.  بني 

الذي تلتقيه هيلني بعد فرارها من منزل خلفان 

يف  حتوالتها  حيث  من  ال�شخ�شيات،  باقي  عن 

عالقتها بها، فبعد اأن تعرب عن والئها ل�شيد القلعة 

مبفاتنها،  لينعم  اإليه  هيلني  اقتياد  خالل  من 

جنده بعد فرارها الثاين من حمب�شها ميثل حالة 

بهذا  كلها  احلياة  يربط  بل  ال�شامي،  احلب  من 

املعنى الذي مينحها قيمتها االإن�شانية. وبغ�س 

النظر اأن ح�شور الكاتب من خالل هذه ال�شخ�شية 

التي تتحدث عن احلب بلغة ال تتنا�شب مع وعيها 

هيلني  عن  يتحول  فاإنه  االجتماعي،  وو�شعها 

اإىل رمز للحكمة البدوية التي ت�شعى اإىل حتقيق 

عندما  معه،  توحدها  خالل  من  بها  خال�شها 

طهرنا،  مني..  )حررين  خمنوق  ب�شوت  تخاطبه 

ال�شحراوي.  بحكمتك  امللوث  القلب  هذا  واغ�شل 

بها  يلت�شق  اأكرث،  هيلني  من  يقرتب  البدوي.. 

راأ�شها  تهز  تتزوجيني؟..  اأذنيها: هل  يهم�س يف 

احلب  يتعاطان  يذوبان  اأجل..  �شارعة..  قائلة 

يف حلظة اإ�شعاع عا�شف مل ي�شهد له مثيال..()7( 

. يحمل امل�شهد الذي ي�شكل نهاية الرواية داللة 

ميثلها  التي  اخلال�س  معاين  من  تنبع  خا�شة 

توحد هيلني الغريبة التي متثل االآخر املختلف 

يف هذه الرواية مع �شخ�شية البدوي التي ترمز 

ال�شخ�شية  تلك  واأن  خا�شة  واحلكمة،  للنقاء 

اجتماعية  بيئة  على  يحيل  الذي  بلقبها  تقدم 

من  يعزز  ما  ال�شخ�شي،  با�شمها  ولي�س  حمددة، 

تلك الداللة التي حتملها تلك ال�شخ�شية، ويك�شف 

الكاتب من  يحققها  اأن  يريد  التي  عن وظيفتها 

اأن  ميكن  الذي  باخلال�س  القول  وهي  خاللها، 

يتحقق عرب التوحد مع تلك احلكمة وحالة النقاء 

قيم  مواجهة  يف  العامل،  ذلك  قيم  حتملها  التي 

املدينة احلديثة التي تهرب منها هيلني باحثة 

عن خال�س ذاتها.

العالقة بني ال�صخ�صيات

االأوىل  الثالث  ال�شخ�شيات  بني  العالقة  تاأخذ 

)الزوج والزوجة وهيلني( يف بداية الرواية طابع 

ما  �رسعان  اأن  اإال  والتوافق،  واالن�شجام  الرغبة 

تتحول باجتاه اآخر يرتبط بالتحول والتبدل الذي 

يطراأ على مواقف و�شلوك تلك ال�شخ�شيات، ويف 

مقدمتها �شخ�شية خلفان التي ت�شيق مبالحقة 

التقليدية  ال�شخ�شية  متثل  التي  غزالة  زوجته 

قتكون  واالأمومة،  االإجناب  بهاج�س  املحكومة 

ارتياب  يثري  ما  التعوي�س  و�شيلة  هي  هيلني 

املتناق�شة  امل�شاعر  من  حالة  ويخلق  غزالة، 

وال�رساع التي تعي�شها هيلني، حني تنك�شف تلك 

اأقدارها  باجتاه  �شخ�شية  كل  ومت�شي  العالقة 

ال  التي  ال�شخ�شيات  تلك  �شفات  اإن  اجلديدة. 

البدوي الذي  تت�شم بالثبات، مبا فيها �شخ�شية 

تلتقيه هيلني يف ال�شحراء هو الذي يخلق البعد 

الدرامي الأحداث الرواية وتنامي ال�رساع فيها، 

التي ينطلق منها  الروؤية  اأنه يعك�س  اإىل  اإ�شافة 

الكاتب يف بناء �شخ�شياته، ال�شيما على م�شتوى 

التي  الداللة  م�شاألة  اأو  املكان  مع  العالقة 

�شخ�شية  بني  القائمة  العالقة  اإن  بها.  ترتبط 

عنا�رس  اإىل  تفتقد  غزالة  و�شخ�شية  خلفان 

وعي  يف  االختالف  ب�شبب  واالن�شجام  التوافق 

ال�شخ�شيتني و�شلوكهما، وهو ما يجعل حماولة 

حتقيق  يف  تف�شل  ال�شدع  هذا  لراأب  خلفان 
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اأهدافها، بل تخلق م�شكلة جديدة تزيد من حالة 

التنافر واالختالف، من خالل وجود هيلني التي 

جديدة  بوؤرة  متثل  عاطفي،  جذب  نقطة  ت�شكل 

االأمر  كذلك  جديدة.  �رسدية  بوؤر  عنها  تتفرع 

الروائي  يقدمه  الذي  والبدوي  لهيلني  بالن�شبة 

اإىل  اإذ تتحول عالقتهما يف ال�شحراء  ا�شم  دون 

عالقة حب بعد اأن ا�شتقدمها اإىل القلعة، ليقدمها 

هدية لرجل القلعة الذي كان يعمل ل�شاحله.

وظيفة ال�صخ�صية يف احلكاية الغرائبية

العجيبة  للحكاية  درا�شته  من  بروب  يخل�س 

يف  ثابتة  عنا�رس  هناك  اأن  اإىل  الغرائبية  اأو 

توؤديها  التي  الوظائف  يف  تتمثل  احلكاية 

احلقيقية  االأجزاء  ت�شكل  وهي  ال�شخ�شيات 

للحكاية، مقابل وجود عنا�رس متحولة كما يف 

بروب  ف 
َّ
عر وقد  و�شفاتها.  ال�شخ�شيات  اأ�شماء 

اخلارجية  اخلا�شيات  جمموع  باأنها)  ال�شفات 

واملظهر  واحلالة  واجلن�س  كالعمر  لل�شخ�شية 

اخلارجي مبميزاته... وهذه ال�شفات متنح الق�شة 

األوانها وجمالها و�شحرها()8(.

من هنا فاإن ال�شخ�شية متثل عنده عن�رسا متحوال 

والوظيفة عن�رس ثابت دون اأن يعني ذلك فقدان 

الرتابط واالت�شال بينهما، ولذلك تكون الوظيفة 

حدد  قد  �شخ�شية  فعل  هي  باأنها  يعرفها  التي 

من وجهة نظر داللته يف �شريورة احلكاية هي 

الوظائف  هذه  �شوء  ويف  لل�شخ�شية.  اخلالقة 

بالفعل  قام  من  نعرف  اأن  �رسورة  بروب  يرى 

يف  الوظائف  واإذا   . فعل  وكيف  فعل  وماذا 

احلكاية تتميز بكونها حمددة، فاإن ال�شخ�شيات 

فيها تكون غري حمددة، اإذ تعترب تلك ال�شخ�شيات 

يرى  جهته  من  فيها.  متييزية  غري  عنا�رس 

بعيدا  درا�شتها  ال�شخ�شية  الميكن  اأن  غرميا�س 

يف  تفكري  فيها  التفكري  الأن  الداللة  م�شاألة  عن 

اإنتاج الداللة داخل الرواية.  ويربط الناقد �شعيد 

يقطني بني ال�شخ�شية باعتبارها متثيال الأمناط 

تقوم  التي  العالقة  بني  االجتماعي  الوعي  من 

والبعد  ال�رسدي  العامل  داخل  ال�شخ�شيات  بني 

االجتماعي الذي ي�شتند اإليه الروائي يف تقدميه 

يف  ذلك  و�شنالحظ   االجتماعي.  العامل  لذلك 

عالقات �شخ�شية زوجة  االأب ال�رسيرة واملاكرة 

ويف  املخدوع  والزوج  ال�شحايا  واالأبناء 

عالقات ال�شخ�شيات االأخرى يف تلك احلكايات 

االجتماعي  الوعي  من  منطا  تعك�س  باعتبارها 

تعد  التي  ال�شخ�شية  وظيفة  �شوئها  يف  يتحدد 

وت�شل�شلها  احلكاية  يف  الثابتة  العنا�رس  من 

وداللتها يف �شياق احلبكة ال�رسدية .

عدد  هو  احلكايات  تلك  يف  نالحظه  ما  اأول  اإن 

حكايات،  كل  يف  املحدد  غري  ال�شخ�شيات 

على  اأخرى،  اإىل  العدد من حكاية  هذا  واختالف 

ففي  فيها.  حمددة  تبقى  التي  الوظائف  خالف 

خم�س  هناك  التارجن  نارجن  بنت  االأوىل  الق�شة 

�شخ�شيات رئي�شة هي ال�شيخ وابنه بطل احلكاية 

واخلادمتان وبنت نارجن التارجن، و�شت �شخ�شيات 

الذين  االأربعة  املردة  اأو  النوبيان  هي  فرعية 

وفطنته  ال�شيخ  ابن  ل�شجاعة  االمتحان  ي�شكلون 

وت�شميمه الذي يكافاأ عليه باحل�شول على مبتغاه 

الثانية مبحدودية  والعجوزتان. وتتميز احلكاية 

عد �شخ�شياتها الذي ي�شم ثالث �شخ�شيات رئي�شة 

و�شخ�شية  واجلار،  والزوج  العارفة  الزوجة  هي 

فرعية واحدة هي ع�شيق الزوجة. ويت�شاوى عدد 

ال�شخ�شيات الرئي�شة والفرعية يف احلكاية الثالثة 

العجوز  هي  �شخ�شيات  ثالث  العدد  يبلغ  حيث 

الثالث  الفرعية  وال�شخ�شيات  والزوجة،  واالبن 

نالحظ  وكما  املالئكة.  من  الثالث  الطيور  هي 

اجلن  مع  االإن�س  فيه  يتداخل  احلكاية  عامل  فاإن 

من  تتحول  اأن  لها  ميكن  اإذ  والطيور  واملالئكة 

طبيعة اإىل اأخرى  م�شفية طابعا عجيبا وغرائبيا 

وت�شم  احلكاية.  تقدمه  الذي  العامل  ذلك  على 
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احلكاية الرابعة �شبع �شخ�شيات رئي�شة هي الفتاة 

اليتيمة والدرهمي االأب وزوجة االأب والع�شافري 

فرعية  �شخ�شيات  وثالث  البنت(  اأبناء  االأربعة) 

وزوج  اجلوال  والبياع  اليتيمة  الفتاة  �شقيق  هي 

هداية الذي يظهر يف نهاية احلكاية ليوؤكد �شالمة 

�رسفها. ويبلغ عدد �شخ�شيات احلكاية اخلام�شة 

يف  ال�شخ�شيات  من  عدد  اأكرب  على  ت�شتمل  التي 

�شت  هي  �شخ�شية  ع�رسة  اإحدى  احلكايات  هذه 

اجلنيات/  الو�شيم/  رئي�شة)ال�شاب  �شخ�شيات 

الوالدة اجلنية الزوجة نور ال�شنا/ العجوز( بينما 

اللواتي  الن�شاء  الفرعية هي  اخلم�س  ال�شخ�شيات 

واحلر�س  الطريق  يف  جتاوزهن  ال�شاب  ي�شتطيع 

ال�شاد�شة  الق�شة  ويف  الق�رس.  داخل  املوجود 

هناك اأربع �شخ�شيات رئي�شة هي البنت/ االأب/ 

زوجة االأب/الوزير، و�شخ�شية فرعية واحدة هي 

ال�شابعة  احلكاية  �شخ�شيات  وتقت�رس  القا�شي.  

الرجل  هي  رئي�شة  �شخ�شيات  ثالث  على  على 

خم�س  هناك  حني  يف  واحلداد،  واجلني  الفقري 

االأخ  هي  الثامنة  احلكاية  يف  رئي�شة  �شخ�شيات 

حاكم  وال�شلطان  االأب  وزوجة  واالأب  واالأخت 

العجوز  هي  فرعية  �شخ�شيات  و�شت  القرية، 

واخلّياالن  ال�رسيرة  ال�شلطان  وزوجة  الطيبة 

ويبلغ   . والوالدة  والراعي  الطفل  يخطفان  اللذان 

التا�شعة  الق�شة  يف  الرئي�شة  ال�شخ�شيات  عدد 

الوحيد  والولد  املزارع  هي  �شخ�شيات  خم�س 

املدلل وال�شيخ والزوجة وابن العم، يف حني يبلغ 

هي  �شخ�شيات  اأربع  الفرعية  ال�شخ�شيات  عدد 

الفتيات الثالث واالأم. وي�شاوي عدد ال�شخ�شيات 

الرئي�شة يف احلكاية العا�رسة نف�س العدد ال�شابق 

واالأب  البنت  هي  �شخ�شيات  خم�س  فيبلغ 

ال�شخ�شيات  وعدد  وال�شلطان،  اجلنية  وال�شمكة 

واحلر�س  الراعي  هي  �شخ�شيات  ثالث  الفرعية 

عدد  يقت�رس  وبينما  الدميمة.   الزوجة  وبنت 

ع�رسة  احلادية  الق�شة  يف  الفرعية  ال�شخ�شيات 

والثانية ع�رسة على �شخ�شية واحدة، فاإن الق�شة 

احلادية ت�شم اأربع �شخ�شيات رئي�شة هي الزوجة 

ال�شخ�شية  بقوة  وتتميز  التجارة  يف  تعمل  التي 

والدهاء والزوج الفقري وال�شاذج والرجال الثالث 

�شخ�شيتني  االأخرية  الق�شة  وت�شم  املحتالون. 

كما  يتباين-  والزوجة.   الطفل  هما  رئي�شتني 

اأ�شلفنا- عدد ال�شخ�شيات من حكاية اإىل اأخرى، 

بينما  الوظائف يف حكاية،  بع�س  قد تختفي  اإذ 

وظائف  اأن  اأو  اأخرى،  حكاية  يف  كاملة  جندها 

التباين  هذا  ويرتبط  اختفت.  التي  هي  مغايرة 

بعدد الوظائف املنوطة بكل �شخ�شية، ودور هذه 

ال�شخ�شية من حيث الفعل الذي ميكن اأن تقوم به 

يف تطور احلكاية، بينما ترتبط �شفات ال�شخ�شية 

ومظهرها اخلارجي بو�شعها االجتماعي، وت�شهم 

يف منح احلكاية نوعا من التلوين يف ال�شخ�شيات، 

اإىل جانب اك�شابها األوانا و�شحرا. 

احلكاية

االأوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلام�شة

ال�شاد�شة

ال�شابعة

الثامنة

التا�شعة

العا�رسة

احلادية ع�رسة

الثانية ع�رسة

ال�شخ�شية

 الرئي�شية

6

3

3

6

6

4

3

5

5

5

6

2

ال�شخ�شية 

الفرعية

4

1

3

3

4

1

-

7

4

3

1

1
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  يف دللة ال�صخ�صية 

على  لل�شخ�شية  درا�شته  يف  غرميا�س  اأكد  لقد 

العالقة الع�شوية بني ال�شخ�شية، وق�شية الداللة 

طاملا  احلكاية،  يف  وجودها  اإليها  يرتهن  التي 

الداللة، وقد  لها مبعزل عن م�شاألة  اأن ال وجود 

باعتبارها  ال�شخ�شية  مقاربة  ب�رسورة  طالب 

جزءا من بنية ال�رسد بحيث ترتبط تلك املقاربة 

واإذا  احلكائي.  لل�رسد  العامة  البنية  بدرا�شة 

كانت وظائف ال�شخ�شية )اأفعالها( متثل االأجزاء 

االأ�شا�شية يف احلكاية، فاإن هذه االأفعال عندما 

خا�شة  داللة  حتمل  بعينها  ب�شخ�شية  ترتبط 

واجتماعيا  ثقافيا  وعيا  خالله  من  تعك�س 

تقوم  التي  الوظيفة  يف  �شنالحظ  كما  �شائدا، 

الزوجة  من  اأبنائه  جتاه  االأب  �شخ�شية  بها 

الزوجة  وظيفة  اإن  العجوز.  والدته  اأو  املتوفاة، 

التي تلجاأ اإىل احليلة واملكر يف اأفعالها ال�رسيرة 

تتمثل يف دفع الزوج للتخل�س من ابنته كما يف 

اأو  احلكاياتال�شاد�شة والعا�رسة والثانية ع�رسة، 

اأخته يف احلكاية الرابعة، اأو والدته يف احلكاية 

الثالثة، اأو ولديه يف احلكاية الثامنة، اأو تخدعه 

تنك�شف  الثانية.  احلكاية  يف  بع�شيقها  لتخلي 

الحظنا،  كما  ال�شخ�شية  وتكافاأ  دائما  اخلديعة 

بعد اخنبار يكون عليها اأن تثبت يف قدرتها على 

التاأهيل للقيام مبا يطلب منها. اإن تلك الوظيفة 

التي ترتبط بزوجة االأب دائما، ت�شتدعي الت�شاوؤل 

حول الداللة التي ينطوي عليها مثل هذا التالزم 

بني الوظيفة وال�شخ�شية يف تلك احلكايات، التي 

تبلغ اأكرث من ن�شف عدد ق�ش�س املجموعة؟

اإن ارتباط هذه الوظيفة بالزوجة يعك�س موقفا 

على  طارئا  عن�رسا  تعد  التي  الزوجة،  تلك  من 

اأية مناف�شة  التخل�س من  االأ�رسة، حتاول دائما 

على  كلية  ت�شتحوذ  لكي  الزوج  امتالك  على 

احليلة  ال�شتخدام  يدفعها  ما  واهتمامه،  عامله 

واخلديعة التي غالبا ما ترتبط بق�شايا ال�رسف 

الزوج  وتدفع  ال�شخ�شيات،  بتلك  توقع  لكي 

للتخل�س منهم. اإن االإرتياب واخلوف من الوجود 

�شببا  ي�شكل  االأ�رسة  حياة  يف  للزوجة  الطارئ 

من اأ�شباب هذا املوقف منها، بحيث تكون �شمة 

تلك  يف  لها  مالزمة  وال�رس  والتحري�س  املكر 

احلكايات، وبالتايل �شببا يف املاآ�شي التي تقع 

ب�شورة خا�شة لبنات اأو اأمهات اأو اأخوات الزوج 

اأو  االأب  زوجة  تتخذ  وفيما  وال�شاذج.  املخدوع 

واالأم  البنت  اأن  جند  ال�شمة  هذه  االأخ  اأو  االبن 

ل�شفات  كليا  خمالفة  ب�شفات  تت�شم  واالأخت 

الثنائية  تلك  تدل  بحيث  ال�رسيرة،  الزوجة 

ازدواجية  على  ال�شخ�شيات  بني  املتقابلة 

جمتمع  يف  الدم  قرابة  ح�شب  املراأة  اإىل  النظرة 

االأ�ش�س،  هذه  على  االجتماعية  عالقاته  تقوم 

تلك  خارج  من  باعتبارها  الزوجة  جتعل  التي 

الدائرة ت�شتخدم كل الو�شائل املمكنة من احليل 

والتحري�س والفنت للتخل�س من املناف�شة التي 

ميثلها وجود تلك ال�شخ�شيات التي ترتبط ب�شلة 

القربى والدم مع الزوج. كذلك يتخذ ال�شلطان اأو 

االأمري يف تلك احلكايات �شفات قارة تتمثل يف 

قيمة  ميثل  باعتباره  واحلزم  واملروءة   العدل 

يعك�شون  اعتبارية خا�شة من جهة، ومن جهة 

اأن يكون عليها  التي يجب  ال�شورة  رغبتهم يف 

كل منهما، باعتبار اأن هذا التمثيل احلكائي هو 

انعكا�س لرمزية تلك ال�شخ�شية القارة يف الوعي 

ال�شعبي اجلمعي. 

طوي بخيتة رواية �صخ�صيات بال بطولة

من  كبري  بعدد  بخيتة  طوي  رواية  حتفل 

وغري  الفاعلة  والثانوية،  الرئي�شية  ال�شخ�شيات 
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الفاعلة التي ترتبط مع بع�شها البع�س بعالقات 

وي�شتدعي  والقربى،  وامل�شاركة  التوا�شل 

الرواية  هذه  عن  تغيب   . االآخر  البع�س  بع�شها 

تركيز  ب�شبب  بالبطولة  تتفرد  التي  ال�شخ�شية 

جمموعة  جتربة  جت�شيد  على  احلكائي  ال�رسد 

حياتها  يهدد  ال�شحراء،  يف  تعي�س  اإن�شانية 

فتخرج  املطر،  �شقوط  عدم  عن  الناجم  القحط 

للبحث عن مكان لها يف اإحدى الواحات القريبة 

من البحر، حيث املاء واخل�رسة والثمر. وتتباين 

ودورها  وظائفها  حيث  من  الرواية  �شخ�شات 

حيث  من  اأو  الرواية،  اأحداث  يف  وتاأثريها 

التحوالت  هذه  وانعكا�س  وحتوالتها  �شفاتها 

وتنامي  الدرامية،  وبنيتها  الروية  اأحداث  على 

القائمة  العالقات  ز  ُوتربرْ فيها.  ال�رسد  حركة 

لعامل  االجتماعي  البعد  ال�شخ�شيات  تلك  بني 

القائمة على  البداوة  الذي جت�شده حياة  الرواية 

من  اأفرادها  جميع  بني  والدم  القربى  عالقات 

�شكان  وبني  بينها  امل�شاركة  وعالقات  جهة، 

من  اأرا�شيهم  يف  ي�شت�شيفونهم  الذين  الواحات 

ال�شخ�شيات من حيث  اأخرى. تتقارب تلك  جهة 

حمدد،  وثقايف  اجتماعي  وعي  لنمط  متثيلها 

وهي حتمل ا�شماء قدمية حتيل على بيئة بدوية 

خ�شيبة-  �شما-  بخيتة-  اليازيه-   ( خا�شة 

اآمنة- �شلطان(، اأو تتقدم بلقبها) اأم نا�رس(، اأو 

الع�شل_  جامع  علي  مبهنتها)  املقرتن  ا�شمها 

عبا�س بائع ال�شمك(، اأو ب�شفتها) عبيد ال�شغري(. 

تتميز  التي  الرواية  �شخ�شيات  جميع  وبخالف 

عالقتها باالئتالف واالإيجابية، فاإن �شخ�شيتي 

بال�شلبية  تت�شف  الكبرية  �شلمان  �شقيقة  طرفة 

به، على  تقوم  الذي  الدور  والعدائية، من خالل 

ب�شقيقها  يدفع  الذي  والتحري�س  الد�س  �شعيد 

ورميها يف طوي  بخيتة  ابنته  قتل  اإىل  �شلطان 

التي  الباطلة  الزنى  تهمة  ب�شبب  اجلاف،  املاء 

الف�شولية  نا�رس  اأم  و�شخ�شية  اإليها،  تن�شبها 

امة التي ال يهمها �شوى جمع اأخبار النا�س 
ّ
والنم

دائمة.  ب�شورة  القرية  يف  وبثها  وت�شخيمها 

القائمة  الطرق  قطاع  مع  العالقة  وبا�شتثناء 

مع  ال�شخ�شيات  تلك  عالقة  فاإن  ال�رساع،  على 

بع�شها البع�س داخل عامل الرواية، تظل ترتهن 

الوعي  منط  طبيعة  اإىل  االإيجابية  �شماتها  يف 

االجتماعي الذي يحكمها، ويحدد بالتايل طبيعة 

املراأة يف هذه  يربز ح�شور  ومواقفها.  �شلوكها 

الرواية ب�شكل الفت للنظر حتى جند هذا احل�شور 

اأو  الذكورية،  ال�شخ�شيات  ح�شور  على  يتقدم 

طبيعة  من  الرغم  على  حموري  بدور  يتمتع 

املجتمع البدوي الذي يتميز باأنه جمتمع ذكوري، 

الوظائف  توزيع  يف  القارئ  يلحظه  اأن  ميكن 

واالأدوار يف حياة االأ�رسة. يبلغ عدد ال�شخ�شيات 

الن�شائية احدى ع�رس �شخ�شية، بينما يبلغ عدد 

حيث  �شخ�شيات،  ثماين  الرجالية  ال�شخ�شيات 

تتوزع تلك ال�شخ�شيات على �شخ�شيات اأ�شا�شية 

ال�رسد وحتوالته،  بنية  فاعلة وموؤثرة يف تطور 

و�شخ�شيات فرعية غري موؤثرة. ويف حني تكون 

ال�شخ�شية الن�شائية التي تظهر يف م�شهد التقدمي 

هي �شخ�شية اليازية زوجة م�شبح احلامل، فاإن 

اليازية  هي  الرواية  يف  تختفي  �شخ�شية  اأول 

التي متوت بعد والدتها لطفلها عبيد، اإال اأن هذا 

الذي  االأبرز  احلدث  يكون  يغيِّبها  الذي  املوت 

من  الرواية  الأحداث  الدرامي  التطور  يف  ي�شهم 

خالل حماولة �شديقتها بخيتة القيام بدور االأم 

البديلة، ومن ثم اتهام عمتها طريفة لها باحلمل 

من عالقة غري �رسعية اأقامتها مع زوج اليازية 

م�شبح الذي هو �شقيق والدة بخيتة، وحتري�شها 

عارها،  من  والتخل�س  قتلها  على  لوالدها 
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عن  االنف�شال  اإىل  باالأب  يدفع  �شوف  ما  وهو 

جماعته، واتخاذ قرار العودة ال�رسيعة اإىل الديار 

اأعني اجلميع،  لكي يقوم بهذه املهمة بعيدا عن 

دوره  املوؤثر  الدرامي  احلدث  لهذا  �شيكون  حيث 

احلكائي،  وتطورها  الرواية  اأحداث  ت�شاعد  يف 

حيث جتلت تلك االنعكا�شات الدرامية لالأحداث 

الندم  وحالة  الكبرية  النف�شية  االآثار  خالل  من 

�شما  مااأ�شاب  اإىل  اإ�شافة  االأب،  عا�شها  التي 

االأ�رسة  عالقة  جانب  اإىل  النطق،  عن  عجز  من 

مب�شبح املتهم بارتكاب الفعل امل�شني، اإذ يدفعه 

ذلك اإىل الرحيل املفاجئ وحيداعن قبيلته. وهذا 

جدول) 1( ب�شخ�شيات الرواية من حيث عددها 

وجن�شها: 

العدد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

�شخ�شيات

 ن�شائية

اليازية

بخيتة

�شما

العمة �شالمة

طريفة

اأم نا�رس

خ�شيبة

اآمنة

عوي�س

�شاحلة

والدة اليازية

 �شخ�شيات

 ذكورية

م�شبح

والدها �شلطان

عبيد ال�شغري

احلاج �شامل

خلفان

علي جامع الع�شل

خمي�س رفيق علي

عبا�س بائع ال�شمك

من خالل اجلدول ال�شابق نالحظ اأن ع�رسة ا�شماء 

با�شمها املجرد، يف  االأ�شماء قد ذكرت  تلك  من 

االأول مقرتنا  با�شمهما  حني ذكرت �شخ�شيتان 

باملهنة التي تعمالن فيها )عبا�س بائع ال�شمك- 

وعلي جامع الع�شل(، كما ذكرت �شخ�شية والدة 

ال�شغري  وعبيد  �شامل  واحلاج  ب�شفتها،  اليازية 

يحمالنه.  الذي  باللقب  مقرتنان  با�شميهما 

تتميز تلك االأ�شماء بقدمها ودالالتها التي حتيل 

فيها على بيئتها البدوية التي تنتمي اإليها، ومن 

ا�شمان منهما فقط يحمالن  اال�شماء هناك  تلك 

داللة دينية هما علي والعبا�س، يف حني حمل 

ا�شم والد بخيتة �شلطان داللة اجتماعية ترتبط 

بال�شلطة. 

الرواية،  �شخ�شيات  تلعبها  التي  االأدوار  تتباين 

ميكن  التي  والثبات  التحول  �شفات  حيث  من 

احلكائية  البنية  على  تنعك�س  والتي  متيزها  اأن 

تلك  يجعل  الذي  االأمر  وتطورها،  للرواية 

تلعبه  الذي  الدور  بح�شب  تتوزع  ال�شخ�شيات 

رئي�شية  �شخ�شيات  اإىل  امل�شتوى  هذا  على 

بخيتة  والد  �شخ�شية  ومتثل  ثانوية.  واأخرى 

توؤثر  التي  لل�شخ�شية املتحولة  �شلطان منوذجا 

اأحداثها  وحتوالت  للرواية  احلكائي  التطور  يف 

اإىل  احلب  من  حتوله  ن�شهد  عندما  الدرامية، 

بخيتة  البنته  �شقيقته  اتهام  بعد  العدوانية 

باإقامة عالقة زنى مع م�شبح . يلعب هذا احلدث 

املفاجئ دوره املوؤثر يف اأحداث الرواية وبنيتها 

الدرامية من خالل االأحداث اجلديدة التي ترتتب 

�شخ�شية  على  يطراأ  الذي  والتبدل  التحول  على 

اخلر�س   - بخيتة  قتل  حماولة   ( و�شلوكه  االأب 

الذي ي�شيب �شقيقتها �شما بعد روؤيتها ملحاولة 

القتل- انقاذ بخيتة م�شادفة من املوت املحقق 

- لقاء االأهل م�شادفة مع بخيتة(. وهذا جدول 

�شخ�شيات  الرواية  ل�شخ�شيات  توزيعا  يت�شمن 

الرواية بح�شب اأهمية موقعها ودورها يف ال�رسد 

تقوم  اأحداث  على  احلكائي  وانفتاحه  احلكائي 
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بها �شخ�شيات جديدة مثل �شخ�شية علي جامع 

التي تطبب بخيتة وتنقذ حياتها  الع�شل وعمته 

من املوت :

�شخ�شيات

 رئي�شية

بخيتة

�شما

م�شبح

علي جامع الع�شل

العمة طريفة 

االأب �شلطان

خ�شيبه

�شخ�شيات

 فرعية

عبيد ال�شغري

اليازية

عبا�س بائع ال�شمك

العمة �شالمة

احلاج �شامل

عوي�س

اآمنة

�شاحلة 

اأم نا�رس

خلفان خمي�س رفيق علي

والدة بخيتة

 اإن اأهمية الوظيفة التي تقوم بها ال�شخ�شية يف ال�رسد 

الروائي تاأتي من حيث تاأثريها يف تطور وتنامي اأحداث 

�شخ�شيات  بني  التمييز  ا�شتدعى  الذي  االأمر  الرواية، 

اأحداثها.  يف  وتاأثريها  دورها  اأ�شا�س  على  الرواية 

العديد  ببطولة  الرجل  �شخ�شية  تفرد  من  الرغم  وعلى 

من االأعمال الروائية ال�شابقة، اإال اأن املراأة حازت على 

بطولة اأعمال اأخرى حملت عناوينها ا�شمه، اأو اقرتنت 

امللكة  زينة  رواية  امل�شترت مثل  ال�شمري  اأو كانت  بها 

وفرت من ق�شورة لعلي اأبو الري�س وطوي بخيتة ملرمي 

الغفلي وزاوية حادة لفاطمة املزوعي وجمموعة راأ�س 

ال�رسد  يجعل  ما  العرميي،  ل�شعاد  الق�ش�شية  يزن  ذي 

الروائي يف االإمارات ي�شيء على عامل املراأة وحياتها 

وجتاربها وهمومها، واإن كان يف جميع هذه االأعمال، 

واالأعمال االأخرى، تتداخل امل�شائر واحليوات والوجوه 

تقدمه  الذي  االجتماعي  الواقع  ن�شيج  يف  واالأ�شماء 

تلك االأعمال، والروؤية التي يتم على اأ�شا�شها بناء تلك 

ال�شخ�شيات وتقدميها .

الهوام�ش

ترجمة  برن�س-  جريالد  تاأليف  ال�رسديات-  قامو�س   -1

ال�شيد اإمام- من�شورات مرييت- �س31/30

2- انفتاح الن�س الروائي- �شعيد يقطني- املركز الثقايف 

العربي- بريوت/ الدار البي�شاء 1989- �س18

د.�شعيب  التاأويل-  وبناء  العتبات  العالمات: يف  3- هوية 

�س   -2004 القاهرة  للثقافة-  االأعلى  املجل�س  حليفي- 

28

الكتاب  دار  الري�س-  اأبو  علي  امللكة(-  )زينة   7 �س   -4

العربي- ط2 بريوت2009

5- زينة امللكة- علي اأبو الري�س... مرجع �شابق- �س 17

العربية  الري�س....املوؤ�ش�شة  اأبو  علي  ق�شورة-  من  فرت   -6

للن�رس- بريوت 2010.

ت من ق�شورة- علي اأبو الري�س... مرجع �شابق- �س 
ّ
7- فر

404

عبد  ترجمة  بروب-  فالدميري  الق�شة-  مورفولوجيا   -8

دم�شق  للن�رس-  �رساع  عمو-  بن  �شمرية  ح�شنود.  الكرمي 

1996- �س 106. 
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التجربة  عمر  اأن  اإىل  االإ�شارة  من  البد  بداية، 

الق�ش�شية الن�شائية يف املغرب ق�شري جدا، بحيث 

منذ  والرتاكم،  الكتابة  من  عقود  اأربعة  يتجاوز  ال 

اأول  �شدور  تاريخ   ،1967 عام  التجربة  هذه  بدء 

بعنوان  بنونة،  خلناتة  ن�شائية  ق�ش�شية  جمموعة 

»لي�شقط ال�شمت«، ب�شمات فنية مقبولة اإىل حد ما.

حتوالت  مقاربة  الورقة  هذه  حتاول  ذلك،  ورغم 

باملغرب،  اجلديدة  الن�شائية  الق�ش�شية  الكتابة 

انطالقا من منت ق�ش�شي ن�شائي، يف انتمائه اإىل 

جتربة ق�ش�شية مغربية جديدة بامتياز، هي جتربة 

القا�شة املغربية ربيعة ريحان حتديدا...

لربيعة  الق�ش�شية  التجربة  مو�شعة  اأجل  ومن 

ريحان، يف اإطارها التاريخي واالإبداعي والتطوري، 

فاإنه ميكن اإقامة ت�شنيف اأويل للمراحل التي مرت 

عرب  املغرب،  يف  الن�شائية  الق�ش�شية  الكتابة  بها 

اأنها  نرى  اأ�شا�شية،  مراحل  ثالث  يف  حتديدها 

توؤطر، اإىل حد كبري، امل�شار التطوري العام للكتابة 

ما مييز   الكتابة 

الق�ش�شية الن�شائية 

اجلديدة، كونها تت�شلح 

بلغة خا�شة، لغة 

انتقادية للذات ولالآخر، 

بالنظر اأي�شا اإىل اأنها 

لغة راف�شة وكا�شفة 

لزيف خطاباتنا 

و�شيا�شاتنا واأوهامنا 

املزيفة واملتناق�شة 

وانفتاحها على التجربة 

املجتمعية، يف اأبعادها 

الذاتية، املحلية 

واالإن�شانية

حتوالت الكتابة الق�ص�صية 

الن�صائية اجلديدة يف املغرب

  عبد الرحيم العالم ]



الق�ش�شية الن�شائية باملغرب: 

لدى  ق�شماتها  تبلورت  كما  التجني�س:  مرحلة   -

كل من  عند  املغرب،  الق�ش�شية يف  الكتابة  رائدات 

غري  فهمي(.  الطبيعة)زينب  ورفيقة  بنونة  خناتة 

خناتة  القا�شة  فيه  ا�شتمرت  الذي  الوقت  يف  اأنه 

بنونة يف كتابة الق�شة والرواية، ولو ب�شكل متقطع، 

اإ�شدار  اآخر  وعرب فرتات زمنية متباعدة، حيث كان 

الق�ش�شية  مبجموعتها   ،2006 عام  لها  ق�ش�شي 

ق�ش�شية  جمموعات  �شت  بعد  الر�شمي«،  »احلب 

�شابقة، كانت اأوالها جمموعة »لي�شقط ال�شمت« عام 

توارت  قد  الطبيعة  رفيقة  القا�شة  اأن  جند   ،1967

اأواخر  الق�شة منذ  عن االأنظار، وانقطعت عن كتابة 

جمموعات  ثالث  باإ�شدار  مكتفية  ال�شبعينيات، 

القنطرة«،  و»حتت  وامراأة«،  »رجل  هي  ق�ش�شية، 

و»ريح ال�شموم«، وذلك على مدى عقد فقط من الزمن 

)من 1969 اإىل 1979(.

لقد مثلت ن�شو�س هذه املرحلة حدثا ثقافيا واأدبيا 

ا�شتثنائيا ي املغرب، نتيجة اإقبال املراأة على كتابة 

القائم  الوعي  بذلك  متحدية  الفتة،  بجراأة  الق�شة 

واالإرغامات االجتماعية والذاتية ال�شائدة اآنذاك.

وقد هيمن على هذه املرحلة االجتاه الواقعي، الذي 

احلرية  وق�شايا  والرجل،  املراأة  ثنائية  فيه  �شكلت 

�شلب  واالجتماعية،  الوطنية  والق�شايا  والتحرر، 

املحكي والتخييل الق�ش�شي فيها.

التي  الفرتة  وهي  والتجديد:  االمتداد  مرحلة   -

موا�شلة  قا�شة،  ن�شائية  اأ�شوات  ظهور  �شهدت 

الرحلة واملغامرة، لكن مبنظورات واأ�شاليب مغايرة 

ذاتية  لق�شايا  اأي�شا،  هي  ر�شدها،  يف  ومتطورة، 

جمالية  باأبعاد  ووجودية،  واإن�شانية  وجمتمعية 

وكتابية مغايرة، واأو�شع نوعا ما من �شابقاتها.

ومع جيل هذه املرحلة من القا�شات، نالحظ خفوت 

اأمام  ما،  حد  اإىل  االجتماعيني  وال�شوت  اخلطاب 

بروز وعي جديد بالكتابة الق�ش�شية، وحتول النظرة 

واخلطاب  ال�شوت  هيمنة  اأمام  واأي�شا  الواقع،  اإىل 

الذاتي على غريه من االأ�شوات واخلطابات االأخرى، 

الواقع  مع  كلية  قطيعة  ثمة  اأن  ذلك  يعني  اأن  دون 

انفتاحا  هنالك  اأن  ما  بقدر  وحتوالته،  وتفاعالته 

موازيا على التجربة املجتمعية، يف اأبعادها الذاتية، 

املحلية واالإن�شانية.

قا�شات  باأ�شماء  املرحلة  لهذه  التمثيل  وميكن 

حققن تراكما كميا ونوعيا الفتا يف جمال الكتابة 

ولطيفة  زيراوي  وزهرة  ريحان  كربيعة  الق�ش�شية، 

باقا، على �شبيل املثال فقط ال احل�رس، حيث اأ�شدرت 

حد  اإىل  ق�ش�شية  جمموعات  �شت  االأوىل  القا�شة 

االآن، بدءا مبجموعتها الق�ش�شية االأوىل عام 1994، 

 ،2006 عام  لها  �شدرت  جمموعة  اآخر  اإىل  و�شوال 

جمموعات  اأربع  الثانية  القا�شة  اأ�شدرت  حني  يف 

ق�ش�شية، بدءا مبجموعتها الق�ش�شية االأوىل »الذي 

الرابعة  جمموعتها  اإىل  و�شوال   ،1994 عام  كان« 

اأما القا�شة الثالثة،  »حنني« ال�شادرة عام 2007، 

الزمن  من  عقد  من  اأزيد  امتداد  على  لها  ف�شدرت 

جمموعتان ق�ش�شيتان، هما »ما الذي نفعله؟« عام 

1992، و»منذ تلك احلياة« عام 2005.

- مرحلة الكتابة الق�ش�شية ال�شابة: وهي الفرتة التي 

والقا�شني  القا�شات  من  جديد  جيل  ظهور  عرفت 

متباينة،  اأعمار  اإىل  جميعا  انتمائهم  يف  ال�شباب، 

واإن وحدت بينهم املرحلة الزمنية التي ظهروا فيها، 

بحيث �شكل هذا اجليل اجلديد عالمة مميزة للم�شهد 

من  املتزايد  للعدد  اعتبارا  املغرب،  يف  الق�ش�شي 

ال�شابات،  القا�شات  من  والواعدة  اجلديدة  االأ�شماء 

رغم  الق�شرية،  الق�شة  لكتابة  اليوم  ينت�رسن  ممن 

مو�شة  وبقوة  اليوم  تفر�شه  الذي  املوازي  االإغراء 

)وحتى  الكاتبات  من  عدد  على  الرواية  كتابة 

�شواء،  حد  على  وال�شاعرات  القا�شات  من  الكتاب(، 

يف املغرب ويف اأقطار عربية اأخرى...

الثالثة  املرحلة  هذه  بخ�شو�س  االإ�شارة  وميكن 

وجيز  وقت  يف  متكن  لقا�شات  ا�شم،  من  اأكرث  اإىل 

يف  االإبداعي  وح�شورهن  اأقدامهن،  تر�شيخ  من 
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مثلت

 ن�شو�س

 هذه املرحلة

 )1979 -1969(

حدثا ثقافيا 

واأدبيا 

ا�شتثنائيا 

يف املغرب، 

نتيجة اإقبال 

املراأة على 
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بكتاباتهن  املغرب،  يف  الق�ش�شي  امل�شهد  تربة 

بينها  من  ن�شتح�رس  املتواترة،  وباإ�شداراتهن 

جماميع ق�ش�شية لفتت اإليها اأنظار النقاد واهتمام 

جنيب،  مليكة  الطالبي،  رجاء  قبيل:  من  املتتبعني، 

رميج،  الزهرة  بوزيان،  فاطمة  لب�شري،  لطيفة 

وغريهن... حتى ال اأذكر فقط �شوى القا�شات اللواتي 

�شدر لهن اأكرث من جمموعة ق�ش�شية، والالئي متكن 

وح�شورهن  وكتاباتهن  اأ�شمائهن  فر�س  من  اأي�شا 

نقلل،  اأن  غري  من  واالنت�شار،  التلقي  م�شتوى  على 

�شواء  االأخريات،  القا�شات  باقي  قيمة  من  هنا، 

ال�شابقتني، ممن  املرحلتني  اأو يف  املرحلة  يف هذه 

الن�شائي  الق�ش�شي  امل�شهد  اإثراء  اأي�شا يف  ي�شاهمن 

يف املغرب، ولو على م�شتوى الرتاكم، رغم ال�شعف 

الفني الذي يعرتي بع�س ق�ش�شهن، ورغم حمدودية 

انت�شارهن حمليا وعربيا...

قا�شات  بظهور  اأي�شا  املرحلة  هذه  متيزت  وقد 

)وقا�شني( ممن يقبلون جميعا وعلى حد �شواء، على 

كتابة الق�شة الق�شرية جدا، ب�شكل ملحوظ ومتزايد، 

مع �رسورة االإقرار، هنا، بحدوث تفاوت يف القيمة 

الفنية لالإنتاج الق�ش�شي لهوؤالء، حيث امتد التجديد 

والتجريب الق�ش�شي لدى جيل هذه املرحلة الثالثة، 

نحو ركوب مغامرة كتابة الق�شة الق�شرية جدا، مع 

قا�شات يزاوجن بني كتابة الق�شة الق�شرية والق�شة 

والزهرة  بوزيان  فاطمة  اأبرزهن  من  الق�شرية جدا، 

نحو  طريقهن  يتلم�شن  زلن  ما  واأخريات  رميج، 

ركوب هذه املغامرة املحفوفة بالكثري من املزالق، 

والقا�شني  القا�شات  من  لكثري  مغرية  اأ�شحت  وقد 

ال�شباب يف املغرب، ولو عرب م�شاهمات وكتابات ال 

تزال حمت�شمة يف معظمها.

واإذا كانت كتابة املراأة يف املغرب للق�شة الق�شرية 

االأدبي  اجلن�س  هذا  متكن  فقد  ن�شبيا،  حديثة  جدا 

واأن  القا�شات،  اهتمام  اإليه  يلفت  اأن  من  ذلك  مع 

يفر�س ح�شوره االإبداعي والنقدي، مبا يطرحه من 

اأ�شئلة ذاتية وراهنة، وخ�شائ�س فنية وجمالية، واإن 

ق�شايا  مطارحة  عن  عمومها،  يف  تخرج،  ال  كانت 

واملجتمع،  والطفولة،  واالأ�رسة،  واملراأة،  الذات، 

وال�شيا�شة، و�رساع املراأة مع الرجل وا�شطدامها به، 

واخليانة،  واحلب،  البقاء،  اأجل  من  واأي�شا �رساعها 

واملحكي  املجتمعية،  القيم  وانحطاط  واالنتقاد، 

ج�شدها،  مع  للمراأة  امللتب�شة  والعالقة  الذاتي، 

ال�شهوة  اأو عالقة مبنية على  اإيروتيكية  �شواء كانت 

واالفتتان والولع والغواية...

وكثريا ما يحدث اأن تتجاوز كتابة الق�شة الق�شرية 

املكرورة،  والتيمات  املكونات  هذه  خمتلف  جدا 

فئات  على  واأثرها  الراهن  ق�شايا  على  لتنفتح 

لظاهرة  ر�شدها  قبيل  من  معينة،  اجتماعية 

واأي�شا  وا�شتالب،  م�شخ  من  تولده  مبا  »العوملة«، 

وحماورة  الرقمية  العوامل  جتلية  على  انفتاحها 

من  التفاعل  هذا  يولده  مبا  العنكبوتية،  ال�شبكة 

عالقات اإن�شانية وغرامية جديدة وملتب�شة.

الق�ش�شية  الكتابة  هذه  اأي�شا  مييز  ما  بني  ومن 

انتقادية  لغة  بلغة خا�شة،  تت�شلح  الن�شائية، كونها 

وكا�شفة  راف�شة  لغة  اأي�شا  بالنظر  ولالآخر،  للذات 

املزيفة  واأوهامنا  و�شيا�شاتنا  خطاباتنا  لزيف 

واملتناق�شة.

كذلك عن  نتحدث  اأن  الو�شع، ميكن  هذا  موازاة مع 

باللغة  يكتنب  ممن  اأخريات،  مغربيات  قا�شات 

الفرن�شية حتديدا، حيث متكن من اأن ي�شكلن جمموعة 

الق�ش�شية  وبن�شو�شهن  الوازن  بح�شورهن  كبرية، 

القوية.

الن�شائي  الق�ش�شي  الرتاكم  اإىل  اإذن، وبالنظر  هكذا، 

املتزايد، �شنجد اأن �شنوات الت�شعينيات هي التي ت�شكل 

البداية احلقيقية لرتاكم ق�ش�شي ن�شائي �شبه منتظم، 

ب�شت ع�رسة جمموعة ق�ش�شية، تليها �شنوات االألفية 

الثالثة باأزيد من اأربعني جمموعة ق�ش�شية اإىل حد 

االآن، يف الوقت الذي مل تتجاوز فيه �شنوات العقود 

والثمانينيات(  وال�شبعينيات  )ال�شتينيات  ال�شابقة 

ع�رس جمموعات ق�ش�شية ن�شائية فقط، وذلك بغ�س 
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هذا  ملجموع  واجلمالية  الفنية  القيمة  عن  النظر 

يف  القا�شة  املراأة  حققته  الذي  الق�ش�شي  الرتاكم 

املغرب. وهو ما يعني اأن التحول الفعلي الذي حدث 

مت  قد  الن�شائية،  الق�شرية  الق�شة  كتابة  جمال  يف 

منحى  ليتخذ  املا�شي،  القرن  ت�شعينيات  بداية  مع 

ال�شنوات  يف  وتراكما،  كتابة  ومتناميا،  ت�شاعديا 

التالية )اأي بعد ظهور جيل جديد من كتاب وكاتبات 

ننت�رس  اأن  غري  من  املغرب(،  يف  الق�شرية  الق�شة 

الق�ش�شية  التجربة  اأو لهذه  اأو ذاك،  لهذا اجليل  هنا 

اأو تلك.

االإبداعي  املناخ  اإىل  االإ�شارة  من  اأي�شا  بد  ال  كان   

العام، املوازي لهذا الظهور اجلديد لقا�شات ينتمني 

ظهور  ذلك  من  الثالثة،  املرحلة  اإىل  معظمهن  يف 

جمعيات ومنتديات وجمموعات بحث، تعنى بالق�شة 

من  م�شبوقا  يكن  مل  ب�شكل  املغرب،  يف  الق�شرية 

قبل، من مثل »جمموعة البحث يف الق�شة الق�شرية 

وقراءات  لقاءات  بتنظيم  نهو�شها  يف  باملغرب«، 

واإ�شدارها  الق�شرية،  الق�شة  حول  اإبداع  وور�شات 

ملجلة متخ�ش�شة يف الق�شة الق�شرية، اإبداعا وبحثا 

نهو�شها  عدا  �شاد(،  )قاف  ا�شم  حتت  وترجمة، 

اإ�شدارات  ت�شغل  جديدة،  ق�ش�شية  جماميع  بن�رس 

هذه  متكنت  حيث  منها،  مهما  جزءا  القا�شة  املراأة 

»املجموعة«، اإىل حد االآن، من ن�رس ثماين جمموعات 

ق�ش�شية ن�شائية، لكاتبات ينتمني اإىل اجليل اجلديد، 

الفت  ح�شور  اليوم  لهن  اأ�شبح  قا�شات  بينهن  من 

يف امل�شهد الق�ش�شي اجلديد يف املغرب.

التجارب  بع�س  عند  نتوقف  اأن  ميكن  ذلك،  ومع 

مغربيات  لقا�شات  اجلديدة،  الن�شائية  الق�ش�شية 

يف  �شواء  وموؤثر،  وازن  اإبداعي  ح�شور  لهن  اأ�شبح 

ارمتاء  يف  العربي،  اأو  املغربي  الق�ش�شي  امل�شهد 

مبا  والتجريب،  احلداثة  اأح�شان  يف  جتاربهن 

ومعاٍن  ودالالت  تيمات  عن  بحث  من  ذلك  يفر�شه 

البناء  لنمطية  تك�شري  ومن  راهنية،  وذات  جديدة 

مغايرة  طرائق  اجرتاح  عرب  التقليدي،  الق�ش�شي 

واالنتقاد  واملكا�شفة  باجلراأة  والتو�شل  ال�رسد،  يف 

ا�شتقاللية  بكل  الكتابة،  يف  واالحتجاج  والبوح 

الذات  اإىل  واجلماعية،  الفردية  الروؤية،  يف  وحترر 

حتكمها  روؤية  هي  مبا  والوجود،  واجل�شد  واالآخر 

اإ�شكالية  تبدو  ما  غالبا  خمتلفة،  عالئق  عموما 

اأو  كان  رجال  )االآخر(،  مع  �شواء  ومعقدة،  ومتوترة 

هذه  على  يهيمن  ما  غالبا  حيث  موؤ�ش�شة،  اأو  �شلطة 

واالرتياب،  والالجدوى  التوا�شل  غياب  العالئق 

من  حماولة  يف  و)التابوهات(،  )اجل�شد(  مع  اأو 

اإن�شانيتها  من  جانب  ا�شرتداد  القا�شة  ال�شاردة/ 

وحريتها وهويتها وكينونتها املت�شظية، و�شط واقع 

واقع حتكمه، يف  اأي�شا، مبا هو  ومت�شظ هو  ماأزوم 

واأحا�شي�س ه�شة، �رسعان  ملتب�شة،  الغالب، عالقات 

من  نوعا  ق�ش�شية،  ك�شخ�شية  املراأة،  لدى  تولد  ما 

ما  وهو  والدونية،  واالنك�شار  باالغرتاب  االإح�شا�س 

الو�شع  بهذا  القبول  عن  لال�شتعا�شة  تلجاأ  يجعلها 

اإىل االحتجاج واملقاومة والرف�س...

الكتابية  اخل�شائ�س  اأهم  حتديد  ميكن  وعموما، 

وال�رسدية املهيمنة على الف�شاء ال�شكلي والتيماتي 

وخ�شو�شا  اجلديدة،  الن�شائية  الق�ش�شية  للكتابة 

املرحلتني  اإىل  ينتمني  ممن  القا�شات  اأولئك  لدى 

الق�ش�شيتني الثانية والثالثة، كما يلي:

- تك�شري احلدود بني ال�شعري وال�رسدي يف الكتابة؛

- املراهنة على التجريب والتجريد، وعلى ا�شتحداث 

اأ�شكال �رسدية ق�ش�شية جديدة؛

- تنويع اأزمنة الق�س وف�شاءاته؛

- تنويع �شمائر ال�رسد؛

املفارقة،  لت�شمل  وال�رسد  الكتابة  تقنيات  تنويع   -

واالن�شطار،  والت�شظي،  املرايا،  ولعبة  وال�شخرية، 

واحلوار، والو�شف، واحللم، واملونولوغ، والال�شعور، 

والتداعي احلر...؛

 - املزاوجة بني الق�شة الق�شرية والق�شة الق�شرية 

جدا، داخل نف�س املجموعة الق�ش�شية؛

 - امليل اإىل التكثيف واالختزال وجتنب االإطناب؛
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 - املزاوجة بني ال�رسد امل�شرت�شل وتقطيع احلكي؛

اليومي  الكالم  �شجالت  على  الق�ش�س  انفتاح   -  

)العامية املغربية(، والتفاعل الن�شي مع الن�شو�س 

الرتاثية؛

وال�رسد  اللغة  لي�شمل  الذكورة،  مفهوم  تو�شيع   -  

والف�شاءات والدالالت؛

ب�شكل  االأنثوي  الهم  واإىل  املراأة،  اإىل  االنحياز   -  

خا�س؛

 - االحتفاء املتزايد باجل�شد، وبلغته و�شوره؛

 - تك�شري التابو اللغوي وتذويت الكتابة؛

�شلطة املكان والهروب  االنعتاق من  الرغبة يف   - 

منه؛ 

 - الرغبة املتزايدة يف التحرر والبوح واالحتجاج؛

من  املوقف  واإبراز  الذكورية  االأنا  مقاومة   -  

الرجل؛

 - االنفتاح على ف�شاءات ذكورية بامتياز؛

 - االحتماء بالتذكر والن�شيان؛

 - االهتمام باملكون النف�شي للمراأة والرجل؛

حد  على  واالأم  االأب  �شلطتي  على  االحتجاج   -  

�شواء؛

 - االإح�شا�س باالغرتاب والتيه؛

الداخلية  باالأ�شياء احلميمة، وبالعوامل  االحتفاء   - 

للمراأة؛

املعي�س  وبتفا�شيل  بالهام�شي،  االهتمام   -

واليومي؛

- االهتمام بالبنية العائلية وبق�شايا االأ�رسة؛

- االهتمام املتزايد بالطفولة، يف اأبعادها االأنثوية 

والذكورية؛

واالنك�شار  بالتوتر  االإح�شا�س  حدة  من  الرفع   -

والقلق واخلوف واخليبة واملوت؛

عن  التعبري  يف  واجلراأة  البوح  درجة  من  الرفع   -

االإيرو�شي وال�شبقي واالإباحي؛

الكتابة  يف  الرقمي  العامل  على  االنفتاح   -

الق�ش�شية؛

يف  الفانطا�شتيكي  املكون  ت�شمني  على  االإقبال   -

الكتابة؛

اأبعادهما  يف  والرجل،  املراأة  �شورتي  ا�شتيحاء   -

ال�شلبية واالإيجابية على حد �شواء؛

- املزاوجة بني ر�شد عالقة املراأة باملراأة وعالقة 

الرجل بالرجل؛

الرومان�شية  واالأحا�شي�س  االأبعاد  من  التكثيف   -

واالإن�شانية يف الق�شة ...

ممتدة  تزال  ال  الثالثة  الق�ش�شية  املرحلة  اأن  ومبا 

بقوة وبكثافة يف م�شهدنا الق�ش�شي اإىل اليوم، مبثل 

ا�شتمرارية ح�شور اأحد االأ�شوات الق�ش�شية الن�شائية 

التي تنتمي اإىل املرحلة االأوىل )خناتة بنونة(، ولو 

جديد  جيل  جانب  اإىل  حمت�شمة،  اإطاللة  خالل  من 

من القا�شات ال�شابات، ممن يكت�شحن اليوم امل�شهد 

ركوب  اأي�شا  جربن  وممن  املغرب،  يف  الق�ش�شي 

مغامرة كتابة الرواية، فاإن العودة اإىل قراءة بع�س 

جتليات املرحلة الق�ش�شية الثانية، قد تفر�س نف�شها 

القول  ميكن  مرحلة  باعتبارها  غريها،  من  اأكرث 

جديدا  ومنعطفا  فعليا،  جماليا  حتوال  ت�شكل  اإنها 

ويف  املغرب.  يف  الن�شائية  الق�ش�شية  الكتابة  يف 

اعتقادي اأن خري من ميثل هذه املرحلة، هي القا�شة 

املغربية ربيعة ريحان، العتبارات خمتلفة، ميكن اأن 

نختزل بع�شها، على االأقل يف النقاط التالية:

تراكم  بتحقيق  ريحان  ربيعة  القا�شة  انفراد   -

ل�شبع  باإ�شدارها  والفت،  مهم  ق�ش�شي  وح�شور 

الزمن، وهي:  من  عقد  على مدى  ق�ش�شية  جماميع 

و«�رسخ  التيه«،  و»م�شارف  وخلجان«،  »ظالل 

جنون«،  من  و»بع�س  امل�شاء«،  و»مطر  الكالم«، 

و»اأجنحة للحكي«، و»كالم ناق�س«، وهو ما يجعل 

بني  اإنتاجا  االأوفر  املغربية  القا�شة  اليوم  منها 

القا�شة  با�شتثناء  االأخريات،  املغربيات  القا�شات 

ل�شبع  كذلك،  هي  باإ�شدارها،  بنونة،  خناتة  الرائدة 

اإحدى  اأن  االعتبار  بعني  اأخذا  ق�ش�شية،  جمموعات 

وعربية،  حملية  طبعتني،  يف  �شدرت  جماميعها 
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اأربعة  يغطي  زمني  بعنوانني خمتلفني، وعلى مدى 

اأوا�شط االألفية  اأواخر ال�شتينيات اإىل  عقود، متتد من 

للقا�شة  ن�شبيا  طويلة  توقف  فرتة  تخللتها  الثالثة، 

خناتة عن كتابة الق�شة؛

ومنذ  ريحان،  لربيعة  الق�ش�شية  التجربة  كون   -

اأنظار النقاد والباحثني من  اإليها  بدايتها، قد لفتت 

قويا  ح�شورا  ثمة  اأن  يعني  مبا  االأجيال،  خمتلف 

توجته  ظهورها،  بداية  منذ  ريحان  ربيعة  للقا�شة 

على  امل�شاء«  »مطر  الق�ش�شية  جمموعتها  بح�شول 

جائزة االإبداع الن�شائي بال�شارقة عام 2000؛

- كون جتربتها الق�ش�شية قد تعدت احلدود، ولفتت 

الروائي  قبيل  من  عرب،  ونقاد  كتاب  اأنظار  اإليها 

بني  من  كان  الذي  هذا  مينة،  حنا  الكبري  العربي 

الق�ش�شي  ال�شوت  هذا  اإىل  انتبهوا  الذين  االأوائل 

بدايات  يف  اليزال  وهو  املغرب،  من  القادم  اجلديد 

جتربته مع الكتابة، فدبج مقدمة مركزة ملجموعتها 

الق�ش�شية االأوىل »ظالل وخلجان«، مب�رسا فيها على 

حد تعبريه »بوالدة قا�شة رائعة يف املغرب العربي 

�شاأن  الق�شرية  العربية  للق�شة  �شيكون  ومعها  كله، 

اآخر مع ق�ش�س املراأة يف الوطن العربي«)1(.

من  ريحان  لربيعة  الق�ش�شية  التجربة  متكنت  كما 

اأن تفر�س نف�شها على نقاد عرب وازنني، �شواء يف 

وملجاميعها  لق�ش�شها  مونوغرافية  قراءات  اإطار 

ويكفي  مقارنة،  قراءات  �شياق  يف  اأو  الق�ش�شية، 

نبيل  ال�شوري  والروائي  الناقد  بينهم  من  نذكر  اأن 

التجربة  هذه  حظيت  ذلك،  عن  ف�شال  �شليمان... 

املغرب  داخل  وا�شع،  اإعالمي  باهتمام  الق�ش�شية 

االأوفر  التجربة  اليوم  يجعلها  ب�شكل  وخارجه، 

ال�شحفية  واحلوارات  املتابعات  م�شتوى  على  حظا 

والتلفزيونية التي اأجريت مع القا�شة، هنا وهناك.

كما عرفت بع�س ق�ش�س ربيعة ريحان طريقها اإىل 

الرتجمة اإىل لغات اأوروبية )الدامناركية واالإجنليزية 

وحظيت  واالأملانية(،  والفرن�شية  واالإ�شبانية 

جمموعتان ق�ش�شيتان لها بفر�شة ن�رسهما خارج 

احل�شور  جانب  اإىل  ودم�شق(،  القاهرة  )يف  املغرب 

والندوات،  امللتقيات  يف  للقا�شة  واملمتد  املميز 

�شوتها  جعل  ب�شكل  وخارجه،  املغرب  داخل 

وجتربتها يخرتقان ويتفاعالن مع اأ�شوات وجتارب 

ق�ش�شية ن�شائية عربية اأخرى.

اأ�شا�شي،  اعتبار  وهذا  الق�ش�شية،  جتربتها  كون   -

على  �شواء  فارقة،  وجمالية  نوعية  نقلة  حققت  قد 

م�شتوى  على  اأو  الدالالت،  وتوليد  التيمات  م�شتوى 

ب�شكل  الق�ش�شي،  املتخيل  و�شوغ  الكتابة  طرائق 

يعرب عن حتوالت  من  التجربة خري  هذه  من  يجعل 

امل�شهد الق�ش�شي الن�شائي اجلديد يف املغرب، وذلك 

هنا،  نقدمها،  اأن  القا�شة  هذه  معه  ت�شتحق  ب�شكل 

وعربيا  مغربيا  ن�شائيا  ق�ش�شيا  �شوتا  باعتبارها 

جديدا، يعك�س بكل جراأة وح�شور واإبداعية، جوانب 

الن�شائية  الق�ش�شية  للكتابة  التطوري  امل�شار  من 

اجلديدة يف املغرب.

ن�شائية  ق�ش�شية  جترية  عند  التوقف  واختيارنا 

ق�ش�شية  لتجارب  اإق�شاء  هنا،  يعني،  ال  بعينها، 

امل�شهد  يف  موؤثر  ح�شور  ذات  اأخرى،  ن�شائية 

الق�ش�شي يف املغرب، باأ�شئلتها وق�شاياها املغايرة، 

وباأ�شاليبها وخطاباتها املتنوعة...

اأن ح�رس احلديث عن حتوالت الق�شة الق�شرية  كما 

ق�ش�شية  جتربة  خالل  من  املغرب،  يف  الن�شائية 

بعينها، حققت الكثري من الن�شج الفني، ومن احل�شور 

املائز، كفيل بتكوين �شورة عن طبيعة هذا التحول 

الذي طال كتابة الق�شة الق�شرية الن�شائية اجلديدة، 

الق�ش�شية  التجربة  بتملك  �شعورنا  من  انطالقا 

لربيعة ريحان ملعنى التحدي والتجديد واملغامرة، 

وجتريب طرائق خمتلفة يف احلكي، وبناء االأ�شكال.

الق�ش�شية  املجموعات  يف  اأوىل  قراءة  �شاأن  ومن 

الرثاء  لنا عن مدى  اأن تك�شف  لربيعة ريحان  ال�شت 

تنوع  ومدى  التجربة،  هذه  مييز  الذي  التخييلي 

وطرائق  ومنظوراتها  وتيماتها  ال�رسدية  اأ�شكالها 

اأمام  يجعلنا  ما  وهو  واملعاين،  للدالالت  توليدها 
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الق�ش�شية، مل تبق، منذ  الكتابة  جتربة متطورة يف 

وفية  وال  معني،  ق�ش�شي  اأ�شلوب  اأ�شرية  بدايتها، 

لق�شايا ذاتية واجتماعية حمددة.

اأن ربيعة ريحان تكتب خارج ما  وقد ال يعني ذلك 

هو �شائد. فمجموعاتها الق�ش�شية املن�شورة تك�شف، 

التيمات،  تفاعلها مع عديد  اإىل حد كبري، عن مدى 

وثقلها  وامتدادها  نف�شها  تفر�س  تزال  ال  التي 

املجموعات  من  كبري  عدد  يف  والداليل،  التخييلي 

تناول  ما مييز  اأن  اجلديدة. غري  العربية  الق�ش�شية 

هو  مثال،  التيمات،  لتلك  ريحان  ربيعة  ق�ش�س 

طريقتها اخلا�شة يف متثلها، ويف تقدميها و�شوغها 

ق�ش�شيا، ويف اختيار زوايا روؤيتها للوجود والعامل 

وتوليد االأ�شكال، مع ما يرتبط بذلك كله من ق�شايا 

اأو�شاع  ومن  وم�شريية،  وثقافية  وجمتمعية  ذاتية 

اإن�شانية قائمة وممتدة...

املهيمنة  التيمات  بع�س  اإىل  هنا  ن�شري  اأن  ويكفي 

يف ق�ش�س ربيعة ريحان، كالطفولة واجل�شد والذات 

والهام�شي  الذكورة  وعامل  والتحرر  والرجل  واملراأة 

والزمن و�شوؤال الكتابة، وغريها، لكي نلم�س عن كثب 

مدى التنويع الذي يطبع الف�شاء التخييلي لق�ش�شها 

ب�شكل عام. كما اأنها تيمات تكاد تكون م�شرتكة يف 

املغرب  يف  الن�شائية  الق�ش�شية  املجاميع  من  عدد 

متباينة،  واإبداعية  زمنية  مراحل  اإىل  انتمائها  يف 

قيمة واإنتاجا.

تتبلور  كما  الق�ش�شية،  الكتابة  مييز  ما  بني  ومن   

تفتح  كونها  ريحان،  ربيعة  القا�شة  لدى  مالحمها 

االأولية  واملفاتيح  املداخل  من  جمموعة  اأمامنا 

حكاياتها  ومتثل  عواملها،  واقتحام  لقراءتها، 

وتيماتها، يف حماولة لالقرتاب من اإدراك اإيحاءاتها 

ودالالتها.

نتاأمل،  اأن  يكفي  العتبات،  املداخل-  تلك  ومن بني 

على �شبيل املثال، عناوين بع�س الق�ش�س امل�شتمدة 

من جمموعاتها ال�شت: رحيل نور�س، ح�شار، حافة 

ال�شمت، اأفول، وهم ال�شورة ووهم اخليال، م�شارف 

جنون،  من  بع�س  ج�شارة،  ورجل،  امراأة  التيه، 

ال  االغرتاب،  اأبهة  رحيل،  الغياب،  نار  نو�شتاجليا، 

اأرق،  ي�شبهني، ذكورة، امراأة ورجل، اأجنحة للحكي، 

اأ�شعر بالدوار، كالم ناق�س، لنكت�شف جانبا من  كم 

واالأ�شئلة  والتيمات  والق�شايا  املو�شوعات  طبيعة 

املختلفة التي تهيمن على التفكري االإبداعي للقا�شة 

يف  ق�ش�شها،  ت�شتوحيها  والتي  ريحان،  ربيعة 

كالغياب،  واملرجعية،  والداللية  اجلمالية  اأبعادها 

واجلنون، والدوار، واالأنوثة، والذكورة، والنو�شتاجليا، 

والوهم،  واالغرتاب،  والفقدان،  والفراق،  والغياب، 

التيمات  من  وغريها  واالأرق..،  واالرتياب،  والتيه، 

والهواج�س والق�شايا التي توؤطر حمكيات ق�ش�شها، 

كما توؤطر روؤيتها اإىل الذات وحتوالتها، واإىل العامل 

وتغرياته، دون اأن يعني ذلك اأن ربيعة ريحان تكتب 

مطبوعة  ق�ش�شها  تظل  بل  مطلقة،  مبا�رسية  داخل 

تفر�شه  ملا  نتيجة  والتجاوز،  االنفالت  بخا�شية 

جمموعة منها من متنع على م�شتوى القراءة االأوىل، 

ب�شهولة  نف�شها  متنح  ال  قد  ق�ش�س  اأنها  يعني  مبا 

احلياة  معنى  اإدراك  اأجل  من  لقارئها،  ومبا�رسية 

والوجود فيها...

 احلياة املغربية:

اأهم اخلا�شيات املميزة للكتابة الق�ش�شية  من بني 

عند ربيعة ريحان، احتفاوؤها الكبري واملتزايد بالنف�س 

املغربية، يف  املحلية  والذهنية  وباحلياة  املغربي، 

اأبعادها التخييلية والواقعية والتاريخية واجلغرافية 

واالجتماعية والثقافية. غري اأنه ال ميكن قراءة ذلك 

على  انغالقا  باعتباره  ريحان،  ربيعة  ق�ش�س  يف 

م�شتهى  وفاء  اعتباره  ميكن  ما  بقدر  بعينها،  بيئة 

ولبنات  ول�شقاواتها،  الطفولة  الأمكنة  القا�شة  من 

بلدها ورجاله ون�شائه واأ�شواقه وحماماته، ولهموم 

اأي�شا  الالفت  اهتمامها  يف  وم�شاكله،  جمتمعها 

بالتقاط تفا�شيل اليومي، ولكل ما هو �رسدي فيه، 

اأو من خالل تنويعها ل�شجالت الكالم واحلوار التي 
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الق�ش�شية، مبثل  ريحان  ربيعة  ن�شو�س  بها  حتفل 

اخلا�شة،  االجتماعية  باللغات  اأي�شا  احتفائها 

ن�شو�شها  حمكيات  القا�شة  بها  توؤثث  التي  تلك 

الق�ش�شية، وخطابات �شخو�شها واأ�شواتها.

وكغريها من التجارب الق�ش�شية الن�شائية يف العامل 

املجاميع  يف  الفتا  ح�شورا  للمراأة  جند  العربي، 

تلويناتها  تعدد  يف  ريحان،  لربيعة  الق�ش�شية 

وح�شورها التخييلي والرمزي والداليل، ويف تنوع 

 – )االأم  والثقافية  االجتماعية  ومواقعها  �شورها 

الطفلة – املراهقة  – اجلدة – ال�شحافية – الطالبة 

 – – املتزوجة  – العاملة  – الكاتبة  البيت  – ربة 
املطلقة – اخلادمة – املعلمة – ال�شديقة...(.

ق�ش�س  يف  »املراأة«  تيمة  توظيف  مييز  ما  واأهم 

و�شع  خ�شم  يف  تتاأ�ش�س  كونها  ريحان،  ربيعة 

اجتماعي معقد، باإكراهاته املعاك�شة لطموح املراأة 

ومن  والتقاليد،  املوروث  من  والتحرر  االنعتاق  يف 

اأب�شط  من  وحترمها  تالحقها  التي  الدونية  النظرة 

حقوقها يف العي�س والكرامة والعمل.

ا�شتيحائها  يف  ريحان  ربيعة  ق�ش�س  وتزاوج 

لتيمة املراأة، بني االإكراهات االقت�شادية والثقافية 

التقاليد  من  وانعتاقها  املراأة  انطالقة  تكبل  التي 

االجتماعية  االإكراهات  وبني  البالية،  املجتمعية 

التي ال تزال تلوح بثقلها على املراأة، وخ�شو�شا من 

عالقة  تبدو  والتي  بالرجل،  عالقتها  طبيعة  حيث 

واال�شتبداد،  والعنف  الت�شلط  على  اأغلبها  يف  مبنية 

مبا تولده من تاأثري نف�شي وج�شدي على ذات املراأة 

واأحا�شي�شها.

لق�ش�س  العميقة  البنية  ت�شمر  ذلك،  مع  موازاة 

اأخرى لتمرد املراأة ونداءاتها  ربيعة ريحان �شورا 

من اأجل التحرر واالنعتاق، وف�شح زيف العالقات 

االجتماعية، يف حماولة من هذه املراأة فهم واقعها، 

اأو باالأحرى فهم ذاتها وحماولة الت�شالح معها...

 الطفولة: 

ربيعة  ق�ش�س  يف  مهيمنة  اأخرى  تيمة  تعترب 

والوجدانية  والتذكرية  الزمنية  بتلويناتها  ريحان، 

والنو�شتاجلية املختلفة، كما تعترب من بني الق�شايا 

الكربى التي ت�شائلها ال�شاردة )وال�شارد( يف ق�ش�س 

ا�شتلهام  اإىل  العودة  تكرار  من  انطالقا  الكاتبة، 

وا�شتيحاء  والزمنية  البيولوجية  املرحلة  �شور هذه 

لغة  توظيف  عرب  با�شتمرار،  الهاربة  حلظاتها 

ان�شيابيتها، ويف  الطفولة ذاتها، يف �شعريتها، ويف 

اإىل  ال�رسد،  يف  املهيمن  املتكلم  ل�شمري  ا�شتعمالها 

جانب �شمائر �رسدية اأخرى موازية...

واإذا كانت جمموعة ربيعة ريحان الق�ش�شية »مطر 

امل�شاء«، قد احتفت بتيمة )املراأة(، يف عديد تلويناتها 

جمموعتها  فاإن  وال�رسدية،  التخييلية  وجتلياتها 

من  انطالقا  بالطفولة،  احتفت  قد  الكالم«  »�رسخ 

ي�شبه  فيما  فيها،  الطفويل  للمحكي  خا�س  توظيف 

املحكي ال�شريذاتي، هذا الذي ميتح من الطفولة يف 

اإطار بنية حكائية عائلية، يتم تقدميها من منظور 

طفلة �شاهدة على حتوالت مرحلة. وعادة ما يرتبط 

يف  املراهقة  وارجتاجات  الطفولة  عامل  يف  النب�س 

ماألوفة،  واأمكنة  بف�شاءات  ريحان،  ربيعة  ق�ش�س 

واأمكنة  ف�شاءات  ما�شيها وحا�رسها، مبا هي  يف 

من  به  تن�شح  مبا  القدمي،  واحلي  والذاكرة  الطفولة 

و�شقاوة  واألوان  وروائح  طرية،  وحكايات  لغات 

ف�شاءي  اإىل  ن�شري  اأن  ويكفي  طفوليني.  وانك�شار 

ال�شوق واحلمام، كما يف جمموعة »اأجنحة للحكي«، 

باعتبارهما ف�شاءين نادري اال�شتيحاء يف املحكي 

العمق  مدى  نلم�س  لكي  عموما،  الن�شائي  الق�ش�شي 

على  القا�شة  ت�شفيه  الذي  والداليل  التخييلي 

الطفولة، و�شط عوامل تعج بعديد املفاجاآت، وبكثري 

من اال�شطدامات.

ومالحمها  الطفولة  ل�شور  ال�شاردة  ا�شتعادة  اأن  اإال 

وذكرياتها ومغامراتها واآثارها النف�شية، قد ال تبدو 

ا�شتعادة  هي  ما  بقدر  حاملة،  ذاتية  �شري  ا�شتعادة 

الطفولية جتاه  الده�شة  م�شاءلة، يف حماولة لتبديد 

ق�ش�س  اهتمام  مقابل  ويف  واالأحداث...  املواقف 

36نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



الق�شايا  با�شتيحاء  الكالم«  »�رسخ  جمموعة 

االجتماعية، والتي حتتل )الذات( فيها موقعا مركزيا 

الب�رسية،  للذات  ت�شويرها  يف  خا�شا،  ودالليا 

وال�شعور  والوحدة  والقلق  احلرية  من  وحلاالت 

ا�شت�شالما  ذلك  يعني  اأن  دون  واالغرتاب،  بالغربة 

واالأو�شاع  احلاالت  خمتلف  اأمام  الذات،  لهذه  كليا 

حاالت  من  اأي�شا  ت�شمره  مبا  لرغائبها،  املعاك�شة 

وحتى  واجتماعية  وذاتية  نف�شية  واإرغامات  خوف 

�شيا�شية.

ل�شخو�س  الدرامي  البناء  �شوغ  يتم  ما  وغالبا 

القا�شة  قدرة  من  انطالقا  ريحان،  ربيعة  ق�ش�س 

وتفا�شيلها  وم�شاراتها  دواخلها  اإىل  النفاذ  على 

واأوعائها واأحا�شي�شها واأوهامها، حيث اإن �شخو�س 

اآخر، �شورة  تعك�س، يف م�شتوى  التي  ق�ش�شها هي 

االأمر،  تعلق  �شواء  والتيه،  والتناق�س  ال�شياع 

باأوجاعها  مثقلة  القا�شة  تبدو  التي  باملراأة  هنا، 

والعي�س،  احلب  يف  ورغائبها  وتوتراتها  وهمومها 

ي�شاعد  ما  موؤجلة، وهو  فرح  اقتنا�س حلظات  ويف 

ق�ش�شها،  يف  االإن�شانية  اللحظة  ت�شعيد  على  اأي�شا 

التيه«  »م�شارف  جمموعتيها  يف  وخ�شو�شا 

هذا  بالرجل،  االأمر  تعلق  اأو  للحكي«،  و»اأجنحة 

الذي يبقى طرفا موؤثرا يف حمكيات ق�ش�س ربيعة 

يعرتي  ما  باعتبار  اأي�شا،  دالالتها  ويف  ريحان، 

مواقفه ب�شكل عام من تردد وازدواجية يف املواقف، 

تاأرجح ذلك كله  نتيجة  واالأحا�شي�س،  امل�شاعر  ويف 

بني حالتي احلنان والق�شوة، وبني االنت�شار لق�شايا 

املراأة والالمباالة. وهي حاالت ن�شادفها اأي�شا عند 

الرجل )الغربي( نف�شه، كما يف ق�شة »كوبنهاجن«، 

يف جمموعتها الق�ش�شية »بع�س من جنون«. 

جماميع  يف  بعينها  التيمات  بع�س  وتوظيف 

ق�ش�شية لربيعة ريحان، ال يعني  انفراد كل جمموعة 

التي  هي  فيها،  مهيمنة  تيمة  با�شتيحاء  ق�ش�شية 

ت�شكل بوؤرة املحكي، فتداخل التيمات وت�شابكها يف 

هذه املجموعة الق�ش�شية اأو يف تلك، يبقى هو ال�شمة 

ولغريها  ريحان،  لربيعة  الق�ش�شي  للعامل  املميزة 

من  الغاية  لكن  االأخريات.  العربيات  القا�شات  من 

ذلك، كانت هي حماولة االقرتاب من عامل ق�ش�شي 

مب�شامينه وتيماته، انطالقا من ر�شد جتليات هذه 

اأو يف  الق�ش�شية  اأو تلك، يف هذه املجموعة  التيمة 

تلك..

لدى  االأثري  املو�شوع  هو  يبقى  املراأة،  عامل  لكن 

جماميعها  م�شتوى  على  ريحان،  ربيعة  القا�شة 

بل  امراأة،  الكاتبة  الأن  فقط  لي�س  ككل،  الق�ش�شية 

بالنظر لطبيعة ال�شلة االإبداعية والتاأملية والفكرية 

التي تربط القا�شة باملراأة ب�شكل عام، يف �رساعها 

املزيفة  القيم  و�شد  املا�شي،  ثقل  �شد  املرير 

ريحان  ربيعة  ن�شو�س  يجعل  ما  وهو  للحا�رس، 

التيه«، تظهر املراأة فاقدة  يف جمموعتها »م�شارف 

للثقة يف جمتمعها، ويف دعم الرجل لها ولق�شيتها، 

بل اإن املراأة نف�شها عادة ما تبدو معاك�شة لرغائب 

االأنثى، كتلك االأم التي تعاك�س رغبة ابنتها ال�شغرية 

يف عدم قبولها الزواج وهي بعد طفلة )ق�شة »بقعة 

حمراء« من جمموعة »اأجنحة للحكي«(...

الق�ش�شية عند  الكتابة  اأهم خ�شائ�س  اإىل  وبالنظر 

اإىل حد ما، عن  ربيعة ريحان، والتي تكاد متيزها، 

قا�شات مغربيات اأخريات، ميكن التوقف على االأقل 

عند خا�شيتني اثنتني، تهيمنان على تفكري القا�شة، 

وتوؤطران طرائق كتابتها و�شوغها لق�ش�شها:

ق�ش�شية  مرحلة  يف  واملتزايد  الالفت  االهتمام   -

لفت  ب�شكل  املختلفة،  تلويناتها  يف  باللغة،  معينة 

اإليها، منذ الوهلة االأوىل، نظر النقاد والقراء... فبع�س 

جماميعها الق�ش�شية حتفل بجدلية باذخة بني اللغة 

با�شتعاراته  مبهر،  لغوي  تكثيف  عرب  وحمكياتها، 

املكثفة، وباإحاالته الرمزية، وبتجريديته اأي�شا، مبا 

»عامل  نف�شها  القا�شة  نظر  يف  ت�شكل،  جدلية  هي 

اإثراء للن�س واإ�شافة جمالية له« )2(.

من ناحية اأخرى، تتميز بع�س ق�ش�س ربيعة ريحان 

اهتمامها  عرب  فيها،  الذكورية  اللغة  با�شتح�شار 
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املتزايد، يف جمموعة من ق�ش�شها، بعامل الذكورة، 

وعرب اللجوء، يف اأكرث من مرة، اإىل االحتماء ب�شمري 

ا�شتح�شارها  مع  موازاة  ال�رسد،  يف  املذكر  االأنا 

لعوامل الذكورة »با�شتيهاماتها وانفعاالتها وقلقها«، 

وب�شخو�شها الرجالية، ومبالحمها اخل�شنة والقا�شية، 

باعتبارها طريقة مغايرة يف ال�رسد الق�ش�شي، رمبا 

املناورة  اإىل  اللجوء  القا�شة  خاللها  من  توخت 

)اأنا  قناع  وراء  والهروب  التخفي  عرب  واملناو�شة، 

الرجل،  ولغة  املراأة  االأدوار بني  قلب  املذكر(، وعرب 

بغاية اخرتاق االأوىل للثانية، جتنبا، كما عربت عن 

القا�شة من احتمال قراءات ملغومة ملحكيات  ذلك 

ق�ش�شها ودالالتها.

وكذا  للكي«،  »اأجنحة  الق�ش�شية  جمموعتها  وتبقى 

جمموعتها الق�ش�شية االأخرية »كالم ناق�س«، خري 

من ميثل هذا التوجه احلداثي يف الكتابة الق�ش�شية، 

مبا يوازيه من جراأة لدى القا�شة ريحان يف التعبري 

ب�شيغة املذكر عن العوامل الذكورية التي تطفح بها 

هاتان املجموعتان الق�ش�شيتان، ب�شكل تتك�رس معه 

ارتيادها  يف  املراأة  عند  احلكي  منطية  من  جوانب 

من  جلوانب  متثلها  من  انطالقا  الذكورة،  لعامل 

ذكورية ال�شارد واجل�شد وتذكري ال�رسد ولغته، ب�شكل 

معه  تنقلب  كما  ال�شاردة،  االأنا  موقع  معه  ينقلب 

بتك�شري  القول  قبيل  من  اجلاهزة،  املفاهيم  بع�س 

مفهوم »الكتابة الن�شائية«، ومن ثم تك�شري مركزية 

ال�رسد االأنثوي يف ق�ش�شها...

غري اأن ذلك ال يعني اأن ثمة انت�شارا مهيمنا ل�شمري 

ربيعة  ق�ش�س  يف  وتذكريه  تاأنيثه  يف  املتكلم، 

يف  بدقة،  فيه  مفكر  تنويع  هو  ما  بقدر  ريحان، 

طرائق التعبري وال�رسد، ويف توليد مزيد من الدالالت 

خ�شو�شا  قراءاتها،  وتعديد  اإيحاءاتها،  وتكثيف 

با�شتخدام  اأي�شا  حتفل  ريحان  ربيعة  ق�ش�س  واأن 

الثالثة، حتى على م�شتوى  النحوية  لل�شمائر  الفت 

جمموعتها  يف  كما  الواحدة،  الق�ش�شية  املجموعة 

الق�ش�شية االأوىل، فيما ي�شبه تبادل االأدوار واملواقع 

الروؤية  تنوع  يخدم  مبا  واالأ�شوات،  ال�شمائر  بني 

ومنظورات  زوايا  من  والعامل  واالأ�شياء  الذات  اإىل 

خمتلفة..

ومن �شاأن املتتبع للتجربة الق�ش�شية لربيعة ريحان 

يف ت�شكلها العام، اأن يلم�س عن كثب احتماء خا�شا 

للكاتبة بلغتها الق�ش�شية، �شواء يف دفقها ال�شعري، 

اأو يف التبا�شها وجتريديتها، مما يحول اأحيانا دون 

والبوح  التمرد  ذلك  عن  االإعالن  من  القا�شة  متكن 

واأي�شا  دواخلها،  يف  قابعني  بهما  نح�س  اللذين 

الكافية  اجلراأة  من  مزيد  اإظهار  من  متكنها  دون 

لتعرية الذات وجروحها، واجل�شد وندوبه واأحا�شي�شه 

اأو  حجابه،  �شتار  وهتك  عنه،  وامل�شكوت  املكبوتة، 

جماميعها  يف  كما  وواقعيتها،  لغتها  مبا�رسية  يف 

منجذبة  بالكاتبة  نح�س  بحيث  االأخرية،  الق�ش�شية 

اأكرث نحو حترير لغتها واألفاظها من �شطوة الرتميز 

والتجريد، ونحو ت�شمية االأ�شياء مب�شمياتها..

من هنا، اإذن، ميكن القول اإن ربيعة ريحان مل تبق 

وفية للغة ق�ش�شية بعينها، فلغتها الق�ش�شية عموما 

للغة  املكثف  اال�شتعمال  بني  توظيفها  يتفاوت 

وتوظيفها  الق�ش�شية،  جتربتها  بداية  يف  ال�شعرية 

للغة ال�رسدية يف املرحلة التالية، اأي اأنها قد زاوجت 

بني هيمنة ال�شور وامل�شاهد واال�شتعارات املركبة، 

يف  االإن�شانية،  العالقات  وت�شبيك  احلدث  وهيمنة 

ترت�شيها  ق�ش�شية،  لغات  يف  كله  ذلك  ان�شهار 

ربيعة ريحان، وتنت�رس لها يف ن�شو�س جمموعاتها 

الق�ش�شية ال�شبع.

الهوام�ش

)1( من تقدمي حنا مينة، ملجموعة »ظالل وخلجان«، ن�رس تان�شيفت، 

ط1، 1994، �س6(.

)2( يف حوار مع القا�شة ربيعة ريحان، يف جريدة »الوطن« القطرية، 

بتاريخ 4 اأبريل 2006(. 
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39] كاتبة وباحثة من ُعمان .

 قبل البدء 

» يقول بور�س : العامل مفعم باالإ�شارات، هذا اإذا مل يكن 

نًا فقط من االإ�شارات«)1(، واالإ�شارة اأو العالمة  مكوَّ

هنا« كل اأنواع العالمات وكل اأنواع ال�شيميائيات ؛ 

اأي�شًا العالمة  اللغوية فقط، واإمنا  اأي لي�س العالمة 

االجتماعية؛  احلياة  مناحي  �شتى  يف  املنت�رسة 

يف  ال�شائدة  املو�شة  اأو  االأزياء  ونظام  فاللبا�س 

جمتمع ما ت�شكل عالمات واأنظمة عالمات تختلف 

وعالمات  التحية،  اآداب  مثل:  اآخر  اإىل  جمتمع  من 

املرور،  واإ�شارات  املطبخ،  وتقاليده، ونظام  الزواج 

ودالالت«)2(؛  واإ�شارات  عالمات  ي�شكل  هذا  كل 

باالإ�شارات،  بالتحية، وعربَّ  اأ�شار  القائل:  قول  ففي 

ال�شخ�س بنيَّة  العالمة هنا حركة ت�شدر عن  تكون 

حلالة  اأو  ذاتي  لت�شور  نقل  بها  يراد  اأو  التوا�شل، 

عملية  تنجح  ولكي  اآخر،  �شخ�س  اجتاه  يف  نف�شية 

الباث  ن  اأو �شنن متكِّ اأن تتوافر قاعدة  النقل ينبغي 

واملتلقي من فهم الر�شالة بالطريقة ذاتها. 

حتليل الوظائف 

التي تقوم بها 

اإمياءات العني 

املعربة من خالل 

�شرب جمموعات 

الكاتبة 

غالية اآل �شعيد 

وهي ثالث روايات:

)اأيام يف اجلنة،

و�شابرة واأ�شيلة،

و�شنني مبعرثة(

�صيميائية التوا�صل بالعني يف الن�ص االأدبي الكتابي 

�إمياء �لعني يف رو�يات غالية �آل �سعيد �أمنوذجاً

  عائ�صــــة الدرمكـــي ]



االأنظمة  من  الل�شانية  غري  التعبري  اأنظمة  اإن 

اهتمامها  ال�شيميائيات  توليها  التي  الرئي�شية 

يف  اأهمية  من  االأنظمة  لهذه  ملا  وحتليلها، 

حتقيق التوا�شل االإن�شاين، فهناك عدد غري ي�شري 

من ال�شيميائيني كمور�س)Ch.Morris(، و�شيبيوك 

التي  الل�شانية  العالمات غري  ُيدرج   )Th.Sebeak(

العالمات  �شمن  واحليوان  االإن�شان  ي�شتعملها 

البع�س من  اإن  ال�شيمياء، بل  التي يدر�شها علم 

يف  ذلك  من  اأبعد  اإىل  يذهبون  العلماء  هوؤالء 

االت�شال  لي�شمل   « ال�شيمياء  ملجال  تو�شيعهم 

د  )Bionque(«)3(، وقد وحَّ احلية  ما بني اخلاليا 

نظرية  بني   )De Magistro( كتابه  يف  اأغ�شطني 

جن�س  على  ف 
َّ
وتعر اللغة،  ونظرية  العالمات 

العالمات التي متثِّل العالمات اللغوية من بينها 

�شنفًا كالالفتات واحلركات واالإمياءات، وذلك 

قبل �شو�شري ب�شتة ع�رس قرنًا.)4( يف مقابل ذلك 

رف�س بع�س القدماء اأن تكون االإمياءات اأو نربة 

ال�شوت عالمة، اأما يف الع�رس احلديث فقد ظهر 

عدداً  ويحلل  ي�شنف   « جديد  علمي  تخ�ش�س 

هائاًل من اللغات االإميائية البع�س منها م�شنن 

اأخرى  عالمات  وهناك  كبري  حد  اإىل  عرفيًا 

لغة اجل�شد  االإميائية  اللغات  عفوية...«)5( ومن 

يريد  وما  مكنوناته  عن  اجل�شد  بها  يعرب  التي 

التوا�شل  من  متناغمة  ومنظومة  ن�شق  �شمن 

غري الل�شاين الذي قد ياأتي منفرداً يف �شياقات و 

اأحيان وظروف، وقد ياأتي م�شاحبًا للعالمات 

معينة.وتاأتي  وظروف  اأحيان  يف  الل�شانية 

اإمياءات العني �شمن �شل�شلة من االإمياءات التي 

ي�شتخدمها االإن�شان للتعبري عن مكنونات فكره 

واأحا�شي�شه.

تقدمي

اإمنا  ل�شاين،  الأ�شل  مرادفًا  لي�شت  االإمياءة  اإن 

اأن  ذلك  واجتماعي،  ثقايف  ن�شق  من  جزء  هي 

االأ�شابع  وقب�س  بب�شطها  بكفيه  االإن�شان  اإ�شارة 

لي�شت جمرد عن�رس  )اأقبل(،  بها  يريد  والتي  اإليه 

اإ�شايف ومكمل للعن�رس الل�شاين، الأنه ال ي�شتطيع 

اخت�شارها يف معادل لفظي يعو�شها وُيبِّلغ عنها 

لي�شت  فاالإمياءة  لذا  ذاتهما،  وامل�شمون  بالقوة 

�شيئًا اعتباطيًا بال قيمة داللية، وعلى الرغم من 

اأن اللفظ واالإمياءة قد يوحيان بالداللة ذاتها اإالَّ 

يف  االإمياءة  عن  ي�شتغني  اأن  ميكن  ال  اللفظ  اأن 

كثري من االأحيان، بل يف اأغلبها الأنها قادرة على 

اأو�شح  تو�شيل الداللة التي يريدها الباث ب�شكل 

تت�شلل  االإمياءة  فاإن  لذلك  واأدق،  اأ�رسع  ورمبا 

اإىل  للمبادرة  اال�شتعداد  مع  الكالم  �شطح  حتت 

املراد،  تو�شيل  يف  الكالم  يخفق  عندما  االإنقاذ 

ذلك  مطلوبة،  تكن  مل  واإن  حا�رسة  دائمًا  وهي 

عفوية  اإ�شارات  هي  االإ�شارات  هذه  من  كثرياً  اأن 

د االإن�شان عليها اإما بالفطرة واإما  غري اإرادية تعوَّ

باملمار�شة والتكرار، اإذ جند الكثري من االأ�شدقاء 

اإذا ما حتدث حرك يديه قبل اأن ينطق ببنت �شفه 

م�شاحبًا ذلك بتعبريات وجهه املتلونة بح�شب ما 

يق�س من حكايات اأو من مواقف، فاإ�شارته ت�شبق 

عبارته، ويت�شح هذا جليًا اإذا ما حتدث ال�شخ�س 

عرب الهاتف اأو قدم حما�رسة.

ُتعد اإمياءات العني من االإمياءات التي يعتمد عليها 

االإن�شان يف توا�شله مع االآخر بل قد تك�شف العني 

ما ال يك�شفه اأي ع�شو اآخر من اأع�شاء اجل�شد وما 

وم�شاعر  اأحا�شي�س  من  اإخفاءه  املرء  ي�شتطيع  ال 

اإيجابية كانت اأم �شلبية. فالعني تنتج االإمياءات 
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اأوال�شخط،  الر�شا  متنح  اإذ  واملتنوعة،  املختلفة 

مواقف  كل  يف  حا�رسة  وهي  الكره،  اأو  احلب 

العاطفة، والعني حا�رسة يف كل مواقف الغ�شب، 

هي حا�رسة عند الفرح، وحا�رسة عند احلزن)6(. 

بل  منفردة  ذاتها  على  تعتمد  ال  ذلك  يف  وهي 

اإذ  اجل�شد،  اأع�شاء  مع  كثرية  اأحيان  يف  ت�شرتك 

ومع  كثرية،  مواقف  يف  اليد  اإىل  ت�شتند  جندها 

الفم تقدم وظائف مهمة حني االبت�شام وال�شحك 

من  وغريها  وال�شجر  امللل  اأو  والهم  احلزن  اأو 

االإمياءات التي توؤدي دوراً مهمًا يف التوا�شل، اإذ 

تختلف درجات االبت�شام وال�شحك واحلزن وامللل 

ا�شرتاك  اإالَّ عن طريق  ذلك  اإدراك  كلها وال ميكن 

يف  االأخرى  والقنوات  واالأع�شاء  العني  مع  الفم 

اإطالق اإمياءات مركبة.)7( 

اإن هذا البحث �شيتناول حتليل تلك الوظائف التي 

الن�س  يف  عنها  املعرب  العني  اإمياءات  بها  تقوم 

الكاتبة  االأدبي، وذلك من خالل �شرب جمموعات 

يف  روايات:)اأيام  ثالث  وهي  �شعيد  اآل  غالية 

حيث  مبعرثة(  و�شنني  واأ�شيلة،  و�شابرة  اجلنة، 

يطمح البحث اإىل:

1( ح�رس اإمياءات العني يف هذه الن�شو�س.

الن�س  االإمياءة يف  التعبري عن  2( حتليل طرائق 

االأدبي املكتوب.

بال�شياقات  االإمياءة  تربط  التي  العالئق  �شرب   )3

املختلفة التي وقعت فيها.

4( التاأويل الداليل للوظيفية التوا�شلية لالإمياءة 

يف الن�س.  

كل ذلك من خالل مناق�شة حمورين هما: 

* اإمياءات العني )الفعل والوظيفة(.

* فل�شفة اإمياء العني عند غالية اآل �شعيد 

املحور االأول: اإمياءات العني )الفعل والوظيفة( 

االإمياء لغة وا�شطالحًا

يقول ابن منظور: »... االإمياء: اأن تومئ براأ�شك اأو 

بيدك كما يومئ املري�س براأ�شه للركوع وال�شجود، 

وقد تقول العرب: اأوماأ براأ�شه اأي قال: ال.

 قال ذو الرمة: 

ِقيامًا تُذب البقَّ عن ُنَخراتها

بهٍز، كاإمياء الروؤو�س املوانـع     

املو�شوم  كتابه  يف  االأخف�س  اأن�شده  وقوله: 

بالقوايف: 

اإذا َقلَّ ماُل املرِء قلَّ �شديقه 

مت اإليه بالعيوب االأ�شابع)8( واأورْ  

الثعالبي يف و�شف االإمياء: »... فاإذا دعا  ويقول 

االإمياء،  فهو  اإليه  اأ�شابعها  قاب�شًا  بكفيه  اإن�شان 

واإذا حرَّك يدُه على عاتقه واأ�شار اإىل ما خلفه اأن 

ُكفَّ فهو االإيباُء...«)9(، ولقد ورد م�شطلح االإمياءة 

متباينة،  بدالالت  القدمية  العربية  امل�شادر  يف 

غري اأنه عامة ي�شري اإىل حركة اجل�شم، تقول العرب: 

بيديه«.)10(  اأوماأ  اإذا  اإ�شارة  ي�شري  الرجل  »اأ�شار 

فال�شائع ا�شتعمال اليد يف االإمياءة اإىل ال�شيء غري 

اأن االإمياءة قد تكون:«... بالكفِّ والعني واحلاجب، 

اأن  اإ�شارة  هناك، واإالَّ  اإالَّ  اأن�شد ثعلب: ُن�رِسُّ الهوى 

ُت�ِشري االأ�شابُع...«)11( ويوؤكد ذلك الزبيدي بقوله: 

يت،  ال�شكِّ ابن  عن  كاأ�شار،  ماأ،  اأورْ بيده:  اإليه  ر  »�شوَّ

ويكون ذلك بالكفِّ والعني واحلاجب...«)12( 

ِه َقاُلوا  اإَِليرْ يقول اهلل �شبحانه وتعاىل: » فاأَ�َشاَرترْ 

ًا«)13(، يف�رس  ِبيَّ ِد �شَ هرْ َ َف ُنَكلُِّم َمنرْ َكاَن يِف املرْ َكيرْ

املعروفة  االإ�شارة   ...« بقوله:  االآية  حيان  اأبو 

والفم...«)14(، وهي  والثوب  والعني  باليد  تكون 

»تعبري  باأنها  املحدثون  يعرفها  التي  االإمياءة 
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يربط الدال واملدلول عن طريق احل�س القائم على 

فعل التجاوز، كاإ�شارة االإ�شبع اإىل اللوحة«)15(.

وقد ورد يف القراآن الكرمي: » واإذا ما اأُنِزَلترْ �ُشورٌة 

ُثمَّ  َحٍد  اأَ ِمنرْ  َيَراُكم  هل  �ٍس  َبعرْ اإىل  ُهم  �شُ َبعرْ نظَر 

َرُموا  ان�رَسفوا«)16(. وقوله تعاىل: » اإن الذين اأجرْ

ِبهم  وا 
ُّ
مر واإَذا  َحُكون،  َي�شرْ اآَمُنوا  يَن  الذَّ من  كاُنوا 

باأعينهم  اإليهم  ي�شريون  اأي  يتَغاَمُزون«)17( 

م�شتهزئني.

ِلُقوَنك  َلُيزرْ وقوله تعاىل: » واإن يكاد الذين كَفروا 

ُنون«)18( ُه مَلَجرْ َر وَيُقوُلون اإنَّ �شاِرِهمرْ الذِّكرْ ِباأبرْ

ومن قدماء العرب االأوائل الذين اهتموا باالإمياءة 

وتف�شريها اجلاحظ اإذ يقول: »فاأما االإ�شارة فباليد، 

وبالراأ�س، وبالعني واحلاجب واملنكب، اإذا تباعد 

ال�شخ�شان، وبالثوب وبال�شيف. وقد يتهدد رافع 

ال�شيف وال�شوط فيكون ذلك زاجراً، ومانعًا رادعًا، 

اأية   « بذلك  حتذيراً«)19(وهي  اأو  وعيداً  ويكون 

حركة ج�شمية با�شتثناء الكالم، حتدث �شعوريًا اأو 

االت�شال  اأو  الذات  مع  االت�شال  بغية  �شعوريًا  ال 

اإىل  ذلك  بعد  )هيز(  اأ�شاف  وقد  بالغري«)20(، 

اأي املت�شل   ( ال�شيمانطيقي  التعريف احلدث  هذا 

التحدي  عن  تعبرياً  القفاز  اإلقاء  مثل  باملعنى( 

اأو التلويح بالعلم يف حما�شة وطنية، اإذ البد من 

اإ�رساك �شيء خارج اجل�شم لكي يتم حدوث احلركة 

اجل�شمية.  

مكنونات  عن  تك�شف  ما  كثرياً  االإن�شان  عني  اإن 

م�شاعره  يخفي  اأن  �شاحبها  حاول  واإن  النف�س 

وانفعاالته، ولقد عربت اجلماعة العربية عن ذلك 

اأو رب  اأمن من لفظ  باأمثالها، فقالت: » رب حلظ 

عني اأمن من ل�شان«)21(. 

 وقد »قالت احلكماء: العني باب القلب، فما كان يف 

القلب ظهر يف العني، قال اأبو حامت عن االأ�شمعي 

عن يون�س بن م�شعب عن عثمان بن اإبراهيم بن 

حممد: اإين الأعرف يف العني اإذا عرفت واأعرف فيها 

اإذا عرفت فتخوا�س،  اأما  تنكر،  اإذا مل تعرف ومل 

و»قد  فت�شجو«)22(،  تنكر  تعرف ومل  اإذا مل  واأما 

يقُع االإمياُء اإىل ال�شيء فُيغني عنده ذوي االألباب 

عن ك�شفه، كما قيل ملحٌة دالٌة...«)23(

اإمياء العني يف الرتاث الأدبي 

تعرب  اإذ  خا�شة،  لغة  باإمياءاتها  متلك  العني  اإن 

واإذا  يرد،  مل  اأو  اأراد  اإذا  �شاحبها  نف�س  يف  عما 

حاول اأن يبدي اأو يخفيه، وهي تك�شف عن احلب 

والبغ�س كما يقول ال�شاعر:

العني تبدي الذي يف نف�س �شاحبها

من املحبة اأو بغ�س اإذا كانا   

والعني تنطق واالأفواه �شامتة

حتى ترى �شمري القلب تبيانا)24(   

وقول ال�شاعر: 

اأراكم تنظرون اإيلَّ �زشراً

كما نظرت اإىل ال�شيب املالُح   

حتدون احلداق اإيلَّ غيظًا

كاأين يف عيونكم ال�شماح)25(   

وقول اآخر:

متى تُك يف عدوٍّ اأو �شديٍق

ك العيوُن عن القلوب)26(  ُتَخربِّ   

واأي�شــــا:

وعنُي الفتى تبدي الذي يف �شمريه

وتعرُف بالنجوى احلديث املعم�شا)27(   

وهي تكون حا�رسة اإذا تعذر التوا�شل بالعالمات 

قول  ذلك  من  اخلا�شة،  املواقف  يف  الل�شانية 

ال�شاعر: 

اأ�شارت بطرف العني خيفة اأهلها

اإ�شارة مذعوٍر ومل تتكلم   

فاأيقنُت اأن الطرف قد قال مرحبًا

واأهاًل و�شهاًل باحلبيب املتيم)28(   
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عن  ما  مواقف  يف  ُتغني  قد  العني  اإمياءة  اإن 

العالمات الل�شانية وتعوِّ�س عنها كليًا، من ذلك 

ما يذكره ال�شاعر يف قوله: 

وللقلِب على القلِب

دليٌل حيُث يلقاُه    

ويف النا�س من النا�س 

مقايي�ٌس واأ�شباُه   

ويف العنِي غنى للمرِء 

اأن تنطَق اأفواه)29(   

قول اآخر:

ترى عيُنها عيني فتعرف وحَيها

 يرجُع)30(
ُ
وتعِرُف عيني ما به الوحي  

اإمياء العني بني الوظيفة والفعل الغريزي:

»ي�شتند التفكري والتوا�شل اإىل اخلطاب ولي�س اإىل 

كانت  فـ»اإذا  وعليه  املعزولة«)31(،  االإ�شارات 

حلظة الف�شل بني الفعل الغريزي والفعل املدرك 

كعن�رس �شمن ن�شق )اأو اأن�شاق( يقت�شي االنتقال 

جاز  اإذا   – اللحظي  اأو  الغريزي  االإدراك  من 

التعبري – اإىل ما ي�شكل حالة ممكنة لالأ�شياء، فاإن 

احلديث عن احلجم االإن�شاين يقت�شي وعي ال�شيء 

لنف�شه(«)32(،  اجل�شد  وعي  حالتنا  )ويف  لذاته 

فحركة جفن العني ومقلتها حني تطرف ال واعية 

ولي�شت  بيولوجية  وظيفة  له  غريزي  فعل  هي 

اخلطابي،  ال�شياق  غياب  اإىل  ا�شتناداً  توا�شلية 

بينما االإمياءة التي يق�شدها االإن�شان حني يحرك 

جفنه اأو مقلته اأو طرفه حينما يريد اإي�شال ر�شالة 

ما اإىل �شخ�س اآخر اإذ يقوم بتاأويل دالالتها وفك 

 « اإنه  اإ�شارية، يقول بور�س:  �شفراتها هي عالمة 

يف�رسَّ على  اأن  اإ�شارة يجب  �شيء  اأي  لكي ي�شبح 

اإ�شارة  ي�شبح  اأن  ميكن  �شيء  واأي  اإ�شارة،  اأنه 

�رسط اأن يعترب اأحدنا اأنه يعني اأمراً، اأي يحيل اإىل 

اإ�شارات  اأو ينوب عنه. ونعترب االأ�شياء  اآخر  �شيء 

بطريقة هي اإىل حد بعيد غري واعية، وذلك بربطها 

مبنظومات وا�شطالحات ماألوفة. هذا اال�شتخدام 

يف  االأ�شا�س  املو�شوع  هو  لالإ�شارات  الداليل 

ال�شيميائية«)33(، وهنا البد من اإدراك الق�شدية 

االإبالغية التي تكون من خاللها االإمياءة ر�شالة 

م�شبعة بالدالالت تتجه اإىل املتلقي وت�شبح العني 

بيولوجيًا  ع�شواً  ولي�شت  توا�شلية  قناة  حينها 

ف�شاء  اإىل  البيولوجي  الع�شو  خناق  من  ليخرج 

متلقني  كوننا   – لنا  البد  وعليه  االأدبي.  الن�س 

– كونها ر�شائل غري  – اأن نفكك هذه االإمياءات 
ل�شانية – اإىل بنياتها الدقيقة لن�شتطيع من خالل 

املخزونة  والدالالت  املعاين  اإىل  الو�شول  ذلك 

تاأطري   « من  بد  ال  بذلك  الوفاء  اأجل  ومن  بها، 

م�شكل  هيكل  �شمن  باأنواعها  الذهنية  املوؤوالت 

من بنيات ذهنية حمائثة، تن�شهر داخلها قيود 

التمثيل املعريف وقيود التمثيل االأجنا�شي بحيث 

تكون تلك البنى يف نف�س الوقت ن�شية وخطابية 

ومرجعية«)34(.

 �صيمياء اإمياء العني عند غالية اآل �صعيد 

اإمياء العني وف�صاء الن�ش ال�صردي

االأذهان يختلف عن  املكتوب يف  الن�س  اأثر  اإن   

اأثر الكالم املنطوق فعادة ما تعطى لالأول قيمة 

الكتابية  القناة  تكن خ�شوبة  واأهم، ومهما  اأكرب 

اأن حتمل كل ما يدور يف خلد  فاإنها ال ت�شتطيع 

الباث، ذلك الأنها » بحكم نحوها ومادتها تختزل 

مهما  التوا�شل  ففعل  وعليه  وتقنن،  وتنتقي 

الباث ومتثالته  مقا�شد  مداه ال يرتجم كل  يكن 

نوعا  تبقى  الكتابة  اأن  غري  وت�شوراته...«)35(، 

من االأنظمة ال�شيميائية يتاألف من بدائل متنوعة 

للغة املحكية، ويعترب مكت�شبا ثانويا واختياريا 

الرغم  على  االإن�شاين  ال�شفهي  بالكالم  مقارنة 

من اأن العلماء يعدون - اأحيانًا – مظهري اللغة 
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الت�شويري وال�شوتي جوهرين متعادلني، وباأي 

حال فمن حيث العالقة بني الكيانات الت�شويرية 

بدور  دائمًا  االأوىل  تقوم  ال�شوتية،  والكيانات 

الدوال، وتقوم االأخرية بدور املدلوالت.

  اإن الكتابة ال تعرب فقط عن الكيانات ال�شوتية 

واإمنا تعرب اأي�شًا عن الكيانات احلركية واالإميائية 

التي يقوم بها االإن�شان بغية التعبري عن ق�شدية 

اإبالغية معينة، وعلى الرغم من اأن الكتابة تهتم 

اهتمامها  من  بكثري  اأكرث  ال�شوتية  بالكيانات 

اإذ  متامًا،  تغفلها  ال  اأنها  اإالَّ  احلركية  بالكيانات 

تلك  للتعبري عن  لفظًا  اأو تطلق  اأن ت�شف  حتاول 

العالمات  مقابل  يف  االإمياءة  لتكون  احلركات 

اآل  غالية  ن�شو�س  يف  جنده  ما  وهذا  الل�شانية، 

�شعيد حينما تعرب عن اإمياءة العني، فهي – على 

كيانات  ن�شو�شها معربة عن  – تبدو يف  قلتها 

احلركة التي قام بها الباث واإن كان هذا التعبري 

)نظر،  مثل  واإمنا هو م�شطلحي من  غري و�شفي 

ال  االإمياءة  فهذه  وبالتايل  عينه(  اأدار  التفت، 

من  بالداللة  تغلفها  واإمنا  النظر  طريقة  ت�شف 

اأو نظر بحزن...( يف حماولة  مثل )نظر منده�شًا، 

قيمتها  واإبراز  االإمياءة  هذه  لو�شف  الكاتبة  من 

التوا�شلية يف الن�س. 

 فالكتابة عندما حتاول ترجمة االإمياءة احلركية 

اإىل ن�س مكتوب فاإنها تختزل وت�شيع وُتفقد تلك 

العملية  اأثناء  به  قامت  قد  مما  الكثري  العالمات 

معني  باإطار  االإمياءة  توؤطر  فهي  التوا�شلية، 

متغافلة خ�شو�شية االإمياءة كونها عالمة اإ�شارية 

يف مقابل العالمات الل�شانية فالتعبري عن )غ�س 

الب�رس( ال يتعدى هذه العالمات الل�شانية الب�شيطة 

يف حني اأنه عبارة عن حركات مركبة ومتداخلة 

يف  جميعًا  ا�شرتكت  متعددة  اإ�شارية  قنوات  من 

اإىل متلقيها ولعل ما جنده  الر�شالة  اإي�شال هذه 

يف ن�شو�س اآل �شعيد ال يخرج عن هذا االإطار من 

حيث كيفية التعبري عن االإمياءة.

التعبري عن اإمياء العني 

�شعيد  اآل  ن�شو�س  يف  االإمياءة  عن  التعبري  اإن   

اأن  الكاتبة  حتاول  اإذ  اال�شتحياء،  ي�شوبه  تعبري 

تكبل االإمياءة بطوق من الدالالت ال تنفلت منه، 

وهذا الطوق اإمنا تريد منه اإي�شال الدالالت التي 

على  تفر�شه  الذي  التوا�شل  حتقيق  يف  تن�شدها 

تعطي  حرة  لي�شت  هنا  واالإمياءة  �شخو�شها. 

التاأويلي  اأو  الداليل  االإنتاج  من  ف�شحة  املتلقي 

فهي ال ت�شمح بذلك واإمنا حتدد الإمياءاتها دالالت 

تلك  اإبراز  اإىل  تعمد  حتيا يف نطاقها. وهي هنا 

ل�شانية  عالمات  يف  عنها  والتعبري  الدالالت 

االإمياءات  هذه  من  كثرياً  اأن  متغافلة  وا�شحة 

م�شحونة بدالالت تظهر يف �شياقها وقد ال حتتاج 

اإىل عالمات ل�شانية تربزها اأو توؤكدها، ولناأخذ 

نعي�س  اأن  قال:... يجب   « مثااًل على ذلك قولها: 

النا�س  اأنظار  يف ت�شرت وحتت غطاء بعيدين عن 

ال  وكاأنها  بلهاء  نظرة  اإليه  نظرت  وف�شولهم.. 

تفهم، ولكنها هزت راأ�شها وكاأنها موافقة على كل 

ما قاله، ومل ترد عليه ب�شيء على الرغم من احلرية 

فاإمياءة  تلب�شاها«)36(،  اللذين  الفهم  وعدم 

بالدالالت  م�شحونة  اإليه(  )نظرت  هنا  العني 

امل�شتمدة من ال�شياق العام للن�س وال حتتاج اإىل 

تف�شري يرهل خوا�رس الن�س ويجعل املوؤِول غري 

قادر على االنفالت من طوق هذه الداللة التي قد 

يرف�شها اأحيانًا ويختار له دالالت اأخرى يوؤولها 

والتاأويل،  والرتكيب  التفكيك  يف  رغبته  ت�شبع 

فقد يوؤول املتلقي اإمياءة )نظرت اإليه( هنا باأنها 

دالة على الذكاء – ولي�س البالهة – اأو قد يكون 

التي  الدالالت  من  وغريها  املكر   اأو  اخلداع 

الداليل  الطوق  متجاهاًل  يوؤولها  اأن  ي�شتطيع 

الذي فر�شته الكاتبة. 

 يف حني جاءت بع�س اإمياءات العني ر�شيقة يف 

على  دالة  الن�س  داخل  ان�شيابها  ويف  �شياقها، 
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ما تريد الكاتبة – على افرتا�س اأنها اأرادت ذلك 

كالمه  من  ينتهي  يكد  »مل  قولها:  ذلك:  ومن   ،–
حتى رن جر�س الهاتف. رفع ال�شماعة بهدوء ثم 

عيون  يف  النظر  وحتا�شى  خفيفة  هزة  راأ�شه  هز 

دافني. حاولت معرفة �شيء من حركاته لكنها مل 

ت�شتطع، وجهه مل يعرب عن اأمر حمدد، بعدما و�شع 

ال�شماعة، تناول يدها برفق و�شد عليها ونظر اإليها 

بهدوء ثم قال: اآ�شف لقد تويف...«)37(، فالكاتبة 

هنا تعطي االإمياءة حرية االنطالق واحلركة بحيث 

املوؤِول  �شياقها وتعطي  تن�شاب يف  تبدو منفلتة 

ف�شحة التاأويل، ومن ذلك اأي�شًا: »نظر اإليها وهو 

يقول يف نف�شه: لقد عرثت على كنز بعثوري على 

وقعت  اأنها  هذا  واالأهم من  العجوز،  ال�شيدة  هذه 

يف غرامي. ثم هز راأ�شه بهدوء وا�شتمر يف احلديث 

الن�شاء...«)38(،  اأ�شغر عقول  مع نف�شه قائاًل: ما 

وهذا هو احلال يف مثل قولها:«... قالت: نعم، قبل 

اأن اأورطك واأورط نف�شي يف م�شاكل كالنا يف غنى 

عنها. قال وهو ينظر اإليها بخبث ومكر: دعك من 

زوجتي، فق�شتها طويلة«)39(

العني  اإمياءة  عن  �شعيد  اآل  غالية  تعرب  وعندما 

)نظر،  مثل  من  حمددة  تعبريات  ت�شتخدم  فاإنها 

ال  ذلك  يف  وهي  عينه(.  وات�شعت  عيناه،  ز  وركَّ

)نظر(.  لـ  تعطيها  كما  اإمياءة  الأي  اأهمية  ُتعطي 

الثالث،  رواياتها  االإمياءة خ�شو�شية يف  ولهذه 

ذات  عن  تعرب  االإمياءة  يجعل  اال�شتخدام  وهذا 

العام، فهي حمددة من  اإطالقها  النظر )نظر( يف 

مما  دالالتها  حيث  من  ومطلقة  كينونتها،  حيث 

جماحها  لكبح  التدخل  الكاتبة  من  ي�شتدعي 

اإي�شاحها  يف  ت�شهم  التي  بالداللة  وتطويقها 

واإبراز كيان احلركة لالإمياءة.  

وقد ت�شتخدم الكاتبة )نظر( يف �شياقات غري دالة 

على النظر )اإمياءة العني( التي يراد بها التوا�شل 

يف  كما  اأخرى،  مبعاٍن  يكون  قد  واإمنا  االإبالغي 

�رسواله  جيب  يف  الكتاب  �شهم  »...د�س  قولها: 

قاعة  اإىل  ورجع  �شحك  ثم  وقفته  يف  واعتدل 

دون  عمله  ووا�شل  كتفيه  احلار�س  هز  الدر�س. 

اكرتاث. يف الف�شل. نظر �شهم اإىل الكتاب بتمعن 

وعرف اأن بطل الرواية الذي حتدثت عنه الكاتبة 

اأي   – هنا  فهي  نف�شه...«)40(.  �شهم  اإالَّ  هو  ما 

ولي�س  الب�رسية  القراءة  تدل على  – قد  االإمياءة 

جمملها  يف  كانت  واإن  التوا�شلية  االإمياءة  على 

ات�شال مع االآخر )الر�شالة املقروءة(.

ت�شكل  ال  �شعيد  اآل  ن�شو�س  يف  العني  اإمياءة  اإن 

ت�شتخدم  ما  فغالبًا  اللفظ  حيث  من  تنويعًا 

وقد  جميعًا،  ن�شو�شها  يف  )نظر(  لفظ  الكاتبة 

ز عيناه( و)ات�شعت عينه( يف اأحيان  ورد تعبري)رَكّ

وردت  فقد  منهما،  لكل  املرة  تتعدى  ال  قليلة 

اأكرث  منهما  »اقرتب  يف:  عيناه(  ز  )ركَّ اإمياءة 

واأكرث وعيناه مركزتان على تطور ما يجري على 

نحو  وجهه  الرجل  اأدار  فجاأة  الروليت،  طاولة 

ابت�شامة خفيفة )وكاأنه يقول: مل  غ�شان مبت�شمًا 

بادرة  هذه  بدوره:  قال  خلفي(.  تقف  واأنت  اأرك 

ح�شنة وفجاأة �شمع كلمة )هلو(...«)41(، وهي هنا 

لي�شت ذات قيمة اإبالغية من الناحية التوا�شلية. 

اأما اإمياءة )وات�شعت عينه( فقد وردت يف ال�شياق: 

» عندما �شمعت كلمة )امل�شاعدة املادية( ات�شعت 

عيناها وفعاًل انتهت اإىل هذه النقطة التي غابت 

عن ذهنها اأثناء ثورتها وغ�شبها عليه، هي اأي�شًا 

من  تتخل�س  لكي  امل�شاعدة،  هذه  فقدان  تريد  ال 

هنا  متثل  وهي  ماديًا...«)42(،  املكلفة  مطالبه 

اإ�شارية  عالمة  كونها  من  اأكرث  اإ�شارية  قرينة 

)اإمياءة( تق�شد االإبالغ. 

اإمياء العني يف امتداده خارجًا:

 اإن العني هي التي ت�شكل اجل�شد عامة يف �شور 

بحيث  متكاملة  دوااًل  منها  وتكون  واأ�شكال 

ت�شبح قادرة على توليد �شل�شلة غري متناهية من 

الدالالت انطالقًا من تنوع االأمناط واالأ�شكال، لذا 
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فاإن العني ال تنف�شل عن ذات ال�شور واالأ�شكال 

اإالَّ اإذا ما انف�شلت عن الروؤية وبات امل�شهد جمرد 

�شواد، وعلى ذلك فاإنها قادرة على ت�شكيل احلقل 

اللغوي وال�شوري برمته. فاجل�شد يتواجد خارج 

االأ�شياء من حيث »اأن هناك حجمًا اإن�شانيًا بتعبري 

باأبعاء  ال�شيء  اجل�شد/  مبلء  يقوم  كرميا�س 

ي�شتوعب  منفعل  كعن�رس  الطبيعة  عن  به  تناأى 

القيم ولكنه ال ي�شتطيع اإنتاجها. فاإدراك االأ�شياء 

مير عرب وعي مركزي يف�شل بني اجل�شد/ ال�شيء 

فاإمياءة  االإن�شاين«)43(،  احلجم  اجل�شد/  وبني 

اخلارجي من حيث  امل�شهد  على  م�شيطرة  العني 

هي �شانعة وم�شكلة له، لديها القدرة على و�شع 

حدوده واإطاره اخلارجي الذي �شيخطط بعد ذلك 

قالت   « مثل:  �شياق  الن�س،ففي  اأحداث  ملجرى 

عارمة  برغبة  اإليه  تنظر  وهي  كري�شتينا  مدام 

ال  جانبي.  اإىل  تعال  مني.  اقرتب  �شديد:  و�شوق 

خ�رسه  واأحاطت  بذراعه  واأم�شكت  ترتكني... 

بيديها فيما ظل هو واقفًا و�شط املاء ينظر اإليها 

بده�شة...«)44(، جند اأن اإمياءة العني )نظر( والتي 

ت�شدر من الباث واملتلقي على ال�شواء ت�شكل اإطار 

و�شمنه  داخله  يف  تدور  الذي  وحدوده  امل�شهد 

االأحداث، فهي بذلك توؤطر حدود الن�س التوا�شلي 

وتر�شم خطوات احلدث القادم وت�شكله.

فيها  تن�شاأ  التي  االأوىل  املرحلة  اأن  وباعتبار 

هو  عام،  بدليل  الوعي  ت�شكل  حلظة  االإمياءة 

العامل اأو الواقع، فاإنها تخ�شع للعديد من �رسوط 

خ�شو�شيات  ال�رسوط  هذه  بني  ومن  الوجود. 

و»خ�شو�شيات  واملكانية،  الزمانية  اللحظة 

االإدراكية  واال�شتعدادات  النف�شية  الزمانية 

للمنتج«)45( االإميائي، وهذه الزمانية واملكانية 

ت�شكل  حلظة  عن  تعرب  �شعيد  اآل  ن�شو�س  يف 

واإطالق الإمياءة العني، حيث تغدو االإمياءة جزءاً 

والإثبات  للن�س.  املقايل  ال�شياق  عن  ينف�شم  ال 

ذلك ميكن اأن ن�شرب االإمياءة يف بع�س ال�شياقات 

االأخرى  اجلهة  اإىل  »انقلب  مثل:  من  املقامية 

من  املزيد  ليتجنب  عينيه  واأغم�س  ال�رسير  من 

االأثر  مي�شح  اأن  ال�شوء  يريد  ال  الباهر،  ال�شوء 

النوم املتبقي يف عيونه. كم هو يف  القليل من 

الغطاء على وجهه  �شد  لذلك  للنوم،  �شوق عظيم 

وظل داخل الظلمة وال�شمت، ال ي�شمع غري �شدى 

حيث  ورتابة«)46(،  هدوء  يف  يرتدد  اأنفا�شه 

مهمًا يف  عينيه( جزءاً  واأغم�س   ( اإمياءة  ت�شكل 

�شياق الن�س الأن الكاتبة هنا ت�شع هذه االإمياءة 

يف اإطار لغوي و�شياق زماين ومكاين بل و�شياق 

)ناجي(  مبعرثة  �شنني  ن�س  لبطل  نف�شية  حالة 

لتغدو االإمياءة هنا اأ�شاًل يف الن�س يدور حولها 

اإمياءة )نظر(  حمور امل�شهد. وهذا هو احلال يف 

كالرا  اإىل  كري�شتينا  مدام  »نظرت  ال�شياق:  يف 

عدم  خ�شو�شًا  مظهرها  يعجبها  فلم  بدقة 

مرة  غ�شان  اإىل  نظرت  ثم  للمو�شة،  مواكبتها 

اأخرى، اإذ اأعجبت به من اأول وهلة، واأخذت تنظر 

اإىل طوله و�شعره، اإىل يده واأ�شابعه، اإىل اأظافره، 

تعرف  ال  ظاهرة  حرية  يف  كانت  كله.  اإليه  بل 

ماذا تفعل وكيف تت�رسف، وفجاأة قالت تعبرياً 

عن حريتها: اأهاًل بكما يف م�رس، اأهاًل بكما كذلك 

االإمياءة  ت�شبح  اإذ  املتوا�شع«)47(،  فندقي  يف 

مو�شوعًا يدور حوله احلدث. 

القيد والنفالت الدليل لإمياء العني 

يف روايات اآل �صعيد 

اآل �شعيد حمور  )النظر( يف ن�شو�س غالية  ميثل 

اإمياءة العني واأ�شا�س ت�شكلها من حيث التنويعات 

االأخرى.  االإميائية  االأنواع  مقابل  يف  الداللية 

– متثل م�شاحات  – اإمياءة )نظر(  وهي يف ذلك 

الت�شوير الت�شخي�شي ملكونات اجل�شد والن�س يف 

جممل  على  منفتحة  العامة  الت�شويرية  حدوده 

مانحة  للج�شد،   الن�شي  للت�شكل  التمثيلية  القيم 

اإياه » اإمكانيات االأداء اجلمايل للخطاب الثقايف 
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التعبريية،  واأنواعه  التاأليفية  اأجنا�شه  ب�شتى 

ومبجمل اأمناطه يف االإحالة الذهنية على مراجع 

الت�شكل  هذا  اأن  �شنجد  واخليال«)48(،  احل�س 

القيد الداليل  – بالرغم من  الإمياءة العني )نظر( 

الذي ُيقيد به يف ال�شياق اللغوي – �شينتج انفالتًا 

ِقبل املوؤِول والإثبات ذلك  دالليًا عند تاأويله من 

�شنعمد اإىل حتليل بع�س النماذج لهذه االإمياءات 

من مثل:

لوقوف  انتبه  هنا   ...« ال�شياقات:  اأحد  يف  ورد   

امل�شيف اأمامه وهو ينظر اإليه بتعجب حتى خيل 

اأي�شًا،  �شمعها  ولكنه  فقط  اأفكاره  يقراأ  مل  اأنه  له 

التفكري.. قل يل هل  اليوم كرثة  يبدو عليك  قال: 

حدث �شيء بينك وبني ن�شائك؟ رد عليه مبت�شمًا: 

نعم اأتيت ملقابلة �شديقتي كادي... قال امل�شيف: 

يهمك،  تدع هذا  ولكن ال  ؟  اأيام  منذ  اأَر كادي  مل 

فهناك ن�شاء كثريات �شيقعن يف �شباكك فال حتزن 

امراأة واحدة من حياتك.  اختفاء  وال تغ�شب من 

ابت�شم وطلب فنجان )كبت�شينو(...«)49(

 فالتعبري )وهو ينظر اإليه بتعجب( يجعل اإمياءة 

النظر مقيدة بداللة التعجب، والتي ت�شكل بالن�شبة 

للموؤول ال�شياق التخيلي حلالة اجل�شد حلظة النظر، 

وعلى الرغم من ذلك فاإن املوؤِول لن يقف عند هذا 

اأخرى  موؤوالت  ُينتج  اأن  ميكن  بل  الداليل  القيد 

خارجة عن اإطار التعجب، ومن هذه املوؤوالت:

الده�شة

اال�شتغراب  نظر الفتور

اخلبث 

وهذه املوؤوالت جميعًا ت�شلح الأن تكون موؤوالت 

وقعت  الذي  املقامي  لل�شياق  ملنا�شبتها  نهائية 

للموؤِول  لي�س هذا فح�شب بل ميكن  االإمياءة.  فيه 

ا�شتناداً  االإمياءة  عن  التعجب  داللة  يدح�س  اأن 

التخاطب  �شياق  يدلنا  اإذ  املقايل،  ال�شياق  اإىل 

باأن  )الباث(  الرئي�شة  وال�شخ�شية  امل�شيف  بني 

يفكر  كيف  اأي�شًا  ويعرف  جيداً  يعرفه  امل�شيف 

فهو يرتدد على مقهاه ب�شكل يومي تقريبًا – كما 

ورد يف الرواية -.

ولناأخذ �شاهداً اآخر اأي�شًا هو ال�شياق: »هز الرجل 

ا�شتطرد  ثم  قالته  ما  اأنه �شدَّق  دلياًل على  راأ�شه 

قائاًل: لن اأتطرق معك االآن لنوع العمل، اإن طلبنا 

ف�شاأوافيك  مطولة  اأخرى  ملقابلة  احل�شور  منك 

و�شلت  ونوعيته...  ومتطلباته  تفا�شيله  ببع�س 

املنزل حيث قابلها الرجل وابت�شم لها. ابت�شامته 

املقابلة  يف  بها  ظهر  التي  اخل�شونة  من  قللت 

اإليها  نظر  االرتياح...  ببع�س  �شعرت  لذا  االأوىل، 

اخرتناك  لقد  مربوك،  دافني  وقال:  بثقة  الرجل 

للعمل معنا«)50(، ففي هذا ال�شياق املقامي جند 

اأن اإمياءة النظر ُقيدت بداللة )الثقة( التي تفر�شها 

الكاتبة – ويحق لها ذلك – اإالَّ اأنها قد تخرج من 

هذا االإطار اإىل دالالت اأخرى من مثل:

االرتياح

ال�رسور  نظر الثبات

التاأمل 

اإمياءة  )نظر( هي  العني  اإمياءة  فاإن  ذلك  وعلى   

مقيدة يف �شياقها ومنفلتة يف انطالقها الداليل، 

اإىل موؤوالت متعددة  اأن يوؤولها  للموؤِول  اإذ ميكن 

�شمن مرجعيتها الداللية وال�شياقية. 

رغبتنا  ت�شرينا   «  – موؤولني  بو�شفنا   – ونحن 

�شيء  كل  قبل  اأننا  املوؤكد  ومن  املعاين  بتوليد 

)اإن�شان املعنى( نولد املعنى. ونتميز باأننا ن�شنع 

)االإ�شارات( وتف�شريها.  ابتكار  املعنى عن طريق 

اإالَّ بوا�شطة  نحن فعاًل كما يقول بور�س: ال نفكر 

الدوام  على  فنحن  هنا  ومن  االإ�شارات«.)51(، 

العالمة  تقيد  التي  الظاهرة  بالداللة  نكتفي  ال 

وجتعلها يف اإطار حمكم بل ن�شعى دائمًا اإىل تفكيك 

التاأويالت احلرة املن�شابة يف  القيد واإطالق  هذا 

�شياق الن�س وف�شائه. 
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 اخلامتة

فيها  تتجلى  التي  الب�ؤرة  هي  العني  اإن   

وعربها الذوات واالأ�شياء يف �ش�ر واأ�شكال، 

وهي كذلك امل�ش�ؤولة عن تك�ين هذه االأ�شكال 

لذا  كين�نتها،  حيث  من  واإبرازها  وال�ش�ر 

جند اأن العني ت�شيطر على جممل االأحداث 

اأو  امل�شهد  ا�شتمرار  يف  املتحكمة  هي  بل 

قطعه اأو ف�شله. فاإمياءات العني هي عالمات 

واخلربة  الثقافة  بح�شب  دالالتها  تت�لد 

والرتاث االجتماعي املرتاكم. وهي هنا اأية 

حركة ت�شدر عن العني بغية الت�ا�شل وقد 

ٍر ذاتي اأو حلالة نف�شية  ُيراد بها نقل لت�ش�ُّ

اأو مل�قف ثقايف معني.

واإمياءة العني يف الن�ص ال�رسدي تعبري عن 

حالة ب�رسية يق�م بها الباث نح� املتلقي 

اأهمية  اعتبار  وعلى  ما،  ر�شالة  الإي�شال 

ق�شدية االإبالغ يف اإي�شال هذه الر�شالة اإالَّ 

الباث  يريد  ال  ر�شائل  ُتر�شل  قد  العني  اأن 

اإي�شالها اإىل اأي متلٍق بل قد يريد اإخفاءها 

القرائن  يف  يتحكم  ال  قد  اأنه  اإالَّ  متامًا 

وال  �شيطرته  خارج  تنفلت  التي  االإ�شارية 

تك�ن بحاجة اإىل ق�شدية اإبالغية بل ت�شمح 

لنف�شها باالإبالغ عن ذاتها دون ا�شتئذان. 

اإن اإمياءة العني يف ن�ش��ص غالية اآل �شعيد 

تتميز بخ�شائ�ص عدة منها اأنها:

وه�  )نظر(،  بـ  التعبري  على  تعتمد  اأواًل: 

تعبري عن اإمياءة دالة على مدل�الت متعددة 

تعبريات  ت�شتخدم  وقد  �شياقاتها،  بتعدد 

عينه،  وات�شعت  عيناه،  ز  )ركَّ هي:  اأخرى 

واأغم�ص عينيه( وقد وردت مرة واحدة فقط 

لكل منها يف الن�ش��ص جميعها.

ثانيًا: تتن�ع يف االإطالق الداليل يف ال�شياق 

اإىل  الداليل  القيد  بني  ما  للن�ص  املقايل 

االنفالت التاأويلي.

اأو  ثالثًا: تتحكم يف احلدث الذي تقع فيه 

ذلك الذي تقع بعده يف اأحيان كثرية بحيث 

تدور االأحداث ح�ل االإمياءة وهي التي تنتج 

االأحداث التالية يف الغالب.

�شياق  يف  الداليل  القيد  من  تنفلت  رابعًا: 

ميكن  جديدة  دالالت  اإىل  وتنطلق  املقال 

تاأويلها ا�شتناداً اإىل ال�شياق املقامي.
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 1- تاريُخ القراءات.

ماذا بقي من ال�شاّبي راهنا ؟ اأو ما اّلذي ق�شى ا�شتمراَر 

قراءته اإىل اليوم؟ 

االأ�شباب  حول  ا�شتف�شاًرا  َمًعا  ال�شوؤاالن  يت�شّمن 

الكامنة وراء ا�شتمرار بقاء ن�ّس ال�شاّبي حّيا متوّهجا 

العربّية  الرومان�شّية  على  ُعقود  ُمرور  رغم  االآن  اإىل 

داالت كربى يف م�شاّر الكتابة ال�شعرّية منذ  وظهور اإبرْ

ثالثينات القرن املا�شي اإىل هذا الزمان.

�شارنا يف جمال نظرّية القراءة اّلتي حتيل  فيندرج ا�شتفرْ

وا�شتغاله  ال�شعرّي  الن�ّس  اأ�شلوبّية  على  بال�رسورة 

�شياق  اإليها  ت�شتقدم  ِمثلما  التداللّية  واأبعاده  الداليّل 

القراءة املتعّددة  ِللحظات  اأو �شياقاته تبعا  ل  التوا�شُ

االأدبّية  الذائقة  مبنظور  القارئة  الذوات  واختالف 

والفنّية والثقافّية امُل�شاِحبة لها .

ُقّراء  عند  التوّقف  اإىل  �شابق)1(  بحث  يف  �شعينا  لقد 

ال�ّشابي، وحتديدا يف اأُخريات حياته وعند الوفاة ، ثّم 

منذ ثالثينات القرن املا�شي اإىل الت�شعينات منه كي 

اإذا ال�شعب يوما اأراد 

احليـــــاة.. 

فال بد اأن ي�شتجيب 

القــــــدر

وال بد لليل اأن ينجلي..

وال بـد للقيــد اأن 

ينك�شـــــر

ومن مل يعانقه �شوق 

احليـــــاة.. 

تبخر يف جوهــا 

وانت�شـــــر

 ذاكرة الن�ص ال�صعري وا�صتباقاته املُْمكنة:

ِديًد� ْ  �أبو �لقا�سم �ل�ساّبي، تحَحَ

م�صطفى الكيالين ]



ل النتائج التالية: �شّ نخل�س اإىل حُمَ

اأ - قراءات متزامنة مع االأعوام االأخرية من حياته، 

مع  املتباَدلة  ر�شائله  يف  ورد  ما  اإىل  ُن�شري  كاأنرْ 

وما  الب�رسو�س،  وحمّمد  احلليوي  حمّمد  من  ُكّل 

االأدبي«  »العامل  يف  ال�شنو�شي  العابدين  زين  ذكره 

»اأبولو« امل�رسّية لبع�س ق�شائده، وهي  وا�شتقبال 

ًهنا  وُجمل  فقرات  �شاكلة  ُوجهات نظر وردت على 

وهناك راأت يف ن�ّس ال�شاّبي ال�شعرّي م�رسوع كتابة 

خمتلفة ، واكتفت باالإملاح اإىل القيمة االإبداعّية دون 

النفاذ اإىل الدقائق والتفا�شيل.

ب -  قراءات متزامنة مع وفاته، كاأنرْ ُي�شاَر اإىل ما 

و»العامل  االأخالق«  و»مكارم  »االأفكار«  ت�شّمنترْه 

اهتمام  من  امل�رسّية  و»اأبولو«  الّتون�شّية  االأدبي« 

بال�شاّبي �شمن مقاالت يغلب عليها التفّجع نتيجة 

 1936 منذ  بال�شاّبي  االهتمام  ظّل  وقد  الفقدان. 

ال�شاعر  يتحّول  كي  حمدوًدا  االأربعينات  ُموّفى  اإىل 

عالمة  اإىل  املا�شي  القرن  خم�شينات  َبدرْء  منذ 

الداّلة  االإ�شارات  وتكثري  اإن�شائها  يف  هم  اأ�شرْ رمزّية 

وال�شيا�شّية  االإيديولوجّية  واالأجهزة  النّقاد  عليها 

واالإعالمّية يف تون�س خالل اأعوام الكفاح التحريرّي 

ن ا�شتخدام  مرْ يف بدايات تاأ�شي�س الدولة الوطنّية �شِ

وطنّية،  رموز  اإىل  حتّولوا  نا�شلني  مِلُ اأخرى  اأ�شماء 

 وفرحات ح�ّشاد...
ّ
كمحّمد علي احلاّمي

ًزا وطنّيا اأو �شاِعًرا قومّيا عربّيا، اإذرْ بداأ  ج- ال�شاّبي َرمرْ

الثقافة  ُقع يف  الّتَمورْ َلُه �شفة  الرمز يّتخُذ  ال�شاّبي- 

بني  اأ�شّده  على   
ّ
التاأويلي التجاُذب  ليظهر  التون�شّية 

اإ�شفاء ال�شفة الوطنّية على ال�شاّبي مبفهوم املكان 

مقاالت  اأَحَد  يف  كالوارد  حتديًدا،  تون�س  هو  اّلذي 

ر)2( لُيوا�شل  َيى اّلذي نفى عنه اأّي تاأثُّ ال�شاذيل ُبوَيحرْ

اخلروج  وبني   )3( ثاٍن  مقاٍل  يف  الراأي  بهذا  القول 

جماالت  اإىل  الوطنّية  احلدود  من  ال�شاّبي  ب�شعر 

اأرحب، كِحررْ�س حمّمد فريد غازي على تفتيح قراءة 

اأبعد ِمن تون�س عند البحث يف  ال�شاّبي على ما هو 

ه)4(، يف حني �شعى اأبو  مفهوم اخليال ال�ِشعرّي لَديرْ

القا�شم حمّمد كّرو اإىل ربط ال�شلة بني ترجمة حياة 

ال�شاعر و�شعره وبني تاأثري االأدب املهجرّي فيه)5(.

اإّن الباحث يف ُقّراء ال�شاّبي وُجّل ن�شو�شهم النقدّية 

منذ خم�شينات القرن املا�شي اإىل مطلع ال�شبعينات 

يف   
ّ
االإيديولوجي التجاُذب  ظاهرة  ُيالحظ  منه 

والقومّية  التون�شّية  الوطنّية  بني  القراءة  مرجعّية 

اأغلب  يف  ال�شعرّي  ال�شاّبي  ن�ّس  ليظّل  العربّية، 

االأحيان �شبه ذريعة لال�شتدالل ِبِه على هذا التاأويل 

َبَدا  اّلذي  غازي  فريد  حمّمد  ا�شتثنيرْنا  واإذا  ذاك.  اأورْ 

ُجّل  فاإّن  ال�شاّبّية«  »الّظاهرة  حتليل  على  ا  َحري�شً

 .
ّ
االإيديولوجي املعنى  َبق  ُم�شرْ من  تنجو  ال  القراءات 

اآنذاك   
ّ
التون�شي  

ّ
الوطني الداخل  يف  ذلك  ارتبط  وقد 

ال�شاّبّية«  »الظاهرة  ا�شتثمار  اإىل  احلاجة  مبدى 

ذات احلني، مبا يخدم  و�شيا�شّيا يف  ثقافّيا  الما  اإعرْ

ُتخ�شع  كي  النا�شئة  الوطنّية  الدولة  اإيديولوجيا 

 
ّ
واالجتماعي  

ّ
ال�شيا�شي الظرف  تلزمات  �شرْ

مِلُ ال�شاّبي 

اأوقات ويرتاجع  الطارئ، فيتعاىل االهتمام به يف 

عند  اليوم،  اإىل  اأخرى  اأوقات  يف  االهتمام  هذا 

اللواذ  اأو  وفاته  على  عقد  مرور  بذكرى  االحتفال 

با�شمه عند االأزمات الكربى)6(.

جمال  اإىل  ال�شاّبي  باأدب  االهتمام  ل  حَتوُّ د- 

النقدّية احلداثّية)7(،  الدرا�شات اجلامعّية والبحوث 

لين�شاأ عن ذلك االهتمام بالن�ّس قبل ال�شخ�س ق�شد 

 
ّ
االإيدولوجي امل�شبق  ِفخاخ  من  اخلروج  اإىل  ال�شعي 

وتكرار  امُلجِحف  التاأويل  من  القراءة  وحترير 

 
ّ
املعنى، وذلك عند اال�شتفادة من البحث االأكادميي

ر املناهج النقدّية عند ظهور البنيوّية وما بعد  وَتطوُّ

البنيوّية.

ة بتجربة ال�شاّبي  اإّن املتتّبع مل�شاّر القراءات اخلا�شّ

ِتج ما يلي: تنرْ ال�شعرّية ي�شرْ

   - َحَر�شت ُجّل القراءات منذ وفاة ال�شاّبي اإىل مطلع 

�شبعينات القرن املا�شي على االحتفاء باال�شم اأكرث 

من الن�ّس، وانتهاج ُم�شبق الفكرة غالبا.

يف  وتراجع  اأعوام  يف  بال�شاعر  االهتمام  َتَزاَيَد   -
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ُت�شاعد  خطاطة  يف  تثبيته  كن  اأمرْ مِبا  اأُخرى  اأعوام 

م م�شاّر هذه القراءات، َكاأنرْ ُي�شار اإىل ارتفاع  على فهرْ

ن�شبة القراءات يف 1934 و1952 و1966و1975 

وعام)2009(  و2004  و1994  و1988  و1984 

ن االحتفال مُبرور مائة �شنة على ميالد ال�شاعر،  �شمرْ

و1948،   1937 بني  االهتمام  يرتاجع  حني  يف 

ُذرى  مع  ُمَقاَرَنة  االأخرى  االأعوام  يف  ويت�شاءل 

االهتمام الكربى املذكورة.

 عرب مرتاكم القراءات من 
ّ
- َحَدث االنتقال التدريجي

التقدي�شّية  النزعة  �شيادة  رغم  الن�ّس  اإىل  ال�شخ�س 

اليوم  اإىل  له  الرمزّي  الُبعد  ا�شتثمار  بدافع  لال�شم 

الكربى  االأ�شباب  �شميم  يف  هي  خُمتلفة،  مبقا�شد 

هذا  وتراُجع  حينا  االهتمام  فررْط  على  احلافزة 

االهتمام حينا اآخر.

اإىل  ال�شاّبي  اإعادة  اإذن ، يف نهج  فكيف اال�شتمرار، 

ه؟  َن�شِّ

ُتنِفد ال�شاّبي – الرمز، اأو َكاَد ، عند ا�شتثمار  لئن ا�شرْ

ُد، ح�َشب  تنفد َبعرْ يته مل ُت�شرْ اال�شم طيلة عقود فاإّن ن�شّ

تقديرنا.

ُمبرْطن   
ّ
تبخي�شي اأو   

ّ
تقدي�شي مفهوم  اأّي  عن  وبعيًدا 

تون�س  �شعراء  على  تغطيته  بِتعّلة  لل�شاّبي  اليوم 

وطريقة  ال�شاّبي  »عباءة«  ي  �ُشمِّ ما  يف  الاّلِحقني 

ال�شاّبّية  ال�شعرّية  التجربة  لنا  تعر�س  منها  التحّرر 

 
ّ
املفهومي االنزياح  عند  ِقرائّيا  َفَدة  ُم�شتنرْ غري 

�شياق  وحتويل  الن�ّس  اإىل  ال�شخ�س  عن   
ّ
واملنهجي

التجربة ال�شابّية من اخلارج اإىل داخل هذا الن�ّس.

2- مراجع التجربة – تنا�ّش الكتابة.

�شالالت  بل  �شاللة،  على  ال�شاّبّية  الق�شيدة  حُتيل 

متُثل  كما  الكتاَبة  ذاكرة  يف  احلفر  عند  ن�شو�س، 

نه  َظَة قراءته، والنظر اإليه على كورْ يف ذات الن�ّس حلرْ

ال�شياق  فرد  مِبُ م�رسوطا  َواِحًدا  ورْ 
اأَ ُمتَعدًِّدا،  واحًدا 

 اجلامع ِلف�شيف�شاء ن�شو�س �شغرى فاأ�شغر 
ّ
الكتابي

ّية ومتاُثل االإيقاع  م البنية الن�شّ ا�شتناًدا اإىل ُمتناِظِ

ًتا  ورْ ل االإبطان �شَ َمًرا ِبِفعرْ عّيا وترجيعا ُم�شرْ تنغيًما �َشمرْ

ورْت. ًتا ِل�شَ مرْ ًتا اأو �شَ مرْ و�شَ

اإّن تنا�ّس التجربة ال�شعرّية ال�شاّبّية هو يف االأ�شا�س 

املكتوب  الن�ّس  اأّن  ذلك  ذاكرة،  مو�شوع  واملرجع 

 ،)Roland Barthes( مُيّثل ،على حّد عبارة روالن بارط

»اأ�شلوبّية  ، وهو  �شالفة«)8(  »ن�شيجا حادثا الأقوال 

ح�َشب  الن�ّس«،  »اإنتاج  يف  التفكري  عند  ُن�شو�شّية« 

باعتبار   ،)  Michael Riffatterre( ريفاتري     ميخائيل 

ُهوًما قرائّيا)9( . »التنا�ّس« َمفرْ

الن�ّس  لنا  يعر�س  ال�شاّبّية  الق�شيدة  قراءة  ظة  فَلحرْ

وثقافة  جتربة  على  حُتيل  رَدة  ُمفرْ �ِشعرّية  حاال 

الن�ّس  �شفة  الق�شيدة  هذه  ُتك�ِشبان  �شعرّيتنيرْ 

ق.  للتحقُّ اآخر  كاًنا  اإمرْ القراءة  يجعل  اّلذي  امُلنفتح 

وُكّلما ازداد جمال الثقافة الِقرائّية اّت�شاعا واختلفت 

البنية  اأخرى للتعدُّد داخل  اأبعاد  اّت�شحت  مراجعها 

ّية الواحدة كي يتعالق �شمن تنا�ّس الق�شيدة  الن�شّ

واال�شتباق،  الن�شيان  َحّد  التذّكر  على  االقتدار  مدى 

اإىل  الواحد  َرّد  يق�شي  اّلذي   
ّ
الِقَرائي باال�شرتجاع 

الذوات  من  ُمتناهية  ال  �شل�شلة  وت�شمني  ُمتعدِّد 

التعاُلق املتني بني فاعلّية  املمكنة. وبهذا  القارئة 

وغري  ق�شد  عن  االإحالة  اأو  الن�شيان  َحّد  التذّكر 

امُلظَهَرة  فاالأ�شغر  ال�شغرى  الن�شو�س  على  ق�شد 

وامُل�شَمَرة وَحدرْ�شّية اال�شتباق املاثلة يف نواة الن�ّس 

الوالدة )matrice( وخُمتلف قواه التوليدّية تثبت �شفة 

وال�شياقات  االأزمنة  قادم  على  الق�شيدة  انفتاح 

ويف  اليوم،  اإىل  القراءة  وزمنّية  الكتابة  بزمنّية 

 .
ّ
املنظور امل�شتقبلي

ذاكرة  اإىل  ا�شتناًدا   
ّ
الُن�شو�شي بالتعّدد  القول  اإّن 

خمتلف   
ّ
بحثي َمنرْهج   

ّ
اال�شتباقي وحدرْ�ِشها  الكتابة 

ُيراد به اخلروج من دائرة ال�شخ�س املغلقة اإىل عامل 

عند  املعنى  اإن�شائّية  ُمقاربة  َيَة  ُبغرْ امُلنِفتح  الن�ّس 

البحث يف تدالل التجربة ال�شعرّية وخمتلف دالالتها 

اآخر  اإىل  ويتعّدد  ويتكرّث  منها  يتناظم  ما  ودواّلها، 

ويحتجب  قراءٍة،  يف  ويحتجب  ينك�شف  ما  املدى، 
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م  لينك�شف يف قراءٍة اأخرى،اإنرْ بحثنا يف الاّل-ُمتناِظِ

اإ�شاءته  كن  مُيرْ اّلذي  َتم  وامُلعرْ واملختِلف  واملتعّدد 

ثقافة  مِلراجع  تبعا  العتمة  يف  الغارق  امُل�شاء  اأورْ 

ِقع الذات القارئة)10(.  القراءة وَمورْ

 
ّ
التاأويلي  

ّ
ي التنا�شّ  ،

ّ
املفهومي ال�شابق  على  وبناًء 

جمالنيرْ  يف   
ّ
ال�شابي ق�شائد  تنزيل  كن  اأمرْ حتديًدا، 

ظاهرة  مُتّثل  ق�شائد  اّطرادّيا:  اّت�شاقا  ُمتعاِلقنيرْ 

ُيكّرر  كاأنرْ  التجربة،  تعاُقب  م�شاّر  يف  تراُكمّية 

للعامل  اًل  واإيقاَعا ومتثُّ داَلَلًة  االآخر  البع�س  بع�شها 

داالت  االإبرْ مبثابة  هي  خمتلفة  وق�شائد  والوجود، 

الكربى يف م�شاّر التجربة ال�شعرّية العاّم. وقد َمّثلت 

َح�َشَب تقديرنا، مواطن االختالف والتفرُّد يف منظوم 

جُممل التجربة ال�شعرّية ال�شاّبّية.

 وِبذا تعر�س لنا اأطوار ثالثة كربى يف ن�شق اّطراد 

هذه التجربة ال�شعرّية: 

التقليد،  َلًة يف ق�شائد يغلب عليها  ثَّ مُمَ البدايات  اأ- 

الفارقة بني 1923 و1925،  امُلّدة  وقد ظهرت يف 

اأنتجت  اّلتي  االأوىل   
ّ
الكتابي الرتاُكم  عالمة  وهي 

ثَّال يف »تون�س اجلميلة« )2 جوان  َبدرْء االختالف مُمَ

1925( و»�شعري« )13 جوان 1925(.

بني  ترتّدد  اّلتي  وهي  الثاين  الطور  ق�شائد  ب- 

ال�شعرّي  البيت  على  واملحافظة  العمودّية  البنية 

و»ال�شيحة«  اجلميلة«  كـ»تون�س  الواحدة  والقافية 

ال�شيوخ« و»احلياة«  و»جمال احلياة« و»من حديث 

و»ال�شاآمة«  الطاغية«  و»اإىل   » مَيّ من  و»وغرفة 

و»احُلّب«  و»املجد«  الليل«  و»اأّيها  و»الدموع« 

و»اأغنية ال�شاعر«و«مناجاة ع�شفور« و»�شوت تائه« 

اإىل  البيت  تتجاوز  ق�شائد  وبني  لل�شعر«...،  و»قلت 

و»اأن�شودة  احلياة«  يف  كـ»نظرة  اال�شرت�شال،  وحدة 

الرعد« و»يا �شعر« و»جدول احُلّب بني االأم�س اليوم« 

وبني  و»الطفولة«...،  و»الذكرى«  الدهر«  مع  و»�رِسرْ 

ق�شائد اأخرى تذهب اأ�شواًطا اأبعد يف حتديث البنية 

 
ّ
ال�شعرّية ، كتنويع القوايف وا�شتخدام البناء املقطعي

حداثّية  ومهجرّية  قدمية  اأندل�شّية  �شعرّية  بتاأثريات 

البيت،  عن  ِعَو�شا  اخل�شو�س  وجه  على  ُجربانّية 

فهم  على  ُت�شاِعد  التي  البارزة  العالمات  من  وهي 

املعا�رس   
ّ
العربي ال�شعر  م�شاّر  االنتقال يف  بدايات 

كـ»ماأمت  احُلّر«،  »ال�شعر  اإىل  العمودّية  الق�شيدة  من 

اليتيم«  و»�شكوى  املجهولة«  و»الكاآبة  احُلّب« 

و»اأُغنية االأحزان«...

 )1930 جانفي  املجهول«)21   
ّ
»النبي َمّثلت  ج- 

بداية الطور الثالث، اإذرْ حملت هذه الق�شيدة البع�س 

وعي  وخ�شو�شّية  اجُلربايّن  التمّرد  روح  من  الكثري 

 يف توا�شله املتني بواقع احلياة املجتمعّية 
ّ
ال�شابي

التون�شّية. وكما اّت�شف الطوران ال�شابقان بالرتاُكم 

ي اإىل قليل من االإبدال فقد اّت�شم الطور الثالث  امُلف�شِ

بعديد الق�شائد املختلفة بناًء واإيقاًعا ومعنى �شمن 

االأعوام االأربعة االأخرية من حياة ال�شاعر، كاأنرْ نذكر 

»قلت لل�شعر« و»االأبد ال�شغري« و»�شلوات يف هيكل 

املوت«   واد  ظّل  و»يف  املقربة«  و»حديث  احُلّب« 

و»ال�شباح اجلديد« و»اإرادة احلياة« و»ن�شيد اجلّبار 

اأو هكذا غّنى برومثيو�س« و»قلب ال�شاعر« و»فل�شفة 

الثعبان امُلقّد�س« . 

فترتاكم الن�شو�س عرب م�شاّر الكتابة ال�شعرّية لُي�شفر 

االّطراد بني طور واآخر عن اإبداالت كربى، كـ»تون�س 

 
ّ
ن االأّول والّثاين ، و»النبي اجلميلة« ت�شل بني الطوريرْ

الطور  ومطلع  الثاين  الطور  خامتة  يف  املجهول« 

ِبُظهور  الكتابة  جتربة  تنامي  ي�شهد  اّلذي  الثالث 

عدد من الق�شائد اّلتي اأ�رسنا اإليها �شابقا، وهي يف 

الكتابة  جتربة  َو�َشم  اّلذي   
ّ
االإبداعي التفّرد  �شميم 

ال�شعرّية لدى اأبي القا�شم ال�شاّبي يف االأعوام االأربعة 

االأخرية من حياته.

زخم  اإىل  الن�ّس  قبل  ال�شخ�س  ا�شتقبال  دفع  ولئن 

التكرار  رهينة  ظّلت  اّلتي  القراءات  من  هائل 

بق الفكرة وجاهزّية املعنى فاإّن روح  �شرْ  مِبُ
ّ
التاأويلي

، لرثاِء مراجع الذاكرة امُلبدعة وفي�س 
ّ
الن�ّس ال�شابي

ا�شتباقاته املمكنة حلظة النفاذ اإىل �شياقه املحايث 

 ال اخت�شار بنيته يف 
ّ
ي  وتعّدده التنا�شّ

ّ
ال اخلارجي
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الراهن  انفتاحه  اأثبتت مدى  الواحدّي  كثيف معناه 

ال�رسوح   – الن�شو�س  �شاأن  القراءة،  م�شتقبل  على 

 
ّ
االأدبي االإبداع  تاريخ  يف   )Textes- monuments(

معانيها  وتتكرّث   
ّ
ي التنا�شّ جمالها  يّت�شع  االإن�شايّن 

الن�ّس  ذاكرة  ا�شتغال  يف  ّثال  مُمَ الداخل  ِبفاعلّية 

على  االإحالة  عند  َمقروئّيته  جمال  اّت�شاع  ومدى 

ِلَعَدد ال حمدود  كانا ُمفرت�شا  اإمرْ منظور هذا الداخل 

من الُقّراء خارج ُحدود الزمان واملكان .

ّية ؟ وما هي  فما هي اأبرز مراجع هذه الذاكرة الَن�شّ

َز من القراءات ؟  ِ كنة بعد اّلذي اأُجنرْ ا�شتباقاتها امُلمرْ

3- الن�ّش ال�صعرّي بني ال�صتذكار وال�صتباق.

ال�شعرّي لدى  الن�ّس  انف�شال بني مراجع ذاكرة   ال 

ال�شاّبي وا�شتباقاته املمكنة، بل اإّن هذه اال�شتباقات 

مدفوعة بالرُتاثات اّلتي حُتيل عليها الروؤيا احلداثّية 

العربّية املتعّدد  الق�شيدة  ُتراث  ال�شاّبّية، كاأن نذكر 

جتاربهم  وتغاُير  الُقَدامى  ال�ّشعراء  اأ�شماء  ختلف  مِبُ

اأي�شا عند ربط الاّلحق بال�شابقو خمتلف  وتعاُلقها 

اين على وجه اخل�شو�س  مراجع ثقافة الن�ّس اجُلربرْ

اّلتي انتقلت من ذاكرة هذا الن�ّس اإىل حادث ذاكرة 

كالروح  ال�شاّبي،  القا�شم  الأبي  ال�شعرّي  الن�ّس 

ونزعة  املقّد�س«    »الكتاب  يف  املاثلة  املت�شّوفة 

اإىل  النيت�شهّية  العدمّية  من  ا�شتحالت  وقد  التمّرد 

الُوجودّية الثائرة امُلوؤمنة واأداء الغنائّية الرومن�شّية 

بنرباتها املختلفة عند االإحالة على جتارب �شعراء 

اأجنليز واأملان وفرن�شّيني...

 » مكتبة » يّت�شع مداها 
ّ
ال�شابي الن�ّس   كذا يختزن 

ب اآثارها املختِلفة  برُتاث الق�شيدة العربّية عند تعقُّ

االآثار  خمتلف  قراءة  اآَن  احلداثّية  مراجعها  ع  وتنوُّ

اجُلربانّية .

الن�ّس  »مكتبة«  يف  البحث  باأّن  اجلزم  كن  اأمرْ لذا 

 يف �شلة مراجعها با�شتباقات 
ّ
ال�شعرّي لدى ال�شابي

رى لال�شتقبال وجديد  خرْ
كانات اأُ التجربة ال�شعرّية اإمرْ

القراءة / الِقراءات .

و لئن انفتحت ثقافة الق�شيدة ال�شاّبّية على خمتلف 

من  االأوىل  الثالثة  العقود  يف  التحديث  حركات 

م�رس،  يف  و»اأبوّلو«  كـ»الديوان«  املا�شي،  القرن 

وعلى ُكّل من حمّمد احلليوي وحمّمد الب�رسو�س يف 

فاإّن  والفرن�شّية  العربّية  ثقافتهما  ل  مبح�شّ تون�س 

للرابطة القلمّية، وجلربان ونعيمة حتديًدا، اأكرب االأثر، 

كاأن تتدّخل ثقافة الكتابة لديهما يف ن�شيج الن�ّس 

ال�شعرّي والنقدّي اأي�شا بالق�شد الكاتب والاّل- ق�شد 

ًرا  عد َغورْ ا اآخر اأبرْ حينما ُيخفي ظاهر التنا�ّس تنا�شّ

واأعمق �شدى.

فحينما نقراأ »�شلوات يف هيكل احُلّب«، على �شبيل 

املثال ، ي�شتوقفنا عديد كتابات املت�شّوفة يف احُلّب 

)العهد  املقّد�س«  »الكتاب  من  االأن�شاد«  و»ن�شيد 

 
ّ
القدمي( على وجه اخل�شو�س، باّطراد الن�شق الِغنائي

وتكرار »الاّلزمة« )leitmotiv( الواحدة ترجيًعا، حّتى 

لكاأّننا اأمام ن�شيدة �شعرّية �شيغت باأ�شلوب حوارّي 

يف حني اعتمدت »�شلوات يف هيكل احُلّب« احلوار 

يف اجّتاه واحد. اإاّل اأّن بالغة االإن�شاء بالنداء ماثلة 

نيرْ َمًعا:  يف الن�شّ

اأنِت كالطفولة كاالأحالم كاللحن كال�شباح  »عذبٌة 

اجلديد« ) ال�شاّبي( 

اأنِت  ما  َل�َشدَّ  حبيبِتي،  يا  جميلٌة  اأنِت  ما  »ل�شّد 

ِت  اأنرْ العرو�س.  اأخِتي  يا  ُمغلقة  جّنة  اأنت  جميلٌة)...( 

ل�شان  على  كالوارد  ُتوم!«،  خَمرْ ُبوٌع  وُينرْ فَلة  ُمقرْ  ٌ عنيرْ

احلبيبة  يَث  �شومِلّ خماطبة  يف  احلكيم  �شليمان 

« جُلربان 
ّ
 يف »النبي

ّ
)الكتاب املقّد�س(، وكقول النبي

خليل ُجربان : »كّل هذا يفعله احُلّب بُكمرْ كي تعرفوا 

يف  فلذة  ُت�شبحون  املعرفة  وبهذه  قلوبكم،  اأ�رسار 

قلوب الُوجود«)11(، وكقول جربان يف »العوا�شف«: 

ووح�شة  قا�شية  وحدة  الغربة  ويف  غريب  »اأنا 

ال�شاّبي)12(،  مذّكرات  اإحدى  اإىل  ترحل  موجَعة« 

 املجهول«، حتديًدا.
ّ
واإىل ق�شيدته »النبي

اإّن الغربة، �شاأن االأمل، ماثلة بكثافة يف اأدب جربان، 

 ، اأي�شا)13(  املتك�رّسة«  »االأجنحة  يف  كالوارد 
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ونراها تتحّول اإىل عديد ق�شائد ال�شاّبي، ومراجعها 

تاأّثر بهم جربان  ال تنح�رس يف ُجربان، بل يف من 

يف  العربّية  اإىل  ُمرتَجًما  قراءته  لل�شاّبي  كن  اأمرْ وما 

لالَمررْتني  كـ»رفائيل«  غازي،  فريد  حمّمد  تقدير 

تر« لـ غوته االأملايّن. فذهب غازي اإىل اأّن جملة  و»ُوررْ

ال�شاّبي: »اإّنني طائر غريب بني قوم ال يفهمون كلمة 

عينها  الفكرة  هي  اجلميلة«  نف�شه  لغة  من  واحدة 

يف  بودلري  �شارل  الهاوية«  »�شاعر  بها  َتَغّنى  اّلتي 

تظهر  مثلما   .)14()l’albatros( »الُقطر�س«  ق�شيدته 

ال�ّشعر لدى نعيمة،  اآثار »املواكب« جلربان وماهية 

على  النور  غلبة  هو  ال�شعر   « »الغربال«:  يف  كقوله 

لديه  يتعالق  اإذرْ  ال�شاّبي،  ق�شائد  عديد  يف  الُظلمة« 

الغناء والنور:

روعة  فيك  راأى  من  وحدي  اإّنني  النور  ابنة  »يا 

املعبود« )�شلوات يف هيكل احلّب(.

لتجربة   
ّ
الُن�شو�شي د  التعدُّ اأر�شّية  يف  ل  التنقُّ كذا 

 ال�شعرّية هو يف �شميم حُماولة 
ّ
اأبي القا�شم ال�شابي

ا�شتقراء »املكتبة« الداّلة على ذاكرة الكتابة مبختلف 

كنة عند اال�شتقبال،  ا�شرتجاعاتها وا�شتباقاتها امُلمرْ

واملرجع  االأ�شا�س  يف  هو  التجربة  تنا�ّس  اأّن  ذلك 

ِفعل ُم�شرَتك بني املكتوب واملقروء، بني ما يختزنه 

الن�ّس من ن�شو�س �شغرى واأخرى اأ�شغر يف اأن�شاق 

متحّركة بفعل القراءة / القراءات وما ُت�شفيه ثقافة 

َراأ  القارئ على ذلك امُلتعدِّد حلَظَة التعاُلق بني ما ُيقرْ

َراأ. وَمن َيقرْ

الَتعدُّد  من  البع�س  تعي  ال�شاعرة  الذات  والأّن 

قيامه  نتيَجَة  االآخر  البع�س  تعي  وال   
ّ
الُن�شو�شي

ّية  التنا�شّ  يف ن�شو�س االآخرين فالقراءة 
ّ
املرجعي

امُلعَلنة  االآثار  ب  تعقُّ على  حري�شة  هنا،  التاأويلّية، 

�شاأن  ال�شاعرة،  الذات  وعي  عن  اخلارجة  واخلفّية 

»الُغربة« يتجاوز بها حمّمد فريد غازي جربان اإىل 

حماولة  عند  اجُلربايّن  الن�ّس  ينفتح  ِمثلما  بودلري 

تفكيكه يف هذا املجال على ال�شاعر االجنليزّي جون 

كيت�س )John keats ( )1795 – 1821( ، �شاعر االأمل 

والتغّني بعذابات االإن�شان يف الوجود.

  
ّ
ال�شابي لدى  احلياة  جتربة  بُحكم  االأمل،  مّثل  لقد 

وثقافة الق�شيدة، اإحدى الدالالت الكربى املرجعّية 

القائمة  الداللة  هي  بل  احلياة«،  »اأغاين  ديوان  يف 

عند  االأخرى  الدالالت  مل  جُمرْ يف  واملاثلة  بذاتها 

والُوجود  والطفولة  ال�شعر  ماهية  وهي:  ذكرها، 

امُلقاَومة  واإرادة  واملوت  واجلمال  واحُلّب  واحلرّية 

واحلكمة واالأمل)15(.

حلظة  كيت�س  من  اأبعد  هو  مبا  االأمل  ذاكرة  فتّت�شع 

تنزيل هذا االأخري �شمن موقع الكتابة الرومان�شّية 

ال  اإن�شادّيا  �شعرا  �شب  اأخرْ حينما  عاّمة  الغربّية 

�شماوات  يف  وحتليق  وانت�شاء  واأمل  فرح  من  يخلو 

الرغبة واالإن�شاد واحلّب واجلمال ومعانقة املجهول 

وال�رّسّي،  وامللغز  واملعتم  الغام�س  ومقاربة 

فون  فريديريك  يف  مُمّثلًة  االأملانّية  كالرومن�شّية 

 )1805  –  1759(  )Friedrich Von Schiller(شيلر�

 August Wilhelm Von( �شليغل  فون  ويلهم  واأوغ�شت 

وفريدريك هولدرلني   )1845 –  1767(  )  Schlegel

وفريدريك   )1843 –  1770(  )  Friedrich H?lderlin(

 Friedrich Von Hardenberg( نوفالي�س  هردنربغ  فون 

 Ludwing( وُلدرْويك تياك ،)1772 –1801( )  Novalis

ال�شاعر  عن  التغافل  دون   ،)1853-1773(  )Tieck

االأجنليزي �شديق كيت�س اّلذي هو بر�شي بي�شه �ِشلِّي 

...)1822 – 1792( ) Percy Bysshe Shelly(

 تثبت القراءة قيمًة 
ّ
 التاأويلي

ّ
ي وبهذا املنظور التنا�شّ

االهتمام  اجّته  اإذا  ًة  خا�شّ مرجعّية،  ا�شتك�شافّية 

عاّمًة  واالأدبّية  ال�شعرّية  الن�شو�س  اإىل   
ّ
البحثي

ة من الن�شو�س  القائمة على طبقات كثيفة ُمرتا�شّ

ِدّية  َق�شرْ م  بُحكرْ امُلعَلنة  غري  فاالأ�شغر  ال�شغرى 

بفعل  املرجع  ُي�شفر  حينما  ق�شدّيتها  ال  اأو  الكتابة 

الك�شف واالكت�شاف عن مراجع اأخرى.

ّية  وكما ي�شتدعي الن�ّس اجُلربايّن اليوم قراءًة تنا�شّ

اّلتي  اإليها املراجع الرتاثّية العربّية  جديدة ت�شتقدم 

تثقَّف بها جربان وُتراثات الرومان�شّية الغربّية لفهم 
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 يف عموم االآداب الغربّية 
ّ
ا�شتباقات الن�ّس الرومان�شي

 فاإّن الن�ّس ال�شعرّي الأبي القا�شم 
ّ
اأدبنا العربي ويف 

ال�شعرّية  احلداثة  اأدبّية  من  هاّم  بع�ٌس  هو  ال�شاّبي 

تقديرنا،  ح�شب  بعد،  قراءته  ُتنجز  مل  اّلذي  العربّية 

م اأدّق مراجع ثقافته امُلظَهَرة وامل�شَمَرة،  وُينتَظُر فهرْ

قراءة  هيمنة  من  نا،  اأ�شلفرْ كما  عقود،  طيلة  �شاد  ملا 

 اّلذي 
ّ
ال�شخ�س على الن�ّس واالأداء املقاريّن التعميمي

ينت�رس مُلطلق تاريخ االأدب على تاريخّية الن�ّس يف 

ذاته وباالإحالِة على �شياقه امُلحاِيث.   

العالء  واأبي  امُلتنّبي  اأ�شداء  من  العديد  فَيرتّدد 

املقّد�س«  و»الكتاب  ونيت�شه  وُجربان  املعّري 

ال�شعرّية، مثلما  واأدب املت�شّوفة عرب ثقافة ُجربان 

وغريهما  جربان  خالل  من  و�شيلي  كيت�س  يح�رس 

من ال�شعراء الرومن�شّيني االأملان امُلجايلني لكيت�س 

المرتني  عن  التغافل  دون   ، االأجنليزينيرْ و�شيلي 

، ح�شب قراءة حمّمد فريد غازي  وبودلري الفرن�شّينيرْ

مبيخائيل  ي  التنا�شّ املجال  يّت�شع  َكَما  امُلقارنّية 

ي يف ق�شائد الوجود واملوت  نعيمة واإيليا اأبي ما�شِ

واحلكمة.

4- من قبيل اخلامتة: املو�صيقى 

بعٌد جديٌد اآخر للقراءة.

املتعدِّد  هذا  يف  بارزا  ح�شوًرا  للمو�شيقى  اإّن 

الذات  تندفع  حينما  وامُل�شَمر  امُلظَهر   
ّ
الن�شو�شي

ال�شاعرة ال�شاّبّية يف اأداء البع�س من معاين ماهّية 

ال�شعر والطفولة واحُلّب واالأمل.

لقد اأدرك ال�شاّبي ، �شاأن ُجربان وعديد الرومان�شّيني 

�شعر  املو�شيقى  واأّن  مو�شيقى  ال�شعر  اأّن  الغربّيني 

يتحّول من األفاظ اإىل اأحلان، بل اإّن خمتلف الفنون، 

رغم اختالف و�شائلها التعبريّية، هي �شوت ومعنى، 

ال�شاّبي  القا�شم  اأبو  اأدركه  ما  ذلك  وفكرة،  اإيقاع 

ديوان  تقدمي  يف  وال�شعر  الفّن  من  كّل  تعريف  عند 

 اأبي �شادي: »]الفّن[ هو حياٌة 
ّ
»الُينبوع« الأحمد زكي

نا  اأو حلرْ �شد،  ُتنرْ طفاة �شواء كان قطعة  مو�شيقّية ُم�شرْ

َزف، اأو �شورة ُتر�شم اأو متثاال ُينحت )...( اإّن ال�شعر  ُيعرْ

الرفيع حياة مو�شيقّية خمتارة ُتعرّب عن نف�شها يف 

فّن من الكالم«)16(

امل�شتعادة  الاّلزمة  هذه  وغّن«،  الناَي  »اأعطني 

ترجيعا غنائّيا يف »املواكب« جلربان خليل جربان 

املرجعّية  ّية  التنا�شّ بال�رسورة  حُتيلنا   )1919(

ال�شعر واملو�شيقى  اآلف بني  اّلذي  على جون كيت�س 

الفنون  ال�شعر وخمتلف  ُروح  باأّن  الرا�شخ  العتقاده 

اّلذي  تكمن حتديًدا يف املو�شيقى)17(، وعلى �شيلر 

التا�شَعة،  �شمفونّيته  لبيتهوفن  واأوحى  الفرح  اأن�شد 

وهو اّلذي اأن�شت بالقلب الإيقاع احلياة لُيدرك بع�شا 

كثريا من اإيقاع ال�شمت:

1- » اإّن نظراتك، عندما تبت�شم باحُلّب 

لب  2- تكاد تبّث احلياة يف املرمر ال�شُ

ال�شخر«)18(  عروق  يف  يدّب  النب�س  وجتعل   -3

يف  »�شلوات  يف  ورد  مّما  املعنى  هذا  يقرتب  »اأال 

هيكل احُلّب« حينما اأن�شتت الذات ال�شاعرة ال�شاّبّية 

بالقلب ملا وراء ال�شوت، الإدراك احلركة يف اجلمود، 

ونب�س الوجود يف ما يرتاءى َعَدًما حم�شا:

ال�شخرة  يف  منها  الورد  يرّف  تكاد  رّقة  »يالها 

اجللمود ! «

 ذا فاإّن القول باملاهّية املو�شيقّية لل�شعر يدعم فكرة 

بالتماُثل   ،
ّ
اخلفي واالإيقاع  الظاهر  باالإيقاع  القول 

اإىل  النظر  يق�شي  ومبا  الداليّل،  والتماُثل   
ّ
ال�شوتي

يف  كونهما  على  الق�شيدة  بناء  وجممل  ال�شورة 

�شميم هذا االإيقاع امُل�شَمر.

ونتيجة احتفاء احلال الرومان�شّية باملعَتم والغام�س 

و�شف  على  االإيحاء  و�شف  تغليبها  عند   
ّ
والطيفي

امُلطاَبقة فاإّن اإنتاج املعنى يف الق�شيدة الرومان�شّية 

ذاته  يت�شّمن يف  بل  م�شبقة  �شع حلدود  يخرْ ال  ًة  عامَّ

واالنطباعّية  والطبيعّية  الواقعّية  الروؤى  م�شاريع 

والرمزّية اّلتي �شتظهر الحقا يف االآداب الغربّية ، وهي 

 
ّ
التحديثي امل�رسوع  ن  مرْ �شِ تعالقت  تعبريّية  و�شائل 

 ودفعت الحقا اإىل التغاُير بينها .
ّ
الرومان�شي
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الكتابة  ذاكرة  يف  املاثل   
ّ
املرجعي الرثاء  بهذا 

يتحّدى   
ّ
اال�شتباقي احلد�س  وفاعلّية  الرومان�شّية 

الن�ّس ال�شعرّي لدى ال�شاّبي الن�شيان العاجل ، ملدى 

ال�شويّف  وعيه  ورحابة   
ّ
ي التنا�شّ جماله  اّت�شاع 

وتنّوع  واإ�شماًرا  اإظهاًرا  الداليّل  وثرائه  الُوجودّي 

و�شائله االإيقاعّية.

اإمكانات عديدة  اليوم على  الن�ّس  وكما ينفتح هذا 

عن  الك�شف  ملزيد  الّتاأويلية  ّية  التنا�شّ للقراءة 

 املختلِف قراءة 
ّ
امُلخّباإ فيه ي�شتدعي نب�شه االإيقاعي

االخت�شا�س بعلم املو�شيقى حتديًدا)19(.

مدى  اليوم  ُندرْرك  اأنرْ  القول  هذا  خامتة  يف  يكفي 

 
ّ
ال�شاّبي الن�ّس  ا�شتقراء ذاكرة  اإىل  احلاجة املعرفّية 

عاّم  نقدّي  م�رسوع  �شمن  املمكنة  وا�شتباقاته 

للحداثة  اخلفّية  االأخرى  املراجع  تعّقب   اإىل  يهدف 

ال�شعرّية العربّية منذ مطلع القرن املا�شي اإىل اليوم، 

 االإجناز ي�شتدعي جهوًدا 
ّ
 وم�شتقبلي

ّ
م�رسوٍع راهني

واخت�شا�شات بحثّية عديدة خمتلفة.

الهوام�ش:

– روح  الكتابة  ،وجع  ال�شاّبي  القا�شم  »اأبو  الكيالين،  1-م�شطفى 

احلياة »، تون�س: دار املعرف للن�رس، ط1، 2004، �س 87-86. 

ال  َواَل  الُجربان   ، ال�شاّبي  هو  ال�شاّبي   « بوحيى  2-ال�شاذيل 

تني...«
رْ
ََمر

جمّلة »الفكر«، ال�شنة 5، العدد 3، دي�شمرب 1959.

3-وقد وا�شل ال�شاذيل بويحيى القول بهذا الراأي يف مقال ثاٍن . » 

اأبو القا�شم ال�شاّبي وال�شاعرّية احلّق«، جمّلة »الفكر«، ال�شنة 5، العدد 

ال�شحيح«   
ّ
العلمي »البحث  ماه  اأ�شرْ ما  اإىل  فيه  8، ماي 1960،َدَعا 

لينفي العروبة عن ال�شاّبي وعن �شعراء اآخرين من ُقدامى وحمدثني، 

كقوله: »فال هو]ال�شاّبي[  عنرتة وال امروؤ القي�س وال كبري �شبه بينه 

وبني جرير اأو املتنّبي، َبلرْ َقلَّ اأن جتد عنده ما حلافظ اأو الر�شايّف 

يف �شدى نظيم العرب ، فال معانيه معانيهم وال �شبيله �شبيلهم ، 

امُلطلقة حيث الُهمرْ عرب  االإن�شانّية  وقد يلتقي بهم، لكنرْ يف عامل 

والهو...«

4-انظر »اأرابيكا«، اجلزء 9، ماي 1962 ، املجّلد الثاين )بالفرن�شّية( 

»االإذاعة«  يف  ال�شاّبي  حول  ن�رسها  اّلتي  رى  االأخرْ املقاالت  وعديد 

و»الوزير« و»الفكر«.

و، »ال�شاّبي، حياته واآثاره«، ط1، 1952، 
ّ
5-اأبو القا�شم حمّمد كر

الدار العربّية للكتاب ، 1984.

يف   
ّ
العربي  

ّ
القومي النزوع  ذات  القراءات  هذه  جمال  يّت�شع  كما 

 ،1955 ط،  وجربان«،  ،كـ»ال�شاّبي  التّلي�شي  حمّمد  خليفة  كتابات 

الدار العربّية للكتاب، 1984. 

وخ 
ّ
فر وعمر  ُفوؤاد  اأحمد  نعمات  الدكتورة  كتابات  اإىل  اأي�شا  ُن�شري 

ال  املثال  �شبيل  على  عّبا�س،  واإح�شان  هّدارة  م�شطفى  وحمّمد 

احل�رس.

6-ُيحتفل بال�شاعر يف كّل عقد تقريبا، وُيعتمد ا�شمه يف الظروف 

تون�س،  يف  والدولة  املجتمع  بها   
ّ
مير اّلتي  ال�شعبة  التاريخّية 

»التجربة  بف�شل  انتهت  اّلتي  الدامية  ال�شّتينات  اأواخر  كاأحداث 

التعا�شدّية« واأحداث جانفي 1978 و1984 الدامية.

ًزا وطنّيا بعد 1987.  ال�شاّبي رمرْ
ّ
مثلما ا�شتمر

الهّمامي،  للطاهر  ال�شاّبي«  لديوان  عرو�شّية  »درا�شات  7-اأنظر 

بحث لنيل �شهادة الكفاءة يف البحث، نوق�س يف 26 اأكتوبر1970، 

والّلغة ال�شعرّية عند ال�شاّبي لـ»عبد احلفيظ الف�شالوي«، و»حماولة 

النور يف �شعر  االإمام، و»معنى  لـ عمر  ال�شاّبي«  يف �شبط م�شادر 

ال�شاّبي  حماولة لتحديد عامله ال�شعرّي« لنزيهة اجلاّليل و»الطبيعة 
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59] كاتب من لبنان   .

ال�شياب  �شاكر  بدر  العراقي  ال�شاعر  دواوين  يقراأ  من 

م�شاعر  يخفي  اأن  ي�شتطيع  ال   ،)1964   -1926(

االإعجاب بهذا »ال�شاعر امللهم«، كما ال ي�شتطيع اإغفال 

التجربة العميقة التي يت�شمنها �شعره. ولكن  القارئ 

)اأو املتابع( نف�شه ي�شعر باحلرية حني يقارن بني �شرية 

كتبه  ما  كل  كاأن  ال�شعرية،  وقامته  اخلا�شة  ال�شاعر 

كان تعوي�شًا عن نق�س يف حياته، خ�شو�شًا لناحية 

كان  فقد  ال�شيا�شية  مواقفه  يف  حتى  واحلب،  املراأة 

�شائعًا بني االإنت�شاب اىل جملة »االآداب« واالإلتحاق 

مبجلة »�شعر« بني الوالء لل�شيوعية وتهمة التعامل مع 

اال�شتخبارات االأمريكية، يعلق ال�شاعر ال�شوري حممد 

املاغوط على تهمة ال�شياب يف املخابرات االمريكية 

�شاخراً: »ال ا�شتطيع تخيل ال�شياب يجل�س على كر�شي 

اأن  على  املارة«.  ويراقب  �شود  بنظارات  مقهى  يف 

قراءة متاأنية ل�شعر ال�شياب تبنّي اح�شا�شه بـ»احلرمان 

ال�شاعر  كتبه  الذي  املقال  لعل  »و»املراأة«،  اجلن�شي« 

العراقي فا�شل العزاوي )�شديق ال�شياب( عنه ي�شكل 

مدخال اإىل �شخ�شيته.

دالئل كثرية ت�شري اإىل 

اأن ال�شياب وبرغم 

�شعره الغزيل الغنائي

االإيقاعي والندّي 

والعابق بال�شور 

واملعاين لكنه 

كان يعي�س »عقدة 

الن�شاء« و»احلرمان 

اجلن�شي« و»احلب« 

متاما كما العديد من 

ال�شعراء وال�شاعرات 

يف اخلم�شينات 

وال�شتينات من القرن 

املا�شي

بدر �صاكر ال�صّياب 

و»عقدة �لن�ساء«

حممد احلجريي ]



مدينة غري عابئة بوجوده ال�صخ�صي

 كتب العزاوي عن �شياع ال�شياب ال�شخ�شي داخل 

مدينة »تعي�س غري عابئة بوجوده«. هو االآتي من 

جيكور )القرية( اإىل بغداد )املدينة(، كان »يقاوم 

به  لياأبهن  يكن  مل  اللواتي  بغداد  ن�شاء  نظرات 

اأن حوريات البحر يف غنائهن  كان يدرك متاما 

العميق ال ين�شدن له اإطالقا« )فا�شل العزاوي(.

لكن ماذا كان ي�شتطيع ان يفعل رجل مري�س يف 

حممد  مرافقه  باعرتاف  حمنط  �شبه  ج�س  قالب 

تخرج  فعندما  اجلاحمة.  رغباته  اأمام  املاغوط 

الب�رسة/  يف  االإعدادية  املدر�شة  يف  ال�شياب 

�شوى  يعرف  ال  كان   ،1942 عام  العلمي  الفرع 

هذه املدينة التي لي�شت اإال قرية كبرية، اأما بغداد 

ال�شّياب  حلم  لقد  اأخرى.  وق�شّية  اآخر  عامل  فتلك 

اإىل  ر�شالة  املنام، وكتب  راأى دجلة يف  اأنه  ة 
ّ
مر

�شديقه خالد ال�شواف يف 1943/3/26 يت�شاءل 

املنام.  يف  راآه  كما  »دجلة«  كان  اإذا  عما  فيها 

وحني كتب اإليه ال�شواف يطلب منه اأن ياأتي اإىل 

بغداد اأجابه بدر باأن »ال�شبايا العذارى الريفيات 

يت�شبثن ببقائه«. ومل يكن هذا هو ال�شبب احلقيقي، 

فال�شبايا الريفيات كّن اأكرث بعًدا عنه من بغداد، 

اإال اأنه اأراد اأن يتعلل بـ»الوهم«، واأن ي�شرت عجزه 

جاء  وحني  رومان�شية.  بخدعة  الذهاب  عن 

ال�شياب اإىل بغداد حمل معه حكاياته عن املراأة، 

واملراأة  بغداد عامل جديد،  املراأة يف  عامل  اأن  اإال 

موجودة مع ال�شياب على مقاعد الدرا�شة. لقد كان 

من  الثالثينات  اأواخر  �شنة  منذ  خمتلًطا  التعليم 

القرن املا�شي، ولكن وجود الفتيات على مقاعد 

املجتمع  اأن  يعني  يكن  مل  ال�شباب  مع  الدرا�شة 

اأن  واحلال  واأعرافه.  وتقاليده  روا�شبه  جتاوز 

بغداد  يف  بات  احلامل  العراقي   - الريفي  الفتى 

 مع امراأة من نوع اآخر، تتكلم وتبت�شم 
ّ

على متا�س

وتقراأ ال�شعر وحتب الغزل، ولكن. واإذا كانت �شلة 

واحلياة  الرعي  �شلة  الريفية  باملراأة  ال�شياب 

البدائية، فاإن مدخله اإىل املراأة املدنية كان ال�شعر. 

واأ�شبح ديوانه ينتقل اإىل خمادع العذارى وينام 

حتت خمداتهن. لكن املراأة يف املدينة ظّلت بعيدة 

عنه، ذلك اإن البنات الربجوازيات و»املدينيات« 

وغزاًل  �شعراً  بهن  يت�شّبث  اأن  يحبنب  كن  اللواتي 

جمرد  ذلك  يكون  اأن  يردن  كّن  مع�شواًل  وكالمًا 

حلم  �شائع«،  »حلم  عن  يبحث  بدر  كان  ت�شلية. 

بديل عن اأمراأة مثالية هي اأمه، لذلك لي�س غريًبا 

اأن ي�رسح بعد �شنوات طويلة من املعاناة: 

 الذي كانا
ّ
وما من عادتي نكران ما�شي

ولكن... كل من اأحببت قبلك ما اأحّبوين

ّ
وال عطفوا علي

ديوان  م�شتعريات  »اىل   1944 العام  ويكتب 

العذارى  بني  َغَزُل/  ملوؤه  �شعٍر  »ديواُن  �شعره«: 

ى تهيُم على/�شفحاتِه، 
ّ
 احلر

َ
باَت ينتقُل/ اأنفا�شي

وترفُّ  بها/  اأنفا�ُشهنَّ  و�شتلتقي  واالأمُل/  واحُلبُّ 

يف جنباته الُقَبُل«.

وبرغم  ال�شياب  اأن  اإىل  ت�شري  كثرية  دالئل  هناك 

االإيقاعي والندّي والعابق  الغنائي  الغزيل  �شعره 

بال�شور واملعاين لكنه كان يعي�س »عقدة الن�شاء« 

و»احلرمان اجلن�شي« و»احلب« متاما كما العديد 

من ال�شعراء وال�شاعرات يف اخلم�شينات وال�شتينات 

�شعره  يف  ال�شياب  ويعر�س  املا�شي،  القرن  من 

اراد  وكاأمنا  ماأ�شاتها  وعمق  اأثارها  قد  ق�شية 

كّل  عطف  لي�شتجلب  ت�شويقية  ق�شية  يجعلها  اأن 

من حوله و�شفقتهم ومن بينهم النقاد وهي موت 

لـه  يقولـون  كانـوا  عنها  ي�شاأل  كان  وحني  اأمه. 

اإليه  بالن�شبة  املثالية  واملراأة  غد«،  بعد  »�شتعود 

هي االأم، واأمه بالذات، فلم تت�شع حياة بدر واأمه 

الأن يكرب وتكرب، فلم تبق منها غري �شورة االأمومة 
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عند  تقابلها  مقد�شة  هالة  بها  حتيط  الرمزية 

احلقيقيات  والع�شيقات  احلبيبات  �شور  ال�شاعر 

اأبديًا يف  اأن احلرمان كان  والوهميات. والالفت 

حيث  بامليتافيزيقي  اأ�شبه  كان  ال�شياب،  حياة 

ن�شمعه يقول: »فقدت اأمي وما زلت طفاًل �شغرياً 

وحنانها،  املراأة  عطف  من  حمرومًا  فن�شـاأت 

وكانت حياتي وما تزال كلها بحثًا عمن ت�شد هذا 

املن�شودة،  للمراأة  انتظاراً  عمري  وكان  الفراغ، 

اأجد  بيت  يل  يكون  اأن  احلياة  يف  حلمي  وكان 

هنا  جمال  هناك  لي�س  والطماأنية«.  الراحة  فيه 

للدخول يف بحث مطول حول عالقة ال�شياب باأمه، 

اأن هذه العالقة كان جزءا  اإىل  اأن نلمح  فقد نود 

من حمنته الكبرية وهي عالقته بنف�شه وعالقته 

باملراأة عمومًا، وكان �شعره انعكا�شا ل�شخ�شيته 

واأمله وياأ�شه، فهو النحيل الهزيل يف ج�شمه بينما 

�شعره يتجلى كاملارد لدى القراء وع�شاق االأدب، 

االأمل  �شبح  نلمح  ال�شعرية  اأبياته  �شطور  لكن بني 

هزالة  ان  والراجح  واللوعة.  والنحيب  والعذاب 

فلما  مواقفه،  بع�س  على  انعك�شت  ال�شياب  ج�شم 

�شيوعيًا« )�شدرت يف  كتب ن�شو�س كتب »كنت 

كتاب عن دار اجلمل( ون�رسها يف احدى ال�شحف 

العالقات  اىل  التطرق  يف  يرتدد  مل  العراقية، 

�شخيفة  بطريقة  وو�شفها  والن�شاء  ال�شيوعية 

عالقة  له  �شخ�س  كل  من  النف�شية  عقدته  تربز 

حب مع امراأة، كاأن ال�شاعر يف احلب يجعله يلقي 

االتهامات على االآخرين جزاًفا، مل ينتبه ال�شياب 

اأّنه كان يقول:

يا ليتني اأ�شبحُت ديواين 

 من ح�شٍن اىل ثاين 
ّ
الأفر   

قد بُتّ من ح�شٍد اأقول له ياليَت من تهواك تهواين 

البيت  هذا  ماهية  ان  ال�شياب  »خ�شوم«  يقول 

فتاة  من  يتنقل  ال�شياب  ديوان  كان  اذ  معروفة، 

�شاحب  كان  حيث  املعلمني  معهد  يف  فتاة  اىل 

البوح  ي�شتطع  مل  وهو  طالبًا،  املطر«  »اأن�شودة 

اجلال�س  ب�شخ�شه  ال�شياب  هو  باأنه  الحدهّن 

اأمامها، حني اأعطت راأيها اأعجابًا بالديوان، الأنه 

الن�شاء.  امام  بنف�شه  الثقة  وعدمي  �شعيفًا  كان 

»انفق  ال�شياب  اإن  عبا�س  اإح�شان  الناقد  ويرى 

حياته الق�شرية منذ اأن اأدرك احللم اىل اأن مات، 

وهو يبحث عن القلب الذي يخفق بحبه، دون اأن 

باأن احلب يف  يجده. كان يف قرارة نف�شه واعيًا 

كل مرة كان من جانب واحد«. وقد كان جذر هذا 

احل�شور املاأزوم للمراأة هو انطالقته االأوىل يتيم 

االأم منذ الرابعة من عمره وزواج اأبيه املبكر، اذ 

يقول: اأبي منه قد جردتني الن�شاء/ 

واأمي طواها الردى املعجل.

ومن ثم كانت ال�شدمة املكررة بوفاة جدته اأي�شا 

ع�رسة  الثامنة  عمر  يف  وهو  اأمه  بعد  رّبته  التي 

اإىل ميدان احلياة وال�شعر  ال�شياب  تقريبًا. فخرج 

وهو يحمل عالمة نف�شية فارقة اأال وهي احتياجه 

للمراأة كتعوي�س وكق�شيدة وهي التي »تاأتي وال 

تاأتي« الأن هناك دائما حاجزاً او فا�شاًل ما عمريًا 

وجماليًا وعجزيًا ب�شبب املر�س الكامن يف اجل�شد 

احللم« ولكن كل هذه  »املراأة  بانتظار  اأو وهميًا 

حا�شنة  لهن  كان  واخليال  الوهم  ن�شاء  الن�شاء، 

ففي  ال�شعر.  ي�شتدعيها  ال�شاعر  ذات  يف  نف�شية 

ق�شيدته »�شنا�شيل ابنة اجللبي« يحاول ال�شياب 

اأن يجعل من ابنة اجللبي تلك فتاة حقيقية، فرناه 

لو  كما  متامًا  �شعره،  يف  ويذكرها  بها  يتغزل 

كانت تنتمي اىل عامل الواقع:

َج النهُر، 
ّ
واأبرقِت ال�شماُء.. . َفاَلح حيث تعر

 يلثم املاَء
ّ

وطاف معلَّقًا من دون ا�ٍس

ُر �شنا�شيل ابنة اأجللبي نّور حوله الزَّهرْ

)عقود ندًى من اللبرْالب ت�شطع منه بي�شاء(
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َهُر واآ�شية اجلميلة كّمل االأحداق منها الوجُد وال�شَّ

ي�شميها،  اأن  لل�شياب  يحلو  كما  اجللبي«  »ابنة 

لي�شت امراأة حقيقية، وال تنتمي اإىل عامل ال�شياب 

بنات  ومن  خياله  �شنع  من  هي  بل  الواقعي 

اأفكاره، اإذ انه كان يرقب من بعيد تلك ال�شنا�شيل 

الفقري  بعني  واجلاه  الرثاء  متثل  التي  املزخرفة 

ذهن  يف  فتبلورت  طفاًل،  كان  عندما  املحروم 

ال�شنا�شيل،  هذه  وراء  اإن  مفادها  فكرة،  ال�شياب 

اإنها  نف�شه  قرارة  يف  توهم  ورمبا  جميلة،  فتاة 

تنظر اإليه كما ينظر اإليها، واإنها تنتظر لقاءه كما 

ينتظر، ولعله يف نهاية ق�شيدته، حاول اأن يراجع 

ي�شبه  مبا  يخربنا  به  فاإذا  اأخرى،  مرة  ح�شاباته 

االإقرار بالواقع، باأن هذه الفتاة ال اأ�شا�س لها يف 

دنيا الواقع:

 وكم وجِد
ّ
ّت، وكربُت: كم حٍب ثالثون انق�شَ

توهج يف فوؤادي!

ِد عرْ َّ
غرَي اأين كلما �شفقت يدا الر

مَدّدُت الطرف اأرقب: رمبا ائتلق ال�شنا�شيُل

فاأب�رسُت ابنة اجللبي مقبلًة اإىل وعدي!

ومل اأرها، هواٌء كل اأ�شواقي، اأباطيُل

ِد!
رْ
ونبت دومنا ثمر وال َور

حياته،  من  عامًا  ثالثني  م�شي  بعد  فال�شياب 

اإال  حقيقتها،  يف  تكن  مل  الفتاة  هذه  اإن  يعرتف 

اإح�شان  الناقد  ويت�شاءل  ال�شاعر،  عا�شه  وهمًا 

ارتباطها  ومدى  الفتاة،  هذه  عبا�س، عن حقيقة 

ان  اأم  ابنة  للجلبي  اأكان  »ترى  فيقول  بالواقع، 

اأحالم بدر خلقتها«. وهكذا فاإن كل ن�شاء ال�شياب 

ال�شعري  املرتع  هو  نف�شي  �شور  خلف  يقبعن 

اخل�شب حيث ياأتي ال�شعر من بوؤرة العذاب حني 

ت�شل  ال  ال�شاعر  كّف  ولكن  قريبة  املراأة  تكون 

اإليها.

»اأحبيني«)من�شورة  ق�شيدته  يف  ال�شياب  يذكر 

يف  كتبها  اجللبي«،  ابنة  »�شنا�شيل  ديوانه  يف 

1963/3/19 وهو يف باري�س يف طريق عودته 

اإىل العراق من بريطانيا، بعد اأن ف�شل االأطباء يف 

االأخرية  حمبوبته  قبل  اأحب  انه  هناك(.  عالجه 

قائال:  وي�شتدرك  ن�شاء«  »�شبع  يخاطبها  التي 

ترعى  كانت  راعية  االأوىل  اأحبوين«...  ما  »ولكنرْ 

ال�شّياب(  راأ�س  )م�شقط  جيكور  يف  اأهلها  قطيع 

فنا ال�شاعر على 
ّ
وهي حبه االأول يف ال�شبا، وعر

ا�شمها يف احدى ق�شائده املبكرة، وهو »هالة«... 

على  قرانها  اأهلها  يعقد  باأن  احلب  هذا  وينتهي 

ال�شاعر...  احلبيب  غيبة  يف  القرية،  من  رجل 

وي�رسد ببيتني �شريته معها فيقول:

»... اآه... فتلك باعتني مباأفوِن/ الأجل املال... ثم 

�شحا فطلقها وخاّلها«

ف عليها ال�شياب وهو طالب يف 
ّ
 وهناك فتاة تعر

ب�شبع  تكربه  كانت  ببغداد  العالية  املعلمني  دار 

بحب  و�شملته  بنويًا  حبًا  عليها  فاأ�شقط  �شنوات 

اأمومي، لكن هذا احلب غري املتكافئ ما لبث ان 

الأنها  وتلك   ...« بقوله  ذلك  ال�شاعر  يذكر  انطفاأ... 

يف العمر اأكرب اأم الأن احُل�شن اأغراها.../ فباعدت 

اخلطى وناأيت عنها/ كان يلقبها ال�شاعر بـ»ذات 

املنديل االأحمر« الأنها حتب اأن ت�شع مندياًل على 

فتاة  الغرامي  �شجله  ويف  عنقها.  وحول  راأ�شها، 

دار  يف  عليها  ف 
ّ
تعر الغمازتني«  »فتاة  ي�شميها 

نف�س  يف  وهو  وخ�رسها  اي�شا  العالية  املعلمني 

الدار، لتدخل �شجل الق�شيدة. يقول »وتلك كاأن يف 

واللبالب/  الُفل  عيون  ال�شحُر/  يفتح  غمازتيها 

عافتني اىل ق�رس و�شيارة...«. وال ينتهي االأمر يف 

املال  اأ�شحاب  من  واحدة  فيحب  الن�شاء  ا�شكال 

بعد انتقاله من ق�شم اللغة العربية اىل ق�شم اللغة 

العالية، و�شوء حظه  االنكليزية يف دار املعلمني 

فقري  وهو  للمظاهر،  ثرية حبابة  انها  له  يك�شف 
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وزوجها  »وتلك  ي�شبهها.  من  فتزوجت  و�شاعر... 

عبدا مظاهر ليلها �شهُر/ وخمر اأو قمار«/ وهناك 

ق�شة ال�شياب مع وفيقة والتي تعد من اأبرز مناذج 

)املالحظ  ال�شياب.  �شعر  يف  احللم«   – »ن�شاء 

ع�شيقات  اأ�شماء  حول  تت�شارب  املعلومات  اأن 

ال�شياب بني ما تذكر مليعة عبا�س عمارة والناقد 

عي�شى بالطة اأو غريهما(.

قريبة  كانت  وفيقة  اإّن  بالطه،  عي�شى  يرى 

جده  عم  ابن  ال�شياب،  �شالح  ابنة  فهي  لل�شياب 

عبد اجلبار، وكانت �شبية جميلة يف �شن الزواج، 

وقد  املراهقة.  اأحالم  بها  يحلم  بدر  كان  عندما 

 الكتمان، وفجاأة يف 
ّ
كانت عالقة ال�شياب بها طي

اأواخر 1960 وبدايات 1961 وكما يقول الكاتب  

وكانت  يتذكرها  جربا،  اإبراهيم  جربا  واملرتجم 

جارته، و�شباكها االأزرق مطل على الطريق الذي 

هو مبحاذاة بيته، وقد اأحبها يف �شباه، اإال اأنها 

اأن  املدة  تلك  اإبان  يت�شور  فاأخذ  �شبية،  ماتت 

متاعبه �رسعان ما �شتتال�شى، واإذا بق�شائده عن 

وفيقة تتبلور عن تلك الذكرى اأو املعاناة.

لقد بحث ال�شياب عن وفيقة بني طيات ذكرياته 

ق�شائده  يف  فاأظهرها  اأمامه،  ماثلة  فوجدها 

»�شباك وفيقة« و»حدائق وفيقة«. لقد راآها مطّلة 

من خالل �شباكها االأزرق على العامل على الرغم 

من احرتام املوت لها. ويف ق�شيدة »�شباك وفيقة« 

�شباكها،  من  تطل  كي  وفيقة  على  ال�شياب  الّح 

جماح  كبح  جاهداً  يحاول  ذلك  اإثناء  يف  وكاأنه 

ح�شور  خالل  من  املا�شي،  نحو  بالعودة  االأمل، 

وفيقة للقائه مطلة من �شباكها االأزرق:

اطلي ف�شباكك االأزرُق 

�شماء جتوع،

تبينتُه من خالل الدموع

 ارجتَف الزورق
َ
كاأين بي

اإذا ان�شّق عن وجهك االأ�شمر

كما ان�شّق عن ع�شرتوت املحار

غو يف مئزِر.
َّ
و�شارت مع الر

يقول اإح�شان عبا�س »اإن احلديث عن وفيقة اإمنا 

كان حديثًا عن اأمه )اأم ال�شياب( بطريقة ايحائية، 

فوفيقة جتمع يف طبيعة حياتها وموتها بني بدر 

واأمه، فهي فتاة ماتت اأمها وتركتها يتيمة، كما 

حدث لبدر ثم توفيت يف حال و�شع وتركت طفاًل 

يتيمًا، فهي يف �شخ�شها متثل م�شكلة بدر، وهي 

يف موتها متثل االأم«. واذ كان اح�شان عبا�س قد 

فال�شاعرة  امه  عن  ال�شياب  حديث  فر�شية  رجح 

»ع�شيقات«  من  )وهي  عمارة  عبا�س  مليعة 

حياة  يف  لها  وجود  ال  وفيقة  اأن  تقول  ال�شياب( 

اأمامها، وذكرت مليعة  ا�شمها  ال�شياب، ومل يذكر 

مليعة  على  تنطبق  وفيقة  �شفات  بع�س  باأن 

اال�شود  الثوب  تلب�س  امراأة  �شفات  »ذكر  نف�شها، 

بوح  عدم  مليعة  ورجحت  النهر«،  على  وتقف 

ال�شياب با�شمها ب�شبب غرية زوجته »اإقبال«.

والنافل اأن عالقة ال�شياب بلميعة عمارة هي من 

ابرز العالقات يف حياته، فال�شاعرة التي ع�شقها 

ال�شياب والهمته كتابة العديد من الق�شائد وكانت 

من اخل�س �شديقاته حني بداأت عالقتها به يف دار 

املعلمني العالية التي تخرجت فيها عام 1950 

ودعاها لزيارة قريته جيكور وبقيت يف �شيافته 

ب�شاتني  اإىل  �شوية  يخرجان  كانا  اأيام  ثالثة 

قريته ويقراأ لها من �شعره وهما يف زورق �شغري. 

ق 
ّ
يلتقي ال�شياب بلميعة عمارة، فيحبها. لكن فر

بينهما الدين، فهو م�شلم وهي �شابئية، وخ�شها 

االأدبيات:  من  عدد  باأكرب  »اأحبيني«  ق�شيدة  يف 

�شرية هذا احلب...  فيها  ي�رسد  �شطراً  خم�شة ع�رس 

الذي كاد يخرجه عن دينه، على الرغم من ف�شله 

هنالك  وتبكيني  فتذكرين   ...« يقول  النهاية.  يف 
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ال�شحراء/  باأمة  كفرت  اأبكيها/  ل�شت  اأين  غري 

ووحي االأنبياء على ثراها يف مغاور مكة او عند 

واديها«.

مليعة  تقول  كما  ال�شياب  حب  اأمر  يف  والغريب 

عمارة يف مقالها »بدر واملراأة« ان ملهمة ال�شاعر 

مل ت�شمع بحبه و�شعره لها اال بعد �شنوات طويلة 

على  األومه  كنت  مليعة  ت�شيف  تخرجها.  من 

ق�شوته. وماذا يريد ال�شاعر من املراأة التي يحبها 

»اقداح  ق�شيدة  اإىل  ت�شري  وهي  االلهام؟  غري 

واأحالم« عن حبيبة كانت معه يف ال�شف االأول 

فيها  كان  التي  الطالبية  بال�شفرة  التحقت  وقد 

يراه  كما  بينهما  الفا�شل  كان  حيث  ال�شياب. 

الن�شبي. يقول �شيمون  الن�شبي وفقره  بدر غناها 

مليعة  ان  وال�شاعر«  »الرجل  كتابه  يف  جارجي 

كانت ملهمة بدر يف اعظم فرتة حب يف حياته... 

اأنها حلم  اأي�شًا حني اكت�شف  اأمله  ولكنها خيبت 

عام  فكتب  امل�شتحيل  ف�شاء  �شمن  واأنها  عابر 

: 1948

ل�شت انت التي بها حتلم الروح 

ول�شت التي اغني هواها

 ويتحدث الكاتب ال�شوري الراحل عا�شم اجلندي 

عن  فيقول  ي�شميها  اأن  دون  عمارة  مليعة  عن 

يف  ذهب  ما  يومًا  »والأنه  بال�شيَّاب  عالقتها 

كثرياً،  حبها  اأوجعه  �شديقة،  مع  نهرية  رحلة 

توحي  كانت  ومماته،  حياته  يف  ا�شتغلته  وقد 

لالإدالل  طلبًا  ال�شعر،  فيها  ليكتب  اإليه  له مبيلها 

ما  اأ�رسع  ما  وكان  فيها  قيل  الذي  ال�شعر  بذلك 

ا�شتغلته بعد موته. عجنت ج�شده  النداء ثم  يلبي 

�شمجة،  �شهرة  منه  لت�شنع  رحيله  بعد  املوجع 

فيها  و�شعره  لها  بحبه  التبّجح  بها  لبلغ  حتى 

اأن تقول: كل حبيبات ال�شيَّاب هن من بقاياي«. 

»الليبيدو«  عن  ثان  مو�شع  يف  اجلندي  ويعلق 

�شبقه  �شكني  »وظلت  ال�شيَّاب  عند  الفرويدية 

�شويداء  يف  تعمل  واحلب  احلنان  اإىل  وحاجته 

قلبه حتى ال�شاعات االأخرية من حياته املعذبة« 

وقد زعم عبد الوهاب البياتي بح�شب الباحث عبد 

به  تتغزل  كانت  عمارة  مليعة  اأن  ال�شايغ  االإله 

وتعاك�شه، وهو ادعاء ال ميكن ت�شديقه، فالثابت 

اأن ال�شيَّاب توّهم اأن حبًا يجمع مليعة والبياتي، 

وهما �شيوعيان )كما يظن( فرتك احلزب ال�شيوعي 

الوهاب  عبد  اأما  العمياء«!!  »املوم�س  وكتب 

ديوانه  يف  الهجاء  مر  مليعة  هجا  فقد  البياتي 

عودته  حتى  ال�شياب  كان  و�شياطني«.  »مالئكة 

اإال  لذة  للج�شد  يعرف  ال  »طاهراً«  املعلمني  لدار 

فزادته  اجل�شد...  لتجارب  قاده  املجتمع  ذلك  اأن 

ال�شك  من  بعيدا ملزيد  به  بل ذهبت  اأملا  اخليانة 

والريبة يف كل اأنثى واتهامها باأنها خائنة. و�شاء 

)�شليمة(  ا�شمها  عمياء  مبوم�س  يلتقي  ان  حظه 

فاكت�شف من خاللها عامل الليل والبغاء واكت�شف 

ا�رساراً غريبة واعطانا �شورة �شادقة ملا كانت 

ق�شيدته  فكانت  النا�س،  من  الطبقة  هذه  تعانيه 

الواقع  فيها  �شّور  التي  العمياء«  »املوم�س 

خا�شة،  ب�شورة  املراأة  وواقع  اآنذاك  االجتماعي 

وتعد هذه الق�شيدة مرحلة هامه من مراحل حياة 

ال�شياب يقول فيها: تفاحة عذراء، �شوف يطوقان 

مع ال�شنني 

كاحليتني خ�شور اآالف الرجال املتعبني

اخلارجني خروج اآدم من نعيم يف احلقول

تفاحة الدم والرغيف وجرعتان من الكحول 

اإىل اأن يقول:

يا من يريد من البغايا ما يريد من العذارى

اأتريد من هذا احلطام االآدمي امل�شتباح

دفء الربيع وفرحة احلمل الغرير مع ال�شباح

ال�شاد�شة من ن�شاء ال�شياب زوجته وقريبته اإقبال 
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طه العبد اجلليل. اقرتن بها العام 1955 وكانت 

معلمة من خريجات دار املعلمات االولية. كان قد 

ترك ال�شيوعية... وكتب يف اإقبال مديحًا وهجاء. 

يقول لها: »ويا اإقبال يا بعثي من العدم«. ولكنه 

اع�شابه  بهدم  الفّوار  طبعها  ويتهم  منها  ي�شكو 

اأع�شابي«  تنهد  الفّوار مل  »وال زوجتي ومزاجها 

مر�شه:  �شبب  وانها  قدرُه  باأنها  يتهمها  انه  ثم 

الداء/  اأكان  قدري/  زوجتي  اآه  واآخرهن   ...«

ليقعدين كاأين مّيت �شكران لوالها؟«. وعندما عاد 

م�شت�شفى  اأدخل   1962 ني�شان  يف  بريوت  اإىل 

حماوالت  وبعد  بريوت،  يف  االأمريكية  اجلامعة 

بعد  امل�شت�شفى  غادر  مر�شه  لت�شخي�س  فا�شلة 

ق�شيدته  كتب  اأن  بعد  اإليه  دخوله  من  اأ�شبوعني 

الو�شية يخاطب فيها زوجته:

اإقبال، يا زوجتي احلبيبه

ال تعذليني، ما املنايا بيدي 

ول�شت، لو جنوت، باملخلد 

كوين لغيالن ر�شى وطيبه 

كوين له اأبا و اأما وارحمي نحيبه

التي  الوحيدة  الواقعية  ال�شياب  زوجة  اإقبال   

�شاعدته على الوقوف بوجه املر�س عك�س ن�شاء 

اأن  على  الباحثون  يجمع  لكن  واخليال،  الوهم 

اإىل  اأقرب  اأي�شا  كانت  الواقعية  ال�شياب  زوجة 

 -  6  -  19 يف  باإقبال  بدر  ارتبط  فقد  اخليال. 

1956 وف�شال عن الر�شالة التي بعث بها ال�شياب 

اإىل �شديقه ال�شاعر موؤيد العبد الواحد التي فيها 

ما يف�شي �رس ابتعاد الزوجة عن عامل ال�شاعر »يا 

موؤيد، ن�شيحتي اذا ما اردت االقدام على الزواج 

ان تكون رفيقة م�شتقبلك ذات ميل اإىل االدب على 

اح�شا�شك«  وت�شاركك  م�شاعرك  تفهم  لكي  االأقل، 

ثم ي�رسح عن اإقبال بقوله »انها مل تفهمني ومل 

حتاول ان ت�شاركني اح�شا�شاتي وم�شاعري انها 

تعي�س غري العامل الذي اعي�س فيه .. الأنها جتهل 

ما هو االن�شان البائ�س الذي ميزق نف�شه من اجل 

الذي  االن�شان  حتقيقها  اإىل  يطمح  التي  الغاية 

ي�شمونه ال�شاعر«... )من كتاب بدر �شاكر ال�شياب 

- حياته و�شعره عي�شى بالطة(.

يف  ومو�شوفة  فا�شلة  مقدمات  كان  ذلك  كل 

ال�شابعة...  احلبيبة  اإىل  و�شوال  والن�شاء  احلب 

ق�شيدة  يف  املخاطبة  اأن  الروايات،  معظم  توؤكد 

)اأحبيني( هي ال�شاعرة البلجيكية لوك نوران التي 

بريوت  يف  اإليها  تعرف  اأنه  بالطة  عي�شى  يذكر 

ق�شائده  بع�س  برتجمة  واهتمت   ،1960 �شنة 

يف  االأوىل  املرة  بها  التقى  وكان  الفرن�شية.  اإىل 

مكتب جملة »�شعر«، ثم اجتمع بها على حدة يف 

مقهى »اأنكل �شام« و�شواه يف بريوت ليرتجم لها 

�شعره اإىل االإنكليزية كي تنقله هي اإىل لغتها. وقد 

مل  لكنه  وذكاءها.  ورقتها  ثقافتها  منها  اأعجبه 

اإاّل يف باري�س، يف طريق عودته  يلتِق بها ثانية 

يف  كتبها  )والق�شيدة  بريطانيا  من  العراق  اإىل 

باري�س وموؤرخة يف 19 /3 /1963( وقد مكث 

يف  معظمه  ق�شى  اأُ�شبوعًا  باري�س  يف  ال�شياب 

اأن  يرد  ي�شتطيع امل�شي ومل  الأنه مل يكن  الفندق، 

فكان  اخلارج.  يف  ال�شديد  للربد  نف�شه  يعر�س 

اأ�شدقاوؤه يزورونه يف غرفته. وكانت االآن�شة لوك 

 على مكتب الفندق كل �شباح فترتك لل�شياب 
ّ
متر

فيه باقة من االأزهار وهي يف طريقها اإىل عملها، 

اأن  يظن  ال�شياب  وكان  امل�شاء.  يف  تزوره  ثم 

من  انها  علم  فلما  الفندق.  �شاحبة  من  االأزهار 

لوك اأكرب لها هذا العمل، وكتب فيها ق�شيدة »ليلة 

وعندما   .1963/3/18 تاريخ  يف  باري�س«  يف 

اإىل  االإنكليزية وو�شل  اإىل  قراأها عليها مرتجمة 

ال�شياء  فان�شحب  »وذهبِت  يقول:  حيث  نهايتها 

)...(/ مل يبق منك �شوى عبري/ يبكي وغري �شدى 
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الوداع: »اإىل اللقاء/ وتركِت يل �شفقًا من الزهرات 

جّمعها اإناء«.

اأغرورقت عينا لوك نوران بالدموع، وعانقته وهي 

تردد: »اأاأ�شتحّق اأنا كل هذا يا بدر؟« وتوهم يف هذا 

اأو دعوة اإىل حب ليكتب بعد  املوقف حبًا جديداً، 

اأخرى  باري�س« ق�شيدة  »ليلة يف  واحد على  يوم 

هي »اأحبيني« وفيها يخاطب لوك نوران: »وما من 

.. كلُّ من   الذي كانا/ ولكنرْ
َّ
عادتي نكراُن ما�شي

، ع�شقت 
َّ
اأحببُت قبلِك ما اأحّبوين/ وال عطفوا علي

، حتملني 
َّ
علي �شعورهنَّ  ترّف  اأحيانًا/  كّن  �شبعًا 

لعل  اأكوام املحار،  فاأبحُث بني   )...( ال�شني/  اإىل 

يداَي  تدمى  واإذرْ   /، كالنجمهرْ منه  �شتبزُغ  لوؤلوؤة 

وُتنَزُع االأظفاُر عنها ال ينّز هناك غرُي املاء/ وغرُي 

على   / الب�شمةرْ فتقطُر  املحار،  َدِف  �شَ من  الطني 

القلب تنبثُق،/ الأن جميع  ثغري دموعًا من قرار 

مار�س   15 ويف  اأحّبوين«.  ما  قبلِك  اأحببُت  من 

1963 طار اإىل باري�س يف طريق العودة اإىل الوطن 

حتت اإحلاح زوجته ور�شائلها التي ت�شف احلالة 

وفى  العائلة،  وطاأتها  حتت  ترزح  التي  املزرية 

باري�س عر�شه اأ�شحابه بال جـدوى على عـدد من 

االأطباء الفرن�شيني، ويف 23 مار�س 1963 غادر 

اأوريل وقد  باري�س على كر�شي متحرك من مطار 

ذكرت لوك نوران كيف جاءت هي واأدروار طربيه 

و ماري جورج و�شيمون جارجي لتوديع بدر يف 

املطار فبدا بدر لها وكاأنه ذاهب �شد الزمن و�شد 

املوت.

ق�شيدة  ال�شياب  كتب   1964 اآب   21 ليلة  ويف 

اإقبال  زوجته  اإىل  اأهداها  وداع«  »ليلة  عنوانها 

عليها  وعطفه  لها  حبه  عن  ال�شياب  يعرب  وفيها 

كان  لو  ويتمنى  وحدتها  يف  معها  و�شعوره 

مبقدورها اأن ت�شعر معه ويقول :

اآه لو تدرين ما معنى ثوائي يف �رسير من دم

ميت ال�شاقني حمموم اجلبني

تاأكل الظلماء عيناي ويح�شوها فمي

تائها يف واحة خلف دار من �شنني

واأنني

من هنا ميكننا و�شف ال�شياب باأنه ج�شد حمنط 

ي�شتعل برغبات حول ن�شاء م�شتحيالت.
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67] كاتب من املغرب  .

اإهداء 

ال�شاعر  اإىل  انتبه�ا  من  اأوائل  من  الباز،  �شعيد  ال�شاعر  اإىل 

فرناندو بي�ش�ا، فقدمه للقراء املغاربة

عمره  من  اأع�اما  �شلخ  الذي  اأخريف  املهدي  ال�شاعر  واإىل 

للتعريف بذخائر هذا ال�شاعر الغريب

التقدمي :

الكاتب ومدينته

املكان  تركها  لب�شمات  نتاج  هي  الكاتب  مدينة 

يف روحه، قد تكون هذه املدن معادال لل�شعادة اأو 

املتعة اأو احلب اأو االإ�شتيهام  اأو املعاناة اأو املنفى 

بو�شفها  املدينة  اأن  كما  احلرب،  اأو  االإختناق  اأو 

ف�شاء، ترتبط مبعاين الذاكرة والتاريخ واحل�شارة 

خّلدوا  لكتاب  �شهرية  مناذج  يلي  فيما  والثقافة.. 

اأ�شماء مدنهم : 

ال�صاعر بودلري وباري�ش 

عا�شمة  هي  مبا  بباري�س،  وثيقا  ارتباطا  بودلري  ارتبط 

العمراين والفكري والثقايف، لكن  ومدينة عاملية يف بعدها 

كما ارتبط ا�شم 

براغ بكافكا، ودبلن 

بجوي�س، وباري�س 

ببودلري، وطنجة  

مبحمد �شكري، 

فاإن ل�شبونة مدينة 

»الالطماأنينة«، 

اأم�شت مقرتنة با�شم 

بي�شوا، وبف�شله وجلت 

عامل االأدب من بابه 

ال�شا�شع..

ال�صاعر الربتغايل

فرناندو بي�ش�ا 

فـي كتابه عن »ل�سبونة«
  تقدمي وترجمة : حممد الفحامي ]



باري�س التي نعرف اليوم – مدينة النور واالأ�شواء 

اأمان تر�شو فيه �شفن املبعدين واملنفيني  ومرفاأ 

واملن�شقني، اأو باري�س مبا هي عيد اأو وليمة كما 

ال�شائع  اجليل  ومعه  همنغواي)1(،  اإرن�شت  راآها 

من الكتاب االأمريكيني الذين اأقاموا بباري�س يف 

للنفور و  ال�شاعر مكانا  – راآها  ما بني احلربني 

له  اأوحت  هنا  من  والكاآبة،  والغثيان  ال�شوداوية 

بديوانه ال�شعري »كاآبة باري�س« . 

 اإنها باري�س القرن التا�شع ع�رس التي �شهد ال�شاعر 

ذلك النمو والتحول العمراين الهائل الذي طالها، 

اإعادة تاأهيل و�شط املدينة،   : وكان من مظاهره 

وامل�شحة  الوا�شعة،  الكربى  اجلادات  وخلق 

اجلمالية التي �شبغت على املعامل الكربى، واإن�شاء 

الطرق  �شبكات  واإعداد  واملنتزهات،  احلدائق 

ال�شفلية.  

نف�س  يف  �شيو�شو�س  الكبري  امل�رسوع  هذا  اإن 

�شت�شكل  عظيمة   « اآالما   « فيها  فيخلق  ال�شاعر، 

ال�شعرية اجلذرية..لذا كانت العالقة  خلفية لروؤاه 

بني  التقابل  على  تقوم  ومدينته،  ال�شاعر  بني 

االإح�شا�س باالإعجاب العميق واالإغواء الكبري الذي 

باالإختناق  ال�شعور  وبني  فيه،  املدينة  اأحدثته 

والغّم فيها . اإن ج�شامة هذا النمو �شرتعب ال�شاعر 

فتجعله يتخيل ما ي�شميه نقاد بودلري بـ: »اأ�شباح 

العمران«.

ينطلق �شارحو ق�شائد بودلري، ال�شاعون لتاأويلها 

تاأويال من�شجما مقنعا، من هذا التحول العمراين 

العظيم الذي غرّي وجه باري�س يف القرن 19، والذي 

لدالالت  تف�شري  الإن�شاء  اأ�شا�شيا  مدخال  يعتربونه 

التي  والكاآبة  والت�شكع  وال�شيق  والنفور  الرف�س 

تن�شح بها ق�شائد ال�شاعر، واأبرز هوؤالء الفيل�شوف 

» فالرت بنيامني«  يف كتابه »باري�س القرن التا�شع 

ع�رس« وهو كاتب مفكر خ�ّس بودلري بالعديد من 

: »�شارل بودلري: �شاعر غنائي  اأهمها  الدرا�شات، 

يف ذروة الراأ�شمالية«)2(.

مل يذكر ال�شاعر مطلقا اأمكنة باري�س، ومل يوؤرخها 

فيها  ذكر  واحدة  مرة  با�شتثناء  ق�شائده،  يف 

ق�شيدته  يف  الكارو�شيل  وف�شاء  اللوفر  متحف 

اأنه اأقام يف اأكرب عدد من  »البجعة«، بالرغم من 

�شوارعها، عّدها  دار�شوه اأربعني �شارعا وعنوانا، 

وينّم  دائنيه،  من  ال�شاعر  فرار  ب�شبب  هذا  وكل 

اآن واحد..  هذا عن حبه لباري�س  وكرهه لها يف 

كتب عنه ال�شاعر الفرن�شي جول الفورج )1860 

الذي حتدث عن باري�س،  االأول  »اإنه    :)1887 –
بو�شفه معذبا يوميا يف العا�شمة »، اأما ال�شاعر 

بباري�س:  يلحق  �شاهده  الذي  التحول  عن  فقال 

»اأ�شحى كل �شيء بالن�شبة يل األيغوريا )متثيل( ، 

واأم�شت ذكرياتي الغالية اأ�شّد ثقال من ال�شخور«.

جوي�ش ودبلن

مرحلة  عا�س  جوي�س  جيم�س  اأن  من  بالرغم 

اإيرلندا،  االأ�شلي  بلده  خارج  حياته،  من  كبرية 

فاإن التجربة االإيرلندية حا�رسة يف كتاباته، بل 

ت�شكل االأ�شا�س الذي ينطلق منه، فعامله التخييلي 

متتد جذوره يف تربة مدينته »دبلن«، التي يعك�س 

واأيام  اأ�رسته  داخل  ون�شاأته  واأحداثها  حياتها 

درا�شته بها واأ�شدقاءه فيها.

مل يتوقف جوي�س، البتة، عن ذكر مدينته »دبلن«، 

منها  بالذكر  نخ�س  املتنوعة،  موؤلفاته  يف 

يقدم  التي   دبلن«،  »نا�س  الق�ش�شية  جمموعته 

فيها لوحة باألوان طبيعة ومزاج اأهل دبلن، ترتاوح 

نا�س  والتهكم،  والق�شوة  وال�شادية  اجلنون  بني 

طالعون من تربة دينية واجتماعية حمافظة .

ارتباطا حميما  رائعته »عولي�س« ترتبط  اأن  كما 

التي تعد حتفة من حتف  الرواية  بـ»دبلن«، هذه 
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خالل  اأحداثها  جتري  اخلالدة،  العاملي  االأدب 

جتوب   ،1904 يونيو  من   16 هو  واحد،  يوم 

بلوم  ليوبولد  هما  اإيرلنديتان،  �شخ�شيتان  فيه 

وجاءت   . دبلن  مدينة  ديدالو�س،  �شتيفان  و 

الدقة  التطواف هذا، من  اأو�شاف جوي�س لف�شاء 

الذي  اأن ير�شم امل�شري  اليوم،  بحيث ميكن للمرء، 

التي  االأماكن  بع�س  اإن  بل  البطالن،  فيه  �شار 

ا  بها، وتوقفا عندها كال�شيدلية )�شويني�س(، 
ّ
مر

االإجالل  كل  املواطنون  لها  يكّن  اأماكن  اأ�شحت 

والتبجيل.

الروائي  بني  الوثقى  العروة  هذه  على  وتاأ�شي�شا 

الكبري ومدينته التي خلدها يف اأدبه، واعرتافا له 

بجميل ال�شنيع الذي جعل منها اأثرا ثقافيا عامليا، 

داأبت »دبلن«، يف كل �شنة، على تنظيم مهرجان 

ي�شتغرق اأ�شبوعا ينتهي يوم 16 من يونيو، تتخلله 

حول  تدور  وقراءات  واحتفاالت  اأدبية  تظاهرات 

�شكان  اأما  جوي�س،  جيم�س  عند  ال�رسدي  املنجز 

دبلن فاإن م�شاعرهم تتوحد وتتقارب حول رواية 

اأوان  التداول  من  منعت  التي  الرواية  »عولي�س«، 

اأن  كما   . وطنيا  كنزا  اليوم،  واأم�شت،  �شدورها، 

برج »مارتيلو«، الواقع قبالة البحر، اأ�شبح مزارا 

يق�شده النا�س وال�شياح، الأن »جوي�س« كان يقيم 

الكتاب عام 1904، وهو املكان  به مع نفر من 

»عولي�س«.  من  االأول  امل�شهد  فيه  يجري  الذي 

اأ�شحى الربج معلمة �شياحية ومتحفا يحمل ا�شم 

الكاتب الأنه يحت�شن ذكراه .

كافكا وبراغ

ال ميكن ف�شل مدينة » براغ« عن الكاتب الكبري 

» فرانز كافكا«، فكل قارىء اأو معجب بالكاتب، 

تركته  الذي  االأثر  حجم  يكت�شف  اأن  مبقدوره 

املدينة يف كافكا، والطريقة التي تنعك�س بها  يف 

اأعماله الروائية.

مدينته  كافكا  به  ميثل  الذي  االأ�شلوب  يظل 

غمو�شا،  االأكرث  احلديث  االأدب  خطوات  اإحدى 

يف  ي�شفها  التي  االأماكن  اأبدا،  ي�شمي،  ال  فهو 

اخللفية،  اإىل  املدينة  ترتاجع  وق�ش�شه،  رواياته 

عديدة  فم�شاهد  بها،  توحي  كثرية  اأ�شياء  اأن  بيد 

االأمكنة  هذه  تنقل  و»الق�رس«،  »املحاكمة«  من 

واأجواءها الفريدة .

عن  اأورزديل«  »يوهان�س  الت�شيكي  الكاتب  قال 

: »كان كافكا هو براغ، وكانت براغ هي  كافكا 

كافكا«، وكتب كافكا يف ر�شالة الأحد اأ�شدقائه: 

ال�شغرية  االأم  لهذه  �شبيلنا،  براغ  تخلي  »لن 

خمالب، ينبغي االإذعان لها ...« 

وباآثارها  براغ،  بتاريخ  مهوو�شا  كافكا  وكان 

�شوارعها،  يف  التجوال  يع�شق  وكان  العمرانية، 

وكانت له معرفة عميقة مبباهج املدينة العمرانية: 

التي  مبنازلها  وحتى  بل   .. وكنائ�شها  ق�شورها 

يقيم بها العابرون، الواقعة باجلانب القدمي منها، 

وباأ�شمائها التي انتزعت منها، واحتفظ  بها يف 

املتحف البلدي . وثمة اأ�شماء ملقاه اأدبية دخلت 

التاريخ، ف�شارت م�شهورة الأن كافكا كان يختلف 

حيث  »الكونتناتال«  اأو  »اللوفر«  كمقهى  اإليها، 

لتتطارح  املدينة  يف  اجلرمانية  النخبة  جتتمع 

التي  املقاهي  والفل�شفة، وهي  االأدب  يف ق�شايا 

اأملع  ومن  براغ«،  »حلقة  وتكون  ن�شوء  عرفت 

اأ�شمائها : كافكا وماك�س برود .)3(

بول باولز/ حممد �صكري وطنجة

املو�شيقي  واملوؤلف  الروائي  باولز،  بول  عا�س 

االأمريكي، ثالثة وخم�شني عاما من عمره البالغ 

التي  املدينة  طنجة،  يف  عاما  وثمانني  ثمانية 

فتنته اإبان زيارته لها اأول مرة �شنة 1931، وكان 

حامية  قوى  »اأربع  من  ب�شبب  خا�س  و�شع  لها 
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ووفرة من القن�شليات، واأربع عمالت نقدية، كانت 

بلدا الأممية القلوب ال�شائعة«)4(، و�شاكنتها التي 

العرب  من  يتكون  عجيبا  ف�شيف�شاء  ت�شكل  كانت 

واالأمازيغ واالإ�شبان واالأوربيني، وملتقى لالأديان 

الثالثة الكربى، متاهى الكاتب مع املدينة فرتجم 

نقل  على  عكف  حني  ال�شفهي،  تراثها  من  بع�شا 

لرواة  االإجنليزية  اإىل  حكايات وق�ش�س �شفاهية 

بداياته  )يف  �شكري  كمحمد  معروفني  طنجيني 

اليعقوبي  واأحمد  االآفاق(،  �شهرته  تطبق  اأن  قبل 

والعربي العيا�شي وحممد املرابط . 

ا�شثنائية،  حب  عالقة  طنجة  مع  باولز  اأقام 

اأن  االأمريكي  الروائي  لالأدب  التاأريخ  كاد  حتى 

اأو  مو�شوعة  جتد  اأن  ال�شعب  من  »اإنه  اإذ  ين�شاه، 

تاريخا للرواية االأمريكية يتحدثان عنه، وعندما 

حاول اأحد موؤرخي الرواية االأمريكية وهو مارك 

�شابوتا، ادراجه �شمن ف�شول تاريخه، ابتكر له 

حيث  االأجنبية«،  »ال�شعبة  �شماها  خا�شة،  فقرة 

غري  ف�شاءات  من  امل�شتوحاة  اأعماله  عن  حتدث 

اأمريكية، باقت�شاب �شديد«)5( .

واأبرزها  اأهمها  اأن  باأعماله،  املهتمون  ويلحظ 

هي تلك التي تتخذ من اأر�س املغرب ف�شاء لها، 

 ،1939 اجلبل«  فوق  »�شاي  االأوىل  ق�شته  نحو 

و»ال�شماء الواقية« 1949، و»دعه ي�شقط« 1955، 

و»بيت العنكبوت« 1962، باالإ�شافة اإىل اأنه اأثار 

ف�شول اأ�شهر اأعالم جيل الغ�شب اأو اجليل املتعب 

عن  بكتاباته  تاأثروا  الذين  االأمريكي،  االأدب  يف 

مدينة طنجة، فجاءوا لزيارتها من اأجل الغلمان 

عابرة  �شعادة  عن  وبحثا  وال�شكينة،  واحل�شي�س 

الذي  االأمريكي  املجتمع  اأوزار  من  حتررهم 

رواية   �شاحب  بوروز  وليام  وهم  عليه،  ثاروا 

�شاحب  كريواك   وجاك  العارية«  »الوليمة 

املثري  وال�شاعر  الطريق«،  »يف  ال�شهرية  الرواية 

املدويتني  الق�شيدتني  �شاحب  غين�شربغ   اأالن 

يف  دليلهم  باولز  بول  كان  و»عواء«،  »اأمريكا« 

طنجة التي اأقاموا فيها لبع�س الوقت،ثم غالبهم 

حنني العودة اإىل ديارهم االأمريكية، اأّما ب.باولز 

 ،1999 عام  نحبه  ق�شى  اأن  اإىل  فيها  فمكث 

اأجل  من  »جاء   : روندو  دانييل  الكاتب  عنه  قال 

بكاملها«)6(.  به ميكث حياة  فاإذا  ف�شل �شيف، 

الع�شق لطنجة واالإخال�س لها،  وبالرغم من هذا 

املغربي  املجتمع  عن  غريبا  ظل  الكاتب  فاإن 

ينظر اإليه نظرة االأجنبي الذي يتاأ�شف على اندثار 

�شورة طنجة املدينة الكو�شمبولوتية، وعلى زوال 

اإىل حظرية  الدويل اخلا�س بعد عودتها  و�شعها 

ثمة،  من  روؤيته،  فكانت   ،1956 عام  املغرب 

روؤية اثنوغرافية  يبحث من خاللها عن كل ماهو 

�شاذ وغرائبي وبدائي، ت�شتجيب لل�شورة النمطية 

ومن   . ال�رسق  عن  الغرب  يكونها  التي  ال�شلبية 

هنا يجدر اأن ن�شري اإىل البون ال�شا�شع بينه وبني 

دائمة  ب�شورة  االإقامة  اختار  اأجنبي  اآخر  كاتب 

يف مدينة مراك�س، عنيت الكاتب االإ�شباين خوان 

غويتي�شولو الذي يجاهر بتعاطفه مع ق�شايانا – 

نحن العرب- وعلى راأ�شها ق�شية فل�شطني..

وعلى النقي�س من ب . باولز ج�شد الكاتب املغربي 

اأدبه  يف  طنجة  عوامل  �شكري  حممد  الراحل 

ومناخاتها  لف�شاءاتها  و�شفه  اإن  جت�شيد،  خري 

ال�شفلي  لواقعها  العميق  ونقله  االإجتماعية 

التي ال ي�شاهيه فيها  الليلي ومعرفته،  وعاملها 

واملبعدة  املن�شية  االإجتماعية  بال�رسيحة  اأحد، 

التي حتيا  يف هوام�س املجتمع، و�شربه الأغوارها 

النف�شية والوجودية )بحارة وموم�شات وم�رسدون 

واأيتام واأطفال الدروب ال�شيقة..(، يغرينا بالقول 

حممد  هي  وطنجة  طنجة،  هو  �شكري  حممد  اإن 

التي  بال�شهرة  للكاتب  مدينة  فطنجة  �شكري. 

اكت�شبتها عربيا وعامليا، مثلما اأن الكاتب مدين 

لها باحلظوة  وال�شهرة واملجد الذي ناله، ما جعله 

ي�شبح قبلة للمبدعني واملهتمني بال�شاأن الثقايف 

يف  ي�شطادونه  ال�شواء،  على  والعجم  العرب  من 
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حوانيت طنجة اأو مقاهيها للظفر ب�شورة اأو لقاء 

بالكاتب  ينعت  اأن  يوثر  لذا كان  اأو حديث معه.. 

الذاتية  ال�شرية  الطنجي، ويكفي ذكر ثالثيته يف 

و»وجوه«  االأخطاء«  و»زمن  احلايف«  »اخلبز 

للتدليل على ح�شور طنجة الطاغي يف اأدبه .

مناذج اأخرى

احلديث  االأدب  اأعالم  من  كثرية  اأمثلة  نعدم  ال 

ما،  مبدينة  اأ�شماوؤهم  اقرتنت  الذين  املربزين 

ف�شارت مالزمة لهم، كارتباط الروائي االأمريكي 

اأ�شبحت  التي  بروكلني  مبدينة  اأو�شرت«  »بول 

اأعماله،  بع�س  يف  االأو�شاف  كاملة  �شخ�شية 

اأو Brookline boogie اأو عالقة الروائي   Smoke نحو

العربي الكبري جنيب حمفوظ بالقاهرة، وجت�شيده 

اأو  رواياته،  يف  الكربى  ومعاملها  الأحيائها 

ال�شاعر اليوناين ق�شطنطني كفايف  باالإ�شكندرية، 

اأورهان  الكبريين  الرتكيني  الروائيني  ارتباط  اأو 

باموق و ندمي غور�شيل با�شطنبول)7(.. اأو ال�شاعر 

دروي�س  حممود  غيابه،  على  املاأ�شوف  الكبري 

باأر�س اجلليل يف فل�شطني..

ملحة عن كتاب ل�صبونة

�شمن   1992 عام  عليه  عرث  الذي  الكتاب  هذا 

املخطوطات التي تركها ال�شاعر، نرتجم مقدمته 

التي كتبها الباحث االإ�شباين روخيليو اأوردونييث 

بالنكو  ملنا�شبة �شدور الطبعة االإجنليزية، وهي 

االأدبي،  مبنجزه  وعالقتها  �شريته  يف  قراءة 

وخامتته التي اأحلقت بالطبعة الفرن�شية لل�شحفي 

واالأديب اأنطون دي غودمار)8( الذي يراأ�س حترير 

جملة تعنى بق�شايا االأدب الفرن�شي، هي حتقيق 

اأدبي اأجنزه الكاتب خالل �شفر قام به اإىل مدينة 

اآثار الكاتب الربتغايل عرب  ل�شبونة، يتق�شى فيه 

ويعرب  عائلته،  من  تبقى  من  اأو  معارفه  مقابلة 

االأمكنة التي كان فرناندو بي�شوا يرتادها، تنتمي 

هذه  اخلامتة اإىل نوع اأدبي اآخذ يف الربوز يطلق 

عليه  »الريبورتاج االأدبي« . يت�شكل  الكتاب من 

لل�شائح  ينبغي  »ما  عنوانه  اأولها  اأق�شام،  ثالثة 

ال�شاعر  فيه  يف�شل  االأق�شام،  اأطول  وهو  روؤيته«، 

مدينته  ذخائر  عن  احلديث  بي�شوا  والروائي 

ل�شبونة التي ينبغي للزائر اأن يزورها : الكنائ�س 

ال�شبع  واله�شاب  واملتاحف واحلدائق واجلادات 

والق�شور وامليناء والنهر العظيم التاج الذي ينبع 

من اإ�شبانيا، ويعرب الربتغال لريمتي يف اأح�شان 

بهاء  في�شفي  ل�شبونة،  عند  االأطل�شي  املحيط 

اآخر  ال�شم�س يف  تاأفل  املكان، حني  و�شحرا على 

النهار . يقول عنه بي�شوا يف �س 97 من الكتاب: 

 ، ل�شبونة  على  بعد  يتعرف  مل  الذي  الزائر  »اإن 

�شي�شحره جمال حو�س التاج الفريد، عرب مناظره 

ال�شبع«.  اله�شاب  اأعلى  من  يراها  التي  البهية 

فيه  يقدم  ل�شبونة«،  »�شحف  عنوانه  وثانيها 

زمنه،  ال�شادرة يف  ال�شحف  باأهم  الكاتب جردا 

را�شدا فيه وقت �شدورها، وطبيعة اجلمهور الذي 

تتوجه اإليه، والروؤى املذهبية التي ت�شدر عنها.. 

وثالثها عنوانه »زيارة اإىل �شينرتا«، وهي مدينة 

تقع �شمال ل�شبونة، وتبعد عنها بخم�شة وع�رسين 

وتراث  الطبيعة  بني  التام  التجان�س  كيلومرتا، 

�شمن  ت�شنفها  اليون�شكو  منظمة  جعل  املدينة، 

الرتاث االإن�شاين، عام 1995 .

احلقيبة  �شمن  عليه  عرث  الذي  الكتاب  هذا  اإن 

لدليل  عديدة،  خمطوطات  حتوي  التي  اجللدية 

ملدينته،  ال�شاعر  بحب  ي�شي  �شامل  �شياحي 

وافتنانه بها، مثلما ي�شي مبعرفة بي�شوا  العميقة 

وعمارة  وجغرافية  تاريخا  مدينته:  باأ�رسار 

ودبلن  بكافكا،  براغ  ا�شم  ارتبط  فكما  وفنونا، 

مبحمد  وطنجة   ببودلري،  وباري�س  بجوي�س، 

�شكري، فاإن ل�شبونة مدينة »الالطماأنينة«، اأم�شت 

مقرتنة با�شم بي�شوا، وبف�شله وجلت عامل االأدب 

من بابه ال�شا�شع..

71نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



الن�صان املرتجمان

1 - املقدمة  

 1988 عام  يونيو  من  ع�رس  الثالث  يف  ولد 

نوغيريا–  مادالينا  ماريا  اأمه–  تلقت  بل�شبونة، 

يواكيم  اأبوه–  وعمل  متينا،  ثقافيا  تكوينا 

– موظفا، عرف ب�شحته العليلة، وب�شغفه  بي�شوا 

»جريدة  يف  مبقاالت  ومب�شاهمته  باملو�شيقى، 

فريناندو  ق�شى  �شنوات  خم�س  خالل  االأخبار«. 

مرتعا  غ�شا،  مابرح  نعيم  يف  طفولته  بي�شوا  

. وبحلول عام 1893  باحلب واحلنان والرعاية 

�شريحل اأبوه، فيما كانت اأمه حامال تنتظر طفال 

ثانيا، هو جورجي الذي �شريث عن اأبيه ه�شا�شة 

البنية، فيق�شي نحبه خالل عام .

يف العام 1895، �شتتزوج مادلينا بي�شوا بـ»جواو 

للربتغال  قن�شال  للتو  عني  الذي  رو�شا«،  ميغيل 

�شرتحل  التي  اإفريقيا،  بجنوب  »دوربان«  يف 

يناير  يف  بها  لتقيم  اجلديدة  االأ�رسة  هذه  اإليها 

1896 . �شعر بي�شوا ،الذي يقرتب وقتئذ من عامه 

الثامن، باغت�شاب مزدوج : اأوال، الأنه حمروم من 

اأمه التي ما عادت متح�شه الرعاية واالإهتمام ، 

اأمه(،  لزوج  كراهية طبيعية  ما خلق عنده  )وهو 

وثانيا، الأنه حرم من ل�شبونة، ومن نهرها التاج، 

ومن األعاب طفولته، ومن كل ما كان ي�شكله حّيه 

االآن  منذ  �شتعوزه  ل�شعادة،  اأ�شا�س  من  ومدينته 

ف�شاعدا . 

تلقى  التي  بدوربان  ظل   ،1905 العام  حتى 

فيها  اأجرب  كاثوليكية  موؤ�ش�شة  يف  بها،  درو�شه 

التحدث  اكت�شب  التي  االإجنليزية  ا�شتعمال  على 

وجيز.  وقت  يف  واإتقان،  بطالقة  بها،  والكتابة 

دائمة،  ب�شورة  بدوربان،  بي�شوا  حياة  عك�شت 

حنينه اجلارف اإىل ل�شبونة، يحّف به اأ�شخا�س ال 

عالقة لهم بالربتغال، يحدثونه عن مدينته، بنوع 

يكتب،  مل  بعد،  وفيما   . والالمباالة  اجلفاء  من 

البتة، يف �شفحة واحدة من كتاباته العديدة عن 

دوربان، مدينة »املنفى«، هو اأ�شري ذكرياته التي 

فاقمها هذا البعاد الق�رسي .

ذكريات  اأن  اإفريقيا،  جنوب  يف  املرجح،  من 

املا�شي،  وم�شاهد  ودروب  الق�شرية،  طفولته 

تالزم ذاكرته بطريقة تكاد تكون يومية، �شتبدو 

الفتى  لهذا  بالن�شبة  حتتمل  ال  النو�شتاجليا  هذه 

طور  يف  كان  مّلا  عليه،  ا�شتحال  الذي  اليافع 

التي  والهناءة  النعيم  حياة  يحيا  اأن  املراهقة، 

االإقتالع  اء هذا 
ّ
الق�شرية، جر عا�شها يف طفولته 

 . بها  النور  راأى  التي  مدينته  من  املفاجىء  

بعناية تكاد ت�شبه الو�شوا�س االإ�شتحواذي، يتذكر، 

ويتذكر  املطلقة،  �شعادته  �شنوات  حلظة،  كل  يف 

ق�شاها  ع�شية  وكل  �شبيحة،  وكل  اإح�شا�س،  كل 

يف املدينة البي�شاء، يف هذا املكان الذي ي�شفه 

يف ال�شفحات التي �شتلي بـ: »روؤية حلم فاتنة«.

يف ال�شابعة ع�رسة من عمره، �شيعود، يف النهاية، 

العودة  هذه  �شتجعله  احلق،  ويف  ل�شبونة،  اإىل 

�شت�شم  الأنها  وعنيفة،  موؤثرة  حقيقة  يالم�س 

يتعذر  باأحالم  امل�شتحيلة  اللقى  هذه  مبي�شمها 

متنف�شا  تعد  ذلك،  مع  لكنها،  االآن،  منذ  حتققها 

له.

ل�شبونة«،  اإىل  »العودة ثانية  يكتب يف  ق�شيدته 

من  اأراك،  »مازلت   :1924 عام  نظمها  التي 

جديد، مرة اأخرى / يا مدينة طفولتي املن�رسمة 

ب�شورة رهيبة«، ويف العام 1926، اأدخل تنويعا 

فا�شتبدل لفظة  »املن�رسمة« بـ»ال�شائعة«. فاإىل 

ماذا ي�شري ؟ . يف البيت االأ�شلي، يبدو من املحقق 

اأن طفولته هي التي »ان�رسمت ب�شورة رهيبة«، 

املدينة،  لت�شمل  متتد  املرة  احلقيقة  هذه  وباأن 

بعد،  فيما  اأدخله، عامني  الذي  التنويع  لكن، يف 
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ب�شورة  »�شاع  كان  ما  يف  نفكر  اأن  ميكننا 

رهيبة«، اإذ لي�س طفولته فح�شب، بل املدينة التي 

من  بالرغم  االإطار،  هذا  اأن  اإال  له،  اإطارا  �شكلت 

ت�شكله، دائما، من العنا�رس ذاتها، كان قد تراءى 

له، من االآن، خمتلفا، باملقدار الذي يختلف فيه 

جهة  ومن  جهة،  من  للطفولة  الغ�س  االإن�شياب 

اأخرى مالحظة هذا امل�شهد الذي ان�شابت  فيه عرب 

عيون الرا�شد الب�شرية .

ال�شاعر املفتوحة،  اأمام معاناة  الواقع، نحن  يف 

يعرونا  منها،  �شفائه  وا�شتحالة  الرهيبة  وعزلته 

القلق ب�شبب التفكري يف اأن بي�شوا قد اأدخل التنويعة 

»ال�شائعة«، بعد اأن انقاد اإىل تفكري داخلي مرير 

حول ال�رساع الذي يقابل بني واقع االأحداث الفظ، 

وواقع االأحا�شي�س ال�شفاف الوا�شح .

وهب  الذي  خا�س،  ب�شكل  الوا�شح  الرجل  هذا 

احل�شا�س  والتحليل،  االإ�شتنتاج  يف  قوية  ملكات 

بطبيعة  الورق،  على  يقيد  عميقة،كان  ب�شورة 

مرهبة وكثيفة، كل ما يكابده: »اأحا�شي�شي اأرمدة/ 

خليايل/ اأتركها ت�شقط/ يف مرمدة العقل«.

مّلا عاد اإىل ل�شبونة، انتظرته املدينة من دون اأن 

العمر،االآن،  من  له  اأن  بيد  تغيريات،  عليها  يطراأ 

�شبعة ع�رس عاما، وما يزال مبقدوره اأن يتذكر اجلّو 

ال  الدروب  اأن  االأوىل، غري  �شنواته  احت�شن  الذي 

ميكنها اأن ت�شتقبل �شوى معاناته وحريته. اأم�شت 

حياته بحثا م�شتحيال عن نعمة غري موجودة، مل 

يعد، اأبدا، يغادر ل�شبونة ونواحيها )با�شتثناء �شفر 

تقول  وكما  اإبورا(،  اإىل  واآخر  بورتواأليغري،  اإىل 

– خمت�شة يف حياة واأعمال  تريي�شا ريتا لوبيز 

تعد  لبي�شوا،مل  بالن�شبة  ل�شبونة،  اإن   :  - ال�شاعر 

مدينة فح�شب،بل اختزلت وطنه برمته . 

مبجد  فخار  ن�شيد  الدليل  الكتاب-  هذا  ي�شيع 

الرتاث الفني والتاريخي والثقايف للغة الربتغالية 

والربتغاليني ول�شبونة، الذي ي�شكل ع�شارة البلد، 

وال�رسوح  والتماثيل  احلدائق  لي�شع  ميتّد  فخار 

واملتاحف  والكنائ�س  والعقار  والزخارف 

وال�شجون وامل�شارح واخلزانات وال�شحف... هذه 

ال�شحائف مهداة اإىل اأكرب املبدعني الربتغاليني، 

الفنانني  عمل  واإىل  املتنوعة،  املهن  واإىل 

جمال  مناء  يف  اأعمالهم  �شاهمت  الذين  الغرباء 

املدينة املثري، واإىل عمل املو�شيقيني وامللحنني 

يعك�شون،  كيف  عرفوا  الذين  ال�شيا�شة  ورجاالت 

اإنها   . البي�شاء  املدينة  هيئة  مرهفة،  بح�شا�شية 

انبعاث  من  مكن  الذي  باالإعتزاز  ت�شي  اأعمال 

اإنها   ،1755 لعام  الكبري  الزلزال  بعد  ل�شبونة 

تعك�س هذا املا�شي املجيد الذي �شمد اإىل اأيامنا 

يف �شكل غرانيت اأو رخام اأو رقوق، تطوق، رمزيا، 

اأو  اأو يف م�شعد �شانتا جو�شتا  التاج   نهر 
ّ
م�شب

اأخرى  مرة  اأراك  )»...مازلت  كاموي�س.  متثال 

اأنا  ماتبقى/  وكل  التاج  نهر  ويا  يال�شبونة،   /

 بي�شوا، خالل 
ّ
العابرلك ويل، بال جدوى...«( .  اأكب

 ...«( املا�شي  اآثار  على  هذا،  ذكرنا  وقد  عودته، 

ياح�رسة،  اأنا،  لكنني،  اأخرى/  مرة  اأراك  مازلت 

 اأنه غريب 
ّ

مل اأعد اأرى ذاتي مرة اأخرى...«(، يح�س

اأنا ال�شخ�س ذاته الذي عا�س  اأنا ؟  عن ذاته )»... 

هنا، والذي عاد هنا / والذي عاد اأي�شا واأي�شا / 

والذي عاد اأي�شا اإىل هنا مرة اأخرى.. «(، لن تكون 

االأ�شياء مثلما كانت من قبل، بيد اأنه، مع ذلك، لن 

يقدر اأبدا على فراق مدينته )يتطابق بي�شوا، على 

تقول  ل�شبونة(.   = لي�شبوا  مع  القافية،  م�شتوى 

تريي�شا ريتا لوبي�س : كل القرى الربتغالية، عنده، 

املزروعة  غري  الغابات  وكل  ل�شبونة،  اأحياء  هي 

يف  يوجد  �شيء  كل  وحدائقها،  منتزهاتها  هي 

مدينته مكثفا وممّدنا .

اإعطاء  ابتداء من هذه اللحظة، يتفنن ال�شاعر يف 
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التاريخ،  يف  ت�شتحقها  التي  املكانة  الربتغال 

�شنحت له الفر�شة، وهو بدوربان، اأن يلحظ اإنكار 

الربتغاليون يف  لعبه  الذي  للدور  غالبا،  النا�س، 

العزم، يحذوه اجلّد، على  تاريخ االإن�شانية، فعقد 

�رسورة كتابة دليل �شي�شمح بالرفع من �شاأن بلده 

اإىل املكانة اجلديرة به . )يحرر عام 1934 ديوان 

»ر�شالة« وهو االإ�شدار الوحيد باللغة الربتغالية 

هو  موؤقتا  عنوانا  يحمل  والذي  �شيطبعه،  الذي 

اأي�شا بنيته حتقيق هذا  اأي ما ي�شي  »الربتغال«، 

الهدف( .

هذه  ثمرة  هو  اأيدينا،  بني  الذي  الدليل  هذا  اإن 

التي، وهي حتمل عنوانا  عاما:  الفكرة االأ�شيلة 

اأن  مبقدورها  كان  الربتغال«،  عن  �شيء  »كل 

تكون املراآة املكتوبة للتاريخ املا�شي واحلا�رس 

والإكت�شافاتهم،  العظيمة  الأحداثهم  للربتغاليني، 

لقد   . العامل  تاريخ  الهامة يف  الإ�شهاماتهم  وكذا 

اختزل امل�رسوع يف هذا الدليل الب�شيط، واإذ يبدو 

اأنه يحظى،  اإال  العام 1925،  بي�شوا كتبه يف  اأن 

ال�شفحات  هذه  يف   . مده�شة  براهنية  ذلك،  مع 

التي ي�شتعمل فيها ال�شاعر لغة ي�شرية على قرائه 

املهملة  الربتغال  هذه  تقدمي  اإىل  ي�شعى  ا، 
ّ
طر

اإن  امل�رسوع،  حقها  اأغمطت  والتي  واملن�شية 

ل�شبونة بو�شفها رمزا واخت�شارا للبلد والأرا�شيه 

يف ما وراء البحار، ترتئ، هنا، »وقد رّد االإعتبار 

املوؤلف،  كنف  يف  جنوب،  با�شتحقاق«،  اإليها 

والفني  واملعماري  الثقايف  تراثها  ينماز  مدينة 

بالروعة. بغرابة احتفظ بي�شوا بهذا املوؤلف مهياأ 

عام  املطاف،  اآخر  يف  النور،  راأى  ولقد  للن�رس، 

1992 بل�شبونة، بعد اأن عرث عليه بني اأوراقه . 

له  يحلو  كما  )عندي،  بها  ولد  التي  مدينته  يف 

�شتى  �شنوف  يف  الكبري  ال�شاعر  �شيقيم   ،) القول 

الربيد  عن  م�شوؤوال  بو�شفه  عمل  االأحياء،  من 

التجاري ل�رسكات متنوعة، تقيم ات�شاال من هذا 

حما�شب  وظيفة  ي�شغل  وكان  اخلارج،  مع  النوع 

يح�شل  التي  االأعمال  اأخرى، وهي  لدى �رسكات 

عن  وغربته  عزلته  اإن   . قوته  على  بوا�شطتها 

العامل حملته، بالتدريج، على ال�رسب)بعد عودته 

على  قادرا  له  يبدو  العرق  وحده  دوربان،  من 

التخفيف من وطء االأحا�شي�س التي تفتته(، وليلة 

تلو اأخرى تراه ل�شبونة يت�شكع يف دروبها، فاقدا 

يت�شكع  كان  ما  وغالبا  ال�رسب،  فرط  من  الوعي 

اإىل  يهتدي  اأن  دون  من  املطر،  من  وابل  حتت 

االأ�شدقاء  بع�س   
ّ
بر من  يعتا�س   . به  يلوذ  مالذ 

دي  ماريو  ال�شاعر  بخا�شة،  ومنهم،  النادرين، 

اإليه،  واأقربهم  اأ�شدقائه  )اأخل�س  كارنيريو  �شا- 

الذي �شّبب انتحاره يف باري�س، يف �شن اخلام�شة 

 – ن�شكل  »مل   : لبي�شوا(  عميقة  رّجة  والع�رسين، 

نحن االإثنني – اإال ذاتا واحدة، حني كنا نتحدث، 

كنا – نحن االإثنني – حوارا يف روح واحدة...« . 

بداأت �شحته ت�شوء �شيئا ف�شيئا، يف غ�شون ذلك، 

حممومة.  بفورة  يكتب  �شفائه،  فرتات  وخالل 

من  عودته  بعد  اأقام  مفرو�شة،  غرفا  ي�شكن 

�شكنا  اكرتى  ثم  في�شتا،  بيال  �شارع  يف  دوربان 

يف �شاحة كارمو، وحتى 1912 �شكن يف �شارع 

�شارع  اإىل  ذلك،  بعد  انتقل،  ثم  مانويل،  با�شو�س 

با�شكوال دي ميلو، قبل اأن يحل بغرفة متوا�شعة 

يكون  اأن  املحتمل  )من  اإ�شتفانيا  دونا  ب�شارع 

منزل كّواءة(، ثم اتخذ م�شكنا ب�شارع اأنتريو دي 

يف  مق�شدة  قبو  اإىل  التجاأ  اأنه  ويعتقد  كينتال، 

ال�شنة،  هذه  وخالل   ... بارو�شو  اأملرينتي  �شارع 

اأقام بحي بنيفيكا، �شارع كومي�س برييرا .

ليلة 27 من نونرب 1935، نقل اإىل امل�شفى الكائن 

اأزمة  من  معاناته  جراء  �شوريانو،  لوز  ب�شارع 

ال�شاعر  هذا  �شريحل  هنا  الوبائي.  الكبد  مغ�س 

الكوين الكبري، اأحد اأكرب الكتاب يف ع�رسنا، يوم 

االأخرية  الكلمات  وكانت   ،1935 نونرب  من   30

التي لفظها اأن طلب نظارتيه .

روحه  لكن  الوطني،  بالبانثيون  جثمانه  يرقد 
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ل�شبونة،  دروب  من  منعطف  كل  عند  تنتظرنا 

لت�شعد معنا �شوب كل الع�شور التي م�شت ..

االأ�شماء  من  املقدار  هذا  ا�شتعمل  الذي  الرجل 

امل�شتعارة، ترك لنا منها واحدا يجهله هو نف�شه، 

اإنه هذا الذي يوجد يف كلمات هذا الكتاب املاثل 

اأمامنا، هذا الذي عا�س خمتبئا يف هذه ال�شفحات 

ول�شبونة  �شخ�شه  اإبراز  يف  الكاتب  اأفلح  حيث 

واآلهتها البيتية، اإنه بالنهاية بي�شوا الذي �شيعي�س 

طويال ما عا�شت ل�شبونة .

2 – اخلامتة

ال يوجد اأحد يف ل�شبونة

على خطى فرناندو بي�شوا

ثمة  رو�شا،  دا  كويلهو  �شارع  من   16 الرقم  يف 

اأن  يبدو  �شيء،  ب�شكل  الباب  ت�شد  مقفلة  �شل�شلة 

االأخ�رس  لونها  �شحب  التي  الواجهة  ذا  املنزل 

االأول، ناحية  الطابق  . يف  وحال، منزل مهجور 

اليمني، م�شاريع اخل�شب املتاآكلة مغلقة  »رحل 

جميعها«:  و�شتتقو�س  اأ�شهر،  ثالثة  منذ  اجلميع 

بالتحديد،  املنزل  اأمام   ، مراآبه  باب  عتبة  على 

ذلك  اإىل  »اذهب  متو�شط،  دكان  اإىل  الرجل  ي�شري 

املكان، فثمة �شخ�س عرفه«. اكتنف �شوته اأزيز 

�شغرية  مطبعة  من  يت�رسب  لينوتيب  و�رسير 

جماورة، تكرث اأنواعها يف املدينة، فهل �شبق لها 

اأن وجدت يف تلك الفرتة ؟ 

�شغري،  حانوت  باالأحرى،  هو،  املق�شود  املتجر 

الوراء،  يف  متجر.  طاولة  ي�شتعمل  الدخول  باب 

وعلى ب�شعة اأمتار مربعة توجد اأ�شقاط من االآالت 

واأجهزة  املعلقة،  واحلبال  العتيقة،  الكهربائية 

التلفاز املبقورة .

يبت�شم احلريف قائال : »نعم، لقد عرفته، كان يحب 

االأ�شئلة  على  دائما  يجيب  وكان  كثريا،  االأطفال 

التي تطرح عليه . كان اأبي حالقه، وكان يراه كل 

يوم، هنا اأو يف بيته . كانت �شقته معتمة، وكان 

ينبغي الأبي اأن يحلقه اأمام النافذة التي تطل على 

املعا�رسة،  قليل  منعزال،  �شخ�شا  كان  ال�شارع، 

اإىل  يخرج كل يوم نحو منت�شف النهار، فيذهب 

املقهى املقابل، وكان له طق�س اإذ يقول : » ناولني 

املقهى،  �شاحب  وبني  بينه  �شفرة  وهو  �شبعة«، 

يدّل على اأنه يرغب يف �رسب اخلمرة، كان ي�رسب 

اأبي،  ثم ين�رسف، كان �رّسيبا، وكنت عرفت من 

يعلم  كان  اأبي  كاتب،  اأنه  باالأمر،  اأخربين  الذي 

مع  كثريا  يتحدثون  فالنا�س  عنه،  كثرية  اأمورا 

حالقه، لكن ال اأحد ي�شك يف اأنه �شي�شبح م�شهورا 

جدا، كان يكتب ليال، ويف ال�شباح ملا كنت اأرافق 

اأبي اإىل بيته، كانت املرامد مالأى«.

مكان  يف  األي�س  ؟  يوجد  اأين  ال�شجائر،  وحمّل 

املخبزة اأو املغ�شلة؟ هل كان يراه فعال من نافذته 

لكن،  جماور«،  �شغري  �شارع  يف  كان  لقد  »ال،  ؟ 

موجودا  ال�شجائر  حمّل  يعد  مل  متوقع،  هو  كما 

منذ زمن طويل »فيما بعد �شيختفي عنوان املحّل 

بعد  فيما   / اأي�شا  اأبياتي  و�شتختفي  بدوره، 

�شيختفي ال�شارع الذي كان فيه العنوان / واللغة 

الكوكب  �شيختفي  ثم  اأبياتي/  بها  كتبت  التي 

الدائر، حيث هذي كلها �شتم�شي اأثرا بعد عني«.

اأبيه،  مثل  حالقا  ي�شبح  مل  �شيك�شا�س  اأنطونيو 

اإىل امليناء فاأبحر و�شافر ملدة طويلة،  كان نزل 

الإ�شالح  م�شغل  اإىل  اأبيه  دكان  بدوره،  وغرّي، 

يقال عن هذا  »لي�س ثمة ما   . الكهربائية  االآالت 

الرجل، كانت له م�شاكل مالية، لكنه كان يحر�س 

على اأناقة ملب�شه، وكان النا�س يحرتمونه، وكان 

ذا �شخ�شية قوية جدا، ذات يوم، واأنا عنده، و�شع 

يده على كتفي وقال يل ثالث مرات وهو يحدجني 

بنظرة حادة : »ال ترتك من ال كفاءة له يغلبك«، لقد 

حدث هذا اأياما قبل رحيله«. م�شادفة : يف اليوم 

�شيك�شا�س،  اأنطونيو  اأبو  احلالق  فيه  مات  الذي 

مّت نقل رماد زبونه ال�شابق يف موكب مهيب اإىل 

البانثيون، الذي �شبق اأن رقد فيه جثمانا فا�شكو 
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دي كاما و لوي�س دي كاموي�س .

يتخذ االحتفال مبئوية فرناندو بي�شوا  اأبعاد حدث 

عظيم، هو الذي مات يف �شن ال�شابعة واالأربعني، 

يوم 30 من نونرب 1935، عام بالتمام بعد عر�س 

الذي  الوحيد  العمل  )وهو  »ر�شالة«للبيع  ديوانه 

ن�رسه الكاتب بالربتغالية وهو على قيد احلياة(، 

الربتغال  يف  موؤمترات  تقام  املنا�شبة  بهذه 

عراك  وجرى  املتحدة،  والواليات  والربازيل 

�شيا�شي يف ل�شبونة ق�شد افتتاح متحف للحداثة 

النور،  الكاتب فيه  راأى  الذي  الربتغالية باملنزل 

الكائن، بالتحديد، قبالة م�رسح »�شاو كارلو�س«، 

ويف فرن�شا �شتقام له ذكرى يف مهرجان اأفينيون، 

مدينة  اأما يف  متتابعة،  ب�شورة  اأعماله  وترتجم 

ل�شبونة فاملرء يبحثعن اآثار ظاهرة لعيد ميالده 

القادم فال يعرث عليها، وفيها ثمة متاثيل �شاردة 

فنان  ر�شمها  بي�شوا،  جت�شد  الأطياف  و�شوداء 

جمهول على منابع املاء واجلدران ال يلحظها اإال 

ال�شائح املّطلع .

يف �شارع املذهبني هذا الذي يت�شكل من : خمازن 

ودور واطئة ومقاولني ومكاتب ومطاعم حقرية، 

كان املحا�شب امل�شاعد بريناردو �شواري�س، موؤلف 

كتاب »الالطماأنينة«، يجوب العامل وهو ثابت ال 

يتحرك، » اأحيانا اأقول باأنني لن اأبرح اأبدا �شارع 

املذهبني، ومبجرد كتابة هذا، فاإن الزمن يبدو يل 

�رسمديا )...( نعم، اإن �شارع املذهبني هذا ي�شمل، 

بالن�شبة يل،املعنى الكلي لالأ�شياء، ي�شمل حّل كل 

اللغز،  االألغاز، وال ي�شمل حّل وجودها ذاته، الأن 

حتديدا، ال يقبل احلّل«. يوؤكد �شاحب مطعم بي�شوا 

فاإن  بال�شاعر،  عالقة  له  تكن  مل  اإذا  املنزل  باأن 

هذا االأخري كان غالبا ما يرتدد عليه لالأكل فيه، 

يف  بي�شوا  فريناندو  ع�رس  ثالثة  يوجد  اأال  لكن، 

دليل الهاتف ؟ 

امل�شتفي�س  ال�رسح  توجد،  ال  مدينة  جادات  »اأنا 

لكتاب مل يكتبه اأحد اأبدا، ل�شت اأّي اأحد، اأّي اأحد،اأنا 

الكتابة،  اإىل  رواية ظلت يف حاجة  �شخ�شية يف 

اأعوم، هوائي اأنا، مبعرث واإن مل اأوجد �شمن اأحالم 

فرناندو  يطفو  يكملني«.  كيف  يعرف  مل  كائن 

بي�شوا فوق ل�شبونة، وال ميكننا قراءة بي�شوا  من 

دون اأن نفكر يف ل�شبونة . تراكم املدينة الرموز، 

بيد اأن الكاتب راكم ال�شالل والتعرث، من العبث، 

على �شبيل املثال، اأن نثق يف العديد من بطاقات 

الزيارة التي طبعها با�شم عنوان حمله الذي يحمل 

امل�شهورة  فالثالثة  امل�شتعارة،  اأ�شماءه  اأو  ا�شمه 

ريي�س،  ريكاردو  كامبو�س،  دي  األبارو   ( تدعى: 

واألبريتو كايريو (، اأو موؤ�ش�شاته التجارية: هكذا مل 

توجد املطبعة اأبدا يف رقم 38 ب�شارع كا�شيكاو 

دا غلوريا، واجلزار �شاحب املحل امل�شهور الذي 

كان يبيع فيه منذ خم�شة وع�رسين عاما حقيقة 

اأكيدة، اأما الرقم 18، �شاحة كارمو التي كان يقيم 

اإفريقيا  من  عودته  اأثناء  ال�شاب  فرناندو   فيها 

فال  و1912(،   1905 بني  ذلك  )وكان  اجلنوبية 

اأحد يتذكره بدقة : لكن بهذا املكان عدة �شالمل يف 

الرقم نف�شه، فاأيها كان ال�شاعر ي�شتعمل ؟

الواجهة  يف  ال�شاحة،  من  االآخر  اجلانب  ويف 

احلر�س  ثكنة  واجهة  متليط  للتّو،  مّت،  حتديدا، 

اآثار  كانت  �شهور  فقبل  اجلمهوري:  الوطني 

الر�شا�س تطرزها، فهنا، يف اخلام�س والع�رسين 

خليفة  كيتانو  مار�شيليو  ا�شت�شلم   ،1974 من 

الدولة  اأ�شلمت   : �شاالزار، بعد ترا�شق بالر�شا�س 

قد  بي�شوا  كان  التي  نف�شها  وهي  الروح  اجلديدة 

�شهد والدتها، واآزرها لفرتة موؤقتة يف ن�س كتبه 

يف العام 1928، لكنها موؤازرة المعة، قبل اأن ينكر 

ال�شنة التي ق�شى فيها . يف ن�س  هذا الن�س يف 

لل�شاعر مل ي�شبق ن�رسه، كتبه بالفرن�شية مبا�رسة 

عام 1935، ون�رس يف االأيام القليلة ال�شابقة يف 

وقع  له  كان  املنا�شبة  وبهذه  »املنتدى«،  جملة 

بي�شوا   فيه  يقدم  الربتغالية،  العا�شمة  يف  كبري 

والداهية«،  »القا�شي  املنافق«،  لـ»�شالزار  �شورة 
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»ميقت  الذي  وحمدوديته«  النظر  لق�رس  »ثمرة 

حملة  فيه  ويحمل  يحلمون«،  الأنهم  احلاملني 

املمقوت جدا«  الطاغية  »الديكتاتور  �شعواء على 

وعلى خطابه املو�شكويف الذي يقّعد للرقابة: »لن 

اإذا كنت متفقا مع نهج احلكومة،  اإال  اأن�رس مقاال 

ولن اأتفوه ب�شيء يف احلاالت التي اأكون فيها على 

خالف معها، النتيجة الطبيعية هي اأال ين�رس اأي 

�شيء )...( ال ين�شا �شوى اأدب هائل من ال�شمت«. 

تختتم مقالة الهجاء هذه بتحليل �شيا�شي ال يعدم 

ال الدقة وال بعد النظر )ونحن يف العام 1935(: 

»من املوؤكد اأن اأي ثورة ال يكتب لها النجاح، اإال 

اإذا �شارك فيها قطاع وا�شع من اجلي�س«.

اآالف  من  واحد  هو  املن�شور،  غري  العمل  هذا 

كانت حقيبة ال�شاعر ت�شمها، وهي احلقيبة التي 

-Gulbe « موؤ�ش�شة  وا�شرتتها  موته،  بعد   اكت�شفت 

اإ�شكودو�س  kian « من عائلته مببلغ �شتة ماليني 

يف العام 1979، حيث اأعيد حمتواها، يف حفل، 

 ،1982 العام  يف  لل�شبونة  الوطنية  املكتبة  اإىل 

اليوم  ت�شكل  وثيقة   27543 بال�شبط،  وحتوي، 

ذخرية، مل ين�رس منها اإال الن�شف فقط : تقييدات 

)هواية  تنجيم  واأعمال  اأبراج،  �شحف،  القراءة، 

كان بي�شوا يقت�شمها مع اأمه(، ن�شو�س �شيا�شية، 

لوائح كتب، اأغاين، ق�شائد، نرث، م�رسح، ترجمات، 

درا�شات طبنف�شية و ريا�شية، جتارية وجمالية، 

مرا�شالت، بحوث للتاأهيل اإىل املا�شونية ودفاع 

مكتمل  غري  دائما  يظل  ال�شامل  اجلرد  اإن  عنها، 

بح�شب مانويل فيال بريدي كابرال، مدير املكتبة 

املا�شونية  املحافل  اإن منع  الربتغالية،  الوطنية 

ال�شاعر،بال�شبط،  حمل  الذي  هو   ،1935 بداية 

على اتخاذ موقف معار�س للنظام، وعلى الرتاجع 

عن مواقفه لعام 1928، يقول: »لقد كان نخبويا 

اأكرث وال ميكن اأن يكون فا�شيا، لقد كان حمافظا 

على الطريقة االإجنليزية«.

املكتبة  يف  ميكروفيلم  األف  اأربعني  بني  من 

الوطنية، ميكننا اأي�شا روؤية �شفحات و�شفحات 

و�شفرات  )اأناغرامات(،  ت�شحيفية  جنا�شات  من 

�رسية، ومبهمات، وتوليفات باطنية، قال بلطف 

�شبعة  منذ  امل�شوؤول  اأوليفيريا،  دي  براز  اأنطونيو 

اأعوام عن جمموع اأعمال بي�شوا : »لقد كان موؤرخ 

كل  يدون  رجال  كان  حال،  اأي  وعلى  ع�رسه«. 

�شيء، يحتفظ بكل �شيء ، وي�شنف كل �شيء . كان 

يكتب على اأي و�شيلة، مهما كان �شاأنها، على ظهر 

االإعالنات واأوراق االإ�شهار، يف هوام�س ال�شحف، 

التي  عينها،  الهجائية  مقاالته  ظهر  على  وحتى 

كان اأ�شدقاوؤه احلداثيون  يعلقونها يف املدينة .

ال  اأن  العجب  من  لي�س  ال�رسوط،  هذه  ظل  يف 

توجد، حتى اليوم، اأي طبعة كاملة لبي�شوا، اأميكن 

املكتبة  يف  واخلم�شني  املئة  ال�شاعر  ل�شناديق 

اأن تغري،  اأن تك�شف عن كنوز مبقدورها  الوطنية 

ال  ؟  االأ�شا�شيني  وبدائله  ال�شاعر  �شورة  بعمق، 

اأ�شهر  اإن واحدة من  اأحد يعتقد يف هذا حتى ولو 

لوبي�س  ريتا  تريي�شا  ماريا  وهي،  الكاتب  �رّساح 

حول  الدرا�شات  معهد  ومديرة  االأدب  اأ�شتاذة   –
اأن  ترى  بي�شوية،  االأكرث  املعهد  وهو   – احلداثة 

تنتظر  مازالت  للكاتب  من�شورة  غري  وجوها 

موؤلف  املثال،  �شبيل  على  منها،  يكت�شفها:  من 

»فاو�شت«، اأو املقالة الهجائية التي حتمل ا�شما 

بديال هو جواو كانيريو .

توجد الغرفة 27 بالطابق الثالث مب�شفى �شانت 

ل�شبونة،  يف  االأقدم  وهو  فران�س،  دي  لوي�س 

تطل النافذة على اأحد اأقدم االأحياء يف املدينة 

عام  نونرب  من  والع�رسين  التا�شع  يف  العليا، 

1935، رقد فريناندو بي�شوا يف هذه الغرفة، من 

�رسيره يرى ذروة اإحدى النخالت الثالث ل�شاحة 

اأبي�س  امل�شفى، طلب نظارتيه فكتب على ورق 

يكون  بالكاد  الغد«،  عليه  �شيكون  ما  اأعلم  »لن 

 . رائق  لكنه  كعادته،  اأكرث  ورفيعا  رقيقا  اخلط 

�شتكون هذه جملته االأخرية، ويف الغد �شيهزمه  
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داء الكبد الوبائي .

اأعمال  �شمن  االأخري  املخطوط  هذا  يوجد  ال 

بعناية  به  حتتفظ  فالعائلة  الوطنية،  املكتبة 

احلب  عن  ت�شف  بطريقة  عنه  وتك�شف  ق�شوى، 

ما  ال�شقيقة  غري  ال�شاعر  اأخت  الأن  واالإجالل، 

هي  مادلينا  هرنيكيتا  احلياة،  قيد  على  تزال 

الثاين الأم  الزواج  االأطفال املنحدرين من  كربى 

اإفريقيا،  بجنوب  الربتغايل  بالقن�شل  فرناندو 

لها، االآن، من العمر ثالثة و ت�شعون عاما، تعي�س 

املطار،  طريق  يف  للمدينة،  اجلديدة  االأحياء  يف 

 . بال�شبط  الفوقي  الطابق  يف  ابنتها  وتقيم 

كلتاهما ت�شتعر�س، ب�شعادة، �شل�شلة من خملفات 

الكاتب الثمينة غري  املرتبة: دبلوم جامعي لعام 

1903، الرموز العائلية املر�شومة باليد، الطبعة 

االأوىل من ديوان »ر�شالة« موؤِرخة وم�رسوحة بل 

ومنقحة من قبل الكاتب، حافظة نقود مهداة اإىل 

مقد�شة،  و�شور  باالإجنليزية  �شلوات  كتاب  اأمه، 

ل�شبونة،  �شفيع  اأنطون  القدي�س  �شورة  بينها  من 

يوم  وهو  يونيو  من  ع�رس  الثالث  يف  به  يحتفل 

بطاقات  ف�شة،  من  طفل  وملعقة  ال�شاعر،  ميالد 

البديل  وبا�شم  وجتارية  �شخ�شية،  زيارات 

االإجنليزي األك�شندر �شار�س، علبة ثقاب من ف�شة، 

ر�شالة من البديل األفارو دي كامبو�س اإىل مبدعه 

)»اأر�شل الورق واملداد والري�شة من اأجل الكتابة«(، 

دي  ماريو  املنتحر  ال�شاعر  �شديقه  من  ر�شالة 

ف�شة،  من  عنق  ربطة  م�شبك  �شا-كارنيريو، 

ر�شا�س،  قلم  معها  ح�شابات  ومذكرة  مفكرة 

ا�شم  يحمل  االأ�شود  الباكليت  من  اأوراق  ومق�س 

ال�شاعر  اأخت  ابنة  يذّكر  املدينة،  و�شط  من  بنك 

اأنطونيو �شيك�شا�س  مب�شاهد من الطفولة، حتاكي 

ابن حالق �شارع »كويلهو دا رو�شا«، »كان خايل 

ويحكي  كثريا،  يلعب  كان  باالأطفال،  �شغوفا 

يجل�س  اأن  املف�شلة  لعبته  كانت  غريبة،  ق�ش�شا 

على كر�شي يحوط عنقه منديل، كنت اأقوم بدور 

كنت  ثم  هذا،  االأوراق  مبق�س  له  فاأحلق  احلالق 

اأهدانيه،  اأظافر  مبقلم  اأظافره  تقليم  بدور  اأقوم 

كان يلقبني بـ»الثورية« .

النجالوين  العينني  ذات  »هرنيكيتا«  تتذكر 

لها  املكربتني،  نظارتيها  خلف  ال�شوداوين 

ب�رسة فتاة، ويف يدها ع�شا تتوكاأ عليها : »كنت 

اأ�شغره ب�شبع �شنوات، مل يكن يلعب كثريا حني 

الوقت،  طيلة  يكتب  كان  اأن  و�شبق  طفال،  كان 

يتحدث،  ال  باأمه،  مفتونا  االأ�شدقاء،  قليل  كان 

البتة، عن اأبيه الذي مات ملا كان عمره خم�س 

�شنوات، وكان يتحدث معي يف اأمور الدين . حني 

بلغ ال�شابعة ع�رسة، ترك دوربان ق�شد الدرا�شة 

بل�شبونة، مل اأره اإال بعد مرور �شنوات. جاء يفت�س 

عّنا يف الباخرة، اأنا واأمي. يف امليناء كان عمال 

اأ�شد  فرناندو  �شدم  م�رسبني،  ال�شفن  حو�س 

اء 
ّ
ال�شدمة لروؤيته اأمي م�شابة ب�شلل ن�شفي جر

اأقمنا، نحن  قليل  الدم، وبعد م�شي وقت  جتمد 

ينفق  كان  رو�شا،  دا  كويلهو  �شارع  الثالثة،يف 

�شاعاته يف الكتابة ويف �شناعة التنجيم، اأحيانا 

كان ياأتي اإىل املطبخ ويقول لنا : »اأترغبان يف 

جتيب  اأمي  وكانت  ؟«  كتبته  ما  لكما  اأقراأ  اأن 

دائما بنعم... كانت حياته قليلة التنظيم، يق�شد 

ويعرب  امل�شاء  يف  يخرج  ال�شباح،  يف  املكتب 

املدينة راجال، ومّلا يعود ين�رسف اإىل الكتابة. 

 باملاء 
ّ
كان ي�رسب ويدخن كثريا، وكان ي�شتحم

ي�شكو،  كان  ومرارا  عليلة  كانت  البارد، �شحته 

ويف اأغلب االأحيان كان ي�شهر اآناء الليل يجوب 

�شهاده  ي�شرتجع  كان  ال�شباح  ويف  ال�شقة، 

ى«، كان 
ّ
فيقول : »مل اأ�شتطع النوم، �شعرت باحلم

كانوا  لو  كما  اأبدعها  التي  البدائل  عن  يتحدث 

حبا  حتبه  التي  اأمي  وكانت  اأحياء،  اأ�شخا�شا 

 ت�شديقها، 
ّ
ا اأنا فتعذر علي

ّ
ا مقتنعة بها، اأم

ّ
جم

مل اأ�شتطع اأبدا حمله حممل اجلد بخ�شو�س هذا 

املو�شوع، بيد اأن االإعجاب يتملكنا لروؤيته يغري 
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�شخ�شيته بهذه الطريقة«.

فرناندو  ل  اأخرى  اآثارا  هرنيكيتا  �شقة  حتوي 

اأم�شت منذ  بي�شوا، حقيبة املخطوطات امل�شهورة 

عمل  اإجناز  يف  يفكر  اأخي  »كان  فارغة:  االآن 

يكن  يعي�س كثريا، ومل  لن  اأنه  يعتقد  هائل، كان 

اإذ كان  اأعماله،  اإهدار الوقت يف طبع  لريغب يف 

�شيح�شل  واأنه  بهذا،  القيام  املبكر  من  اأن  يرى 

اأبدا،كل  يكن،  ومل  عمله،  يف  اأ�شواطا  يتقدم  حني 

ينّقح  فكان  العيوب،  من  خاليا  كامال  �شيء 

كان  الذي  وال�شوان  انقطاع«،  بال  وي�شنف 

اإما  دوما  يرتدي  »كان  واقف:  وهو  عليه  يكتب 

التذكارات  يف  اأبي�س«،  قمي�شا  اأو  �شوداء  بزة 

التي حتتفظ بها هرنيكيتا  وابنتها، تبدو ب�شعة 

على  كتبت  رديء،  ذوق  على  تنم   ،
ّ
حب بطاقات 

كرتون �شغري جدا، بعث بها  فرناندو بي�شوا اإىل 

�شاع  التي  الوحيدة  املراأة  وهي  كريوز،  اأوفيليا 

والتي يتخذها ذريعة، وهم  بها،  ال�شاعر  ارتباط 

مبثلية  يقرون  ال  الذين  اأولئك  الربتغال،  يف  كرث 

عام  العا�شقان  التقى  ذلك.  مع  املحتملة  الكاتب 

1920 يف مكاتب �رسكة فليك�س، فريتا�س وباال 

عمرها  كان  �شوية،  يعمالن  كانا  حيث  دا�س، 

ثمانية ع�رس عاما، اأما هو فاثنان وثالثون عاما 

التيار  انقطاع  يف  ت�شبب  عا�شف  م�شاء  ذات   .

الكهربائي، �شيف�شح فرناندو عن حبه وهو يحمل 

من�شدا  املطر،  وقاء  كتفه  وعلى  �شمعة  يده  يف 

عاما  العالقة  دامت   . واأوفيليا  هاملت  مونولوغ 

�شنوات،  ت�شع  ان�رسام  بعد  ا�شتوؤنفت  ثم  واحدا، 

قبل اأن تتوقف ب�شورة نهائية عام 1931، توؤكد، 

اليوم، اأخت الكاتب قائلة : »مل اأ�شمعه قط يتحدث 

عن اأوفيليا«، بيد اأن اأوفيليا كريوز  مازالت على 

باأن  اإنها، يف عام 1978، قبلت  بل  قيد احلياة، 

تقدم لطبعة مرا�شالتها مع بي�شوا، غري اأنها تظل 

متوارية عن االأنظار، حتميها عائلتها من ف�شول 

الربازيلية  التلفزية  القناة  ووحدها  ال�شحافيني، 

»غلوبو« اأفلحت، منذ ثالث �شنوات، يف ت�شويرها 

من وراء �شتارة نافذتها .

يكاد يكون هذا الظهور العابر �رسابا، مثلما نعتقد 

اأ�شود  اأن يكون �رسابا هذا الرجل الثاوي يف زّي 

يف�شله  الذي  املحدد  املكان  يف  قبعته  معتمرا 

اأركادا«، يف �شاحة  ال�شاعر مبقهى »مارتينهو دا 

م�رسب  التغطية  خ�شب  معتم،  املكان   . التجارة 

ال  رمادي،  رخام  من  والطاوالت  بالنيكوتني، 

فيها  ي�شتقر  كان  التي  الطاولة  على  تغري،  �شيء 

الطليعة  جماعة  من  اأ�شدقائه  وجميع  الكاتب 

 1926 عام  املوؤلف  بخط  ق�شيدة  ثمة  احلداثية، 

م�شهور  للحلوى  حمّل  بعنوان  ورق  على  كتبت   ،

باملدينة : »نقول؟ / نن�شى / ال نقول؟ / ينبغي 

القول / نعمل؟ / حمتوم / ال نفعل �شيئا؟ / م�شاو 

/ فيم االإنتظار ؟ / كل �شيء حلم«.  كان فرناندو 

بي�شوا ي�شطحب اأوفيليا اإىل مطّل �شانتا كاتارينا 

كانت  لقد  التاج،  نهر  على  املناظر  اأجمل  اأحد 

واحدة من نزهاته االأثرية، من هناك ترى حركة 

تنت�رس  و�شيك  و�شول  »فو�شى  بامليناء:  ال�شري 

املهوو�شون  ي�شل  باكرا،   / الر�شيف  طول  على 

اإفريقيا:  باخرة  ترتاءى  بعيد  من   / باالإنتظار 

اأنتظر  ال  كي  هنا  جئت   / اأكرث  وبادية  ج�شيمة 

اأحدا / فقط لروؤية االآخرين وهم ينتظرون / كيما 

اأ�شبح كل االآخرين الذين ينتظرون / لكي اأكون 

االإنتظار الذي ينتظره اجلميع«. اليوم، مل تعد اأي 

اإىل  اجلامعة  طلبة  ياأتي  تذهب،  اأو  تاأتي  باخرة 

دي  األفارو  اأ�شعار  الإن�شاد  ال�شخري  النتوء  هذا 

كامبو�س . يف هذا املكان  تخيل الكاتب جوزي 

اأن ريكاردو ريي�س  اإحدى رواياته  �شاراماغو يف 

قد مات، وهو البديل الوحيد الذي ن�شي فرناندو 

بي�شوا اأن يجعله ميوت .

وقد �شار بي�شوا بدوره مو�شوعا لل�رسد التخييلي، 

تابوكي،  اأنطونيو  مايقوله  هذا  به«،  جدير  »اإنه 

بي�شوا   بل�شبونة، ومرتجم   االإيطايل  املركز  مدير 
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يف موطنه اإيطاليا، والذي ميكن اأن تكون روايته 

 . التحقيق  لهذا  ا�شتعارة  االأفق«  »خيط  الق�شرية 

وفيها ي�شعى �شخ�س اإىل التحقق من هوية �شخ�س 

احلقيقة،  قو�شني من  قاب  اأنه  وكلما ظن   ... اآخر 

تتوارى احلقيقة مثلما يتوارى االأفق كلما دنونا 

منه، ولرمبا هذا هو �شاأن بي�شوا كذلك: فالذهاب 

التنقيب،  اإىل  العودة من جديد  اآثاره هو  لتق�شي 

بال جدوى، يف املدينة .

القارىء  هذا  وكنه  قرار   
ّ
حتر رجل  اأي  يبلغ  لن 

لالأ�رسار  اخلالق  هذا   ،)9(Conan Doyle لـ  الكبري 

هذه  كنه  كائن  اأي  بعد  يبلغ  مل  مثلما  اخلفية، 

ماتزال  حيث  خمطوطا،   27543 ذات  احلقيبة 

اأفكر،  »واأنا   . املجهولة  البدائل  بع�س  حتوي 

وجدتني قد خلقت  للهوة وال�شدى، واأنا اأغو�س 

حّطمت   ،)...( ت�شاعفت  قد  وجدتني  اأعماقي،  يف 

داخل  جتّل  اأميا  جتليت  ذاتي،  اأخلق  كيما  كياين 

ذاتي  باطن  يتحقق يف  اأن وجودي ال  ذاتي، حّد 

 يتنقل فيه ممثلون 
ّ
بل يف ظاهرها، اأنا م�رسح حي

�شتى، يوؤدون م�رسحيات �شتى«.

هذا امل�رسح هو ل�شبونة مدينة الالطماأنينة، التي 

و»دبلن«  كافكا   »براغ«  بعد  االأدب  عامل  وجلت 

�شوداوي  كطيف  التام«  »عابرها  ويعد  جوي�س، 

ّ
مفقود.

هوام�ش من و�صع املرتجم :

 « همنغواي  اإرن�شت   « االأمريكي  الروائي  كتاب  اإىل  اإ�شارة   –  1

الذي ي�رسد فيه وقائع �شنواته يف باري�س احلافلة باحلب وال�رسب 

اجليل  ميثلون  الذين  االأمريكيني  باالأدباء  وعالقاته  والتجوال، 

لباري�س  الكاتب  التي يكنها  الكتاب مب�شاعر احلب  ال�شائع، يطفح 

. ترجم الكتاب اإىل الفرن�شية بعنوان :

 Paris est une fête. Gallimard، traduction de
 Marc Sa porta

 « بعنوان  العربية  اإىل  القا�شمي  علي  العراقي  الكاتب  وترجمه 

الوليمة املتنقلة » من�شورات الزمن- املغرب

االأدبية  املجلة  من  بنيامني  بفالتري  اخلا�س  العدد  اأنظر   –  2

 / اأبريل   /  408 ع    Le magazine littéraire  : الفرن�شية 

2002 ) ال�شفحات 34، 45، 81  (

3 – ا�شتفدنا من املقاالت التالية التي حواها عدد املجلة االأدبية 

الفرن�شية اخلا�س بفرانز كافكا : » كافكا املتمرد » و » براغ : حب 

ملتب�س » و« حلقة براغ » ع 415 / دجنرب / 2002 .

4 – �شحيفة » القد�س العربي » اللندنية : 28 / 6 / 2010 . دانييل 

روندو، ترجمة عبد املنعم ال�شنتوف .

5 – اإبراهيم اخلطيب، موقع جملة الثقافة املغربية على ال�شابكة .

6 – » القد�س العربي » عدد مذكور.

يف  ذكرياته  فيه  يروي  جميال  كتابا  باموق  اأورهان  األف   –  7

ندمي  وكتب   ،« مدينة  ذكريات   : ا�شطنبول   «  : عنوانه  ا�شطنبول، 

غور�شيل رواية بعنوان : » �شيف طويل يف ا�شطنبول »، ترجمها اإىل 

العربية اأحمد �شويد – دار الفارابي

 « �شحيفة  حترير  رئي�س  من�شب  غودمار  دي  اأنطون  �شغل   –  8

ليبريا�شيون« الفرن�شية الي�شارية، من 2002 حتى 2007، ويراأ�س، 

االآن، حترير جملة  » قارات » Continents، التي تعنى بق�شايا 

االأدب الفرن�شي .

ا�شتهر   ،)  1930 –  1859( ا�شكتلندي  كاتب   : دويل  – كونان   9

والتي  هوملز  �شريلوك  ي 
ّ
التحر رجل  على  قامت  التي  برواياته 

اأحدثت جتديدا كبريا يف الرواية البولي�شية .
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81] �شاعر وكاتب مـن لبنــان .

العام  يف  )الفرن�شية(،  غاليمار«  »من�شورات  اتخذت  حني 

ال�شهرية  �شل�شلتها  من  كتاب  بتخ�شي�س  القرار   ،1980

»البلياد« لل�شاعر رينيه �شار، )الذي كان يبلغ يومها 73 

عاما، وهو من قّلة قليلة جدا، �شدرت اأعمالهم الكاملة يف 

هذه ال�شل�شلة، وكانوا ال يزالون بعد على قيد احلياة(، وافق 

بالرغم  الكاملة«،  »االأعمال  عنوان  اإعطائه  على  ال�شاعر 

االأحجار  بع�س  »�شي�شيف  باأنه  ي�شعر  كان  �شار  اأن  من 

بالفعل.  ح�شل  ما  هذا  ال�شاهقة.  ال�شعرية  عمارته«  على 

فبني العام 1983 �شنة �شدور كتاب »البلياد« وبني 19 

ال�شاعر  غياب  تاريخ   1988 العام  من  )فرباير(  �شباط 

ديوان  اأ�شدر  اإذ  ال�شعر.  كتابة  عن  �شار  رينيه  يتوقف  مل 

املظنونة«  »مديح  وديوان   )1984( غوغ«  فان  »نواحي 

العام  يف  ال�شادر  �شار  رينيه  كتاب  اأتى  لذلك   .)1988(

1997 حتت عنوان »يف حمرتف ال�شاعر« – الذي اأ�شدرته 

اأي�شا »من�شورات غاليمار« �شمن �شل�شلتها »كواترو« وقد 

اأ�رسفت عليه ماري- كلود �شار )زوجته الثانية واالأخرية( 

– مبثابة »م�شنع«، باملعنى الذي كان ي�شتعمله ال�شاعر 
فران�شي�س بوجن، مع العلم باأنه لو كان ال يزال �شار على 

وملا  زوجته،  به  قامت  ما  اأبداً  قّدر  كان  احلياة، ملا  قيد 

رينيه �شار، 

يحمل يف 

داخله، العديد 

من العوا�شف 

الرهيبة التي تاأتي 

لت�شاف فوق عمّق 

�شدميي. كان مثل 

عمالق طليق، 

عا�شقا للن�شاء 

واحلب، مهوو�شا 

بال�شعر

رينيـــه �صــــار: توحـــد الذئــب

�أو �لربق �لذي ي�سيئنا �أحياناً �أو ي�سطرنا �ىل ن�سفني

  ا�صكنــــدر حبـــ�ش ]

رينيـــه �شــــار



اأعجبه ما فعلته الدار، يف عر�س بع�س خفايا 

»حيواته« اخلا�شة.

كان رينيه �شار على عالقة متمّيزة ومتمايزة مع عدد 

من النا�رسين الفنيني ال�شغار، كذلك كان على عالقة 

اإىل ماتي�س  مع كبار فناين هذا الع�رس، من بيكا�شو 

مروراً بنيكوال دو �شتايل وجياكومتي وغريهم الكثري، 

لذلك �شنع دائما حدثا من كّل ق�شيدة. حدثا يتخطى 

حلم  عن  »االإعالن  ق�شية  اأو  العادية  الن�رس  ق�شية 

ما«. كان يف ذلك، يقيم حوارا عميقا، واأحيانا حوارا 

ملغّزا، مع اأ�شكال التعبري االأخرى. فكّل ق�شيدة عنده، 

معها.  جمهولة  حادثة  اأو  متفردة،  ق�شة  لديه  كانت 

وهذا ما يحاول الكتاب اجلديد تعريته وك�شفه.

يف كتابه »لقاءات مع رينيه �شار« )من�شورات جوزيه 

مل  �شار  اأن  بينار  جان  لنا  يك�شف   )1991 كورتي 

يكن يحرتم كثريا »�رَسَه« ُمف�رّسي �شعره الذين كانوا 

»باملادة  �شبيهة  بلغة  راأيه(  )بح�شب  التاأثر  �شديدي 

ذو  ال�شعر  وبخا�شة  ال�شعر  فتف�شري  الت�شكيلية«. 

اإىل  دائما  يحيلنا  �شار  عند  كما  »الهرم�شي«  الظاهر 

م�شكالت عّدة، مل ي�شتطع اأحد حّلها، وب�شكل مده�س، 

يف  �شار  »رينيه  كتابه  يف  فاين  بول  �شديقه  �شوى 

ق�شائده«، )من�شورات غاليمار 1994(. من هنا، يبدو 

هذا الكتاب وكاأنه ي�شكل حالة »ال �شارية« )ن�شبة اإىل 

من  الكتب  من  العديد  تف�شري  يحاول  اأنه  اأّي  �شار(، 

اإذ  الذاتية،  �شريته  اأحداث  بع�س  اإىل  اللجوء  خالل 

النظريات  اإطالق  اأبًدا يف  مل يكن رينيه �شار »بخياًل 

قوله:  على  ووظيفته،  ال�شعر  مهمة  حول  والت�شمّيات 

»على عتبة الثقل، يبني ال�شاعر كما العنكبوت طريقه 

 حتى عن 
ّ
اإنه بيت، يف جزء منه، خمفي ال�شماء،  يف 

حيلته  اأ�شعة  خالل  من  لالآخرين  يظهر  بينما  نف�شه، 

غري امل�شموعة، تلك االأ�شعة املّيتة ظاهريا«. هل كان 

الطريق  يرغب يف قطع  فكرته هذه،  �شار، يف  رينيه 

على كل مف�رّس اأو موؤّول ل�شعره؟ من يدري.

�شاد«  دو  »املركيز  مهد  يف  ومات  �شار  رينيه  ولد 

مثل  كثريا  تاأرجح  وقد  الربوفان�شي.  و«برتارك«، 

اآخرين بني هذين القطبني. »دجنته« يف البداية احلركة 

باأعمال  يقوم  اأع�شائها  كباقي  وكان  ال�شوريالية، 

ال�رسمدية«،  »ال�شداقات  هذه  عن  تخّلى  لكنه  عنف، 

كقوله  واإيلوار،  بروتون  مثل  الكتابة،  حاول  اأن  بعد 

حتيا«.  نراها  لكي  الغابات  جميع   
ّ
عيني »اأ�شعلت 

)الذي  هيبنو�س«  »�شحائف  كتابه  يلعب  اأحيانا، 

الرمز  دور  وقاطع،  حاد  وب�شكّل  كامو(  األبري  ن�رسه 

�شاعر  هذه،  �شحائفه  منه  جعلت  اإذ  لفكره.  املكّثف 

هائال  حتوال  �شكلت  احلرب  اأن  �شحيح  »املقاومة«. 

يف عالقته بالعامل، لكنها مل ت�شم وحيه ال�شعري، اإىل 

احلّد الذي يحكى فيه. لقد اأبانت احلرب عن عظمة مل 

يفتخر بها اأبدا، اإذ كان م�شغوال يف نزع »االأقنعة عن 

يف  يرغب  �شار  رينيه  كان  تقام«.  التي  االحتفاالت 

تذكر نبل النا�س العاديني الذين يوؤاخيهم، وبخا�شة 

اأولئك »ال�شفافني« الذين احتفل بهم غالبا، من دون 

منحازا  كان  الفنانني.  اأ�شدقاءه  بالطبع،  ين�شى  اأن 

الذين  ال�شم�شيني«  »القمريني  املت�رسدين  اأولئك  اإىل 

يزال  ال  ما�شيا  ميلكون  الذين  اإىل  بل  عمل،  بدون 

اأدّلة يحاول  اإليه  يدفعهم اإىل احلراك. كانوا بالن�شبة 

االأعا�شري« من خاللهم. لقد و�شفهم �شار  اأن »يفهم 

مع  �شعرا  يتحاورون  ونحيلون.  »لطيفون  بالقول: 

املقيم.. كان املقيم واخليال املتحرك مينحان لهما 

متطر،  كانت  لو  الفج.  والب�شل  وامللح  والنبيذ  اخلبز 

لكان ق�شًا..«.

من  العديد  ن�رس  ال�شاعر«  حمرتف  »يف  كتاب  يعيد 

االأوىل  الن�شخ  اأّي  موجودة،  تعد  مل  التي  الن�شو�س 

من الق�شائد، التي اإما اأعيد طبعها كما هي، اأو التي 

اأجرى عليها ال�شاعر الكثري من التعديالت، واإما تلك 

اأّي  ب�شاطة،  بكّل  دواوين  تن�رس يف  التي مل  الق�شائد 

التي  بعد،  فيما  ال�شاعر  اأبعدها  التي  الق�شائد  تلك 

املالءمة،  هذه  فكرته.  تالئم  تكن  مل  الأنها  اأهملها، 

العديد  �شوغ  يعيد  اأن  �شار  على  فر�شت  التي  هي 

من ق�شائده، حتى لنجد ن�شخا متعددة من الق�شيدة 

الذي عرفناه  النهائي  اأن تاأخذ �شكلها  الواحدة، قبل 

يف كتبه املن�شورة. وباالإ�شافة اإىل العديد من الر�شوم 

يحتوي  مهدورة،  طبعات  من  امل�شتّلة  والتزاويق 

82نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



لنا بفهم  ت�شمح  الكتاب على وثائق و�شور مده�شة، 

ظروف بع�س الق�شائد وحتى معناها، بالرغم من اأن 

هذه الطريقة حمدّدة يف غالب االأحيان. من هنا جند 

اأن ثمة فرادة »مثالية« تنبع من هذا الكتاب، فيما لو 

�شار كيف جتد طريقة ال�شتعمال  عرفت ماري كلود 

هذا »ال�شيء« الثمني.

»غا�شتون  النا�رس  من  ر�شالة  الكتاب،  يف  ثمة، 

اأكرب  ب�شكل  تخربنا  قد  �شار،  اإىل  موجهة  غاليمار« 

تخربنا  متناق�شة  بطريقة  لكنها  ال�شاعر،  مهنة  عن 

اأي�شا عن م�شتقبل مهنة الن�رس. ر�شالة اأبلغ من جميع 

ر�شالة  من  ن�شت�شفه  ما  هذا  والتحليالت.  التعليقات 

�شنة   15 قبل  رف�س  كان  )الذي  غاليمار  غا�شتون 

قبول  على  وافق  حني  معلم«(  بال  »املطرقة  كتاب 

من  االأول  ت�رسين   21 يف  »ال�شباحات«  خمطوط 

العام 1949. يقول النا�رس: »ل�شت بحاجة الأن اأقول 

لك اإنني �شعيد ب�شكل خا�س، يف اأن يكون لديَّ كتاب 

اأعمال جتارية  اإنها مكافاأة يل، تنقذين من عدة  لك. 

الثانية  يف  �شاعر  فاأّي  بها«.  للقيام  م�شطرا  كنت 

با�شتقباله  يتفاخر  اأال  ي�شتطيع  العمر  واالأربعني من 

ا�شتقبااًل مماثاًل؟

يتمثل مبداأ الكتاب اإذا،ً يف اقرتاحه علينا وفق الرتتيب 

كما  املعدّلة،  الق�شائد  ن�شو�س  اأول  الكرونولوجي 

وداخل  بينها  فيما  ق�شائد،  عّدة  العالقة بني  اإظهار 

التي  باالأحداث  ارتباطها  مع  النهائية،  حاالتها 

اأن  الكتاب  على  امل�رسفة  كما  ال�شاعر،  حياة  و�شمت 

وهي  النهائية،  الق�شائد  هذه  �شياغات  لنا  ت�رسح 

�شياغات كانت تعترب لغاية اليوم، �شياغات غام�شة. 

جندها هنا، تكت�شب و�شوحا مده�شا، الأنها بب�شاطة، 

الذاتية،  ال�شريية  املقرتبات  بع�س  من  فقط  ت�شتفيد 

مثلما ت�شتفيد من بع�س الر�شائل وال�شور واملقاالت 

الداعمة لها. لكنها تبدو اأي�شا، كاأنها حتتج على جميع 

على  خربيات،  اإىل  اأو  اأحداث  اإىل  العائدة  اال�شاءات 

الهدف. يف حالة  ب�شهولة هذا  نتيقن  اأننا  الرغم من 

�شار، كان الوحي امللمو�س، التاريخي، اليومي، يبدو 

امللمومة  التجريدية  بعباراته  خمفّيا  وحّيا  اأحيانا 

املكثفة، ومع ذلك، فاإن هذا االأمر ال ينق�س �شيئا من 

هذا  م�شادر  بع�س  اكت�شفنا  لو  فيما  الكتاب،  قيمة 

ال�شعر.

 من هنا، جند اأن ا�شتذكار ال�شنوات االأوىل، اأمر يجتاز 

الكتاب باأ�رسه. جند مثال اأن »الق�شيدة الرذاذ« العائدة 

اإىل العام 1947، مو�شوعة يف خطٍّ متواٍز مع �شرية 

الطفولة، طفولة �شار، الذي كان حفيد رجل لقيط، اأّي 

دائما.  يذكر ذلك  »ابن حرام«، مثلما كان  كان جده 

يقول �شار: »نبداأ حياتنا دائما فوق فجر مده�س. كّل 

ما ي�شاعدنا فيما بعد على التخل�س من خيبات اأملنا، 

الرجال،  ت�رسفات  االأوىل.  خطواتنا  حول  يجتمع 

اإىل  متجهة  �شماء  من  بابت�شامة  اأ�شبه  طفولتي،  يف 

االإح�شان االأر�شي«.

 »يف حمرتف ال�شاعر« جند ديوانا كامال، كان مبعدا 

بالكامل عن اأعمال �شار الكاملة. جتده بكليته هنا. انه 

العام 1928  ال�شادر  القلب«  »االأجرا�س على  ديوان 

عن دار »اأحمر واأ�شود«، على نفقة ال�شاعر. فمثلما هو 

هذه  من  جزءا  ورف�س  تخّلى  قد  �شار  كان  معروف، 

الن�شخ  جميع  تالًفا  ن�رسها،  من  فرتة  بعد  الق�شائد، 

اأنه مل  التي بقيت عنده. يف العام 1983، كتب �شار 

قراءتها  مع  لكن  الق�شائد.  بهذه  اأبدا«  »فخورا  يكن 

اليوم، ال ن�شتطيع اإال اأن نالحظ اأن �شار كان منذ تلك 

الفرتة: رينيه �شار، بالرغم من اأن �شعره كان ال يزال 

برمو�شها  »ت�رسب  اأبولينري:  �شعر  تاأثري  حتت  واقعا 

املوت امل�شلح بطريقة �شيئة/ يف حفرة �رسير فهر�س 

القرب«.

الت�شجيع  قراءة  اإعادة  اليوم،  امل�شّلي  من  يكون  قد   

الذي كتبه يومها عن �شار، ذلك الناقد االأدبي يف جملة 

فرن�شا(،  مناطق  اإحدى  اإىل  )ن�شبة  االوزييه«  »الزيز 

�شار  ال�شيد  »ليواظب  بالقول:  االأدبي  الناقد  ين�شحه 

على عمله، فهو موهوب ب�شكل جميل، وعليه اأن يهبنا 

اإنه  التجريدية!  جتريدية«.  اأقل  ب�شكل  ارتعا�شاته 

و�شيبقى  بال�شاعر طوال حياته،  األ�شق  الذي  املاأخذ 

املثل الذي ي�رسب به دائما.

 من بني غرائب حياة �شار، �شنت�شّلى اأي�شا باكت�شاف 
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اأ�شبح  الذي  كايات،  الأندريه  الكبرية  �شداقته 

�شينمائيا فيما بعد. لكنه كان يف البداية �شاعرا يكتب 

�شار  و�شفه  وقد  تريغيري.  اأرمان  هو  م�شتعار  با�شم 

جراحه  تريغيري  اأرمان  »�شيغ�شل  بالقول:  يوم  ذات 

برمل املوانئ. �شعره �شاف مثل ن�شيد ع�شفور«. 

حمرتف  »يف  كتاب  يف  وال�شداقات  االأحداث  متّر   

ال�شاعر«. لكن احلدث االأبرز الذي مّت يف نهاية حياته، 

اأن  بعد  تعارفا  لقد  هيدغر.  مارتن  مع  لقاوؤه  كان 

اأعجب اأحدهما باالآخر. فالعبارات التي حفرها �شار 

باأن هيدغر ي�شبه »بحرية نواحي احللم« كانت تنا�شب 

التعبري  �شعره  يف  وجد  الذي  االأملاين  الفيل�شوف 

م�شافة، من  بدون  توحّد  »ال�شعر هو  للغته:  الفرن�شي 

خالل  من  توحّد  اأنه  اأّي  �شيء.  بكّل  االنهماك  جراء 

�شوى  �شخ�س  اأي  اأعداء  الفجر،  عند  ل�شنا،  االعرتاف: 

اجلالدين«.

كان رينيه �شار، طوال حياته، �شّد هوؤالء اجلالدين. 

هل الذين ف�رّسوا �شعره ينتمون اإىل تلك الفئة. ال ترتكب 

ماري- كلود �شار مثل هذه املجزرة. ال حتاول بتاتا 

ما  كّل  خمتلفة.  قراءة  اأّي  �شار  رينيه  �شعر  تقراأ  اأن 

اأنها وافقت بني ن�شو�س ر�شائل،  حاولته يكمن يف 

وبني  ق�شائد،  تخطيطات  بني  حياة،  اأحداث  بني 

الق�شائد املن�شورة املعروفة عند �شار، فجاء كتابها 

اإ�شاءة حقيقية لهذا ال�شاعر »الهرم�شي«.

 يف اإحدى جمله، قال الفيل�شوف االأملاين نيت�شه اإنه 

بع�س  اإدراج  �شوى  �شيئا  يفعل  مل  كتب،  ما  كّل  يف 

قام  قد  �شار  كان  رمبا  ال�شخ�شية،  حياته  اأحداث 

بال�شيء نف�شه لكنه عرف كيف يجعل من هذه احلياة 

من  اإنه  قلنا  اإذا  نبالغ  ال  �شعري  ل�شوت  دائما  نبعا 

اأجمل االأ�شوات ال�شعرية يف هذا القرن.

داخله،  يف  يحمل  �شار،  رينيه  كان  املعنى،  بهذا 

لت�شاف  تاأتي  التي  الرهيبة  العوا�شف  من  العديد 

عا�شقا  طليق،  عمالق  مثل  كان  �شدميي.  عمّق  فوق 

للن�شاء واحلب، مهوو�شا بال�شعر.

كتاب  من  الرغم  على  عنه،  نعرف  ماذا  هنا  من 

ال�شاعر«؟ مرة جديدة ماذا نعرف عنه يف  »حمرتف 

وب�رسعة،  يوم،  ذات  مّر  لقد  �شيء.  ال  االأمر؟  حقيقة 

املقاومة  نظم  اأنه  اعرتف  ال�شورياليني.  اإخوته  عند 

»الربوفان�س«  منطقة  يف  النازيني  �شد  الفرن�شية 

ذلك؟  قبل  ذلك؟  وبعد  األك�شندر(.  الكابنت  لقبه  )كان 

الوجوه  اآالف  خلف  القابع  ال�شخ�س  هذا  هو  من 

الثائرة با�شتمرار؟

رف�س رينيه �شار ب�شكل دائم وقاطع اأن نهتّم بحياته 

اخلا�شة، مذكرا بوجوب قراءة �شعره. من هنا ُي�شكل 

 )2004 العام  )يف  ال�شادر  غريل�شامر  لوران  كتاب 

»فايار«(،  )من�شورات  اجلبني«  على  »الربق  بعنوان 

�شار، »حدثا« ثقافيا،  والذي يروي فيه �شرية رينيه 

مبعنى اأننا للمّرة االأوىل، اأمام كتاب يفتح لنا اأبواب 

هذه القلعة احل�شينة ليدخلنا اإىل »اأقبية االأر�شيف«، 

على  ترتكز  �شرية  اأ�شال.  بوجوده  اأحد  يعلم  يكن  مل 

االأر�شيف اخلا�س، على ع�رسات املئات من الر�شائل 

املن�رسم:  القرن  اأ�شماء  اأف�شل  عربها  لنجد  اخلبيئة 

ونيكوال  اإيلوار  وبول  كايات  اأندريه  مع  �شداقاته 

براك  وجورج  كامو  األبري  مع  »اأخّوته«  �شتايل،  دو 

وبيكا�شو، اأحاديثه »املالئكية« مع �شان جون بري�س 

وجورج باتاي ومارتن هيدغر.

االختالف،  اإىل »حزب«  دائما  �شار مييل  رينيه  كان 

ينعزل  كان  ما  غالبا  اإذ  اأحدا،  ي�شارك  اأن  دون  من 

يف م�شقط راأ�شه »لوبريون« بعيدا عن اجلميع. يحمّل 

نقع  ما  غالبا  اأننا  كما  �شيء يف طريقه،  كّل  تنف�شه 

غري  �شخ�شا  يكن  اأمل  املزلزلة.  قدرته  تاأثري  حتت 

معجونا  يكن  اأمل  احلياة؟  يف  كما  ال�شعر  يف  عادّي 

بكيمياء الكلمات من�شتا بدون انقطاع اإىل العنا�رس 

املختلفة؟ كتب ذات يوم: »اإننا كائنات غري حمكومة. 

الوحيد الذي يالئمنا هو الربق. برق ي�شيئنا  املعلم 

اأحيانا، واأحيانا ي�شطرنا اإىل ن�شفني«. من هنا ق�شى 

رينيه �شار حياته، �شائرا والربق على جبينه. من هنا، 

اأي�شا، �شّكل وحده هذه »اململكة املتوحدة«، الفريدة، 

التي مل يعرف اأحد الدخول اإليها، الأن �شار كان يوؤمن 

اأن يرتك »اآثارا« يف مروره ال  اأن على ال�شاعر  دائما 

براهني: »وحدها االآثار جتعلنا نحلم«.

84نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



من  بّد  ال  الربق.  لهذا  �شرية  من  بّد  ال  كان  اأنه  بيد 

كتابة حياة رينيه �شار. اأّي اأن نهتدي بهذه االآثار كي 

اأخذه على  نبحث من خاللها عن الرباهني. وهذا ما 

عاتقه، وب�شكل دقيق، ال�شحايف يف جريدة »لوموند« 

)الفرن�شية( لوران غريل�شامر، الذي �شبق له اأن اأ�شدر 

عن   1998 العام  اآخرهما  كان  �شريتني،  كتابني/ 

كبريا  جناحا  عرف  الذي  �شتايل،  دو  نيكوال  الفنان 

يبدو  النقاد.  عند  كّما  القراء  عند  وا�شعة  و�شهرة 

من  ينتهي،  اأن  عن  بعيد  كتاب  وكاأنه  هذا  كتابه 

ولي�شت  )بالفرن�شية(،  احلا�رس  ا�شتعماله �شيغة  هنا 

القطع  من  �شفحة   560 اإىل  ت�شل  التي  ال�شفحات 

»ُتقراأ«  التي  ال�شرية  لهذه  معقوال  حجما  اإال  الكبري، 

والتي   )»readable االنكليزي  التعبري  هنا  )وا�شتعمل 

فاملوؤلف يربهن حقا  بال�شاأم مطلقا:  ن�شعر معها  ال 

عن ابتعاده عن كّل »خ�شا�شة« يف التعاطي مع حياة 

وا�شحة  اجلدّية  تبدو  لذلك  الراحل.  الكبري  ال�شاعر 

بقوة، يف هذا الكتاب: العديد من االأحاديث مع اأنا�س 

اأر�شيف  عرفوا رينيه �شار، تنقيب عميق ومكثف يف 

ال�شاعر الذي فتحته ماري كلود �شار، زوجة ال�شاعر، 

اأمام كاتب ال�شرية.

الكتاب،  اأوىل كلمات  »الذئب، كان قرينه«. هذه هي 

والالزمة التي ال تنفّك من اأن تتكرر طيلة الن�س. هذا 

ما كان عليه رينيه �شار بالفعل، باالأحرى كان هو 

ال�شجاعة،  القّوة،  العبارات.  بهذه  نف�شه  ي�شف  من 

وي�شيف  الذئب.  الوحدة. هذه هي �شفات  االفتخار، 

مهوو�شا  كان  اأخرى:  �شفة  �شار  على  غريل�شامر 

الروحانية  هذه  هنا  من  الطفولة.  منذ  املوت  بفكرة 

»قرب  وكاأنها  اأحيانا  تبدو  التي  باجلمال  االفتتانية 

الراهبات  اإىل  امليل  هذا  ذلك،  اإىل  اأ�شف  م�شاد«. 

انزعاج،  اأّي  ي�شكّل عنده  يكن  الذي مل  »الكرمليات«، 

هذه  حول  االأنثوية.  اإىل  الالهب  ميله  مع  ميتزج  بل 

بع�س  ذكر  واإن  متحفظا،  غريل�شامر  بقي  النقطة، 

ي�شعنا  ذلك  كّل  املختارات.  الن�شاء  هاته  اأ�شماء 

والعذوبة، بني  القّوة  التعاقب ما بني  اأمام نوع من 

والغ�شب  االنفعال  حاالت  بني  والكرم،  الرنج�شية 

وال�شفقة والرحمة، بني اأحالم يقظة ت�شاعدية واحل�ّس 

املتيقظة  االأحالم  من  الكثري  هناك  العارم.  الطّيب 

يف حياة ال�شاعر، الكثري من »االيرو�س« املعّلق، من 

العط�س االأر�شي، مثلما يروي غريل�شامر.

  يف القرية القريبة من »الفونتني دو فوكلوز«، حيث 

)حتت  هذه،  الذئب  وحدة  جعلته   ،1907 العام  ولد 

كنف اأم قوية(، غري متعاطف مع و�شطه البورجوازي 

احلديد،  ال�شكة  مرمّمي  الهام�شيني،  عا�رس  الريفي: 

نف�شه  املراهق  فيجد  البحارين،  اجلوالني،  البائعني 

للفا�شلني.  العائدة  ال�شغرية  املهن  بع�س  يف  عامال 

دو  املركيز  بودلري،  يقراأ  كان  الوقت،  ذلك  يف  لكنه 

هذا  وجود  عن  ك�شفت  قراءات  »اخليميائيني«،  �شاد، 

العام  يف  عنه،  النقاب  ك�شف  الذي  االأدبي،  امليل 

اإيلوار حني قراأ »هذه املوهبة ال�شابة«،  1928، بول 

التي قّربها من ال�شورياليني. يف هذا الف�شل، »يومل« 

هذه  حياة  من  عديدة  م�شاهد  لقرائه  غريل�شامر 

الذئب  يتكيف  مل  والكتاب.  الفنانني  من  املجموعة 

اإال  مع هذا املحيط اجلديد وبقي واحدا بعيدا عنهم، 

اإيلوار؛ بني  اأن �شديقة »حمّبة للخ�شام« وّحدته مع 

ال�شعراء احلقيقينّي كّل �شيء ي�شبح م�شرتكا: امل�شكن 

والبوح وحتى »نو�س« اجلميلة )هكذا كان ا�شمها(.

�شكّل عام  الذي  لي�شل عام 1933،  ال�شنون،  مت�شي 

القدر، بالن�شبة اإىل �شار. يف تلك ال�شنة ي�شل ال�شاعر 

غري  النازيني  وح�شية  فيها  ليكت�شف  برلني  اإىل 

امل�شبوقة. تراءى له، وهذا ما اأثار حما�شته وحفيظته، 

اإ�شافية، جديدة،  اأزمة  القادمة، لن تكون  اأن احلرب 

تهديدا  �شت�شكل  بل  اجتماعية،  طبقات  اأو  بالد  بني 

الرغم  وعلى  باأكملها.  احل�شارة  حياة  على  حقيقيا 

من ذلك، مل يرغب يف كتابة �شعر �شيا�شي: علينا اأن 

يغادر  عودته،  عند  واملقد�س.  الدنيوي  بني  منزج  ال 

تعر�س  حيث  »الربوفان�س«  يف  لالإقامة  باري�س 

من  تزوج  امل�شتمرة،  ال�رسطة  لرقابة  »الثائر«  هذا 

يف  �شويدية.  فتاة  ع�شيق  كان  انه  اإال  يهودية  فتاة 

يقاتل  الثانية،  العاملية  احلرب  تندلع  ال�شنة،  تلك 

املقاومة  تبداأ  فرن�شا،  ت�شت�شلم  االألزا�س،  حمور  على 
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يف  النازي  املحتل  �شد  االأوىل  الهجومات  ال�شعبية، 

ال�شاعر  اإىل  بالن�شبة  احلرب  كانت   .1941 العام 

�شفاته  »اأزهر«  الذي  احلقيقي  الواقع  عن  الربهان 

امللكّية والذي بّرهن عن مناعته وح�شانته. يف هذه 

األك�شندر«.  »الكابنت  �شار  ا�شم  ي�شبح  بالذات  الفرتة 

لقد قرر رجل »كهوف فرن�شا«، اأن يقف يف وجه هذا 

م�شطحا.  بلدا  بيتو�س«  »املاري�شال  الذي جعله  البلد 

نت�رسف  اأن  »علينا  واحدة:  قاعدة  راأ�شه  يف  كانت 

ويطول  كا�شرتاتيجيني«.  نفكر  واأن  بدائيني،  كب�رس 

كانت  طائرات  من  ال�شالح  على  يح�شل  بداأ  ال�شتاء. 

تلقيها باملظالت. وعد اخلونة باملوت، وكان ُيطعم 

الع�شافري يف احلدائق التي كان ميّر بها. »للعندليب، 

اأحيانا، يف الليل، ن�شيد القاتل. عربه، يتعرف عذابي 

على نف�شه«.

يف العام 1944 يتم ا�شتدعاوؤه اإىل اجلزائر العا�شمة، 

فيه  وجد  الذي  انفراد،  على  ديغول  اجلرنال  ملقابلة 

املنا�شبة.  الكلمات  ديغول  »�شمجا«. مل يجد  �شخ�شا 

مل يكن �شار يرغب يف االنتماء اإىل اأحد �شوى اإىل بلده. 

قبل  قادتها.  كاأحد  املقاومة،  عمليات  يف  وا�شتمر 

ذلك اللقاء باأ�شابيع، قتل االأملان �شاعرا �شابا يدعى 

روجيه برنار. حّياه ال�شاعر بالقول: »اأقبلك، يا رفيق 

الغابات املده�شة«.

 بعد التحرير يرف�س اأن يلعب اأّي دور ظاهر يف احلياة 

راأ�شه،  م�شقط  يف  واالنزواء  االبتعاد  مف�شال  العامة، 

 1945 العام  من  )فرباير(  �شباط  �شهر  يف  ليكتب. 

-Seuls d كتاب  »غاليمار«  من�شورات  عن  له  »ي�شدر 

meurs« ليجعل منه واحدا من كبار �شعراء فرن�شا ومن 

اأكرثهم �شهرة.

ما بني عامي 1947 و1955، يعي�س �شار 8 �شنوات 

من ال�شعادة. على الرغم من »هياأته التي ت�شبه هياأة 

اإليه،  املحاربني« اإال اأن توا�شعه كان يجلب اجلميع 

من  يده�شهم،  »�شحره«،  تاأثري  حتت  يقعون  كانوا 

منزله  باب  على  لتقرع  تتدافع  »الوفود«  كانت  هنا 

اأ�شيبت  »وكاأنها  عنده  من  وتخرج  ترجتف  وهي 

العديد  �شار  رينيه  فيها  �شم�س«. فرتة عرف  ب�رسبة 

كانت  والكبرية«،  »ال�شغرية  العاطفية  العالقات  من 

اأي�شا، هذه الفرتة، زمن ال�شداقات الكبرية مع براك 

والبري كامو وجورج باتاي ونيكوال دو �شتايل الذي 

مل يتوقف �شار يوما عن اإعالن اإعجابه الكبري به.

يبقي  كيف  املرء  يعرف  ال  العادة،  هي  ومثلما   

»مري�س  كان  العمالق  فهذا  منه.  قريبة  ال�شعادة 

وهم« وكائنا بركانيا متفجرا مييل اإىل »الدراما« يف 

كل يوم من اأيام حياته.. م�ّشادات اأدبية وجداالت ال 

حت�شى. تناف�س مع اأراغون الذي تباعد بينهما اأدنى 

االأ�شياء: كان هو امللك احلقيقي لل�شعر اإال اأن اأراغون 

هو من كان »يحكم« هذه اململكة. كان اأراغون يغني 

بينما  تغني«  »التي  بال�شعادة،  املليئة  االآتية  االأيام 

�شيكونون  الغد  »نا�س«  اأن  يعرف  �شار  رينيه  كان 

تع�شاء بدورهم واأكرث من »نا�س اليوم«. دخل رينيه 

اإذ كان يجد اأن الطبيعة  �شار يف »معركة« مع زمنه 

ت�شيع ب�شبب التكنولوجيا، من هنا دخوله يف معركة 

يف  الذرّية  ال�شواريخ  ن�شب  �شد  وخا�رسة  يائ�شة 

مرتفعات »االألبيون«.

 �شنوات �شار االأخرية كانت اأكرث هدوءا. جاءه االعرتاف 

بقيمته االأدبية الرفيعة من رو�شيا واملانيا والواليات 

اإرادته و»قوته« بقيتا  واإن كانت  املتحدة واليابان، 

العام  يف  االأخرية.  �شاعاته  حتى  كالفوالذ  �شلبتني 

ل�شبع  دام  جديد  »�رّسي«  حب  بداية  كانت   1980

كلود  ماري-  بعد  ما  اأ�شبحت يف  امراأة  مع  �شنوات 

�شار، وذلك قبل 4 اأ�شهر من رحيل ال�شاعر. هذا الزواج 

االأقالم  من  الكثري  حّرك  فجاأة  عنه  الك�شف  مّت  الذي 

فيها  جمع  طريقة  اأخريا  �شار  وجد  رمبا  واحلما�شة. 

ما بني احل�شابات العقالنية وبني �شغفه. لقد ا�شتلمت 

هذه املراأة مهمة االعتناء مبوؤلفات ال�شاعر وما تركه 

والدليل،  وجه:  اأكمل  على  بها  تقوم  مهمة  وراءه. 

الكتاب،  هذا  يف  اأمامنا  تتجلى  التي  الفعالية  هذه 

على الرغم من اأنه كان ليتحفظ كثريا على الطريقة: 

الدخول اإىل تفا�شيله ال�شاكتة، املخفية.

يف  – قراءات  الذئب  »توحد  بعنوان  التح�شري  قيد  كتاب  من  ف�شل   )[(

ال�شعر الفرن�شي املعا�رس«، وي�شم جمموعة من »البورتريهات االأدبية« 

لعدد من ال�شعراء الفرن�شيني املعا�رسين.
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87] ناقد وباحث من املغرب .

احلقيقي  وا�شمه  كوجيف  الك�شندر  ولد 

يف   1902 عام  مو�شكو  يف  كوجيفينيكوف، 

من  متقربا  )كان  االأغنياء  التجار  من  عائلة 

عام 1919  رو�شيا طوعا  ،غادر  كاندين�شكي( 

درو�س  اأملانيا  يف  ليتابع  نهائي،  ب�شكل 

الفل�شفة يف برلني اأوال ثم يف هايدلربغ، حيث 

-Ja 1926 حتت اإ�رساف يا�شربز   قدم يف العام

ل�شولوفييف  الدينية  الفل�شفة  دكتوراه يف    pers

يف  اأقام   1926 العام  اأواخر  ويف   » Soloviev «.

العليا  الدرا�شات  مدر�شة  اإىل  خل  درْ
واأُ باري�س، 

Ecole des hautes Etudes  بوا�شطة مهاجر رو�شي اآخر، 

فيها  يدر�س  كان  الذي   Koyré كويريه  الك�شندر 

منذ ب�شع �شنوات »الفل�شفة الدينية« .

بيارما�رسي: 

لقد كان كوجيف

 - هذا املهاجر

 الرو�شي- �رسوريا 

لكي يدور حول 

مو�شوع ظواهرية

الروح نقا�س 

علني حامي 

الوطي�س قبل اأن 

تقراأ يف ن�شو�شها 

االأ�شلية...

كوجيــف 

فيل�سوف �لرغبة

  عبد العزيز بوم�صهويل ]



متجهة  جديدة  درو�شا  فرن�شا  يف  كوجيف  بداأ 

يف  واأعد  الفيزياء،  و  الريا�شيات  نحو  البداية  يف 

ال�شوربون حتت اإ�رساف »اإبيل راي« Abel ray دكتوراه 

دولة حول »فكرة احلتمية يف الفيزياء الكال�شيكية 

والفيزياء احلديثة » هذا امل�رسوع مل يكتمل و بقي 

الن�س الذي خ�ش�شه له »كوجيف« غري من�شور ،وقد 

 . �شدر موؤخرا �شنة 1990 يف �شل�شلة كتاب اجليب 

وبينما كان كويريه م�شافرا يف مهمة للخارج �شنة 

1933 ، قام كوجيف باإلقاء درو�شه حول »الفل�شفة 

الدينية لهيجل » وهذه احللقات الدرا�شية التي بداأها 

وخ�ش�شت  �شنوات،  �شت  ا�شتمرت  عر�شا  كوجيف  

لقراءة منتظمة لظواهرية الروح  لهيجل وتف�شريها، 

باللغة  قبال   انت�رست  قد  تكن  مل  الدرو�س  وهذه 

  Queneau »الفرن�شية اإال �شنة 1947 من طرف »كينو

. كما مل تكن معروفة االمن قبل بع�س املتخ�ش�شني 

القالئل.

اأده�شت هذه الدرو�س متتبعيه الذين ا�شبح بع�شهم 

 -  Bataille من كبار مفكري فرن�شا، اأمثال :باتاي

كينو )نا�رس وجامع درو�شه (، الكان  Lacan  بروتون 

Breton  ، فيل E.Weil، مريلوبونتي M.ponty كوربان 

Hy- وغريهم. ومن بينهم جــان هيبــوليت corban

polite  J. )مرتجم الفينومونولوجيا(. لقد اأحدث كالم 

كوجيف )املقنع باملعنى الذي و�شعه باتاي نف�شه( 

و�شكل  امل�شتمعة،  االأو�شاط  تلك  يف  حقيقيا  رعبا 

بني  نف�شه  الوقت  يف  والنفور  اجلاذبية  من  نوعا 

اأولئك الذين �شوف يطبعون بعمق احلياة الثقافية 

الثانية:  العاملية  احلرب  وبعد  قبل  الفرن�شية 

ما  ح�شب  تفكريهما  يتوزع  مثال  والكان  فباتاي 

حقبات  على  تفكريهما  يتوزع  بيريما�رسي  ذكره 

كوجيف.  و�شد  كوجيف،  بعد  كوجيف،  مع  ثالث: 

»ما�رسي«  ح�شب  للفكر  احلقيقية  التجربة  وهذه 

عام  نهائيا  توقفت  وغمو�شها.  بغناها  نف�شه 

ون�رسها  وقائعها  بت�شجيل  كينو  قام  وقد   1939

هيجل-  لقراءة  »مدخل  عنوان:  حتت   1947 عام 

درو�س حول فينومونولوجيا الروح«، وهي عبارة 

وت�شكل  الدرا�شية،  احللقات  مُلجمل  اخت�شار  عن 

تقراأ  اأن  ت�شتطيع  املالحظات  من  مده�شا  خليطا 

بني �شطورها تفكريا متك�رسا ومتوزعا ولكنه قوي 

و�شمني، بحيث يظل عر�شه متهربا من اإظهار ذاته 

كلف  فقد  »كوجيف«  اأما  مو�شوعه.  مع  بالقيا�س 

مبهمة اأخرى يف منظمة غربي اأوروبا بني العامني 

اأعيد  وبذلك   ،1968 عام  وتويف   1967–  1945

عام  هيجل  م�رسحية  اأقفلت  ثانية  مرحلة  ختم 

1945 من تاريخ حياة هذا الرجل الفريدةدون ان 

يكون لها متابعة من اأي نوع كان)1(.

قراءته  خالل  من  »كوجيف  ا�شتطلع  لقد 

مفهوما  »الرغبة«  من  يجعل  اأن  للفينومونولوجيا 

رئي�شيا ال يعد فح�شب مبثابة املفتاح لفهم هيجل، 

بل يعد اأي�شا نواة لبلورة نظرية فل�شفية حول الرغبة، 

وهو ما �شكل حتفيزا م�شتفزا ملتتبعيه الذين م�شوا 

اأن يتطابقوا  بعيدا يف تطويرهم لهذا املفهوم دون 

معه بال�رسورة .كما هو ال�شاأن بالن�شبة لباتاي وال 

كان اللذين �شار كل منهما يف اجتاه م�شاد لتاأويلية 

كوجيف وللفل�شفة الهيجلية ذاتها.

الرابع  الف�شل  من  ينطلق  اأن  كوجيف  اختار 

لفينومونولوجيا الروح الذي يحمل عنوان: ا�شتقاللية 

: ال�شيادة والعبودية، الذي  وتبعية الوعي- بالذات 

ترجمه اإىل الفرن�شية ترجمة تخللها تعليقات مطولة 

ت�شتهدف اإبراز مو�شوعة الرغبة باعتبارها عن�رسا 

موؤ�ش�شا لالإن�شان، للوعي بالذات ،وبالتايل للحقيقة 

االن�شانية وللتاريخ الكوين .

وعي  بالذات،  وعي  هو  االإن�شان ح�شب كوجيف  اإن 

يح�شل  الوعي  وهذا  االإن�شانية...  وكرامته  بواقعته 

»اأنا«.  بكلمة  االإن�شان  فيها  يتلفظ  التي  اللحظة  يف 

وفهم اأ�شل االإن�شان ال يتاأتى اإال من خالل فهم ا�شل 

االأنا املنك�شف بوا�شطة الكالم.

املركزي  املفتاح  هي  تغدو  الرغبة  اأن  هذا  ومعنى 

الفينومونولوجيا  االإن�شان ب�شفة عامة وفهم  لفهم 
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الكائن  حتول  رغبة  جهة  من  فهي  خا�شة،  ب�شفة 

مو�شوع  اإىل  احلقة  املعرفة  داخل  لذاته  املنك�شف 

ينك�شف كذات تختلف عن املو�شوع، ينك�شف كان 

ما ي�شميه كوجيف اأنا الرغبة. وهي من جهة اأخرى 

رغبة حمفزة على الفعل من خالل ال�شلب الذي يقوم 

اأجل االإ�شباع. بتحويل املو�شوع املرغوب فيه من 

والأجل اأن يتمكن االإن�شان من بلوغ الوعي بالذات، 

طبيعي،  ال  مو�شوع  على  الرغبة  تقوم  اأن  فيلزم 

الذي  الوحيد  وال�شيء  املعطاة  الواقعة  يتجاوز 

يتجاوز هذا املعطى هو الرغبة ذاتها.

اأن  فيجب  اإن�شانية  الرغبة  هذه  ت�شري  اأن  والأجل 

اأن  اأخرى،  رغبة  على  تقوم  اأن  اأي  الرغبات،  تتعدد 

نف�س  على  قائمة  اآخر  برغبة  مو�شطة  رغبة  تكون 

املو�شوع، فاحلقيقة االإن�شانية مبا هي خمتلفة عن 

احلقيقة احليوانية ال تتحقق اإال من خالل الفعل الذي 

ير�شي رغبات كهذه: ذلك الأن التاريخ االإن�شاين اإمنا 

هو تاريخ الرغبات املرغوبة)2(.

القيمة  كانت  واإذا  القيمة،  حتقيق  الرغبة  ت�شتهدف 

فاإن  حياته،  حفظ  هي  احليوان  لدى  املرغوبة 

تعري�س  خالل  من  اإال  قيمته  تتحقق  ال  االإن�شان 

حياته للخطر بهدف االعرتاف، فاأ�شل الوعي يكمن 

اإن�شانيا  يتحقق  فاالإن�شان  ذاته،  اخلطر  هذا  يف 

ير�شي رغبته  اأن  اأجل  للخطر من  بتعري�س حياته 

اأخرى، من  القائمة على رغبة  اأي رغبته  االإن�شانية 

اأجل اأن يعترب كقيمة معرتف بها.

�رساع  عن  كالم  اإذن  هو  الوعي  اأ�شل  عن  والكالم 

لن  ال�رساع  هذا  ودون  االعرتاف،  اأجل  من  قاتل 

مبعنى  االأر�س،  على  اإن�شانية  كائنات  هناك  تكون 

اأن الكائن االإن�شاين لن يكون له وجود حقيقي اإال اإذا 

بحيث  متعاركتني  االأقل  على  رغبتان  كانت هناك 

االأخرى، فتتحقق من  الرغبتني على  اإحدى  تنت�رس 

خاللها قيمة االعرتاف، لكن هذه القيمة لي�شت تامة، 

مادام اأن الكائن االإن�شاين الذي �شار �شيدا، معرتفا 

به يف قيمته االإن�شانية، مل ينل هذا االعرتاف �شوى 

بعد  ي�شبح  مل  �شيء  قبل  من  اأي  العبد،  طرف  من 

قيمة اإن�شانية، الأن ال�شيد مل يعرتف به، وهنا يكمن 

اإمنا  التامة  الرغبة  اأن حتقيق  ال�شيد، واحلال  ماأزق 

العبد  يحفز  الذي  والكدح  العمل  خالل  من  يح�شل 

اأن يحرر ذاته، واأن يحوز على الوعي بالذات،  على 

اأي  الكامل،  االعرتاف  نيل  من  بالتايل  يتمكن  واأن 

وحرية  كا�شتقالل  يتجلى  الذي  املتبادل  االعرتاف 

تعليقه  يف  كوجيف  يقول  كما  فاالإن�شان  تامة، 

وحريته  احلق  ا�شتقالله  يبلغ  »ال  هيجل  ن�س  على 

االأ�شيلة، اإال بعد اجتيازه للعبودية، واجتيازه لقلق 

يج�شد  الذي  االآخر  ل�شالح  املنجز  بالعمل  املوت 

اإذن  هو  املحرر  والعمل  القلق،  هذا  له  بالن�شبة 

�شيدا  يخدم  الذي  للعبد  اإجباري  عمل  بال�رسورة 

جبارا م�شتحوذا على كل �شلطة واقعية« وهذا العمل 

الثوري  الديالكتيكي  لالإبطال  لل�شلبية  فعالية  هو 

يتعاىل  اأن  ي�شتطيع  من  هو  العبد  وحده  للعامل، 

بالعامل املعطى امل�شخر لل�شيد، وهو من ي�شتطيع اأن 

واأن  العبودية،  ر�شخ وجوده يف  الذي  العامل  يحول 

يخلق عاملا ي�شكله بذاته حيث �شيغدو حرا هكذا فاإن 

»العمل العبودي يف نهاية التقدير يحقق لي�س اإرادة 

ال�شيد واإمنا تلك االإرادة الالواعية للعبد، الذي يفوز 

الذي يحقق يف نهاية  اأي�شا هو  العمل  اأخريا، وهذا 

االأمر فكرة الوعي بالذات – امل�شتقل التي تعرب عن 

حقيقته«)3(.

اأ�شا�س �رساع  الرغبة هي  اإذا كانت  اأنه  ذلك  معنى 

االإن�شان �شد اآخره االإن�شاين، من اأجل اعرتاف ناق�س 

ال�رساع  فاإن هذا  للتاريخ،  احلقة  البداية  يكون هو 

اأجل  من  والعبد  ال�شيد   بني  �رساعا  �شيغدو  ذاته 

االعرتاف املتبادل والتام الذي �شيقفل هذا ال�رساع 

ويعلن نهاية التاريخ.

اأن  يجب  كما  دائريا،  يكون  اأن  يجب  »التاريخ  اإن 

الفل�شفة  ت�شتطيع  هذه  توقفه  حلظة  ويف  يتوقف، 

امل�شتقبل  توقع  تعذر  والنتيجة  تتحقق،  اأن  احلقة 

واأي�شا ا�شتحالة »العود االأبدي... اإن مراحل التاريخ 
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تغدو اأوهاما يف اللحظة التي تتاأ�ش�س فيها الفل�شفة 

الروح  هو  وحر...  حق  هو  ما  اأن  واحلا�شل  احلقة، 

املطلق، ولي�س هو اإن�شان التاريخ، ولكن هذا الروح 

لي�س �شوى كلية التاريخ املكتملة«)4(.

لقد م�شى كوجيف بعيدا يف بلورة مفهوم للنهاية 

الرغبة  حتقق  يك�شف  الذي  االأنرثبولوجي  مبعناها 

واكتمالها اأو جتليها كروح مطلق بلغ كلية احل�شور، 

وهو ما يعني موت االإن�شان اأي موت الرغبة، ونهاية 

يحايث  النهاية  وهذه  املوت  هذا  فعند  الزمان. 

الروح الواقع ويظهر متجليا كمطلق، الأن هذه الروح 

والتاريخ،  الزمان  نتيجة  Esprit-Eternité هي  االأبدية 

فاإن  ولهذا  منبعثا،  االإله  ولي�س  ميتا  االإن�شان  فهي 

بقدر  متعالية،  لي�شت  املطلق  االأبدي  الروح  حقيقة 

ما غدت كتابا خطه اإن�شان حي يف العامل الطبيعي، 

اأن  بعد  ميتا  بدوره  غدا  قد  احلي  االإن�شان  وهذا 

ا�شتنفد غاياته، واأ�شبع كل رغباته، واأ�شبح من غري 

م�شتقبل ين�شده، مادامت قد حتققت ذاته يف حلظة 

االأبدية التي انتفت فيها خا�شيته الزمانية القائمة 

)املا�شي/ التاريخ  يف  كانت  التي  ال�شلبية  على 

ال�رساع،  بوا�شطة  خالق  اإبداع  م�شدر  املنتهي( 

الذي بلغ ذروته النهائية بتحقيق االعرتاف الكوين 

الذي ي�شمن القيمة املطلقة للدولة الكونية ال�شاملة 

واملن�شجمة)5(.

هو  الفعلي،  والواقع  الروح  بني  التماهي  هذا  اإن 

عن  ال�رساع  يختفي  حيث  التاريخ  بعد  مبا  اإيذان 

الوجود، وباختفائه تكون االأبدية قد ح�شمت نهائيا 

مع الكائن االإن�شاين الذي هو مواطن الدولة املكتملة 

ما�شيا  غدا  فامل�شتقبل  تاريخ،  بدون  �شارت  التي 

ثم ح�شوله �شابقا، اأما احلياة فقد اأ�شحت بيولوجية 

حقا، ولي�س هناك اإذن اإن�شان، الأن االإن�شان كروح قد 

اآوى بعد النهاية احلا�شمة اإىل الكتاب، وهذا االأخري 

لي�س �شوى االأبدية)6(.

لقد كان كوجيف ح�شب بيارما�رسي »مبادرا باأكرث 

من معنى لهذه العبارة، وباإمكاننا اأن نقول اأي�شا اأنه 

كان و�شيطا اأو حماميا المعا،ـ فوجود هذا املهاجر 

مو�شوع  حول  يدور  لكي  �رسوريا  كان  الرو�شي 

ظواهرية الروح نقا�س علني حامي الوطي�س قبل اأن 

تقراأ يف ن�شو�شها االأ�شلية...«)7( وميكننا اعتمادا 

حلظة  الكوجيفي  التاأويل  اعتبار  الراأي  هذا  على 

ر�شني  لتفل�شف  حقيقية  بداية  �شكلت  ا�شتثنائية 

يكت�شب راهنيته لي�س فقط فيما يثريه من حني الآخر 

باالأ�شا�س يف  ولكن  نقا�شات  اليوم من  واإىل حدود 

هيجل  ت�شتعيد  جديدة  فل�شفية  لتوجهات  تغذيته 

الكوجيفي ثانية، من اأجل امل�شي بعيدا عن هيجل 

و�شده كما هو حال  باطاي، كينو، بروتون، الكان، 

بالن�شو، مريلوبونتي، اأو من اأجل التطابق مع هيجل 

بهدف  بالفينومونولوجيا  واال�شتعانة  كوجيف   –
تف�شري الراهن التاريخي والتحوالت ال�شيا�شية للنظام 

العاملي اجلديد كما هو ال�شاأن عند فوكوياما.

عا�رس  الذي  اجليل  من  فيت�شكل  االأول  االجتاه  اأما 

والغريبة  ال�شادمة  تاأويالته  كوجيف وانده�س من 

خلفا  كوجيف  األقاها  التي  للدرو�س  تتبعه  اأثناء 

اللك�شندر كويريه، لكن هذا االجتاه قد اختار حتت 

تاأثري خطاب كوجيف ذاته، اأن يوؤ�ش�س خطابا مغايرا 

والنهاية،  االكتمال  لفكر م�شاد مليتافزيقا  يوؤ�ش�س 

لكنه يبقى على امل�شافة التي تقربه من مو�شوعاته، 

مبا يف ذلك مو�شوعة الرغبة التي ا�شتعادها باطاي 

والكان ومريلوبونتي وغريهم.

الق�شايا  التفكري يف بع�س    Bataille لقد بداأ باطاي 

�شنة  ن�رس  حينما  كوجيف  ان�شغاالت  من  القريبة 

النقد  »يف   Queneau كينو  راميوند  رفقة   1932

هيجل،  حول  مقاال   »la critique sociale االجتماعي 

ركزا فيه على »جدل ال�شيد والعبد«، وعلى »ال�رساع 

فيما  كوجيف  درو�س  و�شكلت  االعرتاف«،  اأجل  من 

بعد هاج�شا فل�شفيا حفز باطاي على االنقالب على 

هيجل، وقد اأجرى باطاي طيلة حياته لقاءات فكرية 

وهو  م�شاد،  اجتاه  يف  ت�شب  كوجيف  مع  مكثفة 

لكوجيف  املوجهة  ر�شائله   اإحدى  يف   – اأثاره  ما 
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»كوليج  ندوات  اإحدى  يف  االأخري  هذا  تدخل  عقب 

مب�شري  تتعلق  اعرتا�شات  من  ال�شو�شيولوجيا« 

املثقف بعد نهاية التاريخ)8(.

بالن�شبة  اأوال  يعني  الهيجلية  �شد  املرء  يكون  فاأن 

يف  املعترب  الواقع  خطاب  بناء  اإعادة  لباطاي، 

كينونته اخلام وال�شاغطة ب�شكل نهائي... ومن اأجل 

يف  والكامل  الرائع  ونظامه  الهيجلي  البناء  تاليف 

على  يعرث  اأن  املادي  لالعرتا�س  بد  »ال  التحويل 

يقوم  اإذ  جديد  منطق  ببناء  ويقوم  فريده  ركائز 

باطاي بانتزاع هيجل عن قاعدته امليتافزيقية ومن 

مت بربطه بالقواعد الغنو�شية التي تطرح االنق�شام 

الديالكتيكية  تقييم  ويعيد  للكينونة،  االأ�شا�شي 

اإياها بحالتها املعطلة، حلركة  الهيجلية، ويعطينا 

حقيقية »للمادة الدونية«)9(. لقد ذهب باتاي اأبعد 

من ذلك حينما اأجرب هيجل على اأن يفكر �شد نف�شه، 

فهيجل بالن�شبة له فتح الطريق الذي عمل مبا�رسة 

على اإغالقه، وهكذا فاإن ال�شلبي الذي يطبع التاريخ 

اأبعد من اأن ينتهي اإىل �شمولية مقفلة و�شاكنة اأو اإىل 

اأبدية من دون م�شتقبل.

فهل يجب القول اأن هذا ال�شلبي لن يعود للظهور يف 

التي  الكوجيفية  احلكمة  حلظة  اأو  التاريخ،  نهاية 

وهل  التام  االإ�شباع  ويتحقق  الرغبة  فيها  تزول 

ن�شتطيع اأن نتحدث فعال عن الزوال حينما ال ي�شري  

الفعل منفتحا على ال�شلبي؟

لي�س هناك اإذن غري »مفهوم ال�شلبية املعطلة« وما 

معي�شة  جتربة  فهي  م�شاعفة،  جتربة  من  يت�شمنه 

من جهة، تك�شف »اأنا اإن�شان ال�شلبية املعطلة« يقول 

واأف�شل  اإجها�شها،  اأو  حياتي  اأن  »اأت�شور  باطاي 

 – حياتي  هو  الذي  املفتوح  اجلرح  اأي�شا  ذلك  من 

ومن  املقفل،  هيجل  لنظام  دح�شا  ت�شكل  لوحدها 

الذي  باملعنى  باطنية  التجربة  فهذه  اأخرى  جهة 

من  يخرتقه  منق�شم  كفرد  نف�شه  املرء  فيه  يخترب 

جانب الآخر حد ال ميكن جتاوزه بدقة الأنه ال يوجد 

�شيء خارجه، والأنه كينونة الفرد، وهذا هو مو�شوع 

كتابه الذي ن�رسه باطاي عام 1942، والذي يحمل 

عنوان »التجربة الباطنية«. والذي يجعل فيه »كري 

فيه  يحدد  كما  لهيجل  معار�شني  ونيت�شة  كجارد« 

ال�شيادة بو�شفها طريقة لوجود االإن�شان بعد  فكرة 

نهاية التاريخ، هذا االإن�شان يظل م�شكونا بالرغبة، 

لكنها رغبة خارج كل م�رسوع، فاالإن�شان �شينهمك 

يف اأن�شطة يغدو فيها التوا�شل امل�شتحيل مع االآخر 

موؤ�ش�شا يف اللحظة، وميكنه اأن يبلغ من خاللها اإىل 

الن�شوة الق�شوى.

 – باطاي  يوؤكده  فيما   - يقود  االآلهة  غياب  اإن 

املطلق  االآخر  هذا  اأن  مادام  الرغبة،  ا�شتحالة  اإىل 

التي  الرغبة  عن  قط  يجيب  »ال  الموجوديته  يف 

اأن  بالتحرر من رغباتها« غري  باالإمكان ح�شولها 

يعرف  اأن  االأقل  على  ميكنه  اإله  دون  من  االإن�شان 

ير�شم  االآلهة  فموت  )�شوفية()10(.  خفية  جتارب 

تكون  فقد  لتجربتنا،  ثابتا  �شيبقى  الذي  الف�شاء 

�شاعة موت اهلل هي �شاعة ال�شويف اجلديد الذي ال 

يقدم له ما ي�شميه هيجل التمزق املطلق اأي خمرج، 

اأنه ال�شويف امللحد الواعي الأجل ذاته والواعي باأنه 

يجب اأن ميوت ويزول«)11(.

نخ�شع  بالن�شو«  »موري�س  ت�شاوؤل  ح�شب  األ�شنا 

وعندما  �شويف؟  لفظة  بها  حتتفظ  التي  للجاذبية 

حركة  تتاأتى  اأال  انخطافية  ن�شوة  عن  يحدثوننا 

الذي  الديني  االإرث  من  تفاجئنا  التي  االهتمام 

النزال موؤمتنني عليه؟ لقد ا�شتفاد ال�شوفيون دائما 

من و�شع خا�س يف الكنائ�س وحتى خارجها، اإنهم 

ي�شو�شون الراحة العقدية )الدغماتية(، اإنهم مقلقون، 

اأحيانا غرباء، واأحيانا فا�شحون، لكنهم منف�شلون 

يف  واملتعاونون  امل�شاركون  الأنهم  حدة...  على 

االأر�س  دمج  الكينونة،  توحيد  االأخري:  الفعل 

وال�شماء«)12(.

حاليا  احلد   – التجربة  تربزها  التي  امل�شاألة  اإن 

)على  املطلق  جتاوز  بعد  ميكن  كيف  التالية:  هي 

بعمله  الوا�شل  االإن�شان  ي�شع  كيف  الكلية(؟  هيئة 
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ذاته  املنجزة  واالأزيل،  الكوين  وهو  القمة،  اإىل 

با�شتمرار والناجز با�شتمرار، واملتكرر يف خطاب ال 

اأال  يفتاأ يتكلم على نف�شه بال نهاية، كيف ال ي�شعه 

كما  للبحث  نف�شه  يطرح  واأن  الكفاية،  بهذه  يكتفي 

فاإن  ذلك  ذلك، ومع  ي�شعه  ال  فهو  احلقيقة  هو؟ يف 

التجربة الداخلية تقت�شي هذا احلدث الذي ال يتعلق 

�شغرية  فجوة  الكائن  يف  تفتح  اأنها  باالإمكانية، 

تت�رسب منها وتفي�س زيادة تطغى على ما هو كائن 

وتركد، فائ�س غريب. فما هو هذا الفائ�س الذي يبقي 

االإجناز اأي�شا ودائما غري منجز؟ من اأين تاأتي حركة 

االإفا�شة هذه التي تقا�س بالقدرة التي ت�شتطيع كل 

�شيء؟ ما هي تلك »االإمكانية« التي تتاح بعد حتقق 

القادرة على قلبها  اللحظة  كل االإمكانيات وكاأنها 

جميعا اأو على �شحبها ب�شمت؟ عندما يجيب جورج 

باطاي على هذه االأ�شئلة متكلما على امل�شتحيل – 

اإحدى اآخر الكلمات التي ن�رسها – ال بد من االإ�شغاء 

اإليه بدقة، ال بد من اال�شتماع باأن االإمكانية لي�شت 

لنا  متاحا  يكون  قد  واأنه  لوجودنا،  الوحيد  البعد 

اأن نعي�س كل حدث يخ�شنا بطريقة مزدوجة، مرة 

نعي�شه ك�شيء نفهمه، ندركه، نتحمله ون�شيطر عليه 

برطه بخرب ما، بقيمة ما، اأي يف النهاية بالوحدة، 

ومرة اأخرى نعي�شه ك�شيء ي�شفي على كل ا�شتعمال 

جتربته  على  قدرتنا  من  يفلت  �شيء  بل  وغاية، 

لكننا ال ن�شتطيع اأن نفلت من جتربته، اأجل كما لو 

اأن  باإمكاننا  يعود  ال  فيها  التي  تلك  اال�شتحالة  اأن 

نتمكن كانت تنتظرنا وراء كل ما نعي�شه ونفكر فيه 

ونقوله، اإذا بلغنا ذات مرة اأق�شى هذا االنتظار، دون 

اأن نخل قط مبا فر�شه هذا الفائ�س وهذه الزيادة، 

فائ�س الفراغ وزيادة ال�شلبية الذي هو فينا ال�شميم 

الالحمدود ل�شغف الفكر)13(.

بها  يتوكد  التي  الطريقة  هي  الداخلية  التجربة  اإن 

اإنها  ينكره،  ما  له  يعود  ال  الذي  اجلذري  االإنكار 

تاأكيد م�شمم لل�شلبية ك�شلبية منقطعة عن وعودها 

وحتقيقاتها، ذلك هو فحوى القلب اجلذري الذي قام 

به باطاي داخل الن�شق الهيجلي، وهو ما يجعل منه 

فيل�شوفا عنيدا يقظ م�شجع حلظة االأبدية املكتملة، 

اأي حلظة كوجيف املنك�شفة لذاتها كاإبطال لل�شلبية 

االإ�شباع  يف  لذاتها  مطابقة  غدت  التي  وللرغبة 

املطلق.

من املعا�رسين لكوجيف كذلك، جند الكان الذي مل 

ببنائه  يتعلق  البالغ خا�شة فيما  تاأثريه  ي�شلم من 

الرغم من مقاومة كوجيف  فعلى  التحليلي،  لن�شقه 

قراءة  اإىل  لهيجل قاد الكان  فاإن حتليله  للالوعي، 

منذ  يح�رس  والعبد  ال�شيد  فجدل  لفرويد،  فل�شفية 

1933 يف جدول التاأويل الالكاين جلرمية االأخوات 

Sœurs papin. ويف �شنة 1936 حينما اأراد الكان اأن 

يهيء تدخله حول »مرحلة املراآة« فاإنه �شمم على 

اأن يكتب مع كوجيف درا�شة حول »هيجل وفرويد: 

التي  امل�شودات  ففي  تاأويلية«  مواجهة  يف  بحث 

ين�رس  مل  الذي  امل�شرتك  العمل  لهذا  كوجيف  تركها 

»اإليزابيث  ح�شب  رئي�شية  مفاهيم  ثالثة  جند  قط، 

الكان  ا�شتخدمها  مفاهيم  وهي  رودين�شكو«)14( 

منذ 1938 وهي: االأنا » le je « بو�شفها ذات الرغبة، 

 le « الرغبة بو�شفها انك�شافا حلقيقة الكائن، واالأنا

moi « بو�شفها مو�شعا للوهم، وم�شدرا للخطاأ.

لل�شور  جتمعا  باالأحرى  اأو  �شورة،  هي  »االأنا«  اإن 

وباالأحرى  االآخر،  مع  العالقة  داخل  تاأ�شي�شها  يتم 

من  التي  العريزية،  املو�شوعات  مع  بالعالقة 

خاللها يت�شل الطفل بالعامل اخلارجي، اإنها لي�شت 

هدفا  ولي�شت  الغرائزية،  للحياة  موؤ�ش�شا  اإحلاحا 

يجب اأن ي�شتهدفه العالج، هذه ال�شيمة ت�شكل حمركا 

تنتج  التي  التعقيدات  كانت  مهما  الالكاين،  للبناء 

عنه بالتايل.

ولكنها  معطاة،  لي�شت  بالتحديد  االأنا  هذه  والأن 

باالآخر،  اأو  باملو�شوع  العالقة  هذه  داخل  تتاأ�ش�س 

فاإنها يجب اأن تكون من�شوبة »للرغبة« التي جتعل 

معطى،  لي�س  املو�شوع  والأن  من�شغلة،  البنية  هذه 

يفرغ  اأن  يجب  فاإنه  الرغبة،  الن�شغال  حقل  اإنه  بل 
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من جوهره من اأجل اأن يوؤوب اإىل و�شعيته الب�شيطة 

املبنينة.

فالطفل يحتاج اإىل االأكل، غري اأن ما يرغب فيه لي�س 

هو لنب اأمه بقدر ما هو حنانها، اإن املو�شوع طعم 

تتعر�س فيه الرغبة دائما للقمع ملجرد احلاجة.

ما  بالتاأكيد  له  عناية  دون  نغذيه  الذي  فالطفل 

يحتاجه، ولكن لي�س له ما يرغب فيه، ومبكن الأي 

النموذج  بهذا  املحدقة  االأخطار  يعاين  اأن  �شخ�س 

امللتب�س. لقد اهتم الكان بعد ذلك بالدور القائم يف 

هذا البناء من خالل »الطلب« ومن خالل املحظور 

والذي   » Nom du père « لالأب  كا�شم  يحدده  )الذي 

يعتربه اأي�شا »رف�شا لالأب«  Non du père رمز املحظور 

البدائي االأوديبي( .اإذن ترتكب يف »املتخيل« طبقة 

االإن�شانية  النف�شية  احلياة  واأن  »الرمزي«،  النظام 

اأي من خالل نظام  الرمزي،  مبنينة كلها بامليدان 

املجتمع  يوؤ�ش�س  والذي  باإتقان  املبنني  الرموز 

الفرد  االإن�شاين الحقا، فهذا  الفرد  ثم  اأوال  والتاريخ 

-chaine symbo  حما�رس وموؤ�ش�س بالرابطة الرمزية »

ique « والذات هي حلظة هذه الرابطة.

واإذا كانت معرفة الالوعي ال تتم اإال من خالل اللغة، 

فاإن  وجود اللغة م�رسوط بوجود الذات، اإن »الذات 

هناك حيث الهو يفكر« هناك حيث الهو يتاأمل«، دون 

اأن ت�شتطيع مع ذلك اأن تقول »اأنا موجود«، اإن الذات 

وهي  بلوغها،  يتعذر  مثله  فهي  الالوعي،  باجتاه 

مثله ال ميكن معرفتها  �شوى من خالل لغتها، لي�س 

من خالل كالمها، واإمنا من خالل خطابها، وخطاب 

الالوعي هو بالذات ما يعرب عن بحث امل�شتحيل عرب 

االأعرا�س واالأحالم والت�رسفات، ولهذا يوؤكد الكان 

اأنه  امل�شتحيل،  علم  هو  النف�شي  »التحليل  اأن  على 

البحث الالمتناهي للكائن بوا�شطة الرغبة«)15(.

يف  يتمثل  فل�شفي  اأ�شا�س  الكان  عند  للرغبة 

الفينومونولوجيا الهيجلية �شواء من خالل هيبوليت 

ال�شيد  جدل  خالل  فمن  االأخ�س،  على  كوجيف  اأو 

والعبد الذي ركز الكان اهتمامه عليه يعر�س الوعي 

خالل  ومن  بالذات،  وعي  اإىل  ينتقل  اأو  يغدو  الذي 

لوعيني  �رساعا  باعتبارهما  وال�شيد،  العبد  �رساع 

به  معرتفا  اأحدهما  يغدو  اأن  اأجل  من  متعاركني، 

الوعي  يعرتف  اأن  دون  املهزوم  الوعي  طرف  من 

املنت�رس به، وعن هذا ال�رساع ين�شاأ الوعي بالذات 

وهو وعي ال�شيد الذي خاطر بحياته، لكن ال�شيد يظل 

م�شكونا بوعي مزيف، يف حني اأن العبد الذي يعي�س 

داخل القلق / الرعب واخلوف من ال�شيد يظل باحثا 

عن وعي بالذات من خالل العمل، وبالتايل �شيعمل 

على حتويل العامل بطريقة تنفي وجود ال�شيد، وهذا 

الرغبة، فهو  اجلدل يعرب عنه الكان ويحدده داخل 

الذي  الوقت  نف�س  يف  هيجلية  بطريقة  عنه  يعرب 

�شلكها  التي  الطريقة  اإىل فرويد، وبنف�س  يحيل فيه 

كوجيف يقول: »اإن الرغبة االإن�شانية يكمن معناها 

داخل رغبة االآخر«)16(.

اأو اأنها الرغبة يف رغبة االآخر، اأو الرغبة املحمولة 

على رغبة اأخرى كما ي�شفها كوجيف، يوؤكد الكان 

االأمر  يتعلق  امللتب�شة:  احلالة  هذه  على  بدوره 

واأي�شا  االآخر،  عن  ذاتي  يف  تت�شكل  التي  بالرغبة 

ذاتي.  يف  االآخر  خاللها  من  يرغب  التي  بالرغبة 

يرغب  اأن  اأي�شا  تريد  ولكنها  االآخر،  تريد  فرغبتي 

مباهيتها  الرغبة  كانت  ولهذا  ويحبها،  فيها  االآخر 

خ�شوعها  من  اأكرث  لالآخر  خا�شعة  اإنها  مغرتبة 

اللغة  �شاأن  هو  كما  الواعية  فالرغبة  عينها،  للذات 

التي هي خطاب االآخر.

الذات  خطاب  يبني  املتخيل  اأو  الرمزي  االآخر  اإن 

كله، فالوعيه كله هو رغبته. اإن االآخر بو�شفه ن�شقا 

للرموز االجتماعية، اأو بو�شفه الزمة لطلب الرغبة 

اإنه  االأنا)17(.  ولي�س  الذات  داخل  يتكلم  الذي  هو 

املرء  يكون  اأن  يف  فالرغبة  نهاية،  دون  من  جدل 

يعني  �رسطها،  تفر�س  االآخر  طرف  من  به  معرتفا 

اأنها تفر�س نظام اللغة: اإنها اأمام طريق م�شتع�س: 

بطريقة  الكان  يوؤكد  للكالم«  اجلذري  »التحدي 

حا�شمة اأنه »اإذا كانت الرغبة يف الواقع داخل الذات 
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هي ال�رسط املفرو�س من خالل وجود خطاب ميرر 

كان  واإذا  املدلول،  ا�شتعرا�س  خالل  من  حاجته 

اأخرى يجب تاأ�شي�س مفهوم االآخر بحرف  من جهة 

من  فاإنه  الكالم،  انت�شار  مو�شع  بو�شفه   A كبري 

رغبة  هي  االإن�شان  رغبة  اأن  على  التاأكيد  الواجب 

االآخر«)18(.

 وهي ذاتها ال�شيغة التي يوؤكدها كوجيف يف معر�س 

تعليقه على الف�شل الرابع للفينومونولوجيا. غري اأن 

ي�شعها  بينما  الالوعي،  يف  الرغبة  ميوقع  الكان 

بالذات،  والوعي  الوعي،  لتحقق  كاأ�شا�س  كوجيف 

وكاأ�شا�س حمرك للتاريخ اأي�شا لكن الرغبة بالن�شبة 

االإقفال  اأو  لالكان تظل مفتوحة ال تطابق املطلق، 

الكامل  االإ�شباع  درجة  تبلغ  التي  للرغبة  التام 

اإىل  الدخول  اأن  ذلك  كوجيف.  عند  االأمر  هو  كما 

النظام الرمزي يعرب اإذن عن االعرتاف بواقعه كون 

الرغبة هي باالأ�شا�س، فقدان /نق�س اأو اأنها فقدان 

االإن�شانية  يطبع  الذي  هو  الفقدان  وهذا  جوهري. 

باعتباره اأ�شا�س قلق املوت والعدم، واأ�شال للعنف، 

اإن الغربة تظل قائمة دوما حتى بعد اإ�شباع احلاجة 

تو�شل  اأي  خا�س،  تو�شل  اأي  دائما  تتجاوز  وهي 

للحب، فهي يف ذات االآن غري قابلة للتقوي�س، وغري 

نتيجة  هي  الرغبة  فاإن  الواقع  يف  لالإ�شباع.  قابلة 

االإن�شاين عند والدته، فهو يتخيل  الفرد  عدم ن�شج 

الوجود، ومن مت  فقدان  قلق  ويجتاحه  فانيا،  ذاته 

فهو ينادي وي�شتدعي االآخر من اأجل اإر�شاء فقدان 

وجوده، وهذا الفقدان الذي يقا�شيه من خالل غياب 

الرغبة  مو�شوع  يجعل  الرتميز  خالل  ومن  االأم، 

مفقودا دائما.

االآخر.  ا�شتدعاء  ينبعث  الفقدان  قلق  يف  فاإن  اإذن 

ولكن هذا االآخر ال ميكنه اأن مينع ما يفتقده بدوره.

االإن�شاين  الوجود  يوؤ�ش�س  الذي  هو  الفقدان  وهذا 

حول  االإن�شان  ت�شاوؤل  عن  يعرب  اإنه  رغبة،  بو�شفه 

فهذه  »هيدغر«  عنه  حتدث  الذي  االإن�شاين  الوجود 

الداللة الفل�شفية وال�شلبية للرغبة لي�شت اإذن م�شاغة 

بخطاب وا�شح جلي ]كما هو ال�شاأن لدى كوجيف[، 

يتم  الوحيد،  لليبيدو  الرمزي  اخلطاب  خالل  فمن 

اأي  اجلوهري،  بفقدانه  االإن�شان  عالقة  عن  التعبري 

عالقة االإن�شان مبوته«)19( اإن الالكانية هي تاأويل 

جديد يقوم على توليد املفاهيم انطالقا من التقابل 

الأنها   م�شاعفة،  قوة  للمفهوم  مينح  الذي  املراآوي 

منقلبا  هويته،  عن  مغرتبا  املطلق  املفهوم  ت�شري 

على جوهره، مفهوما م�شكونا بالقلب التاأويلي.

االإن�شاين، فبعد  الفكر  تاأثري كوجيف على  مل يخفت 

غيابه انبعث جمددا يف اأمريكا من خالل فران�شي�س 

جعل  الذي  التاريخ«،  »لنهاية  املتحم�س  فوكوياما 

الوجود  م�رسح  اإىل  ثانية  يعود  كوجيف-هيجل 

االأ�شلي لهيجل بالن�شبة  الفكر  اإن اكت�شاف  احلايل، 

لي�س  هنا  يهمه  الذي  ولكن  مهم.  هدف  لفوكوياما 

 – يف�رسه  كما  »هيجل  بل  هيجل،  اأجل  من  هيجل 

كوجيف، وقد يكون فيل�شوفا تركيبيا جديدا يدعى 

»هيجل-كوجيف«.

االقت�شادي  التف�شري  ف�شل  اأن  فوكوياما  يعترب 

مارك�س  اإىل  ولي�س  هيجل  اإىل  يعيدنا  للتاريخ 

غري  ب�شكل  التاريخية  العملية  يتناول  هيجل  الأن 

الك�شندر كوجيف  ذلك  اقت�شادي متاما، فكما ف�رس 

مينحنا هيجل فر�شة الإعادة التفكري بالدميقراطية 

التعابري  عن  خمتلفة  بتعابري  احلديثة  الليربالية 

عن  املنبثق  االجنلو�شاك�شوين  الو�شط  يف  املعتادة 

هذين  خالف  على  هيجل  اإن  و»لوك«...  »هوبز« 

االأخريين يعطينا مفهوما للمجتمع الليربايل مرتكزا 

االإن�شانية،  ال�شخ�شية  يف  االأناين  غري  اجلانب  على 

للم�رسوع  كنواة  اجلانب  هذا  اإبقاء  يحاول  وهو 

لهذا  يبدو  املطاف  نهاية  يف  احلديث،  ال�شيا�شي 

اأكرث  بالن�شبة لفوكوياما، تف�شريا  الهيجلي  املفهوم 

عندما  املعا�رس  العامل  يف  النا�س  يعانيه  ملا  دقة 

يريدون احلرية والدميقراطية.

الذي  الليربايل  املجتمع  باأن  فوكوياما  يرى  كما 

متقابل  ترتيب  هو  التاريخ«  »نهاية  يف  يظهر 
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ومت�شاٍو بني املواطنني من اأجل االعرتاف املتبادل، 

اأي  العقالين،  االعرتاف  تتابع  الهيجلية  فالليربالية 

كرامة  فيها  ت�شبح  �شمولية  قاعدة  على  االعرتاف 

معرتفا  وم�شتقل،  حر  ب�رسي  ككائن  �شخ�س  كل 

اإر�شاء  واأكرث  هام  ما هو  اأن  اجلميع،  قبل  بها من 

لنا  تقدم  الليربالية  الدميقراطية  اأن  النهاية هو  يف 

الدميقراطية  فالدولة  الب�رسية،  بكرامتنا  االعرتاف 

الليربالية حترتمنا وفق اإح�شا�شنا اخلا�س بالكفاءة 

الراغبة  االأجزاء  فاإن  وهكذا  الأنف�شنا،  نعزوها  التي 

الوقت  يف  را�شية  تغدو  نف�شنا  يف  والتيمو�شية 

للدولة  واملطلق  التام  االإ�شباع  )حلظة  ذاته)20(. 

الكونية لدى كوجيف(.

يف  كوجيف  لهيجل-  فوكوياما  ا�شتعادة  يف  لعل 

جمددا  انبعاثا  املا�شي  القرن  من  االأخري  العقد 

املعا�رسة،  التحوالت  قلب  يف  الفل�شفي  لل�شوؤال 

ورغم  ت�شوره،  لها  تعر�س  التي  االنتقادات  فرغم 

فاإن  االأول،  مقاله  على  اأدخلها  التي  التعديالت 

حلظة فوكوياما هي حلظة عودة الفينومونولوجيا 

الفال�شفة  من  كبريا  عددا  دفع  ما  وهذا  جديد،  من 

جمددة  قراءة  على  ثانية  ينهمكون  املعا�رسين 

للرتاث الفل�شفي الهيجلي املعا�رس.

كوجيف  قدمها  التي  التاأويالت  خمتلف  كانت  اإذا 

فاإنه  التاريخ،  ونهاية  الرغبة  اكتمال  حول  ت�شب 

وهذه  االكتمال  هذا  ناأول  اأن  بدورنا  لنا  ميكن 

النهاية باعتبارها توكيدا للحا�رس ذاته، مادام اأن 

ال�رساع من اأجل االعرتاف بالكائن االإن�شاين توقف 

عند نهاية االإن�شان موته الذي ال يعني �شوى انبعاثه 

كج�شد �شيغدو هوهذا احلا�رس ذاته، فاجل�شد االآن – 

التي  اليائ�شة  االإيديولوجيات  ت�شاعد  من  بالرغم 

حتاول جمددا النيل من الكينونة اجل�شدية – غدا هو 

�شكل هذا احلا�رس الذي ينبعث داخله كعلة تاأ�شي�شية 

ال تطابق الوجود اأو املعرفة كاكتمال واإمنا تطابق 

الزمان مبا هو حمل جل�شد املوجود على االنف�شال 

اأي على احلا�رس كتحقق عيني، فاجل�شد ال يتحقق 

على نحو الت�شميل بقدر ما يتحقق على نحو االإفالت، 

مبا هو جتاوز للمتافزيقا االأنطولوجية والتيلوجية 

اإىل  واإرجاعه  اجل�شد  احتواء  متار�س  تفتاأ  ما  التي 

حالة اخل�شوع للوجود، اأو لتلك املعرفة التي تبخ�س 

خا�شيته اجل�شدية، وتفر�س عليه نوعا من الطاعة 

االأخالق  قواعد  يف  تربيراتها  جتد  التي  االإجبارية 

االرتكا�شية.

من  التخل�س  يف  اإال  يتحقق  ال  كحا�رس  اجل�شد  اإن 

يتاأ�ش�س  كربانية  فانبثاقه  الت�شميلي،  االحتواء 

داخل  موجودا  ي�شريه  حمايث،  اإيطيقي  مبداإ  على 

كموجودية  الغريية  ابتكار  فن  هو  مبا  احلا�رس، 

مع  العالقة  اأفق  يف  اخلا�شة  زمانيتها  ت�شتدعي 

وال  متلكا  اخلا�شة  الزمانية  تغدو  ولن  الغري، 

احتيازا واإمنا اقرتاب. اإن االقرتاب هو الطريقة التي 

االإن�شانية،  التجربة  على  منفتحا  اجل�شد  من  جتعل 

االآخر،  نحو  ثانية  للخروج  ابتكارية  طريقة  اأي 

فحيثما هناك اآخر فاإن ثمة حا�رسا للرغبة، لرغبة 

داخل  معا  العي�س  رغبة  واإمنا  التملك،  يحركها  ال 

التجاذب واالنف�شال معا، اأي داخل االإمكانية التي 

تعيد لالختالف جوهره، يف تاأ�شي�س قاعدة للوجود 

الذي  املبيد  لل�رساع  ينجذب  ال  الذي  البيج�شداين 

بلغ نهايته، واإمنا للكمال اجل�شدي، اأي الكت�شاف ما 

ي�شتطيعه احلا�رس داخل هذا اجل�شد ذاته.

انك�شافه كغريية  اإذن يف  االإن�شاين  اأال ي�شري اجل�شد 

ايطيقي  مبداإ  عرب  امل�شوؤولية  عليها  تتاأ�ش�س 

ذاته  هو  مهيمنة،  نزعة  اأية  من  يحرره  حمايث 

النهاية؟)21(.

األي�شت النهاية يف اآخر املطاف هي انك�شاف اجل�شد 

بذاته ولذاته يف نهاية الزمان حيث يغدو احلا�رس 

األي�شت  ومالذه؟  االأخري  االإن�شان  موطن  هو  عينه 

لرغبات  تاأجيج  امل�شبعة على نحو تام هي  الرغبة 

اجل�شد املن�شغل بذاته على نحو ي�شري فيه غاية يف 

حد ذاته، من�شغال بكماله ومبتعته و�شعادته؟ األي�شت 

الرغبة هي الرغبة يف االآخر الذي لي�س �شيئا اآخر يف 
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نهاية الزمان �شوى اجل�شد عينه؟

يف النهاية تظل قراءة كوجيف لهيجل قراءة موؤ�ش�شة 

االإن�شاين  والكائن  الرغبة،  حول  جديد  خلطاب 

هذه  اأهمية  تتجلى  فال  التاريخ،  وحول  والوجود، 

خاللها  من  يتم  التي  االأمينة  الطريقة  يف  القراءة 

خالل  من  ولكن  هيجل،  فينومونولوجيا  �رسح 

اخليانة التاأويلية التي متنح للمفهوم روحا جديدة، 

قد تكون مغايرة اأحيانا لروحه االأ�شلية. وال تتوخى 

بقدر  فقط،  فكر كوجيف  على  التعرف  هذه  قراءتنا 

التي من خاللها  ال�شادمة  الكيفية  ما تتوخى فهم 

ا�شتوعبها  التي  الكيفية  ياأول كوجيف هيجل، هذه 

معا�رسو كوجيف من املفكرين، فمار�شوها ب�شكل 

يقيهم دائما من التطابق، ويجعلهم اأكرث فهما للعبة 

التفل�شف التي ال تتم اإال من خالل القلب، ولي�س من 

خالل احلفظ وال�شون.
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97] مرتجم وكاتب من م�رس .

االآداب  ترجمة  جهود  على  االإطاللة  هذه  تعدو  ال 

وجه  على  تكون،  اأن  العربية  اللغة  اإىل  االآ�شيوية 

الدقة، ما ي�شري اإليه عنوانها، فهي ع�رس مالحظات، 

ال غريها، حول مو�شوعها، م�شتمدة من ثالثة عقود 

جهود  ومتابعة  االآ�شيوية  باالآداب  االهتمام  من 

ترجمة مناذج منها اإىل اللغة العربية، �شواء مبا�رسة 

اأو عرب لغة و�شيطة.

االأولية، الأن  تاأخذ �شكل املالحظات  االإطاللة  وهذه 

تدور  الذي  املو�شوع  بحكم طبيعة  اأمر حتمي،  هذا 

اآداب  ي�شمل  هائل  كيان  االآ�شيوية  فاالآداب  حوله؛ 

ن�شف الب�رسية تقريبًا، امتداداً من االأرخبيل الياباين 

عرب كتلة الرب االآ�شيوية، مبا يف ذلك ال�شني والهند 

وكوريا، و�شواًل اإىل غرب اآ�شيا حيث اللغات ال�شالفية 

اأقدم  من  ابتداء  كثري،  وغريها  والرتكية  والفار�شية 

الع�شور، و�شواًل اإىل اأحدث تيارات االإبداع يف هذه 

االآداب.

يف  تعتمد  املالحظات  هذه  فاإن  املنهاجية،  الناحية  ومن 

االآداب االآ�شيوية ت�شتمد 

جدارتها باالهتمام 

واملتابعة والتاأمل 

والرتجمة من العديد 

من االأبعاد، ويف �شدارة 

هذه االأبعاد ا�شتنادها 

اإىل اأ�شول فكرية �شديدة 

العمق والرثاء واالمتداد، 

حتى لنحار يف قراءتنا 

للن�شو�س االأدبية اأين يبداأ 

الدين واأين تنتهي الفل�شفة 

وعند اأي خط يقف االأدب 

اخلال�س اأم اأننا حيال 

مزيج مده�س من هذا كله

ترجمة االأعمال االأدبية االآ�صيوية

�لكال�سيكية و�ملعا�سرة �إىل �للغة �لعربية

  كامل يو�صف ح�صني ]



يتم  مناهج،  ثالثة  على  بها  واالنطالق  طرحها 

ا�شتخدامها ب�شكل متداخل ومتكامل لتطويرها، هي 

على التوايل املنهاج التاريخي واملنهاج التحليلي 

واملنهاج اجلديل.

وقد حاولنا، بقدر االإمكان، االلتزام باأق�شى قدر من 

االإيجاز يف طرح هذه النقاط، اإدراكًا منا للحقيقة 

باأن  كفيل  منها  كل  يف  القول  تف�شيل  اإن  القائلة 

ينتهي بنا اإىل جملد �شاف ي�شم ع�رسة ف�شول يف 

هادرة  طبيعتها،  بحكم  مادته،  تنطلق  مو�شوع 

لت�شكل طوفانًا معرفيا ال ينتهي.

رحلة  يف  االنطالق  قبل  علينا،  يتعني  اأننا  غري 

رغم  اأننا  على  ن�شدد  اأن  هذه  الع�رس  املالحظات 

امل�شادر  اإىل جمموعة من  اال�شتناد  على  حر�شنا 

نتاج  جميعها  اأنها  اإال  لها،  طرحنا  يف  واملراجع 

الرتجمة  عملية  غمار  يف  طوياًل  رافقتنا  تاأمالت 

االآ�شيوية  االآداب  عيون  من  الأعمال  الفعلية، 

ولدرا�شات حولها، وبالتايل فاإن كاتب هذه ال�شطور 

املالحظات،  هذه  عن  كاملة  امل�شوؤولية  يتحمل 

بني  واخلالف  للجدل  اإثارة  اأكرثها  ذلك  يف  مبا 

باالأهداف  يتعلق  ما  وخا�شة  العرب.  املرتجمني 

الكلية مل�رسوعات الرتجمة العربية وقواعد اختيار 

اآفاق  اإىل  والتطلع  ترجمتها  ينبغي  التي  االأعمال 

اإىل  يفتقر  ال  الذي  امليدان،  هذا  يف  امل�شتقبل 

ال�شعوبة وال التعقيد.

االأهمية، الأن  بالغ  اأمر  التاأكيد، من منظورنا،  هذا 

غمار  يف  عملية،  جتربة  نتاج  هو  هنا  نطرحه  ما 

ملا  خمالفًا  يكون  فقد  وبالتايل  الفعلية،  الرتجمة 

والدرا�شات  االأكادميية  املعاجلات  عليه  درجت 

يكاد  اختالف  انه  بل  االطار،  هذا  يف  التقليدية 

لي�س  الأمد  مطروحًا  �شيظل  ورمبا  حتميًا،  يكون 

بالق�شري.

يف اعتقادنا اأن اخلط االأ�شيل الناظم لهذه النقاط 

الع�رس، بل رمبا لكل اجلهود التي بذلناها، وبذلها 

والتقاليد  والفل�شفات  االآداب  ترجمة  يف  غرينا، 

ثالثني  من  اأكرث  امتداد  على  االآ�شيوية،  الفكرية 

عامًا، يتمثل يف االإميان باأن املحيط الهندي كان، 

الع�شور، بحرية هائلة يتوا�شل �شكانها  اأقدم  منذ 

قدميًا  املو�شمية  الرياح  جناحي  على  بينهم  فيما 

هذا  اأبناء  اأدرك  فمنذ  اليوم،  احلديثة  والتقنية 

الرياح املو�شمية تهب يف اجتاه واحد  اأن  املحيط 

على امتداد �شتة اأ�شهر ثم تهب يف االجتاه املعاك�س 

خالل الن�شف الثاين من العام، انطلقوا عرب البحار 

امتداد  على  بينهم  التوا�شل  ليتحقق  املفتوحة 

األوف ال�شنني.

االأوروبية  االإمرباطورية  القوى  دخول  اإن  حقًا 

على اخلط يف حياة اأبناء هذا املحيط، باال�شتعانة 

القدرة  ذات  ال�شفن  منت  على  والبارود  باملدافع 

ع�رس،  ال�شاد�س  القرن  منذ  املناورة  على  الهائلة 

الهندي،  املحيط  يف  احلياة  مالمح  لالأبد  غري  قد 

اآ�شيا ما حدث  اأن يتكرر يف  اأنه كان م�شتحياًل  اإال 

ال�شكانية  الكثافة  حالت  حيث  االأمريكيتني،  يف 

االآ�شيوية واجلذور احل�شارية القوية دون اإخ�شاع 

اأوروبا لالآ�شيويني ب�شورة م�شتدمية.

اليوم، يعود التوا�شل بني اأبناء �رسق اآ�شيا وغربها 

الطبيعي  من  وي�شبح  وعمل،  حياة  طريقة  ليغدو 

اأن تقوم ال�شني بالعديد من امل�رسوعات الهند�شية 

اجلبارة الخت�شار الطريق بني مناطق االإنتاج فيها 

وم�شبات النفط يف اخلليج العربي.

ال�شينيون  قام  اأنه عندما  ال�شدفة  قبيل  لي�س من 

مبد اأول �شكة حديدية عمالقة يف اإفريقيا امل�شتقلة 

حر�شوا  زامبيا  اإىل  ال�شالم  دار  من  ميل  األف  عرب 

على اإعادة تذكري العامل بزيارات اأ�شاطيل االأمريال 

خم�شة  قبل  اإفريقيا،  �رسق  اإىل  هي  زينج  ال�شيني 

قرون.

اإن�شاء  ن�شهد  اأن  اأي�شًا  ال�شدفة  قبيل  من  ولي�س 

التجمع االقت�شادي االإقليمي لدول املحيط الهندي، 

بهذا  ال�شيني  ــ  العربي  احلوار  دورات  تتواىل  واأن 

القدر من التوفيق اأو ذاك.
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ومن املحقق اأن جهود ترجمة االأدب والفكر والفن 

لهذا  احلقيقية  االأر�شية  ت�شكل  االآ�شيوية  والعلوم 

العامل  يتعاون  اأن  املحتم  فمن  امل�شتقبلي،  التيار 

االجتاه  هو  هذا  الأن  ال�رسق،  مع  اليوم  العربي 

الطبيعي واملنطقي ومن ثم العقلي.

اجلغرافية،  االأر�شية  هذه  اأهمية  من  الرغم  وعلى 

فاإنها مل تكن اإال تياراً واحداً �شمن تيارات ال تنتهي 

من التفاعل التاريخي والديني والثقايف والتجاري 

واحل�شاري، باأو�شع املعاين، الذي فر�س ح�شوره 

يف املا�شي، ويعود اليوم ليتوا�شل بقوة وعنفوان، 

اأمراً حتميًا وملحًا  ويجعل من اجتاه العرب �رسقًا 

و�رسوريًا يف اآن.

اأوًل - يف التاريخ:

يف  العرب،  والباحثني  الكتاب  من  الكثري  درج 

تناولهم النطالق حركة الرتجمة العربية، على البدء 

عام 85  املتوفى  يزيد  بن  با�شتعادة جهود خالد 

بحكيم  امللقب  االأكرب  معاوية  حفيد  وهو  هجرية، 

اآل مروان، الذي ا�شتهر ب�شفة خا�شة برتجمة علوم 

الكيمياء وعلم النجوم، باال�شتعانة بعلماء مدر�شة 

جهود  اإىل  االنطالق  ثم  ومن  اال�شكندرية)1(. 

العبا�شية، وب�شفة خا�شة  الدولة  الرتجمة يف ظل 

خالل عهد اخلليفة املاأمون، مع الرتكيز على النقل 

عن اللغة اليونانية، ومن ثم ي�شود �شكوت عن اآفاق 

تاريخية هائلة، لي�شتاأنف امل�شار مع قدوم احلملة 

باإر�شال  علي  حممد  وقيام  م�رس،  اإىل  الفرن�شية 

البعوث اإىل اإيطاليا وفرن�شا، ومن ثم اإن�شاء مدر�شة 

االأل�شن ال�شهرية واجلهود املوازية يف الدول العربية 

دول  يف  احلالية  الرتجمة  بجهود  انتهاء  االأخرى، 

عربية عدة.

حلركة  الر�شمي  التاريخ  تكون  ال�شورة  هذه  تكاد 

جمال  كل  يف  تتكرر  ونراها  العربية،  الرتجمة 

تطرح فيه الرتجمة، ونالحظ اأن االإ�شارة اإىل جهود 

واإليها  ال�رسقية  اللغات  عن  العربية  اإىل  الرتجمة 

تكاد تكون غائبة متاما عن مالمح هذه ال�شورة، 

التحديد،  وجه  على  يتعلق،  وحيد  ا�شتثناء  مع 

بجهود عبداهلل بن املقفع وترجمته ال�شهرية لكتاب 

»كليلة ودمنة«.

اإننا نعتقد اأن هذه ال�شورة، رغم تر�شخها و�شهرتها، 

لي�شت اإال اجتزاء ملحطات بعينها يف م�شار التاريخ 

نرف�شها،  ول�شنا  العربية،  الرتجمة  حلركة  الطويل 

الكل  يحجب  اأن  للجزء  ميكن  كيف  نت�شاءل:  لكننا 

على هذا النحو؟

اأنه  نت�شور  ما  اإىل  ن�رس  ال�شدد،  هذا  يف  دعنا، 

�شورة  اأي  يف  اإدراجها  من  بد  ال  اأ�شا�شية  حقائق 

التقليدية  ال�شورة  هذه  حمل  للحلول  تر�شح  بديلة 

حلركة الرتجمة العربية:

1– مل تكن �شبه اجلزيرة العربية منذ اأقدم الع�شور 

عليها  فر�شت  واإمنا  يجاوره،  عما  معزواًل  كيانًا 

من  العديد  مع  الكثيف  التوا�شل  احلياة  �رسورات 

املناطق املجاورة لها، ويف مقدمتها �رسق اإفريقيا 

والعديد من مناطق اآ�شيا، ومن هنا جاءت التجارة 

ت�شديراً للجياد العربية ال�شهرية واالأ�شماك املجففة 

واملر واللبان وغريها من ال�شلع وعرو�س التجارة، 

حياة  يف  احلقيقية  اأهميتها  لها  ل�شلع  وا�شترياداً 

العرب، ويف مقدمتها احلديد وال�شلع الكمالية التي 

يجري االإجتار فيها كاحلرير واالآنية اخلزفية)2(.

كانت ال�شفن التي تنطلق من �شبه اجلزيرة العربية 

الهند،  امتداد �شاحل  ال�شني تبحر جنوبًا على  اإىل 

اإىل �رسنديب، اأو جزيرة الياقوت، اأي �شيالن، ف�رسقًا 

اأطراف  اأكرث  عند  ملقا،  م�شيق  عرب  �شومطرة،  اإىل 

بحر  اإىل  �شمااًل  ثم  اجلنوب،  باجتاه  اإيغااًل  اآ�شيا 

ت�شتغرق  واالإياب  الذهاب  رحلة  وكانت  ال�شني. 

عامًا ون�شف العام، وغالبًا ما اختار قباطنة هذه 

الوقوع  ملخاطر  جتنبًا  قوافل،  يف  الرحيل  ال�شفن 

حتت رحمة القرا�شنة.

تقل  كانت  ال�شفن  هذه  مثل  اأن  املحقق  ومن 

تقل  كانت  االأقل  على  اأو  مهنتهم،  تلك  مرتجمني، 
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يتم  التي  ال�شعوب  لغات  يتقنون  بحارة  اأو  جتاراً 

التعامل معها، على امتداد مثل هذه الرحالت، وهو 

ال نزال جند مالمح منه يف اإتقان الكثري من اأبناء 

اخلليج للغات �شبه القارة الهندية.

يف  العرب  اأخذ  املرتجمني  هوؤالء  طريق  عن 

ورومانية  فار�شية  كثرية  كلمات  جاهليتهم 

وم�رسية وحب�شية، ولي�س من قبيل ال�شدفة اأن جند 

االأ�شل  ذات  الكلمات  من  العديد  االأع�شى  �شعر  يف 

الفار�شي.

وكان اللخميون، من عرب احلرية، هم ال�شلة بني 

الفر�س وعرب اجلزيرة، واأتقن الكثري منهم الفار�شية، 

كما كان الغ�شانيون، من عرب ال�شام، على ات�شال 

وثيق بالثقافتني اليونانية والرومانية، وكانوا هم 

من  الكثري  وترجموا  واليونان،  العرب  بني  ال�شلة 

الكتب عن اليونانية.

و�شلم �شحابته  عليه  اهلل  الر�شول �شلى  – حث   2

»من  قوله:  عنه  واأثر  االأجنبية،  اللغات  تعلم  على 

زيد  تعلم  منه  وباأمر  �رسهم،  اأمن  قوم  لغة  تعلم 

اهلل  �شلى  قوله  مبقت�شى  العربية،  اللغة  ثابت  بن 

عليه و�شلم: »يا زيد تعلم يل كتاب يهود، فاإين واهلل 

ما اآمن يهود على كتابي«، اأي اأنه ال يثق باليهود 

الذين قد يكلفهم بالكتابة بالعربية.

ويلفت نظرنا هنا اجتهاد اخلليفة عمر بن اخلطاب، 

واالأفكار  النظرية  الطروحات  ترجمة  حظر  الذي 

التاأ�شيلية، على حني �شمح برتجمة ما هو متعلق 

املحقق  ومن  ومعاي�شهم،  النا�س  حياة  ب�رسورات 

على  تخوفًا  كانت  االأول  اجلانب  يف  احلظر  اأن 

بها  حتف  اأن  من  م�شريتها  م�شتهل  يف  العقيدة 

طروحات االأمم املجاورة، التي يكتنفها الكثري من 

اللب�س والغمو�س يف العقائد وااللهيات.

3 – اإننا نعرف الكثري عن اجلهود التي بذلت يف 

يف  اليونانية  عن  للرتجمة  العبا�شية  الدولة  ظل 

املبذولة  اجلهود  لكن  والعلوم،  والفل�شفة  الطب 

لي�س  قدر  يكتنفها  ال�رسقية  امل�شادر  عن  للنقل 

بالي�شري من الغمو�س.

اأن  يعرفون  الكثريين  فاإن  املثال،  �شبيل  وعلى 

عبداهلل بن املقفع ترجم عن الفار�شية كتاب »كليلة 

عديدة  كتبًا  ترجم  اأنه  يعرفون  ال  لكنهم  ودمنة«، 

اأخرى، منها كتاب »تاريخ ملوك الفر�س« و»االأدب 

الكبري«، و»االأدب ال�شغري« وكتاب »اليتيمة«.

اأهوال  يعان  مل  اجلاحظ  اأن  من  الرغم  وعلى 

اأنه كتب يف قيمتها و�رسوطها، وهو  اإال  الرتجمة، 

الذي  االأ�شواري  �شيار  بن  مو�شى  اإىل  نظرنا  يلفت 

اإن ف�شاحته بالفار�شية كانت يف وزن  يقول عنه 

ف�شاحته بالعربية)3(.

»دار  عن  نعرفه  الذي  الكثري  من  الرغم  على   –  4

احلكمة« يف بغداد، اإال اأن بع�شنا ال يعرف اأن ق�شم 

اأ�شغر ح�شب  اأق�شام  الرتجمة فيها كان موؤلفًا من 

اليونانية  وهي  اآنذاك،  ال�شائدة  االأجنبية  اللغات 

والفار�شية وال�رسيانية والهندية، وهو ما يعني اأن 

الدار كانت  اللغات املعتمدة يف  اأرباع هذه  ثالثة 

لغات �رسقية.

اليونانية  عن  النقل  عن  احلديث  يكرث  وبينما 

م�شادرها  من  اليونانية  الكتب  على  واحل�شول 

حول  ال�شمت  ي�شبه  ما  هناك  فاإن  لرتجمتها، 

نعرف  كنا  واإن  الهندية،  بامل�شادر  اال�شتعانة 

معرفة  يف  ماهراً  هنديًا  رجاًل  كلف  املن�شور  اأن 

الفلكي  الكواكب وح�شابها برتجمة كتاب  حركات 

العربية،  اإىل  ال�شنكرينية  من  برهمكبت  الريا�شي 

واأخذ  »ال�شندهند«.  با�شم  تقليديا  عرف  الذي  وهو 

من  جملة  حل  يف  مهمة  طرقًا  الهند  عن  العرب 

املثلثات  ح�شاب  بعلم  املتعلقة  الفلكية  امل�شائل 

كما  الريا�شية،  اال�شطالحات  وبع�س  الكروية 

جلب يحيى بن خالد اأطباء من الهند، وكان هناك 

تراجمة يرتجمون من الهندية اإىل العربية.

اإن�شاء  احلكمة«  »دار  جانب  اإىل  نظرنا  – يلفت   5

الإعداد  به  خا�شة  مدر�شة  ا�شحق  بن  حنني 

االإ�شالمية  احل�شارة  يف  االأوىل  لعلها  املرتجمني، 

100نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

ان االإ�شارة

 اإىل جهود 

الرتجمة 

اإىل العربية 

عن اللغات 

ال�رسقية 

واإليها تكاد 

تكون غائبة

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



العربية، وكان من تالمذتها ابنه ا�شحق وابن اخته 

حبي�س بن احل�شن االأع�شم، حيث يرتجم حنني من 

بالنقل  حبي�س  يقوم  ثم  ال�رسيانية،  اإىل  اليونانية 

اإىل  اليونانية  من  ا�شحق  يرتجم  اأو  العربية،  اإىل 

العربية راأ�شًا، ويراجع عليه اأبوه، و�شارك يف جهود 

املدر�شة مو�شى بن خالد ويحيى بن هارون  هذه 

بع�س  املدر�شة  هذه  وكر�شت  با�شيل،  وا�شطفان 

القواعد يف الرتجمة مع التمرين العملي عليها.

االأدلة واملوؤ�رسات على  الرغم من تعدد  – على   6

اآ�شيا، منذ  اأرجاء  التوا�شل بني العرب والعديد من 

بارزاً يف هذا  ا�شتثناء  اأن هناك  اإال  ال�شنني،  األوف 

ال�شدد، هو اليابان، حيث يح�شم امل�شعودي حرية 

الباحثني العرب حول ما اإذا كان الرحالة العرب قد 

و�شلوا اإىل الياباين قدميًا من عدمه بالنفي، حيث 

يلي  ال�شني مما  بعد بالد  »لي�س  القول:  اإىل  يبادر 

ال�شيلي  بالد  اإال  تو�شف  وال  تعرف  ممالك  البحر 

من  اأحد  الغرباء  من  اإليها  ي�شل  ومل  وجزائرها، 

العراق وال غريه فخرج منها ل�شحة هوائها ورقة 

مائها وجودة تربتها وكرثة خريها، اإال النادر من 

النقا�س  الن�س يح�شم  اأن هذا  اإىل  النا�س«. ويخيل 

كتابات  ت�شم  الرتاث  كتب  كانت  اإذا  ما  حول 

يجزم  امل�شعودي  اأن  الوا�شح  فمن  اليابان،  عن 

با�شتحالة ذلك)4(.

7 – غري اأننا اإذا وجدنا اأنف�شنا اأمام طريق م�شدود 

العربية،  وامل�شادر  املراجع  عرب  ال�شدد،  هذا  يف 

فاإن من املهم اأن نلجاأ اإىل الطرف االآخر يف العالقة، 

فامل�شادر اليابانية حتدثنا عن اأن اليابان حققت 

فعلى  ال�شني،  طريق  عن  بالعرب،  مبكراً  ات�شااًل 

بعثت   )894  –  630( التاجن  ملكية  عهد  امتداد 

حيث  ال�شني  اإىل  واملبعوثني  بال�شفراء  اليابان 

ومن  امل�شلمني،  من  بنظرائهم  البالط  يف  التقوا 

املحقق اأنهم التقوا بالتجار امل�شلمني يف ال�شوارع 

وعي  تظهر  وثيقة  واأقدم  وامل�شارح.  واالأ�شواق 

 – »�شوكو  كتاب  يف  تظهر  بامل�شلمني  اليابانيني 

نيهوين« املوؤلف عام 753 ميالدية من قبل نائب 

عن  يتحدث  حيث  التاجن،  بالط  اإىل  ياباين  �شفري 

لقاء مبعوثني اأجانب من امل�شلمني العرب. غري اأن 

االت�شال ال�شخ�شي بني اليابانيني وامل�شلمني كان 

غري موجود تقريبًا، حتى اأوائل القرن الثالث ع�رس، 

عندما التقى الراهب كوي�شاي من كيوتو مب�شلم من 

بالد فار�س خالل زيارة ل�شفينة فار�شية يف ميناء 

ق�شيدة  اإليه  اأهديت  حيث   ،1217 عام  كانتون 

اليوم،  حتى  اليابان  يف  حمفوظة  تزال  ال  عربية 

اأقدم وثيقة مكتوبة باللغة العربية يف  اأنها  يعتقد 

ال�رسق االأق�شى)5(.

8 – ي�شكل اإن�شاء مدر�شة االأل�شن يف م�رس، يف اإطار 

جهود التحديث عام 1839 با�شم مدر�شة الرتجمة 

بناء على اقرتاح من رفاعة الطهطاوي اإىل حممد 

على با�شا، خطوة مهمة يف تاريخ حركة الرتجمة 

العربية  باللغات  فيها  االهتمام  العربية، ويالحظ 

الرتكيز  اأن  من  الرغم  وعلى  والفرن�شية.  والرتكية 

الفرن�شية،  العلوم احلديثة من  فيها كان على نقل 

بها  خا�س  ق�شم  بوجود  انفردت  الرتكية  اأن  اإال 

يعرف بقلم ترجمة اللغة الرتكية.

باهتمام  لتحظى  اليوم  الرتجمة  تعود   –9

يف  للرتجمة  القومي  املركز  يف  يربز  ن�شبي، 

االإمارات  يف  و»ترجم«  »كلمة«  وبرناجمي  م�رس 

والعديد  بريوت  يف  للرتجمة  العربية  واملنظمة 

اأرجاء  خمتلف  يف  الرتجمة  وكليات  معاهد  من 

العامل العربي، غري اأن الرتجمة عن اللغات ال�رسقية 

التكامل،  من  االأدنى  احلد  حتقيق  عن  بعيدة  تظل 

لغة  خالل  من  حتى  اأو  املبا�رسة  بالرتجمة  �شواء 

و�شيطة.

ثانيًا – يف الأ�صول الفكرية:

جدارتها  ت�شتمد  االآ�شيوية  االآداب  اأن  املوؤكد  من 

اأي�شًا  والرتجمة  والتاأمل  واملتابعة  باالهتمام 

االأبعاد  هذه  �شدارة  ويف  االأبعاد،  من  العديد  من 
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والرثاء  العمق  �شديدة  فكرية  اأ�شول  اإىل  ا�شتنادها 

للن�شو�س  قراءتنا  يف  لنحار  حتى  واالمتداد، 

الفل�شفة وعند  تنتهي  واأين  الدين  يبداأ  اأين  االأدبية 

مزيج  حيال  اأننا  اأم  اخلال�س  االأدب  يقف  خط  اأي 

مده�س من هذا كله.

الواقع اأنه اإذا كان الكتاب واالأدباء والفال�شفة يف 

فيه  اتهموا  الدهر  من  حني  عليهم  اأتى  قد  الغرب 

على  ويعكفون  عاجية،  اأبراج  يف  يعي�شون  باأنهم 

مفاهيم جمردة بعيدة عن حياة النا�س، متجاهلني 

نظراءهم  فاإن  باحلياة،  املتعلقة  الكربى  امل�شائل 

ا�شتمر  عندما  التهمة،  هذه  جتنبوا  قد  ال�رسق  يف 

عادوا  احلياة، حيث  م�شائل  وبني  بينهم  التوا�شل 

ب�شفة م�شتمرة اإىل حمك التجربة االإن�شانية.

قد  االآ�شيوية  االآداب  اأن  بال�رسورة  هذا  يعني  ال 

ان�رسفت اإىل الرتكيز على م�شكالت ال�شلوك الب�رسي 

تبدي  تيارات  فهناك  وحدها،  االأخالقية  والقيم 

وتركز  اأ�شا�شية،  ميتافيزيقية  مب�شكالت  اهتمامًا 

اأو النف�س جوهر قائم بذاته، وتنظر  اأن الذات  على 

االأنا«  »رواية  ولعل  املنظور،  هذا  من  الواقع  اإىل 

اليابانية ال�شهرية ت�رسب جذورها يف هذا التيار، 

اجلوهر  فكرة  ترى يف  اأخرى  تيارات  بينما هناك 

اأن الواقع  اأ�شا�س له، وهناك تيارات ترى  وهمًا ال 

موؤلف من عدد هائل من العنا�رس النهائية، وهي 

التي حتمل ا�شم »الواقعية التعددية«.

مدار�س  هناك  الواقعية،  املدار�س  مواجهة  يف 

اأعمال  وهناك  مثاليتها،  يف  مغرقة  بل  مثالية، 

ال�شهرية،  التاو  مدر�شة  اأدبية ت�رسب جذورها يف 

وجودا  �شيء  لكل  املطلق  االأول  املبداأ  جتعل  التي 

ال�شمه له وال خوا�س)6(.

االآ�شيوية  االآداب  يتابع  من  فاإن  املعنى،  بهذا 

�شوف يراها ت�رسب جذورها يف ح�شد مده�س من 

والروحية  واملادية  والواقعية  املثالية  الفل�شفات 

العدمية،  النزعة  عن  ف�شاًل  والتعددية،  والواحدية 

والالادرية ومذهب ال�شك الفل�شفي.

واإذا كانت هذه الروؤية تت�شم ب�شيء من العمومية، ما 

دمنا حيال كيان هائل من االإبداع االأدبي، فدعنا 

لالأدب  الفكرية  االأ�شول  من  اأكرب  ب�شكل  نقرتب 

اليابانيني  الأن  التحديد، رمبا  الياباين، على وجه 

باحل�شارات  لهم  احتكاك  اأول  منذ  يرتددوا  مل 

�شواء فيما  اال�شتعارة منها،  االأخرى يف  االآ�شيوية 

يتعلق باملو�شوعات اأو اأ�شكال التعبري اأو اخللفيات 

الدينية والفكرية.

الياباين  لالأدب  طوياًل  امتد  تاأمل  خالل  من 

كانت  جانب  من  ال�رسق،  بفل�شفات  قدمي  واهتمام 

ت�شكل  اأبعاد  خم�شة  ت�شور  اأ�شتطيع  ال�شطور،  هذه 

هي  اليابانية  االأدبية  لالأعمال  الفل�شفية  اخللفية 

كالتايل:

1 – البوذية – مت اإدخالها اإىل االأرخبيل الياباين 

من كوريا، يف القرن اخلام�س امليالدي، ف�شكلت ما 

االأدب  على  تاأثري  اأقوى  اأنه  على  اإليه  النظر  ميكن 

االأدبي  التعبري  قوالب  كل  لونت  حيث  الياباين، 

من  اإنه  القول  اإىل  الذهاب  ميكنني  وقد  واأ�شكاله، 

امل�شتحيل فهم االأدب الياباين يف املرحلة ما قبل 

للبوذية،  الفهم  اأدنى معقول من  احلديثة دون حد 

واجهته يف  الذي  االأول  التحدي  وقد كان هذا هو 

لــ »حكاية جينجي«  حماولة قراءة الن�س الكامل 

دع جانبًا حماولة ترجمته.

اإىل  اإدخالها  مت   – الكونفو�شية  االأخالق   –  2

بدورها  اأثرت  وقد  ال�شني،  من  الياباين  االأرخبيل 

بعمق بالغ يف االأدب الياباين، وهو تاأثري اأخذ يف 

ال�رسد  تقاطع  فجة  عظات  �شورة  االأحيان  بع�س 

االأحيان يف  التاريخية، وتربز يف بع�س  للحكاية 

الذي  الهائل  ال�شوط  التي ت�شور  الدرامية  االأعمال 

اأو  الوالء الآبائهم،  الرجال والن�شاء الظهار  يقطعه 

الرغم  وعلى  الكونفو�شيه.  الف�شائل  من  ذلك  غري 

من اأن املبادئ الكونفو�شية ال متنح نف�شها يف ي�رس 

االأ�شا�شية،  البوذية  كاملعتقدات  ال�شعري،  للتعبري 

منذ  ككل وخا�شة  املجتمع  مواقف  لونت  اأنها  اإال 
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القرن ال�شابع ع�رس.

يف  التاأثري  هذا  اظهار  يعد  ــ  ال�شنتو  تاأثري   –  3

اأكرث �شعوبة، ولكنه ماثل بال  اأمراً  االأدب الياباين 

التي  ال�شنتوية،  العبادة  طبيعة  كانت  ورمبا  �شك، 

لالهتمام  املربر  الطبيعية، هي  عبادة  تدور حول 

الياباين  االأدبي  التعبري  اأ�شكال  كل  يف  املده�س 

وحيوانات.  زهور  من  بها  يرتبط  وما  باملوا�شم 

ويكفي اأن نتذكر يف هذا ال�شدد اأن ق�شيدة الهايكو 

تعد  ال  فاإنها  املو�شم  اإىل  ت�شري  كلمة  اإذا خلت من 

ق�شيدة هايكو، واإمنا تعترب »�شعرا منوعًا«، بل اأن 

و�شوف  املو�شم،  بح�شب  ت�شنف  النو  م�رسحيات 

يبدو غريبًا توؤدي اأن توؤدي »م�رسحية خريفية« يف 

اأي مو�شم اآخر غري اخلريف.

وال�شنتو–  والكونفو�شية  البوذية  من  مزيج   –  4

ميكن ملثل هذا املزيج اأن يتخلل الكثري من االأعمال 

التناق�شات  من  الرغم  فعلى  االأدبية،  االإبداعية 

البارزة بني التيارات الثالثة اإال اأن املرء ال يقراأ عن 

اأنا�س ي�شعرون بالتمزق بني اأديان مت�شارعة، ذلك 

الكونفو�شية  اأ�شبحت  ع�رس  ال�شابع  القرن  بعد  اأنه 

تنظم  بينما  املجتمع،  حيال  الفرد  واجبات  تنظم 

اأما متعته يف الدنيا  البوذية اهتماماته الروحية، 

من  فتنبع  ال�شغار  حب  اأو  املوا�شم  جمال  حيال 

املعتقدات ال�شنتوية.

»الطريق«  تعني  التي  الكلمة  – هذه  – ميت�شي   5

الديانات  اإىل  تن�شم  االأدبي  باالإبداع  املرتبط 

اليابانيني  الفل�شفية يف مت�شك املوؤلفني  واالأن�شاق 

العادي  االإخال�س  عن  يزيد  ما  ميثل  وهذا  بها. 

من جانب ال�شاعر اأو املوؤلف الدرامي مبهنته، فهو 

تكري�س ملا يعتقد اأنه اأ�شمى مبادئ الفن)7(.

واإذا اأردنا اأن نقطع �شوطًا اأبعد يف تفهم مدى ثراء 

االأ�شول الفكرية لالأدب الياباين، التي جتعله جديراً 

اإطار  يف  يبذل  الذي  الهائل  اجلهد  عناء  بتحمل 

على  نظرة  اإلقاء  اإال  علينا  فما  ترجمته،  حماولة 

املجلدين اللذين يقع فيهما كتاب »م�شادر العرف 

املبذول  اجلهد  هذا  اأن  لنا  يتبني  حيث  الياباين«، 

عام  منذ  الياباين،  االأدبي  العرف  اأبعاد  لر�شد 

هائلة  رحلة  ي�شكل  اإمنا   ،2000 عام  اإىل   1600

االمتداد تبداأ بر�شد احل�شور الياباين يف التواريخ 

امللكية ال�شينية، ومن ثم اأقدم الكتابات ال�شينية، 

التاريخ  يف  الهادي  املحيط  حرب  اإىل  و�شواًل 

والذاكرة اليابانيني وانتهاء بالعنوان الدال »اإعادة 

النظر يف االأمة«.

القارئ  م�شاعدة  حماولة  هو  العمل  هذا  وجوهر 

على الو�شول اإىل »فهم خلفية احل�شارة اليابانية 

يف  تنعك�س  ما  نحو  على  وبخا�شة  املعا�رسة، 

باحلياة  ناب�شة  التزال  التي  الفكرية  االأعراق 

اليوم«)8(.

ثالثًا – يف النطاق:

التوقف  يتعني  التي  اجلوانب  اأهم  من  كان  رمبا 

اجلانب  هو  االآ�شيوية،  االآداب  تاأمل  لدى  عندها، 

مقارنة  بات�شاعه  اأي  االآداب،  هذه  بنطاق  املتعلق 

باالآداب االأخرى، وهي م�شاألة تعد من اأكرث امل�شائل 

غمو�شًا وت�شابكا وتعقيداً يف االآداب االآ�شيوية.

اأول ما يلفت نظرنا يف التعامل مع مفهوم االأدب 

مت�شي  التي  الفكرية،  االأوعية  من  الكثري  اأن  هو 

اإليها متطلعًا اإىل روؤية وا�شحة وحمددة ملا يعنيه 

ا�شتناداً  فوري،  ب�شكل  رمبا  متامًا،  تخذلك  االأدب، 

االأدب،  هو  ما  م�شبقًا  تعرف  اأنك  يفرت�س  اأنه  اإىل 

واأن مفهومه لي�س بحاجة اإىل اإي�شاح.

الدال،  الرجل، ب�شم  اأدب  لغتنا اجلميلة،  يقال، يف 

اأدبًا، بفتحتني، فهو اأديب، وا�شتاأدب اأي تاأدب)9(. 

عن  ان�شغل  اإذا  االأدب،  حرفة  اأدركته  يقال  كما 

ك�شب قوته باالأدب، فغدا رقيق احلال. ويقال اأي�شًا 

�شناعة ال�شعر.

ونقراأ يف قامو�س اأك�شفورد االأ�شغر »اإن كلمة اأدب 

الفرن�شية  عرب  االجنليزية  اإىل  انتقلت   Literature

اأي حرف، وهي تعني   Littera الالتيني  االأ�شل  عن 
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اأي�شًا  تعني  كما  الكتب،  اأو  باحلروف  املعرفة 

االإنتاج  اأو  العمل  كذلك  وتعني  االأدبية،  الثقافة 

عامل  اأو  االأدب  رجل  مهنة  اأو  ن�شاط  اأو  االأدبي 

اأو  بلد  وكتابات  ككل،  االأدبي  واالإنتاج  احلروف، 

مرحلة زمنية اأو العامل ب�شفة عامة، والكلمة تعني 

االآن اأي�شًا، على نطاق اأ�شيق، الكتابات التي تلقى 

التقدير جلمال قالبها اأو تاأثريها العاطفي، وتعني 

مو�شوعًا  يعالج  الذي  وغريها  الكتب  من  الكيان 

بعينه)10(.

»مو�شوعة  يف  »اأدب«  مادة  اإىل  انتقلنا  اإذا  االآن 

اأمام  اأنف�شنا  جند  اأن  يذهلنا  ف�شوف  كولومبيا«، 

تت�شمن  غريها،  ال  اأ�شطر  �شتة  يف  يقع  مدخل 

االأدب  جن�شية  بح�شب  اأخرى،  مواد  اإىل  االإحالة 

وهو  منه،  الغر�س  اأو  اأ�شلوبه  اأو  الفني  قالبه  اأو 

معنى  يعرف  القارئ  اأن  افرتا�س  يعني �شمنًا  ما 

فيما  متخ�ش�شة  معرفة  هو  يهمه  ما  واأن  االأدب، 

يتعلق به)11(.

اأفريكانا«،  »مو�شوعة  يف  �شنجده  نف�شه  املنهاج 

واإمنا  اإطالقه،  على  لالأدب  مدخاًل  تفرد  ال  فهي 

دومنا  االإفريقي،  االأمريكي  االأدب  عن  مدخاًل  جند 

اإىل مداخل متفرعة  التطرق  واإمنا عرب  له،  تعريف 

عنه)12(.

اليابانية  »املو�شوعة  يف  االأدب  مادة  وتفاجئنا 

املراحل  اإىل  مبا�رسة  حتيلنا  باأنها  امل�شورة« 

التاريخية الثالث لتطور االأدب الياباين، وهي على 

واأدب  والهاييني،  املبكر  الياباين  االأدب  التوايل: 

القرون الو�شطى، واالأدب احلديث)13(.

والتداخل  الغمو�س  غيمة  من  اخلروج  حاولنا  اإذا 

لالآداب  الهائل  النطاق  عند  بالتاأمل  لنقف  هذه، 

االآ�شيوية وامتداداتها عرب الع�شور، لوجدنا اأنف�شنا 

احلد  تقت�شي  التي  النقاط  من  جمموعة  اأمام 

وهي  وحتليلها،  تتبعها  يف  االنتباه  من  االأق�شى 

كالتايل:

العريقة،  تقاليدها  يف  االآ�شيوية،  االآداب  اإن   –  1

اإىل  يقفز  مما  نطاقًا  اأو�شع  لالأدب  فهمًا  تعك�س 

الذهن عادة عندما ين�رسف اإىل مفهومنا املعتاد 

عن االأدب، واإذا تاأملنا االآداب يف ال�شني واليابان 

اأنها  نالحظ  ف�شوف  املثال،  �شبيل  على  وكوريا، 

القرن  وبداية  ع�رس  التا�شع  القرن  نهاية  حتى 

اللغة،  ثنائية  بيئة  يف  تعي�س  كانت  الع�رسين، 

هي  كما  حمليتني،  لغتني  لي�شتا  هنا  واللغتان 

كندا،  يف  والفرن�شية  لالجنليزية  بالن�شبة  احلال 

واإمنا كانت هناك يف كل دولة لغة حديثة حمكية، 

اأو اأكرث، لكن كل االت�شال اجلدي املكتوب كان يتم 

اإجنازه عرب اللغة ال�شينية الكال�شيكية، التي ترتبط 

الثالث،  للثقافات  البارز  االيديولوجي  باالأ�شا�س 

اأي الكونفو�شية. وكما نعلم جميعًا فاإن الكونفو�شية 

اأ�شا�س  على  �رسائح  اإىل  مق�شمًا  جمتمعًا  تت�شور 

موقع  املثقفون  البريقراطيون  فيه  يحتل  طبقي، 

وتتخذ  القاع،  موقع  التجار  يحتل  بينما  القمة، 

البنى العائلية طابعًا بطريركريًا متامًا، وال تتلقى 

تتمتع  وال  التعليم،  من  حمدوداً  ق�شطًا  اإال  املراأة 

ب�شلطة اقت�شادية اأو �شيا�شية تذكر.

الثقافات  يف  االأدبية  االأجنا�س  فاإن  باملثل، 

حد  اإىل  تراتبية  �رسائح  يف  تندرج  الكونفو�شية 

كبري بدورها، وتتحدد قيمتها ومكانتها من خالل 

ا�شتخدامها من قبل امل�شوؤولني املثقفني، فالرجال 

التاريخ  يدر�شون  كانوا  رفيعًا  تعليمًا  تلقوا  الذين 

اإىل  جنبًا  تقديراً،  االأكرث  القالبان  وهما  وال�شعر، 

وقد  والتعليقات،  واملقاالت  الفل�شفة  مع  جنب 

الثقافات  يف  االأهلية  والق�ش�س  الروايات  وجدت 

ينظر  كان  الر�شمي  ال�شعيد  على  ولكنها  الثالث، 

اإليها باعتبارها هام�شية، بل وتافهة. اأما الكتابات 

ذات القيمة فكان يقال لها »وين Wen« بال�شينية 

بالكورية،   »mun و»مون  باليابانية   »bun و»بان 

التاريخي  ال�رسد  مثل  متنوعة  اأجنا�شًا  و�شملت 

الغنائية  الق�شائد  والوقائع،  االأحداث  على  القائم 

اإىل  اأو  العر�س  اإىل  التف�شريية املرفوعة  واملذكرات 

104نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



رئي�س احلكومة)14(.

�شاروا  اأن  لبثوا  ما  والكوريني  اليابانيني  اأن  غري 

على خطى تطور فقه اللغة االأوروبي، وخا�شة على 

القومي  اأدبهم  بني  وربطوا  االأملان،  الباحثني  يد 

الدول  وانتهت  ح�رسية،  ب�شورة  االأهلية  ولغتهم 

الثالث، ومن بينها ال�شني اإىل حتديد اأدبها احلديث 

كثب  عن  تقارب  بلغة  املكتوب  االأدب  باعتباره 

اخلطاب املعا�رس، غري اأن هذا التطور ا�شتغرق وقتًا 

طوياًل، ففي اليابان، على �شبيل املثال، ظل ال�شعر 

الذي يكتبه اليابانيون باللغة ال�شينية الكال�شيكية 

اأدبيًا مهمًا، حتى حوايل عام 1911، ويف  تاأثرياً 

يف  الياباين  االأدب  عمالقة  كل  اأن  االأمر  حقيقة 

موري  اأوجاي  اأمثال  من  احلديثة،  املرحلة  بداية 

�شدر  يف  تعليمهم  تلقوا  قد  نات�شومي  و�شو�شيكي 

يف  وا�شتمروا  ال�شيني،  االأدب  خالل  من  العمر 

وكتب  عمرهم.  طوال  التقليدية  بال�شينية  الكتابة 

ودو  لو�شان  اأمثال  من  حمدثون  �شينيون  اأدباء 

وهم  حتى  الكال�شيكية،  بال�شينية  الق�شائد  دافو 

باالأ�شلوب  والق�ش�س  الروايات  لكتابة  يروجون 

توجن  ت�شي  ماو  ال�شيني  الزعيم  ان  بل  الغربي، 

وا�شل كتابة الق�شائد الكال�شيكية حتى وفاته، مبا 

يف ذلك خالل مرحلة الثورة الثقافية.

هكذا فاإن مفهوم »االأدب« كان خمتلفًا عن مفهوم 

»وين – بان – مون« اأو ماكان ي�شار اإليه على اأنه 

»التعلم« يف اللغات الثالث )�شوين – جاكومون – 

يكون  ما  كاأو�شح  الفارق  هذا  وبدا  هاجنومون(. 

اإن ذروة تراتبية االأدب  القائلة  من خالل احلقيقة 

�رسقي  يف  بينما  الرواية،  حتتلها  كانت  االأوروبي 

اأبعدت  حني  على  املكانة،  هذه  ال�شعر  �شغل  اآ�شيا 

بالن�شاء  اإال  تليق  باعتبارها ال  القاع،  اإىل  الرواية 

ومن هم مو�شع ال�شبهة اأخالقيًا، وبتعبري اآخر فاإن 

تراتيبة االأدب االأوروبي والوين – بان – مون يف 

�رسقي اآ�شيا كانتا على طريف نقي�س.

والرتدد على  اليابان  زيارة  له  اأتيح  – كل من   2

اإليه من ات�شاع  اأنه الحظ ما اأ�رسنا  مكتباتها البد 

ففي  لالأدب،  التقليدي  مفهومنا  عن  اأدبها  نطاق 

جن�س  يحتله  كبري  ق�شم  يوجد  يابانية  مكتبة  كل 

اأدبي لي�س له نظري مقارب له يف االآداب االأوروبية 

وكذلك يف اأدبنا العربي، وهذا اجلن�س هو ما يعرف 

با�شم »زويهت�شو« Zuihtu وهو ما يعني حرفيًا »تتبع 

دفقات الفر�شاة« واملق�شود به املقاالت الق�شرية 

التي تدور حول مو�شوعات اأدرجت كيفما اتفق، اأو 

على نحو ع�شوائي، وهذا القالب حقق تطوراً كبريا،ً 

واكت�شب �شعبية ال ي�شتهان بها.

3 – مما ي�شاعدنا على تاأ�شيل فكرتنا عن ات�شاع 

تندرج  اأجنا�س  وجود  االآ�شيوية  االآداب  نطاق 

غري  االآ�شيوية،  التقاليد  يف  االأدب  �شميم  يف 

التقاليد  يف  خمتلفة  روؤية  بح�شب  ت�شنف  اأنها 

على  كتاب  ال�شدد  هذا  يف  ويح�رسين  االأوروبية، 

تتم  مل  اأنه  املوؤ�شف  من  االأهمية،  من  كبري  جانب 

ظني  على  ويغلب  العربية،  اللغة  اإىل  بعد  ترجمته 

اأنه لن ي�شق طريقه اإليها عما قريب، وهذا الكتاب 

للراهب   The Tsurezuregusa »ت�شوريزوريجو�شا«  هو 

عنوان  حتت  كني  دونالد  ترجمه  الذي  كينكو، 

يف  هو  الكتاب  فهذا  الك�شل«)15(.  يف  »مقاالت 

وهو  والت�شوف،  اجلمال  يف  تاأمالت  االأمر  واقع 

الت�شنيف  يتحدى  لكنه  االأدب،  يف  تقليديًا  يدرج 

تاأمالت  اأي�شًا  وهناك  الغربية،  االأدبية  باملعايري 

يف الوجود واحلياة والدين تدرج يف اإطار التقاليد 

االآ�شيوية يف االأدب، حتى اليوم.

4 – يف مقابل كل ما �شبق، البد لنا من اأن نالحظ 

اأن هناك اأجنا�شًا اأدبية عرفت يف اأوروبا كاأق�شى 

ما تكون املعرفة مل يقدر لها اأن تطور على االإطالق 

فعلى  االآ�شيوية،  االأدبية  التقاليد  بع�س  اإطار  يف 

�شبيل املثال مل تطور يف اليابان الق�شيدة امللحمية 

وال الق�شيدة ال�رسدية الطويلة، ومل تكت�شب ال�شرية 

اإال اأهمية حمدودة وهام�شية اإىل حد بعيد.  الذاتية 

ورمبا على �شبيل التعوي�س جند اأن التقاليد االأدبية 

105نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

اليابانيون 

والكوريون 

وال�شينيون

�شاروا على 

خطى تطور 

فقه اللغة 

االأوروبي، 

وانتهت الدول 

الثالث، اإىل 

حتديد اأدبها 

احلديث 

باعتباره االأدب 

املكتوب بلغة 

تقارب عن 

كثب اخلطاب 

املعا�رس

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



اليابانية قد طورت اإىل حد كبري اليوميات و�شور 

الرحالت.

5– هناك اأي�شًا االأجنا�س املختلطة، اأو املتداخلة، 

االأدبية  التقاليد  يف  كبرية  اأهمية  اكت�شبت  التي 

ال�شعر،  يتخللها  التي  الروايات  ومنها  االآ�شيوية، 

الفني،  ن�شيجها  من  يتجزاأ  ال  جزءا  وي�شكل 

اأدبية  بلغة  منها  جانب  يكتب  التي  وامل�رسحيات 

واأخرياً  العامية،  باللغة  االآخر  واجلانب  راقية 

حق  وتقديرها  ا�شتيعابها  ميكن  ال  التي  الق�شائد 

التقدير اإال مبقدمات نرثية طويلة.

رابعا – يف التطور:

�شهدت اأجزاء كبرية من القارة االآ�شيوية، يف اأواخر 

القرن التا�شع ع�رس واأوائل القرن الع�رسين، تغريات 

هائلة، بحيث ميكن القول اإنه يف العقد الثاين من 

القرن الع�رسين مل يعد للنظام العاملي ل�رسقي اآ�شيا 

عام  يف  �شقطت  ال�شينية  مان�شو  فملكية  وجود، 

حيث  فاجع،  م�شري  اإىل  كوريا  و�شبقتها   ،1911

وما   ،1905 يف  اليابانية  احلماية  حتت  �شقطت 

اإمرباطوريتها  اإىل  �شمها  اأعلنت  اأن  اليابان  لبثت 

يف عام 1910.

وعلى الرغم من اأن م�شائر ال�شني واليابان وكوريا 

�شوف تختلف اإىل حد كبري مع اطراد م�شرية القرن 

كانت  الثالث  الدول  منطلقات  فاإن  الع�رسين، 

يف  كان  الت�شابه  وهذا  كبري،  حد  اإىل  مت�شابهة 

مقدمة االأ�شباب الكامنة وراء العوامل امل�شرتكة يف 

اآدابها احلديثة، ويف م�شرية تطور هذه االآداب.

مقدمة عنا�رس  اأن يف  اإىل  االإ�شارة  لنا  �شبقت  لقد 

الثالث يف  الدول  اأدب كل من  الت�شابه هذه حترك 

بيئة ن�شيجها لغتان، اإحداهما ال�شينية الكال�شيكية، 

�شتدفع  وعنا�رسه  ال�شغط  قوى  من  العديد  ولكن 

يوكيت�شي  الياباين  التحديث  رائد  عنه  عرب  ما  اإىل 

فوكوزاوا يف �شريته الذاتية على نحو قاطع بقوله: 

»من امل�شتحيل توقع تقدم ال�شني«)16(.

فوكوزاوا  عنه  عرب  الذي  الرف�س  هذا  يكن  مل 

احل�شارة  يف  بعينه  جلانب  رف�شًا  ال�رسامة  بهذه 

ال�شينية، واإمنا رف�شًا لها يف جمملها باعتبارها 

لهذا  وكان البد  وال�شقوط،  الرتدي  قرينة  اأ�شبحت 

الطرح من اأن ينعك�س يف ن�شيج احلياة االأدبية يف 

�رسقي اآ�شيا باأ�رسه.

اليابان  فيها  بعثت  التي  املرحلة  كانت  تلك 

الر�شمية  ال�شيغة  ظل  يف  اأوروبا،  اإىل  بطالبها 

اأي�شًا تدفقت  »اأخالق �رسقية وعلم غربي«. وفيها 

على املنطقة ترجمات لكل االأعمال االأدبية الغربية 

املهمة. وقد قيل اإنه اإذا مل يكن بو�شع املرء القراءة 

باأي لغة غري لغته، فاإنه ميكن اأن يقراأ باليابانية 

اأي لغة  اأكرث من  العاملي  االأدب  اإىل  اأعمااًل تنتمي 

اأخرى.

اأطلت  ع�رس  التا�شع  القرن  من  الت�شعينات  يف 

الواقعية، وكان  اإميل زوال وليو تول�شتوي  روايات 

مبتعثًا  �شنوات  اأربع  اأم�شى  الذي  موري،  اأوجاي 

يف اأملانيا لدرا�شة الطب، من بني اأهم الكتاب الذين 

اأدخلوا الفكر االأوروبي اإىل اليابان، وب�شفة خا�شة 

جناحه  من  الرغم  وعلى  االأملانية،  الرومان�شية 

»الفتاة  رائعته  عرب  الق�شرية  الرواية  تقدمي  يف 

طاقته  كر�س  اأنه  اإال   ،1890 عام  يف  الراق�شة« 

�شو�شيكي  معه  بالتزامن  وبرز  والرتجمة.  للنقد 

نات�شومي، الذي قدم منوذجًا احتذاه الكثريون يف 

ال�شني وكوريا.

احلركة  بروز  العقد  هذا  يف  اليابان  و�شهدت 

يف  اأوروبيني،  كتاب  ا�شتلهام  عرب  الرومان�شية، 

مقدمتهم بايرون و�شيللي.

االأو�شع  االأدبية  احلركة  االأوروبية  الطبيعية  وتعد 

�رسقي  يف  االأدب  م�شار  على  تاأثريها  يف  انت�شاراً 

املجتمع  يخدمون  اأنهم  اأن�شارها  واعتقد  اآ�شيا، 

والأن  جتميل،  اأو  �شقل  بال  »احلقيقة«  بتقدمي 

الذي  الوحيد  املجال  كانت  وحياتهم  اأفكارهم 

ميكنهم فيه التيقن من الو�شول اإىل احلقيقة، فاإن 
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»الرواية  كان  احلركة  لدى  ال�شائد  االأدبي  اجلن�س 

ال�شخ�شية« اأو »ال�شي�شو �شيت�شو« باليابانية)17(.

عند  ال�شني  يف  مماثاًل  منهاجًا  نرى  اأن  وميكن 

الع�رسين،  القرن  الذي كتب يف ع�رسينات  يودافو، 

معلنًا اأن »االأدب لي�س اإال �شرية ذاتية للموؤلف«.

ويف كوريا حتقق االنطالق اإىل النزعة الطبيعية بعد 

اإثر هزمية حركة اال�شتقالل  الزمان  ذلك بعقد من 

يف  مبالغني  كتاب  على  فعل  وكرد   ،1919 عام 

برجمتهم مثل يي كواجن�شو، قام كتاب على راأ�شهم 

ا�شم  حملت  التي  جملتهم  بتاأ�شي�س  توجنني  كيم 

»االإبداع« اأو »ت�شاجنو« بالكورية، و�شوروا جهامة 

الواقع و�رساوته يف ظل االحتالل الياباين.

اأواخر  يف  فاإنه  الت�شابهات،  هذه  من  الرغم  على 

الثالثينيات من القرن الع�رسين كان هناك تباين 

يف  ونظريه  ال�شني  يف  احلديث  االأدب  بني  كبري 

اليابان، من خالل ا�شتجابتهما املختلفة للحركتني 

وهما  الفرن�شية،  الطبيعية  النزعة  ورثتا  اللتني 

الواقعية واالأدب املارك�شي.

لقد قامت احلكومة اليابانية بعملية �شحق �شاملة 

للجماعات الي�شارية، بعد غزوها من�شوريا يف عام 

ومن  تعذيب  يف  ذروته  التوجه  هذا  وبلغ   ،1931

ثم قتل الروائي تاكيجي كوبايا�شي، موؤلف رواية 

»ال�شفينة امل�شنع« يف 1933.

يف  االأدبية  اجلماعات  اإحدى  التقطت  ال�شني،  يف 

وقدمت  اجلدد«،  »احل�شيون  جماعة  راية  �شنغهاي 

اأكرث الكتابات احلداثية توا�شاًل باللغة  جانبًا من 

ال�شينية، ولكن كتابها ما لبثوا اأن وقعوا بني مطرقة 

احلكومة الوطنية و�شندان الكتاب املارك�شيني. وما 

لبث املجال املتاح الأي كتابة تناأى عن ال�شيا�شة 

اأن اختفى مع اإعالن اليابان احلرب على ال�شني يف 

عام 1937.

جلبت نهاية احلرب العاملية الثانية معها تغريات 

عاي�شت  فقد  الثالث،  للدول  بالن�شبة  العمق  بالغة 

الع�شكري،  واالحتالل  النووي  الق�شف  اليابان 

ال�شعبية،  ال�شني  جمهورية  قيام  ال�شني  واأعلنت 

وح�شلت كوريا على ا�شتقاللها لتجد نف�شها رهينة 

هذه  كل  وانعك�شت  الكورية،  احلرب  بعد  التق�شيم 

الوقائع على �شقال االأدب يف هذه املرحلة.

�شهدت اليابان يف ال�شتينيات املعجزة االقت�شادية 

وقبولها كجزء من الغرب، الذي وجد اأبرز جتلياته 

يا�شوناري  الياباين  الروائي  منح  يف  االأدبية 

وباملقابل   ،1968 يف  نوبل  جائزة  كاوباتا 

الثورة  عقد  يف  الدولية  للعزلة  ال�شني  تعر�شت 

الكثري  كوريا  و�شهدت   ،1976 – الثقافية 1966 

من القمع ال�شيا�شي.

وبرهن الن�شف الثاين من القرن الع�رسين على اأنه 

حافل باال�شطرابات بالن�شبة ل�رسقي اآ�شيا ك�شابقه، 

وتراجعت عزلة ال�شني مع زيارة الرئي�س االأمريكي 

وفاة  ومهدت   ،1971 يف  لها  نيك�شون  ريت�شارد 

قيادات  لربوز  الطريق   1976 يف  توجن  ماوت�شي 

بينج،  �شياو  دينج  راأ�شها  على  اقت�شاديًا،  معتدلة 

لكن �شوابط هذا االعتدال جتلت يف اأحداث ميدان 

بوابة ال�شالم ال�شماوي.

اإن الن�شف الثاين من القرن الع�رسين  ميكن القول 

�شهد بروز خم�شة تيارات رئي�شية يف اأدب املنطقة، 

هي على التوايل:

1 – احل�شور القوي للكاتبات.

2 – االرتياد امللح الآفاق الن�شاط اجلن�شي والنزعة 

االإيروتيكية، واإن كان هذا التيار اأقل و�شوحًا يف 

االأدب الكوري.

امليتافيزيقية  الرواية  يف  ال�شكالين  التجريب   -3

الواقعية  مثل  احلداثية،  بعد  ما  ال�رسد  واأ�شاليب 

ال�شحرية.

والثقافة  االأدب  بني  للتمييز  العام  االختفاء   –  4

والعوملة  الت�شليع  قدمًا  يدفعه  الذي  ال�شعبية 

املنطلقان بال هوادة.

5 – الرتكيز على جتربة ال�شتات، التي تف�شي من 

ناحية اإىل و�شع الهوية الوطنية مو�شع الت�شاوؤل، 
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الهائل،  املتبادل  التلقيح  اإىل  اأخرى  ناحية  ومن 

فيما يكتب الكتاب اأدبًا قوميًا لي�س بلغة تلك االأمة 

فح�شب، واإمنا بلغات دولية، كاالجنليزية)18(.

يف  و�رسعنا  الع�رسين،  القرن  اآفاق  جتاوزنا  واذا 

االألفية  م�شتهل  يف  االآ�شيوي  االأدب  م�شرية  تاأمل 

الثالثة، لوجدنا اأننا اأمام ح�شد هائل من عالمات 

اال�شتفهام باأكرث مما نحن اأمام معطيات وا�شحة 

تفر�س نف�شها على مائدة التحليل.

نظرنا  يلفت  خا�شة،  ب�شفة  الياباين،  االأدب  ويف 

التمييز  التغا�شي عن  االإيغال املده�س يف م�شرية 

اأبرز  يجد  الذي  ال�شعبية،  والثقافة  االأدب  بني 

الهاتف  وروايات  »املاجنا«  روايات  يف  جتلياته 

املحمول والروايات التي تقلد االأدب االأمريكي يف 

اأ�شواأ تقاليده.

خام�صًا – يف الختيار:

اأقدم الع�شور، على  درج املعنيون بالرتجمة، منذ 

يعد  لرتجمته  املنا�شب  الن�س  اختيار  اإن  القول 

يف  وذلك  الرتجمة،  مهمة  ن�شف  اإجناز  مبثابة 

التي تتمتع بها عملية  البالغة  االأهمية  اإىل  اإ�شارة 

االختيار.

العربية  اللغة  اإىل  ترجمته  ت�شاءلنا عما متت  فاإذا 

من عيون االآداب االآ�شيوية، ال ف�شتطل اأمامنا غابة 

من عالمات اال�شتفهام الفرعية حول املعايري التي 

اإىل  املرتجمة  الن�شو�س  اختيار  يف  اعتمادها  مت 

العربية من االآداب االآ�شيوية، �شواء ب�شكل مبا�رس اأو 

التي  امل�رسوعات  و�شيطة، وطبيعة  لغة  عن طريق 

الكامنة  واالأ�رسار  الرتجمات،  هذه  فيها  اندرجت 

اإىل  الرتجمة  بكاملها عن جهود  اآداب  غياب  وراء 

العربية، وغري ذلك كثري.

ن�شع  اأن  املنا�شب  من  يكون  قد  اأنه  اعتقادي  يف 

ترجمت  التي  االأدبية  االأعمال  من  عينة  اأمامنا 

اإىل العربية، ثم نقدم قراءة يف هذه العينة قبل اأن 

التي  االأ�شئلة  هذه  اإىل  الحقة،  مرحلة  يف  ننتقل، 

طرحناها هناك.

النوع،  هذا  من  عينة  اإىل  التو�شل  حاولت  وقد 

عماًل،  وخم�شني  اثنني  على  ت�شتمل  اأنها  فوجدت 

هي كالتايل:

اأبوظبي  – حكاية جينجي - مورا�شاكي �شيكيبو هيئة   1

للثقافة والرتاث – اأبوظبي – 2011.

2 – فن احلرب - �شف ت�شو - املجمع الثقايف – اأبوظبي 

.2005 –
3 – �شرية فوكوزاوا يوكيت�شي ومقدمة اأعماله الكاملة – 

فوكوزاو يوكيت�شي – املجمع الثقايف - 2011.

4 – البو�شيدو: روح اليابان اإينازو نيتوبي - هيئة اأبوظبي 

للثقافة والرتاث – 2006.

 – با�شو  مات�شو  البالد  داخل  اإىل  ال�شيق  الطريق   –  5

موؤ�ش�شة االنت�شار العربي – بريوت – 2005.

– دار  اأوي  – كينزابورو  نتجاوز جنوننا  اأن  – علمنا   6

االآداب – بريوت – 1988.

جونيت�شريو   – مو�شا�شي  الأمري  ال�رسي  التاريخ   –  7

تانيزاكي – دار االآداب – بريوت – 1989.

8 – امراأة يف الرمال – كوبو اآبي – دار االآداب – بريوت 

.1989 –
9 – موعد �رسى – كوبو اآبي – املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات 

والن�رس – بريوت – 2006.

10 – ق�ش�س بحجم راحة اليد – يا�شوناري كاواباتا – 

املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات والن�رس – بريوت – 2003.

11- ال�شمت �شو�شاكو اإندو – املوؤ�ش�شة العربية للدرا�شات 

والن�رس – بريوت 2006.

العربية  – املوؤ�ش�شة  اإندو  – �شو�شاكو  – البحر وال�شم   12

للدرا�شات والن�رس – بريوت – 2005.

13 – را�شومون وق�ش�س اأخرى – رايونو�شوكي اأكوتاجاوا 

.2004 – – ال�شارقة  – دائرة الثقافة واالعالم 
14- ذراع واحدة وق�ش�س اأخرى يا�شوناري كاواباتا – 

دائرة الثقافة واالإعالم – ال�شارقة – 2005.

15 – اعرتافات قناع – يوكيو مي�شيما – املوؤ�ش�شة العربية 

للدرا�شات والن�رس – بريوت – 2004.

16 – ثلج الربيع – يوكيو مي�شيما – دار االآداب – بريوت 

.1990 –
 – االآداب  – دار  – يوكيو مي�شيما  الهاربة  – اجلياد   17

بريوت – 1991.

18 – معبد الفجر – يوكيو مي�شيما – دار االآداب – بريوت 

.1993 –
 – االآداب  دار   – مي�شيما  يوكيو   – املالك  �شقوط   –  19

بريوت – 1995.
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دار   – مي�شيما  يوكيو   – البحر  لفظه  الذي  البحار   -20

االآداب – بريوت – 1988.

 – الر�شيد  دار   – مي�شيما  يوكيو   – االأمواج  هدير   –  21

بغداد – 1979.

 – االآداب  دار   – مي�شيما  يوكيو   – للحب  عط�س   –  22

بريوت – 1988.

23 – �رسب طيور بي�شاء – يا�شوناري كاواباتا – املركز 

الثقايف العربي – بريوت – 1991.

 – التنوير  دار   – كاواباتا  يا�شوناري   – البحرية   –  24

بريوت – 1980.

25 – �شجيج اجلبل – يا�شوناري كاواباتا – دار التنوير 

.2009 – – بريوت 
– دار املاأمون  – يا�شوناري كاواباتا  الثلوج  26- بالد 

.1986 – – بغداد 
دار   – كاواباتا  يا�شوناري   – القدمية  العا�شمة   -27

املدى – دم�شق – 1999.

التنوير  دار   – كاواباتا  يا�شوناري   – الغو  اأ�شتاذ   -28

بريوت – 2007.

29 – حزن وجمال – يا�شوناري كاواباتا – دار االآداب 

.1983 – – بريوت 
– دار  – يا�شوناري كاواباتا  النائمات  – اجلميالت   30

التنوير – بريوت – 1989.

31 – راق�شة اإيزو – يا�شوناري كاواباتا – دار التنوير – 

بريوت – 1990.

دار   – تانيزاكي  جوني�شريو   – طاغيان  حبان   –  32

الفارابي – بريوت – 1991.

33 – فتاة ا�شمها ناوومي – جوني�شريو تانيزاكي – دار 

االآداب – بريوت – 1990.

كتاب  احتاد   – اإندو  �شو�شاكو   – العجيبة  الرحلة   –  34

واأدباء االإماراتي – ال�شارقة 1989.

35 – ال�شاعر النمر: ق�ش�س يابانية – جمموعة خمتارات 

– اأبوظبي 1995. – املجمع الثقايف 
– جمموعة  وال�شني  اليابان  – الليمون: ق�ش�س من   36

خمتارات – دار املاأمون – بغداد – 1989.

37 – خمتارات من االأدب الياباين – جمموعة من الكتاب 

اليابانيني – الهيئة امل�رسية العامة للكتاب – القاهر – 

.1988

 – خمتارات  جمموعة   – النهر  م�شب  عند  املوت   –  38

مطبعة الكتاب العربي – دم�شق – 1985.

39 – م�شاألة �شخ�شية – كنزابورو اأوي – موؤ�ش�شة االأبحاث 

العربية – بريوت – 1987.

40 – ال�رسخة ال�شامتة – كنزابورو اأوي – دار الهالل – 

القاهرة – 1995.

 – املاأمون  دار   – �شو�شكي  نات�شومي   – كوكورو   –  41

بغداد 1988.

 – التنوير  دار   – فوكازاو  �شيت�شريو   – ناراياما   –  42

بريوت – 2007.

43 – زهرة ال�شيف – جمموعة من القا�شني اليابانيني 

.1990 – – الكويت  – املجل�س الوطني للثقافة 
44 – مطبخ – بنانا يو�شيموتو – املجل�س الوطني للثقافة 

.1990 – – الكويت 
– كينيث  الربقوق  اأزهار  تتفتح  اأخرى  بعد  – واحدة   45

يا�شودا – املجل�س الوطني للثقافة – الكويت – 1999.

 – االآداب  دار   – ال�شباحة  حو�س   – اأوغاوا  يوكو   –  46

بريوت – 2001.

باللغات  الن�رس  – دار  – فو�شتعني  امللتهب  – اجلبل   47

االأجنبية – بكني – 1984.

اأبوظبي  هيئة  كاكوزو–  اأوكاكورا  ال�شاي،  كتاب   –  48

للثقافة والرتاث – اأبوظبي – 2010.

– دار  – مورا�شاكي �شيكيبو  – �شرية االأمري جينجي   49

مرييت – القاهرة – 2004.

50 – حماورات كونفو�شيو�س – املجل�س االأعلى للثقافة 

.2000 – – القاهرة 
51 – كوجيكي – دار التكوين – دم�شق – 2005.

52 – االأديان القدمية يف ال�رسق مع ترجمة لكتاب البوذية 

»الداما بادا« - دار ال�رسوق – بريوت – 1983.

والبد  االأهمية،  بالغة  اعتقادنا  يف  القائمة،  هذه 

يل، ابتداء، من الت�شليم باأنها كعينة للدرا�شة مليئة 

بالعيوب التي ال جتعلها عينة ممثلة للميدان الذي 

ا�شتمدت منه.

اهتمام  تعك�س  العينة  هذه  اأن  العيوب  هذه  اأول 

املقام  يف  الياباين،  باالأدب  ال�شطور  هذه  كاتب 

من  ترجم  ملا  حتيزاً  تعك�س  فهي  وبالتايل  االأول، 

الكتب  اأن  كما  العربية،  اللغة  اإىل  الياباين  االأدب 

من  هي  العينة  هذه  من  االأوىل  ع�رسة  الت�شعة 

التحيز،  داخل  حتيزاً  يعك�س  ما  وهو  ترجمتي، 

العينة ت�شم كتبًا ال تندرج  فاإن  وف�شاًل عن ذلك، 

بحكم مو�شوعها يف عينة من هذا النوع باملعنى 

ال�شحيح، واإمنا ادرجت فيها الأنها افرغت يف قالب 

اأدبي بالغ الرقي، فعلى �شبيل املثال من الوا�شح 

اأن كتاب »فن احلرب« هو كتاب يف اال�شرتاتيجية، 

اأي�شًا كتاب  وكتاب »حماورات كونفو�شيو�س« هو 
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يف  كتاب  هو  »كوجيكي«  وكتاب  الفل�شفة،  يف 

االأديان اأكرث مما هو كتاب اأدبي، والكتاب االأخري 

ي�شم  االأديان  يف  كتاب  اأي�شًا  هو  القائمة  يف 

ل�شم  الوحيد  واملربر  بادا«.  »الداما  لن�س  ترجمة 

اأدبي  قالب  افراغها يف  العينة هو  اإىل  الكتب  هذه 

رفيع، ي�شتحق االهتمام يف حد ذاته.

فاإن  االعتبار،  يف  العينة  هذه  عيوب  اأخذنا  اإذا 

ال�شوؤال املهم الذي يفر�س نف�شه علينا، على الفور 

تقريبًا، هو: ما الذي نقراأه يف هذه العينة كدالة اأو 

موؤ�رس فيما اخرتناه نحن العرب للرتجمة الفعلية 

اإىل اللغة العربية من االآداب االآ�شيوية؟

1 – غياب احلد االأدنى من التوازن يف ترجمة االآداب 

تعك�شه  الذي  النق�س  تداركنا  اإذا  حتى  االآ�شيوية: 

هذه العينة، من خالل ما نعلمه عن الرتجمات التي 

مل ت�شملها، ومنها على �شبيل املثال ترجمة ملحمة 

املجمع  اإ�شدارات  �شمن  الهندية  »الرامايانا« 

دم�شقية  طبعة  و�شدور  اأبوظبي،  يف  الثقايف 

ملحمة  من  خمت�رس  لن�س  العربية  اإىل  للرتجمة 

»املهابها راتا« وترجمة اأعمال روائية حديثة مثل 

هاروكي  الياباين  للروائي  ال�شاطئ«  على  »كافكا 

اال�شتدراك  اأوجه  من  كثري  ذلك  وغري  موراكامي، 

اإىل  االآ�شيوية  لالآداب  ترجمات  من  مالدينا  فاإن 

العربية �شيظل يعك�س اختالاًل مده�شًا، حيث  اللغة 

نالحظ اأن ما لدينا من اأعمال مرتجمة ينتمي اإىل 

االآداب اليابانية وال�شينية والهندية، وكاأن هذا هو 

كل ما ي�شتحق الرتجمة يف االآداب االآ�شيوية.

على  عابرة  نظرة  اإلقاء  اإىل  اإال  يحتاج  ال  واملرء 

ترجمة  يف  االخت�شا�شية  االجنليزية  املطبوعات 

وجملة  املثال  �شبيل  على  ومنها  العاملية،  االآداب 

ال�شادرة  »ورلد لرتات�شور توداي« وجملة »مانوا« 

عن جامعة هاواي، الأدركنا النطاق الهائل لالآداب 

االآ�شيوية الغائبة عن الرتجمة اإىل اللغة العربية.

نظرة  اإلقاء  اإىل  نبادر  املثال،  �شبيل  على  دعنا، 

وعلى  »مانوا«،  جملة  من   1991 ربيع  عدد  عل 

من  باهر  اأفق  اأمامنا  ينفتح  اأنه  �شنجد  الفور 

عنه  نعرف  ال  االندوني�شي  الق�ش�شي  االإبداع 

�شيئا يف عاملنا العربي، ونقراأ لكتاب مثل �شيتور 

زين،  نور  عمر  راجنكوتي،  حم�شد  �شيتوموراجن، 

وبرامودايا  اأجيدارما،  جومريا  �شينو  وجايا،  بوتو 

اأنانتا توير، حيث نتلم�س ذلك ال�شعور بالقلق احلاد 

بني  ال�شائدة  العالقة  حيال  اأندوني�شيا  جانب  من 

املا�شي واحلا�رس، بني املجتمع القدمي والرتتيب 

باالأمن  التقليدي  الوعد  بني  احلديث،  االجتماعي 

و�شوابطه)19(.

جند  �شوف  نف�شها،  املجلة  من  خا�س  عدد  ويف 

اأنف�شنا على موعد مع اأبرز اأدباء ماليزيا ومبدعيها، 

الذي  نام،  فوي  وجن  ال�شاعر  مع  لقاء  ميتد  حيث 

اإىل  �شعراء ماليزيا وكتابها، ويبادر  اأبرز  يعد من 

يف  الكتاب  يواجهها  التي  التحديات  اأبرز  اإي�شاح 

ماليزيا، ويف مقدمتها تراتبية اللغات والتحيزات 

باالغرتاب  �شعور  اإفراز  اإىل  توؤدي  التي  الثقافية 

لدى الكثري من الكتاب وهم يف وطنهم)20(، ونقراأ 

مانيام،  اإ�س.  كي.  اأمثال  من  مبدعني  لقا�شني 

ومليكة حجاز، ويل كوك لياجن وغريهم، ف�شاًل عن 

ق�شائد لكل من �شالح بن جند، دينا زمان، دوجن 

فوى نام نف�شه.

)يتبع البقية مب�قع املجلة على االنرتنت(
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] اأكادميي من �شورية .
111

الدميقراطية النيابية

 اإن الدميقراطيات املعا�رسة الفتة للنظر يف الطريقة 

الزعماء الأنها مفهومة  التي تتخل�س فيها من عبادة 

وطرائق  حكم  اأنظمة  من  اأ�شكااًل  بو�شفها  �شمنًا 

تخ�شع  ال�شلطة  كون  اأحد،  فيها  يحكم  ال  العي�س  يف 

من  العديد  قيام  اإىل  باالإ�شافة  دورية،  النتخابات 

االأطراف مبراقبتها والطعن فيها علنًا. فالدميقراطيات، 

بطبيعة احلال، بحاجة اإىل زعماء وم�شاعفة اأعدادهم 

ال  اأنها  اإاّل  منهم،  والتعّلم  بهم  واالهتداء  واحرتامهم 

جتّلهم بو�شفهم زعماء موهوبني ب�شلطات ميتافيزيقية، 

عن  الزعماء  كّف  يف  الدميقراطيات  تتخ�ش�س  اإذ 

�شطحات اخليال، وتتمّكن من ذلك من خالل جملة من 

من  تقت�شي  التي  العادية  واالأعراف  ال�شكلية  الطرائق 

دون  ة، 
ّ
�شلمي ب�شورة  منا�شبهم  عن  التخّلي  الزعماء 

ن زعماء اآخرين  التدبري لعودة غا�شمة، االأمر الذي ميكِّ

نار،  اإطالق  اأو  اأعمال خطف  من احللول مكانهم دون 

وتفجريات اأو انتفا�شات يف ال�شوارع. 

جتربـة العـزل من 

املن�شب �شبيهة 

غالبًا بانهيار 

ّ
عامَل �شخ�شي

[ v [

الدميقراطية

 النيابية، يف حتدٍّ 

علني للحديث

عن عبادة 

البطل املتاأ�شلة 

يف الو�شع االإن�شاين

احلياة بعد املوت ال�صيا�صي:

م�سري �لزعماء بعد رحيلهم عن منا�سبهم �لعليا

ترجمة: هيثـــم فرحـــــت]   جــــون كــــني ]]    

تيتو: املوت ال�شيا�شي يعّد اأكرث اأنواع املوت فظاعًة

]] ا�شم املوؤّلف وعنوان املقال باللغة االإنكليزية: 

Keane, John (2009) «Life After Political Death: The Fate of Leaders After Leaving High Office. 



يعود املبداأ القائل ب�رسورة تغيري الزعماء ب�شورة 

يف  �شلمية  و�شائل  ا�شتخدام  خالل  من  دورية 

اأ�شوله اإىل والدة الدميقراطية النيابية يف منطقة 

فمن  ع�رس.  الثامن  القرن  اأواخر  يف  االأطل�شي 

املتعارف عليه اأن ت�شكيل هذا النمط اجلديد قد مّت 

من نظام احلكم من خالل ربط روح الدميقراطية 

القرون  االأوروبية يف  الكال�شيكية ولغتها بامُلُثل 

التمثيلي،  احلكم  نظام  ومبوؤ�ش�شات  الو�شطى 

للدميقراطية  اجلديدة  واملوؤ�ش�شات  اللغة  وغرّيت 

واأهميتها  ال�شيا�شية  الزعامة  معنى  النيابية 

واحد  الناجم  الهجني  اأن  وتبنّي  جوهريًا،  تغيرياً 

الرئي�شة  احلديث  ال�شيا�شي  الفكر  ابتكارات  من 

]كني، 2009[؛ وعرّبت الدميقراطية النيابية عن 
منط من اأنظمة احلكم متّتع النا�س فيه، بو�شفهم 

يف  بديلني  بني  حقيقيًا  خياراً  ميتلكون  ناخبني 

احلدود الدنيا، باحلرية يف اختيار زعمائهم الذين 

دافعوا عن م�شاحلهم. لقد اأُهرق الكثري من احلرب 

والدم لتحديد ماهية التمثيل بال�شبط، وما ميكن 

عّده م�شالح، وَمن يحّق له اأن ميّثل َمن، وما ينبغي 

الذين  يخذلون  اأو  النّواب  يهني  عندما  به  القيام 

من املفرت�س اأن ميّثلوهم، غري اأن ما كان ماألوفًا 

احلديث  النيابية  الدميقراطية  ع�رس  اإىل  بالن�شبة 

اأثناء ال�شنوات االأوىل من القرن  التي ن�شجت يف 

الع�رسين متّثل باالعتقاد باأن نظام احلكم ال�شالح 

هو نظام حكم نواب عن ال�شعب منتخبني.

ا�شتجابة  د 
ّ
جمر النيابية  الدميقراطية  تكن  مل 

عملية ل�رسورات اإقليمية، كما هو مفرت�س حالها 

اأو حاًل عمليًا الإ�شكالية كيفية  يف الوقت الراهن، 

م�شافات  على  م�شوؤول  ب�شكل  ال�شلطة  ممار�شة 

الدميقراطية  الزعامة  ق�شية  كانت  اإذ  �شا�شعة، 

مالحظة  ُتعّد  االأمر؛  هذا  من  اأكرب  اهتمام  مثار 

لالهتمام  املثرية   )Thomas Paine( بني  توما�س 

دميقراطيتها  على  تتفوق  اأن  الأثينا  ميكن  »كان 

الذاتية من خالل التمثيل النيابي« موؤ�رّساً جوهريًا 

نظام  تفّوق  تكمن يف  للغاية  م�شاألة طريفة  على 

احلكم النيابي على يد �شحفيني و�شانعي د�شاتري 

والتا�شع  ع�رس  الثامن  القرنني  يف  ومواطنني 

توما�س  اإ�رسار  على  عينه  االأمر  وين�شحب  ع�رس. 

على  يتعني  الوقت،  يحني  »عندما  اأنه  جيفر�شون 

النا�س الرحيل، واأاّل ميكثوا مطّواًل يف اأر�س يحّق 

 Paine 1791 [1925], 273;] »لالآخرين الزحف نحوها

Jefferson 1811 [1905], 204; Urbinati 2006]. فعادة ما 

ُيثني موؤيدو الدميقراطية النيابية على معار�شتها 

يف  اأف�شل  نهجًا  بو�شفها  واال�شتبداد  للَمَلكّية 

يف  االختالفات  عن  التعبري  خالل  من  احلكم 

َمثَّلني اأنف�شهم وح�شب،  الراأي عالنية، لي�س بني امُلُ

الرتحيب بنظام  النّواب ومنتخبيهم، فتم  بل بني 

احلكم النيابي الإعتاقه املواطنني من اخلوف من 

النيابي  فُعدَّ  ال�شلطة؛  اإليهم  اأوكلت  الذين  الزعماء 

املنتخب »و�شاغل املن�شب« ب�شورة موؤقتة بدياًل 

دة يف جماعة من االأ�شياد 
ّ
اإيجابيًا لل�شلطة املج�ش

بنظام  الرتحيب  ومّت  املنتخبني،  غري  والطغاة 

وفّعالة  جديدة  طريقة  بو�شفه  النيابي  احلكم 

لتوزيع اللوم عن اأداء فا�شل، ونهجًا جديداً لت�شجيع 

تداول الزعامة وفقًا للجدارة والتوا�شع. كما ُعدَّت 

للحديث  علني  حتدٍّ  يف  النيابية،  الدميقراطية 

االإن�شاين  الو�شع  يف  املتاأ�شلة  البطل  عبادة  عن 

)على يد توما�س كاراليل واآخرين(، �شالحًا جديداً 

اأنظمة  من  جديداً  و�شكاًل  لالأقوياء،  التزّلف  �شد 

احلكم املتوا�شعة، واأ�شلوبًا خللق جمال لالأقليات 

على  املناف�شة  وتوجيه  املعار�شة  ال�شيا�شية 

ال�شلطة؛ بدوره، مّكن هذا االأمر النواب املنتخبني 

من اختبار كفاءتهم ال�شيا�شية ومهاراتهم القيادية 

اأمام اآخرين ميتلكون �شالحية عزلهم. 

ابتكار  واكبت  التي  اخليال  �شطحة  كانت  لقد 

لها  كانت  هذا،  مع  مذهلة.  النيابية  الدميقراطية 

غريب  �شمت  �شمنها  ومن  املحرّية،  �شفاتها 

�شمن نظريات الدميقراطية النيابية حيال م�شري 
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بعد  اأو  واليتهم،  انتهاء  بعد  ال�شيا�شيني  الزعماء 

مراقبني  ثمة  اأن  �شحيح  منا�شبهم؛  من  عزلهم 

�شي�شبحون  ال�شابقني  الزعماء  اأن  من  حّذروا 

مفادها  نتيجة  اإىل  لوا  تو�شّ اإذ  للمتاعب،  م�شدراً 

اأنه ال يتعني على الدميقراطية النيابية اأن تفر�س 

الدولة؛  يف  املنا�شب  اأعلى  على  زمنية  قيوداً 

نحو  على  الدميقراطية  غري  احلجة  هذه  ففقدت 

غريب �شطوتها يف اأثناء �رساعات القرنني التا�شع 

ال�شيا�شية،  احلقوق  متديد  على  والع�رسين  ع�رس 

املتحدة  الواليات  يف  احلجة  هذه  ُرف�شت  اإذ 

الثاين  التعديل  ت�شديق  خالل  من  عام1951 

والع�رسين الذي يق�شي بتحديد بقاء الروؤ�شاء يف 

منا�شبهم لفرتتني زمنيتني كحّد اأق�شى؛ فلم ياأت 

ذلك االبتكار على ذكر م�شاألة ماذا �شيحل بالزعماء 

م�شادر  وتبقى  منا�شبهم،  ترك  بعد  ال�شيا�شيني 

الزعامة  بعد  احلياة  حيال  الغريب  ال�شمت  هذا 

باأن  االعتقاد  اإىل  ذلك  مرد  يكون  فقد  مبهمة، 

ال�شلطة  تداول  ملبداأ  الرئي�س  العدو  كانت  امَلَلِكّية 

التنفيذي.  امل�شتوى  على  املنا�شب  اأ�شحاب  بني 

جورج  مثل  معتوهني  ملوك  جتربة  اأقنعت  كما 

االأول  فرديناند  النم�شاوي  االإمرباطور  اأو  الثالث 

يوميًا،  رْعيَّة  �رسَ نوبة  ع�رسين  من  عانى  )الذي 

ال�شعار  بورود  الكثريين  �شعبًا(  احلكم  جعل  مّما 

الفرن�شيني:  والثوار  الهولنديني  للوطنيني  العظيم 

الدميقراطيون!«  يعي�س  لالأر�شتقراطيني،  »املوت 

وبرز يقني انفعايل يف بع�س االأو�شاط الليربالية 

روح  ا�شتبدال  باإمكانية  ع�رس  التا�شع  القرن  يف 

بروح  املتمثل  املهّذب  املنطق  ب�شلطة  امَلَلِكيَّة 

امل�شلحة العامة التي ميكن تطبيقها على الزعماء 

والزعماء ال�شابقني على حّد �شواء. �شعر جيمز ميل 

»اأنه ميكن  �شتيوارت(  ابنه جون  تعبري  )على حد 

ال�شكان  ك�شب كل �شيء يف حال مت تعليم جميع 

القراءة، ويف حال مت ال�شماح جلميع اأنواع االآراء 

حال  ويف  وكتابًة،  م�شافهًة  عليهم  ُتطرح  اأن 

�شلطة  تعيني  االقرتاع  حق  بو�شاطة  ا�شتطاعوا 

كما  تبنوها.  التي  لالآراء  زخمًا  تعطي  ت�رسيعية 

متّثل  الت�رسيعية  ال�شلطة  تعد  مل  عندما  اأنه  ظّن 

م�شلحة طبقة ما، �شين�شّب هدفها على امل�شلحة 

وطاملا  منا�شبة؛  وحكمة  �رسيفة  ب�شورة  العامة 

نحو  على  املثقفني  بطبقة  �شتهتدي  النا�س  اأن 

الذين  لالأ�شخا�س  موّفق  باختيار  للقيام  كاٍف 

�شيقومون بتمثيلهم، وعند قيامهم بذلك، َيرتكون 

 J.S.]. »الأولئك الذين اختاروهم ا�شتن�شابًا ليرباليًا

ال�شمت  اأن  Mill 1873 )1969), 64-65] فمن املحتمل 

قام  العليا  املنا�شب  بعد  احلياة  حيال  الغريب 

يتقّدمون  الزعماء  باأن  االفرتا�س  على  اأي�شًا 

متو�شط  اأمناط  اأن  من  وانطالقًا  دومًا،  العمر  يف 

عليه  هي  عّما  وا�شحًا  اختالفًا  خمتلفة  العمر 

االآن، �شيكون خريف حياتهم بعد املن�شب ق�شرياً 

اأنه  مفادها  بحقيقة  دح�شه  مت  افرتا�س  )وهو 

مّتت اإ�شافة �شنتني ون�شف على حياة النا�س كل 

املن�رسمة يف  االأربعة  العقود  و�شطيًا خالل  عقد 

اأو  والتنمية.  االقت�شادي  التعاون  منظمة  بلدان 

االعتقاد  الغريب على  ال�شمت  قيام  املحتمل  من 

باأن الرب �شيقوم باالإ�رساف على �شغل املنا�شب 

وحمايتها، اأو اأن »الراأي املو�شوعي« و»احل�شافة 

ل�شغل  املواكب  املتنوِّر«  و»ال�شمري  املدرو�شة« 

املنا�شب من الناحية املثالية جمرد »وديعة من 

العناية االإلهية«، مع الالزمة القائلة باأن الغ�شب 

االإلهي �شيكون عاقبة من ي�شيء اإىل هذه اخل�شال 

)على  ال�شابقني  والزعماء  املنا�شب  اأ�شحاب  من 

مهمل  مقطع  يف  ال�شهري  بريك  اإدموند  تعبري  حد 

من »خطابه للمقرتعني يف بري�شتول« ]1774[.

فمهما تكن االأ�شباب املوجبة لل�شمت، اإن تخميني 

االأويّل اأن ثمة اأمراً �شبيهًا بتحامل اإغريقي كال�شيكي 

للدميقراطية  املوروث  فهمنا  على  بظالله  ُيلقي 

ت�شميته  ميكن  ال�شيا�شي،  الفكر  حقل  يف  النيابية 

بذهنية التغريب القائمة على افرتا�س اأن الزعماء 
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تتم  منا�شبهم  من  ُيعَزلون  اأو  يتخّلون  الذين 

تعريتهم ونفيهم اإىل اأر�س الن�شيان، مثلما ح�شل 

نهج  كان  القدمية؛  االإغريقية  الدميقراطيات  يف 

لتطبيق  التغريب على �شلة بعيدة بجهود حديثة 

واليات حكم حمدودة على اأ�شحاب املنا�شب، اإذ 

مّثل التغريب انف�شااًل وا�شحًا عن العرف االإغريقي 

املعاِر�شة  بالنخبة  تدفع  بنخبة  املتمثل  القدمي 

نحو املنفى، ف�شّكل بذلك منطًا جديداً ونهجًا ذكيًا 

املواطنني  �شيطرة  حتت  دميقراطية  ت�شوية  من 

الب�شعة  الدموية  االأعداء  مطاردة  ريا�شة  لتغيري 

املعار�شني  مع  التعامل  يف  األطف  ممار�شة  اإىل 

عدَّ  كما  ال�شلطة.  على  مناف�شني  جمرد  بو�شفهم 

املواطنون االإغريق التغريب عالجًا ناجعًا ملر�س 

الذاتي  احلكم  يغوي  قد  بالدميقراطية:  خا�س 

لهم  اهتمام  ال  زعماء  الختيار  ال�شعب  »لل�شعب« 

ا�شتناداً  التغريب،  متّثل  »لل�شعب«.  االإ�شاءة  �شوى 

اإىل مبداأ رجل واحد، �شوت واحد، �شحية واحدة، 

بطرد �شنوي غري الئق لزعماء �شعبيني من مدينة 

ل احلد االأدنى من  ما لع�رس �شنوات، يف حال ف�شّ

املقرتعني طردهم. فتم َمنرْح الذين مّت ف�شلهم يف 

اختبار عدم احلظوة عند النا�س مهلة ع�رسة اأيام 

للرحيل عن املدينة، تاركني جمل�س ال�شعب مي�شي 

قدمًا يف عملية احلكم الذاتي. 

�شالح  اإخفاق  �شبب  تعليل  هنا  املهم  من  لي�س 

التغريب والتخّلي عنه الحقًا )اإذ كان له االأثر يف 

اأعمال ثاأر �شيا�شية واأُ�شيء ا�شتخدامه على  اإثارة 

على  مة  وم�شمِّ متناف�شة  �شيا�شية  �شخ�شيات  يد 

اأما  االإطاحة مبعار�شيها عن امل�رسح ال�شيا�شي(. 

جوهر االأمر فهو اأن الوقائع املعا�رسة على خالف 

اليونانية  النظرية  التي �شاغت  الذهنية   مع 
ّ
كلي

ملن�شبه،  تارك  فقاعدة  وممار�شته.  التغريب  يف 

تنطبق  تعد  مل  الذهن  عن  بعيد  العني،  عن  بعيد 

جميع  »تبوء  فعليًا؛  القائمة  الدميقراطيات  على 

حّد  ع  ُيو�شَ مل  ما  باالإخفاق  ال�شيا�شية  احليوات 

، ومرّد ذلك 
ّ
�شار لها يف منت�شفها وعند منعطف 

اإىل طبيعة ال�شيا�شة وال�شوؤون االإن�شانية«، هذا ما 

 Powell] اعتاد اإينوك باول البوح به �رساً وعالنيًة

151 ,1977]. مل يعد هذا االأمر �شحيحًا، فاحلياة بعد 

عديدة؛  الأ�شباب  اعتياديًا  اأمراً  اأ�شبحت  املن�شب 

على  ُيفر�س  مل  دميقراطية،  ظروف  ظل  ففي 

زعماء  �شابقني  الرحيل  اإىل  املنفى، على  الرغم 

 Roniger and] من اأن هذه املمار�شة مل تتوقف كلّيًا

Sznajder]. وباال�شتعانة بقليل من احلظ والتدريب 

اأو امل�شبح،  الريا�شية  املنتظم يف �شالة االألعاب 

امل�شتوى  رفيعو  �شابقون  �شيا�شيون  زعماء  يحيا 

يرتكون  فعندما  �شحة،  واأكرث  اأطول  اأعماراً 

منا�شبهم يجدون اأن العديد من ال�شنني االإ�شافية 

التي  الدميقراطيات  �س 
ّ
تكر جعبتهم؛  يف  تزال  ما 

التوّجه  للمن�شب  حمددة  حكم  واليات  تفر�س 

على  يغلب  الأنه  اإما  املن�شب،  بعد  احلياة  نحو 

واليات  الأن  اأو  ن، 
ّ
ال�ش �شغر  ال�شابقني  الزعماء 

زعماء  تفرز  ما  غالبًا  للمن�شب  املحددة  احلكم 

القرن  )ابتكر �شريفيو  م�شت�شعفني  اإىل  يتحولون 

الثامن ع�رس هذا التعبري، وُطبِّق الحقًا على النواب 

منا�شبهم.  من  االأخرية  املرحلة  يف  املنتخبني( 

الزعماء  عادة  من  لي�س  وغريها،  االأ�شباب  فلهذه 

اإىل  بهم  ُيطاح  فال  الهوينى،  مي�شوا  اأن  ال�شابقني 

يتمتعون  بل  ن�شياهم،  يتم  وال  النكرات،  م�شاّف 

اأزمة  م�شدر  ي�شّكلون  فهم  متزايدة؛  عامة  ب�شهرة 

للدميقراطيات  ثروة،  م�شدر  ورمبا  متنامية، 

القائمة فعليًا. 

ز  �شاأُركِّ والدقة،  باملجال  تتعلق  الأ�شباب  نظراً 

�شبق  التي  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  على  ح�رسيًا 

لها اأن �شغلت اأعلى املنا�شب يف الدولة، واأنا على 

دراية بوجود اأمناط خمتلفة اأخرى من احلياة بعد 

احلكم  من  اأدنى  م�شتويات  على  املنا�شب  �شغل 

االإقليمية  الدولة  حدود  داخل  املدين  واملجتمع 

اأ�شحاب  على  الرتكيز  لي�س  هذا،  مع  وخارجها. 
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وما  حتليلية،  و�شيلة  جمرد  التنفيذية  املنا�شب 

يربر هذا يكمن يف ال�شلطات املعتربة التي يتمتعون 

)وبذلك  املنا�شب،  توّليهم  اأثناء  يف  عادة  بها 

اأزعم( ويف الفر�س املتزايدة ملمار�شة �شالحيات 

الزعامة بعد رحيلهم عن املنا�شب اأو عزلهم منها. 

بعبارة اأخرى، ثمة اأ�شباب جتريبية وا�شرتاتيجية 

ومعيارية للتفكري بطرائق جديدة، بجدية وعمق، 

ال�شيا�شية  املنا�شب  �شغل  بعد  احلياة  جدلية  يف 

اأ�شحاب  مو�شوع  اأما  امل�شتويات.  اأعلى  على 

حوله  جُتر  ومل  فيه  ُيَبّت  فلم  ال�شابقة،  املنا�شب 

افتقر  احلاالت،  جممل  ويف  به،  فَّ  وا�شُتِخِ اأبحاث 

للتن�شيق. اأقدم لكم فيما ياأتي عجالة تقريبية حلقل 

بحثي جديد غري م�شَتثَمر وذي اأهمية متنامية يف 

ر�شم م�شتقبل الدميقراطيات املعا�رسة.

التكال على املنا�صب

جتربة  اأن  يف  البحث  هذا  انطالق  نقطة  تكمن 

امل�شتويات  اأعلى  على  ال�شيا�شية  املنا�شب  �شغل 

التخلي  بعد  منها  التخل�س  ي�شعب  عادات  تولِّد 

عن املنا�شب، فتجربة العزل من املن�شب �شبيهة 

؛ »اأنت تعرف �شعوبة 
ّ
غالبًا بانهيار عامَل �شخ�شي

لل�شيا�شة«،  كّلها  حياتي  وهبُت  لقد  االأمر،  هذا 

فا�شالف  م�رسحية  يف  الرئي�شة  ال�شخ�شية  تقول 

اإىل  كّل  هاِفل الرحيل )2008( املليئة باإحاالت 

 The Cherry من م�رسحيتي  ت�شيخوف  ب�شتان الكرز

King Lear، فكالهما  Orchardو�شيك�شبري امللك  لري 

املوؤملة  ال�شخ�شية  التكاليف  مو�شوع  يعالج 

على  االتكال  اإن  ال�شلطة.  فقدان  عن  الناجمة 

املنا�شب، كما ميكن ت�شميته، يبلغ اأ�شّده فتكًا بني 

واأ�شحاب املنا�شب  الروؤ�شاء وروؤ�شاء احلكومات 

اأن املر�س  اإاّل  ال�شابقني على نحو خا�س،  العليا 

قد ي�شيب �شغل املنا�شب على امل�شتويات كافة.

يتعلق  ال  املنا�شب؟  على  االتكال  يولِّد  الذي  ما 

اأي  وح�شب-  املنا�شب  بامتيازات  جداًل،  االأمر، 

ودعم  ا�شتن�شابية  وميزانيات  م�شمون  راتب 

ال�شائقني ووجبات  الوقت بو�شاطة  واإدارة  اإداري 

حمتملة-  ور�شاوى  ب�رسية  وموارد  فاخرة  غداء 

العرفان  بك�شب  العميق  ال�شخ�شي  بالر�شا  بل 

اجلماهريي ) اأو ذكريات حنونة »ل�شهر الع�شل«(، 

تن�شيقة)](  من  نوعًا  بو�شفه  يعمل  فكالهما 

تعاطيها  عن  التخلي  مبكان  ال�شهولة  من  لي�س 

املن�شب  �شوؤون  تاأ�رس  اإذ  املرء،  نهاية والية  عند 

ملا  �شحية  بذلك  فيقعون  ال�شيا�شيني،  الزعماء 

األقاب  )مثل  لالأو�شمة  ويتوقون  لف؛  بال�شّ ُيعرف 

اق، وجوائز 
ّ
االأ�رساف والفرو�شية وو�شام ربطة ال�ش

اأخرى طاملا تاق اإليها روؤ�شاء حكومات بريطانية 

 
ّ
نف�شي حتليل  اأ�شباب  عادة  تربز  كما  ال�شابقني(. 

)على  باملنا�شب  والرنج�شي  اجلنوين  التعلق  يف 

]1988[(. �شبق لتيتو  اآنغ�س ماكنتاير  حّد تعبري 

اأنواع  اأكرث  اأّن »املوت ال�شيا�شي يعّد  اإىل  اأ�شار  اأن 

املوت فظاعًة«، اإذ يبني هذا التعليق اأنه مل ي�شبغ 

ال�شناعية  باأ�شنانه  تباهى  بل  وح�شب،  �شعره 

�شم�شيًا  م�شباحًا  وا�شتخدم  البيا�س،  نا�شعة 

متعاظمة  ذات  بناء  اأراد  وكاأنه  ا�شمراره،  لزيادة 

عن  الرحيل  بذلك  تيتو  فَقَرن  باملوت؛  تعرتف  ال 

مَن والية  املن�شب باملوت اجل�شدي، فمن هنا �شَ

للقيادة  د�شتوري  بتغيري  واأَمَر  اأبدية،  للمن�شب 

ا�شتمراره )هكذا ظّن( ال ي�شتطيع  اجلماعية، فبعد 

ي�شّوه  اأن  اأو  ويقاومها،  �شهرته  ي�شادر  اأن  اأحد 

�شمعته.

نظري  وجهة  تو�شيف  ميكن  اأخرى،  بعبارة 

اإن  االآتي:  النحو  على  املن�شب  على  باالتكال 

القدرة على التخلي عن املن�شب لالآخرين ب�شورة 

بو�شفها  االن�شحاب«  »�شيا�شة  اأي  ح�شارية- 

املختلفة  احلاالت  لتحليل  ابتكرته  م�شطلحًا 

التي قام بها  اإ�شالحات ما بعد عام 1985  من 

والواليات   ال�شوفييتي،  االحتاد  يف  غوربات�شوف 

فا�شالف   فيها   عانى   التي   القا�شية   الرئا�شية 

115نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

احلياة بعد 

املن�شب 

اأ�شبحت اأمراً 

اعتياديًا يف 

الدميقراطيات 

التي تفر�س 

واليات حكم 

حمددة للمن�شب 

بالتوجه نحو 

احلياة بعد 

املن�شب. فال 

يطاح بهم 

اإىل م�شاف 

النكرات، وال يتم 

ن�شيانهم، بل 

يتمتعون ب�شهرة 

عامة، ورمبا 

م�شدر ثروة 

للدميقراطيات 

القائمة فعليًا.

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



هبة   لي�شت     - ت�شيكو�شلوفاكيا  يف   هافل  

 .[Keane 1990; Keane 1999] اإلهية  اأو   »طبيعية«  

فثمة ا�شتثناءات بالطبع ل�شكل اأ�شحاب املنا�شب 

ال�شيا�شية امللتزمني قلبًا وقالبًا باحرتام واليات 

تداول  اأن  يدركون  حيث  ل�شلطتهم،  حمدِّدة  حكم 

ال�شلطة بني اأ�شحاب املنا�شب �شالح دميقراطي 

م »لزوٍم ال  مطلق، وي�شتوعبون مطبات �شمن وهرْ

باأن  القائلة  احلكمة  موهبة  ولديهم  عنه«،  غنى 

العبقرية ال�شيا�شية تكمن يف معرفة زمن التوّقف 

اأن املعلِّم ينت�رس من خالل االن�شحاب، على  )اأي 

التخّلي عن املن�شب قدرة  حد تعبري غوته(؛ لكن 

مت االهتداء بها على م�ش�س، وب�شعوبة بالغة يف 

لنماذج  تفتقر  موهبة  اإنها  عادة؛  قاهرة  ظروف 

اأدوار ثانوية، وملعّلمني ر�شينني، ولدليل �شيا�شي 

مطبوع. 

اإن املخاطر امللمو�شة من فقدان ال�شلطة معروفة 

بالتخلي  مرتبطة  لي�شت  الهزمية  فرهبة  متامًا، 

الق�رسي عن ال�شيا�شات التي مّت الن�شال من اأجلها 

اخلوف  ارتبط  بل  وح�شب،  كبريين  وهدف  بزخم 

من املوت ال�شيا�شي بفقدان عمل التحّدي امل�شتمر، 

الدقائق  مت  ُق�شِّ اإذ  االأيام،  تطويل  على  وبالنوح 

الفارغة  اليومية  وباملذّكرات  دقيقة،  ب�شورة 

والهواتف ال�شامتة، وبالعجز عن تعوي�س الوقت 

وبال�شعوبة  واالأحّبة،  العائالت  ب�شحبة  ال�شائع 

العاطفية واملخاوف من اكتئاب مطبق )عانى منه 

عامل  �شّببه  املثال(  �شبيل  على  جون�شون،  ليندن 

للتوظيف،  متطلبًا  البالدة  فيه  اأ�شبحت  رجويّل 

وُعدت االإقرارات بال�شعف فيه عبئًا. ومما ال�شك 

فيه اأن »عار�س احلرمان املالزم للمقام« )عبارة 

غاريث  االأ�شبق  االأ�شرتايل  الوزراء  رئي�س  نحتها 

اإيفانز( الناجمة تزيد من عدم الرغبة يف التخّلي 

الدميقراطية  تاريخ  يعّج  فلهذا  املنا�شب،  عن 

ذوي  اجلنود  الإرغام  ملمو�شة  مب�شاع  النيابية 

ال�شالح  امت�شاق  على  ال�شامي  ال�شيا�شي  الفكر 

د�شتورية  �شوابط  و�شع  خالل  من  لف  ال�شّ ملنع 

الدور  ابتكار  عّد  وميكن  الزعماء.  على  و�شيا�شية 

-Kaiser, 2008; M ] املعار�شة« »لزعيم   ال�شكلي 

chaud, 2000] يف منت�شف القرن التا�شع ع�رس )يف 

اأّولية  حماولة  الكندية(  �شكو�شيا  نوفا  مقاطعة 

لف من خالل توفري حافز للمتناف�شني  ل�شبط ال�شّ

دور  تاأمني  عينه،  الوقت  ويف  املنا�شب،  على 

خملوعني  اأنف�شهم  يجدون  الذين  للزعماء  �شكلي 

اإذ تت�شمن اأحدث الطرائق لتنظيم  من منا�شبهم، 

االتكال على املنا�شب قيوداً عادية مثل الت�شهري 

اأو  اال�شتق�شائية  ال�شحافة  خالل  من  العلني 

فيما  االحت�شام  بقواعد  وااللتزام  الف�شائحية، 

قواعد  وثمة  ال�رسّية.  الغزلية  باملداعبات  يتعلق 

الر�شاوى  قبول  متنع  قوانني  مثل  اأي�شًا  �شكلية 

املبادرة،  وروح  اال�شتعادة  واآليات  والدُّفعات، 

واملحاكمة الربملانية، و�شوابط زمنية على �شغل 

وتاأمني  التقاعدية،  الرواتب  و�رسف  املنا�شب، 

وتكييف  ال�شحية،  والعالوات  املجانية  ال�شياحة 

املنا�شب، واحلماية االأمنية، وقيود على ع�شوية 

لقاء  ال�رسكات  اإدارة  اأو  اال�شت�شارية  املجال�س 

احل�شول على عقود من الدولة ) من املفرت�س اأن 

دور  اإىل  االنتقال  لتي�شري  مة  م�شمَّ الطقو�س  هذه 

زعيم اأ�شبق ال �شبيل اإىل ر�شوته(.

اإعادة تدوير النخب ال�صيا�صية

على  ال�شوابط  هذه  و�شع  فيه  يتم  الذي  احلّد  اإن 

من  فّعالة  فيه  تكون  اأو  التنفيذ،  حّيز  الزعماء 

كبري  حد  اإىل  بطبيعته  متغرّي  العملية،  الناحية 

ومتوّقف على ال�شياق يف دميقراطيات اليوم. مع 

هذا، ثمة اأدلة كافية باأن ازدياد اإطالق اأي نظام 

ال�شيا�شيني  لزعمائه  العنان  دميقراطي  �شيا�شي 

الكبار، يرتافق مع ازدياد غ�س طرف ذاك النظام 

املنا�شب  اأ�شحاب  وارتكابات  ت�رّسفات  عن 

االختالف  من  يقلل  بدوره  وهذا  ال�شابقني. 
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بعد  واحلياة  عليا  منتخبة  منا�شب  �شغل  بني 

تخّل�شًا  منه  ُيتخّل�س  اأو  ال�شيا�شية  الزعامة 

م�شلحة  يف  عادًة  ي�شّب  ال  التغا�شي  فهذا  باتًا، 

الدميقراطية. 

ُتعّد املهارة ال�شيا�شية يف مراقبة الزعماء وتطبيق 

اً رئي�شًا  االختالف بني �شغل املن�شب وتركه موؤ�رسِّ

اإن  ال؛  اأم  دميقراطيًا  ما  حكم  نظام  اعتبار  على 

التباين بني اأنظمة احلكم املناه�شة للدميقراطية، 

واأنظمة احلكم امللكّية االأوروبية يف القرن الثامن 

ع�رس، واأنظمة احلكم ال�شمولية، يك�شف عن حقيقة 

دت اأنظمة احلكم 
ّ
االأمر. تاأّملوا ولو لربهة كيف ج�ش

رعاياها  على  لل�شلطة  مزاولتها  الرئي�شة  امللكية 

املادي مللوك  ب�شورة رمزية، فتم جت�شيد اجل�شد 

مثل ت�شارلز االأول وبطر�س العظيم على هيئة كّل 

امللك  فكان ج�شد  االبن،  وامل�شيح  االأب  الرب  من 

اإلهيًا، وعليه خالداً وغري قابل لالنتهاك؛ فال ميكن 

االأبد،  اإىل  عا�شوا  بل  ماتوا،  امللوك  باأن  االإقرار 

دت الكمال، فامللوك، �شاأنهم �شاأن 
ّ
واأج�شادهم ج�ش

الرب وابنه، ال ياأتيهم الباطل، وهذا يعلل العقوبة 

من  اأج�شادهم  حرمة  ينتهك  من  بحق  ال�شارمة 

رعاياهم من خالل ت�رسفات اآثمة بدءاً من مل�ٍس 

كما  امَلِلك.  بقتل  بال�رسوع  وانتهاًء  اإليه  َع  ُي�شرْ مل 

رَمز ج�شد امللوك اإىل خ�شلة »الدولة« غري القابلة 

لالنتهاك التي يحكمونها؛ اإن امللوك، �شاأنهم �شاأن 

الرب، دائمو احل�شور، واأج�شادهم موؤتلفة مع نظام 

من  للقوانني  مانحني  امللوك  فُيعّد  ذاته،  احلكم 

اإاّل اأنهم ي�شبهون الرب االبن، اإذ امتلك  عند الرب، 

الرب  عالمة   –)body natural)فطريًا ج�شداً  امللوك 

الرب  اأي�شًا الأن   )body politic) – ودولًة  العامل  يف 

بعث بهم خلال�س الب�رسية. فاجل�شدان، باالإ�شافة 

ال  و�شنوان  خالدان  اأوجدوها،  التي  ال�شلطة  اإىل 

اأقانيم  �شاأن  ذلك  يف  �شاأنهما  عراهما،  تنف�شم 

الثالوث املقّد�س.

القرن  �شمولية  باأن  غريبة  تاريخية  حلقيقة  اإنها 

الع�رسين ازدهرت على اأمنوذج من الرواية ذاتها 

لدولة موّحدة »نقية نقاء االأملا�س«، على حد تعبري 

ا�شة 
ّ
الزعيم العظيم ال�شفاح بول بوت (Pol Pot( يف كر

لي�شت وا�شعة ال�شهرة عام 1949 بعنوان: املَلِكيَّة 

اأم الدميقراطية. فبا�شم »ال�شعب«، �شّجت ال�شمولية، 

ج�شد  الغابرة،  املَلِكّية  احلكم  اأنظمة  �شاأن  �شاأنها 

اأهم  لهدف  �شخمة  قاعدة  على  العظيم  الزعيم 

والقوة  احلكمة  م�شدر  بو�شفه  بتاأليهه  يتمّثل 

جثمان  حتنيط  فُعدَّ  النهائية،  وال�شلطة  واملعرفة 

ال�شوفييتي  االحتاد  يف  عالنية  وعر�شه  لينني 

التي  الطقو�س  لهذه  �شابقة  جتربة   1924 عام 

رْح هائل ملبنى الن�شب  بلغت ذروتها يف بناء �رسَ

لذكرى  اإحياء  تيانامني  ميدان  يف  التذكاري 

ال�شيني.  لل�شعب  العظيم  املوّجه  ت�شي تونغ،  ماو 

�رسيحًا  لي�س  باأنه  ون 
ّ
�شيقر �شاهدوه  فالذين 

االأ�رسحة  بكثري  يفوق  اإذ  عادي،  جلثمان  عاديًا 

يف  كانوا  الذين  الرب  الأبناء  املخ�ش�شة  امللكّية 

من  عالية  درجة  على  اأ�شخا�شًا  االأيام  من  يوم 

ال�شمّو والقد�شية توّقفت عجلة الزمن يف اأج�شادهم 

هذا  ي�شون  تيانامني  ف�رَسرْح  جمازيًا.  االأبد  اإىل 

من  يحتوي على متثال  اإذ  ثوري،  لقدي�س  العرف 

الرخام وتابوت مغّطى بالكري�شتال يحتوي على 

يف  نق�س  اإىل  باالإ�شافة  املحّنطة،  ماو  رفات 

عبارة  اجلنوبية:  واجهته  على  االأخ�رس  الرخام 

وزعيمنا  »معلمنا  لذكرى  اإحياء  مهداة  بليغة 

االأبد  اإىل  خالٌد  تونغ:  ت�شي  ماو  الرئي�س  العظيم 

خ.« 
ّ
دومنا تف�ش

ُيعّد هذا النوع من عبادة الزعماء لعنة للدميقراطية، 

وهذا يعلل اأن الدميقراطيات التي ت�شمح لزعمائها 

من  للتن�شل  النهاية-  ما  اإىل  احلكم  يف  البقاء 

– ت�شاوم بالدميقراطية عينها.  للغاية  اأمر ع�شري 

يخطر  اإيجابي  ملثال  املحورية  االأهمية  وتكمن 

املنا�شب  �شغل  بني  الف�شل  يف  ُيعنى  البال  على 
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من عدمه بالن�شبة للدميقراطية، تكمن يف الطريقة 

اأقل  اأ�شبح فيها النظام الربملاين الربيطاين  التي 

الذين  احلكومات  روؤ�شاء  مع  تدريجيًا  ت�شاحمًا 

يت�شبثون مبنا�شبهم العليا؛ فعلى الرغم من عدم 

غياب طوين بلري وجون ميجر ومارغريت تات�رس 

وجيمز كاالهان واإدوارد هيث وهارولد ويل�شون 

من  عزلهم  بعد  االإطالق  على  العام  امل�شهد  عن 

اأعلى  اإىل  �رساً  العودة  اإىل  ي�شعوا  مل  ال�شلطة، 

املنا�شب؛ يعّد هذا النهج ممّيزاً وجديداً يف تاريخ 

روبرت  اإىل  يعود  الذي  احلكومة  رئي�س  من�شب 

وولبول يف القرن الثامن ع�رس. ويتباين هذا االأمر 

والتا�شع  ع�رس  الثامن  القرنني  يف  الفتًا  تباينًا 

روؤ�شاء حكومات مقاليد  ت�شعة  ع�رس عندما توىل 

روؤ�شاء  يراأ�شها  متعاقبة  احلكم يف ظل حكومات 

قبيل  الع�رسين  القرن  و�شهد  اآخرون،  حكومات 

انتخاب هارولد ويل�شون خم�شة روؤ�شاء حكومات 

و�شامربلني وماكدونالد  )دوغال�س هوم  اإاّل  لي�س 

ذاته.  باالأمر  القيام  وبلفور( متّكنوا من  وبلدوين 

الرغم من تربير حتركاتهم ملنح احلكومات  على 

وفقًا  اخلربة،  على  تقوم  اأكرب  قوة  ال�شغط  حتت 

اال�شتمرارية  باأن  القائلة  هاميلتون  ملحاججة 

تداول  ملبداأ  بالن�شبة  قائمة  زوايا  يف  تتمركز 

من  لها  فيا  النيابية؛  الدميقراطية  يف  ال�شلطة 

مفاجاأة م�شتحّبة، وفقًا ل�رسوط الدميقراطية، باأنه 

قد متت االإطاحة مبا ُيعرف مبتالزمة بلفور خالل 

اأوا�شط القرن املن�رسم، فغري وارد يف واقع االأمر 

االآن اأن ُي�شمح لرئي�س حكومة ما اأن ي�شلك �شلوك 

ال�شيا�شية  ال�شخ�شية  �شاحب  بلفور،  جيمز  اآرثر 

املتقلبة، الذي تفّوق بتوليه رئا�شة احلكومة لثالثة 

�شيا�شي  دور  لعب  يف   ،)1902-1905( �شنوات 

حمّنك عظيم ال�شاأن بخدمته اإحدى ع�رسة �شنة يف 

منا�شب وزارية عليا مثل وزير اخلارجية )19-

1916( ورئي�س املجل�س ب�شالحيات �شلطة عليا  

حكومتني  ظل  يف   )1919-22/1925-29(

ليربالية وحمافظة. 

ُتعّد حالة اإيطاليا املعا�رسة مثااًل �شلبيًا للمخاطر 

ال�شيا�شية املحدقة بالدميقراطية من خالل ت�شويه 

اخلط الفا�شل بني �شغل املنا�شب والتخّلي عنها، 

داخل  »طفرة«  حالة  بالطبع  ال�شيا�شي  فنظامها 

متتلك  اأن  »فما  املعا�رسة،  الدميقراطية  عامل 

نوا�شي االأمر يف ذلك البلد حتى يقودك ذلك اإىل 

مت�شابكة«،  �شلطة  جماعات  من  م�شّوهة  فو�شى 

على حّد تو�شيف الكاتب االأ�شود كارلو لوكاريللي 

[Povoledo, 2007; Rizzo and Stella, 2007]. لكن يجب 

درا�شة خ�شالها اال�شتثنائية وعيوبها يف الق�شايا 

متاأنية  درا�شة  العليا  املنا�شب  ب�شغل  املتعلقة 

الغ�س  اأمثلة منا�شبة عن  ُتقّدم  اإيطاليا  اأن  ملجرد 

واالحتيال مبا فيها درجة عالية غري معهودة من 

اإعادة تدوير الزعماء ال�شيا�شيني املرموقني؛ فلي�س 

م�شتغربًا غياب اأية درا�شة تف�شيلية عن احلياة بعد 

�شغل املنا�شب ال�شيا�شية يف تلك البلد؛ يبدو كاأن 

م بني العلماء ال�شيا�شيني، في�شبح 
ّ
املو�شوع حمر

بذلك روؤ�شاء اجلمهورية االإيطالية كافة �شيناتورات 

)املادة  منا�شبهم  عن  رحيلهم  بعد  احلياة  مدى 

اأنف�شهم  الروؤ�شاء  يتمتع  اإذ  الد�شتور(،  من   59،1

فمنذ  احلياة؛  مدى  �شيناتورات  تعيني  ب�شالحية 

عام 1948، كان الروؤ�شاء االأحد ع�رس اإما روؤ�شاء 

ال�شيوخ،  اأو  النواب  ملجل�س  روؤ�شاء  اأو  حكومات 

اأو  �شيا�شية  اأحزاب  روؤ�شاء  بو�شفهم  نا�شطون  اأو 

 بني 
ّ
اإعادة التدوير عينه جلي اإن منط  �شيها؛  موؤ�شِّ

روؤ�شاء احلكومات، فمعظمهم يرحل عن املنا�شب 

واقع  يف  ب�رسعة؛  اإليها  ليعودوا  العليا  ال�شيا�شية 

االأمر، لقد بقي روؤ�شاء احلكومات االإثنا والع�رسون 

ال�شيا�شية بعد انتهاء  منذ عام 1948 يف احلياة 

روؤ�شاء  ونواب  روؤ�شاء،  بو�شفهم  اإما  والياتهم، 

عملية  تتبلور  �شيناتورات.  اأو  ووزراء  حكومات، 

ال�شيا�شية،  احلزب  رعاية  اأمناط  يف  هذه  التدوير 

ويرت�شخ هذا االأمر بقوة يف احلقيقة القائلة باأنه 
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جمل�س   - املجل�شني  كال  يف  النواب  انتخاب  يتم 

النواب وجمل�س ال�شيوخ- ملدة خم�س �شنوات يف 

املن�شب دون حتديد عدد واليات حكم للنواب اأو 

الوزراء اأو روؤ�شاء احلكومات.

اإيطاليا  يف  ال�شيا�شيني  الزعماء  اأن  واخلال�شة 

 الزمن، ما�شيًا وحا�رساً، قد �شّكلوا نخبة 
ّ
على مر

تغيريات  من  ب�شهولة  تنجو  متقوقعة  حاكمة 

ويهيمن على  برتابة منتظمة.  املتكررة  احلكومة 

واالأثرياء  املعّمرين  الذكور  من  جملة  النخبة 

ب�شورة غري معهودة، فتتجاوز اأعمار حوايل %60 

من �شيا�شيي اإيطاليا ال�شبعني )اأما الرقم يف فرن�شا 

اال�شكندينافية  الدميقراطيات  ويف   ،%20 فهو 

دول  بني  من  اإيطاليا،  متتلك  38%(؛  حوايل 

الع�شوية الرئي�شة يف االحتاد االأوروبي، اأدنى رقم 

االإيطاليون  ال�شيا�شيون  ويتنقل  ال�شيا�شيات؛  من 

يف �شيارات مع �شائقني، ويتمتعون برحالت يف 

والطائرات وبهواتف حممولة جّمانية،  القطارات 

بعد  ُمعَترب  تقاعدي  معا�س  تقا�شي  لهم  ويحق 

ق�شائهم فرتتني يف املن�شب فح�شب، متقا�شني 

يف  النّواب  يتقا�شاه  ما  �شعف  عن  يزيد  ما 

ي�شغل  منهم  العديد  اأن  رغم  املتحدة،  الواليات 

وظائف خارجية، وغالبًا ال يداومون يف ال�شلطة 

الت�رسيعية؛ فعندما ُيخفق ال�شيا�شيون االإيطاليون 

تدويرهم،  ُيعاد  انتخابهم،  اإعادة  يف  املعروفون 

اأو جتارية  كما هو معهود، يف وظائف حكومية 

حتت حماية زعماء كبار من خالل اأنظمة االأبواب 

ال�شيا�شية  النخبة  وتقاوم  الرعاية؛  يف  الدوارة 

االإيطالية، بطبيعة احلال، اأي م�شعى لفر�س قيود 

عامة على اإعادة تدوير اأ�شحاب املنا�شب، وهذا 

يف  العامة  م�شوؤوليتهم  غياب  درجة  ف�شح  يعلل 

-Ta )  اأوقات ال�شّدة، فكانت ف�شيحة تاجنينتوبويل

gentopoli( يف اأوائل الت�شعينيات من اأكرث الف�شائح 

�شخامة وك�شفًا عن بواطن االأمر )حتى االآن(. لقد 

اإّما  ال�شيا�شية  النخبة  من  العليا  الطبقة  اأُرغمت 

التواري  اأو  اأوالنفي،  اأواالنتحار  اال�شتقالة  على 

ال�شيا�شيان  احلزبان  فانهار  ال�شيا�شي،  الّظل  اإىل 

واال�شرتاكي،  امل�شيحي  الدميقراطي  امل�شيطران، 

اال�شتق�شائية،  وال�شحافة  املحاكم  وطاأة  حتت 

وواجه  اهتزاز؛  اأ�شّد  املعنيان  زعيماهما  واهتز 

ات، وبعد 
ّ
جوليو اأندريوتي، رئي�س احلكومة ل�شبع مر

�شنوات  ع�رس  ملدة  حماكمة  عقود،  اأربعة  زعامة 

طاته املافياوية املزعومة، فباء ُحلمه 
ّ
تتعلق بتور

يف اأن ي�شبح رئي�شًا للجمهورية بالف�شل )من هنا 

اأندريوتي(،  الرئي�س  وال�شهري،  ال�شاخر  لقبه  ياأتي 

داً؛ فعندما ذّكره اأحد ال�شحفيني 
ّ
اإاّل اأنه بقي متمر

باأن لل�شلطة تاأثريات م�شنية على ال�شعب، رّد عليه 

م�شت�شهداً بـ تالرياند (Talleyrand(: ال�شلطة ُتنهك من 

ال مُي�شكون بنا�شيتها. ومل ُيبل نظريه يف احلزب 

ويف  ح�شنًا؛  بالًء  كراك�شي،  بيتينو  اال�شرتاكي، 

املقيمني  الق�شاة  الربملان  فيه  َحَرم  الذي  اليوم 

يف  التحقيقات  متابعة  �شالحية  من  ميالنو  يف 

كبري  ح�شد  جتمهر  املزعومة،  االإجرامية  اأن�شطته 

روما.  يف  اإقامته  مكان  رافائيل،  فندق  اأمام 

اأثناء  ففي تلك االأم�شية، هتف احل�شد بازدراء يف 

اأي�شًا؟«  للفندق: »بيتينو، هل تريد هذه  مغادرته 

اأيها الّل�س!«، ثم رموا اآالف القطع  و»اأيها الّل�س، 

النقدية ولّوحوا باأوراق نقدية من فئة االألف لري؛ 

االإذالل، فاختار  اللحظة من  تلك  ومل يتعاف من 

االبتعاد، وبقي يف املنفى ال�شيا�شي اإىل اأن وافته 

املنية.

بريطانيا  يف  املتباينتان  احلالتان  حتتوي 

واإيطاليا على العديد من الِعرَب، اإاّل اأن هذه العربة 

الكبار  ال�شيا�شيني  الزعماء  اإن  االأهمية:  بالغة 

الذين يتخّلون عن املنا�شب ال يقومون بذلك على 

االإطالق ب�شبب انعدام القيود القانونية ال�شارمة 

املنا�شب  ل�شغل  الناظمة  العادية  والقوانني 

الواقع، يبقون يف منا�شبهم،  والتخّلي عنها؛ يف 

البقاء  يف  ياأملون  اأو  بريل�شكوين،  �شيلفيو  مثل 
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بنتائج  الت�شكيك  خالل  من  االأمر،  لزم  اإذا  فيها 

االنتخابات والتذّمر الدائم من ال�شوابط املفرطة 

على من يريدون ممار�شة ال�شلطة من اأعلى الَهَرم؛ 

فاخلال�شة تكمن يف ت�شكيل طبقة �شيا�شية تخّلد 

ذاتها تتناق�س �شلطتها املفرطة مع بع�س مبادئ 

مرور  مع  وُتدخل  الرئي�شة،  النيابية  الدميقراطية 

برّمته.  احلكم  نظام  اإىل  الت�شّلب  من  قدراً  االأيام 

تفرت�س  اخل�شو�س  وجه  على  اإيطاليا  حالة  اإن 

مبداأ اأخالقيًا جديداً: يعمل التحكم الر�شمي العام 

ال�شابقني،  العليا  ال�شيا�شية  املنا�شب  باأ�شحاب 

ملراقبة  الفعلية  للحاجة  الكّلي  الوعي  ودرجة 

واجباتهم و�شلطاتهم واحلّد منها، وكبح جماحهم 

ال�شوابط  لقوة  جوهرية  قرينة  بو�شفه  دوريًا، 

الدميقراطية اأو �شعفها املفرو�شة على النواب يف 

اأي نظام حكم. ميكن لهذا التاأكيد غري املبا�رس للمبداأ 

االأخالقي هذا ال�شيا�شي القائل باأنه ُي�شتح�شن من 

الدميقراطيات اأاّل تقوم بتمجيد اأ�شحاب املنا�شب 

العليا ال�شابقني، ميكن اأن يوجد يف اأنظمة حكم ال 

تتوافر فيها هذه ال�شوابط. وُيقابل غياب �شوابط 

غياب  ال�شابقني  املنا�شب  اأ�شحاب  على  �شكلية 

االأمر  امل�شوؤولني،  الزعماء  على  �شكلية  �شوابط 

الذي يعلل اأن مطالبة اجلماهري باأّي منها ي�شبب 

زعزعة كبرية الأنظمة احلكم القمعية )كما ح�شل 

ا�شتغلت  عندما  ال�شبعينيات  خالل  ال�شني  يف 

�شحف غري ر�شمية مثل بيكني �شربنغ، يف �شابقة 

فريدة، تطبيع العالقات الدبلوما�شية مع الواليات 

للروؤ�شاء  حمددة  حكم  بوالية  للمطالبة  املتحدة 

وفقًا لالأمنوذج االأمريكي(.

 الأبواب الدّوارة 

وحتى عندما تكون القيود على الزعماء ال�شيا�شيني 

الكبار �شارمة، يبقى اأ�شحاب املنا�شب ال�شابقني 

�شخ�شيات قوية �شمنًا، فلي�س االأمر جمرد �شحة 

جيدة وزيادة يف متو�شط العمر، مع اأنه يف بع�س 

االأو�شاط )على �شبيل املثال، »دميقراطية اليابان 

الرحيل  عمر  متو�شط  انخفا�س  يعد  الف�شية«( 

»بحيوية  اأحيانًا  واملعروف  املنا�شب،  عن 

ال�شيا�شة«، نهجًا هامًا. مع هذا، لقد اأطفاأ كل من 

اإ�شباع الكربياء الذاتي، واأحالم االإدارة اأو احلكم، 

واال�شتمالة اإىل وهم العودة اإىل املن�شب احلكومي 

انت�شار  اإعادة  خالل  من  اخللفي«  الباب  »من 

من  امل�شتمدة  والعالقات  املهارات  من  تر�شانة 

املنا�شب  اأ�شحاب  تعط�س  املنا�شب،  تويل  فرتة 

ال�شابقني لل�شلطة. وُيعد تدّخل هريبرت هوفر يف 

�شيا�شة البيت االأبي�س يف اأثناء الفرتة الثالثة غري 

امل�شبوقة لتويل فرانكلن روزفلت للمن�شب مبثابة 

مثال على ذلك؛ وتلك هي حال حملة بيل كلنتون 

امل�شحونة عام 2008 لدعم حملة هيالري رودام 

كلينتون الرئا�شية، وهي حملة اأطلقت تنبيهًا يف 

اأذهان بع�س امل�شّوتني باأن ال�شاللة احلاكمة لن 

عندما  الدميقراطية، خ�شو�شًا  على  بالنفع  تاأتي 

عن  تو�شيحات  يقدم  اأن  االأ�شبق  الرئي�س  حاول 

املنا�شبات  اإحدى  يف  عرّب  اإذ  امل�شتقبلي،  دوره 

الأن  وزارتها  يف  اأكون  »لن  متقنة:  غري  ب�شورة 

مبكان  احلكمة  من  ولي�س  �رسعي،  غري  االأمر  هذا 

العاملني،  هيئة  يف  وظيفة  يف  متفرغًا  اأكون  اأن 

اأقدمه  اأن  �شيء حمدد ميكن  لكن يف حال وجود 

.)Luce 2008) ».لهيالري، �شاأقوم به بنب�شة قلب

ثمة اأوقات ُتغلق فيها اإرادة العودة اإىل املنا�شب 

منتخب  غري  احلكومية  لل�شلطة  و�شيطًا  بو�شفها 

كونها  املفتوحة  التداويّل  التمثيل  م�شامات 

فُيعّد  النيابية،  الدميقراطية  ل�شالمة  حمورية 

ال�شابقني  الكبار  ال�شيا�شيني  الزعماء  انغما�س 

م�شاألة  اإ�شافيًا  عماًل  بو�شفه  احلكم  يف  املتزايد 

عوي�شة واردة، خ�شو�شًا يف لوبيات ال�شناعات 

احلكومات  اأ�شحت  التي  املزدهرة  االإعالمية 

خفية.  ب�شورة  عليها  تّتكل  كافة  الدميقراطية 

وُتبنيِّ درا�شة كني �شيلفر�شتاين النادرة عن تورط 
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الزعماء ال�شيا�شيني ال�شابقني يف حماولة التاأثري 

ُتبنيِّ  وا�شنطن،  يف  ت�رسيعية  هيئة  اأع�شاء  على 

ما  توفري  يف  ال�شابقة  املنا�شب  اأ�شحاب  حظوة 

تقودك  التي  ال�رسية  »بامل�شافحة  اأحيانًا  يدعى 

اإىل املحفل املا�شوين« (Silverstein 2007( ؛ مل يحظ 

الوقت  الكتابة، لكن يف  هذا املو�شوع بكثري من 

املحا�شبة  قانون  �شائغو  فيه  اكت�شف  الذي 

الفيدرايل الكندي )2006( وال�شاغطون من اأجل 

ُيعّد  �شائبًا،  اكت�شافًا  االأمر  هذا  ب�رسامة  تطبيقه 

املنا�شب  اأ�شحاب  النغما�س  القانوين  التنظيم 

م�شترتة  ب�شورة  احلكومية  ال�شلطة  يف  ال�شابقني 

حموريًا لرعاية اأخالق وعادات واإجراءات حكومة 

مك�شوفة خا�شعة ملراقبة عامة ب�شورة دورية – 

اأي اإغالق االأبواب الّدوارة التي يتمّكن امل�شوؤولون 

خرباتهم  ت�شويق  من  خاللها  من  احلكوميون 

منا�شبهم  عن  رحيلهم  عند  املّطلعة  ومعارفهم 

كندا  يف  منا�شدات  تواجد  يعلل  وهذا  احلكومية. 

والعديد من الدميقراطيات االأخرى لتطبيق حزمة 

�شجّل  �شمنها  ومن  االإ�شالحات،  من  جديدة 

اأ�شحاب  ن�شاطات  تف�شيالت  ير�شد  حكومي 

اجلماعات ال�شاغطة كافة؛ وموانع �شارمة على 

ل�شنوات  وحظر  ال�شيا�شية؛  وتربعاتهم  هداياهم 

العليا  ال�شيا�شية  املنا�شب  اأ�شحاب  على  عدة 

يرتاأ�شون  بوظائف  العمل  يقبلون  الذي  ال�شابقني 

م�شتقّلة  هيئة  وت�شكيل  �شاغطة؛  جماعات  فيها 

م�شوؤولة عن مراقبة النظام برّمته، وتطبيق اأ�شول 

اأ�شحاب  على  عقوبات  وفر�س  االإدارة،  مزاولة 

على  يت�شرتون  الذين  ال�شاغطة  اجلماعات 

اأن�شطتهم اأو ُيخفقون يف ت�شجيلها.

م�صارات املجتمع املدين

ال�شابقون  ال�شيا�شية  املنا�شب  اأ�شحاب  وراح 

القِّمة من  يتاأقلمون مع احلياة بعد وجودهم يف 

خالل رعاية اأدوار قيادية جديدة �شمن كّل ركن 

اإىل  بالن�شبة  فال�شيا�شة،  املدين،  املجتمع  من 

املتمتعني  ال�شيا�شيني  الزعماء  من  متزايد  عدد 

َفه.  ِحررْ اأ�شبحت وظيفة ومن ثم  ال�شباب،  بحيوية 

لروؤ�شاء  متاأنية  درا�شة  تبنيِّ  املثال،  �شبيل  فعلى 

الواليات املتحدة ال�شابقني اأن هذا االأمر كان منذ 

بداية اجلمهورية َخَياراً قد يحظى باحرتام خا�س، 

و�شهرة عامة، لكن نادراً ما يوؤّمن دوالرات للروؤ�شاء 

توما�س  التزامات  االأمثلة  )وت�شمل  ال�شابقني 

وكتابات  فريجينيا،  جامعة  ببناء  جيفر�شون 

ثيودور روزفلت الغزيرة، مبا فيها �شريته الذاتية، 

وتاأ�شي�س ليندن جون�شون ملكتبة عامة ومتحف(. 

بهذا  الراهن  ع�رسنا  يف  ال�شعور  ميكن  هذا،  مع 

املدين  املجتمع  اعتبار  الإمكانية  الكامل  الت�شّور 

مرتعًا خ�شبًا الأ�شحاب املنا�شب ال�شابقني؛ فُيعد 

اإغراق املجتمعات املعا�رسة اإعالميًا من العوامل 

من  الكبار  ال�شابقني  الزعماء  ن  مُتكِّ التي  املوؤّثرة 

خالل  من  ال�شيا�شي  املوت  بعد  باحلياة  التمّتع 

الزمن  وىّل  اإذ  م�شهورة،  �شخ�شيات  اإىل  حتوّلهم 

اإىل  فيه  يهوون  ال�شابقون  الزعماء  كان  الذي 

»تعاطي  يف  اأم�شوه  الذي  الزمن  )اأي  احل�شي�س 

تعبري  حد  على  املكتبات«،  واإهداء  االأدوية 

هريبرت هوفر(، اأو متّتعوا فيه بخ�شو�شية طليقة، 

غارقني بالرتّحم على النف�س اأحيانًا )»ماذا ميكن 

للمرء القيام به �شوى تعاطي امل�رسوبات الروحية 

بعد الرحيل عن البيت االأبي�س؟«، على حّد تعبري 

فرانكلن بري�س؛ فيجد زعماء احلكومات وروؤ�شاء 

الدول ال�شابقني �شبه ا�شتحالة يف البقاء يف الّظل، 

اأو يف البقاء �شامتني ب�شورة خفية.

الزعماء  من  متزايدة  اأعداد  اكت�شاف  يعلل  وهذا 

النجومية  املبهورين بجاذبية  الكبار  ال�شيا�شيني 

اأن ثمة حياة مديدة ميكن عي�شها بعد تويل منا�شب 

عليا، فيدركون اأن عدم جتان�س جمتمعاتهم املدنية 

واحتماالت  خيارات  لهم  ن  يوؤمِّ اإعالميًا  امل�شبعة 

اإطار  خارج  جديدة  بطرائق  لالآخرين  قيادتهم 
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البحث عن  ال�شهرة من خالل  احلكم، وي�شادقون 

اأدوار جنومية يف �شل�شلة حما�رسات عاملية على 

وعر�س  خريية،  موؤ�ش�شات  واإن�شاء  املثال،  �شبيل 

خدماتهم على امل�شالح التجارية، وتوقيع عقود 

اأتت  تات�رس  مارغريت  )فمذكرات  مربحة  كتب 

ون�شف  ماليني  ثالثة  قيمته  مقدَّم  ع  بَريرْ عليها 

جنيه اإ�شرتليني، ووّقع توين بلري، وفقًا لل�شائعات، 

عقداً بلغ خم�شة ماليني جنيه اإ�شرتليني، وح�شل 

 12 قيمته  قيا�شي  مقدم  ريع  على  كلنتون  بيل 

مليون دوالر اأمريكي عن كتابه بعنوان حياتي(. 

هذه  من  اأّي  على  املبداأ،  حيث  من  اعرتا�س،  فال 

يرتكون  ممن  به  باأ�س  ال  عدد  )فثمة  االأعمال 

منا�شبهم يرزح حتت ديون طائلة يتوجب عليهم 

القائمة  الدميقراطيات  على  ويتعني  �شدادها(، 

الرتحيب  باحل�شبان،  �شيء  كل  اأخذنا  اإذا  فعليًا، 

اأ�شحاب  انغما�س  فيعمل  بحذر.  ولو  النهج  بهذا 

املدين  املجتمع  زعامة  يف  ال�شابقني  املنا�شب 

بو�شفه تذكرياً هامًا باأنه مت ت�شيي�س كلمة زعامة 

اإىل حدٍّ و�شلنا  املن�رسم  القرن  اأثناء  باطراد يف 

فيه اإىل ن�شيان اأن لفظتي زعيم وزعيمة، منذ فرتة 

ا�شتخدامهما االأوىل يف اللغة االإنكليزية، تنطبقان 

قوا جماعات مثل اجلوقات الغنائية، 
ّ
على الذين ن�ش

والتجّمعات  والراق�شني،  املو�شيقيني  وفرق 

الدينية.

جمتمع  اإىل  املوؤدية  امل�شارات  انفتاح  يعمل 

املفرطة  للهيمنة  هامًا  ت�شحيحًا  بو�شفه  مدين 

لتعريفات �شيطرة الدولة على الزعامة؛ وينبغي اأال 

ن�رسف النظر ب�شورة فورية عن انغما�س اأ�شحاب 

املنا�شب ال�شيا�شية ال�شابقني يف املجتمع املدين 

من خالل ندب مرٍّ لغياب اجلاذبية احلقيقية )كما 

فعل فيليب ريف ]2007[(، على �شبيل املثال. اأو 

و�شيلة  وكاأنها جمرد  ال�شهرة  وراء  ال�شعي  باإدانة 

االحتفاظ  مبحاكاة  اأو  االأموال،  جلني  ماكرة 

املن�شب  عن  الرحيل  بعد  مطّواًل  باملن�شب 

املنا�شب  اأ�شحاب  اأن  اإىل  الدليل  ي�شري  احلقيقي؛ 

العليا ال�شابقني يحاولون يف �شعيهم ل�شرب االأدوار 

القيادية املختلفة للمجتمع املدين، التي غالبًا ما 

واأ�شلوبها متوترين، وعلى طريف  يكون جوهرها 

اأواًل الطعن يف تعريفات الزعامة  اأحيانًا،  نقي�س 

من  تخلي�شها  خالل  من  وتعدديتها  )ال�شاحلة( 

ذنب ال�رساكة باحلكم، من ناحية؛ وثانيًا، تو�شيع 

حدود التمثيل ال�شيا�شي ومعناه من خالل و�شع 

احلكوميني  وامل�شوؤولني  والربملانات  االأحزاب 

منو  يف  االإ�شهام  وثالثًا،  اليقظة؛  اأهبة  على 

ع�رسي الأ�شكال »مراِقبة« للدميقراطية من خالل 

بخرق  احلكومات  لقيام  اجلماهري  انتباه  لفت 

املعايري، واإخفاقاتها يف خطط العمل، وافتقارها 

مب�شكالت  ُيعرف  ما  ملعاجلة  ال�شيا�شية  املخيلة 

عن  ف�شاًل  عليه،  متفق  لتعريف  تفتقر  »ظاملة« 

وعمومًا  ورابعًا،   .[Keane 2009] مبا�رسة  حلوٍل 

على  املدنية  واملجتمعات  احلكومات  م�شاعدة 

حّد �شواء لعقلنة التعقيد املتنامي ل�شناعة القرار 

الدميقراطي وفق �رسوط ال�شلطة املوّزعة، م�شفيًة 

والتناغم  الدقيقة  الفوارق  من  اأكرب  معياراً  بذلك 

.)Mishra 2007) على ر�شم ال�شيا�شة واإدارتها

غري  املجال  يف  الزعامة  اإن  احلال،  بطبيعة 

املنا�شب  اأ�شحاب  ويواجه  �شاق؛  احلكومي عمل 

العليا ال�شابقني هذا االأمر عند حماولتهم التالعب 

على  االأحيان  بع�س  يف  تكون  خمتلفة  باأدوار 

واالنفتاح  امل�شاواة  مبادئ  مع  متوترة  عالقة 

العام على الطرائق الدميقراطية يف اإجناز االأمور. 

كذلك هي احلال بالن�شبة اإىل اإثارة زعامة منظمات 

املجتمع املدين اأ�شئلة �شعبة وهامة من الناحية 

الفكرية  الناحية  ال�شيا�شية ومثرية لالهتمام من 

الربملانية  لالمتيازات  ال�رسعي  املجال  حيال 

وامل�شوؤولني  ال�شيا�شية  االأحزاب  و�شالحيات 

هذا،  مع  النيابية.  الدميقراطيات  يف  احلكوميني 

ثمة توّجه ال لب�س فيه: اإننا نعي�س )كما بنّي [2008]  
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واآخرون(   Michael Saward [2009] Frank Ankersmit

املختلفة  التمثيل  معايري  بتعدد  يّت�شم  ع�رس  يف 

مب�شكالت  تواجهنا  والتي  وتنّوعها  واملتناق�شة 

النيابية  الدميقراطية  رّواد  اإىل  بالن�شبة  جمهولة 

باالإمكان  كان  اإذا  )فيما  االأوائل  ومهند�شيها 

علنية  حما�شبة  املنتخبني  غري  الزعماء  حما�شبة 

لت�رسفاتهم با�شتخدام اأ�شاليب غري االنتخابات(.

 امل�صوؤولية الأخالقية

ما هو حجم اخَليارات املتاحة الأ�شحاب املنا�شب 

ي�شعى  املدين؟  املجتمع  جمال  يف  ال�شابقني 

امل�شوؤولية  نهج  لتنمية  ال�شابقني  الزعماء  بع�س 

املعا�رسة  االأمثلة  تت�شمن  ور�شالتها؛  االأخالقية 

وماري  ميخنيك  واآدم  مانديال  ونيل�شون  غور  اآل 

روبن�شون، اإال اأن هذا التوّجه اآخذ يف التطور منذ 

مفيدة:  ترودو  بيري  ق�شية  اإن  بها؛  باأ�س  ال  فرتة 

وجيزة  بفرتة  من�شبه  عن  رحيله  بعد  التحق  لقد 

الق�شائية   )Heenan Blaikie) بليك  هينان  مبوؤ�ش�شة 

يف مونرتيال بو�شفه م�شت�شاراً؛ ورغم اأنه نادراً ما 

قام باإلقاء خطابات عامة اأو مبخاطبة ال�شحافة، 

وقعًا  العام  النقا�س  يف  ترودو  لتدخالت  كان 

 كّل من 
ّ
مميزاً عندما كتب واعرت�س على مقرتحي

اتفاقيتي ميخ ليك  (Meech Lake( و�شارلوت تاون 

(Charlottetown( لتعديل الد�شتور الكندي ا�شتناداً اإىل 

اأن تطبيقها �شُي�شعف الفيدرالية وميثاق احلقوق 

على حّد �شواء، فربهنت معار�شته عن جوهريتها 

يف اإحلاق الهزمية بكال املقرتحني.

امل�شوؤولة  للزعامة  اأمنوذجًا  ترودو  �شلوك  قّدم 

ل الذين حذو  اأخالقيًا بعد توليها املنا�شب؛ فُيف�شّ

وال�شهود  املحّنكني،  باحلكماء  يو�شفوا  اأن  حذوه 

العاّمني على املعاناة والظلم، واملوؤّيدين للزعماء 

اجلدد املنَتظرين، ودعاة �شيا�شات وطرائق تفكري 

اأ�شحاب  يت�شامى  بعد؛  االأغلبية  بدعم  حتظ  مل 

مهاراتهم  يف  ال�شابقون  االأخالقيون  املنا�شب 

القيادية ال�شيا�شية اإىل فنون التوا�شل مع اجلماهري 

حول نقاط القوة وال�شعف يف ال�شيا�شات احلكومية 

هذا  يف  جانبًا،  نطرح  اأن  باإمكاننا  وهيكليتها. 

املقام، االأ�شئلة املتعلقة بح�شنات ق�شاياهم، الأن 

ي�شتخدم  ال  التي  الطريقة  يف  يكمن  الفت  هو  ما 

الظامل  ال�شابقون منرب  االأخالقيون  الزعماء  فيها 

روزفلت  ثيودور  نحته  خا�س  اأمريكي  )م�شطلح 

»رائعة«  ملن�شة  الزعماء  ا�شتخدام  لو�شف 

اإن  ما(.  واأجندات  ق�شايا  عن  للدفاع  و»بديعة« 

لتجارب الزعماء ال�شابقني يف لعب اأدوار الزعامة 

تاأثريات  املدين  املجتمع  يف  اأو  احلكومية  غري 

حتويلية للغاية يف معنى الزعامة عينها‘ فلم تعد 

باملكر  املدعومة  والقوة  التحّكم  تعني  الزعامة 

االأخرى  الدولة  �شلطة  وبو�شائل  اليد،  وبقب�شة 

)وهذا ما ق�شده التحليل التقليدي ملركزية الدولة 

واقعية  �شيا�شة  تفاهم  اأي   _ ويرب(  ماك�س  عند 

)فقد  �شيا�شية  �شلطوية  نحو  ينزلق  للزعامة 

�شّبة يف  الراهن  الوقت  لفظة فوهرر يف  اأ�شبحت 

بلدان مثل اأملانيا(؛ راحت الزعامة، بداًل من ذلك، 

تعني القدرة على تعبئة »�شلطة االإقناع« )على حّد 

تعبري البطريرك ديزموند توتو(؛ اإنها القدرة على 

حتفيز املواطنني على القيام باالأمور مل�شلحتهم، 

من  العام  االحرتام  ك�شب  على  العلمية  والقدرة 

خالل تنمية »االإدراك ال�رسدي« [Denning 2007]، اأي 

االإدراك الذي يت�شمن خليطًا من اخل�شال ال�شكلية 

واللباقة،  الداخلي،  والهدوء  املّتزن،  الرتكيز  مثل 

ورف�س اخل�شوع للمزايدة، والقدرة على االإن�شات 

يف  معنّي  وتاأّلق  الذات،  من  وال�شخرية  لالآخرين، 

نيل�شون  اأ�رسار   
ّ
اأحد كامتي )اإذ �رسح يل  االأ�شلوب 

»نيل�شون  خلق  على  اخلارقة  قدرته  مانديال 

مانديالت عديدة من حوله«؛ كما اأُ�شيع االأمر عينه 

حول جواهر الل نهرو(. كما تت�شمن هذه اخل�شال 

القدرة، ومن غري عناء من الناحية الظاهرية، على 

د 
ّ
جمع �شفات متناق�شة )القوة وال�شعف، والتفر
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وكاأن  معًا،  اآن  يف  هنالك(  ما  واإىل  والنمطية، 

الزعامة جت�شيد لتبديل ال�شورة النمطية، وعالوة 

على  دومًا  يّتكلون  الزعماء  باأن  وعي  ذلك،  على 

الزعماء  اأن  اأي  منقاداً،  بو�شفه  املعروف  ال�شعب 

جعل  من  يتمكنون  الأنهم  يقودون  احلقيقيني 

ال  حيث  من  تطويعه  من  بداًل  يحرتمهم،  ال�شعب 

يدري.

 ثروة طائلة

�شابقون  زعماء  فيه  ق�شى  الذي  الزمن  وىّل  لقد 

نحبهم يف فقر مدقع؛ فمن امل�شتغرب التفكري باأن 

عن  رحل  الذي  مادي�شون  جيمز  م�شري  كان  ذاك 

الرئا�شة اأفقر مما كان عليه عندما تواّلها نتيجة 

لالنهيار املايل املّطرد الذي حّل مبزرعته؛ اأو اأنه 

مت اال�شت�شهاد بحديث هاري ترومان عام 1957 

النيابية  االأغلبية  زعيم  ماكورماك،  جون  مع 

حينها: »لو مل يكن مبقدوري بيع عقار ما ورثناه، 

اأنا واأخي واأختي، عن والدتنا، لكنت عمليًا متلقٍّ 

الإعانة البطالة، اإاّل اأن بيع ذاك العقار اأنقذين من 

ل اأعداد متزايدة  اأي اإرباك مايّل«؛ اأما االآن، فُتف�شِّ

ك�شب  ال�شابقني  العليا  املنا�شب  اأ�شحاب  من 

االأموال على �شكل ق�شايا خرّية عادة، لكن اأحيانًا 

عامل  ا�شتنكار  مو�شع  تثري  حما�شية  بطرائق 

التجارة واالأعمال عينه، عند قيا�شها وفق اأمنوذج 

تويوتا التجاري حديث ال�شاعة، على �شبيل املثال، 

على  التنفيذيني  م�شوؤوليها  ت�شجيع  فيه  مت  الذي 

الزبون،  التقتري، والرتكيز على  لقيم  العي�س وفقًا 

الراهن  احلديث  وفق  قيا�شها  عند  اأو  والتوا�شع، 

يف الواليات املتحدة عن النموذج  CEO 3.0،  حيث 

موؤ�ش�شي  اإليه  بالن�شبة  االأكفياء  املدراء  يكون  ال 

وال  مة 
ّ
املتور االأنا  اأ�شحاب  من  اإمرباطوريات 

بل  االأفق،  �شّيقي  تنظيف  اأعمال  ي  خمت�شّ حتى 

فريق عمل مبدع مزّود باإح�شا�س عاٍل بامل�شوؤولية 

ال�شخ�شية.

)يتبع البقية مب�قع املجلة على االنرتنت(
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125] باحث وناقد من �شورية يقيم يف العراق.

جمتمع  بل  امل�شهد،  جمتمع  هو  لي�س  جمتمعنا  »اإنَّ 

على  ال�شيطرة  تتم  ال�شورة،  م�شطح  فتحَت  املراقبة، 

ي�شتمر  للتبادل،  الكبري  التجريد  وراء  بالعمق؛  االأج�شام 

التقومي الدقيق واملحدد للقوى املفيدة... 

فوكو »املراقبة واملعاقبة«.    

ه�شترييا  طابعا  اجلماهريي  االحت�شاد  �شورة  تتخذ 

طوطمية  عليا  ل�شلطة  اما  نوَّ وامتثاال  حمدودا،  ال 

اأنتج  الذي  املقنن  امل�شار  غري  ي�شرّيها  فال  التمظهر، 

ال�شل�س، يف �شيغة هزلية جلماهري  ا�شرتقاقها  نظام 

تهتف احتفاء بخ�شوعها وبانقيادها كيفما �شوب اإله 

الرثثرةـ  االإعالم املعا�رسـ  بربريته. لذلك تكون ق�شية 

ال�شواب واخلطاأ، خارج جمال الفعل اجلماهريي، فهي 

�شياقها  يف  وتتاآلف،  العقلية  ملكتها  تفقد  بت�شيئها، 

ما  عالقة  هناك  لي�شت  لذلك   العقل،  �شد  التدجيني 

هناك  لي�شت  وبالتايل  احلقيقة،  وبني  ال�شعبوية  بني 

عالقة بني �شعبية قيادي ما مثال وبني كفاءته، وال 

بني �شعبية ت�شور ما وبني �شداد ذلك الت�شور. من هنا 

عبثية التقييم على اأ�شا�س العدد الغوغائي. 

طالب بارمنيد�س 

�شقراط، التمرن على 

احلوار، واإال �شتفلت 

منه احلقيقة

[ v [

وقد وجدت هذه 

ال�شلط �شالتها يف 

الف�شائيات

التي حلقت بها  

خارج املكان وخارج 

الزمان، فكانت  

الت�شفية عن بعد

االحت�صاد اجلماهريي

و�ال�سرتقاق �ل�سل�س
  �صــــــامي داود ]



اإح�شائي هو حركة �شد العقل  فكل معيار 

بالن�شبة  لكنه  العاقل،  لالإن�شان  بالن�شبة 

كونه  انفعايل  م�شدر  التجمهري،  للفرد 

اإىل  با�شتمرار  مييل  لذا  له،  وفقا  يتحرك 

بالقوة  فر�شها  واإىل  االإ�شاعة  ت�شديق 

كحقيقة، بجعله االميان اجلماهريي معيارا 

لذلك  للحقيقة.  التدمريية  نزعته  ل�شواب 

الظاهرة احل�شودية  لن يكون تناولنا لهذه 

املنتجة من قبل وكاالت معتمدة اأديولوجيا، 

واإمنا  اأفعالها،  خطاأ  اأو  �شواب  على  بناء 

ينتزعها  الذي  الكلي  ال�شلب  على  بناء 

�شياق  يف  اإاّل  تنمو  ال  التي  فاعليتها  من 

�شريورة اخلطاأ وال�شواب. حيث تفقد الكتل 

ج�شمانية  بعد،  عن  املوجهة  اجلماهريية 

اأجزائها وتختلط  فردية  وتندثر  عنا�رسها 

اأو �شيمياء ج�شدية،  فيما بينها دون متايز 

تاريخانيتها- ويوؤرخ  هوياتيا،  يفرزها 

لهذه  واإدراكها  احل�شية  معطياتها  زمانية 

التفافا  ولي�س  هيويل  ُكّل  اإنها  املعطيات. 

اأفراد حول ق�شية ما، فالق�شايا  ملجموعة 

اأن  اأج�شاد قادرة على  تبنيها من قبل  يتم 

وبالتايل  ذاتها،  من  الق�شايا  هذه  متنح 

والنف�شي  اجلغرايف  لنمطها  وفقا  تفردنها 

والتاريخي، اأما مع اختفاء بنية اجل�شد عن 

اإدراك  هناك  يكون  فلن  االإحت�شادات،  هذه 

خا�س لق�شية عامة، ولن يكون هناك تنب 

عام لق�شية خا�شة، فالت�شفية اجل�شمانية 

معتمدا  كان  كما  بها،  بالتنكيل  تكون  ال 

يف النظم العقابية الكال�شيكية، بل تتم يف 

الواقع املعا�س، بتنكيل الذات داخل اجل�شد، 

مبحركاتها  الداخلية  املمكنات  اإذابة  اإي 

الداخل  مفهوم  اإنهاء  وبالتايل  اخلارجية، 

حم�س  فردية،  حركة  كل  بجعل  واخلارج، 

حتريك خارجي، ولكن بدال من حتريك هذه 

يتم  مرئية،  خيوط  عرب  كالدمى  االأج�شاد 

حتريكها بالرميونت كونرتول. 

بالتجمهر..؟.  نق�شده  الذي  ما  بدء،  ذي  بادئ 

والزمان.  املكان  يف  تزامني  تكتل  هو  كال�شيكيا، 

مع  �رسوريا  يعد  مل  املكاين  االلتقاء  هذا  اأن  غري 

بعد  الواقع،  مفهوم  اجتاح  الذي  الهائل  التحول 

امل�شافة  ميَّع  الذي  االفرتا�شي  بالبعد  اخرتاقه 

بتجاوزه للقيم الرتابية والزمانية يف اآن؛ اإذ مل يعد 

عالقة  يف  نكون  حيثما  بكثافته  قائما  الواقع 

ملمو�شة معه، ي�شرتطها البعد التخيلي الذي يوؤ�ش�س 

وباالآخرين،  باالأ�شياء  ات�شالنا  وم�شار  مرموزاتنا 

فقد  العامل.  داخل  يوؤلف وجودنا اخلا�س  وبالتايل 

واقعيته  عن  املنزاح  للواقع  الطبيعي  القوام  تداع 

االفرتا�شي،  الوجود  حل�شاب  والالمرئية،  املرئية 

الذي مغنَّط  البعدين املادي والتخيلي نحو دائرته 

وفقا  متو�شعهما  واأعاد  اخلا�شة،  ال�شيطانية 

لوجوده اخلا�س، نازعا عن احلالة الطبيعة كل ما 

يعيق ح�شور امل�شطنع اخلرايف ـ وال اأ�شتخدم كلمة 

ال�شناعي احرتاما للدقة التي ي�شتخدمها جاك مونو 

لقد  االجتماعي.   اجل�شد  التعبرييف  لهذا  تاأويله  يف 

بات املجتمع مركبا من تعيينات م�شافة وخمتلفة 

املوروث،  التاريخي  لقوامه  املوؤ�ش�شة  العوامل  عن 

االأداتي،  الفرد  الإنتاج  �شناعية  �شلطة  فال�شا�شة 

لهذه  ال�شحرية  القوى  على  ذلك  يف  تعتمد  وهي 

امل�شتمرة  الرثثرة  �شوى  تكلفها  ال  التي  ال�شناعة 

املنهجية  هذه  اإنتاجها.  معامل  الإدارة  وقودا 

الالمرئية لقمع املعنى يف الفعل الب�رسي، تنزع عن 

الهوية االجتماعية عن�رسها التاأ�شي�شي اخلالق، اأال 

126نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

الت�شفية 

اجل�شمانية 

ال تكون 

بالتنكيل 

بها، كما كان 

معتمدا يف 

النظم العقابية 

الكال�شيكية، 

بل تتم 

يف الواقع 

املعا�س، 

بتنكيل الذات 

داخل اجل�شد

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



املخيلة  مكان  احتلت  التي  فال�شا�شة  اخليال،  وهو 

الفكرية، بتجان�س  اأعطبت قدرتهم  لدى املتفرجني، 

ا�شرتاكها  عرب  ح�شودية  كتلة  يف  االجتماعي  الكل 

التاأ�شي�شة للت�شور، لذلك تتماهي  االآليات  يف نف�س 

وفقا  ايجابا  اأو  �شلبا  ال�شيء  ذات  عن  فكرته  كليا 

�شار  لذلك  اتخاذه،  لهم  املحدد  امل�شبق  للموقف 

اإنه  معينة،  مذهبية  خدمة  الأجل  موؤ�ش�شا  املجتمع 

يخدم كمجموعة دارات م�شننة الوظيفة التي توؤدي 

اجلانب  عن  التخلي  اأن  اإذ  كمجتمع.  انعدامه  اإىل 

التخيلي الإنتاج ال�شيء االجتماعي، بتبني منظومة 

من  بدال  ال�شيء،  لفكر  ال�شنع  م�شبقة  ا�شتهالكية 

املنتج  املجتمع  يفردن  �شياقي  ا�شتخدام  نظام 

طريقة  يف  هوياتيا  حتدده  التي  اأ�شيائه  بخوا�س 

بدور  ال�شا�شة لال�شطالع  لها، وتفوي�س  ا�شتخدامه 

تاأ�شي�س  عملية  على  امل�رسفة  االجتماعية  املخيلة 

احلاوي واملحتوى االجتماعيني، حتيل ال�شا�شة اإىل 

يف  للبقاء  املنتخبون  فيه  يجتمع  الذي  ال�شاح 

يوتوبيا التلفزة. اإذن. مل يعد املكان �رسطا �رسوريا 

اأو  النف�شي  مبعناه  �شواء  اجلمهور  مفهوم  لتاأ�شي�س 

هذا  �رسوط  ما  ذلك.؟  يتم  كيف  االأنتولوجي. 

ـ  اإن�شانية  فوق  ما  تقنية  ال�شا�شة  لي�شت  التحول.؟. 

نتاج  لكنها  ب�رسية،  دون  ما  الأغرا�س  حددت  واإن 

لذلك  ب�شدة،  وخائفة  بعنف  منغلقة  مذهبية  �شلطة 

ت�شعى لتطوير و�شائل �شيطرتها مبا ين�شجم واالدعاء 

املعا�رس،  لالإن�شان  املدين  الو�شع  لنمو  احلقوقي 

وقد وجدت هذه ال�شلط �شالتها يف الف�شائيات التي 

فكانت  الزمان،  وخارج  املكان  خارج  بها   حلقت 

هناك   طبعا  بعد.  عن  الت�شفية  وكانت  ال�شا�شة 

الكهني وهناك خوارج عليه،  النظام  داخل  هرطقة 

لكنني لن اأجادل يف وجود هكذا جنون بالن�شبة اإىل 

عقالنية الطغمة ال�شائدة، باخت�شار لن اأحتدث عن 

املوروث  املدر�شي  املنهج  داخل  ديكارت  اأبله 

الإمرباطورية االإعالم املعا�رس، بل �شاأتناول الكتاب 

تلك  �شواء  االأحزاب،  اإن  العام.  للخبل  املقد�س 

املوجودة يف ال�شلطة اأو يف خارج ال�شلطة، هي نظم 

لو  حتى  ديني  جمهور  وجمهورها  مغلقة،  والئية 

كان ملحدا، لذلك هي جيو�س مدجنة ومدججة �شد 

تهيئة  على  تعمل  حيث  فردية،  عقالنية  كل 

ا  ا موالني واأمَّ املناخات الرتبوية املكونة الأفراد اأمَّ

بطريقة  املوالني  غري  ا�شتثمار  ويتم  فاعلية،  بدون 

اأف�شل، حيث يتحولون اإىل م�شجب لتعليق االدعاءات 

للمال  مالكة  اأنها  وبحكم  الدميقراطية.  والدعايات 

للمعرفة  االأبدي  املحتكر  بالتايل  فهي  وللقوة، 

املقننة، تلك املعرفة املتمثلة يف نظمها التعليمية 

التلفزيونية  وبراجمها  ال�شحية  وقواعدها 

مذهبية  يفر�س  ما  وكل  الع�شكرية  وموؤ�ش�شاتها 

العمال على املنطق الفني للعمل. لذلك هي بحاجة 

اإىل قمع كل نواة م�شتقبلية تفكر باأن يتغري الو�شع 

القائم اإىل حال خمتلف عما هو عليه. حتى لو كان 

االنعتاقية  النزعة  فربوز  ج�شدها،  داخل  من  ذلك 

املفاهيم  من  جمموعة  معه  يجلب  االأفراد،  لدى 

قامت  التي  احلجرية  املبادئ  لثبوتية  املزعزعة 

الهيكليات  ذات  الق�رسية،  املوؤ�ش�شات  هذه  عليها 

النا�س  معلومات  تقييد  على  تعمل  لذلك  الهمجية، 

مب�شادرها، لتكون هذه ال�شلط الدوغمائية، مرجعية 

توؤمن  وعندما  االجتماعية،  احلركة  حلافز  مطلقة 

ت�شبح  االجتماعي،  الذهن  يف  املرجعية  مكانتها 

ال�شخ�شي.  انتاجها  من  ال�شلط  هذه  معار�شة  حتى 

االجتماعي  للنظام  املوؤ�ش�شة  تكون  بذلك  اإنها 

بع�س  هزلية  هنا  من  واأخالقياته.  مبرموزاته 

االآن. نعاي�شها  التي  املجتمعات  يف  املعار�شات 

يرت�شح من هذه الو�شعية، اإلغاء  ال�شريورة وجتذِّر 

املطلقة  ال�رسورة  اإىل  بالن�شبة  االأزلية  املاهية 

املطواعة  ال�شعوب  واإىل  ال�رسمدية  لقوانينها 
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بال�رسورة، حيث يتوجب عليها متابعة امل�شل�شالت 

يف  طواعيتها  من  كجزء  باخلواء  للتزود  الرتكية 

فالت�شمر  الوطنية.  الر�شاعة  خلطط  الر�شوخ 

اأمام  طويلة  �شهوراً  الوطني  للجمهور  التزامني 

الدراما الرتكية ـ ال�شبيهة بالتعليم االإلزامي املفرخ 

�شلطوية لطبع اخلمول  ـ هو تقنية  للطلبة املطبلني 

احلديث  الرتكيب  وهذا  املواطن،  ـ  املتفرج  يف 

اجلديدة  الد�شتورية  ال�شمة  هي  متفرج،  ـ  للمواطن 

لكيان الدول يف ال�رسق اخلرايف. والت�شمر التزامني 

عن�رس اآخر يف بنية اجلمهور النف�شي خارج �رسطية 

املكان، الذي يحت�شد ـ يتجمد من�شبطا باأمر ال�شا�شة 

ل�شهور طويلة، متابعا �شرية احل�شو املفرط، ممتثال 

القنوات  مو�شة  ـ  الرتكية  الدراما  يف  لال�شيء 

 مطلق، كونها 
ٌ
العربية والكردية * ـ التي هي اإلهاء 

ال تعالج مو�شوعا ذا اأحداث حتولية مفاجئة لبنية 

احلبكة، بل واإمنا جترد احلدث ال�رسدي من زمانيته، 

وبالتايل من املعنى، با�شتحالته ح�شوا �شد ال�رسد؛ 

ال�رسدي،  الزمان  من  اأكرث  العر�س  زمن  يطول  اإذ 

وتنعدم  ظروفها  مع  ال�شخ�شيات  تتفاعل  ال  لذلك 

بالتايل اآنية احلدث، وتختفي اإمكانيات التوقع يف 

اأو  اإفطار مثال  ت�شتمر وجبة  زمن اجلمهور. فعندما 

من  ال�شيناريو  داخل  املحدد  بزمنها  عر�س  حفلة 

م�شاهدها  معاجلة  دون  اأيام،  اإىل  �شاعات  عدة 

لتعميق  زمانية  وبالتايل  مونتاجية  باإجرائيات 

بنية احلدث واإحكام حبك عالقاته، يخرج املتفرج 

الذي  للح�شو  اإىل �شدى مرادف  الزمن ويتحول  من 

اأيام دون حكاية، وهذا يذكرين باأفالم  يتابعه منذ 

�رسبة  ـ  احلدث  زمن  تبطئ  كانت  التي  الكرتون 

العب الكرة مثال، لتثني زمن ال�رسبة ـ احلدث بزمن 

التذكر  بزمن  املعا�س  الزمن  جتوف  التي  الذاكرة 

عدة.  اأياما  ونزولها  القدم  طلوع  ال�شتمرار  امل�شوغ 

وال  تذكره،  يتم  �شيء  فال  الرتكية،  الدراما  يف  اأما 

الدبكة، غري  اأو  االإفطار  اأخرى ت�شاف الآفاق  زواية 

من  الزمن  هذا  الإفراغ  املتفرج،  زمن  على  مطها 

النا�س  بح�شد  التدجيني،  دورها  وتاأدية  فاعليته، 

بنكو�س  التلفزيوين  املتفرج  في�شاب  اخلواء.  حول 

يف  تخ�شخ�س  التي  اللهاية  هدية   لقبوله  طفويل، 

هذه  التعبريي.  �شاأمه  عن  تلهيه  اأ�شواتا  اأذنيه 

التي  هي  التلفزي،  بالت�شمر  العمياء  االن�شباطية 

للجمهور  جديدة  حتتية  بنية  اإىل  ال�شا�شة  حتيل 

م، حيث يفر�س الكل اجلماهريي على ج�شده،  املنوَّ

هيمنة ال�شا�شة ـ اأباها االأعلى، الذي ينظر من عليائه 

املربجمة  براجمها  حول  تلتئم  وهي  لع�شريته 

االمتثال  اإن  املعا�س.  واقعها  وراء  فيما  مل�شريها 

لنداء الطوطم ـ ال�شا�شة، بالتظاهر اله�شتريي �شد اأو 

لتلك  الغازل  الن�شق  اإدراك  دون  ما،  ق�شية  مع 

الالمكاين،  لالحت�شاد  اأخرى  �شيغة  هو  الق�شية، 

انفعالهم  يغذي  الذي  االأمر  يعاي�شون  ال  كونهم 

يف  التعبئة  الأمر  وفقا  الالواعي  للتحرك  ويدفعهم 

تربطهم  التي  ال�شا�شة،  لواقع  االفرتا�شية  املعاي�شة 

�شيماءها  الال�شعوري  العمق  يف  وحتفر  بذاتها 

البث،  لغة  هي  اليوم  الدارجة  فاللغة  ال�شلطوي. 

واالأحكام الق�شائية هي حكم االإعالم، بعد تعميمه 

اجلمعية  النف�شية  يف  االأحكام  اإ�شدار  الآلية 

وال  االإ�شدار،  يف  يرتددون  ال  الذين  للمتفرجني، 

يتخذون م�شافة عقلية من احلكم، اإذ اأنَّ املهم لي�س 

االأحكام  اإ�شدار  عبثية  واإمنا  بل  ال�شواب،  هو 

للتجربة  اجلديل  اخلطاأ  يف  االآخر  حرية  وجتريد 

الليغن،  ـ  االجتماعي  القول  ينتظم  وهكذا  الفردية. 

ال�شا�شة  لطريقة  الل�شاين  التنميط  كليا مع  متماهيا 

التلفزيونية  احلوارات  داخل  العقل  ت�شليل  يف 

الع�شابية ج�شديا، حيث يتحول كل �شيء اإىل ع�شل 

العليا  بدرجاته  ال�شوت  حتى  هرموين،  فعل  ورد 

فوا�شل  من  واملجردة  الالطبيعة  وا�شتمراريته 
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حتت  ع�شابيا  ع�شال  ت�شتحيل  ال�شمت،  ـ  املعنى 

�شغط هرموين، وبذلك تكتمل جملة املعنى يف هذه 

احلوارت، واملتمثلة بغياب املعنى. ميت�س املتفرج 

مو�شوعه التلفزي بكل تقنياته، وي�شقطها على ذاته 

التوا�شلية  يف  الفو�شى  فتعم  بغريه،  عالقته  يف 

االجتماعية التي ينفجر فيها الرتنح اجل�شدي ك�شمة 

جوهرية للتحاور. وتبداأ احلوا�س بالتخريف املميت 

وينعدم  ال�رساخ  يتعاىل  حيث  احل�شية،  لوظائفها 

بدون  تلفزي  لكائن  املعا�رسة  الهيئة  االإ�شغاء يف 

ويح�س  بانفعالته  حوا�شه  عالقة  فتختل  اأذنني. 

بجربوته يف حدة بربرته ـ حت�رسين �شورة الوح�س 

طبيعته  هومريو�س  يذكر  الذي  الواحدة  العني  ذو 

ال�شورة  هذه  �شاأترك  لكني  للتح�رس،  املالئمة  غري 

الإح�شا�شه  ـ،مرافقا  الدرا�شة  ف�شاء  يف  هكذا  معلقة 

قبل  من  امللتقطة  اأفعاله  مب�شهدية  املت�شخم 

اجلماهريي.  الفرد  خميال  يف  املو�شوعة  الكامريا 

فيفقد اإح�شا�شه بامل�شافة احل�شية الفا�شلة بني واقع 

كاأحد  غريه  مع  ويتحاور  الواقع.   و�شا�شة  ال�شا�شة 

م�شاهري ال�شا�شة، فيتناو�س م�شتخدما ذات التعابري 

مكان  احتل  الذي  للمو�شوع  االإ�شقاطية  واالأحكام 

النف�شي،  لالحت�شاد  اأخرى  �شيغة  وهذه  فيه.  االأنا 

ن�شيده  اأداء  على  االجتماعي  اجل�شم  يلقن  عندما 

االحت�شاد  اإذن  ال�شا�شة.  لرتاتيل  وفقا  التوا�شلي 

الواقعي يكون يف املكان االفرتا�شي الذي هو قائم 

الرتابية  القيم  عن  وبا�شتغنائه  مكان،  واأي  كل  يف 

كبنية، يدخل العر�س الف�شائي يف جمال اخلرافة، 

مبد ظله ال�شلطوي يف الداخل واخلارج واأينما يكون 

تلجاأ  الدكتاتوريات،  كانت  �شابقا،  متفرج.  هناك 

قائما  املواطن  جلعل  التحتية،  والبنى  العمارة  اإىل 

يف جمال �شلطتها، لت�شعره بف�شل هذه ال�شلط عليه، 

الوطني،  املاء  من  كاأ�شا  فيها  ي�رسب  مرة  كل  يف 

االجتماعي،  اجل�شد  يف  ال�شلطة  ِنعم  تتغلغل  حيث 

الذي يجد يف خ�شوعه ردا جلميل ال�شلطة عليه. اأما 

ينمو  التي  التحتية  البنية  هي  فال�شا�شة  االآن، 

املواطن ـ املتفرج عليها وميتثل الأمرها.

ذاتها  يف  تذيبهم  جمهورها،  ال�شا�شة  تفرت�س 

ال�شلعوية.  لذاته  وكم�شتهلك  ك�شلعة  اإليهم  وتعيدهم 

اآخر من االغرتاب غري املادي، ظهر  اأمام نوع  اإننا 

با�شم.  يحظ  ومل  �شيربنيتيكة،  عرب  لعنا�رس  نتيجة 

اغرتاب وجودي حيواين النزعة. اإذ اأنَّ االأمر ال يتعلق 

توؤهلها  العامل، وال  يبذلها  التي  الفيزيائية  بالقوة 

يقوم  الذي  املنتج  مع  �رسائية  عالقة  يف  ليدخل 

باإنتاجه. نعم اخلط العام لالغرتاب قائم يف �شيغته 

دارة  اإىل  اجل�شد  حتول  يف  واملتمثل  املارك�شية، 

اآخر  بعدا  هناك  اأن  غري  املحتكر،  املال  راأ�س  خلدم 

يتجاوز هذا الوجود الأجل �شاحب راأ�س املال، وهو 

حيواين  عنف  بداخله  يغذي  املتفرج،  املواطن  اأن 

غري مربر بعلية اخلطر املحدق، وبالتايل يطور من 

الداخل ماهية املو�شوع الذي ا�شتلبه كليا، ويتحول 

اإىل جمرد وعاء يتلون بلون ال�شحر التنوميي ـ تيار 

املعلومات التي حت�شه على التلون بلونها. فالعامل 

حمتفظا  يبقى  املارك�شي،  االغرتاب  �شيغة  يف 

بهام�شه التخيلي كفردية �رسية، رغم جهده امل�شخر 

خلدمة رب عمله، لذلك تبقى هناك اإمكانية موازية 

تعمل �شد بقاء العامل مغرتبا. اأما املتفرجـ  املواطن 

فهو عاٍر متاما من ممكناته التحررية ومن تخيالته 

ال�شخ�شية، مما يبهت حتى اأق�شاه نازع انعتاقه،الأن 

برتابط  حمكومة  تكون  لديه  اال�شرتاطي  الفعل  اآلية 

اإكراهي مع ال�شيء الذي يثريه، فيتحرك بدون وجود 

واحدة،  دفعة  حوا�شه  وت�شيل  التحرك،  مو�شوع 

بذات املنبه الب�رسي ال�شمعي، في�شم الكالم ويلم�س 

ترتجم  التي  حلوا�شه  اخلفي  التداعي  يف  ال�شوت  

معطيات العامل اخلارجي اإىل خزعبالت. لذلك ي�شهل 

ت�شويق ب�شاعة اأيديولوجية يف ال�شوق اجلماهريي، 

وي�شهل �َشوق هذا الو�شط كيفما اتفق، وفقا لل�رسورة 

يتربمون  الذين  ال�شيا�شيني،  القادة  اأحد  ملزاج  اأو 
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االإ�شهارية  الفرجة  عن  �شورتهم  غياب  من  اأحيانا 

لل�شا�شة. حيث يتحول اجل�شد املكبل بنظام اإكراهات 

بنية  يف  مندمج  ع�شائري  راأ�شمال  اإىل  مرئية  ال 

املو�شوع الذي �ُشخرت االأنا خلدمته. هذا االرتهان 

العمياء  بالطواعية  االجتماعي  للج�شد  الرمزي 

يف  حقهم  بنوته  يحرم  الذي  االإعالمي،  للطوطم 

الر�شد، يفر�س الت�شلية بالقوة على قوامه االأخالقي، 

فتتحلل رمزيته التاريخية، وبالتايل قدرته اخلالقة 

على اإعطاء معنى هوياتي لل�شيء الذي يحدد �شياق 

ي�شتخدمه وي�شنفه،  الذي  الكائن  ا�شتخدامه طبيعة 

املوؤ�ش�شة.  االجتماعية  للرمزية  حامال  يجعله  اأي، 

اخلا�س  املعنى  اإنتاج  من  املجتمع  فحرمان 

اإنتاج نف�شه كمجتمع.  لتعيناته، يعني حرمانه من 

اإن م�شطح التنميط الذي تريدنا ال�شا�شة اأن نتجان�س 

فيه، يرمي برند الوعي اأمام خيارات غري م�شبوقة، 

فتنعدم  م�شبقا،  حمددة  اخليارات  كل  تكون  حيث 

اختيار  بنمط  ال�شيء  وعي  تزمني  اخليار؛  اإمكانية 

هذا ال�شيء، وت�شبح كل حرية اختيار فيما بعد عبثا 

بدون طائل.اإنَّ التوق لل�شيء كانفعال، هو يف الوقت 

ينم�شخ،  الأن  ما  جمتمع  يتوق  وعندما  طوق.  ذاته 

فرد،  كل  يف  القابع  احليواين  للعمق  تطويره  عرب 

ر نف�شه بطوق المرئي على تعنّي ثابت  يكون قد �شوَّ

الت�شعيد  فيتوقف  يتاأن�شن،  ال  وبالتايل  يتغري،  ال 

�شيء.  كل  يف  راغبا  ويغدو  للرغبات،  االجتماعي 

لكن هذا التوق الإباحة حد ما باإزالة ما يخالفه من 

ت�شمية  بنظام  مغلفة  تاأتي  عنه،  املتباينة  احلدود 

فترتاكم  الت�شمية،  بنظام  جهلها**  من  تخجل  ال 

االأ�شماء املوؤ�ش�شة ل�رسح اجلهل حتت قو�س احلرية 

غري  الرتابط  بدقة  »�شبينوزا«  ل  ف�شَّ لقد  الفردية. 

التي  االأ�شماء  وبني  االنفعاالت  بني  ما  العقالين 

العنيف  املدى  وبنيَّ  االنفعاالت.)1(  لهذه  نلب�شها 

مري�شة،  لت�شمية  نتيجة  االنفعال  ي�شله  قد  الذي 

مر�شية.  علية  بدون  املنفعل  ال�شخ�س  في�شتمر�س 

واإلقاء  الت�شمية،  عرب  للحكم  املر�شي  النظام  هذا 

االأ�شماء على عواهنها، هي اإحدى  اآفات الف�شائيات 

العابرة للعبور ذاته. كيف ذلك..؟

الريا�شيات قد ولدت من  يرى » مي�شيل �شري« باأن 

ال  بذلك  وهو  االأفالطونية)2(،  املحاورات  رحم 

العقلي  اجلدل  ويذكر  ي�شيبه  بل  ال�شواب،  يجانب 

خوا�شيتها  اإىل  تتطور  التي  الريا�شية  بطبيعته 

الرباهني  جتادل  م�شار  عرب  اخلطاأ  باإزالة  القولية، 

حول اخلطاأ، قبل اإظهار ال�شواب ـ لقد كان اأدي�شون 

يقول يف نهاية كل جتربة فا�شلة، باأنه برهن على 

خطاأ هذه الطريقة اأي�شا، الإنتاج عقالنية كهربائية 

حماورته  يف  بارمنيد�س  فعله  ما  متاما  وهذا  ـ. 

بواحدية  القول  ال�شوابية  على  فيها  حاجج  التي 

على  الفنية  االأدوات  بذات  برهن  ثم  ومن  الواحد، 

اال�شتحالة  هذه  الواحد.  بكرثة  القول  �شوابية 

افرت�س  االآتي:  عقلي متثلَّ يف  اأنتجها جدل  الفنية 

على  للربهان  االأول  الت�شور  �شواب  بارمنيد�س 

الت�شور  خطاأ  حللَّ    
َ
ثم  ومن  االفرتا�س،  هذا  خطاأ 

االآخر للربهان على �شوابه، وقد اأُ�شِند دور املجادل 

من  لكل  بارمنيد�س،  فر�شية  يف  للرباهني  العقلي 

طالب  ذلك  ومع  حينذاك،  ال�شابني  واأر�شطو  �شقراط 

بارمنيد�س �شقراط، التمرن على احلوار، واإال �شتفلت 

منه احلقيقة) 3 (. هكذا يت�شاعد جدل الرباهني، ال 

التلفزي،  احلوار  يف  يحدث  مثلما  بع�شها  لت�شادر 

لي�س  احلوار   اإذن  احلكمة.  حقل  يف  لتلتقي  بل 

وجت�شيد  ذهني،  فعل  هو  بل  �شوتية،  اآلية  جمرد 

مادي للوعي، لكنه بحاجة اإىل مترن كبري للو�شول 

�شداد  عدم  اأو  �شداد  يف  التجادل  عرب  احلقيقة  اإىل 

االرتقاء  اآليات  اإحدى  احلوار  يعترب  لذلك  االأفكار، 

فكر  مع  اأفكاره  عرب  للتفاعل  تدفعه  التي  الب�رسي، 

ال�شيء، لتنفتح ذاته املنغلقة على وجهة نظر االآخر، 

لل�شيء.  كراءٍ   يل  اأخرى  نظر  زاوية  االآخر  باتخاذ 

غري اأن ال�شا�شة عممت منط اآخر من احلوار، نوع من 

ه�شترييا احلركة وال�شوت، دون اأي عالقة منطقية 

تنتقل هذه  املو�شوع. حيث  باأ�شياء  الكلمات  تربط 
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ال�شا�شة  مع  التماهي  اأولية  عرب  الذهنية  الفو�شى 

من  فت�شدر  العر�س،  نطاق  خارج  املتفرجني  اإىل 

جمموعة موؤلفة من خم�شة اأ�شخا�س اأ�شواتا متزامنة 

تعادلهم عددا، وعندما يتحدث اجلميع يف االآن ذاته 

دون اإ�شغاء، تتكاثف احلماقة فوقهم كغيمة داكنة. 

النفور  من  املزيد  حوارات،  هكذا  نتيجة  وتكون 

املتبادل والتململ من تفويت بع�س هنيهات �شمت 

مل يتم ح�شوها باأ�شوات ع�شابية، تنعك�س فيها بنية 

بدون  يكتمل  ال  الراأي  اإبداء  اإن  املري�س.  املجتمع 

الراأي.  لهذا  و�شداقة  باحرتام  ي�شغي  اآخر   �شخ�س 

لتنمية  التوا�شلية  الفاعلية  �شد  فهو  التناو�س  اأما 

الوعي املجتمعي بق�شاياه. هكذا يت�رسطن املر�س 

املجتمعي وينت�رس عرب اآلية الهدم التي توفر �رسوط 

�شواده، بافرتا�شه للخاليا ال�شحية التي تنكم�س اإىل 

عن�رس دينا�شوري مهدد بانقرا�شه املجتمعي. من 

هنا �شعف الفاعلية النقدية للعنا�رس العقالنية يف 

املجتمع على مواجهة هذه الهجمات الرببرية. فما 

العام،  االميان  �شد  مقال  حتى  اأو  درا�شة  تظهر  اأن 

ويجرده  العام  الغوغائي  الراأي  عليه  يتكالب  حتى 

يف  ب�شحله  منه  الق�شا�س  مطالبا  وجوده،  من 

ال�شوارع ومن ثم قتله، لكن الق�شا�س يتطلب تناظرا 

يف االأدوات، غري اأن هذا التناظر م�شتحيل بني كائن 

يفكر واآخر يتحرك حتت �شغط هرموين مربمج، لذلك 

ال تتناظر االأدوات ويتم الرد على الكتابة باالغتيال. 

املع�شلة  يف  �شيئا  احلالج  حجر  يفي  لن  لذلك 

الراهنة، حيث يتجاوز املر�س املجتمعي املعا�رس 

بركة االميان الراكد، فقد ته�شرت الركود و�شار اأكرث 

همجية من غياب فاعليته النقدية. 

�شبب  �شميد« يف درا�شة فذة عن  » ميخائيل  ي�رسح 

الربط ما يلي : »كل كالم، ح�شب فرويد، للمو�شوع 

/ املري�س / يكون ناجتا من تعاون �شل�شلة ت�شور 

االأ�شياء مع �شل�شلة ت�شور الكلمات. وتداخل هاتني 

ناجتة  تكون  بع�شهما  عن  امل�شتقلتني  ال�شل�شلتني 

متلك  التي  وال�شلطة  التحريك.«)4(  قانون  عن 

�شلطة  ال�شل�شتني، ومتلك  قدرة حتوير عالقة هاتني 

حتريكنا للكالم، جردت عالقة ما نقوله مبا نتحدث 

يف  يتحاوروا  مل  اأنهم  املتحاورون  في�شتدرك  عنه، 

ال�شيء الذي اجتمعوا الأجله. ومبا اأن طريقة عر�س 

املري�س،فاإن  بنية  حتديد  يف  اأ�شا�شية  املو�شوع 

التعابريـ االأقوال االجتماعية التي من خاللها يج�شد 

املجتمع وعيه باأ�شياءه االجتماعية ومبو�شوعاته، 

و�شعية  يف  لل�شا�شة  م�شت�شلم  كمجتمع  تظهره 

التي  التفكري هي  بنية  اإن  الرثثرة.  بهو�س  امل�شاب 

تتحول نتيجة هذا الذهان الذي ال مييز كلماته عن 

االإنهاك،  حتى  فوا�شل  بال  يتحدث  فتجده  اأ�شيائه، 

ويجد يف اإنهاكه ال�شوتي ن�رسا لعنفه احليواين الذي 

�شلب االآخر م�شاحته ال�شوتية، فال�شوت يتحلل اإىل 

اإنها  ونزوال.  �شعودا  باملرت  ويقا�س  مكاين،  نظام 

�شاحة  االإ�شاعة  لدخول  الطبيعية  املدخلية  الالزمة 

الإطالق  كمرجعية  لتتمركز  االجتماعي،  احلدث 

هو  ت�شود،  لكي  االإ�شاعة  حتتاجه  فما  االأحكام، 

االإ�شاعة  وتنت�رس  ت�شتقر  الأن  مهيئة  مر�شية  بنية 

ـ  اأف�شل من املواطن  فيه ومن خالله، ولي�س هناك 

اأن  اإذ  االإ�شاعة �رسح احلقيقة.  لت�شيد  املتفرج بيئة 

اأفول واقعية الواقع ت�شتدعي بال�رسورة خمول وعي 

النا�س بذاتهم التاريخية، وبالتايل غيابهم عن فكرة 

خذ  مري�شة.  لذهنية  منطقي  ترتيب  اإنه  احلقيقة. 

ذلك«. ت�شبح  قلت  باأنك  »يقال  االآتي:  التعبري  مثال 

يف اليوم التايل ما يلي: »لقد قال فالن ذلك«. وهكذا 

اإىل  ال�شا�شة،  يف  للمجهول  املبني  االدعاء  ي�شبح 

ذمة  على  اإدانته  متت  حمدد،  �شخ�س  به  قام  جرم 

ذاك املجهول، وقد اأ�شبحت هذه العبارة املعزوة اإىل 

جمهول، االأ�شا�س القانوين للمحاكمات االأنرتنيتية. 

اإن عبارة »هكذا يقال« مقولة غيبية لالإن�شان القا�رس، 

باإحالته مل�شوؤولية القول اإىل املجهول الذي يحتمي 

به، ممثال بذلك عجزه عن ا�شتخدام عقله ال�شخ�شي. 

كل  جتان�س  املاورائيات،  اإىل  اللغوية  االإحالة  هذه 

املوؤ�ش�شات االجتماعية يف تّعني مغلق، حيث تنت�رس 
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ه�شترييا احلكم يف املنزل مثلما تنت�رس يف املدر�شة 

واجلامعة والعيادات...اإلخ، بتحول كل هذه الهيئات 

اإىل م�شحات عقلية الإخماد اجلنون اخلا�س، وجعل 

الواقع مراقبا من قبل جمهول، وجتريد اجلنون ذاته 

اإىل تهمة ت�شتوجب  من طبيعته املر�شية، بتحويله 

مب�شميات  احلاكمة  املر�شية  الت�شمية  اإنَّ  العقاب. 

كيفية مغرتبة عن االأفعال التي تتم حتت طائلتها، 

بدوافعها،  االأ�شياء  ربط  ل�شبب  تدلي�شي  نظام  هي 

وهي بذلك تكون القاعدة  الذهنية التي يرتكز عليها 

للكائن  التدمريي  ن�شاطه  ملمار�شة  العام  اخلبل 

يف  مطبوعة  كرت�شيمة  اخلمول  اأن  اإذ  االجتماعي؛ 

ال�شعوري،  تدرجه  ي�شلبه  املواطن،  ـ  املتفرج  بنية 

القفز  بني  متناوبة  حيوانية  و�شعية  يف  وُيح�رسه 

مهتاجا اأو التقرف�س خامدا كميت، فال�شا�شة ت�شتثمر 

الكائن  لن�شاط  احليوي  املجال  يف  الليبدي،  يف 

امل�شت�شلم، لذلك تت�ّشعَوذ وتفر�س �شيطرتها ال�شحرية 

بتبعية  ـ  املتحول  للفرد  احلياتية  التوجهات  على 

عمياء ـ اإىل روبوت.

حتول  التلفزي،  للحوار  امل�شمارية  الطبيعة  اإن 

دون امتثاله ملنطق عالجي. فالوقت دائما ُمداهم، 

املعلنة  وال�رسكات  تنتظر،  ال  ال�شاخنة  واالأحداث 

تطالب باأ�شهما الزمنية يف وقت العر�س، وامُلخرج 

ـ،  طعام  منحة  كاأنه  ـ  كفاية  باحلديث  اجلميع  يعد 

ومقدم الربنامج يهند�س نف�شه عو�شا عن هند�شته 

الربنامج.  لوقت  للزمن، وكل ذلك يف بوتقة مغلقة 

عجوال،  اإليه،  ملمحا  مبت�رسا،  تقدم  ما  كل  فيظهر 

يناق�شه،  الذي  املو�شوع  ل�شياق  موؤطرا  وغري 

تتقا�شمها،  التي  باأبعادها  املحملة  غري  واملعلومة 

التهكمي  ال�شحك  حتليل  اإن  �شالل.  حم�س  تكون 

الذي جرى نتيجة احلوار الذي جمع بورديو بغونرت 

ممتع  كتاب  عنه  اأثمر  االأخري،  منزل  يف  غرا�س 

ت�شوم�شكي  جمع  الذي  واحلوار  املفهوم.  هذا  حول 

�شاهد ذلك  بليغ على كل من  تاأثري  ذا  بفوكو، كان 

اأن يفهمه، فقد كانت طريقتهما  احلوار حتى بدون 

حتى  اأو  للم�شتمع  العظمة  الفائدة  هي  التحاور  يف 

الأن  ت�شعى  احلوارات  هذه  مثل  الأن  وذلك  للمتفرج. 

تعالج من عدة زواية وعرب جمموعة علوم، املو�شوع 

الذي تناق�شه، دون االلتزام ب�شابطية وقتية تفر�س 

الفكر، فتجعله مبت�رسا وقا�رسا على  طبيعتها على 

اكتمال  قبل  العر�س  وقت  انتهاء  حال  يف  القول، 

حال  يف  والتهلهل،  احل�شو  عليه  تفر�س  اأو  القول. 

انتهاء القول مع وجود فائ�س زمني ملدة العر�س، 

تفاعلي  واقع  ال�شا�شة  اإن حلبة  بالرثثرة.  فت�شتكمل 

خمتلف لقيم احلوار، كونها تتحكم ب�شبط عالمات 

بتقنية  قولها،  ت�شادر  وبالتايل  اجلمل،  ترقيم 

ال�شا�شة اخلا�س.  توظف كالم املحاور خلدمة قول 

لقد �شاهدت برناجمني عن احلرية اجلن�شية واملثلية 

اجلن�شية، اأحدهما يف قناة بي بي �شي، واالآخر يف 

قناة لبنانية. وحل�شن احلظ كنت مطلعا على كتابات 

بع�س املتحاورين، خ�شو�شا فيما بتعلق باملثلية 

اجلن�شية الذي قدمته قناة بي بي �شي كفيلم وثائقي، 

�شيوف  اأحد  كان  وقد  عنه.  نقا�س  كحلقة  ثم  ومن 

احللقة خمت�شا فيه. لكنه مل يحرك �شاكنا. ظهر كاأنه 

اللحظة  الأجله. ويف  الذي جتمعوا  املو�شوع  يجهل 

التي ا�شرتد فيها ال�شيف تركيزه، انتهت مدة العر�س. 

اأما برنامج القناة اللبنانية، التي تناولت مو�شوع 

احلرية اجلن�شية، فقد كان ال�شيوف ثلة �شعراء. حيث 

متَّ مناق�شة مو�شوع ح�شا�س بعقده �شعريا، وانتهى 

املتفرج،  يعلم  مل  لكن  لطيفة،  بتعابري  الربنامج 

اجلن�س  مفهوم  فاختلط  املجتمعون.  اجتمع  ملاذا 

مبفهوم اجل�شد، واالأيرو�س باالأهواء. مل تعد ال�شا�شة 

فاإن  لذا،  حكم.  مرجعية  �شارت  بل  �شا�شة،  جمرد 

تطرقها للتابو االجتماعي، يزيد من تباحث اجلميع 

املزيد  ي�شيفون  حتليله،  من  بدال  لكن  التابو،  يف 

الذي جرى يف مو�شوع  فاخللط  الركام حوله.  من 

احلرية اجلن�شية بني اجلن�س واجل�شد، اختزل اجلن�س 

باجلن�س.  احلب  وا�شرتط  ا�شتمنائية،  فاعلية  اإىل 

اإن  اجلن�شي.  باجل�شد خارج حده  يخرج  اأنه مل  كما 
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م�شطح  يف  متقاطعان  �شياقان  واجل�شد  اجلن�س 

ماهيته  ي�شتمد  اجلن�شي  والفعل  اجلن�شي،  الفعل 

كمرجعية  لكنهما  الكوين.  ـ  اجل�شدي  انفتاحه  من 

حتليلية م�شتقلني. فاملرجعية الفكرية للجن�س تعود 

ويونغ.. فروم  واآيرك  بفرويد  ممثلة  النف�س  لعلم 

لفل�شفة  فتعود  للج�شد،  الفكرية  املرجعية  اأما  اإلخ. 

اجل�شد فل�شفيا واب�شتمولوجيا، عرب ليبنتز وبرغ�شون 

نتحدث  كوننا  اإلخ.  وبوانكاريه..  وبوهم  وجينيه 

احل�شية  باملعطيات  الوعي  عالقة  عن  اجل�شد  يف 

وفقا  اخلفي  النف�شي  بالكمون  وعالقته  اخلارجية 

ل�شيغة بوهم حول اجل�شد الكلي. ـ يف االأدب، تعترب 

اأف�شل  من  بركات  ل�شليم  هند�شية«  »اأرواح  رواية 

الروايات التي عاجلت وعي اجل�شد بذاته يف العامل 

العربي املموه حلدود اجل�شد بتجاوزه حلوا�شه ـ. اأما 

مع اجلن�س، فاالأمر يتعلق بكيمياء نف�شية، جغرافية 

املتعة  فل�شفة  خاللها  من  ندر�س  التعني،  وحقبية 

وبالتايل  انغالقها،  ندر�س  مثلما  الذات،  وانفتاح 

اجلن�شية.  العملية  الأطر  املجتمعي  الوعي  درا�شة 

تاأ�شي�س اجتماعي  فالعذرة وال�رسف املعلق عليها، 

جمموعة  ملخيال  التمثل  �شاللية  جن�شية  لرمزية 

ب�رسية حمددة. وما ترتب على هذه الرت�شيمة يكون 

لذلك ال يجوز  بيولوجية،  ولي�س  نف�شية  ذو خوا�س 

يف  والتاريخي  االجتماعي  نظامها  خارج  القيا�س 

الو�شعية االجتماعية للجن�س هي و�شعية  اآن. الأن 

غريية بحكم غريية املجتمع الديناميكي، وكل ثبوتية 

جن�شية، هي ثبوتية جمتمعية. لذلك ال بّد، اأن نحلل 

مفهوم احلرية قبل ربطها مبفهوم احلرية اجلن�شية. 

والفكر،  املوافقة بني اخلربة املجتمعية  اأن عدم  اإذ 

�شيوؤدي بال�رسورة اإىل اإلغاء حرية اأي مكون نطالب 

بحريته. وقد اأظهرت جتربة التحرر اجلن�شي، ت�شليعا 

اإحداث  من  اأكرث  عبوديته،  ب�شبل  وربطته  للج�شد 

يقظة اأيرو�شية. فتحرر االأنا من اأ�شفادها التي تعيق 

التحام  فعل  اإىل  يتحول  قد  مبو�شوعها،  عالقتها 

من  بدل  وبالتايل  باملو�شوع،  ع�شقي  توحد  قوي، 

اأن تتحرر االأنا، تندمج يف مو�شوعها الذي ميزقها، 

با�شتثمار املو�شوع اجلن�شي للنق�س التاريخي اإليه، 

متداخلني  والليبيدو  اجلن�شية  احلاجة  يجعل  مما 

بحيث تنعدم اإمكانية ردع هذه احلاجة من قبل االأنا 

يتحرر  لكي  اجلن�س  على  اجلن�شي.  للمبداأ  اخلا�شعة 

اأن يفطن حلريته. با�شتنتاج جمالية ذي اأثر اإن�شاين 

يف العملية اجلن�شية، مما ي�شاعد على تاأ�شي�س وعي 

جن�شي باحلرية اجلن�شية. فحرية ممار�شة اجلن�س مع 

حيوان، ترتجم لدى ذاك احليوان اإىل فعل اغت�شاب. 

وحماولة اإ�شفاء ا�شم حرية على هذا الفعل، تعك�س 

هوية وهمية لل�شيء حمل الت�شمية. مرة اأخرى، اأحيل 

لدرا�شة �شميد االآنفة، التي يبداأها بعبارة : »كل �شيء 

من  التطرف  ينفذ  التي  فاالأ�شماء  االإ�شم«.  مع  يبداأ 

فهو  للمتطرف،  ال�شلوكي  النظام  تعك�س  ال  خاللها، 

يردي احلياة ال�شخ�شية للنا�س با�شم اآداب ال ميتلكها 

اخل�شوع  حيث  من  يتماثل  بذلك  وهو  �شلوكيا. 

لنظام ت�شمية متخارجة عنه، مع ا�شم احلرية الذي 

ي�شتخدم الإ�شفاء �رسعية اأخالقية على ميول اجلن�س 

ال�رسجي،  واجلن�س مع االأطفال، واجلن�س اجلماعي. 

يبيح  هذا،  الت�شمية  لفعل  الت�شويغية  االآلية  اأن  اإذ 

كل �شيء حتى بدون تقدمي م�شوغات، الأن الت�شمية 

تكون م�شبقا قد قدمت و�شادرت كل ت�شويغ ممكن. 

اإن عدم  ت�شعيد ال�شخ�س لنزواته اجلن�شية املتدفقة 

من عمق حيواين غري مرئي، ومتريرها حتت قو�س 

مع  ميثولوجية  عالقة  يف  ت�شعه  اجلن�شية،  احلرية 

ذاته.  ال�شهوة،  �رساهة  عرب  ي�شتهلك  بحيث  ذاته، 

يجرد  ال  احلرية،  با�شم  اجلن�شية  احلالة  واختيار 

لو كان هذا  هذا اخليار من وعيه املجتمعي، حتى 

فالتجربة  االجتماعي.  الواقع  من  مق�شيا  اخليار 

حتى  تقا�س  ال  مثال،  النم�شاويات  للن�شاء  اجلن�شية 

اأوروبيا على مثيالتها من الن�شاء االأوروبيات. وهي 

مبادرة  لزمام  با�شتالمها  للرجل،  مبادرتها  يف 

للجيل  املجتمعية  بينتها  تعك�س  اجلن�شي،  الطلب 

املولود يف �شبعينات القرن املا�شي. وهي �شيغة ال 
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تقبلها الن�شاء النم�شاويات وال الرجال النم�شاويني 

اإن  املا�شي.  القرن  اأربعينيات  يف  املولودين 

�شياقها  تعك�س  اجلن�شية،  التجربة  وفرادة  حقبية 

ملناق�شتها،  ت�شرتط  وبالتايل  اخلطي.  غري  الثقايف 

االأمر  وهو  تتقاطعها،  التي  اأن�شاقها  اي�شاح  اإىل 

التلفزيونية  الربامج  اإنتاج  اأولية  اإليه  تفتقر  الذي 

ال�شا�شة  معاجلة  ف�شعف  احلالية.  الو�شعية  يف 

ملوا�شيعها، م�شتقل عن قدرة �شيوفها امل�شتدرجني 

لفخ االإخراج التلفزي، لذلك يخرج املتفرج من حلبة 

الأن  يوؤهله  الذي  الذهني  بالت�شعب  ممتلئا  ال�شا�شة 

اأمر يجهله، برتكيبه من خردوات جمل  يرثثر حول 

بذلك  اإنه  رابطة.  ن�شقية  فوا�شل  بال  كالما  تلفزية، 

احلدث  نتيجة  اإليها  انتهى  التي  احلالة  عن  يعرب 

يف  التلفزية  االأواليات  ميدد  بذلك  وهو  التلفزي، 

توا�شليته املجتمعية، لي�شتمر فعل ال�شا�شة التلقيني 

مقوالت  باإذابة  االجتماعي،  اجل�شد  تريي�س  يف 

اإىل  القيم املجتمعية املتحللة  ال�شا�شة يف منظومة 

احلايل  »الذوبان   : فـ  حم�شة،  ا�شتهالكية  غايات 

الثقافة،  ف�شاد  اإىل  فقط  يوؤدي  ال  وللت�شلية  للثقافة 

بل اإىل جعل الت�شلية اأمراً ثقافيا بالقوة«.)5(. بحيث 

تت�شلعن الق�شايا وتتدرج يف اأهميتها وفقا للحاجة 

الذي  بالعامل  النا�س  ملعرفة  املقننة  اال�شتهالكية 

ت�شكل  مل  املثال،  �شبيل  على  فدارفور  فيه.  تعي�س 

املدربة  اجلماهري  لدى  االآن  حتى  اإن�شانية  ق�شية 

عن  املدافعني  القادة  بيانات  اأنغام  على  لتهتاج 

م�شرٍي  عن  دفاعهم  ال�شوداين،  الرئي�س   م�شري 

للن�شاء  االإغت�شابات  تلك  تدخل  مل  لذلك  حمتمل. 

الدرافوريات ثقافة اجلماهري احلقوقية، بل وجدت 

�شعوب  اإبادة  احلق  من  اأن  برجمتها،  نظام  عرب 

تتمرن  هكذا  العرقية.  امل�شرية  �شبيل  يف  باأكملها 

بعالقات  املكره  الالارادي،  التحرك  على  االأج�شاد 

تتجاوز مكانيته، منتزعة اإياه من جغرافيته، ليغدو 

ع�شوا يف ع�شابة ذهانية ف�شائية التعني، لي�س لها 

خارج اأو داخل، بل جمرد اأوهام هوياتية تفر�شها 

بقدرتها الهدامة للتوا�شل. 

ت�شتفهم  التي  للموا�شيع  تركيبية  االأ�شئلة �شيغ  اإّن 

ت�شائل  بل  امل�شي،  اأو  املاآل  ت�شائل  ال  فهي  عنها، 

قدرتها  تقفد  لكنها  للمو�شوع.  احلدثي  التنا�شج 

املب�شعية يف الت�شلية الثقافية، حيث تتم�شهد �شيغ 

ال�شوؤال، لت�شبح حدثا بذاتها دون ق�شية ا�شتفهامية، 

ت�شل  بطريقة  التلفزي،  ال�شاح  يف  االأ�شئلة  فتنهمر 

معها القدرة اال�شتيعابية لل�شخ�س اخلا�شع لل�شلطة 

االإجابة  تكون  االإ�شتجواب  ففي  االإ�شتجوابية. 

امِل�شتجَوب  يقدمها  اإجابة  وكل  �شلفا،  م�شتح�شلة 

تكون دائما اإجابة متاأخرة بال طائل، فتنهال عليه 

االأ�شئلة كمتتالية عقابية له وللحدث الذي مّت التنكيل 

به من قبل املذيعني الذين ي�شاألون بزهو يف ق�شايا 

�شحايا  بذلك  فيهينون  ل�شياقها.  عقولهم  ت�شع  ال 

ي�شفي  ال  ل�شيء  ياأبهون  ال  لكنهم  الق�شايا.  تلك 

يف  في�شرت�شلون  تهريجية.  م�شهدية  اأ�شئلتهم  على 

املتفرجني، خوا�س  تطبع يف حوا�س  التي  االأ�شئلة 

االإن�شان اخلامل. مما يدفع بالطرف االآخر، فيما اإذا 

ـ فراغ بني تتايل االأ�شئلة،  �شنحت له هنيهة �شمت 

اإىل التاأهب لالنق�شا�س على ال�شا�شة بالتحدث بال 

توقف اإىل اأن يتم قطع �شوته و�شورته من الف�شحة 

االإن�شان  يكثف  دائما.  اإليها  يطمح  التي  االإ�شهارية 

يف  القولية  خ�شو�شيته  يعمق  بالفوا�شل،  كالمه 

فرادتها  من  تتجرد  التي  للجملة،  الفريد  الرتكيب 

ـ  ال�شجيج  يت�شيد  حيث  اجلماهريي،  اللغط  يف 

لذلك  للمعنى.  العقلي  اال�شتقطاع  مبعدا  ال�شدمي 

حتى  جماهرييا  لغطا  التلفزية،  احلوارات  تكون 

الآلية  يخ�شعون  كونهم  اثنني.  متحاورين  كانا  لو 

يف  لكنها  احل�شودية.  النربة  مع  متماهية  كالمية 

الوقت ذاته، نربة العزلة االأنتولوجية داخل التجمهر 

اجلمعي ل�شياع الفردانية داخل الذات. جاء احلوار، 

تاأ�ش�س عرب تفعيل بيولوجية دماغية لتطوير اجلدل 

اآناء تفاعلها مع مراآة ذاتها يف  العقلي لدى الذات، 

العامل. اإنه طاقة العقل اجلديل، فـ: »الدماغ املعزول 
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االن�شاين  كالفرد  لها  معنى  ال  بيولوجية  حماقة 

املعزول«)6(. غري اأننا االآن نعاي�س العقم التوا�شلي، 

مب�شاعفة �شوء الفهم بيننا كلما حتاورنا وفقا لنمط 

احلوار التلفزي، بارتكا�شها على ال�شوت املتوا�شل 

عقلي.  متثل  اإىل  اخلارجي  املعطى  لرتجمة  املعيق 

اجلماهريي  للمتفرج  النف�شي  ال�شكل  بذلك  موؤ�ش�شة 

املت�شمر ذهنيا خارج وقت العر�س، من�شبطا باآلية 

املتلفز.  املر�شي  للمو�شوع  اله�شتريية  املعاجلة 

بتناف�س  املتحاورين  اأ�شوات  تتزامن  فعندما 

اإىل  مكان  واأي  كل  يتحول  ال�شوت،  حلدة  تعبريي 

احلوار،  بقواعد  جهلهم  ذلك  يعني  اأن  دون  حلبة. 

اإ�شغاء  لنظام  للجدلية،  عقليتهم  افتقار  واإمنا  بل 

واعي،  ال  لتجمهر  منوذج  اإنهم  ومعريف.  ح�شاري 

يكون  الذي  التلفزي   للمو�شوع  كليا  م�شت�شلم 

لبنية  اجلديدة  النواة  املتفرج؛  اأنوية  افرت�س  قد 

اجلمهور. اإن اال�شتجابة اجلمعية التي يبديها الفرد 

اأينما  كينونته  يف  للجمهور  حامال  جتعله  منفردا، 

العام، لرتاتيل احل�شود  الهتاف  لذات  بتكراره  كان، 

العارية العنف؛ حبي�شة التلقني املنظم ل�شلوكياتها. 

العام.  اجل�شد  الإنتاج  �شلطوية  موؤ�ش�شة  ال�شا�شة  اإن 

للمتفرجني،  الرقابي  الرقم  تعتمد  جتدها  لذلك 

التعبوية،  لرباجمها  الفني  امل�شتوى  لتقييم  معيارا 

الغوغائي  وال�شكل  ق�شيتها،  اجلماهريية  فالتعبئة 

فيها  تن�شد  الذي  مبداأها  االأغلبية  لدميقراطية 

التنوميي  ت�شت�شعر �شحرها  الع�شائري. فهي  قوامها 

الالهية  براجمها  تتبع  التي  الغفرية  االأعداد  عرب 

الفردية  الدالالت  مبغنطة  البليدة،  وم�شل�شالتها 

نحو التماهي مع الدال اجلمعي املدجن للمعنى يف 

الرمزية االجتماعية، التي يتم ت�شفيتها يف العملية 

متفرج جماهريي  اإىل  االجتماعي  للفرد  التحويلية 

يف ع�شرية ال�شا�شة. فاالإعالم املعا�رس، يجد اأهميته 

على  قدرته  يف  وبالتايل  �شلعه،  جماهريية  يف 

فيطور  العام،  الغوغائي  التفكري  رداءة  اإىل  الهبوط 

نف�شه با�شتمرار نحو الُدرجة التي تتبناها االأغلبية 

الهائجة، نحو ال�رساهة اال�شتهالكية للجمهور الذي 

يتبدى وفقا لفرويد : » وكاأنه بعث للع�شرية البدائية، 

فكما اأن االإن�شان البدائي ال يزال على قيد احلياة يف 

كل فرد، كذلك فاإن كل جتمع ب�رسي قادر على اإعادة 

تكوين الع�شرية البدائية«)7(. هذه الع�شائر الرا�شخة 

دوائر  يف  العاري  بعنفها  املتجمهرة  اغرتابها،  يف 

االجتاه  يف  نف�شها  ت�شوق  خائفة.  مت�شلبة  رهطية 

هويتها  منها  وانتزع  اإن�شانيتها،  �شلبها  الذي  ذاته 

اجل�شدية، مبجان�شة عنا�رسها يف كتل ب�رسية فجة، 

البدائي  ح�رسية، تعك�س يف نظرتها �شطوة احليوان 

مر�شا  واأحالها  مثالها،  مكان  فيها  احتل  الذي 

اإنها  ال�شلطوي.  للعنف  منهجي  توظيف  ذا  خال�شا، 

�شوجلان اجلالد املعا�رس للخالفة االإعالمية.
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ك�سف بورخي�ص للروائي خوان خو�سيه 

من  البع�ص  عن   1968 �سنة  يف  �سايري 

مفاتيح عمله، يف حوار ظل غري من�سور 

حتى وقت قريب.

يف اخلام�ص ع�رش من �سهر يونيو بعد الظهر، تواجد 

لوي�ص  وخورخي  �سايري  خو�سيه  خوان  من  كل 

)Santa Fe( بالأرجنتني. ويف  ب�سانتا يف  بورخي�ص، 

امل�ساء، كان الأمر يقت�سي على بورخي�ص احلديث 

تناق�سا   .)Joyce( جوي�ص   )Ulysse( عولي�ص  بخ�سو�ص 

طيلة �ساعتني بح�سور م�سجل �سوت، وقد ظل هذا 

املدة  وهي   ،1988 حدود  اإىل  من�سور  غري  احلوار 

الزمنية التي راأى فيها النور يف املجلة الأرجنتينية 

)Crisis(. ما ينيف عن الثالثني �سنة بعد هذا احلوار، 

غري املن�سور بالفرن�سية، يكون با�ستطاعتنا مالحظة 

�سايري باحثا يف فكر بورخي�ص، وبورخي�ص يقوم 

حوار بني  خوان خو�سيه �سايري

وخورخي لوي�ص بورخي�ص

  ترجمة: احل�سن عالج ]

ا�سـتهـواء الروايـة 

بورخي�ص:

بودليـر واآلن بــــو 

كـاتبان موؤذيان 

بحـــــق

[ v [

�سخ�سيـــات

دو�ستويف�سكــــي 

تر�ســى بالتعا�ســة

وذلك يزعجني



بتعليقاته حول الق�سايا التي كان �سايري 

فقد  الأدب.  يخ�ص  فيما  بطرحها  يقوم 

حتدثا عن نف�سيهما وعن الآخر. اقرتحت 

علينا ال�سنوات جوابا اآخر:

عمل الباحث خورخي لوي�ص بورخي�ص:

ا�ستظهار  باإمكاين  لبودلري.  عا�سقا  كنت  لقد 

اإىل  )Les Fleurs Du Mal( بال نهاية،  ال�رش  اأزهار 

بنف�سي  ناأيت  ثم  ومن  تقريبا.  نهاية  ل  ما 

رمبا  لذلك  يكون  وقد  �سعرت-  لأين  ]عنه[ 
عالقة باأ�سلي الربوت�ستانتي – انه كان موؤلفا 

بقدره  الإن�سغال  اأ�سد  كاتبا  كان  اأنه  يوؤذيني، 

ال�سخ�سيني.  وب�سقائه  ب�سعادته  ال�سخ�سي، 

عن  بنف�سي  اأناأى  جعلني  الذي  ال�سبب  وهو 

ميتلكون  الروايات  قراء  اأن  واأعتقد  الرواية. 

يحدث  وقد  اأبطالهم.  مع  للتطابق  نزوعا 

اأخريا اأن يتخيلوا اأنف�سهم اأبطال للرواية. ففي 

رواية ما، من الأهمية مبكان اأن يكون البطل 

حمبوبا، اأن يحب من دون اأن يكون حمبا، اأن 

ي�ستجاب اإىل حبه... ورمبا اإذا ما قمنا بحذف 

تلك امل�سادفات، فاإن جزءا مهما من روايات 

بالتال�سي.  ي�ساب  قد  العامل  لهذا  ممتعة 

واأعتقد اأنه كي نعي�ص - لن اأقول ب�سعادة لأن 

معينة،  طماأنينة  يف  لكن  جدا-  �سعب  هذا 

امل�سادفات  تلك  تاأمل  يقت�سي  الأمر  فاإن 

ال�سخ�سية باأقل قدر ممكن. ويف حالة بودلري 

)Baudelaire( – كما يف حالة بو )Poe(، اأ�ستاذه - 

فاإن الأمر يتعلق بكاتبني موؤذيني بحق، �سمن 

الإنطباع الذي يجعل القارئ يقوم بتقليدهما، 

للعواطف.  مثرية  �سخ�سية  نف�سه  يتخيل  اأن 

اأن يعترب  اأنه يتوجب على املرء  اأعتقد  واأنا ل 

نف�سه �سخ�سية مثرية للعواطف. فالذي ي�سري 

حتقيقه  من  اأمتكن  مل  ما  احلياة-  يف  لئقا 

بطبيعة احلال متاما- الأجدر اأن ن�سعر باأننا... 

فيثاغورا�ص،  قال  مثلما  يرام،  ما  اأح�سن  على 

اأعتقد  األي�ص كذلك؟ ول  مثل �سخ�سية ثانوية، 

اأن قراءة اأزهار ال�رش، اأ�سعار بو، اأو ب�سكل عام 

جدا روائيني و�سعراء رومان�سيني باإمكانها اأن 

اأومن مبا قال  ت�ساعدنا  يف هذا الإطار. فاأنا 

قليال  يربح  كاتبا  اإن   :)Stevenson( �ستيفن�سون 

عام  وب�سكل  �سهريا-  ي�سبح  ل  قد  املال،  من 

موهبة  ميتلك  لكنه  كذلك-  يكون  لن  فاإنه 

اأ�سخا�ص عديدين. وبالن�سبة يل،  التاأثري على 

فاأنا اأحاول اأن اأحوز تاأثريا مثمرا.

خوان خو�سيه �سايري.

ll قد ميت ذلك ب�سلة اإىل بع�ض اأوىل اأبحاثكم 

حول اأدب ال�سعادة؟ هل تتذكرون بحثا يتعلق 

بفراي لوي�ض دي ليون )Fray Luis de Léon(؟

- احلق يقال، اإن اأدب ال�سعادة نادر جدا.

ll ذلك ما كان ي�سكل اأطروحة تلك الدرا�سات 

متاما.

خلورخي  ع�سقي  اأ�سباب  من  اأن  درجة  اإىل   -

�ساعر  كان  كونه  هو   )Jeorge Guillen( غيلني 

�سعادة، فمثال عندما يكتب : »كل ما يف الهواء 

ال�سعادة  فاإن  احلال  واقع  ويف   ... ع�سفور« 

توافق معنى: »كل وقت ان�رشم كان الأح�سن«. 

والت.وايتمان  ف�سائل  من  فاإن  وباملقابل، 

ب�سعادة  اأحيانا  اإح�سا�سه  هو   )Waltwhitman(

حا�رشة، ولو اأنه يلب�سها رمبا ثوبا فيه �سبهة، 

اأنه كان يلزم نف�سه باأن يكون �سعيدا.  يالحظ 

املرء  يلزم  اأن  الأف�سل  من  اأنه  اأعتقد  اإين  غري 

نف�سه باأن يكون �سعيدا منه من اأن يلزمها باأن 

وجديرة  لالإهتمام...  مثرية  اأو  تعي�سة  تكون 

جدا  املحزن  من  اأنه  يل  يبدو  لأنه  بال�سفقة، 

األي�ص  ما،  �سخ�ص  نحو  بال�سفقة  الإح�سا�ص 

كذلك؟ ... حتى واإن كانت مربرة.

اأن  ميكن  وبودلري  بو  رف�ض  فاإن  واإذن،   ll

يكون...
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قلق  بوا�سطة  م�سبق،  حكم  بوا�سطة  مملى   -

لقد  بروت�ستانتي.  اأ�سل  من  ورمبا  اأخالقي. 

لحظتم باأن لالأخالق اأهمية كربى، يف البلدان 

الربوت�ستانتية. �سيكون الأمر جليا، فيما بيننا 

اأو لي�ص مهذبا، لكن  اأن �سخ�سا ما هو مهذب 

الو�ساو�ص  تناق�ص  ل  عامة،  وب�سفة  هنا،  ها 

الأخالقية. لذلك فاأنا ل اأظن اأن النا�ص اأقوياء 

اأعتقد  لكني  املتحدة،  الوليات  يف  معنويا 

اأنه يف ذات الوقت، اأن اأول �سوؤال يطرح هناك 

بخ�سو�ص �سيء ما هو معرفة هل ذلك مربر 

اأخالقيا. بطبيعة احلال، ل ميكن الإجابة عن 

على  نفعي،  بتربير  اأو  ب�سف�سطة  ال�سوؤال  هذا 

اأول �سيء  اأن ل اأهمية لذلك، فذلك ال�سوؤال هو 

يتجلى يف اأي نقا�ص مهما كان، األي�ص كذلك؟

ll لكن لي�ض لذلك عالقة بالقيمة اجلمالية 

لالأعمال. اأنتم توؤمنون باأن بودلري �ساعر كبري 

وبو �سارد كبري...

من  اأنه  اأومن  كنت  واإن  حتى  بالطبع،   -

املرور  توجب  بو،  عظمة  من  التحقق  اأجل 

عليه  احلكم  ينبغي  مبعنى  الذكرى،  عرب 

ني�ص  ليخو  مع  حدث  ما  وهو  جمموعه.  يف 

يف  التفكري  مت  فاإذا  طفيف.  ب�سكل   )Lugones(

كل عمله، فاإنه كاتب كبري، غري اأنه اإذا ما مت 

تقييمه �سفحة �سفحة، والأ�سواأ من ذلك �سطرا 

�سطرا، فاإن �سعفا كبريا يتم اكت�سافه. على اأنه 

النطباع  ما هو  كاتب  ما يف عمل  اأهم  رمبا 

النهائي الذي يرتكه لكم.

ll وبخ�سو�ض دو�ستويف�سكي، ماهو االنطباع 

الذي تكون لديكم عنه؟

النطباع  كان  اأنه  اعتقدت  ما،  حقبة  يف   -

والعقاب  اجلرمية  قراءة  فاأعدت  الوحيد، 

غمرة  ويف  ثم،  عديدة.  مرات  واملم�سو�سون 

حما�ستي، اأدركت اأين وجدت �سعوبة كبرية يف 

اأخرى. فكلها كانت ت�سبه  متييز �سخ�سية عن 

يبدو  كان  واأنه  دو�ستويف�سكي  مقبول  بنوع 

اأنها �سخ�سيات تر�سى بالتعا�سة، األي�ص كذلك؟ 

اأزعجني. يف ذلك احلني توقفت عن  واأن ذلك 

اأقل �ساأنا من خالل ذلك  اأين  اأ�سعر  قراءته ول 

الغياب. 

اختيار  جهتكم  من  هناك،  يوجد  اأمل   ll

عليه  تكون  اأن  ينبغي  ما  ب�ساأن  ال�سعوري 

مهمة كاتب ما يف حلظة الكتابة؟ مبعنى اأنه 

يف هذا البلد...

اأفهمه  مل  اآخر  �سيء  يوجد  اأنه  اأظن  ل.   . ل   -

بني  من  اإنه  الآن.  اأفهمه  اأنا  وها  حينئذ 

الذي  املذاق  فاإن  لالأدب،  املختلفة  املذاقات 

فعندما  امللحمي.  املذاق  هو  بعمق  اأ�ست�سيغه 

اأفكر غريزيا يف فيلم  ال�سينما، مثال،  اأفكر يف 

وي�سرتن )Western(. حينما اأفكر يف ال�سعر، اأفكر 

يف حلظات ملحمية: اأقوم حاليا بدرا�سة �سعر 

ال�سك�سونيني )Saxons( القدمي. فما هو من طبيعة 

لليخوني�ص-  ثمة جملة  اأكرث.  يثريين  ملحمية 

اأجتهد كثريا كي تكون مكتوبة، لكن على الأقل 

 - كذلك؟  األي�ص  اأي�سا،  ف�سيلة  وهذه  اأقروؤها، 

والتي تتلفظ بها �سخ�سية من �سخ�سيات رواية 

�سعيفة جدا،  )La Gerra Gaucha( : ... »وبكى من 

اأبكي  فحينما  بعمق.  ذلك  اأعي  اإين  الن�رش«. 

لعلة جمالية، فلي�ص لأنه حكي يل عن تعا�سة 

اأمام جملة جت�سد ال�سجاعة.  ما، بل لأين كنت 

لقرابتي  تاأثري  اأي�سا  هناك  يكون  وقد  طيب، 

الع�سكرية، بفعل ال�سعور باحلنني بحياة كانت 

على  النموذجي  من  و�سيكون  علي،  حمرمة 

اآخر من احلياة  اأن منطا  بالتفكري يف  الأدباء 

من  ان�رشم  الذي  النمط  من  مرتبة  اأعلى  هو 

حياتهم. فرمبا اأن ذلك الطعم امللحمي، فلي�ص 

الكتاب،  بل  يتذوقونه  امللحمة هم من  اأبطال 

األي�ص كذلك؟ 

يف  املوجود  ل�سجاعة  متجيدا  لكن   ll
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منا�سبات  يف  بذلك  �رصحتم  وقد  اأعمالكم- 

م�ستجمال؟  �سعورا  باالأحرى  األي�ض  اأخرى- 

اأريد اأن اأقول اأنه وراء العنف وال�سجاعة، ثمة 

فو�سى اإن�سانية واأمل فظيعني...

- نعم، فاإذا ما اعتقدت باأن ذلك ح�سن، وكون 

اأن، اأ�سف اإىل ذلك، ل�سالح �سبب مهما كان- 

ل يهم اإن كان عادل اأو ظاملا لأنه يف احلركة 

اأو  عادلة  تظهر  اأن  باإمكانها  الأ�سباب  كل 

ظاملة- رجل ما ين�سى قدره ال�سخ�سي.

فن  مقاالتك،  من  مقال  ثمة  بورخي�ض،   ll

ال�رصد وال�سحر، والذي فيه...

- ل اأتذكره بو�سوح. 

لكن  الراهنة،  اللحظة  يف  كذلك  واأنا   ll

اأطروحتكم هي اأن ...

النقدي  اأطروحة املقال  اإن  اأعرف.  اه، نعم.   -

تتمثل يف اأن، �ساأنه �ساأن ال�سحر ميار�ص اأفعال 

ال�رشد  الواقع كما يجد املرء يف فن  توؤثر يف 

�سيقع  مبا  تتنباأ  اإدراكا  اأكرث  اأو  اأقل  ظروفا 

لحقا، األي�ص كذلك؟

بالنزعة  تتعلق  نظرية  وتوجد  نعم.   ll

اال�سمية )Nominalisme( والواقعية.

- اأنا ل اأتذكر ذلك، اأنتم تتذكرون عملي اأح�سن 

مني.

ll اأعتقد اأنه كان اأحد املقاالت االأكرث اإفادة 

االأقل هو واحد من تلك  اأو على  الذي كتبتم، 

املقاالت التي تروقني اأكرث.

- اإين اأتذكر تلك املالحظة ب�سكل ملتب�ص جدا. 

اأردت القول اأن ما يحدث يف عمل �رشدي ينبغي 

اأن تتم درا�سته. واأن ماي�سري حينئذ يتخذ دور 

اأعتقد  كذلك؟  األي�ص  �سغرى،  �سحرية  عمليات 

باأن ذلك ح�سل...

يتحدث  املقال  ذلك  باأن  تتذكرون  اأال   ll

بخ�سو�ض   )Chaucer( لت�ساو�رص  ترجمة  عن 

وقد  �سكني.  بغر�ض  االأمر  يتعلق  اإذ  االغتيال، 

مبا�رصة  غري  تعبري  ب�سيغة  بتحليلها  قمتم 

ترجمها �ساو�رص ب�سيغة مبا�رصة جدا...؟

اأنه خالل وقت ما  اأقول  اأنا  اأتذكر.  الآن  - ل. 

اأعني  الرواية.  اإىل  ال�ستعارة  من  املرور  مت 

تدقيق  �سئنا  واإذا  ال�سمية.  اإىل  الواقعية  من 

ذلك التاريخ، توجب علينا البحث عنه يف تلك 

ال�سطر  ذلك  �ساو�رش  فيها  ترجم  التي  اللحظة 

اخليانات«  املخفي،  »باخلنجر  يقول:  الذي 

ب »اإن من يبت�سم بخنجر حتت قبعته«. يكون 

املثالية  اللحظة،  تلك  تعريف  با�ستطاعتنا 

اأ�سبه باللحظة حيث يتم فيها  بطبيعة احلال، 

املرور من الإ�ستعارة التي يكون فيها املتخيل 

هو الواقع، اإىل الرواية التي لي�ص الواقع فيها 

لنكوف  را�سكو  بل،  اجلرمية  اأو  الإغتيال  هو 

)Raskolinkov( على �سبيل املثال.

البداية  يف  اأرغب  كنت  احلال.  بطبيعة   ll

الرواية،  بنية  على  االإحالة  بغية  هناك  من 

اأنتم  احلديثة.  الرواية  بنية  وعلى اخل�سو�ض 

تعتربون مرتجما كبريا لفولكرن )Faulkner(، اأنتم 

برو�ست   جوي�ض،  بعولي�ض  عميقة  دراية  لكم 

)Proust( وكل ال�رصد احلديث...

- اأعتقد اأنه باإمكاين اأن اأنتحل – يتوجب علي 

ان اأنتحل- حينما قال �ساو )Shaw( عن اأونايل 

�سوى  لديه  جديدا  كان  ل�سيء  اأن   )O’neill(

جتديداته. اأعتقد اأنه يف حالة فولكرن- ورمبا 

حالة برو�ست، واإن كنت اأتكلم  عنه بكثري من 

اأكرث من فولكرن، مع تقديرهما معا-  التقدير 

فاإن تلك احليل تنتهي بالإ�سجار. والتي نعود 

اإليها يف : »يف ناحية من نواحي اإقليم املنت�سا 

ل اأريد اأن اأذكر لها ا�سما...«)1( اإ�سافة اإىل ذلك 

البدء  عليه  ينبغي  كان  �سابا  موؤلفا  اأن  اأعتقد 

بالب�ساطة ولي�ص بالتعقيد.

ll اأال تعتقدون اأن ذلك �سبيه اإىل حد ما مبا 

eBaud يقاله فالري )Valery( فيما يخ�ض بودلري )

140نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

بورخي�ص:

املذاق الذي 

اأ�ست�سيغه 

بعمق هو 

املذاق 

امللحمي. 

فعندما اأفكر 

يف ال�سينما، 

مثال، اأفكر 

غريزيا يف 

فيلم وي�سرتن

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 

 s  s s



laire( الذي عقد العزم على اأن ي�سبح كال�سيكيا 

رومان�سية  مع  يتعار�ض  اأن  عليه  كان  الأنه 

�سابقة؟ مبعنى اأن كل تلك التجديدات ال غنى 

كال�سيكية  ن�سوء  يتعقبها  اأن  اأجل  من  عنها 

اأن  الرواية،  يف  التجلي  ت�ستطيع  جديدة 

يتواجد جدل داخلي – اإذا جاز يل ذلك- يف 

تاريخ االأدب...

- طيب، لكن بالدفع بال�سيء اإىل حدود برهنة 

بوا�سطة العبث، فاإن ذلك كان يعني اأن فولكرن، 

فريجينيا وولف )virginia woolf( وبرو�ست كان 

كتاب  النهاية  يف  يكون  كي  بهم  �سي�سحى 

اأن  قوله  تريدون  فما  اأمزح،  اإين  ل،  جيدون... 

نوعا من  ت�سبه  اإنها  ال�سريورة �رشورية،  تلك 

وميكنه  �سطبه  ميكننا  ل  والذي  واجلزر،  املد 

قليل  اأو  بكثري  يتحقق  اأن  احلال-  –بطبيعة 
اأن فريجينيا وولف  ال�سعادة، فمثال، جند  من 

ج�سدته ب�سكل جيد يف اأورلندو )Orlando( ويف 

كتب اأخرى، فقد ج�سدته ب�سعادة اأقل. اأما فيما 

بال�سياع  انتهى  اأنه  اأعتقد  بفولكرن،  يتعلق 

رواياته  اإحدى  ففي  اخلا�سة.  متاهاته  ويف 

اأكرب-  اإذلل  القارئ  اإذلل  اأجل  -من  حيث 

على  ال�سم،  نف�ص  حتمالن  �سخ�سيتان  توجد 

�سبيل املثال..

ll يف �سياء غ�ست.

النهاية  اإىل  اأذهب  مل  لأين  اأتذكر  ل  ح�سنا،   -

يف تلك املتاهة، واإن كان ذلك على ما اأعتقد 

يزعجني.

لوكا�ض  ا�سم  حتمل  ال�سخ�سيات  اإحدى   ll

ا�سم  االأخرى  وحتمل   )Lucas Burch( بور�ض 

يوجد  وبينهما   .)Byron Bunch( بون�ض  بايرون 

التبا�ض ما. اإال اأن لذلك �سلة بحبكة الرواية.

اإخراج فيلم  الأيام اقرتح علي  - يف يوم من 

بني  تطابق  هناك  والبو�سلة.  املوت  لق�ستي 

يف  حتى  غام�ص،  ب�سكل  وال�سحية،  القاتل 

روث  ا�سم  يحمل  اأحدهما  اأن  مبا   – ا�سمهما 

 ،)Scharlach( ويحمل الآخر ا�سم �سارل�ص )Ruth(

اأحمر وقرمزي- فذلك ما جعلني اأفكر اأنه اإذا 

ما مت نقل ذلك �سينمائيا، فقد توجب اأن يقوم 

بالدورين ممثل واحد، كي نتبني، ب�سكل معني، 

األي�ص  اأي�سا.  انتحار  اأنه مل يكن قتل فقط، بل 

كذلك؟

االإنتظار، يحمل  اإىل ذلك، ففي  باالإ�سافة   ll

اليخاندرو فيالريه )Alejandro Villari( نف�ض ا�سم 

قاتله.

اأمتنى  اأنه من الآن ف�ساعدا،  - �سحيح.  غري 

اأن اأح�سن الت�رشف واأل اأخاطر بتلك الأ�سياء.

األي�ض  ما،  معنى  االألعاب  لتلك  اأن  غري   ll

كذلك؟

بهدف  بها  اأقوم  لن  حال  اأي  وعلى  بلى.   -

ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  البورجوازي«.  »اإذهال 

فغالبا ما كان البورجوازي ي�ساب بـ»اإذهال« 

املقرف  اإدها�سه. فمن  يراد  فاه حني  يفغر  اإذ 

توظيف تعبري دقيق.

ll يبدو يل اأنه توجد يف كل اأعمالكم اجتاهات 

وميول معرو�سة بطريقة خطابية مت تطويرها 

الفرن�سية.  اجلديدة  الرواية  كتاب  قبل  من 

اأن قمتم بطرح ق�سايا وقاموا  فقد �سبق لكم 

بنائي يف  بتطويرها فيما بعد على م�ستوى 

رواياتهم.

يف  جديدا  �سيئا  ثمة  اأن  �سنفرت�ص  ح�سنا،   -

كفر�سية.  ذلك  �سنتخذ  كذلك؟  األي�ص  عملي، 

اإىل حتقيق  كاتب  يتو�سل  عام، حينما  ب�سكل 

هدف ما، يعتقد اأنه و�سل اإىل ظروف نهائية. 

وملا يطور اآخرون ذلك الو�سع، ي�ساب بالغيظ، 

األي�ص كذلك؟ لأنه يعتقد اأنه و�سل اإىل النهاية. 

م�سور   ،)Xul Solar( �سولر  ك�سول  حالة  اأتذكر 

جريئ جدا واأنه يغتاظ من كل ما ن�سميه اليوم 

اأنه قاد تلك امل�سرية  فنا جتريديا، فقد بدا له 
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اإىل ما ا�ستطاعت اأن ت�سل اإليه. بحيث اإنه اإذا 

ما جلاأت اإىل �سجب ما يحدث اليوم، فذلك يعني 

اأنني قمت بخطوة، مهما كانت متوا�سعة. فقد 

اأن  اإل  بعيدا.  اآخرين ذهبوا  اأن  بالغيظ  اأ�ساب 

اإرادتي.  على  يتوقف  ل  بتطور  يتعلق  الأمر 

مع  حدثت  التي  ال�ساذة  الأ�سياء  هي  فكثرية 

كتبي: كنت يف تك�سا�ص، ف�ساألتني �سابة اإذا ما 

 ،)le Golem( »كنت اأثناء كتابة ق�سيدة  »الغوليم

الدائرية،  الأنقا�ص  ق�ستي  تغيريا على  اأجري 

وهي كتبت  منذ زمن طويل جدا. فكرت حلظة، 

مل  اأنه  لها  وقلت  مالحظتها  على  �سكرتها 

ي�سبق يل اأن فكرت يف ذلك، على اأنه يف الواقع 

ب�سكل  كانتا  والق�سيدة  الق�سرية  الق�سة  اأن 

جوهري، ت�سكالن �سيئا واحدا.

اأهمية    االأكرث    النقدية    الكتب    اأحد    ll

 Ana( قامت   بتاأليفه   اأنا   ماريا   بارنيت�سيا

تعتقدون  ماذا  عملك.  حول   )Maria Barrenechea

بخ�سو�ض ذلك؟

- نعم، لقد متت ترجمته اإىل الإجنليزية حتت 

عنوان: �سانع املتاهات، اأو مهند�ص املتاهات. 

اأقراأه،  مل  بالتقدير.  جدير  كتاب  اأنه  اأعتقد 

كثريا...  يعزيني  ل  املو�سوع  لأن  �سك  بدون 

يخ�سني.  �سيئا  اأقراأ  حينما  بالإنزعاج  اأ�سعر 

اأي حال  على  الكتب،  اأف�سل  اأنه  اأعتقد  اإين  اإل 

فقد ا�ستحق اأن يرتجم واأن ذلك قدم يل خدمة 

جليلة.

ll ففي اجلزء االأخري من هذا الكتاب، ملحت 

موقفكم  ق�سية  اإىل  بارنيت�سيا  ماريا  اأنا 

ال�سيا�سي الذي هو مثار جدال.

انتميت  اأن موقفي ب�سيط جدا.  اأعتقد  - طيب، 

اإىل احلزب املحافظ. وقد ف�رشت اأنه اأن تكون 

نوع  هو  الأرجنتني،  جمهورية  يف  حمافظا، 

التموقع  واأن   ،)SCEPTICISME( ال�سكوكية،  من 

والفا�سية،  ال�سيوعية  بني  و�سيطة  م�سافة  يف 

التي  العهود  يف  اأنه  اأعتقد  و�سط.  حزب  هو 

كان فيها املحافظون يف ال�سلطة متاثل عهود 

ذلك،  ذكر  عدم  عن  الإحجام  فلماذا  كرامة، 

كنت  اإين  جذريا.غري  كنت  رفاهية.  ]عهود[ 
اأحد  لأن  ذكرها:  من  اأخجل  لأ�سباب  جذريا 

 )Isidoro Acevedo( اأت�سفيدو  اإزيدورو  اأجدادي، 

 Leandreo( األيم  للياندرو  حميما  �سديقا  كان 

Alem(. ل اأعتقد اأن لتلك الأ�سباب اجلنيالوجية 

قيمة ما. اأيام قبل النتخابات الأخرية، قابلت 

هاردوي )hardoy( فقلت له »باأين اأريد اللتحاق 

باحلزب املحافظ اآنذاك. فقال يل: »لقد جننت 

له  قلت  حينئذ  الإنتخابات«.  �سنفقد  متاما، 

له  قلت  �ساحكا.  كالتايل،  الكلمات  بع�ص 

بالأ�سباب  �سوى  يهتم  ل  مهذبا  اإن�سانا  »اإن 

كنتم  فاإذا  »ح�سنا،  فاأجابني:  ال�سائعة«. 

ب�سدد البحث عن �سبب �سائع، ل تقدمون على 

فعانقني  عليه«.  عرثمت  لقد  اإ�سافية.  خطوة 

بالأح�سان م�ستقبال اإياي. بال ريب هل اأتكلم 

اأين  اإل  كربى.  اأهمية  ذات  اأ�سياء  عن  بطي�ص 

دنيا.  اأهمية  لديه  حتتل  كاتب  اآراء  اأن  اأعتقد 

اأو ما  �سيا�سي،  اإىل حزب  الإنتماء  اأو  راأيا،  اإن 

لنا  يقدم  اأن  ي�ستطيع  امللتزم،  بالأدب  ن�سميه 

الأدب  لي�ص  مقيتة.  اأو  �سعيفة  رائعة،  اأعمال 

اأكرث �سهولة. اإنه ل يتقيد باآرائنا، اإنه �سيء ل 

من  عمقا  اأكرث  الأدب  اأن  اأعتقد  اآراء.  ت�سنعه 

اأن تتغري ولهذا  اآرائنا، فباإمكان هذه الأخرية 

فاإن اأدبنا لن يكون خمتلفا، األي�ص كذلك؟ 

بخ�سو�ض  عديدة  مرات  ذلك  قلتم  لقد    ll

.)Kipling( كيبلينغ

قدرة  للكاتب  ان  قال  فقد  احلال.  بطبيعة   -

على  قادرا  يكون  ل  اأنه  اإل  خرافة  حبك  على 

معرفة اأخالقها. وقد التزم بذلك اآخرون، فيما 

بعد. وقد قال ذلك بحزن معني لأنه كان كاتبا 

لتربير  اأو  لدعم  عمله  خ�س�ص  فقد  ملتزما، 
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الإمرباطورية الربيطانية ويف اآخر اأيام حياته، 

اآخر، فقد كتب  اأن ما قام به كان �سيئا  اأدرك 

بع�ص الق�سائد وحمكيات رائعة واأن م�رشوعه 

ال�سيا�سي رمبا كان فا�سال.

يفهم  اأن  بورخي�ض ميكن  يخ�سكم،  فيما   ll

كونه   )péronisme( البريونية  جتاه  موقفكم 

موقفا عدوانيا.

- اأظن اأن كلمة عدواين �سعيفة �سيئا ما. اإن ما 

اأ�سعر به هو الإ�سمئزاز. واأعتقد اأين اأ�ستطيع قول 

البعيدين،  اآبائي  اأحد  بخ�سو�ص  ال�سيء  ذات 

دي  مانويل  خوان  ا�سم  يحمل  كان  والذي 

�سخ�سية   )2(،)Juan manuel de rosas( روزا�ص 

كريهة .

يتم  املوؤلف،)3(  قراءة  فاأثناء  ذلك،  ومع   ll

اكت�ساف ق�سة ق�سرية، ق�سيدة نرثية تقريبا، 

ال�سبح. هل تتذكرونها؟

خالل  من  حكايتها  اإىل  ا�ستمعت  لقد  نعم،   -

وبوا�سطة   ،)Corrientes( بكورينتي�ص  رجل 

اأولئك  اأن  ومبا   .)Resistencia( بريززتن�سيا  اآخر 

�سيا�سيا،  وفاق  على  يكونوا  مل  الأ�سخا�ص 

افرت�ست اأن الواقعة كانت حقيقية. بيد اأنه اإذا 

البريونية،  عن  دفاعا  الأق�سو�سة  تلك  كانت 

 - اأ�سالة  اأقل  تعبريا  اأ�ستعمل  كي   - حينئذ 

كنت �ساأقطع اليد التي كتبتها بها.

ll كال، ال اأعتقد اأن تلك االأق�سو�سة تنافح عن 

البريونية، اإال اأنها تف�سري ح�سا�ض جدا للظروف 

يف  حينذاك  وقعت  التي  واالأحداث  اخلا�سة 

تعترب  بجملة  تنتهي  االأق�سو�سة  الأن  البالد، 

يف ت�سوري، دالة جدا : »ورع �سكان ال�ساحية 

ال�ساذج...«

اأعتقد  ل  اأين  غري  �سحيح.  ذلك  اإن  نعم،   -

يربر  ال�ساحية  ل�سكان  ال�ساذج  الورع  اأن 

ب�سيء  يتعلق  الأمر  اأن  اأعتقد  املركز.  تواطوؤ 

ل�سكان  ال�ساذج  الورع  احرتام  اأ�ستطيع  اآخر. 

ال�ساحية، اإل اأين ل اأدين باأي احرتام ل�سخ�ص 

ما ي�سبح بريونيا ب�سكل لئق والذي، اإ�سافة 

عن  بدعابات  انقطاع  بدون  يقوم  ذلك،  اإىل 

بايرون )Peron( كي ل يعتقد اأنه كان غبيا.

ll الالفت للنظر، اأن االأق�سو�سة تو�سلت اإىل 

اأي  بدون  حديثة،  �سورة  للبريونية  تقدم  اأن 

نوع من العدوانية، واأن تعمل على اإزالة اأ�سياء 

كانت تعترب اإيجابية يف البريونية حقيقة.

اأنا  كنت  اإذا  لكن  كثريا،  لذلك  اأتاأ�سف  اإين   -

علي  يتوجب  هل  الأق�سو�سة،  تلك  كتب  من 

تاأويلها؟ ومع ذلك  فاإنه مل ي�سبق يل اأن فكرت 

طرفة  اأنها  اعتقدت  كتبتها،  فحينما  ذلك.  يف 

اأنها  ذلك  اإىل  اأ�سف  ف�سول،  اأكرث   )anecdote(

كانت  اإذا  ما  حالة  يف  والتي  حقيقية،  كانت 

تبتكر،  اأن  ت�ستحق  كانت  فاإنها  حقيقية،  غري 

اأنه يوجد حينئذ العديد من  األي�ص كذلك؟ على 

مو�سوعات النقا�ص يف العامل، فلماذا احلديث 

اأجيده  ل  مو�سوع  هي  والتي  ال�سيا�سة  عن 

اأفهمه  والذي  اأهوائي؟  وراء  اأجنر  حيث  كثريا 

لقد  اأخالقية.  ق�سية  مثل  ذلك  على  عالوة 

لحظتم جيدا اأن يل ان�سغالت اأخالقية. اأثناء 

حديثنا عن بودلري، دو�ستويف�سكي، بو...

ll ما حدث، اأنه يتم االإهتمام مبا تعتقدون 

ب�سبب عملكم، الذي ميتلك اأهمية كبرية. 

ل  الإهتمام،  بذلك  يتمتع  كان  فاإن  طيب،   -

اأعتقد اأن ذلك ل يعطيني حقا اأوفر من اآخرين 

من اأجل تف�سريه. على الكاتب، اأ�سا�سا، اأن يكون 

قوله  اأ�ستطيع  ما  اإن  بحيث  وتلقائيا،  وديعا 

اأنا ماريا  اأقل �ساأنا مما قالته عنه  عن عملي 

بارنيت�سيا، اأو �سخ�ص اآخر اأيا كان. اأنا مل اأكتب 

وتقراأونها  واحدة،  مرة  اإل  الق�سرية  ق�س�سي 

اأكرث  اإليكم  تنتمي  اإنها  عديدة.  مرات  اأنتم 

مني. فقد بذلت ق�سارى جهدي كي ل تتدخل 

اآرائي يف عملي. بحيث اإنه حينما يقال يل اإين 
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اأعي�ص يف برج عاجي، اأقول باأن تلك ال�سورة 

- مقتب�سة من اخليبات- هي خاطئة. مبا اأنه 

ل اأحد ميلك ذرة �سك حول ما فكرت فيه. غري 

اأين ل اأعتقد اأن ما اأفكر فيه ب�ساأن ال�سيا�سة اأو 

يف  يوؤثر  كربى-  اأهمية  ماله   - الدين  ب�ساأن 

ما اأكتب. اأحدهم قال يل يوما اإين اعتقدت اأن 

يف  يوجد  لأنه   )Cyclique( دوريا  كان  التاريخ 

اأ�سكال يتم تكرارها.  اإحدى ق�س�سي الق�سرية 

اإل اأن ما قمت به، هو الإفادة من الإمكانيات 

ل  ذلك  اأن  بيد  الدورات.  لنظرية  الإ�ستتيقية 

يعني اأين اأومن بها. ول يعني كذلك اأين ل اأومن 

بها. فاأنا اأول وقبل كل �سيء اأديب، فبارتكازه 

من  الإ�ستفادة  جرب  اخلا�سة  ان�سغالته  على 

امليتافيزيقا  الفل�سفة،  الأدبية،  الإمكانيات 

اأمتلك  ل  فاإين  احلال  وبطبيعة  والريا�سيات، 

رجل  فيل�سوفا،  بو�سفي  اأتكلم  حتى  نفوذ  اأي 

علم ول بو�سفي عامل ريا�سيات.

ll غري اأن لعملكم اأهمية اأ�سا�سية ...

- كال، كال، ل اأعتقد. لقد حددت لنف�سي الت�سلية 

اأن  اأعتقد  اأين  كهدف ورمبا ان�سغال البال. بيد 

النا�ص ميلون ب�سكل �رشيع جدا مما اأكتب.

ll لكن، لنفر�ض اأنه يكون خطوة را�سخة من 

اأجل توطيد لغة - من بني اأ�سياء اأخرى- لن 

تكون لغة حملية.

- اآه، اإذن ، ذلك نعم. لقد اأتيت، بحق، اإىل هناك 

بعد اأن ارتكبت كل الأخطاء املمكنة. ملا �رشعت 

اإ�سبانيا  اأكون  اأن  اأرغب يف  كنت  الكتابة،  يف 

كال�سيكيا اإن�سانيا، من القرن ال�سابع ع�رش. بعد 

ذلك، قمت ب�رشاء معجم الأرجنتينية ثم نويت 

الق�سد على اأن اأكون  كاتبا حمليا. فعملت على 

ح�سد الكثري من الكلمات املحلية التي مل اأكن 

لأفهمها قط دون غوث معجمي، على اإثر ذلك 

اآليت على نف�سي األ اأخ�سع اإىل التجربة. واأعتقد 

اأرجنتيني  الراهن، كمثل  الوقت  اأكتب، يف  اأين 

عادي.  ب�سكل  بالأرجنتينية  اأكتب  عادي. 

يعني اأين ل اأحاول اأن اأكون اإ�سبانيا لأن ذلك 

اأكون  اأن  اأحاول كذلك  واأل  �سيجعلني متنكرا، 

اأي�سا.  متنكرا  �سيجعلني  ذلك  لأن  اأرجنتينيا 

اأعتقد اأين تو�سلت اإىل اأن اأكتب بوداعة معينة. 

 )Argot( اأومن باللغة املحلية، ول بالعامية ل 

التي هي تخييل اأدبي فقري بنوع مقبول، األي�ص 

كتبت  موؤخرا،  اأدبي.  تعاقد  وبالأحرى  كذلك؟ 

من  واحرت�ست   )4(،)Milongas( »ميلونغات« 

اأنه  اأدركت  لأين  عامية،  كلمة  اأي  اأ�سمنها  األ 

اإذا ما خ�سعت اإىل تلك التجربة اآنذاك �سيف�سد 

ما�سكا  الكاتب  توهم  يتم  وحينئذ  �سيء  كل 

مبعجمه يف يده حماول اأن يكون »اأوريللريو« 

املرء  اأن يكون  اأنه كون  واأعتقد   ...)5(  Orillero

اأوريللريو يتمو�سع بالأحرى يف ال�سوت.

الهوام�ص

عن املجلة الفرن�سية: )Magazine littéraire(  عدد 376 ماي 

Philippe Bae 1999 �ص: 20-25 ، ترجمة فيليب باطايون

taillon ، )الهوام�ص من اإعداد فيليب باطايون( خوان خو�سيه 
�سايري وخورخي كونتي. 

)1 ( -  يتعلق الأمر باجلملة الأوىل من رواية دون كيخوتيه

 ،)Juan Manuel de Rosas(  خوان مانويل دي روزا�ص  -)  2(

الأرجنتني كديكتاتور دموي  �ساد  الكبار،  الأر�ص  اأحد مالك 

من 1835 اإىل 1852.

)3  (-  خورخي لوي�ص بورخي�ص، املوؤلف ، ون�سو�ص اأخرى، 

غاليمار 1965 

)4  (-  ميلونغات )Milongas(:  اأغنية ورق�ص �سعبي لريودي 

لبالتا Riodela plata تكون م�سحوبة بالقيثارة. تعترب اأ�سال 

للتانغو. 

)5(  - اأوريللريو )Orillero( : �ساكن الأحياء ال�سعبية مليناء 

بوين�ص اإير�ص، اأحياء تغنى وترق�ص فيها امليلونغا.        
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اإبراهيم ن�سـراهلل

نحن م�صابون بلعنات املكان،

التاريخ، وال�صـور اجلاهـزة 

145] كاتبة وناقدة من ُعمان . 

�ساعر وروائي معروف من  ابراهيم ن�رشاهلل 

ان )الأردن( من اأبوين فل�سطينيني 
ّ
مواليد عم

له  �سدر   1949 عام  اأر�سهما  من  اقتلعا 

والروايات  ال�سعرية  الدواوين  من  العديد 

من  العديد  اىل  اأعماله  ترجمت  كما  والكتب، 

اللغات العاملية.. ونال العديد من اجلوائز..

] قبل اأن نبداأ.. 

االأوىل مل�سقط. ماذا كان ي�سكن خميلتك عن  زيارتك  هذه   ll

هذه املدينة قبل اأن تزورها؟ 

- ُعمان تاريخ طويل، ممتد ومده�ص، وقليلة هي املدن العربية 

ذلك  بني  موّزعا  جئت  وخارجه.  املكان  يف  اإنها  مثلها،  التي 

يل  يتح  مل  ق�سرية  الزيارة  ولأن  لكن،  احلا�رش،  وهذا  التاريخ 

التعرف اإل على بع�ص احلا�رش، وهو احلا�رش الإن�ساين الأليف 

والطيب والدافئ.

ll ال اأدري، كنت اأود التحدث معك واأنت يف م�سقط عن مدى 

الكتابة هي

حماورة حلالة

حزن

[ v [

الكتابـة 

تاأ�سيـ�ص لذاكرة

�سد الن�سيـان

والطماأنينـة

 املري�سة

  حوار : اآمنـــة الربيــع ]



معرفتك اأو اإطالعك عن االأدب يف ُعمان، لكن الوقت 

مل يت�سع. 

- هناك اأ�سماء ُعمانية حا�رشة يف الأدب العربي، 

وبخا�سة الأ�سماء التي ن�رشت يف اخلارج، �سواء يف 

م�رش اأو بريوت اأو الأردن اأو دم�سق...

الأ�سا�ص  والن�رش هي  التوزيع  م�سكلة  تعرفني  وكما 

يف م�ساألة ح�سور الكتاب اأو عدم ح�سوره، لأنني ل 

ل كثريا على الكتب التي ت�سل فقط عرب ال�سداقات 
ّ
اأعو

وعرب الأ�سدقاء؛ هذا اأمر ل بد منه اأحيانا، لكنه لي�ص 

بالتاأكيد احلل، لأن الكتاب حني يطبع يجب اأن ي�سل 

اإىل القراء، ومن �سمنهم الكتاب. لكني، هنا اطلعت 

الن�رش،  دور  بع�ص  مع  م�سرتكة،  ن�رش  م�ساريع  على 

واأظن اأن هذه اخلطوة يف غاية الأهمية، فقد جنحت 

يف البحرين وكذلك يف ال�سعودية.

يا  م�سقط،  يف  االأماكن  بع�ض  �سك  بال  زرت   ll

اأثارت  ترى ما الذي تركته فيك هذه االأماكن؟ ماذا 

بداخلك من �سجون؟ وهل تت�سابه املدن اأو العوا�سم 

يف �سيء؟ 

- هناك تقاطعات كثرية بني املدن، بحيث تختلط 

اأحيانا، فال يعرف الإن�سان هل مير يف هذا ال�سارع 

 فيه من قبل. وهذا يحدث حني 
ّ
لأول مرة اأم اأنه مر

تزور الكثري من املدن. اأما ما اأثار اإعجابي فعال يف 

ُعمان فهو احلفاظ على النمط املعماري، وهذا يعطي 

املدينة ب�سكل عام �سخ�سية ل ميكن اأن تختلط مبدن 

اأخرى.

ق�سيدة  عن  القدمي  الكالم  يتجدد  ال�سعر  يف   ll

النرث والتفعيلة واليوم يكتب الذين كانوا ال يكتبون 

ال�سعر  �سوؤال عن  اأي  �سمحت يل،  اإذا  �سعرا.  ال�سعر 

املعنى.  خيانة  اأ�سكال  من  �سكل  هو  لك  �ساأوجهه 

ماي�سرتو(  كنت  )لو  االأخري  ديوانك  من  تقراأ  واأنت 

وددنا اأال تتوقف. 

ماذا ي�سغلك يف اأثناء قراءة الق�سيدة؟ مباذا تهتم؟

- ي�سغلني دائما وجود �سخ�ص ما يف القاعة، اأح�ص 

اأن القراءة موجهة اإليه، اأحيانا اأختاره قبل الدخول 

فيها  يتم  التي  الفرتة  يف  واأحيانا  القاعة،  اإىل 

تقدميي فيها. وقد كتبت عن ذلك يف كتابي )ال�سرية 

بداأت  كنت  ممثلة،  �سديقة،  عن  وحتدثت  الطائرة(، 

القراءة لها يف اأم�سية بريوتية، وحني خرجت، ب�سبب 

�رشورة اإدخال اأمها للم�ست�سفى ب�رشعة، ارتبكت، اإذ 

من ال�سعب العثور على اإن�سان اآخر ب�سهولة.

اأن  مبعنى  القاعة،  بدفء  اأح�ص  اأن  اأي�سا  يهمني 

هناك قاعات تبدو م�سطحة وغري حميمة؛ ول اأحب 

القراءة يف العراء، مبعنى الأم�سيات خارج القاعات، 

اأح�ص باأن لل�سعر مذاقا ورائحة ودفئا يجب اأن تظل 

داخل املكان.

الأم�سية  يف�سد  باأنه  اأح�ص  الذي  الغريب  ال�سيء  اأما 

امليكروفون،  فهو  ناجحة  يجعلها  اأو  اأحيانا 

تقراأ  اأن  ت�ستطيع  متقن  جو  ففي  ال�سوت،  وهند�سة 

بي�رش و�سهولة، كاأنك تبوح، دون اأن ت�سطر لل�رشاخ 

لإي�سال �سوتك. 

واأ�سيف هنا، اإن الق�سائد كالنهر ل ميكن اأن ت�ستحم 

ق�سيدة  هي  مرة  كل  يف  فالق�سيدة  مرتني،  به 

الق�سائد  وبع�ص  خمتلفة،  الأجواء  لأن  خمتلفة، 

اأم�سية بعينها، ول  الأبهى يف  لها ح�سورها  يكون 

لفرط  الق�سائد،  بع�ص  اأن  كما  احلالة.  هذه  تتكرر 

لأن  قراءتها،  اأ�ستطيع  ل  عاطفيا،  القوية  جرعتها 

ولذا  الكتابة،  حلظة  مثل  قا�سية  ت�سبح  القراءة 

بع�ص  مثل  عامة،  اأم�سيات  يف  قراءتها  اأحتا�سى 

ق�سائد )مرايا املالئكة( و )ب�سم الأم والبن(. 

هذا  ت�سكيليا،  وفنانا  وروائيا  �ساعرا  كونك   ll

ميد  ال�سعر  اأن  كما  الرواية  ميد  �سك  ال  التداخل 

باأن جملة  �سعرت  اأي حلظة  واللقطة. يف  ال�سورة 

وجدت  ومتى  للق�سيدة؟  ي�سلح  مكانها  للرواية 

اأن لفظة �سعرية ما �سوف تفتتها لقطة �سينمائية 

فاأهملتها مل�سلحة العد�سة؟ 

ها 
ّ
- كثرية هي اجلمل التي متر يف الروايات واأح�س

تبدو  اإذ  الق�سائد،  يف  الأمر  وكذلك  �سعرية،  بوؤرا 

اإىل حد ل يو�سف،  �سا�سعة  اأحيانا  رباعية �سغرية 

146نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 

 s  s s



هذه  يوم  ذات  كتبت  حينما  معي  حدث  وقد 

الرباعية:

الذي قتلْك

يف امل�ساء ليحتلَّ �سبحا مكانْك

.. وملا يزل عاجزا 
َ

�ساب

اأن ميتطي يا حبيـبي ح�سانْك

على  قدرتها  يف  كثريا  قتني 
ّ
اأر الرباعية  هذه 

�سخ�سيات،  اأربع  وم�سائر  طويل  زمن  احت�سان 

القتيل واحل�سان. وهكذا  القاتل واحلبيبة واحلبيب 

يف  الأرحب  مداها  وجدت  اأن  اإىل  تتفاعل  ظلت 

روايتي )زمن اخليول البي�ساء(، واإذا بها متالأ بقوة 

ع�رشات ال�سفحات. ومن هذا الرباعية ولدت ريحانة 

والهباب واحل�سان والزوج القتيل.

وهناك اأي�سا ق�سائد اأفكر فيها كاأفالم ق�سرية، مثل 

)احلفل(، واأخرى كرواية كاملة مثل )الدليل(. واأظن 

اأن هذه �سمة اأ�سا�ص من �سمات ال�سعر يف كثافته غري 

العادية، وتداخل ال�رشد مع ال�سعر.

اأما العد�سة فهي دائما متنحني �سيئا اآخر، هو العني 

ب�سكل  تكون  اأن  ال�رشورة  من  لي�ص  وهذه،  الثالثة؛ 

مبا�رش يف الق�سيدة اأو الرواية، هذه تعلمك اأن ترى 

بالكلمات. 

مرحلة ال�سفر الفل�سطيني.. 

ll قلت يف اللقاء بالنادي الثقايف »كل �سيء يريد 

من هذا ال�سعب اأن ين�سى« وقبل اأن نن�سى، حدثنا 

عن بداياتك وعن املوؤثرات التي تركت ب�سمة قوية 

يف داخلك ويف تكوينك. 

- حياتي يف خميم الالجئني هي املرحلة الأهم يف 

الطفل املولود  اأنا  الفل�سطينية، لأنني  للنكبة  وعيي 

بعد �سنوات من طرد اأهلي من وطنهم، وجدت نف�سي 

اأتون املاأ�ساة بكل ما تعنيه من ت�رشد  مبا�رشة يف 

الإن�سان  تلقي  حلظة  اإنها  للدليل.  وفقدان  و�سياع 

لكنها،  مبا�رشة،  الراأ�ص  على  القاتلة  ال�رشبة  تلك 

دوار  ما،  بدوار  ت�سيبه  اإنها  تقتله،  مل  احلظ  حل�سن 

اأم  ي�سقط؟  هل  �سينتهي،  ما  اإىل  يعرف  ل  مرعب 

ذاكرته؟  حياته؟  �ستفقده  هل  مرتنحا؟  يدور  يظل 

كان  لكن  باأعجوبة،  وجنونا  باأعجوبة؟  �سينجو  اأم 

من ال�سعب األ اأفلت من موؤثرات تلك ال�رشبة، واأنا 

اأ�ساهد حلظة الرتنح تلك التي كان ميكن اأن جترفني 

وجترف اأهلي اإىل ليل ل خروج منه.

ll ذكرت يف �سهادتك الذاتية باأن امل�سادفة التي 

حدثت مع القراءة هي قراءة االأعمال احلزينة. اليوم 

هل ي�سكنك حزن ما؟ ما �سكله؟ كيف تبدده؟ 

ولالأ�سف  الب�رش،  تاريخ  من  اأ�سا�سي  جزء  احلزن   -

اأفراح.  اأدب  عليه:  نطلق  اأن  ميكن  ما  هناك  لي�ص 

اإىل  الإن�سان مل ي�سل  لأن  دائما،  اأحزان  اأدب  هناك 

قت قلبه 
ّ
اأر حّل قاطع لأي م�ساألة من امل�سائل التي 

منذ ع�رشات الآلف من ال�سنوات.

واحلالة  هذه،  احلزن  حلالة  حماورة  هي  الكتابة 

تكتب  حني  لكنك  احلزن،  بهذا  زاخرة  الفل�سطينية 

تعي�ص؛ تعي�ص حيوات اأخرى واأزمنة اأخرى. ولعل هذا 

هو تعوي�ص عن كل ما فقدته، كاإن�سان وكفل�سطيني 

الذي  واأنت تبدد كل هذا املوت  اأي�سا. ولذلك تفرح 

ذاكرة  تاأ�سي�ص  على  قادر  لأنك  تفرح  حولك،  يلتّف 

�سد  موجة  لأنك  تفرح  حولك،  وللب�رش  لك  جديدة 

الن�سيان والطمئنان املري�ص، تفرح لأنك تغدو يف 

اأماكن كثرية وقلوب كثرية. 

ll ما زلنا مع �سهادتك الذاتية. بداأت الكتابة يف 

املرحلة االإعدادية بق�سيدة هجاء يف اأ�ستاذ اللغة 

العربية ا�سمه »ربيع. تقول اإنك تعلمت اأقوى در�ض 

اأو ميدحه. ماذا  الذي يهجوه  االأدب وما  يف معنى 

كان ذلك الدر�ض؟ 

اأ�سهر  بعد  وا�ست�سهد  الأ�ستاذ  ذلك  هجوت  حني   -

كثريا،  حزنت  بيتنا،  من  الأمتار  مئات  بعد  على 

حياتك  تبداأ  اأن  ميكن  كيف  اإذ  بالعار،  اأح�س�ست  بل 

ككاتب!! بهجاء �سهيد؟!

منذ ذلك اليوم اأح�س�ست اأن الق�سائد تكتب من اأجل 

النا�ص، ل �سدهم، وهذا هو اأهم در�ص تعلمته، لأنني 
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هذه  يف  موقعي  التجربة،  بهذه  مرة،  لأول  وجدت 

الكتل الكبرية التي ن�سميها منايف اأو اأوطان.

اأ�سئلة وق�سايا يف الرواية:- 

ll ما املوؤثرات الكربى الفاعلة يف م�سارك الروائي 

وحتوالت م�سارك االإبداعي؟

العربية  للملكة  ورحلتي  املخيم،  يف  حياتي   -

اجتاه  يف  يل  حتول  اأول  كانت  التي  ال�سعودية، 

الرواية، لأنها بحد ذاتها جتربة روائية بت�سابكاتها 

هل  حقيقة،  اأعرف  ول  ق�سيدة.  من  ات�ساعا  الأكرث 

كان ميكن اأن اأكون روائيا لو مل اأذهب اإىل هناك اأم 

ل؟! لقد �ساهمت ال�سنتان اللتان اأم�سيتهما هناك يف 

خلق وعي كبري باملكان والزمان و�سوؤال امل�سري يل 

كفل�سطيني اأي�سا.

رمبا كان ميكن اأن اأكتب الرواية لو مل اأذهب، ولكنني 

ل اأعرف عن اأي مو�سوع كنت �ساأكتب، ومتى �ستعرث 

الرواية على مكان لها يف م�سريتي ال�سعرية.

خارج تلك التجربة، �ساهم وعيي مبا يحدث ل�سعبي 

ما  ذلك  لكن  اأخرى،  جديدة  ملناطق  دفعي  يف 

اإىل عدد كبري من  اإل بتعريف  اأن يتطور  كان ميكن 

اإميل  دي�ستويف�سكي،  اأعمال  مثل:  املهمة  الكتابات 

وغ�سان  حمفوظ  جنيب  �سارتر،  موبا�سان،  زول، 

كنفاين، وفلوبري وكامو والرواية الإفريقية والهندية 

واليابانية والأمريكية الالتينية...

اأين  يرحم:  ل  �سوؤال  عليك  يطرح  كله،  الفي�ص  هذا 

لتجد  كثريا  تعمل  اأن  عليك  ولذا  هوؤلء؟  بني  اأنت 

اأن  لك ف�سحة �سغرية تدخل منها، لأنك ل ت�ستطيع 

تخدم ق�سايا روحك وق�سايا �سعبك اإل باأدب رفيع، 

اأما الأدب الرديء فاإنه بالتاأكيد �سي�سيء اإليك واإىل 

�سعبك. 

ll ثمة راأي يقول: »اإن رواية زمن اخليول البي�ساء« 

عن  الكبري  الروائي  مل�رصوعك  الفقري  العمود  هي 

امللهاة الفل�سطينية، بهذه ال�سمولية وهذا االت�ساع، 

ال�سهيونية  للرواية  امل�سادة  الرواية  بذلك  مقدما 

اأر�ض«- �ساأفرت�ض  اأر�ض بال �سعب ل�سعب بال  عن 

اأنك تتفق مع هذا الراأي. ما املوؤثرات الكربى  جدال 

الفاعلة يف م�سارك الروائي؟

ومفتوح  متكامل  م�رشوع  الفل�سطينية  امللهاة   -

البي�ساء،  اخليول  لزمن  بحاجة  كان  وقد  اأي�سا، 

الفل�سطيني،  الأدب  يف  املفقودة،  الرواية  لأنها 

النقاد، ودونها ل يكتمل هذا  كما و�سفها عدد من 

امل�رشوع، كما ل ميكن اأن يكتمل اأو يقرتب من هذا 

يف غياب )طيور احلذر( و�سواها. لكن، وكما اأ�رشت 

يف جوابي ال�سابق، واأ�سيف هنا، اإن كل رواية هي 

وزمن  العامل،  بهذا  حتيط  اأن  وعليك  بكامله،  عامل 

اأبعد يف  اأبحرت م�سافة  التي  الرواية  اخليول كانت 

التاريخ، لأنها ذهبت اإىل نهايات القرن التا�سع ع�رش 

بحاجة  كانت  ولذا  الع�رشين،  القرن  منت�سف  حتى 

اأ�سياء كثرية، فاأنت حني تذهب يف رحلة ملدة  اإىل 

ب�سيطة،  لأ�سياء  قريبة، حتتاج  غابة  اإىل  واحد  يوم 

ولكنك حني تذهب لرحلة �ستمتد اأ�سهرا يف غابة اأو 

�سحراء فاأنت بحاجة لأ�سياء خمتلفة متاما. وكانت 

املع�سلة الأكرب اأنني مل اأع�ص هناك، يف ذلك الزمان. 

لكن النتيجة كانت يف النهاية مفاجئة يل، رغم كل 

اخلوف الذي �سكنني قبل الرحيل اإىل هناك. 

يف  اعتمدت  البي�ساء(  اخليول  )زمن  رواية   ll

وفيها  والكتب  املذكرات  من  كثري  على  كتابتها 

ت�سري اإىل ال�سهادات ال�سفوية الطويلة ما بني عامي 

حكاية  عن  �رصاحة  حتكي  وفيها  985و1986م 

اإىل  �سوؤايل  قريَتك.  وهي  )الهادية(  قرية  مع  الّدير 

كاأنك  باخلا�ض؟  اال�ستعانة  للكاتب  يتاح  مدى  اأي 

تريد اأن ت�سعنا اأمام �سرية-عرب ذاتية، فيها احلقيقة 

اإىل  ونطمئن  نفهم  اأن  نريد  نفهم_اأو  كما  يف حني 

هذا_اأن الرواية بنية كلية يف امُلتخيل؟

الرواية،  يكتب  حني  �سيء  بكل  ي�ستعني  الكاتب   -

اأحيانا،  يخ�س�سه  وبعام  مه، 
ّ
يعم بخا�ص  ي�ستعني 

الروائي،  لعملك  اأولية  مواد  ت�سبح  معارفك  فكل 

وفوق هذا روؤيتك، بل قبل هذا.
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جمعتها  اأو  اأعرفها  التي  املواد  اأعطي  اأن  ميكنني 

اخليول  زمن  �سيكتب  هل  ولكن  غريي،  لكاتب 

�سيئا  يكتب  قد  ذلك،  اأظن  ل  اأجنزت؟  التي  البي�ساء 

يف  التعقيد  ياأتي  وهنا  قيمة.  اأقل  �سيئا  اأو  اأف�سل 

الكتابة، لأنها لي�ست عملية ح�سابية دقيقة، فبع�ص 

ال�سخ�سيات تتطور على نحو ا�ستثنائي يف الكتابة، 

وبع�ص  تندمج،  اأن  ميكن  ال�سخ�سيات  وبع�ص 

م�ساألة  تاأتي  ثم  تنق�سم.  اأن  ميكن  ال�سخ�سيات 

اإيجاد حا�سنة مكانية وزمانية حتت�سن ال�سهادات 

املت�ساربة اأحيانا، واخلربات التي وقعت يف اأماكن 

بعيدة عن بع�سها البع�ص كثريا.

ل الرواية �سئنا اأم اأبينا اإىل متخيل، لأنها 
ّ
وهنا تتحو

يف حقيقتها خمتلفة متاما على ال�سورة التي كانت 

منها  ن�سنع  فقد  احلجارة،  اأو  الرتاب  مثل  عليها. 

�سورا اأو غرفة اأو ق�رشا اأو م�ست�سفى اأو طريقا. وياأتي 

ولكن  نف�سها  الأ�سياء  منها  في�سنع  اآخر  مهند�ص 

باجتهادات وقوة خيال خمتلفة.

ll على م�ستوى النقد وجمالياته اأنت ت�سعنا اأمام 

اأ�سئلة خفية: ال ينبغي اأن ن�ساأل معه ماذا يقول العمل 

الفني بل كيف يقول؟ �ساهد على ذلك رواية )حار�ض 

جمايل  اآخر  ملمح  اأي�سا  هناك  ال�سائعة(!  املدينة 

على جدل  امل�ستمر  قفزك  ويتمثل يف  كتابتك،  يف 

ال�رصد  بني  لت�سعنا  بالتقاليد  والع�سف  التجني�ض 

ال�سينمائي  وال�سيناريو  والر�سم  وال�سعر  والو�سف 

والرت�سيمات واالإعالنات واخلرب ال�سحفي واللقطات 

امل�رصحية وال�سور الفوتوغرافية، اإنها كتابة تتحرك 

واالأجنا�ض.  االأنواع  هذه  بني  الفا�سل  ال�سور  على 

كيف تنظر اإىل هذا امل�ستوى من القفز؟

- الأعمال الروائية اأ�سبه بالبيوت، وعلى البيوت اأن 

ت�سبه �ساكنيها، واإل �ستبدو ال�سخ�سيات مثل الأبناء 

ال�سغار الذين يرتدون ثياب اآبائهم، اأو الآباء الذين 

يرتدون ثياب �سغارهم.

فاأنت  احتياجاته،  وله  مناخه  له  روائي  عمل  كل 

بالد  يف  اخليام  من  عاملا  تبني  اأن  ت�ستطيع  ل 

ال�سكيمو، كما ل ت�ستطيع اأن تبني بيوتا من الثلج 

يف ال�سحراء. 

اأقول  ولذا  اأ�سكالك،  �ستعي  م�سامينك  وعيت  واإذا 

دائما: اإن من ل يعي ال�سكل ل يعي امل�سمون، لأن 

ال�سكل م�سمون بذاته، ووعيك لل�سكل يعني اأنك قراأت 

واأبحرت يف اآداب كثرية، بحيث ي�سبح با�ستطاعتك 

اأن ت�ستق اأ�سكال جديدة. ويف احلقيقة العمل الإبداعي 

متعة، ولعب اأي�سا، وابتكارك ل�سكل جديد اأو طريقة 

وهي  املتعة،  من  اأ�سا�سي  جزء  ال�رشد  يف  خمتلفة 

حقك ككاتب، متاما كما هي حق للقارئ يف اأن يعرث 

على �سيء جديد يف الكتاب اجلديد الذي ي�سرتيه.

باأ�سكال  ل�سيقة  كانت  جتربتي  اأن  لدي،  حدث  ما 

الطبيعي  ومن  والفني،  الأدبي  التعبري  من  خمتلفة 

كما ل  كتابتي،  الروافد م�سباتها يف  اأن جتد هذه 

واحد  برافد  يكتفي  اآخر  كاتب  عند  توجد  اأن  ميكن 

مثال، ولو كنت طبيبا اأو حماميا لنعك�ص �سيء اآخر 

يف ما اأكتبه بالتاأكيد.

دائرة  ونو�سع  خمتلفة،  خربات  ن 
ِّ
نكو نحن 

ما  ال�سوؤال:  ولكن  م�سادفة،  اأو  ق�سدا،  اهتماماتنا، 

اأهمية تلك احل�سيلة اإن مل ن�ستخدمها يف كتاباتنا؟! 

�سيء  �سنتحول مثل جمانني ميلكون كل  ذلك  بغري 

اأو بخالء ميوتون جوعا وخزائنهم  ذلك،  يعون  ول 

طافحة باملال.

ll ماذا على االأديب اأن يكتب اليوم: رواية جيدة 

وفق مفاهيم ذاتية تنتمي لذوق ما اأو اآخر؟ اأم يكتب 

بهدف متكني دار الن�رص من اأن تبيع؟ اأم يكتب لذاته 

كما يفعلون اليوم؟

اأن يكتب �سيئا يحبه، من داخله، واإذا كان  - عليه 

يوؤرقه  الذي  ال�سيء  ف�سيكتب  باحلياة  ملت�سقا 

تلقائيا ويوؤرق القارئ. 

اإذا ما حتولت  اأ�سا�سي يف الكتابة، لكن  الذات �سيء 

تقطع  لأن  تكفي  قد  فاإنها  للكتابة،  وحيد  ملرجع 

لن  لكنها  ع�رشة،  اأو  مرتات  كيلو  خم�سة  من  طريقا 

تكفي للموا�سلة اأبعد من ذلك، والذي يقول اإن الذات 
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هي املرجع الوحيد، ي�سدر حكما ل�ساحله باأنه اأغنى 

من احلياة. ولنعرتف، هناك ذوات كثرية ت�سكل هذه 

احلياة، وبع�سها اأكرث غنى من ذواتنا بكثري؛ ولذلك 

تخرج  كما  لتتعلم،  ذاتك  من  تخرج  اأن  عليك  اأقول 

من بيتك ومت�سي اإىل املدر�سة ثم اإىل اجلامعة، ثم 

اإىل العامل كله.

جدول  �سفة  على  تكون  اأن  معناه:  ما  مثل  ولدينا 

�سغري يجري اأف�سل من اأن يكون لديك بئر يف البيت 

ممتلئ. فكل ممتلئ يفرغ اأيا كانت الكمية التي فيه 

اإذا مل يكن هناك ما يغذيه.

ll كيف ن�سل باالأدب العربي للقارئ الغربي؟

التي  الرتجمات  كل  فرغم  �سهلة،  لي�ست  امل�ساألة   -

ح�سلت، ل اأعتقد اأننا و�سلنا، فاأدبنا ي�ستقبل هناك 

ومل  عنا،  اجلاهزة  �سورتهم  من  جزء  لأنه  بحذر 

يحدث حتى الآن اأن اخرتق كتاب الوعي الغربي بعد 

اأن اخرتقه جربان بكتابه النبي. ولذا، مل يزل الكتاب 

رمبا  ال�ستثنائي،  الجناز  هذا  حقق  الذي  الوحيد 

الرو�سي  الأدب  لكن  اأ�سال،  بالإجنليزية  كتب  لأنه 

و�سواه  والياباين  والإفريقي  والفرن�سي  والأمريكي 

من الآداب اخرتق الوعي الب�رشي مبئات الكتب.

ولعنة  التاريخ  ولعنة  املكان  بلعنة  نحن م�سابون 

ال�سورة اجلاهزة لنا ك�سعوب غري قادرة على زلزلة 

الوعي الب�رشي بالإبداع.

اإىل  عنا  بعيدة  اليوم  فاإنها  وليلة،  ليلة  األف  وحتى 

لي�ست  اأنها  اأذهانهم  يف  معه  تبدو  الذي  احلد  ذلك 

لنا.

يبحث  يزال  ال  مهم  كتاب  اإن�سان  كل  داخل   ll

عنه؟

لكننا  وُتكتب،  ُتقراأ  اأن  يجب  كثرية،  كتب  هناك   -

نتحرك يف دائرة، ات�سعت اأم �ساقت، فهي ل تكفي، 

وت�سمى العمر.

فبماذا  ال�سباب  الكّتاب  اأن تن�سح  لك  اإذا جاز   ll

تن�سحهم؟

ل  فمن  قبلهم،  من  كتبه  كتاب  كل  يحرتموا  اأن   -

�سنظل  كتب  وهناك  يتعلَّم،  اأن  ي�ستطيع  ل  يحرتم 

بل  ال�سنوات،  مئات  اأن  مع  كتبناها  اأننا  لو  نتمنى 

اآلف ال�سنوات مرت على كتابتها.

االإح�سا�ض  وما  قراأتها  رواية   / ق�سة  اأول  ما   ll

الذي انتابك؟

ظلت  كتبا  هناك  لكن  كتاب،  اأول  متاما  اأذكر  ل   -

لها مكانتها اخلا�سة مثل البوؤ�ساء وذهب مع الريح 

واآلم فارتر وكوخ العم توم واأحدب نوتردام والأخوة 

كرامازوف.

كال�سعر  تنجزه  الذي  النوعي  املزيج  يف   ll

والرواية والت�سكيل وال�سينما، واأنت تقراأ ماذا ترى 

اأمامك يف ظل هذا اخلزين؟

- اأعمل كل ما لدي على اأن يكون كل �سيء اأمامي، 

لدي،  ما  كل  بالذات  اأكتبه  ما  اأمنح  اأنني  مبعنى 

اإنتاجاتي فهي  اأما بقية  ال�سعر والرواية،  وبخا�سة 

روافد للتجربة، لكنها لي�ست هاج�سا اأ�سا�سا كالأدب، 

من  اأ�سا�سي  جزء  اإىل  حتولها  يف  تتمثل  اأهميتها 

الأدب الذي اأكتبه.

ll يف ق�سية الكتابة بلغة العدو: ما الذي يعنيه 

اأن يكتب اأديب فل�سطيني اإبداعه بالعربية؟ ما الذي 

�ست�سيفه هذه اللغة لالأديب؟ وهل ثمة خيار �سيا�سي 

يف هذه الكتابة؟ اأذكر على وجه اخل�سو�ض روايتان 

 48 عرب  من  فل�سطينيني  لكاتبني  موؤخرا  �سدرتا 

هما »�سمري املخاطب« ل�سيد ق�سوع، و»اإىل يافا« 

الأمين �سك�سك؟

اأعرف  ل  لأنني  بعيد،  من  احلكم  اأ�ستطيع  ل   -

هذين الكاتبني عن قرب. واإن كنت اأرى يف حالتنا 

على  �رشاع  هو  اللغة  على  ال�رشاع  اأن  الفل�سطينية 

الفل�سطيني  الكاتب  يثبت  اأن  واأحب  ذاتها،  الهوية 

اأن لغته �سيدة، رغم وقوعه حتت الحتالل، حتى لو 

مت و�سع هذه اللغة على اليافطات حتت اللغة التي 

يحتل اأ�سحابها وطنك. 

رواية )براري احُلّمى( 
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ll رواية )براري احُلّمى( »مت اختيارها قبل اأربع 

ترجمت  روايات  خم�ض  اأهم  من  كواحدة  �سنوات 

اختارها  �سدورها  على  �سنة   26 وبعد  للدمنركية 

الكاتب االأمريكي )مات ري�ض( بتكليف من الغاردين 

ُكتبت  روايات  ع�رص  اأهم  من  كواحدة  الربيطانية 

عن العامل العربي وتقدم �سورة غري تلك ال�سورة 

ال�سائعة يف االإعالم« ]مقتب�ض من النت[ 

ا�سمح يل اأن اأ�سع اجلمهور داخل هذه الرواية حتى 

د حماد( 
ّ
ن�سل اإىل �سوؤايل: يعي�ص بطل الرواية )حمم

الذي يعمل معلما يف �سحراء القنفذة يف ال�سعودية 

يف فنتازيا لظواهر ُيحار الذهن يف تف�سريها كالبطل 

الذي ُيحار هو نف�سه يف الإجابة عن اأ�سئلته. يعتقد 

ي�سبهه  اآخر  مع  يعي�ص  واأنه  ذاته  لي�ص  اأنه  البطل 

العينني  ولون  ال�سعر  ولون  ال�سم  يف  �سيء  كل  يف 

من  متاأكدا  ولي�ص  والعمل  واخليمة  الب�رشة  ولون 

التي  ذاته  اأو ما م�سري  ذاته  الذي هو  الآخر  م�سري 

هي الآخر، ورمبا يف الرواية ما ي�سبه و�سف فرويد 

»تتحول الأفكار الكامنة اإىل جمموعة من �سور حية 

الوحدة  يعي�ص  الذي  البطل  هذا  ب�رشية«.  ومناظر 

والفراغ ويتقزم اأمام اأفكاره التي تغادر ذاته جتعله 

رجل يعاين من ف�سام ال�سخ�سية. 

العربي  الرجل  �سخ�سية  تكون  األ  تقديرك  يف 

اليوم  ال�سائعة  ال�سورة  اأ�سلبة عن  الف�سامي ل تقل 

مات  اختيار  ح�سب  الإعالم  يف  العربي  العامل  عن 

ري�ص؟؟ 

الكتاب  اإن�سانية عاجلها كثري من  الف�سام حالة   -

الروح  اإنه جزء من  �سنوات طويلة،  العامليني ومنذ 

الب�رشية، بل اإن الأبحاث احلديثة ت�سري اإىل اأنه لي�ص 

م�ساألة نف�سية وح�سب، بل م�ساألة وراثية.

ولذا ل ميكن اأن اأطلق على ال�سعب الإجنليزي �سفة 

النف�سام لأن كاتبا اإجنليزيا كتب عن هذا، كما ل 

ميكن اأن اأطلق �سفة ال�سجاعة، اأو �سفة التهور على 

�سعب، لأن هناك كاتبا من اأبنائه كتب عن �سخ�سية 

�سجاعة اأو متهورة اأو حكيمة.

كلها  وال�سفات  وا�سعة،  اإن�سانية  م�ساحة  الأدب 

ودائما  عائلة،  كل  يف  بل  �سعب،  كل  يف  موجودة 

نقول: حتى اأ�سابعك، لي�ست يف نف�ص الطول.

اأنت حني تكتب عن حالة ف�سام اأو وئام مع الذات 

هذا  يكون  اأن  ويجب  اأدبيا،  اإن�سانيا  منوذجا  تقدم 

والياباين يف  والإفريقي  لالأمريكي  النموذج مقنعا 

اآن، واأن يكون له مكان اإىل جانب النماذج ال�سبيهة 

اأو  باختالفه،  ولكن  العاملي،  الأدب  تناولها  التي 

باكت�سافك مل�ساحات اأخرى.

�سهري،  ناقد  وهو  لبورتا،  فيليبو  الإيطايل  الناقد 

ى؛ ويف حفل تقدمي طبعتها 
َّ
كتب مقدمة براري احلم

الذي مل  اأحد احل�سور: ما  الإيطالية يف روما �ساأله 

تقله يف مقدمتك للرواية عن هذه الرواية؟ فاأجاب: 

يعادل  اليوم  حتى  كتبه  ما  كل  يكون  اأن  اأمتنى 

�سفحتني من هذا العمل الفريد!

�سيء،  كل  قبل  اأدبية  قيمة  عن  نتحدث  اإذن  نحن 

رواية  ولذلك،  لالأدب.  معنى  ل  القيمة  هذه  وخارج 

ى احتلت هذه املكانة بو�سفها اأدبا اأول 
ّ
براري احلم

واأخريا، ولأنها ترجمت، مبعنى اأنها لو مل ترتجم ملا 

�سمع بها اأحد هناك، ولعل رواية اأخرى ترتجم يل اأو 

لغريي حتتل مكانة اأف�سل من هذه املكانة بكثري.

ال�سائعة-1998م(  املدينة  )حار�ض  رواية  يف   ll

االأردين  املواطن  الرواية  بطل  مع  اأنف�سنا  ن�ساأل 

املدعو )�سعيد( الذي يعمل مدققا ب�سيطا يف �سحيفة 

)الراأي( اليومية متجه اإىل عمله كداأبه يقف �ساعة 

)وادي  �سكنه  مكان  تنقله من  التي  احلافلة  ينتظر 

فائدة  انتظاره دون  اإىل مكان عمله فيطول  الرمم( 

�سيئا  ثمة  اأن  املروعة  احلقيقة  يدرك  ما  و�رصعان 

امل�سادفات... لعامل  ينتمي  ال  �سيئا غريبا  يحدث، 

عندما  يحدث  اأن  ميكن  الذي  ما  ب�رص.  بال  املدينة 

ت�سحو وجتد مدينة عّمان مدينة خالية من �سكانها؟ 

اأين ذهب اأهل عّمان؟ 

- اإنه اجلحيم، اإن اأي مكان خال من الب�رش بالن�سبة 

دون  من  اجلنة  يقول:  مثل  ولدينا  اجلحيم.  هو  يل 
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نا�ص ما بتندا�ص. اأي ل ُت�سكن. فما بالك حني يتعلق 

الأمر بالأر�ص، اأو مبدينة عربية، يجاهد الب�رش فيها 

كثريا، اأ�سال، ليثبتوا �سيئا واحدا: اأنهم موجودون!!

وهل  ال�رشد  هذا  اأمام  القارئ  يرتدد  اأن  اجلائز  من 

جمرد  هو  اأم  ل؟  اأو  حقيقي  املدينة  �سكان  اختفاء 

تعبري عن عمق اإح�سا�ص البطل بالعزلة؟ 

ll اأنت يف هذه الرواية ت�ستثمر درا�ستك لعلم النف�ض 

وحتلل �سخ�سية االإن�سان العربي وتك�سف التحطيم 

وعدم فهم نف�سية ال�سخ�سية العربية الواقعة حتت 

اأي�سا  جنحت  واأنت  متع�سفة.  �سلطة  اأنظمة  تاأثري 

يف ت�سليط بقعة ال�سوء على الغربة التي يعي�سها 

املواطنون الب�سطاء يف عّمان، في�سبح هذا االإن�سان 

جمرد نكرة/ اأو عالمة دالة على النكرة/ يف عامل 

معزول ومغلق على الب�سطاء؟

كيف  اأرى  لكي  الفنية  رحلتي  هي  الرواية  هذه   -

�سكلت املدن العربية الب�رش فيها على مدى خم�سني 

لكن  األغت وجودهم.  اإنها  وا�سحة:  والنتيجة  عاما، 

الرواية،  هذه  كتابة  طريقة  هي  اأي�سا  يعنيني  ما 

واملتعة التي �سعرت بها يف انتقال ال�رشد بني الراوي 

العليم والبطل مبا�رشة، واحلوار بينهما، كما تنتقل 

جديدا  الأمر  هذا  كان  لالعب.  لعب  من  القدم  كرة 

على كتابتي، ولعله البهجة الوحيدة يف كتابة هذه 

)الكوميديا ال�سوداء(. 

ll رواية )عو( البطل )اأحمد ال�سايف( يعمل �سحفيا 

ويقف  جمتمعه  ق�سايا  عن  يدافع  مرموق  واأديب 

والف�ساد ولكنه �رصعان ما ي�سبح  اال�ستغالل  اأمام 

تابع رخي�ض يبيع نف�سه مقابل املغريات..

اأن ا�ساأل عن االأيديولوجي يف هذه الرواية  اأريد  ال 

الكابو�سية، لكني �ساأ�ساأل عن الفني.. كل �سيء يف 

الرواية يتحول اإىل تناق�سات فالبطل مير ب�رصاعات 

نف�سية حادة تدفعه اإىل تخيالت فنتازية عجائبية 

تطري  الكتب  اأن  يحلم  بيته  ففي  حياته.  تتخلل 

تندفع  �سغرية  �سوداء  وكائنات  نف�سها..  تلقاء  من 

ت�سقط منها بقع من احلرب  اأخرى  خارجها.. وكتب 

االأ�سود.. توظيف الرمز واإلبا�سه ثوبا عجائبيا يتيح 

الأحمد ال�سايف كما يتيح لنا كقراء يف تقديري اأننا 

ال ن�ستطيع التعويل على اإدراكنا للواقع لكي نفرق 

بني اخليايل واحلقيقي، ومع ات�ساع الرمز العجائبي 

نبقى عّميان اأمام الدالالت واالإ�سارات. 

- كما اأ�رشت، كل رواية هي عامل بذاته، وعليك اأن 

تدرك اأزمة ال�سخ�سية لكي مت�سي معها �سوطا اأبعد 

واأعمق واأنت تتاأملها وُتخرج منها اأ�سياء جديدة، مل 

فالكتابة  الكتابة.  خارج  تخيلها  با�ستطاعتك  يكن 

وعواملها،  لل�سخ�سيات  اكت�ساف  هي  ما  بقدر 

العوامل  هذه  يف  الإبحار  على  لقدرتك  اكت�ساف 

وال�سخ�سيات، اإنها الرحيل نحو احلد الأق�سى.

بحتة،  �سيا�سية  رواية  )عو(  تكون  اأن  ميكن  كان 

ولكن  لذلك،  موؤهلة  وهي  اآخر،  لكاتب  بالن�سبة 

ت�ستطيع  كيف  هو  كتابة  كل  يف  الأ�سا�ص  التحدي 

وجديد.  مفاجئ  اأفق  اإىل  املوؤطر  بالعادي  اخلروج 

وهنا ميكن اأن يت�سع اأفق ورمز ومعنى ال�سخ�سية.

ا�ستندت  البي�ساء«  اخليول  »زمن  روايتك  يف   ll

اإىل عدد من املراجع، وهذا يجزئ ال�سوؤال اإىل �سقني: 

بينما  ملو�سوعاتك،  اختيارك  بكيفية  االأول  يتعلق 

يتعلق الثاين بالذاكرة.

ده�ستي،  يثري  باأنه  اأح�ص  الذي  املو�سوع  اأكتب   -

كاتبا  اأن  �سمعت  اأن  �سدف  لو  الذي  املو�سوع  اأي 

يجب  اأي  كتابه،  عن  للبحث  �ساأذهب  تناوله،  اآخر 

الرحيل  اأ�ستطيع  كي  كقارئ  املو�سوع  يثريين  اأن 

النهاية هي  فالذاكرة يف  الذاكرة،  اأما  ككاتب.  فيه 

اأنت  التي ع�ستها  التجربة  كل �سيء؛ هي نحن، هي 

اأو  اأنت  كتبته  الذي  والكتاب  غريك،  عا�سها  والتي 

كتبه غريك، بل هي ال�سيء الذي مل حتققه بعد وحتلم 

به ويحلم بغريه غريك.

م على واحد فقط هو 
ّ
الذي ل يق�س الكلي  ولذلك هي 

اأنت، اأو ذاتك؛ اإنه حلول كل �سيء فيك. واإذا مل تخرج 

للقاء هذه الأ�سياء �ستبقى ناق�سا، ولالأ�سف، نحن ل 

ن�ستطيع اأن نلم بكل �سيء �سمن قدرتنا الب�رشية.
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األف  اأكتب  اأن  با�ستطاعتي  اأن  يل  تعني  الذاكرة 

اأ�ستطيع  ول  فعال،  احلياة  عا�ص  �ساب  عن  �سفحة 

اأكرث من ع�رش ورقات عن �سخ�ص بلغ مئة  الكتابة 

اإنها املن�سوب احلياتي، مثل  عام بحياته اخلاوية، 

من�سوب النهر والبحرية والبحر والبئر.

ll الرواية االأردنية اليوم هل هي خميبة لالآمال/ 

اأم دافعة بقوة للحياة؟ 

كما  بكثري  اأهم  اليوم  الأردن  يف  روايات  هناك   -

م�سادفة  ولي�ست  ال�سبعينات،  يف  اأنتج  مما  ونوعا 

اأن ت�سل ثالث روايات كتبت يف الأردن اإىل الالئحة 

ال�سنوات  يف  العربية  البوكر  جائزة  يف  الق�سرية 

الثالث الأوىل لنطالق اجلائزة.

حتى الآن اأنا متفائل، ولكن ل اأ�ستطيع اأن اأحدد اإىل 

اأين �ستم�سي هذه الرواية، فكثري من الروائيني على 

مل  وال�سباب  بلغوها،  وبع�سهم  ال�ستني  بلوغ  و�سك 

ع�رشين  مرور  رغم  اليوم  حتى  كبريا  �سيئا  يقدموا 

عاما على بدء بع�سهم الن�رش.

ll ن�ساء اإبراهيم ن�رص اهلل اجلميالت، اأين ي�سكن؟ 

ما اأكرث �سخ�سية اأحببتها؟ 

اإن�سان، وهنالك  اأ�سا�ص من حياة كل  - املراأة جزء 

القلب، ولو مل ي�سكّنه بهذه احلميمية ملا  من ي�سكنَّ 

�سكنَّ الكتابة.

رواياتي:  الن�سائية يف  ال�سخ�سيات  من  كثريا  اأحب 

يف  هيفاء  ال�سوارع(،  )زيتون  يف  و�سلوى  زينب 

�سمية  لون(،  ي�سرتد  )نعمان  امللحمية  الق�سيدة 

يف  حّنون  البي�ساء(،  اخليول  )زمن  يف  وريحانة 

)احلوار  الطويلة  ق�سيدتي  يف  الأم  احلذر(،  )طيور 

الأخري قبل مقتل الع�سفور بدقائق، وزوجة الأب يف 

روايتي التي اأكتبها الآن!! وغري ذلك اأي�سا.

اأ�سئلة وق�سايا عن املخيم: 

ب�سبب  جنوت  اأنك  قلت  الذاتية  �سهادتك  يف   ll

االأوىل تعلمت  للمرة  قراأته  غ�سان كنفاين. فعندما 

اأن للفل�سطيني جهة واحدة فقط هي فل�سطني. 

بالن�سبة  اخلام�سة  اجلهة  اأن  اعتقادي  يف   -

للفل�سطيني هي فل�سطني، وعليه فعال اأن يبقى يقظا 

كي ال ت�رصقه اأي من اجلهات االأربع اإىل االأبد.

خارج  منا  الذي  الوحيد  الوطن  هي  »فل�سطني   -

ان ودم�سق، وبالتحديد يف 
ّ
حدوده، يف بريوت وعم

بطله  جعل  دروي�ص  حممود  البالد.  هذه  خميمات 

اأحمد العربي »خميما ينمو وينجب زعرتا ومقاتلني، 

و�ساعدا ي�ستد يف الن�سيان وذاكرة...اإلخ« ماذا تقول 

يف هذا؟

اأبو  ر�ساد  الفل�سطيني  الكاتب  قالها  - هناك جملة 

�ساور، تقول: اإن كل النا�ص، يف العامل، يعي�سون يف 

اأوطانهم، اإل الفل�سطيني فاإن وطنه يعي�ص فيه.

احلياة  عن  كتبته  مقاال  معك  اأ�ستذكر  دعني   ll

�سينما  من  النكبة  عام  قبل  الفل�سطينية  الثقافية 

الكّتاب  لكبار  وترجمات  و�سعر  ورواية  وم�رصح 

العامليني. 

اإن احلياة الثقافية والفنية يف فل�سطني  - احلقيقة 

كانت مده�سة للغاية، فاأول عربي ر�سح جلائزة نوبل 

فل�سطيني،  لالآداب هو عزيز �سومط، وهو م�رشحي 

الأدب  ترجمات  اأهم  اأن  كما   ،1936 عام  وذلك 

واإىل   ،19 القرن  نهايات  يف  فيها  ظهرت  الرو�سي 

ذلك ترجمات لطاغور واأ�سكار وايلد وملفيل و�سيلي 

دانتي،  وجحيم  والأوذي�سة  والإلياذة  توين  ومارك 

وكان ميكن اأن جتد �ست اأو �سبع دور �سينما يف يافا 

اأنه يف عام 1937 مت  اإىل  وحدها. وميكن الإ�سارة 

اإن�ساء اأول �رشكة اإنتاج �سينمائي. هذا اأمر كبري فعال 

ويدعو لالإعجاب.

عام   العامل  كا�ص  ت�سفيات  يف  فل�سطني  و�ساركت 

1934 و 1938 وكان املنتخب الوطني الفل�سطيني 

لكرة القدم، بذلك، اأول منتخب عربي اآ�سيوي ي�سارك 

يف ت�سفيات كاأ�ص العامل.

وقد كتب �سلمان ناطور الكاتب الفل�سطيني املعروف 

)كوكب  لقب  كلثوم  اأم  منحت  التي  هي  حيفا  )اإن 
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ال�رشق( الذي رافق ا�سمها وهذا جاء ليوؤكد ما كان 

قاله اأحد كبار الكتاب امل�رشيني الذي زار حيفا يف 

�سنوات الأربعني وهو ابراهيم عبد القادر املازين اذ 

قال مبا معناه: لن يعرتف بك الو�سط الثقايف اأديبا 

عربيا ال اذا منحت اللقب يف فل�سطني، وقد �سمعت 

ذلك من ال�ساعر اأبي �سلمى عندما التقينا يف مدينة 

�سوفيا عام 1980، وقراأت يف مذكرات اأبي �سلمى 

تتم يف  كانت  التي  الثقافية  اللقاءات  كتبه عن  ما 

حيفا ويافا والقد�ص(. 

بعد  حديثا  الفل�سطيني«  »االأدب  تعبري  دخل   ll

االأوروبي  اال�ستعمار  وقدوم  العثماين  احلكم  انتهاء 

مناطق  اإىل  العربي  الوطن  تق�سيم  من  تبعه  وما 

نفوذ. 

- حني ترتطم بتحديات كبرية تكون م�سطرا للبحث 

خندق  لإيجاد  م�سطر  لأنك  وهويتك،  كينونتك  عن 

وا�سح حتتمي به، و�سور تقاتل من فوقه، فالعربية 

لغتك اليومية، ول تفكر بهذا كثريا يف فرتات الهدوء، 

معركة  يف  تغدو  حني  اإ�سافيا  معنى  حتمل  لكنها 

على هذه اللغة وعلى هذا الكيان الإن�ساين الذي لك.

من  جزء  اإىل  نتحول  ل  كي  الت�سمية  نبتكر  نحن 

كانت  اأيا  باجتياحنا،  تهدد  التي  الطاغية  الكتلة 

هذه الكتلة.

ll �سوؤايل هنا عن لفظة/ تعبري »املخيم« ظلت 

املو�سوعي  املعادل  تكون  اأن  تكاد  املخيم  رمزية 

للقد�ض. كيف يكتب الروائي عن املخيم؟ 

- كل روائي يكتب من زاوية فهمه ومقدرته ووعيه، 

لكن املخيم هو املمثل حلالة ال�ستات، والقد�ص هي 

اأن  منذ  �سابق:  حوار  يف  قلت  وكما  العودة،  حالة 

وعينا �ستاتنا حملنا عودتنا على ظهورنا ومل نزل.

اآخر  اأدب  يوازيه  للمخيمات  اأدب  هناك  هل   ll

للمقاومة؟

الفل�سطيني كل متكامل،  الأدب  لأن  بالتاأكيد،  - ل 

ولكن له اأطيافا متعددة، ومذاقات نابعة من جتارب 

واأماكن لها خ�سو�سياتها، واختالفه هذا، جزء من 

حيويته وجتدده.

اأ�سئلة وق�سايا يف ال�سينما ويف الت�سكيل وامل�سرح 

ولكن  املو�سيقى  بتعلّم  رغبت  طفولتك  يف   ll

العائلة رف�ست ب�سدة؟ اليوم واأنت تكتب يف ال�سينما 

الت�سكيل، كيف تنظر للمو�سيقى وجر�سها يف  ويف 

ومتى ال  املو�سيقى  الو�سيطني؟ متى حت�رص  هذين 

حت�رص؟ 

- املو�سيقى يجب اأن حت�رش يف كل فن، اإنها الإيقاع 

يف ال�سعر والرواية والفيلم واللون، كثريا ما نقول: اإن 

اإيقاع الفيلم بطيء، اأو �رشيع، ويف احلقيقة نتحدث 

هنا عن املو�سيقى، وكذلك يف الرواية، هنالك فرق 

كبري يف الإيقاع بني رواية ذات جمل ق�سرية ورواية 

ذات جمل طويلة؛ رواية تقوم على اللغة ورواية تقوم 

اخلارجي  الو�سف  على  تقوم  رواية  احلدث؛  على 

يف  نف�سه  والأمر  الداخلي؛  للو�سف  تذهب  واأخرى 

حت�سها  الألوان  بع�ص  اللون،  تناغم  وهناك  ال�سعر. 

يف اللوحة ن�سازا، لأنها نافرة ب�سورة غري متالئمة 

مع ان�سياب ورقة الألوان، اأو العك�ص. وهناك التوزيع 

اللوين اأي�سا، الذي اأعتربه لي�ص جزءا من البناء فقط، 

بل من مو�سيقية اللوحة.

لإيقاعه،  مدرك  بال�رشورة  هو  جيد  عمل  كل  ولذا، 

وملو�سيقاه، وهذا الأمر ل ينطبق على ال�سعر وحده، 

اأيدينا  حركات  حتى  �سيء،  كل  على  ينطبق  اإنه 

يف  ح�سة  للمو�سيقى  بب�ساطة،  وكالمنا.  وم�سيتنا 

هو  خارجها  �سيء  فكل  الوجود.  هذا  من  �سيء  كل 

. التعرثرُّ

ll قلت باأن »ال�سينما عمليا مفتاح للقراءة« هل 

تو�سح هذه الكيفية؟ 

القراءة  مفتاح  هي  ما،  فرتة  يف  ال�سينما  كانت   -

لدينا، لأننا حني كنا نرى فيلما يف طفولتنا ماأخوذا 

عن رواية، كنا نذهب للبحث عن الرواية، وبالتايل 

اأن  اكت�سفنا  وهناك  القراءة،  اإىل  ال�سينما  قادتنا 

اإيجابيا،  طنا، 
َّ
ور الأفالم، وهذا  اأجمل من  الروايات 
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يف البحث عن روايات اأخرى.

اإ�سكالية  ظهرت  االأنواع  بني  ما  التداخل  يف   ll

التلقي كواحدة من اإ�سكاليات الزمن واحلداثة. لقد 

عن  تكتب  ذات  اإىل  كاتبة  ذات  من  الكاتب  حتول 

امل�سهد  من  امل�رصحي  املمثل  يتحول  كما  نف�سها، 

الن�سي اإىل امل�سهد الب�رصي والقارئ نال ن�سيبه يف 

التحول اإىل م�ساهد. يف تقديرك: ما �سكل القارئ يف 

االأزمنة احلديثة القادمة؟ 

روايتي  اإن  القول  ميكن  خمتلفة،  كتابات  هناك   -

)طيور احلذر( عني ب�سورة من ال�سور، لأنها اأفادت 

من �سريتي اإىل حد بعيد، لكنني ل اأ�ستطيع اأن اأقول، 

اأو )طفل املمحاة(  ال�سحى(  مثال، عن )حتت �سم�ص 

اأنها كتابة عن النف�ص.

بالن�سبة للقارئ يف امل�ستقبل، م�ساألة بعيدة بالن�سبة 

يل، اإذ اإن علينا اأن جند لنا مكانا يف القراءة اليوم، 

كعامل عربي، قبل اأن نفكر يف امل�ستقبل.

الورق  اخرتاع  اأن  واأظن  ظروفها،  لها  مرحلة  كل 

اأ�ساب العامل بالرعب، بعد اأن كان يكتب على الطني 

بالهلع،  العامل  اأ�ساب  الطباعة  واخرتاع  واحلجر، 

وهو يرى خط اليد يندثر، و�سول اإىل الكمبيوتر. لكن 

القراءة تطورت، بل وازدادت اإىل حدود غري متوقعة 

اأبدا. 

رواية )زمن اخليول البي�ساء(

اخليول  )زمن  رواية  حتول  اأن  تتمنى  هل   ll

البي�ساء( اإىل عمل تلفزيوين؟ 

- منذ اأكرث من عامني مت �رشاء حقوق حتويلها اإىل 

ال�سيناريو،  له  كتبت  وقد  جيد،  اأمر  وهذا  م�سل�سل، 

وكانت جتربة رائعة بالن�سبة يل، ونحن اليوم ننتظر 

اتفاقا مع حمطة كبرية لبدء العمل، فكل �سيء جاهز. 

وكان من املفرت�ص اأن يخرجه حامت علي يف ذلك 

الوقت.

اأن  الحظت  امل�رصح  على  اإطالعي  خالل  من   ll

باجتاه  ت�سري  فل�سطني  عن  امل�رصحية  العرو�ض 

امل�رصح الت�سجيلي. يف تقديرك: هل نحن يف زمن 

يجب اأن نوثق فيه لفل�سطني، فيغيب احلدث الدرامي 

وتفا�سيل النا�ض وذاكرة املخيم الأجل عر�ض وثائقي 

فح�سب؟ 

- هناك م�رشح مهم يف فل�سطني، ومنذ ال�سبعينات، 

وحترك  الحتالل،  بظروف  حما�رش  م�رشح  ولكنه 

هناك  لكن  �سهال،  اأمرا  لي�ص  بطاقمها  امل�رشحية 

اأعمال رائعة فعال، كما حدث يف ال�سينما.

اأ�سئلــــة عامـــة 

يومك  تبداأ  كيف  عندك؟  الكتابة  طقو�ض  ما   ll

وكيف ت�سع يف اآخره نقطة؟ 

- يف فرتة ما قبل التفرغ للكتابة، اأي حتى ما قبل 

فاأكتب  الآن  اأما  �سباحا،  اأكتب  كنت  �سنوات،  اأربع 

�سباحا وم�ساء، وحني اأكتب األتزم بذلك يوميا، ول 

حني  يحدث  فذلك  اأتوقف،  متى  اأما  اأي�سا.  اأ�سافر 

بداية  اأ�ستطيع  ول  ما،  ف�سل  ينتهي  حني  اأو  اأتعب 

ف�سل اآخر، ونادرا ما اأترك ف�سال يف منت�سفه.

�سنوات  فمنذ  ال�سعر،  لكتابة  بالن�سبة  كذلك  والأمر 

حالة  اأو  واحدة،  نف�سية  حالة  لدي  الديوان  يكون 

اجلو  داخل  تظل  اأن  يق�سي  وهذا  واحدة،  درامية 

واللغة. وحني اأكتب ال�سعر ل اأكتب الرواية، والعك�ص 

اأي�سا.

اأما يف الليل فغالبا ما اأ�ساهد فيلما.

ll ما دور املثقف واملبدع العربي اليوم؟ وكيف 

املثقف  بني  العالقة  اإىل  )عو(  كتابة  بعد  تنظر 

وال�سلطة؟ 

اأن ميتلك فعليا اجلريدة  العربي  النظام  ا�ستطاع   -

واأرى  املثقفني،  من  وكثريا  والتلفزيون،  والإذاعة 

الت�سّلط،  ظالمية  خارج  التنوير  هو  املثقف  دور 

على  يحدث  الذي  التزوير  �سد  ب�سجاعة  والوقوف 

الهواء مبا�رشة اأمام اأعيننا.

)يتبع بقية احلوار مبوقع املجلة على االنرتنت(
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اأكتب ال�صعر لأجل روحي.. 

لأجل �صالمي الداخلي

156] �ساعر من ُعمان . 

تعمل  ُعمان  من  �ساعرة  الوهيبي  بدرية 

بجريدة  الثقايف  الق�سم  وم�سوؤولة  �سحفية 

»الزمن« ولها جتربة  مهمة يف ال�سعر الن�سوي 

اأن  اأثبتت  التي  الت�سعينيات  جيل  من  وهي 

ال�سعر لي�ص �سكال فقط. 

لغات  اىل  موؤخرا   واأ�سعارها  ق�س�سها  ترجمت 

مدو  )�سقوط  بعنوان  �سعر  ديوان  ولها  اأخرى، 

لري�سة( اأرادت منه التعبري عن الذات يف ت�ساقطها 

املدوي ب�سبب اخليبات والنك�سارات التي توؤرق 

خارجية  م�ساركات  ولها  والإن�سان،  الكاتب 

ان، 
ّ
عم ا�سبانيا،  القريوان،  )ال�سارقة،  كثرية 

الدوحة، البحرين، القاهرة( وح�سلت على العديد 

من اجلوائز يف ال�سعر والق�سة، كان لنا معها هذا 

احلوار لنقرتب من جتربتها اأكرث ..

ي�ستطيع ال�ساعر اأن 

يدافع عن ق�سيدته،  

ولكن ال ي�ستطيع اأن 

يفر�ض القبح 

يف املكان

[[[

حني كتبُت ال�سعر 

تاأكدُت من الوجود 

وكم ت�ستحق احلياة 

ان نعي�سها رغم انها 

ت�سحقنا اأحيانا

  حوار: ح�سن املطرو�سي]

بدرية الوهيبي



 ll بعد ديوانك الأول )�سقوط مدر لري�سة( وبعد 

وبعد  متقدمة،  و�رشدية  �سعرية  مراكز  تبوئك 

اعا�سري وعوا�سف واجهتك يف منجزك ال�سعري، 

كيف ترين هذا املنجز وهل اأنت را�سية عنه؟

- ما زلت انتظر ق�سيدة مل اأكتبها بعد، الكتابة 

بالن�سبة يل حتول دائم باجتاه احلياة، لذا فان 

حتمية النظر اىل ما مت م�سبقا لي�ست وا�سحة، 

املتاأهبة  لالأرواح  عزاء  ُكتب  ما  يبقى  ولكن 

للحظة �سعرية خال�سة من اإثم الرتابة والتكرار. 

وبطبيعة احلال ت�سكل الكتابة ال�سعرية جتربة 

روحية ووجدانية ال ن�ستطيع التخل�ض منها اأو 

لنا يف حياة كهذه احلياة  الأنها عائ�ض  ردمها 

اأ�سد عمقًا  اأطمح اىل جتربة  االآن،  التي نعي�سها 

به..  التنبوؤ  ن�ستطيع  اىل ماال  الذهاب  تعرّب عن 

من  الزخم  لهذا  كبديل  ال�سعر  غري  �سيء  ال 

وحده  الوجدانية،  والت�سادمات  االحتدامات 

والعامل  واجل�سد  الروح  عتمات  يدخلنا  ال�سعر 

مبثالية وان�سانية �سابرة اأغوار العتمات اجلوانية 

اأق�سى  من  ا�ستق�سائها  والبعيدة،وحماولة 

حلظات التوتر واالحتدام الوجودي، وهنا ا�ستعري 

ما قاله بودلري »من منا مل يحلم، يف حلظات 

الطموح، مبعجزة �سعرية مبا يكفي ليتوافق مع 

االختالجات الغنائية للروح، ومتوجات االأحالم، 

مبعجزة  الطموح  املفاجئة«  الوعي  وقفزات 

تغيري  يف  باال�ستمرار  �سوى  تتحقق  ال  �سعرية 

االح�سا�ض  هذا  ولهبًا.  نوراً  عليه  نحن  ما  كل 

الق�سيدة  الدائر حول عنق  الرمت  باالنعتاق من 

حلظة  عن  اأبحث  يجعلني  وم�سمونا  �سكال 

�سعرية اخرى وجتربة    يكفي اأنني حني كتبت 

الوجود وكم ت�ستحق احلياة  تاأكدت من  ال�سعر 

ان نعي�سها رغم انها ت�سحقنا اأحيانا..

ll عبورك باجتاه ال�سعر منذ بداياتك ومراحل 

بالذات  بدءا  ال�ساعرة  ت�سلقتها  التي  التطور 

ال�ساحر  الذهاب  هذا  �سفي  باملجتمع،  وانتهاء 

وهل هو م�سحونا بالقلق ؟

 -متر التجربة ال�سعرية يف مراحلها التكوينية 

مبا مير به اجل�سد الب�رصي، لوران غا�سبار قال 

ي�سمد  ما  كل  وراء  باأنف�سنا  نلقي  اأن  »علينا 

اأمامنا لكي نتمكن من اأن نعرب حدودنا«.. هذا 

وتكوين  بناء  اعادة  بعوامل  مير  الذي  العبور 

مراحل  على  التجربة  مبرور  اأ�سبه  الطبيعة 

املقد�سة،  ال�سعرية  الطبيعة  افرت�ستها  �سحية 

خط  عند  تتوقف  مل  انها  التجربة  يف  اجلميل 

وتراوح عليه امنا هذا الت�سل�سل وانت ت�ستعيد 

ذاكرة الق�سيدة تقف امام ن�ض قدمي وت�سهق » 

هل كتبت هذا ؟« الكتابة ال�سعرية يف بداياتها 

كانت اأ�سبه مبحاوالت تطفو على ال�سطح لعدم 

التفرغ الكامل لبناء الن�ض ال�سعري ولعلها تلك 

البدايات التي اأخذت طابع اخلواطر والن�سو�ض 

التي ال م�سمى اأدبي لها �سوى انها بوح من نوع 

التحول  ثم  االلتقاط  �رصيعة  اللحظة  تلك  ما.. 

الذي  وت�سظيها  باللغة  التامة  العناية  حيث 

ي�سبه ت�سظي الروح املنفلتة من عقال الزمن.

خالل  ومن  مغاير،  بوعي  الق�سيدة  اأكتب  االآن 

القراءات املكثفة والتجربة احلياتية والتوا�سل 

الروحي بني التثقيف الب�رصي والوعي ال�سعري 

اكرث  والتجلي  املفردِة  من  االنعتاق  ا�سبح 

�سعوبة لذلَك يحدث اأحيانا ان اأكتب ن�سا واأقلق 

ويطول  فاتوقف  ال�سعرية  اللحظة  انفالت  من 

بناء  واأكمل  اللحظة  تلك  الأ�ستعيد  العمر  بي 

الق�سيدة، هذا االقرتاب والناأي اأ�سبه باأنثى تراود 

اأطرافها  تبلل  ان  ون�سيت  يبا�سها  عن  �سحراء 

ببع�ض قبالت الأكوَن غارقة ب�سوؤال اللغة اأكرث.

القلق مرتبط ب�سكل ع�سوي بهاج�ض الكتابة لدي، 
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واراجعها  الق�سيدة  الأنهي  كبريا  وقتا  اآخذ  لذا 

مرة ومرتني وثالث.. اقول تغري الكثري وا�سبحت 

االآن معنية بالتناول والقارئ فال�سعر هو الكائن 

الذي ياأخذك اىل االآخر الذي ال تعرفه، ا�سبحت 

معنية بالفكرة واللغة معا والتعاطي ال�سعري 

الذي ال ميكن اال�ستخفاف به اأو جتاهله..

الأم�سيات  عن  مبتعدة  اأنت  ملاذا  بدءا   ll

ال�سعرية يف الفرتة الأخرية  األ ترين انها ا�سافة 

يف التجربة ال�سعرية وحمفز معنوي  للكتابة ؟

الأقراأ  اأظهر  اأن  ا�ستطيع  ال  جديد،  ال  الأنه  رمبا 

ن�سو�سا مكررة، اأنا اأحرتم القارئ واأحرتم جتربتي 

الظهور،  ملجرد  ا�ستنزفها  اأن  ميكنني  ال  التي 

لال�ستغال  االآن  الوقت  وحان  كفايتنا  اأخذنا 

احلقيقي والفعلي على الن�ض من خالل التاأمل 

والقراءة املكثفة  بعيدا عن ال�سجيج واالحرتاق 

واحلرق معا، كما اإنني اأ�سري على املثل القائل ) 

عندما تتحول اأحالمك اإىل تراب فقد حان وقت 

الكن�ض (...

اخلارجية  امل�ساركات  ان  تعتقدين  وهل   ll

�سبب يف الن�سج والنت�سار  فعال ؟     

تكويني  يف  ا�سهمت  مبا�رص  غري  ب�سكل  -رمبا 

ما  فطاملا  املبكر(،  ن�سجي  اأقول  )لن  ال�سعري 

انني  يعني  فهذا  اال�ستعال  اىل  ماأخوذة  زلت 

الن�سج، قد تكون  ) نيئة( وبحاجة اىل  ال زلت 

كائن  انه  اال  ال�ساعر  حترق  امل�ساركات  كرثة 

اىل  مي�سي  فرتاه  وبركاين  و�سوئي  نوراين 

احرتاقه بوعي اأو بدون وعي، يف البداية كانت 

هذه امل�ساركات انت�سارية ولكنها االآن ا�سبحت 

م�ساركات اختيارية رغم اغراء ال�سوء ولكن اآن 

االأوان ان ا�ستغل على الن�ض ب�سمت بعيدا عن 

كل هذه ال�سو�ساء، وحقيقة انها مل ت�ساعد على 

انت�ساري الأنه ال يعول عليها يف ن�سج التجربة، 

اأحافظ على اجللو�ض يف هام�سي احلميم، ففي 

حرية الهام�ض اأكرث حرية كما قال حداد مرة.

كما  البداع  يقتل  ال�سحفي  العمل  هل   ll  

لغة  يف  ال�سحافة  لغة  اأثرت  وهل  يقولون، 

ال�ساعرة ؟

- يبدو ذلك.. واأنا قلقة كثريا رغم ان ال�سحافة 

بالن�سبة يل ا�سافة، فتحت اأمامي اآفاقا جديدة، 

تاأثري  ين�سحب  ان  فعال  اأخ�ساه  كنت  ما  ولكن 

العمل ال�سحفي اىل اللغة، فبالن�سبة يل اللغة 

تورط وانطالق نحو عوامل داخلية وخارجية ال 

لغتك  ان  تكت�سف  انك  فمجرد  قلة  اال  ميتلكها 

التي ا�ستغلت عليها منذ نعومة اأظافر الق�سيدة 

فاأنت  واملبا�رصة  التقريرية  اللغة  اىل  تتحول 

اأمام حلظة توقف مرعبة حول م�سري �ساعريتك، 

روعي  تهدئة  يحاولون  املقربني  بع�ض  ولكن 

تنتظر  كاأم  قلقة  ولكنني  وتنتهي  فرتة  باأنها 

كما  ياأتي  هل  عودته  وت�ساوؤالت  ال�سال  ابنها 

تعود  اأال  فكرة  ترعبني  م�سوها؟  اأم  جميال  هو 

ق�سيدتي كما اأريدها وا�ستغلت عليها طوال تلك 

واالآخر  احلني  بني  ا�سعر  اأخفيك  ال�سنوات.وال 

اإن ام�سك تالبيبها  باللحظة للكتابة لكنني ما 

اعرف  وال  ق�سورة،  من  يفر  كمن  تهرب  حتى  

ال�سبب اإال اأنني اأعطيها وقتها واأمهلها املزيد من 

مبتورة  ن�سو�ض  فلدي  عودتها،  االنتظار حلني 

غري مكتملة وال ا�ستطيع والدتها خمدجة ما مل 

واأوؤمن  تلك،  واجلميلة  املجنونة  اللحظة  تعد 

متاما« حني يكون البيت قويًا، تكون العا�سفة 

ممتعة«.

 ll  ما الذي تفتقده �ساحتنا ال�سعرية والأدبية 

اليوم ؟

هي  االأديب  )وظيفة  بن جلون  الطاهر  -يقول   

ونحن   ) يقظة  الذاكرة  تبقى  حتى  امل�ساغبة 
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التي  بنا  اخلا�سة  والفو�سى  امل�ساغبة  فقدنا 

الذاكرة  وفقدنا  اأعمالنا،  يف  تنعك�ض  كانت 

الثقافية  للموؤ�س�سة  �سيء  كل  وتركنا  اليقظة، 

واملدونات. 

ll وملاذا من وجهة نظرك هذا الرتاخي والفتور 

يف  احل�سور ال�سعري اأكرث منه يف ا�سكال اأدبية 

اأخرى ؟

-عمق وانك�سار االإن�سان االإ�سكايل مع نف�سه، 

والتطبيل الفارغ لبع�ض ال�سطحيني هو �سبب 

كبري يف تراجع اجليد من ال�سعر رغم اأن الزبد 

الزبد  يريدون  اأنهم  يبدو  ولكن  هباء  يذهب 

فلريجع البحر ودره املكنون، غري ذلك يعتقد 

ال�ساعر وهذا ا�سمعه دائما من بع�ض ال�سعراء 

ان ال فائدة الأنه ال يوجد تقدير وبالتايل كما 

التي  االحباطات واخليبات  م�سبقا هي  قلت 

والدليل  تراجعه.  يف  �سبب  ال�ساعر  تك�رص 

مقارنة  ال�رصدية  اال�سدارات  من  الكبري  الكم 

بال�سعرية.

قيود  وخطوط  هناك  كونك �سحفية.. هل   ll

طرحه  يف  جتاوزها  لالعالمي  ميكن  ل  حمراء 

وتناوله ؟

لي�ست  ولكنها  موجودة  القيود  التزال  -نعم 

بتلك القوة التي كانت �سابقا  خا�سة يف بع�ض 

املوؤ�س�سات االعالمية اخلا�سة، مازلنا  بحاجة 

لن�سل  االإعالمي  والت�سليل  الرتابة  ك�رص  اىل 

وهذا يجعلنا  املغّيبة،  االعالم  دور  اىل حقيقة 

جنودا ن�سري على خطة امل�سوؤول الذي ال مازال 

يعي�ض يف جالبيب اأجداده ورواده، ملاذا اعالمنا 

البي بي �سي،  اأو  العربية  اأو  ال يوازي اجلزيرة 

له  ي�سار  جنم   اأو  بارز  �سحفي  اليوجد  ملاذا 

بالبنان هنا ويف اخلارج   على العك�ض هناك 

اأو  ق�سائيا  حكما  ينتظرون  ال�سحفيني  بع�ض 

دعائيا ب�سبب ما تطرقوا اإليه، ومبا اإننا نحرتم 

بع�سنا  لدى  تكونت  املعروفة  والعادات  االآخر 

وبال�سحافة  الداخلية  بالرقابة  ي�سمى  ما 

امل�سوؤولة التي تكتب ما ت�ساء ولكن ال تتعدى 

حدود االإ�ساءة اإىل اال�سخا�ض واالأعراف، واأذكر ان 

�سارل بودلري اعترب العي�ض بجراأة يوميا -ميكن 

ان تكون غري معقولة -  اذا ادركنا نتائج اجلهل 

باخلطر ال ميكننا التمرد ملجرد التمرد امنا ثمة 

اأكرث عقالنية  نكون  ان  �سيء علينا  لكل  حدود 

نعري  ان  علينا  الوقت  نف�ض  ويف  وم�سوؤولية 

وجدت-  ان   – اخلاطئة  املمار�سات  ونف�سح 

الوقوع  لنتحا�سى  ولكن  واالأفراد  للموؤ�س�سات 

يف الق�سايا فانه علينا اي�سا باملقابل ان تكون 

لدينا اثباتات واأدلة �سدها. 

يتكرر  بدرية  ا�سم  كان  �سابقة  فرتة  يف   ll

واملهرجانات   امل�سابقات  يف  الفائزين  �سمن 

تلك  كل  يف  الأكرب  فوزك  هو  ما  توقفت.  ثم 

امل�ساركة  عن  توقفت  وملاذا  النت�سارات؟ 

واخلو�ص يف امل�سابقات ؟

- �ساركت الأول مرة بن�ض ق�س�سي مل اأكن اعرف 

انه ق�سة ق�سرية  وكانت الكتابة االأوىل وح�سل 

على املركز الثالث يف م�سابقة املنتدى االأدبي 

البداية  الأنها  به  افتخر  ل�ست   ،1998 لعام 

اخلالية من كل خمزون، لكن املركز االأول الذي 

يف  الثقايف  النادي  م�سابقة  يف  عليه  ح�سلت 

ال�سعر الف�سيح هو االجناز الذي افتخر به كون 

الناقد  هو  الفوز  �رصف  منحتني  التي  اللجنة 

الكبري د.حممد لطفي اليو�سفي وال�ساعر الكبري 

زاهر الغافري. 

 وبالن�سبة لل�سطر الثاين من �سوؤالك فالقناعات 

اليه  ن�سعى  كنا  فما  التجربة  تغري  مع  تتغري 

لي�ض  االآن،  نحتاجه  عدنا  ما  الزمن  من  فرتة 
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يجعلنا  الواقع  امنا  �ساأن،  من  تكربا  اأو  ترفعا 

يحكمها  امل�سابقات  باأن  ندرك  ونحن  نرتدد 

اأو �ساردون ال تقرتب جتربتهم  ويقيمها �سعراء 

ترقى- فكل جتربة  اأقول ال  لن   – من جتربتك 

واآن  )اكتفيت(  �ساأقول  وثيماتها،  م�سارها  لها 

حيث  من  الن�ض  على  اأكرث  لال�ستغال  االأوان 

القراءة والكتابة والنقد املثمر، اآن االآوان لو�سع 

التجربة يف م�سارها الذي ت�ستحقه..

اأقول دائما كما قال نيكو�ض  !وب�رصاحة لطاملا 

كزنتزاكي�ض )ال انتظر �سيئًا، ال اأخ�سى �سيئًا، ال 

اآمل يف �سيء، اأنا حر(. 

وال�ساعرات  القا�سات  من  الكثري  اجتهت    ll

اأي�سا اىل الكتابة الروائية، هل تفكرين يف هذا 

ال�ستغال ؟

- نحن كائنات نزقة نتماهى يف ُكل �سيء من 

�ساعرة  بداأت  التجربة،  علينا  وتفر�سه  حولنا 

واأدين لل�سعر بدخويل يف رهانات اأخرى كالق�سة 

وال  مبكرا  الوقت  زال  فما  الرواية  اأما  واملقال، 

اأظنني امتلك اأدواتها الفنية، الكتابة الروائية ال 

حتتمل هذا اال�ست�سهال والدخول اليها مغامرة 

كبرية فان مل تكن متتلك خمزونا وا�سعا وجتربة 

وانت  كتابتها  ت�ستطيع  فال  وابداعية  حياتية 

هذا  يخدعك  طويال  �رصديا  نف�سا  فقط  متتلك 

الذهاب اىل الدخول يف مغامرة كهذه..�سخ�سيا 

جتربتي متيل اىل التكثيف واالختزال حتى يف 

كتابة الق�سة الق�سرية وال اأظنني �ساأجنح يوما 

يف كتابة رواية.

ق�سيدة  لري�سة(،  مدو  )�سقوط  ديوانك  يف   ll

التفعيلة اأطول من ق�سيدة النرث، ما الذي يتحكم 

ال�سعري  النف�ص  هو  هل  الن�ص  وق�رش  طول  يف 

اأم �سكله؟

- لي�ض �سكل الن�ض ما يحدد طوله وق�رصه امنا 

ق�سيتي  تكن  مل  �سابقة  مرحلة  ففي  التجربة 

يف  ورغبتي  البوحية  حاجتي  بقدر  التكثيف 

م�سهدين  بني  ت�سعني  التي  ال�سورة  اجرتار 

ق�سائد  فهي  االأخرية  ن�سو�سي  اأما  مزدوجني، 

ت�سكلت بفعل التكثيف واالختزال اىل ما ي�سبه 

)الوم�سة( �سواء يف التجربة النرثية اأو التفعيلة 

باأقل  املعنى  ا�ساءة  على  املقدرة  هذه  وطبعا 

بكل  الن�ض  اىل  والو�سول  كلمات  من  ممكن 

اخلربة  بفعل  تاأتي  كلمات  ب�سع  تفا�سيله يف 

والتجربة التي �سكلت هذه املرحلة االأخرية من 

�سكل الن�ض.

ال �سك ان كتابة ق�سيدة داخل الوزن اأو تفعيلة 

الوزن  معينة ال ت�سبه كتابة ن�ض نرثي خارج 

اخلروج  �سوى  اجلمال  ي�سنع  ال  وحتما  واالأطر 

من الظلمة والقيود، النرث يجردين من كل �سيء 

اأمت  يف  وع�سقي  وحيواتي  انك�ساراتي  فتخرج 

واأنقى �سورها و�سعورها.. ال جدوى من التدخل 

املبدع  يقف  قوانني،  من  الق�سيدة  ت�سنه  فيما 

حاجزا وحائال بني ما تريده الق�سيده وبني ما 

يرده من منهجية ومنطية..

يكتب  ان  بال�رشورة  معني  ال�ساعر  هل   ll

النرث  من  بدل  اليقاع  يف�سل  قارىء   لأجل 

رغم جتاوزنا احلديث عن هذه ال�سكالية ولكن 

يتقبل  مل  العربي  املتلقي  ان  علينا  تخفى  ل 

الق�سيدة احلديثة ؟

املتورط  خا�سة  املبدع  ق�سية  لي�ست  هذه   -

يوؤمن بحقيقته  �ساعر  الأي  ال�سعر، ال ميكن  يف 

وق�سيدته ان يختلق عاملا ال ينا�سبه يف علم 

اأال ي�سمح  الذائقة، لكنه يجب  التهذيب وتربية 

لقدرة  وي�سيئ  املتلقي  لذهن  ي�سيئ  ان  لنف�سه 

وال�سطحي  الب�سيط  الكالم  الأن  متلق  اأي  وعي 

للمتلقي،ان  باآخر  اأو  ب�سكل  ي�سيء  واملبتذل 
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املبدع  فا�سمت،ي�ستطيع  �سعر  لديك  يكن  مل 

–اذا  عنه  والدفاع  و�سعره  فكره  عن  التعبري 

تطلب االأمر- ولكن ال ي�ستطيع ان يفر�ض القبح 

ق�سيدة  العربي  املتلقي  تقبل  فكما  املكان  يف 

النرث- )الهجينة( كما ي�سميها البع�ض – �سيئا 

وتالم�ض  الروح  �سغاف  تالم�ض  الأنها  ف�سيئا 

جراح نكاأتها اأ�سابع الت�سطيح واال�ست�سهال فاإن 

املتلقي قادر ومدرك ملاهية ال�سعر احلقيقي وان 

كان هجينا ومدركا لكيفية التعامل مع كل ما 

عدمه..  من  له  تقبله  ومدى  وحديث  دخيل  هو 

االأمر كله للمتلقي كما الق�سيدة كلها لل�ساعر..

ll تواجه ال�ساعرة والكاتبة عموما تهمة جاهزة 

وهي اغراقها يف الذاتية وابتعادها عن الق�سايا 

الن�سانية الأخرى؟  هل تعتربينها تهمة؟

معنية  اأنني  اللحظات  من  حلظة  يف  اعترب   -

االأنثى والكتابة، وحماوالتي  مبا يحدث خارج 

اأناي  اىل  تعيدين  جلدي  من  للخروج  الكثرية 

هي  هل  وعي،  بال  »كاأنا«  االأ�سياء  فاأكتب 

خطيئة؟

فهاتان  االإن�سانة  ال�ساعرة  حت�رص  ان  يهمني 

واإن�سانية  ب�سعرية  ال�سعر  تفجران  املزدوجتان 

ناهيك عن العذابات التي ت�ستغل عليها املراأة 

االأ�سطورة منذ اخلليقة..

ال اتعمد الكتابة عن ذاتي مع ان الق�سيدة ذات 

وال ا�ستطيع التحكم بكمية وثورة امل�ساعر التي 

هي  الق�سيدة  باخت�سار  اأنثى-.  –كوين  تخرج 

التي تكتبني وتختار �سكلها بنف�سها وتفا�سيلها 

املخزون  ا�ستخراج  يف  تقف  مهمتي  بنف�سها، 

مع  اي�سا  وعي  بال  وهذا  واملعريف  اجلمايل 

مرور التجربة يتداخل مع الكتابة الذاتية ب�سكل 

جميل وعميق..

الرمزية  اىل  الكاتبات  بع�ص  تذهب   ll

والختباء وراءها لتعرب عن م�ساعرها بعيدا عن 

من  تعاين  الكاتبة  زالت  ما  هل  املجتمع،  اأعني 

هذا الت�سييق؟

اإىل  اإىل عقلها ال  اإىل من ينظر  -املراأة بحاجة 

ج�سدها،هذه النظرة الدونية واملنبثقة من عامل 

الذكورة ما زال الغرب يعاين منها ومل ي�ستطع 

الرجل هناك جتاوزها فما بالك مبجتمع اخليم 

والعباءات ال�سادة ؟!!

اللغة يف االأ�سل اأنثى، نحن من يحاول تق�سيمها 

بهذه  كثريا  اأبايل  ل�ست  وت�سييقها،  لت�ستيتها 

الكتابة  حلظة  اأثناء  تقلقني  ال  التي  ال�سطوة 

�رصدية  كتابة  كانت  ان  رمبا  بالذات،  ال�سعرية 

والتوقف  احلكاية  ا�ستمرار  ت�ستدعي  مقالية  اأو 

يف  اأفكر  اخلالقة،  الوعي  حلظة  يف  للت�ساوؤل 

اأفكر يف  ق�سة،  اأو  مقال  كتابة  اأثناء  املحاذير 

ن�سا  يخرج  لذلك  ؟  وماذا  كان  اأينما  االآخر 

اىل  لي�سل  الرمزية  على  يتكاأ  ن�سا  اأو  مرتبكا 

مبتغاه بي�رص.

يف  و�سطوته  االآخر  باأمر  كثريا  معنية  ول�ست 

الأي كائن  ال�سعرية فهي يل وال عالقة  الكتابة 

مبا حتتويه ودالالتها وال اأحملها عبء الرمزية 

بب�ساطة ال  النهار،  �سفيفة ك�سوء  اأردتها  طاملا 

كتابتي  حلظة  يف  املجتمع  اأو  للرجل  �سطوة 

واأعوانه  الإبلي�ض  حتى  �سطوة  ال  ال�سعرية، 

احلمراء  اخلطوط  من  �رصاوة  واالأ�سد  اجلميلني 

املتاحة وغري املتاحة، اأكتب ال�سعر الأجل روحي 

الأجل �سالمي الداخلي وا�ستقراري، اأكتب ال�سعر 

ي�سري  ان  دون  اجلمال  خطيئة  براثن  الأتنف�ض 

اأجنحتي  الأطلق  اأكتب  نحوي،  باإ�سبعه  احدهم 

النورانية واأطري بعيدا..   
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163] باحثة يف جمال امل�رسح من ُعمان. 

للكتاب  ملهًما  ا 
ً
م�شدر الع�شور  عرب  املراأة  ُتعد 

�شواء  اإبداعي  عمل  يخلو  ال  ويكاد  والفنانني، 

ا، اإال وتكون املراأة حا�رسة فيه  ا اأم اأدبيًّ اأكان فنيًّ

ُتعد  كما  و�شخ�شياته.  الأحداثه  ا  رئي�شيًّ وحمرًكا 

االأجنا�س الدرامية )امل�رسح، ال�شينما، امل�شل�شالت 

املجتمع،  ق�شايا  عن  معربة  و�شيلة  التلفزيونية( 

وتطلعاته من خالل طرح املو�شوعات االجتماعية 

املهمة. 

وال يغيب عن البال االهتمام الكبري الذي نالته املراأة 

اأنها عامل  اعتبار  على  عام 1970م،  منذ  العمانية 

مهم لدفع التنمية يف البالد، فهي ت�شكل تقريبا اأكرث 

االإح�شائيات. ودومنا  اآخر  من ن�شف املجتمع وفق 

اأن ما حظيت به املراأة العمانية من مميزات مل  �شك 

ل�شيا�شات جاللة  ترجمة  ولكنه جاء  فراغ،  يكن من 

ال�شنوات  منذ  وحكومته  �شعيد  بن  قابو�س  ال�شلطان 

املبكرة من عمر النه�شة. 

زادت م�شاركة 

املراأة العمانية يف 

احلراك االجتماعي 

اإال اأنه باملقابل، مل 

يحدث تطور ملحوظ 

يف �شورة املراأة يف 

الدراما العمانية، حيث 

�شعى كتاب الدراما 

املحلية اإىل ا�شتمرارية 

تنميط �شورتها 

الذهنية ال�شابقة 

يف عقلية اجلمهور 

العماين

�صورة املراأة  الُعمانية فـي الدراما 

»املــراأة فــي امل�ســرح منوذًجا«

 عزة الق�صابي ]

»ظلموين النا�س« اأول م�رسحية ت�شارك فيها املراأة الُعمانية 1973 



امل�شيئة  الكلمات  من  ذلك  ن�شت�شف  اأن  وميكن 

افتتاح  مبنا�شبة  جلاللته  ال�شامي  للخطاب 

1994م:  عام  ال�شورى  ملجل�س  الثانية  الفرتة 

اأي مكان، يف  امراأة عمانية يف  ندعو كل  »نحن 

القرى واملدن، يف البدو واحل�رس، يف ال�شهول اأو 

دفع  وت�شاهم يف  �شاعدها  ت�شمر عن  اأن  اجلبال، 

لدينا  واالجتماعية،  االقت�شادية  التنمية  عجلة 

اإميان كبري يف اأن املراأة العمانية املتعلمة �شوف 

قانون  منح  لقد   .)1( واإخال�س«  جد  بكل  تعمل 

م�شاوية  العمانية حقوًقا  املراأة  املدنية  االأحوال 

كافة  يف  وعملت  التعليم  نالت  فقد  للرجل، 

املجاالت، دومنا ا�شتثناء اإال بع�س املهن التي ال 

تتنا�شب مع تكوينها االأنثوي، كما نالت فر�شتها 

من  املجاالت  كافة  يف  قدراتها  واثبات  للرتقي 

الوزيرة  فهناك  القيادية،  املنا�شب  تقلد  خالل 

والوكيلة وال�شفرية وع�شوه فاعلة يف املنظمات 

الدولية)2(. 

االهتمام  جمال  يف  املبذولة  للجهود  وتتويًجا 

العمانية بوالية  املراأة  اأقيمت ندوة  باملراأة، فقد 

الندوة  هذه  وخرجت  2009م،  عام  �شحار 

بالعديد من التو�شيات التي حتفظ للمراأة العمانية 

من  اأكتوبر  من  ع�رس  ال�شابع  اأعلن  كما  حقوقها، 

كل عام يوما للمراأة العمانية. وانطالقا من دور 

فاإنه  املجاالت،  �شتى  يف  الرائد  العمانية  املراأة 

ال غرو اأن يخو�س العن�رس الن�شائي الدراما على 

االأ�رسة، وهي عمادها  اأن املراأة جزء من  اعتبار 

فهي تتاأثر باملجتمع وتوؤثر فيه. 

�شورة  لتق�شي  الدرا�شة  هذه  وت�شعى 

املراأة العمانية يف ) الدراما التيفزيونية، 

امل�رسح  ويف  عام،  ب�شكل  ال�شينمائية( 

العماين ب�شكل خا�س. بغية التعرف على 

اأبعادها املختلفة يف االأجنا�س الدرامية 

املراأة  »�شورة  على  الرتكيز  مع  الثالثة، 

يف امل�رسح« من خالل حتليل مناذج من 

ا�شتقراء �شورتها  بغية  العماين،  امل�رسح 

واأبعادها املختلفة .

امل�صل�صالت  يف  العمانية  املراأة  �صورة   : اأوال 

التلفزيونية 

زادت يف االآونة االأخرية م�شاركة املراأة العمانية 

اأن  كما  والفني،  الثقايف  االجتماعي  احلراك  يف 

اأدوارها يف كل مرحلة تتغري وتتطور مع منجزات 

التعليم  نيلها  بعد  خا�شة  االأخرى،  النه�شة 

وقيامها بالعديد من املهن، باالإ�شافة اإىل دورها 

االجتماعي يف االأ�رسة .

يف  ملحوظ  تطور  يحدث  مل  باملقابل،  اأنه  اإال 

�شعى  حيث  العمانية،  الدراما  يف  املراأة  �شورة 

تنميط  ا�شتمرارية  اإىل  املحلية  الدراما  ُكّتاب 

اجلمهور  عقلية  يف  ال�شابقة  الذهنية  �شورتها 

�شخ�شية  تربز  اأعمااًل  تقدم  حني  يف  العماين، 

من  العديد  قدمت  ولقد   اأكرب.  ب�شورة  الرجل 

االأعمال الدرامية التلفزيونية التي تربز �شخ�شية 

الرجل مثل )ال�شايب خلف( وم�شل�شل )�شيف حار( 

حظوظ(  )الدنيا  وم�شل�شل  )اجلريان(  وم�شل�شل 

وم�شل�شل )االجتاهات االأربعة( وم�شل�شل )غ�شات 

حظيت  التي  االأعمال  من  وغريها  ال�شنني(... 

مرحلة  يف  ا  وخ�شو�شً جماهريية،  مبتابعة 

يقدم  مل  حني  يف  الف�شائية...  التلفزة  قبل  ما 

م�شتقلة،  ن�شائية  بطولة  يت�شمن  عمل  االآن  اإىل 

البطولة  �شمن  املراأة  تكون  االأغلب  على  ولكن 

املو�شوعات  عن  ناهيك  ما،  مل�شل�شل  اجلماعية 

التي تناق�شها هذه االأعمال فاإنها تعطي م�شاحة 

اأكرب للرجل، وجتعل املراأة عاماًل، الإي�شاح اأبعاد 

وتع�شفه..  وظلمه  ق�شوته  تعاين  فهي  �شخ�شيته، 

واإذا ظهرت ب�شورة قوية، فاأنها عادة ما تقرتن 

باالأدوار ال�رسيرة فهي الزوجة اأو االأم املت�شلطة. 

اإ�شافة اإىل ذلك، هناك �شورة املراأة التي تتحكم 
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قادرة  غري  وتكون  بها،  واأحا�شي�شها  م�شاعرها 

على اتخاذ القرارات امل�شريية املتعلقة بحياتها 

�شلبية  ب�شورة  تظهر  كما  االآخرين.  مب�شاندة  اإال 

املراأة  مثل  االأدوار  ببع�س  قيامها  خالل  من 

امل�شتهرتة اال�شتهالكية، كما هو احلال يف بع�س 

حلقات م�شل�شل )دراي�س( الرم�شاين �شابًقا.

ثانيا: �صورة املراأة العمانية يف ال�صينما

يف  ال�شلطنة  يف  ال�شينما  �شناعة  كانت  ملا 

بداياتها، حيث اإن التجربة ال�شينمائية العمانية ال 

تتعدى اإنتاج بع�س االأفالم الق�شرية والوثائقية 

)البوم( من تاأليف  وفيلم طويل واحد، وهو فيلم 

اإخراج الدكتور خالد عبدالرحيم... ويف هذا الفيلم 

عن  تختلف  ال  ب�شورة  »املراأة«  منوذج  ظهر 

التي  »االأم«  فهي  العربية،  ال�شينما  يف  مثيلتها 

حتر�س على تربية اأوالدها، ولكنها تبدو عاجزة 

يف  تظهر  كما  الكربى.  ابنتها  م�شري  تقرير  عن 

املحورية)نور(  الن�شائية  ال�شخ�شية  العمل  هذا 

املتوفى!..  خطيبها  والد  تتبع  الغالب  يف  وهي 

والذي تتعلق به بعالقة غري وا�شحة يف اأبعادها 

العمر  بفارق  يذكرها  اأنه  بالرغم  الظاهرة، 

الذي  احلب  اأوهام  تعي�س  تظل  اأنها  اإال  بينهما، 

وهكذا  املفقود!!...  احلبيب  عودة  بحلم  يقرتن 

هذا  يف  املحورية  الن�شائية  ال�شخ�شية  اأن  ندرك 

العمل، �شخ�شية ب�شيطة عاطفية تعي�س يف �رساع 

مع نف�شها �شببه الرجل! .. ناهيك عن ال�شخ�شيات 

الن�شائية االأخرى. يف حني اختفت املراأة العمانية 

فاعل  بدور  تقوم  اأن  كانت ميكن  التي  الع�رسية 

الذي  لواقعيته،  يرجع  هذا  العمل، ورمبا  هذا  يف 

ما  عادة  حيث  الريفي،  املجتمع  بطبيعة  يرتبط 

اأن  جند  لذا  للمراأة.  ولي�شت  للرجل  القيادة  تكون 

بارز  بدور  يقوم  الذي  هو  »الذكوري«  العن�رس 

اأهايل  وتقرير م�شري  االأحداث،  تغيري جمرى  يف 

القرية من الن�شاء وكبار ال�شن واالأطفال. 

ثالثا : �صورة املراأة العمانية يف امل�صرح 

العرو�س  باكورة  يف  العمانية  املراأة  �شاركت 

النادي االأهلي  امل�رسحية التي قدمت يف م�رسح 

م�رسحية  يف  احلال  هو  كما  1973م،  عام  منذ 

حممود  امل�رسحي  للكاتب  النا�س(  )ظلموين 

�شهداد)3(، ثم تواىل ظهورها يف عدد من االأعمال 

الركحية، رغم �شيق النظرة لها اآنذاك من منطلق 

حما�رسة  جعلها  مما  واجتماعي،  ديني  منظور 

بدوره  باأ�رستها...وهذا  واهتمامها  فنها  بني 

اأ�شعف الُبعد الرتاكمي الفني لديها. برغم ذلك ال 

العمانيات  الفنانات  اأ�شماء  بع�س  جتاهل  ميكن 

مثل:  التمثيل،  مهنة  ميار�شن  يزلن  ال  الالتي 

الفنانة فخرية خمي�س والفنانة اأمينة عبدالر�شول 

خمي�س...  بتول  والفنانة  حممد  �شمعة  والفنانة 

الفنانات  من  اجلديد  اجليل  اإىل  باالإ�شافة 

العمانيات. 

العمانية يف امل�رسح  املراأة  بالن�شبة ل�شورة  اأما 

التقليدية  العرو�س  بني  متفاوتة،  جاءت  فقد 

التي تقدم املراأة ب�شورتها املعتادة واملرت�شخة 

يف الذاكرة اجلماعية للجمهور، من خالل منوذج 

فهي  للرجل،  تابعة  تكون  اأن  تف�شل  التي  املراأة 

الزوجة املطيعة واالأخت املغلوب على اأمرها وهي 
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االأم التي تعطي بال مقابل ...ويف الوقت ذاته، فقد 

ظهرت �شورة مغايرة من خالل �شورة املراأة يف 

بني  تفاوتت  التي  احلديثة،  التجريبية  العرو�س 

بالرمز  ترتبط  التي  تلك  وبني  املتحررة،  االأدوار 

اأكرث من ارتباطها بالواقع االجتماعي.

مناذج  ن�ستعر�ض  التالية،  الأ�سطر  ويف 

ا�ستقراء »�سورة  ، بغية  م�رسحية عمانية 

املراأة يف امل�رسح العماين«، التي تفاوتت 

بني ال�سورة التقليدية ال�سائدة اأو ال�سورة 

فيها،  املراأة  برزت  التي  تلك  اأو  الرمزية 

كاإن�سانة لها دور اإيجابي يف تغيري م�سار 

الأحداث الدرامية. 

اأول : عر�ض م�رسحية )اأوراق مك�سوفة(: من 

�شاللة،  لفرقة  ال�شنفري  عماد  واإخراج  تاأليف 

اإىل الك�شف عن عالقة ال�شُلطة  �شعى هذا العر�س 

الن�س  ركز  حيث  مبا�رسة،  غري  ب�شورة  بال�شعب 

على عالقة املدير باملوظفني اأو املراجعني، ومن 

النا�س مع بع�شهم البع�س ب�شكل  ثم بنى عالقة 

غري  االأو�شاع  بع�س  اإزاء  �شاخر،  كاريكاتريي 

امل�رسوعة. 

ويت�شم العر�س بجراأة الطرح �شد الف�شاد باأ�شكاله 

املتعددة، وذلك من خالل تعرية واقع ال�شخ�شيات 

احلقيقة  عن  البحث  بغية  والن�شائية،  الذكورية 

ال�شائعة و�شط ملفات املدير اأو ال�شيخ الذي ميثل 

املراجعني  طلبات  جتاهل  ب�شبب  وذلك  ال�شلطة. 

فيما  والذين  العام،  املدير  على  يرتددون  الذين 

من  ب�شيء  ق�شاياهم  عن  الك�شف  يحاولون  بعد 

وتاأزمه،  احلدث  واقعية  يف  املغرقة  ال�شفافية 

اإبراز البريوقراطية اجلوفاء التي يحملها  وميكن 

الن�س، كما يف املقطع التايل:

)مروان : ب�س ميكن عندك مراجعني اأو م�شغول..

املدير...  اأنا  م�س  يتاأجلون  املراجعني  املدير: 

ترا  للم�رسوع...  جاهز  يل  قل  وبعدين  )ي�شحك( 

املناق�شة تنزل خالل يومني... 

مروان: جاهزين باإذن اهلل والربكة فيكم... 

مروان: ب�س �رسكات مناف�شة كثرية داخلة 

م�شتكملة  وغري  اخلربة...  عندها  ما  املدير: 

ال�رسوط ()4(.

معينة  �رسائح  ق�شايا  العر�س  هذا  مي�رسح 

زمن  من  مراحل  ثالث  خمرتًقا  املجتمع،  من 

العام  املدير  مقابلة  وذلك من خالل  امل�رسحية، 

به، واالأحداث  اللقاء  اأثناء  التي وقعت  واالأحداث 

ا�شتمرت  هكذا  الزلزال.  حدوث  بعد  وقعت  التي 

الواقع  عن  �شاخرة  دراما  ن�شج  يف  االأحداث 

الذي  الف�شاد  باأ�شكال  املثخن  البريوقراطي 

ي�شتند اإىل العالقات االإدارية واالجتماعية، بغية 

املراجعون  يعي�س  حيث  العام،  املدير  ر�شا  نيل 

الب�شطاء مرارة تاأجيل املواعيد واملماطلة وخيبة 

ت�شتمر  وهكذا  ردود...  على  احل�شول  يف  االأمل 

اأوراق النا�س ب�شيء من  االأحداث يف الك�شف عن 

اختيار  وقع  التي  النماذج  خالل  من  ال�شخرية 

الذي  الف�شاد  عن  الك�شف  بغية  عليها،  الكاتب 

البطانة  حتيط  الذي  املدير  مكتب  يف  يتمركز 

اأ�شكال الف�شاد يف عدد من  الفا�شدة به... وتتمثل 

الق�شايا منها : هناك ال�شاب الذي يحمل موؤهاًل 

ا منذ خم�س �شنوات، ولكنه ال يزال ينتظر  جامعيًّ

الذي  االأب  وهناك   .. الوظائف  طابور  يف  دوره 

وهناك  ال�شبعة...  اأبنائه  الإعالة  يكفي  ال  راتبه 

االآخرين..  اأكتاف  على  ي�شعد  الذي  امل�شئول 

ي�شتويل  الذي  الكربى  ال�رسكات  �شاحب  وهناك 

عالقته  ب�شبب  املالية  ال�شفقات  جميع  على 

على  ي�شتوىل  الذي  املوظف  وهناك  املدير..  مع 

العام،  املدير  تنتظر  التي  االأم  وهناك  حقوقه... 

لكي تطلب منه عالًجا لطفلها املري�س.

خالل  من  العمل  هذا  يف  املراأة«  »�شورة  وتربز 

منوذجني، االأول: هو ذلك الذي يج�شد �شورة املراأة 

الف�شاد  وك�شف  التغيري  اإىل  ت�شعى  التي  الثائرة 
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املتعلمة)ال�شحفية(  املراأة  �شخ�شية  خالل  من 

ينفى  وهذا  التعبري.  حرية  من  بحيز  تتمتع  التي 

االأعمال  بع�س  يف  ال�شابقة  النمطية  �شورتها 

ال�شحفية  لذا ال ترتدد هذه  العمانية.  امل�رسحية 

اأ�شحاب  �شد  نقدي  �شحفي  عمود  كتابة  يف 

للعدالة،  العر�س رمًزا  ال�شاأن، فهي متثل يف هذا 

االأوراق  الذي ي�شعى لك�شف  وهي هنا »ال�شمري« 

خالل  من  ذلك  ن�شتنتج  اأن  وميكن  امل�شترتة، 

املناظرة اجلدلية التالية:

)ال�شحفية: املدير العام لن يخرج اال اذا عرف باأننا 

اأ�شواتنا  ال�شباح ... الزم نرفع  له من  منتظرون 

انتي...  املكتب:   مدير  االنتظار..  على  احتجاجا 

بعد  ووين  املظاهرات...  على  النا�س  بتحر�شي 

يف عقر دار املدير العام.. االأعمى:  مظاهرات... يا 

اأخواين ترى اأنا ال اأرى وال ا�شمع.. ال�شحفية: هذا 

احتجاج وتعبري عن الراأي بو�شيلة �شلمية.. مدير 

املكتب: هذا ع�شيان ومترد.. ال�شحفية: كل واحد  

وراأيه... )يتحرك  للمكتب ( يا اخوان حتركوا معي  

اأن نعرب  العام... علينا  املدير  بالقوة على  ندخل 

مقابلة  يف  بحقنا  نتم�شك  اأن  علينا  راأينا...  عن 

املدير العام... من معي()5( .

ثورية  اأبعاًدا  )ال�شحفية(  �شخ�شية  وتت�شمن 

التنديد  اإىل  ت�شعى  فهي  �شيا�شية،  اأو  اجتماعية 

معربة  املدير،  ميار�شها  التي  الربويقراطية  �شد 

الراف�شة  التمرد  �رسخات  خالل  من  ذلك  عن 

للو�شع القائم. وبعد الزلزال تظل تدافع وتنا�شل 

الثورية  الروح  وتزرع  احلقيقة،  عن  الك�شف  يف 

والتمرد يف بقية ال�شخ�شيات التي حتتج وت�رسخ 

اأ�شبحوا  اجلميع  حيث  خمرج...  عن  البحث  بغية 

حتت  يعي�شون  فاجلميع  امل�شري،  نف�س  حتت 

االأنقا�س وهم ينتظرون الفرج الذي مل ياأت بعد!

املراأة«  »�شورة  ميثل  الذي  االآخر  النموذج  اأما 

ال  التي  العر�س،  هذا  يف  االأم  منوذج  خالل  من 

تختلف عن �شورتها عن تلك التي قدمتها العديد 

جندها  اأننا  اإال  العربية،  امل�رسحية  االأعمال  من 

اأجل عالج ولدها املري�س، وحتاول  تنا�شل من 

جاهدة اأن تقابل امل�شوؤول لت�رسح له حالة ابنها 

امل�رسحية  خامتة  تخلو  ال  كما  العالج.  طالبة 

التي  االأم   �شخ�شية  من  نابعة  حانية  مل�شة  من 

ينوب ابنها ال�شغري »الطفل« عنها يف هذا العمل..

االأنقا�س،  نهايته حتت  تكون  اجلميع  اأن  فربغم 

اإال اأن الطفل يظل رمزا حلياة جديدة رمبا الزلزال 

والتمرد غري مالحمها... وهكذا تقاطعت مفردات 

اأراد  الذي  الدرامي  احلدث  تو�شيف  يف  العمل 

التي  للمراأة  اأخرى  ويقدم �شورة  الواقع  يغري  اأن 

حتاول ك�رس املاألوف والبحث عن احلقيقة.

ثانيا : عر�ض م�رسحية )زهرة احلكايا( الذي 

قدم خالل اأيام �شحار امل�رسحية الثاين، وهو من 

تاأليف عبا�س احلايك ومن اإخراج اإ�رساء العجمي. 

وتت�شح »�شورة املراأة« يف هذا العمل من خالل 

�شخ�شية زهرة الفتاة ال�شغرية التي كانت متتلك 

والدتها  اأدعية  من  بالرغم  طويال!..  اأ�شود  �شعرا 

ليحفظها اهلل من العني، اإال اأنها تتعر�س للح�شد، 

�شلعاء!!  فتاة  اإىل  و�شحاها  يوم  بني  وحتولت 

لتظل حبي�شة  املنزل  ال�شفقة، فكان مكانها  تثري 

للمراأة  �شورة  »زهرة«  تكون  وبذلك  اجلدران!.. 

167نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

م�ســـرح.. م�ســـرح.. م�ســـرح 

 s  s s

من م�رسحية »مواء قطة« 



حول  ال  وهي  املجتمع،  �شنعها  التي  ال�رسقية 

لها وال قوة فهي تخ�شع لدائرة القدر امل�شتمرة، 

وتتاأثر بفكر االآخر وهي �شحية لنظم اجتماعية 

مركبة ي�شعب الفكاك منها.

الزمنية  املراحل  ح�شب  امل�رسح  خ�شبة  ق�شمت 

اأ�شرية  زهرة  جند  البداية  ففي  زهرة،  عمر  من 

»القف�س« الذي و�شع على ي�شار خ�شبة امل�رسح، 

التي  الرمزية  الدالالت  بالعديد من  اأوحى  والذي 

جت�شد املعاناة التي تعي�شها بطلة العر�س، وذلك 

فر�شه  الذي  التقليدي«  »الفكر  اأ�شرية  لكونها 

اأهلها عليها، مما ترتب عليه، عزلها عن املجتمع 

املحيط بها، خوفا من اأن يعرف النا�س مبر�شها! 

وي�شخروا منهم!. 

اإىل  نقلنا  فقد  اخل�شبة،  من  االأمين  اجلانب  اأما 

كانت  عندما  زهرة،  عمر  من  الربيعية  الف�شول 

حتلم  طوياًل،  اأ�شود  �شعًرا  ومتتلك  �شغرية،  طفلة 

تلبث  ما  ثم  عمرها،  يف  كن  الالتي  البنات  به 

اأكرث  تفا�شيل  لت�رسد  تتوحد،  اأن  امل�رسح  خ�شبة 

قبل  املجتمع  ظلمها  التي  زهرة  حكاية  عن 

العر�س  ك�شف  العني!...حيث  لعنة  ت�شيبها  اأن 

بع�س  لدى  البالية  العادات  بع�س  عن  النقاب 

االأ�رس اخلليجية، التي يفرت�س اأن تذوب مع تطور 

احلا�شل!.. احل�شاري  والتثاقف  والتعليم  احلياة 

العن�رسية  التفرقة  خالل  من  ذلك  تلم�س  وميكن 

بني االإناث والذكور، والنظرة الدونية لالأنثى على 

اعتبار اأنها متثل عاًرا على عائلتها، مما يجعلها 

ت�شطدم مبجموعة من املحظورات )التابوهات(، 

اعتقادا باأن ذلك �شيحافظ عليها، يف حني اأن ذلك 

ويجعلها  نف�شها،  يف  الثقة  يزعزع  اأن  �شاأنه  من 

اأكرث اقرتاًبا من اخلطاأ! 

االجتماعي  الفكر  رهينة  )زهرة(  ظلت  وهكذا 

اأ�شرية  وجعلها  الإن�شانيتها،  تنكر  الذي  التقليدي 

وذلك  عنها،  النا�س  حديث  من  واخلوف  ال�شكوك 

نتيجة عدم تقبل اأ�رستها ملر�شها باالإ�شافة اإىل 

حترم  جعلها  مما  االأوىل،  بالدرجة  اأنثى  كونها 

واأحزانه. ومن  اأفراحه  املجتمع يف  م�شاركة  من 

»ال�شغط االجتماعي« من  اأن  اأخرى، جند  ناحية 

قبل االأ�رسة يتحول لدى زهرة اإىل »مر�س نف�شي« 

ويعتربها  ينبذها  املجتمع  باأن  ت�شدق  يجعلها 

رمزا للت�شاوؤم واللعنة، لذا اأ�شبحت رهينة »الوهم« 

من  اخلروج  ترف�س  فهي  لذا  عليه،  ن�شاأت  الذي 

ذلك القف�س مهما ح�شل!

ذروتها  اإىل  لت�شل  وتت�شابك  االأحداث  وتتاأزم 

عندما ت�رسخ زهرة، معلنة احتجاجها على االأطر 

النهاية،  التي حتيط بها وجتعلها منك�رسة...ويف 

للنا�س  لتك�شف  وتخرج  تتمرد  )زهرة(  ن�شاهد 

مدوية  �رسخة  بذلك  لتكون  مر�شها،  حقيقة 

زواج  عند  الفرح  لتعانق حلظة  املوؤلف  اختارها 

لت�شاطر  الذهاب  تقرر  فهي  لذا  عمرها،  رفيقة 

املجتمع اأفراحه وت�شعر االآخرين بوجودها، دون 

بالرجوع  تطالبها  التي  والدتها  لنداء  تلتفت  اأن 

فر�شه  عندما  »اإجباري«  ابتداأ  الذي  ال�شجن  اإىل 

اأهلها عليها ثم حتول اإىل �شجن »اختياريا« عندما 

حمرم،  )تابوه(  باأنها  نف�شها  قرارة  يف  تر�شخ 

النا�س عنه، لكيال ال ت�شيبهم  اأن يبتعد  يفرت�س 

نف�س اللعنة التي �شلطت عليها، بذلك تنهي زهرة 

ربيعها ليتحول اإىل خريف دائم، وهي مل تتجاوز 

الثامنة ع�رسة من عمرها!

الذي  الن�س«  »حرفية  العمل  خمرجة  وترجمت 

عن  تتحدث  التي  التقليدية  الفكرة  فيه  راعت 

اأ�شيبت  التي  »زهرة«  الفتاة  �شورة  حكاية 

باحل�شد، وذلك من خالل »الديكور« الذي ج�شد بيًتا 

ب�شكل  القف�س  ت�شميم  مع  قدميا،  عربيا  ا  تقليديًّ

رمزي للداللة على ال�شجن املعنوي واملادي الذي 

عا�شت زهرة فيه. كما جتدر االإ�شارة اإىل توظيف 

)االأغنية ال�شعبية( يف العر�س مل ي�شتخدم كموؤثر 

فقط، واإمنا �شاعد على تكثيف الواقع االجتماعي 

الذي كانت تعي�س الفتاة فيه، والذي كان يعاين 
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من الكثري من الرت�شبات االجتماعية، كما يح�شب 

للعر�س توظيفه لـ»الفلكلور ال�شعبي العماين« عند 

احلديث عن الزواج)6(.

ثالثا : عر�ض م�رسحية )رجل بثياب امراأة(: 

اأحمد  واإخراج  ال�شنفري  عماد  تاأليف  من  وهو 

معروف اليافعي لفرقة اأوبار من حمافظة ظفار. 

�شعى هذا العر�س اإىل النب�س يف اأغوار )املجتمع 

وهو  واالأب  احلاكم  عليه  ي�شيطر  الذي  القبلي( 

)ال�شيخ اأبو هاجر( �شاحب ال�شلطة واجلاه. وتربز 

)�شخ�شية املراأة( ب�شورة مركبة وجديدة يف هذا 

العمل، حيث ظهرت من خالل )هاجر( التي برغم 

اأنها اأنثى اإال اأن االأب )ال�شيخ( ينكر ذلك!.. وتناق�س 

هذه امل�رسحية ق�شية حتديد جن�س املولود الذي 

يتعار�س مع تقاليد العائلة، التي توؤمن باأن املراأة 

يتقاطع  القرارات. كما  واتخاذ  للقيادة  ت�شلح  ال 

ذلك مع الفكر ال�شيا�شي لالأب و�شيخ القبيلة الذي 

اإجناب زوجته  لديه ولد بعد  اأن يكون  يطمح يف 

اإخفاء  اإىل  جاهدا  �شعى  ..لذلك  االإناث  من  عددا 

رغم  ذكر  باأنه  ليعلن  اجلديد،  املولود  حقيقة 

عالمات  يحمل  باأنه  املولدة(  اأو  القابلة   ( كالم 

االأنوثة، كما نلم�س ذلك من خالل املقطع التايل: 

) املولدة: ولد يا �شيخ ولد...ال�شيخ: ولد وال بنت..

املولدة: )بارتباك( ب�رساحة عمري ما �شفت كذا 

اأكيد ولد!.. ال�شيخ:  اأظن ولد  من قبل ب�س على ما 

ا�شمح  كيف ما تعرفني ولد  وال بنت؟!.. املولدة: 

 مثل هذي احلالة من قبل 
ّ
يل يا �شيخ ما مرت علي

ب�س اأعتقد اأنه ولد!.. ال�شيخ:)بفرحة( يعني ولد؟!!..

احلمد هلل ...( )7(.

وهكذا ت�شتمر االأحداث يف ر�شد )ماأ�شاة اجتماعية( 

بطلتها ) اأنثى( برغم انه يرتدي مالب�س الن�شاء!.. 

ذكر!...ويو�شح  اأنه  على  )ال�شيخ(  والده  وي�رس 

ما  ب�س   « ذلك:  هاجر  حديث  من  التايل  املقطع 

اأ�شوفه ثقيل على  ال�شالح وكنت  اأ�شيل  اأحب  كنت 

ع�شان  معه  ي�شيلني  وكان  اخلنجر  ولب�شني  يدي 

يتفاخر بي قدام الرجال واأيل كان يريحه اأكرث ملا 

الرجال يقولون هذا ال�شبل من ذاك االأ�شد...« )8(. 

ال�شيخ هاجر قائال: »هاجر تعلم كيف  ويخاطب 

وترتبك  تتعلثم  احلرمي  كما  تكون  ال  بقوة  تتكلم 

يف كالمك وتنق�س �شوتك« )9(. وهذا جعل بطل 

ال  فهو  اأوال،  ذاته  مع  �رساع  يف  يعي�س  العر�س 

يعرف حقيقة نف�شه، وثانيا جعله ذلك يعي�س يف 

رجل.  باأنه  يقر  الذي  واملجتمع  االأب  مع  �رساع 

ال�رساع �شد  ابنه، من  االأب مع  وتقرتب معاناة 

�رساع  وهو  به  االأب  يوؤمن  الذي  والفكر  املعتقد 

من اأجل ال�شلطة!

يف  كهذا  ملو�شوع  التعر�س  يتم  مرة  والأول 

امل�رسح العماين، برغم طرحه يف اأكرث من عمل يف 

الدراما التلفزيونية العربية، حيث زاد احلديث عن 

عمليات حتويل اجلن�س)من ذكر الأنثى والعك�س( 

بالطبع بعد ات�شاح �رسعية التحاليل الطبية، التي 

اأو  للفتاة  الف�شيولوجي  التحول  تو�شح  اأن  ميكن 

اإ�شارات يف )الن�س( تفيد جلوء  !.. وتوجد  لل�شاب 

الذي  اجلن�س  نوع  حتديد  يف  للطب  ال�شخ�شية 

قائال:  هاجر  الدكتور  يخرب  حيث  اإليه..  ينتمي 

حتمل  ولدت  اإنك  تقول  الفحو�شات  »احلقيقة 

يرجع  ال�شيء  وهذا  واالأنثى  الذكر  من  ال�شفتني 
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لعوامل نف�شية بوالدك وبك �شخ�شيا« )10(.

وُتعد ثيمة )اخلنثى( مبثابة القاعدة العري�شة التي 

وا�شتحوذت على  املوؤلف،  اهتمام  ا�شتاأثرت على 

خمرجه وتركز على املجتمع )الذكوري ال�رسقي( 

الذي يعتمد يف الكثري من اأطره الثابتة على قيمه 

يهم�س  حني  يف  بالرجل،  توؤمن  التي  ومبادئه 

التي  )عباءته(  من  جزء  اأنها  اعتبار  على  املراأة 

اإليه من مراكز!  ال تنف�شل عنه، رغم مما و�شلت 

..وقد تبدو تلك املعادلة عتيقة بقدم العالقة بني 

الرجل واملراأة، ولكنها تظل اأزلية وي�شعب القطع 

تبعية  تكر�س  التي  االأدوار  فيها، خا�شة يف ظل 

املراأة للرجل. ولقد اجتهد املخرج اأحمد معروف 

ت�شوير  خالل  من  الدرامي(  )احلدث  م�رسحة  يف 

االأدوار  تتبادل  اأ�شبحت  التي  ال�شخو�س  معاناة 

عاي�شها  التي  الق�شة  تفا�شيل  لتن�شج  وتتم�رسح 

اأبطال العر�س ب�شيء من القلق القبلي، الذي عادة 

الن�شوة،  نون  جتاه  بالعار  وي�شعر  الرجل  يقد�س 

نهاية  يف  املوت  هو  )هاجر(  م�شري  كان  لذا 

رجل  باأنه  االعتقاد  �شحية  كان  فقد  العر�س، 

عندما  تنتهي  هاجر  حياة  فاإن  لذا  اأنفه!..  رغم 

النهاية  وهذه  واملجتمع،  االأب  يد  على  تقمع 

عززت ال�شعور بهزمية روح التمرد االأنثوية التي 

يفرت�س اأن تعزز لدى بطل العر�س ليواجه قدره 

اأن  املخرج  من  ويفرت�س  املحتوم.  الرتاجيدي 

يغري تلك )النهاية التقليدية( التي اآلت امل�رسحية 

واالإيحاء  الرمز  من  تقرتب  ويجعلها  اإليها، 

من  العديد  العر�س  حمل  هاجر.  حياة  ب�شياع 

)االيقونات ال�شينيماطيقية( التي تنطق بعدد من 

العر�س  طوقت  التي  احلبال  من  بدًءا  الدالالت 

التمثيلي  باالأداء  وانتهاء  اجتماعي،  بحاجز 

الذي ج�شدته ال�شخ�شيات التي ت�شري اإىل الروابط 

التي تعوق حركة املجتمع القبلي، فربغم اقتناع 

اأنهم رف�شوا  اإال  اجلميع باأن)هاجر( هو )خنثى(، 

�شيخ  وهيبة  �شطوة  تاأثري  حتت  بذلك،  االعرتاف 

القبيلة.. وهكذا ندرك مدى هيمنة البعد ال�شيا�شي 

وتاأثريه على احلياة االجتماعية للنا�س، برغم اأن 

املخرج لعب على وتر املعاناة االإن�شانية اأكرث من 

اأكرث  �شيكون  العر�س  ورمبا  ال�شيا�شية،  املعاناة 

ثراء، لو حاول الكاتب التو�شع يف هذا اجلانب .

ق�شارى القول، اإن �شورة املراأة يف هذا العمل تبدو 

�شبابية غري وا�شحة، نتيجة جهل املجتمع بالعلم 

يف  املرت�شخ  التقليدي  الفكر  على  ...واالعتماد 

الذاكرة اجلماعية عرب القبيلة، وهنا ينت�رس احل�س 

ال�شيا�شي على ح�شاب البعد االجتماعي اأو االأنثوي 

باأن  العربية  الذهنية  يف  مرت�شخة  حقيقة  ليوؤكد 

املراأة ال ت�شلح لتويل املنا�شب القيادية. وبالتايل 

ي�شعب على امل�شاهد اقناعة بقوة �شخ�شية املراأة 

�شطحية  �شورتها  تربز  حيث  العمل،  هذا  يف 

ومرتددة وغري قادرة على حتديد م�شريها. 

مناعة(  بال  )رجل  م�رسحية  عر�ض  رابعا: 

من تاأليف الدكتور عبد الكرمي جواد، ومن اإخراج 

العمل  هذا  يت�شمن  جمان.  لفرقة  املعويل  �شيف 

مو�شوًعا ال يزال حديث ال�شاعة، واإن كانت حدة 

يعد  مل  حيث  ال�شابق،  عن  قلياًل  خفت  قد  الذعر 

مري�س االيدز يعامل بهذه الق�شوة! 

وا�شتهل العر�س بـ )لوحة تعبريية( خل�شت معاناة 

بطل العر�س)م�شعود( ، كما �شاعدت االأ�شكال التي 

و�شعت على اخل�شبة ليت�شلل املمثلون من خاللها، 

القما�س  من  بقطعة  مغطى  ممثل  هناك  وكان 

التعبريية  اللوحة  تلك  ذوبان  ...وبعد  الو�شط  يف 

�شمن اإطار العر�س العام، بداأت االأحداث تالم�س 

مزيًدا  يت�شمن  م�شهد  اإىل  ليتحول  الواقعي،  الهم 

مع  الزوجة  حوار  خالل  من  النف�شي  ال�شحن  من 

ثابتة،  الزوجة  �شخ�شية  ظلت  حني  يف  زوجها 

االأطر  ا�شتخدمت  كما  حتول..  اأية  لها  يحدث  ومل 

اإطار  �شمن  املمثلني  وخروج  لدخول  الدائرية 

امل�رسح  كوالي�س  اإىل  الولوج  من  بداًل  اخل�شبة، 

تقوم  متباينة  اأطًرا  �شكل  مما  التقليدية،  بالطرق 
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على االنتقال بني الواقعية والرمزية .

كقاعدة  احلدث(  )ماأ�شاوية  على  العر�س  اعتمد 

عري�شة بنت عليها معاناة بطل العر�س  )م�شعود(، 

والذي عرف عنه كرثة االأ�شفار واإقامة العالقات 

مرارة  تعي�س  زوجته  جعل  مما  ال�رسعية،  غري 

الواقع املاأ�شاوي. وبعد اإ�شابته باملر�س عاي�س 

احللم،  وانك�شار  االآهات  حيث  داخليا  �رساعا 

وميكن اأن نلم�س املعاناة، من خالل جدال م�شعود 

املحظور،  جتاوز  على  اأ�رس  بعدما  زوجته،  مع 

من  ذلك  ا�شتنتاج  وميكن  ملذاته،  وراء  واجلري 

حديث م�شعود: » اأنا الوحيد الذي مل ا�شتطع حفظ 

قائمة املمنوع..العيب واحلرام ..« )11(. 

كونه  العر�س،  بطل  يعي�شه  اآخر  �رساع  وهناك 

اأوال  يكون  لذا  حتفه،  اإىل  ي�شعى  ا  تراجيديًّ بطاًل 

�شحية نف�شه، وثانيا: �شحية الواقع املرير عندما 

ي�شطدم بحقيقة ويبداأ اجلميع يف حماربته على 

اعتبار اأنه ي�شكل م�شدر رعب للجميع ... لذا نراه 

ب�شمة  ترتكه:»م�شعود:  باأال  زوجته  اإىل  يتو�شل 

غ�شنا  فيها  اأنت  كوين  ياب�شة  حياتي  ..�شجرة 

ال�شجرة.. من  بقي  ما  حترقي  ال  اأخ�رس..اأرجوك 

الغ�شن  على  حتافظ  اأن  تريد  كنت  لو  الزوجة: 

هبة  من  وحميته  ورويته  �شقيته  لكنت  االأخ�رس 

يتم  ذلك،  عقب   ...)12( اجلذور«  من  تقتلعه  ريح 

اإىل امل�شت�شفى، ومعاملته  تكبيله بالقيود الأخذه 

بق�شوة كاملجرم!...بينما تبقى الزوجة غري قادرة 

على فعل �شيء اإزاء واقعها امل�شريي. 

خالل  من  املراأة  �شورة  ظهرت  العمل  هذا  ويف 

فهي  التقليدي،  ب�شكلها  املحورية  ال�شخ�شية 

املراأة املظلومة التي يخونها زوجها، بينما هي ال 

تقوى على فعل �شيء، اإىل اأن تتفاجاأ باأن زوجها 

م�شاب مبر�س نق�س املناعة، هكذا زرع الكاتب 

�شخ�شية املراأة النمطية التي تتكرر يف العديد من 

االأعمال الدرامية من خالل منوذج االأم، التي تظل 

اأمرها  على  املغلوب  فهي  زوجها،  تع�شف  تعاين 

التي ال تقوى على حتريك �شاكن!

التي  للمراأة  اأخرى  �شورة  العمل  هذا  قدم  كما 

املمر�شة،  منوذج  خالل  من  م�شاعرها  حتركها 

التي برغم علمها بخطورة املري�س)م�شعود( ، اإال 

ي�شعب  عاطفية  ق�شة  تعي�س  اأن  على  ت�رس  اأنها 

العالقة  ت�شوير  خالل  من  وذلك  ت�شديقها. 

بنق�س  املري�س  بني  تن�شاأ  بداأت  التي  العاطفية 

بذور  نف�شه  يف  زرعت  التي  واملمر�شة،  املناعة 

ب�شورة  املراأة  منوذج  يظهر  مما  وذلك  االأمل، 

 ، التعليم  اأنها على درجة من  �شلبية، فهي برغم 

اإال اأنها تبدو غري قادرة على اتخاذ قرار يجعلها 

تبتعد عن مري�س نق�س املناعة! 

ارتباطها  وعدم  االأحداث  واقعية  عدم  وبرغم 

مبنطقية الواقع االجتماعي، اإال اأن الن�س رمبا اأراد 

القول: اإن االأمل موجود رغم قتامة االأحداث، اإزاء 

واقع املري�س الذي ينتظر املوت، اإال اأن احلل كان 

عن طريق )زخات املطر( التي توحي مبيالد حياة 

التي زرعت يف  التقى باملمر�شة،  اأن  جديدة بعد 

نف�شه حب احلياة ور�شمت يف �شفتيه االبت�شامة:

اأنفا�شي.. ال ترتك  ال�شوداء تكتم  الغيوم  )م�شعود: 

اأغ�شاين  من  تقرتب  بي�شاء  حلمامة  ف�شحة 

الياب�شة.. املمر�شة: حتى يف الغيم االأ�شود خري..
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)مت�شائال:  م�شعود:  مطر..  اإىل  الغيم  يتحول  يوم 

ورحمة(  حمبة  في�س  املطر  ..املمر�شة:  املطر؟ 

واحلياة،  االأمل  رمز  ميوت  عندما  بينما   ،)13(

املطر..تغري ح�س  لون  )تغري  قائال:  يردد م�شعود 

املطر ..�شار املطر جفافا( )14( ..وكانت تلك اآخر 

احلياة..فالعر�س  يغادر  اأن  قبل  م�شعود،  كلمات 

م�شعود،  قتل  الذي  هو  املر�س  لي�س  القول  يريد 

التي  القا�شية  واملعاملة  املجتمع  نظرة  واإمنا 

اأحيانًا  يعامل بها مري�س نق�س املناعة، تكون 

�شبًبا يف اأفول جنمه و�شياع عمره!

الفجر(:  )رثاء  م�رسحية  عر�ض  خام�سا: 

للكاتب العراقي قا�شم مطرود ومن اإخراج يو�شف 

الدورة  يف  قدمت  التي  مزون  لفرقة  البلو�شي 

الرابعة ع�رسة الأيام قرطاج. ولقد حاول العر�س 

البحث يف دائرة الغيبيات واملوت من خالل رحلة 

الزوجة امل�شريية التي اعتادت القيام بها لزيارة 

قرب زوجها قبيل فجر العيد. ويطرح هذا العر�س 

ويحاور  املنطق  دائرة  عن  يخرج  مو�شوًعا 

التي  املنطقة  لكونها  اأكرث،  الالوعي  منطقة 

تت�شمن اأحالم اليقظة، يف حماولة من القائمني 

ب�شيء  املحظور  من  واالقرتاب  املاألوف  لك�رس 

من ال�شفافية الفنية. وتربز �شورة املراأة يف هذا 

حتمل  التي  )االأرملة(  �شخ�شية  خالل  من  العمل 

�شخ�شيتها،  جت�شد  التي  والدالالت  املعاين  من 

فهي الزوجة الوفية لزوجها حتى بعد وفاته!..لذا 

فهي ال ترتدد يف زيارة قربه قبيل الفجر، لتقوم 

كما  والعطور.  البخور  مبعية  املعتادة  بطقو�شها 

يف  ا�شت�شهد  الذي  ابنها  اأطالل  على  تبكي  تظل 

احلرب، ومل يتبق لها �شوى بدلته الع�شكرية التي 

يرف�س  تذكاري  ن�شب  كاأنها  قربه  فوق  علقت 

الن�شيان!

ثيمة  ين�شج من  اأن  العر�س  ا�شتطاع موؤلف  ولقد 

املثرية  االأحداث  من  تركيبة  واالأرملة(  )املوت 

التي  املراأة  العالقة بني  للجدل، وذلك من خالل 

كانت ترتدد على قرب زوجها، التي ظلت تكن له 

الود، والتوا�شل والتعاطف معه حتى  الكثري من 

بعد موته، واالأغرب اأنها كانت حتلم باليوم الذي 

تنتقل روحها بجانبه، فيا له من ت�شوير فذ!.. اإذ 

كيف تظل الزوجة اأ�شرية املا�شي ووفية لزوجها 

الوقت  االأموات؟!...يف  عامل  اإىل  رحيله  بعد  حتى 

ذاته، �شاعت العديد من القيم النبيلة بني االأزواج 

االأحياء! ..وبذلك التوا�شل االإن�شاين اجلميل الذي 

على  )االأرملة(  املراأة  وحر�شت  العر�س،  �شنعه 

يدور  ما  نعرف  ال  اأ�شبحنا  للم�شاهد،  اإي�شاله 

اأم  )االأموات(  عامل  اإطار  �شمن  يقع  هل  اأمامنا، 

)االأحياء(؟! 

احلياة(  )بعد  الغيبيات  دائرة  اأن  �شك،  دومنا 

الذات  يف  تنقب  عميقة،  فل�شفية  اأبعاًدا  تت�شمن 

الزوجة تتجاوز  بالرمز مما جعل  حينا، وتلتحم 

الُبعد االأنثوي ل�شورة املراأة يف امل�رسح العربي. 

ويتحدث  قربه  من  الزوج  يخرج  عندما  وخا�شة 

قربه،  وزيارة  معه  احلديث  األفت  فهي  لذا  معها، 

ت�شعره  كما  حياتها،  تفا�شيل  باأدق  لتخربه 

وتتاأمل  تبكي  ..فهي  ووحدتها!  مبعاناتها 

الغائبة  روحه  وتناجي  املا�شي  اأطالل  على 

احلا�رسة)15(!. 

للتما�س  نقاطا  هناك  اأن  يالحظ  �شبق  ومما 

حر�س  حيث   ، العمل  هذا  يف  االإن�شاين  والتقابل 

املمثالن على ت�شويرها ب�شورة اإن�شانية، اأدائية، 

املراأة  مع  يتعاطف  اجلمهور  جعلت  حركية، 

اأبعادها  على  الفل�شفي  الرمز  يطغى  كان  التي 

الف�شيولوجية. 

من  قطة(  )مواء  م�رسحية  عر�ض  �ساد�سا: 

امل�شلماين  مالك  واإخراج  احلمداين  بدر  تاأليف 

العر�س  هذا  ت�شنيف  وميكن  وفن..  فكر  لفرقة 

الفكري  الطابع  ذات  امل�رسحية  العرو�س  �شمن 

النف�شية  االأبعاد  يف  يتوغل  الذي  الفل�شفي 

ل�شخو�شه، وي�شعى اإىل ا�شتك�شاف عواملها اخلفية 
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»ثيمة«  العر�س  قدم  ولقد  احلرية.  عن  الباحثة 

بنا  الكاتب عرج  ولكن  الزوجية،  باحلياة  تت�شل 

االإ�شقاطات  من  الكثري  الن�س  حمل  عندما  بعيًدا 

االجتماعية وال�شيا�شية املغرقة يف الرمزية. وهذا 

جعل ال�شخ�شيات عبارة عن اأفكار ورموز، وجعل 

هذا الن�س يقرتب من )م�رسح الفكرة( الذي كان 

اأهم رواده يف الوطن العربي هو توفيق احلكيم. 

هما  رئي�شيتني،  �شخ�شيتني  على  العمل  واعتمد 

�شورة  تربز  التي  والزوجة  ال�شوارب(  )اأبو  الزوج 

اأكرث من  اأبعادها الرمزية  املراأة التي نتعرف على 

عن  تختلف  اأن  ميكن  التي  البيولوجية  اأبعادها 

الرجل )الزوج( والذي يعترب رمزا للعديد من االأنظمة 

ال�شيا�شية التي تتحكم مب�شري االإن�شان العربي. 

ولقد افتتح العر�س بحديث ابو ال�شوارب: » يف ذات 

يوم هارب مهرول بعيدا عن ق�شبان الذاكرة.. يف 

ر�شيًعا..ح�رسته  قًطا  قتلت  امل�شوؤوم  اليوم  ذلك 

و�شغطت  الباب  اأرخيت  اخل�شبي..  الباب  خلف 

عليه بقوة ») 16( . ويف�شح هذا املقطع عن لغة 

التي  املفردات  من  بالكثري  م�شحونة  حوارية 

تتك�شف  بداأت  التي  ال�شخو�س  برمزية  توحي 

مبا�رسة  غري  الن�س  لغة  جاءت  لذا  االأيام.  مع 

اخلفية،  واملعاين  الدالالت  من  عدًدا  وتت�شمن 

حيث  الباب،  خلف  املح�شورة  )القطة(  من  بدًءا 

وال�شغط  الباب  حتريك  ال�شوارب(  )ابو  يحاول 

نتيجة  احلياة!..  فارقت  ما  �رسعان  التي  عليها.. 

هذا ال�شغط امل�شتمر عليها. وكاأنه يريد القول اإن 

هكذا هو حال )حرية التعبري( يف الوطن العربي 

ن�شبها  تفاوتت  واإن  اخلناق،  تعاين ت�شييق  التي 

!... لذا جاء ن�س  ولكن يف جمملها تكون جزئية 

ال�شائعة  احلرية  عن  البحث  بهدف  قطة(  )مواء 

بني الباب و�شخ�شية ابو ال�شوارب املهزومة : »يف 

اأجربوين  ..هم  الدور  هذا  اخرتت  ما  اأنا  احلقيقة 

الباب  خلف  بح�رسي  بداأوا  هم  تقم�شه...  على 

اأكون  اأن  قوتهم..اأجربوين  بكل  علي  و�شغطه 

تكون  وبذلك  العاجزة«)17(،  ال�شغرية  قطتهم 

اأكرث منها خمرية يف حتديد  ال�شخ�شيات م�شرية 

م�شريها يف هذا العر�س.

حرية  تبقى  اأن  على  الن�س(  )موؤلف  ي�رس  هكذا 

الباب، والذي تقمع  ال�شوارب( حم�شورة بني  )ابو 

املادية  حاجته  يف  التحكم  خالل  من  حريته 

واجل�شمية، فهو وزوجته يبحثان عن قطعة خبز، 

واأخرًيا جتربهم احلاجة اإىل التخلي عن قيمهم...

عن  باالبتعاد  زوجته  تذكري  على  ي�رس  فهو  لذا 

روحك  باأن  »ا�شعر  قائاًل:  اإياها  خماطًبا  الباب، 

�شتحرر من قب�شته فارقي الباب قلياًل ..ليرتك لك 

جمااًل للبقاء حم�شوًرا خلف بابه املاأفون« )18(.

ومن ناحية اأخرى، تربز من خالل عالقة الزوجني 

التي  املراأة  �شورة  اأبعاد  تر�شم  عديدة  م�شامني 

االأنظمة  و�شف  اإىل  االجتماعية  احلياة  تتعدى 

املرتهل  العربي  الواقع  تر�شد  التي  ال�شيا�شية 

جتعل  التي  املركبة  االأنظمة  من  حلقة  عرب 

الباب  خلف  يقف  )القطة(  مثل  العربي  املواطن 

خائفا مرتبًكا. وعلى امل�شتوى االجتماعي يكون 

الذي  االقت�شادي  الواقع  �شحايا  هما  الزوجان 

هو ظالل لالأحداث ال�شيا�شية املحيطة!

)يتبع البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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175] كاتب و�أكادميي من م�رص .

تبدو مغامرة �ل�سينما مثل مغامرة �لفل�سفة. وميكن 

لقر�ءة �أولية لأ�سطورة �لكهف �لأفالطونية �أن تدعم 

.. فعندما كان �أفالطون يف معر�ض 
[
هذه �ملقارنة

متييزه بني �لعامل �ملح�سو�ض و�لعامل �ملعقول يف 

يف  يعي�سون  �لذين  �سبه  »�جلمهورية«،  حماورة 

منذ  كهف  يف  يعي�سون  باأنا�ض  �ملح�سو�ض  �لعامل 

ولدتهم ومل يخرجو� منه �أبًد�، وهم مقيدون باأغالل 

تربطهم يف جدر�ن �لكهف، بحيث ل يتمكنون من 

�للتفات ور�ءهم. وعند مدخل �لكهف توجد �أ�سياء 

مثل �ل�سجر و�حليو�نات و�لأ�سخا�ض �لذين ينعك�ض 

ظاللهم على �حلائط �لد�خلي للكهف. ويعتقد �أهل 

�أ�سياء حقيقية  �أن ما يرونه من ظالل هو  �لكهف 

خارج  تقع  مادية  ملو�سوعات  �أخيله  جمرد  ل 

على  �أفالطون  يحكم  �لت�سبيه  هذ�  ووفق  �لكهف. 

عامل  باأنه  �لكهف  بعامل  �ل�سبيه  �ملح�سو�ض  �لعامل 

�لأوهام و�لأخيلة �لز�ئفة)1(.

هو  ما  بني  �لعالقة  تبدو 

فل�سفي  هو  وما  �سينمائي 

ما  �إذ  �ل�سيء،  بع�ض  مربكة 

هي حدود هذه �لعالقة وكيف 

�لفيلم-  فل�سفة  وهل  ترت�سم 

كما قد يتبادر �إىل �لأذهان- 

جمرد قر�ءة فل�سفية لالأفالم 

�أن  خا�سة و�أننا من �ملمكن 

�أو  لفيل�سوف  ح�سوًر�  جند 

�لأعمال  بع�ض  د�خل  �أكرث 

ميكننا  بحيث  �ل�سينمائية، 

�حلديث عن �أر�سطو يف بع�ض 

كانط  وعن  �سابلن  �أعمال 

لدى بريجمان... �إلخ

الفل�سفة وال�سينما:

حتليل نقدي لبع�ض املقاربات

 الفل�سفية لل�سينما

 بدر �لدين م�صطفى �أحمد ]



�أفالطون  ي�سفه  �لذي  �لكهف  �سكل  �أن  و�حلقيقة 

يتطابق مع �سكل �لكامري� �لتي يعني ��سمها �لأ�سلي 

�لغرفة �ملظلمة camera obscura. فالكهف كما ي�سفه 

�أفالطون به ممر طويل �سيق ينتهي بفتحة �سغرية، 

ويكاد �أهل �لكهف ل ي�سعرون بهذ� �ملمر، و�لكامري� 

كذلك هي كهف مظلم ل يدخله �ل�سوء �إل من فتحة 

�أن �لأهم من ذلك يف  �سغرية هي �لعد�سة)2(. على 

هذه �ملقارنة هو و�سع من هم بد�خل �لكهف �ل�سبيه 

مع و�سع �ملتلقني د�خل قاعة �لعر�ض »فد�خل قاعة 

مظلمة ي�ساهد �أ�سخا�ض جال�سون عر�ض �أ�سكال من 

�ل�سور �مل�ساءة من �خللف. فهم يح�رصون لعر�ض 

يرونه  ما  �أن  معتقدين  �لو�قعية  بامل�ساهد  خا�ض 

يتعلق  ل  �لأمر  �أن  حني  يف  �لعامل،  �أ�سياء  ميثل 

ميكن  بالكامل  خمتلف  عامل  �إنه  �لفعلي«  بالو�قع 

تلخي�سه يف كلمة و�حدة فقط هي �ل�سينما. و�لو�قع 

قاعات  يف  لوجد  بيننا  يحيا  كان  لو  �أفالطون  �أن 

لوجدها  �أو  �لكهف،  لإمثولة  تطبيق  خري  �لعر�ض 

منوذج �أكرث و�قعيه ميكن �ل�ست�سهاد به يف تفرقته 

بني �لعامل �ملعقول و�ملح�سو�ض.

1- �لفل�صفة .. �ل�صينما �لقطعية �لنظرية

مثمرة  �أو  خ�سبة  بال�سينما  �لفل�سفة  عالقة  تكن  مل 

رمبا  �لفنون،  بباقي  عالقتها  يف  �حلال  هو  كما 

�ل�سينما فن وليد ل يتجاوز عمره قرًنا وب�سع  لأن 

ل  جماهريي  �سعبي  فن  لأنها  رمبا  �أو  �سنني، 

من  هامة  �سفة  يفقد  وبالتاىل  �لنخبة  يخاطب 

�أنها هي  �لفل�سفة مبا  تقاربها  �لتي  �لفنون  �سفات 

�ل�سينما  )�أي  لأنها   �
ً
�أخري رمبا  �أو  نخبوية.  �لأخرى 

)تنتج �لأوهام و�خليالت و�لن�سخ �مل�سوهة، �أي �أنها 

تنتج  ل  �لأفالطوين-  للتقليد  ت�سليل-وفقا  �أد�ة 

مو�سوعات من بني �ملو�سوعات �لو�قعية، بل �أ�سباه 

يف  ي�سكك  من  وجود  عن  ف�سال  هذ�  مو�سوعات. 

�لأ�سل يف جدوى هذه �ملقاربة، وقد نقل عن �لناقد 

»ل عالقة  قوله   R. Ibert �إبرت  روجر  �ل�سينمائي)3( 

�ل�سينمائي نف�سه«،  �لنظري لالأفالم بالفيلم  للتاأمل 

�لدو�ئر  يف  توجها  ير�ه  ملا  موجها  تعليقا  وكان 

�لتنظريية للفيلم �ملعا�رص نحو تطبيق لغة »�ساحرة 

و�رصية« ي�سعب تتبعها، وتبدو بال �سلة مع جتربة 

�مل�ساهدة �ل�سينمائية. كل هذ� قد �أدى �إىل غياب، �أو 

على �لأقل تعطيل، �لتاأمل �لنظري �لفل�سفي لل�سينما. 

�للقاء  �أن  »لنعرتف  لجري�  جاكينتو  يقول  وكما 

�لذي مل يتحقق بني �ل�ستطيقا و�لنظرية �ل�سينمائية 

�لفال�سفة حول  لتاأمل  �لتام  �سبه  �لغياب  �إىل  ر�جع 

�لفرن�سي جيل  �لفيل�سوف  �أعمال  �أن  �ل�سينما. ويبدو 

�لطريق  فتحت  �لتي   -)1995-1926( دولوز 

�أمام فل�سفات ممكنة حول �لفن �ل�سابع، مل جتد من 

ا يف حقل �ل�ستطيقا«)4(.
ً
يطورها فعلي

لعالقة  مناه�ض  موقف  لهم  ممن  بع�ض  �أن  على 

�إىل  هذ�  موقفهم  يرجعون  بال�سينما،  �لفل�سفة 

رمبا  �ل�سينمائي،  �لعمل  يف  �لفل�سفي  �لتدخل  �أن 

لل�سورة  �جلمايل  �لتلقي  عملية  �إف�ساد  �إىل  يوؤدي 

م�سمون،  جمرد  يف  �لفيلم  ويح�رص  �ل�سينمائية، 

بال�سبغة  �سبغة  فل�سفي،  توجه  لهم  من  يحاول 

لل�سينمائيني  قلق  م�سدر  ي�سكل  وهذ�  �لفل�سفية. 

خا�سة و�أن »�لفن لي�ض جعبة لعر�ض �لأفكار« كما 

يقول مريلوبونتي. �إذ لو كان كذلك »لكان �لقائمون 

�سكل  على  �أو  مكتوبة  �لفكرة  قدمو�  قد  �لعمل  على 

�لتقنية  �لعديد من �خلطو�ت  بذلك  �سيناريو ووفرو� 

باهظة �لتكاليف«)5(. ويعر�ض دولوز لهذ� �لر�أي يف 

 �
ً
خامتة كتابه )�ل�سورة- �لزمن( عندما يقول »كثري

ما ير�ودنا �ل�سك بفائدة �لكتب �لنظرية عن �ل�سينما، 

لقد كان  �ملرحلة باتت رديئة..  �ليوم لأن  وخا�سة 

جود�ر يحب �أن يذكر باأنه حينما كان موؤلفو �ملوجة 

�جلديدة يكتبون؛ فاإنهم مل يكتبو� حول �ل�سينما، ومل 

يف  طريقتهم  تلك  كانت  فقط  نظرية.  عنها  يوؤلفو� 

�إخر�ج �لأفالم«)6(. 

هو  وما  �سينمائي  هو  ما  بني  بالفعل  �لعالقة  تبدو 

هذه  حدود  هي  ما  �إذ  �ل�سيء،  بع�ض  مربكة  فل�سفي 
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قد  كما  �لفيلم-  فل�سفة  وهل  ترت�سم  وكيف  �لعالقة 

لالأفالم  فل�سفية  قر�ءة  جمرد  �لأذهان-  �إىل  يتبادر 

لفيل�سوف   �
ً
�أن جند ح�سور �ملمكن  و�أننا من  خا�سة 

بحيث  �ل�سينمائية،  �لأعمال  بع�ض  د�خل  �أكرث  �أو 

�سابلن  �أعمال  بع�ض  يف  �أر�سطو  عن  �حلديث  ميكننا 

وعن كانط لدى بريجمان... �إلخ وباخت�سار هل �لأمر 

فيما  فل�سفي  هو  ما  وت�سيد  �قتنا�ض  على  يقت�رص 

�إذ� ما �سعت للقيام  �لفل�سفة  �أن  هو �سينمائي؟ ل�سك 

كما  وقوتها  مكانتها  من  �لكثري  �ستفقد  فاإنها  بهذ� 

لن  �أحًد�  �أن  بل  يذكر،  تاأثرًي�  �أو  تقدم جديًد�  لن  �أنها 

مبن  �أ�سبه  و�ستكون   
[

�ستقدمه مبا  يكرتث  �أو  يعباأ 

مهما  لإثباته  ي�سعى  دور  �أو  مكانة  عن  له  يبحث 

كانت �لو�سائل. حًقا �ن �ل�سينما، �أو �لأفالم، غالًبا ما 

تتعر�ض لق�سايا ناق�سها �لفال�سفة من قبل �أو كانت 

�لبع�ض منها يقوم يف  �لفل�سفي، بل  للبحث  مو�سًعا 

�ألك�سندر  دفعت  لدرجة  فل�سفية  �أفكار  على  �لأ�سل 

�لفرن�سية  �ملوجه  رو�د  �أحد  وهو   ،A. Astruc �أ�سرتوك 

 La camera �جلديدة، للقول يف مقالته »�لكامري� قلم« 

stylo »لقد �أ�سبح يف و�سعنا ت�سوير �ملقال عن �ملنهج 

لديكارت وعر�سه �سينمائًيا«)7(، وهو قول يك�سف يف 

�لنهاية عن �لإمكانات �لهائلة لهذ� �لفن. و�لو�قع �أن 

�أحياًنا من حيث �ل�سرت�ك  هذ� �لتقارب �لذي يحدث 

�إىل  بالنظر  �لبع�ض  �أغرى  قد  و�حدة  يف مو�سوعات 

دفع  مما  �لأفكار،  لتطبيق  �ساحة  �أنها  على  �ل�سينما 

�ل�سينمائيني لأن يتخذو� موقًفا مناه�سا لكل ما هو 

نظري، �أو بحًثا عما هو فل�سفي يف �أعمالهم.

يبدو ق�رص �ملقاربة �لفل�سفية لل�سينما على حماولة 

تلم�ض ما هو فل�سفي يف ما هو �سينمائي بالإ�سافة 

ا و�ختز�ًل للدور �حلقيقي 
ً

�إىل ما قلناه �سابًقا تقلي�س

�لذي من �ملمكن �أن تقارب به �لفل�سفة �ل�سينما. هذ� 

�أننا لو �قت�رصنا على ذلك �سنجد �أن  بالإ�سافة �إىل 

�سالح  �لفل�سفة  متار�سه  �أن  �ملمكن  من  �لذي  �لدور 

�سالح  وغري  )�لأفالم(  �حلالت  بع�ض  يف  للتطبيق 

»�إن  بورديل  قال  لقد  �أخرى  حالت  على  للتطبيق 

يتم  �لأهمية حينما  نف�ض  يكت�سب  ل  �لأفالم  حتليل 

فالتاأمل  �ل�سينمائية.  �لنو�دي  �إطار  خارج  ب�سطه 

�لنخبوي، وحتى يف حالة �هتمامه بالأفالم �ل�سعبية، 

�ل�سعبي. لأن  �لتاأمل  به  ي�سمح  يتوفر على و�سع  ل 

�لدللة ذ�تها حينما يتابعه ماليني  �لفيلم ل ياأخذ 

عالقة  ول  فقط،  �ملئات  ير�ه  حينما  �أو  �مل�ساهدين 

للمو�سوعات �لتي مت �لتطرق �إليها بهذ� �لو�سع، فهل 

يجب على �لفل�سفة �أن تكيف نف�سها مع فهم �جلمهور 

و�أن جتد �سنًنا لهذ� �لفهم؟«)8(. ما ميكن ��ستخال�سه 

لن  لالأفالم  �لفل�سفي  �لتاأمل  �أن  بورديل  ن�ض  من 

�لتاأمل،  بهذ�  يقوم  من  عند  �سوى  مردود  له  يكون 

لأن �ل�سينما يف �لنهاية هي �لفن �لأكرث �سعبية �أي 

و�جلمهور  جماهريي،  فن  نخبوي«..  »غري  فن  �أنها 

للفيلم  �لفل�سفية  �جلو�نب  �سيء معرفة  يعنيه يف  ل 

�لغالب  يف  يتوجه  �جلمهور  �أن  بل  ي�ساهده،  �لذي 

مبا  فقط  �ل�ستمتاع  �أجل  من  �لعر�ض  قاعات  �إىل 

�أد�ة  ا 
ً
دوم �ل�سينما  كانت  لذ�  تفكري،  دون  ي�ساهده 

له  ترتك  ل  لأنها  �ملتلقي،  على  و�سيطرة  هيمنه 

للتفكري و�لتاأمل، وتلك نقطة هامة �سنعود  م�ساحة 

»ل  قلنا  كما  �ل�سينما  كانت  �إذ�  لكن  لحًقا.  �إليها 

تطلب منا �لتفكري فيما ن�ساهده« فاإن �ل�سوؤ�ل هو �إذ� 

غاب �لتفكري، فماذ� �سيتبقى من �لفل�سفة؟«)9(.

لي�ست  لل�سينما  �لفل�سفة  مقاربة  �إن  نقول  بد�ية 

ظهر  قد  هو  بل  �ليوم،  وليد  �أو  م�ستحدًثا  مو�سوًعا 
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�ل�سينما  فيه  تتلم�ض  كانت  �لذي  �لوقت  نف�ض  يف 

خطو�تها �لأوىل، وكما يقول دولوز »من �ملفارقات 

�لوقت  نف�ض  يف  ظهرت  قد  �ل�سينما  �أن  �ملثرية 

�لتفكري يف مفهوم  �لفل�سفة فيه حتاول  �لذي كانت 

�لأول  متو�زيان،  م�رصوعان  هناك  كان  �حلركة.. 

يف  �حلركة  و�سع  و�لثاين  �لفكر،  يف  �حلركة  و�سع 

قبل  م�ستقل  ب�سكل  �مل�رصوعان  تطور  وقد  �ل�سورة، 

كان  وقد  حمتمل«)10(.  لقاء  �أي  هناك  يكون  �أن 

برج�سون بطبيعة �حلال هو �ساحب �مل�رصوع �لأول. 

و�حلال �أن برج�سون مل يطرح فقط �سوؤ�ل �حلركة، �إمنا 

خ�س�ض �لف�سل �لأخري من كتابه »�لتطور �خلالق« 

L,Evolution Créatrice 1905  عن �ل�سينما حتت عنو�ن 

عملية  بني  يقارن  وفيه  �ل�سينماتوجر�يف«  »�لوهم 

�لتفكري و�لطريقة �لتي تعمل بها �ل�سينما، وهو �أمر 

ا، لكن �ملالحظة �جلديرة بالهتمام،  �سنناق�سه �أي�سً

هي �أن �لفل�سفة قد وجدت يف �ل�سينما، قبل �أن يكون 

للتوقف  يدعو  ما  و�ملكانة،  �ل�سطوة  هذه  لل�سينما 

و�لتفكري.. �إنها- �أي �ل�سينما- ظاهرة تثري ت�ساوؤلت 

عندها  توقف  لذ�  و�لتاأمل،  �لدر��سة  وت�ستحق 

بد�أ  برج�سون  مع  �إنه  نقول  �أن  ون�ستطيع  برج�سون. 

�أن نطلق عليه »�لتفكري يف �ل�سينما«. هذ�  ما ميكن 

� على �لفل�سفة فقط، فقد �نطلقت 
ً
�لتفكري مل يكن حكر

�ملقاربات من حقول معرفية عديدة كعلم �لجتماع 

�أن  هنا  �لهام  و�ل�سيء  و�للغويات،  �لنف�ض  وعلم 

نف�سها كظاهرة  بد�أت تطرح  �ل�سينما عندما ظهرت 

ت�ستحق �لدر��سة و�لتاأمل لي�ض من د�خلها فقط، بل 

��سرتعت �نتباه ميادين معرفية �أخرى عديدة. رمبا 

فاإن  وبالتايل  �لأخرى.  �لفنون  باقي  يفوق  ب�سكل 

مقاربة �لفل�سفة لل�سينما �نطلقت يف نف�ض �لوقت مع 

مقاربات عديدة �أخرى وجدت يف �ل�سينما ما ي�ستحق 

�لتوقف و�لتاأمل. لذ� فعالقة �لفل�سفة بال�سينما ت�سبه 

كانت  �لتي  �لأخرى  �لفنون  بباقي  عالقتها  ا 
ً
متام

عرب تاريخها مو�سوع �هتمام �لعديد من �لفال�سفة، 

فالفل�سفة  �لفنون،  �أحدث  هي  �ل�سينما  كانت  و�إذ� 

، ل ل�سمه 
[

لديها �لقدرة على ��ستيعاب �جلديد د�ئما

حتت لو�ئها، �أو لإعالن �لو�ساية عليه، و�إمنا لإظهار 

ما هو م�سرتك بينهما، خا�سة و�أن �ل�سينما تعمل من 

خالل م�سفوفة من �ملفاهيم �لتي ناق�ستها �لفل�سفة 

من قبل كمفهومي �حلركة و�لزمن، وكما يقول دولوز 

�للحظة  منذ  فال�سفة  �أ�سبحو�  �ل�سينما  نقاد  »فاإن 

�إنهم مل  �ل�سينما،  ��ستطيقا  فيها �سياغة  بد�أو�  �لتي 

يعملو� كفال�سفة لكن هذ� ما �أ�سبحو� عليه«)11(.

لل�سينما  �لفل�سفة  مبقاربة  �ملتعلقة  �لثانية  �لنقطة 

وهي  �لفل�سفي  �حلقل  تخ�ض  هامة  ب�سمة  تتعلق 

�أن �لفل�سفة يف �لأ�سا�ض »نقدية«  �إذ ل �سك  »�لنقد«، 

�ملوقف  �أركان  من  �أ�سا�ض  ركن  هو  »�لنقد«  �أن  �أو 

�أفالطون  بعده  ومن  �سقر�ط  كان  و�إذ�  �لفل�سفي. 

ا �لتمييز بني �أنو�ع �خلطاب 
ً
و�أر�سطو قد حاولو� قدمي

�ملختلفة، كيما يحددو� �أيًا منها يهدف �إىل �حلقيقة 

�أو �إىل �لزيف و�لت�سليل، فاإن �مل�ستقر �لآن �أن �أ�سكال 

ت�ساءل  يج�سده   �
ً
تغري تغريت  قد  نف�سها  �خلطاب 

�ستانري »هل نحن ب�سدد �خلروج من ع�رص  جورج 

�لأوىل،  �ملكانة  فيه  حتتل  �لكلمة  كانت  تاريخي 

ومن فرتة تاريخية كال�سيكية كانت حتفل بالتعبري 

�لأدبي و�سوًل �إىل مرحلة ت�سمحل فيها �للغة وتظهر 

�أ�سكال »ما بعد �للغة«)12(. هذ� �لتغري �رتبط  فيها 

ا 
ً
عموم �ل�سورة  من  جتعل  هائلة،  تقنية  بتطور�ت 

»�لفاعل  جيم�سون   يقول  كما  ا 
ً

خ�سو�س و�ل�سينما 

�ملركزي �حلقيقي، وقد تكون �لوحيد«)13(. لذ� فاإن 

جزء� من مهمة �لفل�سفة �لآن �كت�ساف مو�طن �لزيف 

من  �حلد  �أجل  من  �ملعا�رصة  �لب�رصية  �لثقافة  يف 

�ل�سيطرة و�لهيمنة �لتي متار�سها.

2-  �ملقاربات �لفل�صفية لل�صينما

من �مللفت للنظر �أنه على �لرغم مما �أحدثته �ل�سينما 

على  بظاللها  �ألقت  �لفني  �مل�ستوى  على  ثورة  من 

من  قلة  فاإن  و�لجتماعي،  �لثقايف  �مل�ستويني 

�أو  �لهتمام  بعني  �إليها  نظرو�  �لذين  هم  �لفال�سفة 
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�إىل  �ل�سبب  �لبع�ض  يعزو  كانت مناط بحثهم. رمبا 

بد�يتها  يف  ز�لت-  ما  ورمبا  كانت-  �ل�سينما  �أن 

مل  لذ�  بعد،  �ت�سحت  قد  معاملها  تكن  ومل  �لأوىل، 

ت�سرتع �نتباه �لفال�سفة، لأنها مل تكن بعد قد ت�سكلت 

كفن له ��ستقالليته، بل كان ينظر �إليها لفرتة لي�ست 

�أو مزج ملجموعة من  �أنها فن دخيل  بق�سرية على 

�لفنون يف قالب و�حد، ورمبا هذ� قد كان �أحد �أهم 

�لأوىل،  بد�يتها  يف  �ل�سينما  على  �لهجوم  �أ�سباب 

وخا�سة  طفر�ت  حققت  قد  �ل�سينما  �أن  �لو�قع  لكن 

�أنها  �لع�رصين بحيث  �لقرن  �لثانى من  �لن�سف  يف 

�أ�سبحت فًنا يفر�ض نف�سه بالفعل يف �ساحة �لفنون، 

ولي�ض هذ� فقط بل �أ�سبحت هي �لفن �لذي تتوق �إليه 

باقى �لفنون رغبة حماكاته و�ل�ستفادة من �أدو�ته، 

�لتقنيات  بع�ض  ��ستخد�م  من  ذلك  على  �أدل  ول 

�ل�سينمائية يف �سناعة �لرو�ية وفن �لت�سوير. ورغم 

ا مل يلتفت �إليها �سوى قلة من فال�سفة  هذ� كله �أي�سً

�لن�سف �لثاين من �لقرن �لع�رصين، وهذ� �أمر غريب 

مقاربة  �إىل  تاريخها  عرب  �سعت  �لتي  �لفل�سفة  على 

�لفنون قاطبة.

ثالث  الدرا�سة  هذه  يف  �سنختار 

مقاربات رئي�سية، �سنتناولها بالتحليل 

فرانكفورت،  مدر�سة  برج�سون،  والنقد: 

الفينومينولوجيا)14(. 

2.1-  برج�صون و�لوهم �ل�صينماتوجر�يف

كان برج�سون من �أو�ئل �لفال�سفة �لذين �هتمو� بفن 

كتابه  يف  ف�سال  برج�سون  خ�س�ض  وقد  �ل�سينما. 

�لآلية  ملناق�سة   1905 �خلالق«  »�لتطور  �ل�سهري 

�لتي تعمل بها �ل�سينما، وقد كان هذ� �سمن �سياق 

�هتمام برج�سون مبو�سوع �حلركة. 

يبدو �رصوريا يف �لبد�ية �أن نعر�ض لالآلية �لرئي�سة 

�أو  �لت�سوير  �أثناء  �سو�ء  �ل�سينما،  �لتي تعتمد عليها 

عملية �لعر�ض ذ�تها، فهي �لتي بد�أ منها برج�سون 

حتليله ملا �أطلق عليه »�لوهم �ل�سينماتوجر�يف«:   

كانت �لبد�ية يف تاريخ �ل�سينما هي �لنهاية لتاريخ 

�لعديدة  �ملر�حل  هو  �ل�سيء  هذ�  وكان  �آخر.  �سيء 

خالل   �
ً
كبري ا 

ً
تقني  �

ً
تطور و�سهدت  تعاقبت  �لتي 

�لب�سيطة  �لأدو�ت  فاأ�سبحت  ع�رص،  �لتا�سع  �لقرن 

جمال  يف  �لعلمية  �لكت�سافات  على  تعتمد  �لتي 

��ستخد�مها  جمرد  من  تتحول  �لب�رصية  �لعلوم 

لأغر��ض �لرتفيه، لتتطور وت�سبح �آلت معقدة لديها 

�لقدرة على ت�سوير �لو�قع �حلي، و�إعادة عر�ض هذه 

�ل�سور بطريقة تبدو معها �لأ�سياء متحركة، �أي كما 

تتم روؤيتها يف �لو�قع �خلارجي.

�لتقنية  و�لآلت  �لب�سيطة،  �لب�رصية  �لألعاب  كانت 

علمية  قاعدة  على  تعتمد�ن  �ل�سو�ء،  على  �ملعقدة 

و�حدة تتعلق بالإدر�ك �لإن�ساين و�إمكاناته وحدوده، 

هي  كما  موجودة  لي�ست  �أ�سياء  �أحياًنا  يرى  بحيث 

»�لإيهام  من  نوًعا  ذلك  كان  لقد  �حلي.  �لو�قع  يف 

�لب�رصى« �لذي يعتمد على ظاهرة »��ستمر�ر �لروؤية« 

�أخرى  ظاهرة  �إىل  بالإ�سافة   Persistence of Vision

.L,effet Phi »تدعى »ظاهرة يف

�أول من     كان بيرت مارك روجيه عام 1824 هو 

وهي   ،
[

�لروؤية ��ستمر�ر  لظاهرة  ا 
ً
علمي و�سًفا  قدم 

فعندما  لالأ�سياء،  �لب�رصي  بالإدر�ك  يتعلق  �أمر 

ترى �لعني �سورة ما ثم تختفي هذه �ل�سورة، فاإن 

ما  �لعني  وكاأن  بال�سورة-  حمتفًظا  يظل  �لعقل 
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تز�ل تر�ها- مدة ترت�وح بني 20/1 �إىل 50/1 من 

�لثانية، ف�سورة �ل�سيء تظل مرئية حتى بعد �ختفاء 

ظاهرة  �أما  �لروؤية.  جمال  من  نف�سه  �ل�سيء  هذ� 

ماك�ض  �ل�سهري  �لنف�ض  عامل  عنها  حتدث  فقد  فاي 

M.Wertheimer �سنة 1912 من خالل عدة  فرتهامير 

�لكهربائية  �ملروحة  تدور  فعندما  �أجر�ها.  جتارب 

منها،  تتكون  �لتي  �لري�سات  �إليها  �لناظر  يرى  ل 

ا 
ً
متام مت�سل،  د�ئري  �سكل  �أنها  على  يدركها  لكنه 

فوق  �ملر�سومة  �ل�سبعة  �لألو�ن  طيف  يرى  مثلما 

د�ئرة وكاأنها لون �أبي�ض متجان�ض، عندما تدور تلك 

�لد�ئرة ب�رصعة فوق عجلة متحركة.

�مل�ساهد  �أن  يف  �ل�سبب  هما  �لظاهرتني  هاتني  �إن 

على  �ملوجودة  �لثابتة  �لفوتوغر�فية  �ل�سور  يرى 

�رصيط �لفيلم وكاأنها �سورة و�حدة تدب فيها �حلركة 

�مل�ستمرة بال �نقطاع، عندما يدور هذ� �ل�رصيط يف �آلة 

�لعر�ض، وهذ� هو جوهر �لإيهام باحلركة �ملت�سلة 

يف �ل�سور �لثابتة، وهو �لإيهام �لذي يتاأ�س�ض عليه 

وجود فن �ل�سينما.

فعندما مير �ل�رصيط يف �آلة �لعر�ض يتم عر�ض �سورة 

�ل�سورة  تختفي  ثم  �لق�رص،  �سديدة  لفرتة  ثابتة 

للحظة ق�سرية تكون فيها �ل�سورة �لتالية قد و�سلت 

�أمام �لعد�سة، وهكذ� ت�ستمر �لعملية بهذ� �ل�سكل حيث 

يحدث »تذويب« �سورة من طرف �أخرى، مما يخلق 

�لإيهام باحلركة، وتلك هي ظاهرة ��ستمر�ر �لروؤية، 

�لتي تتمتع بها �لعني �لب�رصية، و�لتي بدونها �سوف 

وكاأنه  حقيقته  على  �ملعرو�ض  �لفيلم  �رصيط  يبدو 

�سل�سلة م�ستمرة من �ل�سور �لثابتة تقع بينها فرت�ت 

»ظاهرة  فاإن  �أخرى،  ناحية  من  ق�سرية.  مظلمة 

فاي« هي �مل�سوؤولة عن خلق حركة مت�سلة بني كل 

�لتالية،  و�ل�سورة  �ل�سينمائي  �ل�رصيط  على  �سورة 

عند عر�ض هذه �ل�سور ب�رصعة ترت�وح بني 12 و24 

تلك  �أن  من  �لرغم  على  ثانية،  كل   )�
ً
)كادر �سورة 

�ملت�سلة هي حركة ظاهرية وغري حقيقية  �حلركة 

�لطريقة  حال  �أية  على  لكنها  �لوجود،  وم�ستحيلة 

�لتي يدرك بها �لعقل �لب�رصي وجود �حلركة، يقول 

تزد�د  �حلركة  خدعة  »�إن   F.Talbot تالبوت)15( 

على  حتافظ  �لثابتة  �لأ�سياء  جميع  لأن   ،�
ً
تاأثري

و�سعها �لن�سبي د�خل كل �سورة مو�لية«. وي�رصب 

تالبوت مثال على هذ� فيقول: لنفرت�ض مثاًل �سل�سلة 

�ل�سا�سة  على  �ملعرو�سة  �ل�سوئية  �لوحد�ت  من 

�لوحدة  ففي  زقاق.  يف  ا 
ً
ما�سي رجاًل  لنا  وتظهر 

وقدمه  �لرجل  يظهر  �ملعرو�سة  �لأوىل  �ل�سوئية 

�لي�رصى مرفوعة وتظل هذه �ل�سورة مرئية مدة جزء 

ورغم  فجاأة.  تختفي  ثم  �لثانية،  من  جزء�   32 من 

�لقدم  روؤية  على   �
ً
م�رص يظل  �لذهن  فاإن  �ختفائها 

وهي مرفوعة بع�ض �ل�سيء. وبعد مدة جزء من 32 

جزء� من �لثانية، يظهر �لرجل يف �ل�سورة �ملو�لية 

�ملنازل  فاإن  هكذ�  �لأر�ض.  على  قدمه  و�سع  وقد 

و�لأ�سياء �لأخرى �لثابتة، �ستاأخذ �لو�سع �لذي كانت 

�لنطباع  فاإن  وبالتايل  �لأوىل،  �ل�سورة  يف  عليه 

يف  �سينتع�ض  �لأ�سياء،  هذه  تركته  �لذي  �لثباتى 

�لوقت �لذي �سيتكون لدى �لذهن �نطباع باأن �لرجل 

قد غري و�سعية قدمه بالن�سبة لالأ�سياء �لثابتة، و�أن 

قدمه �لي�رصى �لتي رفعت من قبل قد �ن�سهرت يف 

نخل�ض  �لأر�ض«.  فوق  �ملو�سوعة  �لي�رصى  �لرجل 

�لتي  �مل�ستمرة  �حلركة  باأن  �لقول  �إىل  �إذن  هذ�  من 

نر�ها على �ل�سا�سة و�لتي هي جوهر فن �ل�سينما ل 

وجود لها �إل يف عقولنا فقط. تلك هي �لق�سية �لتي 

توقف عندها برج�سون و�لتي �أثارت �هتمامه جتاه 

من  �لأخري  �لف�سل  يخ�س�ض  وجعلته  �ل�سينما  فن 

كتابه »�لتطور �خلالق« ملناق�ستها.

ا ور�أى فيها 
ً
�تخذ برج�سون من �ل�سينما موقًفا �سلبي

ا للطريقة �لكمية �لتي يتعامل بها �لعلم مع 
ً

منوذج

مفهومي �حلركة و�لزمن، فال�سينما �ساأنها يف ذلك 

�ساأن �لعلم، ل تقدم لنا حركة حقيقية �إمنا تقدم لنا 

فاإنها  ثم  ومن  �حلركة،  �إليها  ت�ساف  ثابتة  �سور 

توهمنا باحلركة دون �أن تقدمها لنا »�إنها �ملثال 

�أنها  عن  ف�ساًل  �لكاذبة«)16(.  للحركة  �لنموذجي 
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وهي  �إح�سائية،  كمية  بطريقة  �لزمن  مع  تتعامل 

)ن�سبة  �لإيلية  يف هذ� تنطلق من نف�ض �ملنطلقات 

�إىل زينون �لإيلي( يف تعاملها مع مفهومي �لزمان 

و�ملكان.

  وفًقا لربج�سون فاإن �ل�سينما ل تفعل �أكرث مما يفعله 

�لأ�سياء،  مع  تعامله  يف  �لطبيعي  �حل�سي  �لإدر�ك 

�لفينومينولوجيا  عن  برج�سون  يختلف  هذ�  ويف 

�لتي �أكدت �أن �ل�سينما قد �أحدثت قطيعة مع �رصوط 

�لإدر�ك �حل�سي �لطبيعي، �أو على وجود �ختالف يف 

�لطبيعة بني �لإدر�ك �لطبيعي و�لإدر�ك �ل�سينمائي. 

فثمة ما يدعوه برج�سون بـ»�ملنهج �ل�سينماتوجر�يف 

للتفكري«، وهو خا�سية يف ر�أيه متيز �لعقل �لإن�ساين 

كانت  فلما  �خلارجية،  �ملدركات  مع  تعامله  يف 

و�ل�سريورة  �مل�ستمر  �لتغري  من  حالة  يف  �لأ�سياء 

�لأ�سياء  على  يخلع  �أن  لبد  �لعقل  فاإن  �لد�ئمة، 

�إدر�كها  �أو  معها  �لتعامل  ي�ستطيع  حتى  �لثبات 

نطاق  يف  حم�سور  برج�سون،  يقول  ن�ساطنا،  »�إن 

�لعامل �ملادي، ولو بدت لنا �ملادة على �أنها �رصيان 

من  فعل  لأي  هدًفا  نحدد  �أن  ��ستطعنا  م�ستمر، ملا 

�أفعالنا، ولأح�س�سنا �أن كل فعل منها ينحل مبجرد 

متامه بالفعل، وملا تكهنا مب�ستقبل يفر من �أمامنا 

ا« )17(، و�لعقل ل ين�سب �سفة �لتغري لالأ�سياء، 
ً
د�ئم

�حلقيقة هي  �أن  �، غري 
ً
كبري �لتغري  هذ�  كان  �إذ�  �إل 

وفقا  وهذ�،  تتغري يف كل حلظة،  �جل�سم  �أن �سورة 

فاإنه  �لعقل  �أما  باحلد�ض.  �إل  يدرك  ل  لربج�سون، 

لالأ�سياء،  ومنطية  ثابتة  �سور  �لتقاط  �إىل  مييل 

ويقوم بجمعها وت�سنيفها، غري �أنها تفتقد يف هذ� 

ا هو من طبيعتها، �إنه �حلركة. يقول 
ً
� حميم

ً
عن�رص

برج�سون »لي�ست �ل�سورة �إل حلظة تلتقط من �نتقال 

ا على  م�ستمر، و�إذن فاإدر�كنا �حل�سي يعمل هنا �أي�سً

هيئة  يف  �لو�قعية  للحقيقة  �مل�ستمر  �لتيار  جتميد 

�سور منف�سلة«)18(. �إن �لإدر�ك �حل�سي يف تعامله 

�لأ�سياء  حتى  حركتها،  من  يجردها  �لأ�سياء  مع 

كبريين  وتغري  حركة  ذ�ت  �لو�قع  يف  هي  �لتي 

�ل�سم�ض و�رصوقها( فاإنه  )على �سبيل �ملثال غروب 

»و�سو�ء  حركتها  ويتجاهل  تنميطها  �إىل  مييل 

من  )�لنتقال  �لكيفية  باحلركة  ا 
ً

خا�س �لأمر  �أكان 

مع  )�لتقدم  �لتطورية  باحلركة  �أم  لأخرى(،  حالة 

فاإن  �لمتد�دية،  �أم  �ل�سورة(،  بنف�ض  �لحتفاظ 

�لوجود  ثابتة من  �لتقاط مناظر  �لعقل يعمل على 

غري �لثابت«)19(.

�ملنهج  �أن  يرى  برج�سون  �أن  �سبق  ما  تف�سري 

�ل�سريورة  فكرة  �سد  للتفكري  �ل�سينماتوجر�يف 

من  ينتقل  �لب�رصي  فالعقل  �حلياة،  مبد�أ  هي  �لتي 

حالة �إىل �أخرى، وتنتقل فيه �ل�سور كما تنتقل يف 

�ل�سور �حلركة  �ل�سينمائي، وهو مينح هذه  �ل�رصيط 

لكن  �ل�سينمائي،  لل�رصيط  �لعر�ض  �آلة  متنحها  كما 

هذه �حلركة كاذبة لأنها لي�ست من �سميم �لأ�سياء 

كما �أن �حلركة يف �ل�رصيط �ل�سينمائي وهمية لأنها 

عليه  مفرو�سة  هي  بل  د�خله،  من  نابعة  لي�ست 

�لفعلية،  �لأ�سياء  �أما �سريورة  �لعر�ض.  �آلة  من قبل 

من  وهي  حدوده  تتجاوز  لأنها  يدركها  ل  فالعقل 

�سميم عمل �حلد�ض.
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2.2- مقاربة مدر�صة فر�نكفورت:

جاء �هتمام فال�سفة مدر�سة فر�نكفورت- بنيامني 

�هتمام  من  �نطالًقا  �لتحديد-  وجه  على  و�أدورنو 

sDer indu �لثقافة« »�سناعة  عليه  �أطلقو�  مبا   �أكرب 

�لقت�سادية  للعو�مل  �أن  مفادها  و�لتي   trie kultur

�لثقايف، و�أن  تاأثريها �ملفرط و�خلبيث يف �ملجال 

�لثقافة حتولت من كونها مظهر� من مظاهر �نت�سار 

�لوعي �إىل جمرد �سلعة ت�سنع من �أجل �أهد�ف حمددة 

�ملعا�رصة  �لر�أ�سمالية  خلدمة  �لنهاية  يف  ت�سب 

� غري مبا�رص يف �إبد�ع �لعمل 
ً
»فالربح مل يعد عن�رص

�لثقايف؟ لقد غد� كل �سيء«)20(. ولأن �ل�سينما يف 

�لأ�سا�ض �سناعة ر�أ�سمالية تتوجه للجمهور من �أجل 

من  كان  فقد  �لأخرى،  �لفنون  يفوق  ب�سكل  �لربح، 

كما ظهر  للتطبيق  ا جيًد� 
ً

�أن متثل منوذج �لطبيعي 

ذلك يف �أعمال �أدورنو وبينامني.

مل يكن هدف �أدورنو يف كتابته عن �ل�سينما و�سع 

�لفل�سفية  �لأبعاد  مناق�سة  حتى  �أو  للفيلم  نظرية 

لل�سينما، �إمنا تناولها كظاهرة ثقافية متتلك �لقدرة 

على تزييف وعي �ملتلقي خلدمة م�سالح �لر�أ�سمالية، 

على  �لإجابة  يف  �أدورنو  موقف  تلخي�ض  ميكن  لذ� 

�غرت�ب  يف  �ل�سينما  ت�ساهم  كيف  �لآتي:  �لت�ساوؤل 

�أن  �أدورنو  ر�أى  لقد  وت�سيئه؟  �ملعا�رص  �لإن�سان 

�أخطر �سمة تنفرد بها �ل�سينما قدرتها �لفائقة على 

وحتويله  �ملعنى  �إنتاج  يف  �مل�ساهد  دور  تقلي�ض 

�إىل متلق �سلبي ل�سيل �ل�سور �ملتدفق على  بالتايل 

�ل�سا�سة. فالعمل �ل�سينمائي يقل�ض حجم �مل�ساركة، 

فهو ميلي على �مل�ساهد ما يريد �أن يقوله ويح�رصه 

يف �لإطار �ل�سيق �لذي متثله �سا�سة �لعر�ض. يكون 

�ملتلقي همه �لأول، �أثناء متابعته للعمل �ل�سينمائي 

دون  �ملتحركة  لل�سور  �ملتدفق  �ل�سيل  ذلك  متابعة 

�إعطائه �لفر�سة للتفكري و�لتدبر. وت�ستخدم �ل�سينما 

كل  �ملخدر  �أو  �ملنوم  تاأثريها  ممار�سة  �أجل  من 

�لو�سائل �حل�سية �لتي تثري غر�ئز ورغبات �مل�ساهد، 

�هتمامه  ويركز كل  و�ملعنى  �لدللة  فين�رصف عن 

بقوة  �ل�سينما  تفجره  �لذي  �حل�سي  �جلانب  على 

»فلي�ض من �ملطلوب �أن يكون هنالك �أي تركيز فعلي 

لمت�سا�ض �ملنتج، حيث يكون �جلمهور قد ��ستوعب 

م�سبًقا ما �سيلي حني ي�سمعون �لنغمات �لفتتاحية 

من �أغنية بوب، �أو حني يعر�سون �لنجم �أو نوع �لفيلم 

�أو  �أن ي�سمع  �ل�سينمائي. وبذلك يكون مبقدور �ملرء 

�إن  بل  ذ�ك،  �أو  �حلد  هذ�  �إىل  ذ�هلة  بطريقة  ي�ساهد 

هناك  �سيء  من  ما  لأنه  م�ستحيل  ذلك  بغري  قيامه 

كي يتحد�ه ويدفعه �إىل �لتفكري«)21(. وبالطبع فاإن 

�أو  ب�رصية  �سو�ء  �ل�سينما،  تقدمها  �لتي  �ملوؤثر�ت 

�سمعية �أو ما يتعلق منها ب�سخ�سية �لنجم، حا�رصة 

�إىل  وحتوله  �جلمهور  على  ت�ستحوذ  لأن  وم�ستعدة 

»م�ساهد ناك�ض« بتعبري �أدورنو.

ولأن �ل�سينما، وفًقا لأدورنو، تعمل من خالل �إثارة 

وقوعها  من  لبد  كان  �ملتخيلة،  و�لرغبات  �لغر�ئز 

�أو �ل�سورة �لنمطية �ملتكررة، وهو  يف »�لكلي�سيه«، 

ا يف »�ل�سورة-  نف�ض ما �أ�سار �إليه جيل دولوز �أي�سً

�لزمن« عندما و�سف �حل�سارة �ملعا�رصة بـ»ح�سارة 

يف  و�لكلي�سيه   ،civilisation du cliché  
[

�لكلي�سيه«

�ل�سينما هو تكر�ر للتيمات و�مل�ساهد بحيث تتحول 

فلك  يف  تدور  منطية  و�سور  �أحد�ث  �إىل  جميعها 

»�إننا نعلم ما �سوف يحدث يف فيلم  �إعادة �لإنتاج 

�سينمائي ما �إن مت�سي �لدقائق �خلم�ض �لأوىل على 

م�ساهدتنا �إياه، كما �أننا ن�ستطيع �أن نتنباأ بقدر كبري 

دور  يلعب  �لذي  من  نعلم  �أن  ملجرد  م�سمونه  من 

�لبطولة فيه«)22(. حتولت �ل�سينما وفًقا لأدورنو من 

�لهتمام باملادة �لإبد�عية �لتي تقدمها �إىل �لرتكيز 

على  �لنجم،  طريق  عن  وقدرته،  �لفيلم  قوة  على 

ي�سري  وهنا  �لوقت.  طو�ل  جمهوره  على  �ل�ستحو�ذ 

�أدورنو �إىل ظاهرة �أخرى �رتبطت بظهور �ل�سينما ثم 

�ل�ستحو�ذ،  وهي  �لفنون،  باقي  �إىل  طريقها  �أخذت 

فال�سينما تقل�ض �أي فاعلية نقدية للمتلقي، وترتكه 

�أمام ما يعر�ض  �لذهول  �أو  يف حالة من �ل�ستالب 
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�أمامه. و�إذ� كان �ملوقف �لتاأملي للعمل �لفني �لذي 

�لعمل  على  وتركيزه  �ملتلقي  ��ستغر�ق  على  يقوم 

بالتكنولوجيا،  �لفن  �رتباط  قبل  �ل�سائد  هو  �لفني، 

فاإن �لأمر �لآن قد �ختلف، و�أ�سبحت �ل�سيادة و�ل�سلطة 

ا للجماهري 
ً
�ستلب

ُ
�ستغرًقا وم

ُ
للعمل �لفني �لذي غد� م

ومفهوم  لديهم.  يحدثها  �لتي  �ل�سدمة  طريق  عن 

»�ل�سدمة« هذ� �أ�سبح هدًفا �لآن للكثري من �لفنون، 

�لذي  �لكال�سيكي  �لده�سة  مفهوم  عن  يختلف  وهو 

حتدث عنه هيدجر ومريلوبونتي ك�سمة متيز عالقة 

�لفنان بالطبيعة �أو �ملتلقي بالعمل �لفني، وهي �سمة 

�سو�ء  �ملو�سوع  تك�سف  نحو  �أوىل  وخطوة  �إيجابية 

�لذي  �ل�سدمة  مفهوم  لكن  �ملتلقي.  �أو  �ملبدع  لدى 

�ل�سدمة  �إذ  ا، 
ً
ا يختلف متام

ً
�لفنون حالي �إليه  تعمد 

خياله  وتقلي�ض  �ملتلقي  ت�ستيت  حماولة  �إىل  تعمد 

وقدر�ته �لنقدية وتاأمله �لعقلي من خالل ح�سد كل 

ما هو غر�ئبي وغري ممكن ت�سوره و�إدخال �ملتلقي 

وغر�ئز  م�ساعر  باإثارة   humeur نف�سي«  »جو  يف 

�لعقل  قدرة  من  �مل�ساعر  هذه  حتد  بحيث  متباينة، 

ا من 
ً
�لتاأملية وفاعليته �لنقدية. وكل من �ساهد فيلم

�أفالم »�لنتقام« �أو »�لرعب« �لتي �أنتجتها �ل�سينما 

بغز�رة و�سعر بتلك �للذة �لتي ل تقاوم �إز�ء نهايتها 

�لدموية �سوف يعلم ما �لذي يق�سده �أدورنو. و�لأمر 

نف�سه ينطبق على �لأفالم �لأ�سطورية و�أفالم �خليال 

�لعلمي و�لتي تنقل �ملتلقي �إىل عامل غر�ئبي �سديد 

�لإبهار.

   على �لرغم من ت�سابه �ملقدمات �لنظرية �لتي ينطلق 

منه �أدورنو مع نظريتها لدى فالرت بنيامني، �إل �أن 

لفن  بنيامني من حتليله  ي�ستخل�سها  �لتي  �لنتيجة 

�ل�سينما تختلف عن نظريتها لدى �أدورنو. فبنيامني 

من  نوعا  تخلق  �ل�سينما  �أن  يف  �أدورنو  مع  يتفق 

�لتزييف لدى �ملتلقي، بحيث حتد من قدر�ته �لنقدية 

»�إذ� ما عقدنا مقارنة بني �ل�سا�سة �لتي تتو�تر على 

�سطحها �سور �ل�رصيط �ل�سينمائي وبني لوحة فنية 

فيمكن  �لتاأمل.  �إيل  �مل�ساهد  تدعو  �لأخرية  �أن  جند 

للم�ساهد �أن يرتك نف�سة �أمامها لتد�عيات �أفكاره يف 

حني �أنه ل جمال لذلك �أمام �سا�سة �ل�سينما. فما �إن 

�إىل م�سهد  تتوقف عيناه عند م�سهد ما حتى يتغري 

تال، ل �سبيل �إىل �للحاق به. وقد عرب دوهاميل عن 

�أ�ساء. حلت  �أن �أفكر كما  �أ�ستطيع  �أعد  هذ� قائال »مل 

تد�عي  وعملية  �أفكاري«.  حمل  �ملتحركة  �ل�سورة 

�لتغري  يقطعها  �ل�سور  هذة  �أمام  �مل�ساهد  �أفكار 

ي�سكل  مما  �ل�سا�سة،  على  لها  و�مل�ستمر  �ملفاجىء 

ح�سور  �إىل  �ل�سدمات  من  كغريها  حتتاج  �سدمة 

ذهني عال لكي يزول �أثرها«)23(. وعلى �لرغم من 

هذ� فقد ر�أى بنيامني �أن �ل�سينما متتلك �سمة حتررية 

»فا�ستخد�م  �لتقدم  لإحر�ز  عليها  �لتعويل  ميكن 

�ل�سور �ملقربة �أو �سور �حلركة �لبطيئة يف �ل�سينما، 

على �سبيل �ملثال، يعيد �إنتاج �لأ�سياء �لتي ل تقوى 

على  �ل�سينما  وقدرة  روؤيتها،  على  �ملجردة  �لعني 

هي  �حلدود  �أبعد  �إىل  متباينة   �
ً
�سور مًعا  جتمع  �أن 

وميكن  ا«)24(. 
ً
جوهري  �

ً
حمرر  �

ً
تاأثري متار�ض  قدرة 

لل�سينما- وفًقا لبنيامني- �أن متار�ض هذ� �لدور �إذ� 

م�ستقلة  يجعلها  �إيجابي،  ثقايف  مب�رصوع  �رتبطت 

�إىل  �إل  يهدف  ل  �لذي  �لحتكاري  �ملال  ر�أ�ض  عن 

لنا  يقدم  �أن  �ملبدع  للفنان  ميكن  ولذلك  �لربح.. 

تفا�سيل خفية لالأ�سياء �لتي قد تبدو لنا �عتيادية 

ولالأماكن �لتي تبدو لنا عادية، وتخرجنا �إىل عامل 

لنا  يتيح  �لذي  قرب،  عن  �لت�سوير  بف�سل  جديد 
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يقدم  �لذي  �لبطيء  و�لت�سوير  �ملكان،  متدد  �إدر�ك 

ل  جديدة،  بنائية  تكوينات  يف  �لزمان،  متدد  لنا 

�إمنا  تك�سف عن ت�سكيالت �حلركة �ملاألوفة فح�سب، 

متنح �مل�ساهد �نطباًعا بحركات �ن�سيابية، وخارقة، 

�أدخلتنا �لكامري�  وحملقة.. ولذلك ميكن �لقول »لقد 

�لتحليل  �أدخلنا  كما  �لالو�عية،  �لب�رصيات  عامل 

�لطبيعة  لأن  ذلك  �لالو�عية..  �لدو�فع  عامل  �لنف�سي 

�لتي تبدو �أمام �لكامري� تختلف عن تلك �لتي تظهر 

للعني �ملجردة«)25(. تفتح �ل�سينما �أمام �مل�ساهد- 

وفًقا لبنيامني- عو�مل جديدة وتك�رص حدة وروتينية 

عامًلا  �ل�سا�سة  على  يرى  فهو  يعي�سه،  �لذي  �لعامل 

مكوًنا- يف �لأغلب- من نف�ض مكونات عامله، لكنه 

متحرر من كل �لقيود �لتي حتكم عامله، �سو�ء على 

»جنحت  بنيامني  يقول  �لزمن  �أو  �حلركة  م�ستوى 

منازلنا و�سو�رعنا ومكاتبنا وحجر�تنا وم�سانعنا 

يف جعلنا �سجناء. وجاء �لفيلم ليحول هذ� كله �إىل 

مما  حتررنا  مغامرة  يف  ويدخلنا  وركام  �سظايا 

يقوم  ل  �ل�سغرية  �ل�سورة  تكبري  �إن   ... فيه  نحن 

فقط بتقدمي �سورة �أو�سح و�أدق ملحتو�ها بل كذلك 

ا للمو�سوع 
ً
يك�سف عن ت�سكيالت بنيوية جديدة متام

�لبطيئة  �ل�سورة. وكذلك فاإن �حلركة  �لذي حتتويه 

ا  لل�سورة ل تقدم فقط مز�يا حركية بل تك�سف �أي�سً

�أبعاد  عن حركات غري ماألوفة تتك�سف من خاللها 

ذهول  يف  ر�أى  قد  �أدورنو  كان  و�إذ�  جديدة«)26(. 

ا« 
ً

�جلماهري وعدم �نتباههم حيال �لأ�سياء »نكو�س

ذلك  يف  ر�أى  قد  بنيامني  فاإن  لفاعليتهم؟  ا 
ً
و�سلب

�لتي  �لالعقالنية  �لربقة  من  للخال�ض  لهم  فر�سة 

تفر�سها هالة �لعمل �لفني وف�ساء ميكن فيه مللكات 

�أن تتحرر من �جلو �ل�سعائري  هذ� �جلمهور �لنقدية 

�ملقد�ض �لذي كان يفر�سه �لعمل �لفني«.

�لنظرية  مقاربة  يف  �حلقيقية  �ل�سعف  نقطة  تكمن 

�إجر�ئية  �أدو�ت  تقدم  مل  �أنها  يف  لل�سينما،  �لنقدية 

�ل�سينمائية.  �ل�سورة  حتليل  يف  ��ستخد�مها  ميكن 

مع  �أو  �ل�سينما  ب�سلطوية  �أدورنو  مع  �سلمنا  و�سو�ء 

كيف  هو  يظل  �ل�سوؤ�ل  فاإن  يتها، 
ُ
بتقدم بنيامني 

نتعامل معها؟ وكيف متار�ض عملها؟ �كتفت �لنظرية 

�لجتماعي  لالأثر  و�فية  حتليالت  بتقدمي  �لنقدية 

�إىل  ذلك  تتجاوز  �أن  دون  �ل�سورة،  متار�سه  �لذي 

ِكن �ملتلقي من مقاومة هذ� 
َ ُ
ا مي

ً
حماولة تقدمي منهج

�لأثر وفًقا لأدورنو �أو لتحفيزه وفًقا لبنيامني.

2.3- �ملقاربة �لفينومينولوجية

مريلوبونتي  موري�ض  �لفرن�سى  �لفيل�سوف  كان 

�لذين  �لفينومينولوجيني  �أول   )1961  -1908(

�ل�سينمائي وتبعه يف ذلك  �لفيلم  �أهمية  �إىل  تنبهو� 

 .Henri Agel �أجيل  Amedée Ayfre وهرنى  �آيفر  �إميديه 

مفهوم  هو  �لفيلم  لدر��سة  مريلوبونتي  مدخل  كان 

�لرئي�سي  �لتجلي  هو  �لذي   comportement �ل�سلوك 

للوجود يف �لعامل، وكما يقول دولوز »�إن �ل�سورة- 

scinema du b ا لل�سينما �ل�سلوكية
ً
 �لفعل �سكلت ملهم

haviorisme، ما د�م �ل�سلوك هو فعل �نتقال من و�سع 

�لت�ساعد  هذ�  يف  مريلوبونتي  ر�أى  لقد  �آخر...  �إىل 

يف  �لعامة  �ملعامل  �أحد  بال�سلوك  �لهتمام  يف 

�لرو�ية �حلديثة، ويف علم �لنف�ض �حلديث، ويف روح 

�ل�سينما«)27(. يعود �هتمام مريلوبونتي بال�سينما 

مقالته  فيه  ن�رص  �لذي  وهو   )1945( �لعام  �إىل 

sLe Cinéma et la no  »�ل�سينما وعلم �لنف�ض �حلديث« 

velle psychologie، وجاء حتليله للفيلم تطبيًقا لنظريته 

�لعامة يف �لإدر�ك �حل�سي وحماولته �لدوؤوبة لر�أب 

�لثنائية  تلك  و�ملو�سوع،  �لذ�ت-  ثنائية  �سدع 

�حتل جتاوزها  و�لتي  �لفل�سفة،  تاريخ  �ل�سهرية يف 

. �لفيلم يك�سف عن عامل له 
[

مكاًنا بارًز� يف �أعماله

�لنهاية  يف  لكنه  لعاملنا،  ومتجاوز  مفارق  وجود 

�لو�قعي،  للعامل  تابع  غري  ذ�تي  ��ستقالل  له  عامل 

مفرد�ته  ي�ستمد  �لفيلم  كان  و�إذ�  له،  ن�سًخا  ولي�ض 

 �
ً
مربر لي�ض  هذ�  هذ�  فاإن  نحياه،  �لذي  عاملنا  من 

�أو حماكمته  �لفيلم  �لعامل على  لتطبيق قو�نني هذ� 

من خاللها »فلي�ست غاية �لفيلم �أن ترينا وت�سمعنا 
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�لق�سة  حياتنا  يف  عاي�سنا  لو  ون�سمعه  نر�ه  قد  ما 

�إعطاء  ولي�ست غايته هي  �لفيلم،  �لتي يحكيها هذ� 

معربة«)28(.  ق�سة  خالل  من  �حلياة  عن  ت�سور 

يك�سف �لفيلم �إذن عن عامل.. عن وجود هناك، لي�ض 

ميتلك  وجود  هو  بل  فقط،  �لفعلي  �مل�ستوى  على 

ا. وبالتايل ميتلك 
ً
�أبعاد حم�سو�سة، وجود مدرك ح�سي

�لفيلم خا�سية فريدة متيزه عن باقى �لفنون وهي 

�جلمع بني �لدللة و�لإح�سا�ض، �ملدلول و�ملح�سو�ض. 

وزماين.. مكاين  بعد  له  �لفيلمي  �ملح�سو�ض  ولكن 

خا�سية  هي  وتلك  �لزمان،  يف  متحرك  حم�سو�ض 

فهم  ميكن  »ل  مريلوبونتي  يقول  �لفريدة،  �لفيلم 

دللة �ل�سينما �إل عرب �لإدر�ك، فالفيلم ل يفكر فيه 

بل يدرك... و�ل�سينما ل تقدم لنا �أفكار �لإن�سان، كما 

فعلت �لرو�ية منذ مدة طويلة، بل تقدم لنا ت�رصفه 

للوجود  �خلا�سة  �لطريقة  هذه  ومتنحنا  و�سلوكه، 

� فاإن �هتمام مريلوبونتي  
ً
يف �لعامل...«)29(. و�أخري

بال�سينما مل يتجاوز حدود تلك �ملقالة �لتي �أ�رصنا 

�إليها، ورمبا يعود هذ� �إىل �أنه تناوله كمثال يو�سح 

من خالله كيف يت�سمن �ملدرك �أو �ملح�سو�ض �ملعنى 

ا على �لفيلم يف 
ً
�أو �لدللة، ومل يكن �هتمامه من�سب

ذ�ته، وذلك على �لعك�ض من هرنى �آجل. 

لأنه  للفيلم  �ل�سيموطيقي  �لتحليل  �آجل  رف�ض 

�للغوي فقط، ويتجاهل  �لفيلم د�خل �لإطار  يح�رص 

�لإمكانيات �لعديدة لل�سورة �ملتحركة. فالإح�سا�ض 

يتجاوز  كاملو�سيقى  ا 
ً
متام �لفيلمي 

يخاطب  �إنه  و�لعالمات،  �للغة  نطاق 

دون  مبا�رصة  م�ساعرنا  من  جزء� 

حد�  ما  وهذ�  �للغة،  مب�سفاة  �ملرور 

�ل�سينما«  »�ساعرية  عن  للحديث  باآجل 

�إىل  »�لو�سول  �أي   poétique du cinéma

�ل�سعور وحده عرب عملية تنا�سق �لبنى 

�ل�سينما  جنحت  ما  وهذ�  �لب�رصية«، 

يف خلقه »�إن �ملزج �لكبري بني �حلياة 

و�حللم، بني �ملدرك و�لالمدرك يتحقق 

عن طريق �ل�سينما«)30(. وتبدو هذه �لفكرة متنا�سة 

�إىل درجة كبرية مع �أفكار مريلوبونتي حول �لبنية 

�ملاور�ئية للعمل �لفني، و�جلدل �لقائم بني �ملرئي 

و�لالمرئي، وهي فكرة فينومينولوجية �أ�سيلة. لكن 

مباطًنا  �لالمرئي،  �أو  �ملعنى  يظل  �لذي  �لوقت  يف 

جند  مريلوبونتي،  عند  له  مفارًقا  غري  للمح�سو�ض 

�ملح�سو�سة  »�لتجربة  من  مفارًقا   �
ً
نحو ينحو  �آجل 

 .réalité transcendente )31(»للو�سول �إىل و�قع متعال

فالأفالم �لعظيمة عن �حلياة، فقط هي �لتي ميكنها 

ا من �لقو�نني �ملفارقة �لتي تنظم 
ً
�أن تقدم لنا قب�س

�حلياتية، وكما  �ليومية وخربتنا  روؤيتنا  يف هدوء 

لل�سينما  �أنه ميكن  �آجل  يثق  »مل  �أندرو  د�ديل  يقول 

جمال  �إىل  تقودنا  �أن  �ملتميزة  حلظاتها  بع�ض  يف 

يف  كم�سيحي  ا  �أي�سً ثقة  عنده  لكن  فح�سب،  �ملطلق 

قيمة هذ� �ملطلق ويف �سالحه و�أهميته لنا«)32(.

يف  �آيفر  �أميديه  ركز  �آجل  هرنى  من  �لعك�ض  على 

تقدمه  �لذي  �لإن�ساين  �لبعد  على  لل�سينما  حتليله 

�لأفالم.. جدل �لإن�سان مع �لو�قع و�لطبيعة، وهو ما 

جنحت يف جت�سيده �لو�قعية �جلديدة �إذ هي »و�قعية 

�إن�سانية تعتمد يف تقنيتها على حو�ر �لإن�سان �لذي 

من  �آيفر  �تخذ  �ملادي«)33(.  �لو�قع  مع  ينقطع  ل 

ميكن  �إنه  وقال  �ل�سينمائي،  لتحليله  مدخاًل  �حلو�ر 

خالل  من  �لأوىل  طرق:  ثالث  عرب  �ل�سينما  تناول 

و�سائل �سناعتها وتقنيات �لإنتاج و�لقائمني على 
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و�ملخرج(،  �ملوؤلف  �لكامري�،  )�ل�ستوديو،  �لعمل 

�لعملية  �لتاأثري�ت و�لتغري�ت  و�لثانية عرب مناق�سة 

ثقافته،  ويف  �لإن�سان  يف  �ل�سينما  حتدثها  �لتي 

� عرب مالحظة �لعامل �لذي يك�سف عنه �لفيلم 
ً
و�أخري

�ل�سينمائي، �لو�قع �لإن�ساين �لناب�ض باحلياة، وهذ� 

عك�ض �لتناول �ل�سيموطيقي �لذي يتعامل مع �لفيلم 

وكاأنه �سيء يف �لطبيعة، مثل باقي �لأ�سياء.

يف �أو��سط �خلم�سينيات كتب �آيفر عن وظيفة �لزمان 

يف �ل�سينما وعن �حل�سور �ملادي جل�سم �لإن�سان يف 

عالقته مع �لأ�سياء �لأخرى �لتي على �ل�سا�سة، ويف 

�أ�ساف  لكنه  مريلوبونتي،  �أ�ستاذه  من  يقرتب  هذ� 

عن  مقالته  بع�ض  خ�س�ض  عندما  جديًد�  بعًد� 

�ل�سينما على  �لتي متار�سها  �لتاأثري�ت �لجتماعية 

ا بذلك من �لتحليل �لناقد 
ً
جمهور �مل�ساهدين، مقرتب

ملدر�سة فر�نكفورت »�إن معظم �لأفالم يف �لنهاية 

يف  �لفيلم  �سانع  ت�سع  �أنها  مبعنى  »دعائية«  �إما 

مركز قوة وحتث �مل�ساهد �أن ير�سخ له �أو »�إباحية« 

هي  ت�سبح  �لغر�ئزية  �مل�ساهد  حاجة  �أن  مبعنى 

�لهدف من جتربة �مل�ساهدة، ول يلبث �سانع �لفيلم 

�إل �أن ي�سبع تلك �حلاجة.. يف كلتا �حلالتني، ل ميكن 

لل�سينما �أن ترثى حياتنا يف �لدنيا؛ ل ميكن للفيلم 

كاأد�ة  مكانته  من  يتهرب  �أن  �حلالتني  من  �أي  يف 

)دعاية(  ا 
ً
قدم

ٌ
م �مل�ساغة  �لأفكار  تخدم  لعبة  �أو 

�آيفر  كان  )�إباحية(«)34(.  �ل�سهو�نية  �حلاجات  �أو 

موؤمًنا باأن �ل�سينما �جلادة قادرة على تغيري �لعامل 

بد�خلنا،  تعمل  �ل�سورة  تركنا  �إذ�  فقط  حولنا،  من 

و�إذ� ر�أينا �لعامل بعيون �ل�سينما، ورمبا هذ� �لإميان 

جو�نبه  عرب  �لفيلم  در��سة  �إىل  �آيفر  دفع  �لذي  هو 

ا لدر��سة �لفيلم، 
ً

�لعديدة. كان ميتلك م�رصوًعا طموح

حالت وفاته �ملبكرة دون �إمتامه.

�ساأنها  �لفينومينولوجيا  �إن  �لقول  ميكن  و�إجماًل 

تناول  يف  ا 
ً
منهج تقدم  مل  �لنقدية  �لنظرية  �ساأن 

�أو  �ل�سلة  بيان  ت�ستهدف  نظرية  حتى  ول  �لفيلم 

كان  و�ل�سينما،  �لفل�سفة  بني  �مل�سرتكة  �لأر�سية 

بق�سايا  �أكرب  �هتمام  من  بال�سينما جزء  �هتمامها 

�ملعرفة و�لوجود، لذ� مل ترى يف �لفيلم �ل�سينمائي 

�إل ما يخدم تلك �لق�سايا.

�لهو�م�ش

] �ملقارنة بني كهف �أفالطون و�ل�سينما �سبق �لإ�سارة �إليها كثري� 

من قبل ولي�ست من �بتكار �ملوؤلف، �نظر على �سبيل �ملثال: 

sFalzon, Christopher. Philosophy Goes to the Mo s 
 ies : An Introduction to Philosophy (USA: Routledge,

.2002) p 17
 Cubitt, Sean, The Cinema Effect (Cambridge: The  s

.MIT Press, 2004) p 35s 43
�لو�قع  يف  نظريةبودريار  �ل�سورة:  �سنمية  من�سور،  �أ�رصف   )1(

�لفائق، جملة ف�سول �لعدد 62، 2003، �ض 226. 

)2( �ل�سابق، نف�ض �ملو�سع.

 Redner, Gregg Pierce. Deleuze and Film Music:  )3(

Building a Methodological Bridge between Film Thes
 ory and Music. University of Exeter as a thesis for the
 degree of Doctor of Philosophy in Film Studies, 16

.January 2009.p 14
�لبي�ساء:  )�لد�ر  و�ل�سينما  �لفل�سفة  حو�ر  �خلطابي،  �لدين  عز   )4(

من�سور�ت عامل �لرتبية، 2006( �ض 47.

)5( �ل�سابق، �ض 169.

sDeleuze, Deleuze, Gilles, Cinema 2: The TimesI   )6(

age. Trans Hugh Tomlinson and Robert Galeta. (Mins
.neapolis: University of Minnesota Press, 1989). p 280

] ميكن �ل�ست�سهاد يف هذ� �ل�سياق مبثال ي�رصبه لنا مريلوبونتى 

يتعلق  �ملثال  بال�سينما،  �لفل�سفة  عالقة  عن  �حلديث  ب�سدد  وهو 

sDefunt r Astruc �لذي قدم قر�ءة �سارترية لفيلم   بـاأ�سرتوك

calcitrant كما يلى: »هذ� �مليت �لذى �سيحيا من جديد بعد فناء 
ج�سده، و�ملطالب بال�سكن يف ج�سد �آخر، يظل هو نف�سه من �أجل ذ�ته 

Pour soi، ولكنه �آخر بالن�سبة للغري. ولن يتمكن من �لبقاء �ساكًنا 
وبالتايل  �جلديدة،  هيئته  يف  عليه  �ستتعرف  فتاة  حب  بف�سل  �إل 

�لغري.  �أجل  �أجل ذ�ته وما هو من  �لتو�فق بني ماهو من  �سيتحقق 

 Le canard enchaîné سيثري هذ� �لتحليل حفيظة �ملعلق بجريدة�

�لذى �سيدعو �أ�سرتوك، �لذي هو خمرج بالأ�سا�ض، �إىل �لقت�سار على 

�أبحاثة �لفل�سفية بديال عن �ل�سينما.

 Merleaus Ponty, Maurice. Sense and nons Sense, trans s
 Hubert& Patricia Dreyfus (Northwestern Univ Press,

.1992) p 58
)7 هرني �آجل، علم جمال �ل�سينما، ترجمة �إبر�هيم �لعري�ض )دم�سق: 

من�سور�ت وز�ر �لثقافة، 2005( �ض 158.

)8 عز �لدين �خلطابي، حو�ر �لفل�سفة و�ل�سينما، �ض 15.

)9( عز �لدين �خلطابي، حو�ر �لفل�سفة و�ل�سينما، �ض 16 .

Deleuze, Negotiations 1972s1990 (New York: Cos  )10

 .lumbia University Press, 1995) by Martin Joughin, p 57
نف�سها  �سوؤ�ل  �لفل�سفة  تطرح  لأن  �حلقيقي  �لد�فع  هو  هذ�  لعل   [

با�ستمر�ر »ما هى �لفل�سفة« �سوؤ�ل طرحه جا�سيت وهيدجر ودولوز 

وكل فيل�سوف يطرحه على طريقته، وميكن �لقول �إن �سوؤ�ل �لفل�سفة 

على  وقدرتها  �لزمان  يف  بتطورها  منها  وعي  هو  نف�سها  عن 

 �
ً
�أو م�سمر ��ستيعاب �مل�ستجد�ت، لذ� فهذ� �ل�سوؤ�ل �سو�ء كان معلًنا 

هو �لبد�ية لكل تفل�سف.

186نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

�سينما.. �سينما.. �سينما 

 s  s s



.Deleuze, Negotiations, p 57 )11

)12( روي �آرمز، لغة �ل�سورة يف �ل�سينما �ملعا�رصة، ترجمة �سعيد 

عبد �ملح�سن )�لقاهرة: �لهيئة �مل�رصية �لعامة للكتاب، 1992( �ض 

.306

)13( فريدريك جيم�سون، �لتحول �لثقايف، ترجمة حممد �جلندي ) 

�لقاهرة: �أكادميية �لفنون، 1997(. 

 �ض 69 .

وهناك  �لفيلم،  در��سة  يف  �ل�سيميوطيقي  �لإجتاه  �أي�سا  هناك   14

دولوز  جيل  �لفرن�سي  �لفيل�سوف  بها  قام  �لتي  �لهامة  �لدر��سة 

در��ستني  �إىل  �ملقاربتني  هاتني  حتتاج  رمبا  لكن  �ل�سينما،  عن 

منف�سلتني.

كتابه  يف  �سينا  �بن  �لعربي  �لفيل�سوف  �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر   [

بطبيعة  لكنه-  �لعملية  لهذه  ا 
ً
م�سابه و�سًفا  قدم  قد  »�ل�سفاء« 

�سورة  بقاء  »�إن  �سينا  �بن  يقول  ذ�ته،  �ل�سم  مينحها  مل  �حلال- 

�ل�سم�ض يف �لعني مدة طويلة �إذ� نظرت �إليها ثم �أعر�ست عنها يدلك 

على قبول �لعني لل�سبح وكذلك تخيل �لقطرة �لنازلة خًطا و�لنقطة 

ذلك  يف�رص  وهو  �إلخ«  �لد�ئرة...  بالعجلة  �ل�ستد�رة  على  �ملتحركة 

باأنه لبد لالإن�سان من قوة نف�سية تتخيل وجود �لقطرة �لنازلة يف 

مكانني، و�متد�دها ما بني �لنقطتني، و�أن تلك �مل�سافة �ملت�سورة 

هى �إثبات لوجود �سبح �أو �سورة �لنقطة يف �لو�سع �لأول ثم بقاء 

�ل�رصد  �لأ�سود.  �لثاين«. فا�سل  �لو�سع  �إىل  �لنقطة  ذلك حتى ت�سل 

�ل�سينمائي )�لقاهرة: �لهيئة �لعامة للكتاب، 2007( �ض 59. 

�لفل�سفة و�ل�سينما، �ض 74، 75. و�أي�سا  �لدين �خلطابي،  )15( عز 

 s.Deleuze, The Movements Image, p 3
.Deleuze, Ibid, p 5 )16(

)�لقاهرة:  قا�سم  حممود  ترجمة  �خلالق،  �لتطور  برج�سون،   )17(

�لهيئة �مل�رصية �لعامة للكتاب، 1984(. 

 �ض 226 .

)18( برج�سون، �لتطور �خلالق، �ض 268 .

)19( برج�سون، �ل�سابق، �ض 268 .

�أو  �خل�رصة  �إىل  �ل�سفرة  من  )�لنتقال  �لكيفية  �حلركة  مثال   )[(

�لزرقة(.

�إىل  �لفر��سة  �إىل  �لريقة  من  )�لنتقال  �لتطورية  �حلركة  مثال 

�حل�رصة(.

   مثال �حلركة �لمتد�دية )فعل �لأكل و�ل�رصب و�لعر�ك(.

)20( �آلن هاو، �لنظرية �لنقدية عند مدر�سة فر�نفورت، ترجمة ثائر 

ديب )دم�سق: وز�رة �لثقافة، 2005(.

 �ض 117 .

)21( �آلن هاو، �ل�سابق، �ض 128 .

ما  بني  جلي  �ختالف  هناك  �أن  �إىل  هنا  �لإ�سارة  جتدر  رمبا   [

�إىل  �أدورنو ي�سري  �أن  �أدورنو ودولوز بالكلي�سية، ففي حني  يق�سده 

�أن �سناع �ل�سور يلجئون �إىل �ل�سورة �لنمطية، �سو�ء على م�ستوى 

�ل�سكل �أو �حلبكة، من �أجل �إثارة م�ساعر معينة لدى �ملتلقي-وعلى 

و»�لقتال  �جلن�سية«  و»�مل�ساهد  »�ملطارد�ت«  فاإن  �ملثال  �سبيل 

من  �رصوبا  جميعا  غدت  قد  و�لتفجري�ت،  �لنار«  و�إطالق  �حلر« 

دولوز  فاإن  �حلديثة؛  �لتجارية  �ل�سينما  يف  �لثابتة  �لكلي�سيهات 

كما  منطي،  هو  ما  بها  يوجد  حبكة  و�أي  �سورة  كل  �أن  �إىل  ي�سري 

متتلك �أي�سا ما هو متفرد. �إذ ل يوجد ما هو تكر�ر �رصف فكل تكر�ر 

يحوي ما هو خمتلف. ويعود �لأمر هنا، وفقا لدولوز، �إىل �ملتلقي 

فيما  منطي  هو  ما  �أو  مت�سابه  ماهو  �إدر�ك  �إىل  عادة  مييل  �لذي 

ير�ه، وهي م�ساألة �إدر�كية حتدث عنها برج�سون، وكما يقول دولوز 

�إدر�كه  يهمنا  ما  ندرك  كلي�سيهات،  �إل  �لعادة  يف  ندرك  ل  »نحن 

�لربجماتية  مل�ساحلنا  وفقا  باإدر�كه  منفعة  لنا  ما  بالأحرى  �و 

عند  �لأمر  ويغدو  �لنف�سية«  وحلاجتنا  �لأيديولوجية  ملعتقادتنا  و 

دولوز هو »كيف ننتزع من �لكلي�سيهات �سورة حقيقية«. ر�جع:

 Nesbitt, Nick, Deleuze, Adorno, and the Composition s
 of Musical Multiplicity, In Buchanan, Ian & Swiboda,
Marcel (eds) Deleuze and Music (Edinburgh: Edins

 .burgh University Press, 2004 ) 55
)22( �آلن هاو، �لنظرية �لنقدية، �ض 22 .

 Ashton, Dyrk. Using Deleuze: The Cinema Books, )23(

.Film Studies and Effect, p 56
 Deleueze, و�أي�سا   .  133 �ض  �لنقدية،  �لنظرية  هاو،  �آلن   )24(

.Times Image, p 166
    .Ashton, Dyrk. Ibid, p 21 )25(

 Benjamin, W. The Work of Art in the Age of its  )26(

 Technological Reproducibility, and Other Writings on
.Media, p 37

وقد طبق بنيامني روؤيته هذه على بع�ض �لأفالم �ل�سوفيتية وعلى 

�أفالم عديدة ل�ساريل �سابلن C. Chaplin، وبع�ض �أفالم �لر�سوم 

�ملتحركة كميكي ماو�ض. ر�جع �ل�سابق، �ض 323- 353.  

sDelueze, Cinema 1: The MovementsImage (Mi   )27(

 neapolis: University of  Minnesota Press, 1986) by
.Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam., p 155

] وقد كان هذ� �أي�سا نف�ض مدخل �ملنظر و�ملخرج �لرو�سي �سريجي 

ولعل هذه  لل�سينما،  �لنظرية  در��سته  S. Eisenstein يف  �آيزن�ستني 

�زدو�جية  ن�سكو من  كنا  »لقد  يقول  �ملعنى،  تو�سح هذ�  له  �لعبارة 

رهيبة بني �لفكر �أو �لتاأمل �لفل�سفي �ملح�ض و�ل�سعور و�لعاطفة و�أين 

�لرتكيبة  تلك  حتقيق  على  �لقادرة  �لوحيدة  هي  �ل�سينما  �أن  �أعتقد 

�لفريدة �لقائمة على �إعادة تلك �جلذور �حليوية و�مللمو�سة و�لعاطفية 

�إىل عن�رصها �لذهني« عن هرني �آجل، �ل�سابق، �ض 128. 

.Merleaus Ponty, Sense and Non Sense, p 57 )28(

.Merleaus Ponty, Ibid, p 59 )29(

)30( هرني �آجل، علم جمال �ل�سينما، �ض 47.

فوؤ�د  جرج�ض  ترجمة  �لكربى،  �لفيلم  نظريات  �أندرو،  د�ديل   )31(

)�لقاهرة: �لهيئة �مل�رصية �لعامة للكتاب، 1987( �ض232.

)32( د�ديل �أندرو، �ل�سابق، �ض 233.

)33( د�ديل �أندرو، �ل�سابق، �ض 235.

)34( د�ديل �أندرو، نظريات �لفيلم �لكربى، �ض 237 .                    
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188] كاتب وناقد من �لعر�ق يقيم يف هولند� .

 لنا مهرجان روترد�م �ل�سينمائي �لدويل يف دورته 
َ
�أتاح

بينها  من  �ملهمة  �لأفالم  من  عدد�ً  ن�ساهد  �أن  �لأربعني 

فيلم » �ِسعر« للمخرج �لكوري �جلنوبي �ملبدع يل ت�سانغ 

– دونغ، وبطولة �سيدة �ل�سا�سة �لكورية �جلنوبية �لفنانة 
�ملتاألقة يون يو�نغ – هي . 

وقبل �خلو�ض يف تفا�سيل هذ� �لفيلم �ل�ِسعري و�ل�ساعري 

�ىل  وخاطف  �رصيع  ب�سكل  ن�سري  �أن  لنا  لبد  معًا  �آٍن  يف 

دت دور 
ّ
منجز�ت �ملخرج »يل« و�لفنانة »يون« �لتي ج�س

ِلد يل ت�سانغ – 
ُ
»ميجا«، �ل�سخ�سية �لرئي�سة يف �لفيلم. و

دونغ يف د�يغو »Daegu« عام 1954 يف كوريا �جلنوبية. 

در�ض �لأدب �لكوري يف جامعة كيونغ بوك �لوطنية يف 

د�يغو. �نغم�ض يف كتابة و�إخر�ج �لأعمال �مل�رصحية قبل 

�أن يلمع جنمه يف م�سمار �لرو�ية.  قرر، ب�سكل مفاجئ، 

حيث  فيه،  ويبدع  �ل�سينمائي  �لإخر�ج  بعامل  يلتحق  �أن 

�أجنز منذ عام 1997 وحتى �لآن خم�سة �أفالم وهي على 

�لتو�يل: »�ل�سمكة �خل�رص�ء، حلوى �لنعناع،  و�حة، �رصوق 

ي و�ِسعر«، �لفيلم �لذي �سنتناوله بالدر��سة و�لتحليل. 
ّ
�رص

�ملحلية  �جلو�ئز  من  بالعديد  �خلم�سة  �أفالمه  فازت  وقد 

و�لعاملية، وكان �آخرها جائزة �ل�سيناريو عن فيلم »�ِسعر« 

مهرجان  يف  و�ل�ستني  �لثالثة  �لدورة  يف  ر�ض 
ُ
ع �لذي 

هناك؟  �لأمور  �نتهت  »كيف 

زلت  �أما  وحيدة؟/  هي  كم 

�ل�سم�ض؟/  غياب  يف  تلمعني 

تغني  تز�ل  ل  �لطيور  هل 

�لغابة؟/  �ىل  �لطريق  يف 

ت�ستلمي  �أن  باإمكانك  هل 

على  �أجروؤ  مل  �لتي  �لر�سالة 

�أن  �أ�ستطيع  هل  �إر�سالها؟/ 

�أبح  �لتي مل  �لعرت�فات  �أنقل 

�لوقت  �سيم�سي  هل  بها؟/ 

حان  �لزهور؟/لقد  وتذبل 

�لوقت لأقول ود�عَا مثل �لريح 

�لتي تتو�نى ثم مت�سي.«

براعة الأداء و �سعرية الت�سوير

وتوّهج الن�ض الناجح
 عدنان ح�صني �أحمد ]

فيلم »�ِسعر« للمخرج الكوري يل ت�سانغ – دونغ



»يون  �لنجمة  �أما  �لدويل.  �ل�سينمائي  »كان« 

يو�نغ – هي« �لتي ُتلّقب عن جد�رة بلقب »�سيدة 

بلغ ر�سيدها  فقد  �لكورية �جلنوبية«  �ل�سا�سة 

دور  لعبت  وقد  �سينمائيًا،  فيلمًا   »330«

�لبطولة يف »325« فيلمًا، �أما �لأفالم �خلم�سة 

�لباقية فقد �أّدت فيها �أدو�ر�ً ثانوية. ل �سك يف 

ز من �لأفالم كبري جد�ً، فال 
َ
�أن هذ� �لعدد �مُلنج

ر م�ساهد من ثالثة �أفالم 
ِّ
غر�بة �إن كانت ت�سو

تتوفر  تز�ل  ول  يون  كانت  �لو�حد.  �ليوم  يف 

وت�ستطيع  �لتمثيل،  يف  عالية  �إمكانيات  على 

�أي دور مهما بلغت �سعوبته، �لأمر  �أن توؤدي 

 ح�سولها على جائزة �أح�سن ممثلة 
ّ

�لذي يف�رص

 »Manmubang« 25« مرة كان �آخرها يف فيلم«

�لكورية عام )1950  �لذي يدور حول �حلرب 

 »Daejong« ِر�ض يف مهرجان
ُ
– 1953( �لذي ع

�ل�سينمائي.

�صيناريو �لفيلم

جتدر �لإ�سارة �ىل �أن �ملخرج يل ت�سانغ – دونغ 

هو فنان متعدد �ملو�هب، فمثلما �أ�رصنا �سابقًا �أنه 

�ض له 
ِّ
رو�ئي وكاتب م�رصحي ود�ر�ض لالأدب ومدر

قبل خو�ض  له  �سبق  وقد  �أي�سًا  �سيناريو  وكاتب 

�لتجربة �لخر�جية �أن كتب بع�ض �ل�سيناريوهات 

عام  بالنجوم«  عة 
ّ

�ملر�س �جلزيرة  »�ىل  مثل 

1993، »�رص�رة وحيدة« عام 1995، �إ�سافة �ىل 

�ل�سيناريو يف مهرجان  �لذي نال جائزة  »�ِسعر« 

»كان« �ل�سينمائي �لعام �ملا�سي. وهذ� �ل�سيناريو 

�لذي �نبثق عن ق�سة �سينمائية تبلورت يف ذهن 

�ىل  م�سافر  هو  فبينما  وخمرجه.  �لن�ض  كاتب 

غرفته  يف  �لتلفازية  �لقنو�ت  يقّلب  كان  �ليابان 

نهر�ً  »�ساهَد  فيه  ينام  �لذي  �لفندق  يف  �خلا�سة 

و�سيادين يف  �ل�سماء،  وطيور�ً حتّلق يف  هادئًا، 

خلفية  ت�سّكل  كانت  حديثة  مو�سيقى  مع  �لبحر 

هذه �مل�ساهد �جلميلة« فجاأة ذّكرته هذه �لأ�سياء 

ذ�ته  �لوقت  يف  له  خطرت  كما  عة، 
ِّ
مرو بحادثة 

ل �سورة لمر�أة عمرها �ستني 
ّ
كلمة »�ِسعر«، وتخي

عامًا، �لأمر �لذي هياأ له �لعنا�رص �ل�سا�سية �لتي 

�لتي �ستنطلق منها  �ل�سينمائية  �لق�سة  حتتاجها 

�جلانب  على  �لنقاد  من  �لعديد  �أكّد  �لتفا�سيل. 

�ستنتحر�ن،  �للتني  �ل�سخ�سيتني  لكال  �لنف�سي 

 Yang« و�لثانية   »Park Heejih« �لطالبة  �لأوىل 

Mija« �لتي لعبت �لدور �لرئي�سي يف �لفيلم، ولكن 

�لعديد  وتف�سياًل على  تنطوي جملة  �لفيلم  ق�سة 

منت  تعّزز  �لتي  �جلانبية  و�لأفكار  �لثيمات  من 

�لثقافية  �لفيلم  �أبعاد  ح  وتو�سِّ �لرئي�ض  �حلدث 

و�لجتماعية و�لنف�سية.
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روؤية �جلمال �حلقيقي

�لت�سوير  �أماكن  �لعتبار  بعني  �لأخذ  من  بد  ل 

عرفنا  وقد  جد�ً.  دقيق  ب�سكل  �ختيارها  متَّ  �لتي 

من بع�ض �حلو�ر�ت �لتي �أجريت مع خمرج �لفيلم 

�أن �لت�سوير قد مَت يف مقاطعتي  جينونغكي- دو 

�ل�سمال  يف  تقعان  وهما  �لآ�رصتني،  ون  وغانغ 

فيهما  يتدفق  �لتي  �جلنوبية  كوريا  من  �ل�رصقي 

وهان.  �سويانغ  وهما  هادئان  جميالن  نهر�ن 

�ىل  »ميجا«  �ل�سيدة  بزيارة  �لفيلم  �أحد�ث  تبد�أ 

تذّكر  �سعوبة  من  ت�سكو  لأنها  �لطبيبة  عيادة 

�لأ�سماء حتديد�ً، فتطلب منها �لطبيبة �إجر�ء بع�ض 

�إ�سابتها  �لفحو�سات �ل�سافية �لتي تك�سف عن 

�لتي  �بنتها  عن  �ستخفيه  �لذي  �لزهامير  مبر�ض 

مدينة  يف  للعمل  وذهبت  زوجها  عن  �نف�سلت 

بو�سان �لتي تقع يف جنوب �رصقي �لبالد، لكنها 

على  وتطمئن  �لهاتف  عرب  باأمها  تت�سل  كانت 

�سحتها و�سالمة �بنها �لوحيد �لذي ل يلتفت كثري�ً 

�ىل �أو�مر جدته، بل �أنه كان يتذمر من مالحظاتها 

�ىل  وما  �ملنزل  وترتيب  �لنظافة  ب�سدد  �لكثرية 

�لقنو�ت  �أمور. فهو منقطع �ىل م�ساهدة  ذلك من 

�لذين  �خلم�سة  �أ�سدقائه  مع  ومنهمك  �لتلفازية، 

يلتقون معه يف �لبيت، ويغلقون �لباب عليهم كي 

ل تعرف �جلدة ماذ� يدور بينهم. وعلى �لرغم من 

و�ل�ستني  �ل�ساد�سة  �سن  �جلميلة  �جلدة  هذه  بلوغ 

�إل �أنها كانت تبحث عن معنى حلياتها يف �سيء 

�لقدمية  دفاترها  تقّلب  بد�أت  �أنها  ويبدو  �آخر، 

�لت�سجيل  �ىل  �لر�غبني  يدعو  �إعالنًا  ر�أت  حينما 

للمدينة  �لثقايف  �ملركز  يف  در��سي  كور�ض  يف 

ن�سو�ض  كتابة  على  بال�سعر  �ملهتمني  ي�ساعد 

�سعرية. تذكرت �ل�سيدة ميجا قبل خم�سة عقود �أن 

ة باأنها ميكن �أن 
ّ
�أحد �ملعلمني قد �أخربها ذ�ت مر

تكون �ساعرة وذلك لقدرتها �لفائقة على �لإم�ساك 

ب�سعرية �لأ�سياء �لتي تكتب عنها �أو ت�سري �ليها من 

طرف خفي. وعلى �لرغم من �أن �لكور�ض �لدر��سي 

كان قد بد�أ �إل �أن �لقائمني عليه يقبلونها فاأخذت 

على  تعي�ض  فهي  منتظم،  ب�سكل  �لدرو�ض  حت�رص 

�ملعونة �لجتماعية �إ�سافة �ىل عملها �جلزئي يف 

�أطر�فه  �سن يعاين من �سلل 
ُ
رعاية �سخ�ض ثري م

�لأربعة، كما يجد �سعوبة و��سحة يف �لكالم.

قد ل يلتفت �لن�سان �ىل �جلمال حينما يعي�ض يف 

�أن  �ل�سيدة ميجا، بل  منطقة جميلة كما هو حال 

يرونه  �ىل �جلمال ول  ينتبهون  �لنا�ض عمومًا ل 

�ل�سعر�ء  بني  �لفرق  هو  وهذ�  كثرية.  حالت  يف 

باأن  �لنقاد،  �لعاديني. ولهذ� نقول، نحن  و�لنا�ض 

يوؤكد  �لعاديون.  �لنا�ض  ير�ه  ل  ما  يرون  �ل�سعر�ء 
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�ض �ل�سعر باأن �لنا�ض ل يرون �جلمال �حلقيقي، 
ِّ
مدر

ول يكت�سفونه ب�سهولة على �لرغم من �أنه موجود 

د�ئمًا. ويف و�حدة من حما�رص�ته  بالقرب منهم 

مة يقول: »�إن كل و�حد منكم على �نفر�د يحمل 
ّ
�لقي

�ل�سعر يف قلبه، لكنكم حتب�سونه، ولقد جاء �لوقت 

�لعاديون  فالنا�ض  �إذ�ً،  و�إطالقه«.  �ل�سعر  لتحرير 

�ل�سعر،  طائر  ي�سجنون  �سّتى  مب�ساغل  �ملنهمكون 

�لإبد�ع.  �سماو�ت  يف  عاليًا  يحّلق  يدعونه  ول 

ولكي يكتب �لن�سان �سعر�ً، عليه �أن يكت�سف جمال 

�لأ�سياء، وير�ه ر�أي �لعني، ويتمثله. ثم ي�سوق مثاًل 

ويقول  تفاحة،  مي�سك  حينما  �لأهمية  غاية  يف 

�آلف  �لتفاحة  هذه  مثل  ر�أينا  قد  جميعًا  باأننا 

ونتح�س�سها جيد�ً، ومل  نتمثلها  ولكننا مل  �ت، 
ّ
�ملر

رها يف �أيدينا، لذلك فاإننا ل ن�ستطيع �أن من�سك 
ِّ
ندو

عجالتنا  ور�ء  يختفي  �لذي  �حلقيقي  بجمالها 

�ليومية. ويف هذه  �حلياة  م�ساغل  و�نهماكنا يف 

�لأثناء ت�ساأل �ل�سيدة ميجا �سوؤ�ًل منطقيًا قد يدور 

بالعملية  �ملعنيني  �لنا�ض  من  �لعديد  �أذهان  يف 

�ل�سعري؟«  �لإلهام  ياأتي  »متى  مفاده:  �لبد�عية 

ربكًا 
ُ
�ض جو�بًا قد يبدو غام�سًا وم

ِّ
فيجيبها �ملدر

بالن�سبة لها حيث يقول: » �لإلهام ل ياأتي، يجب 

له،  ت�سّلي  �أن  يجب  وتتو�سليه.  �إليه  تذهبي  �أن 

�سيء  �نه  �سيئًا.  لك  ت�سمن  ل  قد  �ل�سالة  وحتى 

ثمني جد�ً، ول مينح نف�سه دفعة و�حدة. وهذ� هو 

�ل�سبب �لذي يدعوِك لأن تذهبي �إليه وتتو�سلي له«. 

ت�ساأل ميجا �سوؤ�ًل ينطوي على بع�ض �ل�سذ�جة هذه 

�ملرة حينما تقول: »�أين �أذهب؟« في�سحك �ملدر�ض 

ويقول: »�إنه لي�ض يف مكان حمّدد، ولكن لبد �أن 

�ل�سعر  �إليه.  تذهبي  �أن  يجب  ما  مكان  يف  يكون 

جد�ً،  قريب  مكان  يف  موجود  وهو  ينتظرِك،  ل 

ولي�ض بال�رصورة �أن يكون نائيًا. �إنه هناك حيث 

�أن يوجد حتى يف حو�ض  �ل�سعر ميكن  �إن  تقفي. 

�لثانية  �ملحا�رصة  �نتهاء  بعد  �لأطباق!«  غ�سيل 

�لأ�سدقاء �خلم�سة فيتجاذب  �أحد  و�لد  ر عليها 
ّ
مي

تاأخذها  �لتي  �لدرو�ض  عن  �حلديث  �أطر�ف  معها 

يف هذ� �ملركز �لثقايف فتجيبه باأنها تتعّلم كتابة 

�لأمر  يلتب�ض  وحينما  �لأ�سبوع.  يف  مرتني  �ل�سعر 

�ل�سعر  �ل�سعر وغناء  عليه لأنه ل مييز بني كتابة 

كتابة  تتعلم  باأنها  بو�سوح  عليه  د 
ّ
تر �لتقليدي، 

�ل�سعر،  تعّلمها  �سبب  عن  ي�ساألها  وحينما  �ل�سعر. 

»�أنا  نف�سها:  �ىل  �ل�سوؤ�ل  وحتيل  بغمو�ض  جتيب 

نف�سي �أت�ساءل ملاذ� �أريد �أن �أتعّلم كتابة �ل�سعر؟« 

ثم تعيد عليه ق�سة ��سرت�كها يف م�سابقة �سعرية 

وقد  �ملتو�سط  �لثالث  �ل�سف  طالبة  كانت  حينما 

�ستكون  باأنها  حينه  يف  �ل�سعر  مدر�ض  لها  قال 

موؤخر�ً  �لإعالن  �ساهدت  هكذ�  يوم.  ذ�ت  �ساعرة 

فذّكرها بتعليق مدر�ض �ل�سعر قبل خم�سني عامًا، 

رّدها  تو��سل  ثم  �لدرو�ض.  هذه  تاأخذ  �أن  وقررت 

�أن  �أ�سئلته �ملتكررة فتقول له بانها ل تريد  على 

ل  و�حدة  ق�سيدة  تكتب  �أن  و�إمنا  �ساعرة،  تكون 

�أن  منهن  و�حدة  كل  من  طلب  �ض 
ِّ
�ملدر لأن  غري 

�لتي  �بنتها  �لكور�ض.  نهاية  يف  ق�سيدة  تكتب 

ترى  كانت  ثانية  جهة  من  زوجها  عن  �نف�سلت 

يف �لأم م�رصوع �ساعرة، لأن لديها �رصيان �ساعرة 

يف كينونتها �جل�سدية. و�أكرث من ذلك فاإن ميجا 

 غريبة �أو لفتة 
ً
كانت حتب �لزهور، وتقول �أ�سياء

للنظر.
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�لزهامير

بينما كانت ميجا منغم�سة يف روؤية �لأ�سياء ومتثلها 

ر ذ�كرتها �سيئًا 
ّ
و�لإح�سا�ض بها كان �لزهامير يدم

�لأفعال، ومع  وتتذكر  �لأ�سماء  تن�سى  ف�سيئًا. فهي 

�سيء  كل  عن  مالحظاتها  بتدوين  بد�أت  فقد  ذلك 

�لتفاحة يف يدها وبد�أت تنظر  �أخذت  لفت للنظر. 

�إليها نظرة خمتلفة ع�سى �أن ترى فيها �سيئًا مغاير�ً 

كانت  �ل�سابقة.  �لعادية  �لأيام  يف  تر�ه  كانت  ملا 

تقف حتت �أغ�سان �لأ�سجار وت�ستمع ب�سكل مرهف 

وتغريد  �لع�سافري،  وزقزقة  �لرياح،  حفيف  �ىل 

ت�سمعه  ما  ن 
ِّ
تدو وكانت  �لبالبل  و�سدو  �لطيور، 

مر�حل  ر 
ِّ
تطو �أثناء  يف  �ملدر�ض.  ن�سيحة  قة 

ِّ
طب

ُ
م

�أحدهم  �أن يجتمعو� لأن  �ل�ستة  �لآباء  مر�سها قرر 

قال �إن فتاة �سابة ��سمها »Park Heejih« يف مدر�سة 

مفكرتها  يف  ذكرت  و�أنها  �نتحرت،  قد  �لأولد 

�أ�سماء �ستة طالب �غت�سبوها ملدة �ستة �أ�سهر، لذلك 

�ملرتفع  �جل�رص  من  نف�سها  باإلقاء  �لإنتحار  قررت 

جد�ً �ىل �ملاء. وبعد �أن قر�أو� �ملذكر�ت قررو� �إعالم 

�ملدر�سة باحلادث. يف �لبدء �رصع �ثنان يف عملية 

�لغت�ساب ثم تبعهما �لأربعة �لآخرون. قال �لأولد 

�نهم مل يجربوها لأنها كانت تريد ذلك، ولكن من 

ي�سّدق هذه �لدعاء�ت �لآن؟ قال �أحد �لآباء بانهم 

يا  �لفتاة كانت ق�سرية وغري جميلة.  باأن  يدعون 

ترى، ماذ� كانو� �سيفعلون لو كانت طويلة وجميلة؟ 

ك�سفت �ملذكر�ت باأنهم تناوبو� على �غت�سابها يف 

بينما  �أ�سهر  �ستة  وملدة  للمدر�سة  �لعلمي  �ملخترب 

�إذ�، هذ� هو  »كوو«.  لدى  �ملفاتيح موجودة  كانت 

�ىل  �لآباء �خلم�سة و�جلدة ميجا  �لذي دفع  �ل�سبب 

وتاأثريه  �لنتحار  حادث  مناق�سة  بغية  �لجتماع 

�أهل  �أن  �لأحاديث  �سياق  من  نعرف  �أ�رصهم.  على 

�ل�سحية يديرون حقاًل زر�عيًا، و�أن و�لدها قد مات 

يف حادث �سيارة قبل ب�سعة �أعو�م، و�أن �أمها هي 

�مل�سوؤولة عن تربيتها. قرر�لآباء �ل�ستة �أن يعو�سو� 

�لعائلة �ملفجوعة بـ »30« مليون و�ن، وهو مبلغ 

�سوف  ميجا  �أ�رصة  �أن  يعني  وهذ�  جد�ً،  منا�سب 

تدفع خم�سة ماليني و�ن �رصط �أن ل يت�رصب �خلرب 

�لعائلة. فاملدير يعرف وبع�ض  �سمعة  ويوؤثر على 

�سني فقط. بينما كان �لآباء جمتمعني خرجت 
ِّ
�ملدر

تتملى  و�أخذت  �لجتماع  غرفة  من  ميجا  �ل�سيدة 

تنفعها  �لتي قد  ن بع�ض �ملالحظات 
ّ
�لزهور وتدو

�ل�ستة �رص  �لآباء  يف كتابة ن�ض �سعري. مل يعرف 

ت�رصفها �لغريب ومغادرتها �لغرفة يف هذ� �لظرف 

�ل�سعب. ومع ذلك فقد كلفوها �أن تزور �أم �ل�سحية 

ب خاطرها. وبالفعل ذهبت �لأم �ىل �لكني�سة 
ِّ
وتطي

�سورة  �رصقت  لكنها  �لتاأبني،  حفل  وح�رصت 

�ل�سحية حينما خرجت وو�سعتها على طاولة �أمام 

�أم �ل�سحية،  ك �ساكنًا. ز�رت 
ّ
�لذي مل يحر حفيدها 

لكنها ن�سيت ما �لذي يجب �أن تقوله �إليها.

�لرجل �لأ�صـــل

�سًا خلدمة رجل 
ّ
كر

ُ
كانت ميجا تعمل عماًل جزئيًا م

�أعمال م�سلول ي�سكن قريبًا منها. �ساهدنا ميجا غري 

�أحاديث  �أطر�ف  معه  وتتجاذب  مه 
ّ
حتم وهي  ة 

ّ
مر

مما  �أكرث  يعطيها  �إذ  معها،  كرميًا  كان  خمتلفة. 

ت�ستحق. ذ�ت مرة تناول حبة فياغر� من دون علمها، 

يدها  مّدت  ع�سوه.  مل�ست  حتممه  بد�أت  وحينما 

ثانية لكي تتاأكد من ذلك فاأيقنت �أنه قد تناول حبة 

منه  بالقرب  مالب�سه  و�ألقت  يدها،  نف�ست  فياغر�. 

كان  بينما  �ل�ستحمام،  حو�ض  �سجني  �إياه  تاركه 

�أن  يف  �لوحيدة  رغبته  حتقق  �أن  منها  يلتم�ض  هو 

ميوت رجاًل! مل تتخَل ميجا عنه على �لرغم من هذ� 

�إر�دتها  �ملرة مبلء  �إذ جاءت هذه  �حلرج،  �ملوقف 

حتى  مالب�سها  تنزع  وبد�أت  �لفياغر�  حبة  و�أعطته 

ك�سفت عن ج�سدها بالكامل وبد�أت حتقق له حلمه 

�لأخري يف �أن ميوت رجاًل. تاأخرت يف دفع �ملبلغ، 

�ملبلغ  يقر�سها  �أن  �لأ�سل  �لرجل  من  طلبت  لكنها 

�ملذكور. هياأت ميجا �ملبلغ و�أعطته �ىل �أحد �لآباء، 

هي  فبينما  �حلد،  هذ�  عند  تنتِه  مل  �لق�سة  �أن  غري 

تلعب مع حفيدها �ل�سغري جاءت �ل�رصطة وقب�ست 
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�أن  �مل�ستحيل  فمن  �لعادل.  جز�ءه  ينال  كي  عليه 

ت�سكت �لعد�لة على موت �سابة يف عمر �لورود مهما 

كانت �لدو�فع و�لأ�سباب.

�لق�صيدة

بها  �ملحيطة  �ل�ساحرة  �لطبيعة  �ىل  ميجا  خرجت 

هطل  �لذي  باملطر  تبللت  و�سوب.  حدب  كل  من 

عليها بينما كانت تتاأمل �لنهر و�لأ�سجار وزخات 

�لذي  �لهادئ  �لنهر  وجريان  �ملت�ساقطة،  �لأمطار 

�سينتهي �ىل �لبحر. حينما �أجنزت ق�سيدتها. ��سرتت 

من�سدة  على  �لق�سيدة  مع  وو�سعتها  ورد  باقة 

�ض وغادرت �ملكان. حينما جاء �ملدر�ض �سكر 
ّ
�ملدر

�لطالبات على باقة �لورد، لكنهن �أو�سحن �لتبا�ض 

�لق�سد وقلن �إن �ل�سيدة ميجا هي �لتي جلبت هذه 

�لباقة خ�سي�سًا �إليك وتركت ق�سيدتها ورحلت. مل 

�سوى  �سعري  ن�ض  كتابة  �لطالبات  من  �أي  تنجز 

قال  �لق�سيدة.  كتابة  ب�سعوبة  تذرعن  وقد  ميجا، 

�ملدر�ض: »لي�ض هناك �سعوبة يف �أن تكتنَب ق�سيدة، 

�إياهن  ر�ً  ذكِّ
ُ
�أن متتلكن قلبًا« م ولكن �ل�سعوبة يف 

باأن �لق�سائد حمبو�سة يف قلوبنا، وكل ما نحتاجه 

هو حترير هذه �لق�سائد و�إطالق �رص�حها«. وقبل �أن 

نورد مقاطع من ق�سيدة ميجا لبد من �لإ�سارة �ىل 

�أن هذه �لق�سيدة مبنية على م�ستويني، �لأول ن�سمع 

�ل�سحية  �سوت  ياأتي  ثم  ميجا،  �سوت  خالله  من 

�لتي كتبت مذكر�تها، وقررت �لنتحار، �لأمر �لذي 

كانت  فرق!  ل  تنتحر  �أو  تغيب  لأن  ميجا  �سيدعو 

�لق�سيدة حتمل عنو�ن »Agnes song« �لتي ن�سمعها 

ب�سوت �ملدر�ض حيث تقول فيها:

 / كم هي وحيدة؟   / �لأمور هناك؟  �نتهت  »كيف 

�أمازلت تلمعني يف غياب �ل�سم�ض؟ / هل �لطيور ل 

تز�ل تغني يف �لطريق �ىل �لغابة؟ / هل باإمكانك 

�أن ت�ستلمي �لر�سالة �لتي مل �أجروؤ على �إر�سالها؟/ 

هل �أ�ستطيع �أن �أنقل �لعرت�فات �لتي مل �أبح بها؟ / 

هل �سيم�سي �لوقت وتذبل �لزهور؟ /لقد حان �لوقت 

لأقول ود�عَا مثل �لريح �لتي تتو�نى ثم مت�سي«.

ثم تقول يف خامتة �لق�سيدة:

»قبل �أن �أعرب �لنهر �لأ�سود / بَنَف�ض روحي �لأخري 

/ بد�أت �أحلم ب�سباح م�سم�ض لمع / �لتقيتك«.

ويف �خلتام لبد من �ل�سارة �ىل �أن هذ� �لفيلم كان 

�سعريًا بكل �ملو��سفات. وقد لعبت �ملمثلة �ملبدعة 

�ل�سعري  �حل�ض  هذ�  جت�سيد  يف  كبري�ً  دور�ً  »يون« 

جميلة  �سيدة  فهي  برمته.  �لفيلم  على  هيمن  �لذي 

مد�ر  على  و�لرقة  �لنعومة  هذه  وظفت  وقد  ناعمة، 

فاإن ولءها  �جل�سدي،  �جلانب  ولو جتاوزنا  �لفيلم. 

ملالم�سة  �آخر  د�فعًا  كان  �إليه  و�نقطاعها  لل�سعر، 

�أد�ئها �ل�سعري �جلميل �لذي �أ�سفر يف نهاية �ملطاف 

عن كتابة ن�ض �سعري جميل م�ستوحى من فاجعة 

مل تكن بعيدة عنها. فحفيدها كان �أحد �ل�رصكاء يف 

هذه �جلرمية �ل�سنعاء �لتي �أف�ست �ىل �إنتحار �سابة 

للت�سوير  كان  كما  مل�سكتلها.  حاًل  جتد  مل  �سغرية 

�لأجو�ء  من  �لفيلم  بهذ�  �لرتقاء  يف  �لفاعل  دوره 

تاآزر  �لتي  �ل�سعرية  �ملناخات  �ىل  �لعابرة  �لنمطية 

يف �سنعها �لتمثيل و�لت�سوير و�ملونتاج و�ل�سيناريو 

�ىل  �إ�سافة  هذ�  و�لب�رصية،  �ل�سمعية  و�ملوؤثر�ت 

�لذي  ت�سانغ  يل  �ملبدع  للمخرج  �لإخر�جية  �لروؤية 

بغية  له  �ملتاحة  �أن يوّظف كل �ملعطيات  ��ستطاع 

�إجناز فيلم ناجح قد ل نبالغ �إذ� قلنا عنه باأنه حتفة 

ب�رصية و�سعرية يف �آٍن معا.

193نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

     

�سينما.. �سينما.. �سينما 

 s  s s



194

�شعــــــــر  s  s  s  s  s s

من اأعمال الفنان مروان عمران - ُعمان  



195195
] �شاعر من الأردن.  

 اأقوله،
ً
اأر�شم ولكن ل�شيء حمّددا 

غري اأّن ل اأكّف عن الر�شم

رّبا لألتقط بدّقٍة ما يدفعني للر�شم

اأو لئّل ُتردم الهوة التي تف�شلني عن املوت؛

بل اأظّنني اأر�شم كي اأبقى حّيًا

�شاأن �شاأن جندّي احلرا�شة الذي يذرع  ليًل

املائة خطوة 

كي يبقى متيّقظًا. 

[  [  [

اللوحة   ملقاة على الأر�ض

اأدو�شها تارة واأدور حولها تارة اأخرى،

 وقد اأبدو اأحيانًا بهيئة من ي�شّلي

ربا كان الر�شم يف جوهره 

طريقتي يف ال�شلة.

[  [  [

حني تن�شج العنكبوت لوحتها

هل ت�شعر باملتعة يا ترى هل تتاأمل؟

عــــروق
حميد طيبو�شي

ترجمة: وليد ال�شويركي ]    

حميد طيبو�شي



واإن كانت تفكر، فِبَم؟

هل يحدث اأن ي�شيبها ال�شاأم،

هل ت�شعر بالّندم؟

[  [  [

اأن تكفَّ عن كتابة ق�شائد عن الفرا�شات

اأن ل تثقلها بعُد

بكلماٍت  ل طائل منها.

[  [  [

تلك املراأة املجهولة

املقهى  هذا  يف  مائدة  طرف  يف  اجلال�شة 

الكئيب

اجتازت لتّوها البحر

وعلى وجهها

وجوه كّل اأطفال بلدي املوتى

واأولئك الذين ما  ولدوا بعد

 و�شيموتون.

[  [  [

مغلٌق  منذ اليوم

الباب ال�شغري الذي كان

 ينفتح فيما م�شى 

ة من يقني.
ّ
على ذر

[  [  [

البحر يف قلب ال�شباب لي�ض بحرية

اأوراق ال�شجر امليتة لي�شت طيوراً        

لكن 

ل �شي مينع اأن ن�شدق اأّنها كذلك.

[  [  [

مطُر ال�شتاء

اأغ�شان �شجرة التفاح العارية

مثقلٌة باللآلئ. 

[  [  [

ي�شة
ّ
 �شغري، بوزن الر

ّ
ع�شفور

فوق الغ�شن املرتع�ض

ال�شجرُة حّية حّقًا.

[  [  [

اللحظُة معّلقٌة على حبل الغ�شيل

حيث حّط طائر للتّو 

ذرٌق اأبي�ض بثابة فا�شلة،

ثّم الزمن، كا�رس اجلوز ذاك، 

يوا�شل التحليق. 

[  [  [

يحدث اأن تهرب الق�شيدة

من الكلمات اإىل اللوحة

وعندها تتطّهر.

[  [  [

�شجرة التفاح

منت�شبة بُعرِيها الب�شيط

يف قلب ال�شوء البارد

اأغ�شانها عروٌق 

لورقة ال�شماء �شبه البي�شاء.

[  [  [

ل ي�شعنا اأن نرى اأو اأن ن�شمع 

�شمت الكلمات البي�ض 
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فوق ال�شفحة البي�شاء

 ولكن 

اأّي �شخٍب يف الأعماق !

[  [  [

خيٌط يربطني بطفولتي :

�شلٌك �شائك.

[  [  [

يف ال�شبح، حني اأ�شحو

اأفتح الباب- النافذة  من جهة احلديقة

اإىل  التفاح  �شجرة  ،اأدعو  احلديقة  اأُدِخل 

مائدتي

اأر�شم مرثثراً مع ال�شجرة، متن�شقًا عطر الأر�ض 

الندّية،

         
ّ
على حافة الكر�شي

يزقزق ال�شحرور 

حمتفيًا بالنهار اجلديد.

[  [  [

يدخل البهلوان الأول

حلركاته  بالت�شفيق  القاعة  جمهور  ي�شّج 

البارعة

-با�شتثناء رجٍل واحد

يدخل البهلوان الثان            

 يفوته الإم�شاك بالكرة

في�شيح اجلمهور م�شتهجنًا-

 ما عدا  الرجل ذاته،

ً
الذي يقف له م�شّفقا.

[  [  [

حميد طيبو�شي �شاعر وفنان ت�شكيلي، مواليد   [

يف  ويعمل  يعي�ض  اجلزائر،  تيبان-  1951يف 

فرن�شا منذ العام 1981. »اأحد اأكرث  �شعراء جيله 

طاهر  الكاتب  كلمات  ح�شب  ومغامرة«  تطلبا 

جاووت، ن�رس اأوىل ق�شائده عام 1971 ، ترجمت 

العديد  اإىل الإ�شبانية والإيطالية  واأقام  اأ�شعاره 

اجلزائر  يف   ال�شخ�شية  الفنية  املعار�ض  من 

املتحدة   والوليات  وا�شبانيا  وفرن�شا  وتون�ض 

كما �شارك يف العديد من املعار�ض اجلماعية يف 

اأوروبا والعامل العربي. اأ�شدر ما يزيد عن خم�ض 

ع�رسة جمموعة �شعرية نذكرمنها :

بحر مفتوح ،1973، امل�شافر ال�شاب والرجل من 

وميموزا،  ثلج،  خواطر،   ،1978 القدمي،  الطراز 

 ،2004 عروق،  وحيدة،2001،  �شجرة   ،1994

ومنها اخرتنا هذه الق�شائد التي نن�رس ترجمتها 

باإذن خا�ض من ال�شاعر. 
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l  ال�شاحة 

لن تعرَف ما الذي َيحدُث 

يف )موليفونغ تورَي()2( . 

رجٌل غا�شٌب يلّوُح

حدوتِه  من  َتطلُع  ح�شاٌن   ، اأبي�ض  بنديٍل 

اليمنى �رسارٌة ذهبيٌة ، امراأٌة ت�شعى

لأن حتت�شَن ال�شماَء والأر�َض كاأنها قو�ٌض 

يطرُي بني ال�شقوف . لْن جتَد هنا 

الدخاُن   ، العربات  بني  �شائعًة  جوهرًة 

وحده ميرُح بني الغيوم . لْن تعرَف

ال�شيَء  لأن   ،  
َ
توريي موليفونغ  يف  �شيئًا 

وا�شٌح كفاية لكنُه �رّسٌي للغاية ، 

وا�شٌح و�رّسي لأن احلافَة قريبٌة جداً اليك . 

�شاأ�شلكُه  طريق  لدّي  وقْل  انه�ْض   ، انه�ْض 

عرب الغابات ، عرب البحريات

اأو  ما  مدينٌة   ، ما  بلٌد  لدي  قل   ، ال�شغرية 

قريٌة بعيدة تنتظُر اإ�شارًة مّني .

 : يقول  رجٌل  منها  ليطلَع  الإ�شارَة  تنتظُر 

بهذِه الثريان ا�شرتي الأفق ، ا�شرتي

من  �رسخًة  ا�شرتي  فا�شد،  بنهاٍر  الظلمَة 

خلِف زنزانة . 

لْن تعرَف ما الذي

 يحدُث يف موليفونغ تورَي 

ولْن تعرَف ما الذي يحدُث حقًا هناك .

l �ملوت �أم�سية مو�سيقية 

الرجل  يقول  مو�شيقية  اأم�شية  املوت 

املري�ض ، اأهو ميت اأم نائم يف ال�رسفة

حتت اأغطية �شوداء ؟ الكاآبة قطن اأبي�ض يف 

الطريق ، لكنَّ ل اأحد هنا هذا

اليوم ليعزف اأو يرق�ض اأمام ال�رسفة ، لقد 

ذهب اجلميع ، خرج املو�شيقيون 

وال�شيوف وودعوا الباب وال�رسفة . نظروا 

اليك كاأنك �شجرة يتيمة يف ب�شتان

املوت   ، الآن  ت�شتيقظ  اأن  ينبغي   . الليل 

اأم�شية مو�شيقية حقًا لكن عليك اأن تعزف 

بحياتك  يليق  الذي  اللحن   ، وحدك  اللحن 

كاأنك من�شي يف زقاق بارد ، كاأنك جثة

مرمية يف ظلم الريح . 

l ر�شيد عبد الرحمن 

حلظة  يف  راآها  التي  تلك  فكرة  تكن  مل 

الغيبوبة ، ربا كانت ح�شاة تلمع يف
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حياٌة واحدة لكنَّ السالمل كثرية)1(
زاهـــر الغافــــري ]  



وادي الأحلم ، لذلك ير�شم اأقنعة غالبًا ما 

تعود اىل وجوه اأ�شحابها ، ير�شم

ذكي با   . العاثر  احلظ  ي�شبه متلزمة  ما 

يكفي ليرتك زراً ي�شقط من �رسواله

يقظ  احلديقة.  اأر�ض  فوق  اأو  املر�شم  يف 

كاأنه منر بنغايل جريح ، كاأن يف 

فر�شاته واألوانه ح�شة من الأمل واخل�شارة.

ل يريد اأن يعرف ماذا يقول ، اليدان وحدهما 

تعملن هكذا ، �شدفة خال�شة كاأن

اأيقونة  ب و�شع يف اأ�شابع هذا الرجل 
ّ
 الر

حجرية فوق زجاج مك�شور . 

l اليد 

 ، اليد  اآخر ي�شاف اىل هيئة  اللطافة حجر 

اليد املرفوعة التي توقظ املوتى ،

املفتوحة كقو�ض م�شدود اىل وتر اخلليقة . 

من بني الغيوم ت�شتقبل حا�شنة

 املعجزات هذا اليوم وردة مبللة . 

يد ت�شبه عائلة حائرة يف غابة من الألغاز ، 

ن�شمة خفيفة تكفي لت�شّيع مفاتيح

ال�رّس . اىل اأين �شتاأخذن يا قارب اأيامي؟ 

l  �آالم 

كاأنني كنت هنا ، اأو كاأنني

اأتذكر حلم البارحة.

من قاع املدينة ياأتي الغريق 

وعلى مع�شمه بقعة من ال�شوء 

هنا �شتنطفىء اآخر الأنفا�ض، 

كما تنطفىء عني �شمكة

مرمية على الرمل

الإ�شارة حا�شمة هذه املرة

اأنا من �شيوقف العا�شفة 

حتى تهداأ عائلة املا�شي 

وتنفك عن الأ�شري

موجة الآلم .

l حياة واحدة 

بارد وثلجي هذا ال�شباح

لكن من النافذة اأ�شمع الطائر الذي يغني

كاأن الربيع اآٍت على حمفة 

لهذا  تقول  ماذا  للطبيعة؟  تقول  ماذا 

البيا�ض النائم فوق اأرفف الكون ؟

هناك حياة واحدة لكن 

ال�شلمل كثرية .

مع ذلك لن اأغادر ال�رسير 

لن اأفتح الباب ، غرفتي مليئة 

بالعوا�شف.

l  باب مغلق 

تهربني من العائلة، لأنِك خائفٌة 

ِمْن ِقطاِر الأيام. 

ٌة، لكنها بل اآلهة.  الأمثاُل قويَّ
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يكفي اأن يرفع الزَمُن َعينًا واحدًة 

لينظَر من خلف الزجاج: لن ت�شنعي بهذا 

حياة ول موتًا، لن ت�شنعي �َشاحة، متثاًل 

غيوم  حتت  غرياً  �شَ ُغ�شنًا  اَحِة،  ال�شَّ فوق 

نيدال. 

يٌة ومُيكنِك هذه الليلة 
ِّ
اأنِت امراأٌة َبر

اأن تكون �شيفة الثلج والغابات.. 

اجل�رس،  فوق  واقفة  واأنت  ت�شمعي،  اأن 

�رسخة 

ًة، وا�شحًة، لكي تعريف  اإدوارد مونك، قويَّ

اأنَّ احلقيقة باٌب ُمغلق. 

لهذا لن ينظر اأحد اإىل جمالِك العابر 

فوق البحرية. 

l  م�سائر ال تنتهي 

�إىل جليل حيدر    

الثانية ع�رسة زواًل، يف ظهرية 

�شيفية، �شماوؤها 

متوجة بالغيوم، يف حانة �شكوير �شايد، 

هنا يف مدينة ماملو. 

عندما ت�شيع الأحجار الَثمينة 

بني اأقدام املهاجرين

وتعرب ال�شيحة األيمة فوق ُذرى الغابات 

عندما تزجمر الريُح اأمام عري العامل. 

هنا تنفتح نافذة الكلم، حنفية 

�شدئة �شوتها 

يرتدد بني الأروقة. 

هناك �شخ�ض ين�شت اإىل بلد بعيد، 

مري�ض ي�شمع 

ارتطام اخل�شب بحافة النهر، ظلل 

واإ�شارات من 

رجٍل يدّخن غليونًا كاأنه اأ�شاع البو�شلة 

يف الطريق 

اإىل الفردو�ض. 

احلياة  ال�شاحر،  عني  من  يتدفق  �شلل 

مركب 

ملرثّيات الوداع، هذا ما يظهر 

يف املراآة املقّو�شة 

لن مت�شي اللحظة حتى يطري احلماُم 

باأبهة ملكّية 

يف �شاحة املعجزة، حيث الوجوه حائرة 

اأو م�شاءة 

بقناديل الغ�شب. 

يتجّمع الأمل فوق منحنى الأفق 

�شاحبًا فجر الوليمة اإىل اأر�ٍض اأُخرى 

هنا دائمًا هنا 

يف اأبّدية حتب�ُض النظرة اأنفا�َشها 

بحثًا عن اأختها العمياء. 

هنا يف حانة �شكوير �شايد، يحدث اأحيانًا 

اأن ي�رّسف املكان عدد قليل من الزبائن
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بجمال ُي�شبه املوت: 

املغنية ال�شلعاء مثًل، اأو غودو 

الذي انتظرناه 

طويًل ومل ياأت، لكنه اأتى يف هذه 

الظهرية ليخربنا 

اأنه يف حياة �شابقة كان عّتاًل يف َمعمل

الرباءة وقد جتلى 

الآن يف هيئة امللك احلار�ض، ال�شقراء 

باربرا تفتح �شاقيها 

قطفها  الآلهة:  زهرة  اإىل  م�شرية  للنادل، 

اللعني ابن ف�شلن. 

وهناك رجل يفكر بالعودة لكن اإىل اأين؟ 

اأين طرف ال�شل�شلة، اأين مقب�ض الباب؟ 

فاف لي�شت بعيدة ملن يرغب  ورغم اأن ال�شّ

يف موجة اأو ُع�شبة 

يف اآخر الليل، فاإن �شوت القدر هو ذاُته

يتكرر مثل بندول ال�شاعة ليجمع الأ�شواء 

والرغبات 

وامل�شائر التي ل تنتهي . 

�لهام�ش

1- من جمموعة �شعرية جديدة �شت�شدر قريبًا!  

2- موليفونغ توري �شاحة يف مدينة ماملو ال�شويدية .  
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مائٌة ِف �ملائِة

اغُر   ُهنا ج�َشدي ال�شَّ

خذُه معَك بعيًدا اإِذا كنَت تريُد. 

 
َّ
اغرُة يِف عيني ُهنا النَّظرُة ال�شَّ

ريقِة الَّتي ُتريدها، اأَغِوها.  اقراأْها بالطَّ

اغرُة  َهنا يِدي ال�شَّ

اقِب�ْض عَلْيها، بدوِن حاجٍة للَمْعنى،

يَّ �شيٍء يِف امُلقابِل. 
اأَو اأَعْد اأَ

ُهنا ابت�شاَمتي الغام�شُة

 مَع َما يحدُث 
ٍّ
يُّ اتِّ�شاٍل حقيقي

لي�َض لَدْيها اأَ

يِف الدَّاخِل. 

ُك مَع الزَّمِن، 
َّ
اأَنا ُهنا، امراأٌَة تتحر

وعيِّنُة ِمن اأَجزاِء ج�شِدها 

متَّ تطهرُيها ل�شلمِة عقِلَك.

هدٌم

يهِدموَن املنازَل القدميَة يِف كلِّ مكاٍن 

و)�شانغهاَي(،  و)دالياَن(،  نَي(،  )بكِّ يِف 

و)نينغُبو(، و)قوانغت�شو(، 

واجلنوُن نف�ُشه يِف كلِّ مكاٍن ليُكوَن مريًحا 

ووا�شًعا، 

وَتقاتٌل ثابٌت 

هَو القت�شاُد كمحيٍط،

ومثَل �ُشوِء احلظِّ َل اأَحَد ينُجو،

ول ُيعان القت�شاُد ِمن احلننِي، 

، وَل تاريَخ  والقت�شاُد َل يعِرُف املثايلَّ

راِز،  �شاحِة البيوِت القدميِة الطِّ

يِد القدميِة،  وَل ُقرى ال�شَّ

َة  اخل�شبيَّ والأَبواَب  غريَة  ال�شَّ النَّوافَذ  وَل 

للَجنوِب، 

عَلى  القدميَة  وارَع  وال�شَّ البيوِت،  �شعاَر  وَل 

طوِل �شفاِف َنهِر )اللُّوؤلوؤِ(. 

هدٌم: يِف كلِّ مكاٍن

اٌة باخَلر�شانِة امل�شلَّحِة،  الأَر�ُض مغطَّ

هم البع�ِض  َق عَلى بع�شِ وهْم يحاولوَن التَّفوُّ

َم أَبًدا! الغضُب الَّذي لْن يتحطَّ
لل�صاعرة �ل�صينية  ُجون �إِر

ي�سة ] د حلمي �لرِّ     ترجمُة: حممَّ

من اأعمال الفنان وين جون - ال�شني  



يِف الرتفاِع، 

خاِء، 
َّ
والر

والتَّماثِل،

ويحاولوَن اأَن تكوَن اأَكرَث برودٍة، 

واأَينَما َتذهُب

فالأَوراُق املت�شاقطُة جَتتاُح ب�شبِب 

رياِح اخلريِف،

وتِبيُد.

هْل توؤِمُن؟

يُّ واحٍد ِمنكم ُيوؤِمُن بذلَك
 هْل َل يزاُل اأَ

اخلجِل؟

وذلَك الإِحراِج؟

وِباأَقفا�ِض العبرِي؟

وب�شهوِة العظاِم؟ 

هْل؟

رُب وحِدي �ل�سُّ

فِة،   جلبُت زجاجَة نبيٍذ ِمن ال�رسُّ

واأَزلُت الغطاَء ب�شكِّني مطبٍخ، 

ُثمَّ اقرتبُت ِمن الهواِء بعَد املطِر، 

ني �شكرانٌة. نَّ
�شعُر اأَ و�رسبُت اإِىل اأَن بداأُْت اأَ

ُة ب�شيطٌة وحم�شٌة  العمليَّ

اِه الزَّمِن،  يِف اجتِّ

وميِكُن اأَن تزداَد لتُكوَن �ُشلوًكا، 

دٌة  واأَنا متاأَكِّ

ها جتلُب يِل متعًة فا�شدًة. نَّ
اأَ

لياٍل 

تاأْتي وتذهُب،

امي املختَلطَة، يَّ
واأَحياًنا اأَناُل اأَ

عوِر بالَوحدِة.  لكنِّي اأُحبُّ طعَم هَذا ال�شُّ

 �رسيكًة 
َ
ى نف�شي ُيبِقي يوٌم م�شَ

مثَل ن�شخٍة ِمن بع�ِض حلظٍة يِف امل�شتقبِل، 

ماِء، حنَي �شينُمو الع�شُب يِف ال�شَّ

حِب.  ريُق ِمن خلِل ال�شُّ وحنَي �شتهبُّ الطَّ

جماٌل كهربائيٌّ

اُل،  احلا�شوُب، والهاتُف، والهاتُف اجلوَّ

الهاتِف  و�شاحُن  واملقاب�ُض،  والإِ�شاءُة، 

اِل.  اجلوَّ

اأَنا ُهنا، اأَجل�ُض لدرا�َشتي، 

وُكتبي، والكهربائيَّاُت املذكورُة اأَعلُه ِمن 

َحويل، 

وَقلبي ين�شقُّ ن�شفنِي؛ 

لِم يِف الأَدِب،  ن�شٌف يبحُث َعن ال�شَّ

والآخُر يرتفُع منفِعًل ِبتلَك الأَجهزِة 

داِت  دُّ للرتَّ ُة  الكهربائيَّ يَّاراُت  التَّ عنَدما 

 عرَب حَلمي وَدمي. 
ُّ
املختلفِة متر

معروٍف  غرَي  مكهَرًبا  ج�شًدا  اأَ�شبحُت  لقد 

حتَّى الآن اإِىل الَكوِن، 

عَد؛ 
َّ
ُثمَّ اأَ�شمُع الر

 
ٌ
، واملطُر مطر

ٌّ
ُهَو رعٌد كهربائي عَد 

َّ
الر ذلَك 

 ،
ٌّ
كهربائي

اأَنا  ذلَك:  ِمن  العك�ِض  عَلى  ه  اإِنَّ ا  ربَّ اأَو 

اإِلكرتون، 

والعامُل هَو عملٌق، وجماُل كهرباٍء �شاخٍب.

ر�أَيُتها باأُمِّ عينيَّ

ٍر ِمن اللَّيِل:  خِّ
كانْت يِف وقٍت متاأَ

اأَرواٌح تخفُق جتاَه جداٍر
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م�شتقلًَّة، ووحيدًة.

خرى ناق�ُص �سنٍة �أُ

ي   يِف اأَيلوَل املا�شِ

وقفُت يِف جاداِت اخلريِف 

اأُ�شاهُد الأَوراَق احلائمَة امليِّتَة، 

واحل�شوَد املرتفعَة. 

يِف اأَيلوَل احلايلِّ 

احِل.  �شافرُت اإِىل ال�شَّ

 للجنوِب، 
ُّ
بابي املطُر ال�شَّ

واأَ�شجاُر الأَْثاأَِب)*( بجانِب نهِر )اللُّوؤلوؤِ(

مل�شْت ُروحي. 

يِف اأَيلوَل امُلقبِل 

ًة اأُخرى،
َّ
�شياأْتي اخلريُف مر

عَر  واأَنا َل اأَزاُل اأَكتُب ال�شِّ

ُهنا يِف اأَر�ِض الأَحياِء 

اأَحلُم - ناق�ُض �شنٍة اأُخرى.

ِة نقُل �جلرَّ

ًة كبريًة 
َّ
نقلُت اليوَم جر

لتخليِل  َي�شتخدمونُه  الَّذي  النَّوِع  ِمن 

اخل�رسواِت 

فِة.  اإىِل ِدرا�شتي يِف ال�رسُّ

اكُن الحمراِر  هَذا الوعاُء الدَّ

ٌة ِمن العمِل  هُو قطعٌة فظَّ

بَبطٍن كبرٍي عظيٍم، 

و�شقوٍق فوَق كلِِّه،

وتاأْتي مَع غطاٍء دائريٍّ �شغرٍي،

ا اأَنا ذاهبٌة للقياِم بِه  دًة ممَّ واأَنا ل�شُت متاأَكِّ

َمعها. 

 
َ
اأَجل�ُض الُقرف�شاَء عَلى الأَر�ِض هناَك، وهي

وَء  تعِك�ُض ال�شَّ

بهدوٍء ومبا�رَسًة. 

الآَن، اإِذا خلعُت الغطاَء 

ياِح يِف هذِه 
ِّ
اأَن حتمَل كلَّ الر ه ميِكُنها  فاإِنَّ

الُغرفِة.

�إِحاالٌت

رُق، واملَبان، والعقاراُت، وعدٌد  ِقباَلتي: الطُّ

قليٌل ِمن املنازِل.

والأَ�شجاُر،  الأَع�شاِب،  ِقطُع  ِقباَلتي: 

ُة.
َّ
واملار

ِقباَلتي: الأَرواُح، والنَّوافُذ.

وغرفٍة  اأُخرى،  ومدينٍة  اآخَر،  عامٍل  يِف  اأَنا 

اأُخرى 

اأُ�شاهُد ِمن الهوام�ِض، 

يف  الكاملِة  امل�شاركِة  عَلى  قادرٍة  وغرُي 

. حياِة هَذا العامَلِ

ن�شاٍن يِف اأَفعايِل،  اأَنا ن�شُف اإِ

يتيُح  الَّذي  الغذاِء  عَلى  منَك  اأَح�شُل  وكنُت 

يِل ال�شتمراَر يِف العي�ِض،

وِن�شفي الآخُر يجرُف الغيوَم، واأَزهاَر وقِت 

يِف،  ال�شَّ

واأَوراَق اخلريِف، وُبحرياِت الأَر�ِض، 

ُم بجراأٍَة نحَو  والأَنهاَر، واجلداوَل الَّتي تتقدَّ

املحيطاِت، 

َة  البدائيَّ ، والغاباِت 
َ
واملرتفعاِت، واملراعي

الوا�شعَة، 

باِح  ال�شَّ واأَمطاَر  اللَّيِل،  حلوِل  يِف  يَح 
ِّ
والر

الغزيرَة،  والأَبخرَة
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وؤُ ِبها، والأَماكَن البعيدَة،  نبُّ الَّتي َل ميِكُن التَّ

وُمدَن  املهجورِة،  احلديِد  ِة  �شكَّ وخطَّ 

اَلأ�شباِح، 

وبذرًة  َن،  والتَّعفُّ باَت،  وال�شُّ حارى،  وال�شَّ

ْت اإىِل الغباِر  ارتدَّ

دوَن اأَن ُتلَحْظ.

ى تاأْتي ِذكُر �الأَ�سياِء حتَّ

ليلَة  عالًيا  تي  َزهريَّ �رسيعٌة  ريٌح  رْت  فجَّ  

اأَم�ِض، 

ُة  الزَّهريَّ وُك�رِسْت  الزُّهوُر،  فتناثرِت 

ن�شَفنِي، 

ِبرباَءٍة  الأَر�ِض  عَلى  القطُع  وُطرحِت 

ٍة.  طفوليَّ

نَّ كلَّ اأَ�شيائي 
اإِنِّني اأُدِرُك، عاجًل اأَم اآجًل، اأَ

ِة املنزليَّ

يِح، 
ِّ
ُم بالر �شَتتحطَّ

و�شَيرتُكونني واحًدا تلَو الآخر،

واأَنا �شاأَكوُن الأَخريَة للتَّحطيِم، 

�شغريٍة  غرفٍة  يِف  ٍة  طفوليَّ برباَءٍة  اأَ�شتلِقي 

معتمٍة: 

تنُمو الزُّهوُر عَلى راأْ�شي، 

واأَبتلُع زيارَتها عاًما بعَد عاٍم، 

ِمن  تهبُط  التَّي  يعُة  ال�رسَّ يُح 
ِّ
الر تلَك  َبينما 

ماِء  ال�شَّ

الَّذي  والغ�شَب  عَد، 
َّ
والر العوا�شَف،  جتلُب 

َم اأَبًدا. �شوَف  َلن يتحطَّ

جوهرُة �لبحِر

ماِء:   ماُء البحِر هَذ ا اأَكرُث ُزرقًة ِمن ال�شَّ

اإِذا ا�شتطعُت ا�شطياَد الكلماِت منُه، 

ها تخلَّْت  نَّ هم �شيقولوَن اإِ نَّ
دٌة ِمن اأَ فاأَنا متاأَكِّ

ا،  َعن الأَمِل اأَي�شً

وَل تريُد ب�شَط امل�شاعِر باإِ�رساٍف 

يِف الأَعماِق اأَكرَث. 

اأَكانِت ِملًحا فقْط، اإِِذ اعرتفَت ورف�شَت 

بنعومتِك، كلَّ احلبوِب 

الَّتي تتبْلوُر يف مرارِتَك؟ 

م�ِض الَّذي تراكَم لفرتٍة  اأَكانْت فقْط �شوَء ال�شَّ

وجيزٍة

ًما؟ ُمتحطِّ

اأَح�شُل عليِه ِمن خلِل هذِه احلياِة هَو  َما 

كلُّ َما لديَّ لأَتطلََّع ُقدًما.

ا  جدًّ مفاِجاأتاِن  هما  ونقاوؤَك،  �شفافيُتَك، 

بالنِّ�شبِة اإِيلَّ 

اإِْذ ترُتكاَنني دائًما اأَ�شعُر ِللحظاٍت 

بخ�شارٍة للكلماِت.

نِت �لو�حدُة قطعُة �ل�سِّ

 َثمَّ قطعٌة �شنٍت واحدٌة، يِف ُحجرٍة، يف داخِل 

ِمن�شَدتي

كلُّها ِمن تلقاِء نف�شِها 

بنَي قطٍع غريبٍة ِمن الورِق. 

رَج اأَحياًنا،  اأَفتُح الدُّ

واأُنقُِّب ِمن خللِه، 

ُثمَّ اأُغِلقُه 

ِة.  حتَّى بدوِن ت�شجيِل وجوِد العملِة املعدنيَّ

يُكْن  مَل  عنَدما  وجيزٍة  حلظٍة  ويِف  اليوَم، 

يُّ عمٍل لأَقوَم بِه، 
لديَّ اأَ

قطعِة  َة  ِّيَّ
حر اأُخرى،  ًة 

َّ
مر لأَجلي  راأَيُت، 
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ُع  نِت الواحدِة تتمتَّ ال�شِّ

ب�شبِط نف�ِشها، و�شفاِئها، و�شمِت عامِلها. 

يُّ ت�شابٌه ُهنا مَع حياِة اإِن�شاٍن؟ 
اأَ

ها مَل تتكلَّْم، نَّ
غِم ِمن اأَ

َّ
عَلى الر

كانْت  ُة  املعدنيَّ العملُة  فهذِه  ذلَك،  ومَع 

ٍة.
َّ
موجودًة ذاَت مر

�ملتثاقُل

يِف َقدمي الي�رسى: حذاٌء، 

وَقدمي اليمنى: حافيٌة. 

ريقِة غالًبا  نعْم، �شتجُدن بهذِه الطَّ

ني حذاٌء �شغرٌي،  نَّ
لي�َض لأَ

ولكنِّي َل اأَ�شتطيُع اأَن اأَنزعَج بحًثا عنُه.

يِف  اأَو  يِر،  ال�رسَّ حتَت  اأَدفعُه  كنُت  اأَحياًنا 

خزانٍة 

ب�شاٍق ممدودٍة،

لذلَك عنَدما ترتفُع َقدٌم اأَعَلى ِمن الأَخرى 

اأَلوُم َنْف�شي فقْط.

ُل احلذاُء يِف الَقدِم الُي�رسى  يتجوَّ

يِف غرفِة املعي�شِة، 

وتت�شلل َقدِمي الُيمنى حافيًة اإِىل 

خارِج غرفِة النَّوِم، 

قاِن لَتجلباَن اإِيل درا�َشتي.  والثنتاِن تن�شِّ

بعَد القراءِة والقياِم ببع�ِض الكتابِة 

و عَلى املن�شدِة،  اأَ�شع َقدِمي فوَق مقعٍد اأَ

واإِذا دفعِت يِل العنا�رُس حينذاَك زيارًة، 

والغرفُة باأَكمِلها �شارْت باردًة، 

 الأُوىل 
َ
فاإِنَّ َقدِمي العاريَة هي

الَّتي تعِرُفها.

�لهو�م�ص

عامٍل  يف  »هادئٌة  ِة  عريَّ ال�شِّ جمموعِتها  ِمن   
َ
هي الق�شائُد  اإ�شارٌة: 

ون. ِة: �ِشيُمون باتُّ �شاخٍب«، 2001م. َترجمها اإِىل الإِجنليزيَّ

* �شاعرة من ال�شني، مواليد 1968م.

الهنِد  جزائِر  اأَ�شجاِر  ِمن  �شخٌم   
ٌ
�شجر البنغاِل؛  تنُي  الأَثاأَُب:   )*(

ِة. ]م[.  قيَّ ال�رسَّ
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ِمثَل َفرا�َشاٍت َبهيٍة

َتَتهاَدى يف الريِح 

اِوُر الَبْحَر حُتَ

ِبلغٍة َطريٍة ُتَغاِزُلَها َفريوُز ال�َشَواِطِئ

َتقَتِن�ُض الَفرَح الَغاِئَب 

يف َمباأٍ َنائٍم يِف َنَفِق الَقلِب

وا .... ارُق�شُ

اِق وا يا اآِخَر الُع�شَّ ارُق�شُ

وا ِمثَل »زوربا« ارق�شُ

وُهو َيْعرُبُ ُغرَبَتُه الَكوِنّيَة

َفالرق�ُض َريا�شُة احَلزاَنى

وا َداِخَل اأْج�َشاِدُكْم  ارق�شُ

وا َخاِرَجَها ارُق�شُ

�َشَي�شَتحِيُل احُلزُن َرماداً

ا ُبرُتقالًة اأو ُربَّ

اأو ُرَبا �َشَماًء ُتطِليَنا ِبَرحَمِتَها

بَح امَلَدى اأزَرَق لُي�شِ

الَقلُب اأْخ�رَس

احُللُم َبَنف�َشِجيًا

[ v [

َمَعكم �شاأرق�ُض

ْنِفي ارتي ِمن اأرَنَبِة اأَ ت�ْشُقُط َنَظّ
َ
حتى 

َمَعها َي�شُقُط الغمُّ 

َفادُع جَمُنوَنٌة   �شَ
ّ
َغمي

 َتَتقافُز يِف َدِمي

جُه َتلِويُن امُلِحيطاِت توؤجِّ

َحاَرى ِخفافًا َتذُرُعُه ال�شَ

َتقَطُعُه امَل�َشاَفاُت

اأُحجيٌة كالَفانَتاْزيا

ٌلّ َحبُلُه طويُل .. مُمِ

َكِحكاياِت األِف ليلٍة وليلْة

[ v [

�َشاألب�ُض َهِذِه الليَلَة ِرَداَء الِغوايِة

اأرق�ُض ُمنَف�ِشخًا َعن َج�َشِدي

َكاِنَ امَلْم�شو�ُض َقلِيًل
ْ
ا َيهَجُع ُبر َفرَبّ

َتَتفتَُّح يف َداِخلي ُقُرنُفلٌة

واأ�َشَماٌك َغجريٌة 

 امَللُعوْن
َ
ي وَرُبا َطَحالُب ُتَعالُج َحظَّ

�َشاأرُق�ُض 

ُب احُلزُن ِمنِّي َفربا َيت�رَسَّ

رقص داخل الجسد
عبد�حلميد �لقائد  ]  



َحَتى اأَغيَب

اأََغيَب َعنَّي

َما اأغَرَب احُلْزَن ِعندَما مَيَتِطي َجَمًل 

ي  َما اأق�َشاُه ِحنَي َي�ْشَتْع�شِ

َعَلى الرَتَجمْة

َنعتَها َيَداي ِعندَما َيرُجُمني بِحَجارة �شَ

َي�ْشَحُقِني ِبالَندْم 

َما اأ�رَس�َض الأمْل 

وهو َيح�رُسُ الَقلَب يِف َفتَحِة اإِبرٍة

َياأَبى اأْن َيْخُرَج 

َتخفُق يِف اإَزالِتِه �ِشَطارُة ال�َشَحرَة

وَتَعاِويُذ الَعراِفنِي 

والَكَهنُة

حتى ُجنَونِ القلْم

[ v [

�َشاأرُق�ُض

َن�ْشَتمُر يِف الَرْق�ِض َمَعًا

َنْحُلُم 

َنْحُلُم اأن ُيزِهَر امُل�شَتِحَيُل ُخُيوًل 

    . و�َشماًء َتهِطُل َغيثًا اأخ�رَسَ
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k توقيعات

كلما حملت جريحا

وقع على قمي�شي بدمه

ليلة الأربعاء الدامي، 

اأ�شبح قمي�شي الأبي�ض مرق�شا بتوقيعات 

جنوم الثورة

لكل ثائر توقيعه

ولكل دم اأ�شلوبه يف الفوران

اأزهار وخطوط وتقاطعات وبقع وقطرات

تف�شيلت من لوحة لـ»بولوك«

واأخرى لـ»مريو«

على قمي�شي الأبي�ض 

k �أع�ساب حديقة �لتحرير

اأع�شاب حديقة التحرير

ال�شحية الوحيدة للثورة

دع�شتها مليني الأحذية

 جيئة وذهابا

كرا وفرا

و�شوتها بالأر�ض اأج�شاد ثقيلة

هبطت مثل اأكيا�ض الرمل

اإىل نوم متقطع

اأع�شاب حديقة التحرير

التي توقف الب�شتان عن رّيها

فمالت من العط�ض

و�شممتها اأدخنة القنابل واحلرائق

من يلتفت اإليها

من يعباأ بها

عا�شق واحد فقط، عندما مل يجد زهرة يف 

امليدان، 

اقتلع ع�شبة �شفراء وقبلها ثم 

منحها حلبيبته

k نظام �لرمل

عندما �رسخنا »ي�شقط الديكتاتور«

اكت�شفنا اأن �شجونا رهيبة م�شنوعة 

من الرمل

واأن مدنا كاملة مبنية من الرمل

واأن القادة املرعبني 

والطغاة الق�شاة

والع�شاكر ذوي العربات امل�شفحة 

وال�شيا�شيني املفوهني

واحلزبيني التجار

جمبولون من الرمل

واأن الرمل مل يكن يحتاج حتى ينهار

 اإل اإىل موجة �شاخبة من البحر

الذي غافل اجلميع وا�شتقر يف 

ميدان التحرير

قصائد 
كرمي عبد �ل�سالم ]  



k �أنا مد�فع ٌ �أمام حار�ص مرماِك

ل تخايف 

تقدمي ال�شفوف كالعادة

وا�شحبيني وراءك

واهتفي ب�شوتك الناعم املتوح�ض، 

الناعِم الذي يقود

ً
الناعِم الذي ميلك اإجابة قطعية 

»ال�شعب

يريد

النظام«
َ
اإ�شقاط 

حتى اأن�شى نف�شي وهتافاتي 

و�شوتي وحنجرتي

لن ت�شيبك ر�شا�شة مطاطية يف 

عينك النجلء الكحيلة مثلي

ولن تختنقي بالغازات مثلي

لأن ملكني يبعدان عنك ال�رس

مثل حار�ض مرمى ي�شتخدم قب�شة 

يده ليبعد الكرة

فت�شقط اأمامي اأنا،

باأدخنتها الكثيفة ورائحتها اخلانقة

فاأردها اإىل الع�شاكر، 

�شعيداً بدوري كمدافع

اأمام حار�ض مرماك املاهر

k بعنٍي و�حدة

عندما عاد اإلينا

يف الثانية ع�رسة م�شاء

هلل الثوار وهتفوا بحب م�رس

ال�شاب الذي تلقى اأكرث من 

ر�شا�شة مطاطية 

وحملناه اإىل امل�شت�شفى املجاور

ال�شاب الذي انفجرت عينه اأمامنا 

وهو يطالب بالعدل

مل يذهب اإىل بيته، 

فور اأن قال له الطبيب:

ت�شتطيع اأن مت�شي، لكن ال�شمادة 

�شتظل على عينك

عاد اإىل ميدان التحرير

ليطالب بالعدل بعني واحدة.  
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ق�سيدة

اأقلب يف �شفحة الفجر

يف زرقة الغربة

وبني بيوت التائهني

واأبواب احلزن

عن لوحة لوجه الطفولة

فمن ذا يذكرن بحذائي البدائي

يف اخلطوة الأوىل

واأين ا�شتقر بي الدرب

يف غابة العر�ض اجلنائزي

ل �شيء يف النوم اأحمله

�شوى �شيف الظلم

ووح�شة الأحلم

هل للع�شافري التي جفت

اأح�شاوؤها على �شجرة املوت

قرار

اأم اأن طائرها غاب

يف ف�شاء الرباكني

مغلولة جناحاه يف غابة الأوطان.

***

دقت نواقي�ض التعب

فل �شديق األوذ به

ول حفنة الأوطان

�شباح املاآ�شي والغثيان

قبل اأن ين�شل هذا الظلم

وبعد اأن ت�رسب ال�شم�ض

توابيت النائمني بل اأحلم

دقت نواقي�ض املرارات

فل غيمة اأ�رسجت هذا ال�رسير

ول دمعة اآن�شتني

تخفف عني قوافل اجلفاف

اإنني الآن وحدي

اأغر�ض احلزن يف اأر�شي

فيلفظني ترابها

وتنك�رس اأنيابه يف ال�رساب

فدع عنك لومي

طاملا اأرق�ض هيمانًا

على اأثري

يف برج التعب.

***

ل �شيء

غري منف�شة ال�شجائر

يف احلديقة

وزهرة جريحة

وهاتف حممول

ل يحمل يف جوفه

�شوت احلقيقة

ل �شيء

يف احلديقة

غري اأ�رسار اغت�شبت

قصائد
يحيـــى �لناعــــبي ]  



يف جوف اخلليقة

ووجه تك�رّس يف املراآة

يلعب ال�شمت يف اأح�شاءه

كالطفل

�رسقته املحيطات

يف اأغوار رحلتها ال�شحيقة

ل �شيء

يف احلديقة.

عمت �سباحا �أيها �لبدوي

عمت �شباحا اأيها البدوي

اأعلم انك ل حتمل

خارطة احلياة يف هذه ال�شحراء

واأن يومك هو ما توؤثر به

نحو جملك

واأعلم انك يف رحلتك اليومية

مل ت�شعر باخليبة والقنوط

حيث اهلل م�شريك يف هذا الفلك

كم اأغبطك على هذا الإميان

لأننا خ�رسنا كل مغامراتنا

ونحن ن�شع ح�شاباتنا

يف هذا الكون املخيب للآمال

احلنني اىل املا�شي

ب بهجة احلياة القادمة
ّ
يخر

ونح�رس اأرواحنا بني هليل البوؤ�ض

اأنت تقود قطيعك نحو منبع احلياة

ونحن تقودنا قطعان اخلراف

نحو الهلك

وت�شيعنا الأحلم اجلاثمة كالدخان.
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)1(ـ ظالل �ملو�سيقى

كاأننا تركنا ظللنا هنا.. 

فا�شتعل الن�شيان، 

و�شار املوج ذاكرة لل�رسود.. 

منذ الكلمة الأخرية للكون، 

اتكاأ النهار على نب�شي، 

فارتع�ض الوقت.. 

ل وقت ميهل الوقت.. 

ل وقت اإل وقتي، 

يتجاوز الأبدية والأ�شئلة والت�شكلت...

هل كاأننا كنا هنا ظلًل على املو�شيقى؟ 

اأْم.. ما زالنا املاء الراحل وراء الق�شيدة؟

)2(ـ نهار ينتظر

يتمايل الزمان.. 

هل يهزاأ باحرتاقاتي؟ 

الأزل يحدق يف عقارب ال�شاعة، 

ويتجه مثلي، 

عك�ض كل �شيء.. 

تدور الكواكب حول �شكون..

وحول �شعري،

يدور الكون.. 

اللهب ينام يف الق�شب.. 

والنار تخدع اجلمرات.. 

الريح رماد ل يغفو،

والرماد اأن�شودتي القدمية.. 

من و�شى للنهار باأن غاباتي �شتمر 

بعد خ�شوفني من هنا؟ 

)3(ـ حمال �آخر

النعا�ض يح�شد املعزوفة.. 

والكلمات تهرب من املحدود.. 

لي�ض القمر �شوى معناي املذبوح..

هل تعلم ال�شم�ض، 

اإىل  يهتدي  كي  يطاردن  اأن  ل�شوئها  كم 

املحال؟ 

)4(ـ هو�ج�ص �لوهجة

قريبًا من الهاج�ض، 

ـُه، 
َ
اأ�شعل ال�شك يقينـ

فانطفاأ الليُل مثل الذكرى، 

وا�شت�شاء الل موجود بخيلتي.. 

غياهب  يف  اأحّدُق  الأوىل  النخلة  كاأنني 

حتدق يّف.. 

�شوى  لي�ض  للتكوين  الأول  الرتطام  كاأن 

�شكينتي.. 

وكاأنك يف ال�شك تدوخ، 

فيمحوكما وهجي.. 

هل بداأت الروح دورتها؟ 
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سادنات الخسوف
غاليــــة خوجـــــة ]  



اأم مازال يف الريح هام�ض للن�شيان؟ 

منذ متى البحر يتن�شت على موجي؟ 

اجلمر، 

يختل�ض برهتي؟ 

واملوتى، 

يدفنون مياهي يف املجرات؟ 

 ... �شخٌب كونٌّ

 ..
ٌّ
و�شي�ٌض ذاتي

وال�شمت مهنة عتيقة لنهار مت�شكع.. 

ع�شبة وحيدة، 

ملحْت برقي، 

فاختطفها املعنى.. 

مطر عجوٌز يغني..

والرنني، 

بداية البدء.. 

ال�شمت من كل وقت، 

من كل جانب، من كل �شمت.. 

وال�شوت، 

ربيُب الأعماق.. 

تتنزُل التحولت هبوبًا... 

اأتنزل لغات متحولت.. 

اإىل متى، 

تخمُر الروؤى بي كي ت�شحو الأكوان؟ 

)5(ـ �رتطام بال �رتطام

ن�شيُت النوار�ض يف الق�شيدة.. 

اأغلقت الريح على اجلدران.. 

و... خرجُت..ربا، 

لأجد نف�شي.. 

اإذا �شادفتموها، 

اأعيدوها للموج كي يعيدها للنوار�ض كي... 

)6(ـ مغافلة

و�شعُت البحر يف كلمة.. 

والأر�َض يف كلمة.. 

فغافلني الوقت م�شتفهمًا: 

مَل غافلتِ  الوقت، 

و�رسقِت الكون من الكلمة؟ 

 )7(ـ �إنها تندف

فراغ يحا�رس الفراغ.. 

والوجود، 

يخلع نعليه ليدخل معبد اللغة... 

ويف املرايا الراكعة، 

مازلُت املتناق�شات.. 

ل الرباءة تريد التخل�َض مني، 

ل الرباعم التي �شتاأتي، 

ول الرمز املتاأرجح يف احلرية.. 

ماذا فعلُت لكي يختل�ض الثلج روحي، 

ويندفها على ال�شماء؟ 

)8(ـ �نت�ساء �مل�سترت

�شجرة اأخرى للمعنى، 

وال�شوؤال يفتتح بوابات امل�شترت.. 

كلما تنازعني ال�شعر، 

انت�شى اللهب باأ�شلئي، 

و�شمتت بي الق�شائد.. 

تزملُت، تدثرُت، 
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ثم، تزملُت... 

وتخليُت عن ق�شعريرتي للأ�شاحي.. 

هّجـاأتني الورود بخوراً.. 

واتهمتني الغيوم باملطر.. 

يا اأيها املّطـّهـر، 

اخطْف ف�شوًل تخطفك، 

وتبعرث يف الب�شائر.. 

هل تران اأتنا�شل اأ�شئلة؟ 

اإذن، 

حتّوْل اإىل اللفظة الأوىل، 

لعلك تنجو قبل اأن تنبت 

�شجرة اأخرى للمعنى.. 

)9(ـ �حتجاب ال يغرب

فاجاأُت املجرات بانفجاري، 

فا�شتغرب ال�شاحر امل�شحور، 

وانهال على ال�شحر باإن�شادي.. 

فاأزهَر الهذيان، 

و�شارت اأحواله البنف�شج.. 

وتربعمُت، 

ف�رسُت املو�شيقى.. 

ـني عني، 
ُ
كم حجبتـ

فاأبيُت اإل اأن اأكون ما اأكون.. 

احتمال اآخر، 

وال�رسود ي�رسق من غمو�ض التكهنات.. 

ل الظن يغرب.. 

الدللت تتطاول.. 

واحللم، 

يو�شك على منت�شف اجلنون.. 

احتماٌل م�شتعجل، 

ي�شقط على ال�شورة الأوىل، 

فاأهرع اإىل الغيب.. 

مازالت الهيوىل 

يف ملحمي.. 

واملو�شيقى، 

يف قلبي... 

ل ال�رسود يغرب.. 

والظن، 

مل يعتد على الزوال... 

ووحدي ل اأغادر وحدي... 

اأين املجرات، ال�شاحر، الهذيان؟ 

كم اأت�شّيـر مو�شيقى

 حتجبها املو�شيقى؟ 
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من اأعمال  الفنانة نادية البلو�شي - ُعمان  



 الليلة 

منتجع يفرد ظلمته 

لأ�شجان تتنا�شل كجراد

وتكتظ كدخان احلافلت ..

[ v [

الليلة ...

قبو م�شكون بطنني الريبة

�شمت منفوخ ..

و �رسود 

يتدىل من ال�شقف 

 كعناكب ترتب�ض  بخواطر 

حتلق حويل..!

من اأي اجلدران اأمرر ق�شيدة 

تتهيج 

كقطيع ثريان..؟ 

[ v [

يف هذه الليلة املنفوخة

بالطنني 

و هم�ض البيوت املطفاأة ... 

ثمة مت�شع  لتنهيدة 

واحدة ..

اأيتها ال�شمعة النازفة

على الرف ..

علميني كيف اأنداح و اأتوهج.

اأيتها ال�شيجارة..  

اأينا ي�شبق الآخر

اإىل املنف�شة !؟  

اأيتها املنف�شة..

ملاذا ل تنطفئ يف ذاكرتي

بقايا الوجع !؟

[ v [

الليلة ..

اأ�شعر اأن قريب من القرب

بعيد عن البعد ..

اأ�شلي على املاء..

اأ�شجد 

كما ي�شجد النجم  و ال�شجر

باجتاه اهلل متاما..

اأقراأ من راتب اأمي 

وردا ..

و اأن�شب خيمة

قرب باب اهلل ..

يا اهلل : لن اأبرح 

حتى تبوح الق�شيدة 

اأو تتنف�ض هذي البلد التي 

اأرهقها اخلوف.. 

اأ�شمع  تنهيدة اجلبال امل�شكونة 

باأرواح قتلى احلروب ..

لن اأبرح 

حتى يتب�شم وجه �شنعاء ثانية ..
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مثة ما يجعل القول زاراً
عـــلي جاحـــــز ]  



وير�شل )ردفان( نفحة الكاذي 

اإىل عر�ض )مران( ..

اأو تخرج الأر�ض

�شفوتها

وبقية اأرزائها

من جراح التواريخ..

من ذكريات ..

اأودعها الأنبياء يف منازل النجوم ..

ثمة .. ما يجعل القول زارا ...

والق�شيدة �شجادة لل�شلة..

[ v [

الليلة ..

ثم غناء 

تراكم يف �شّبابة القلب

وثمة .. و طن عالق 

يف ال�رساك..

اأيتها الأ�شئلة املكتظة 

يف احلناجر ..

كيف اأتلو عليكن 

ما تع�رس من البوح؟ 

كل اجلهات ذاهبة 

للتمرد على الأبجدية ..

اجلبال ..

مراجل معباأة بهلع 

الأيام القادمة ..

املدن ..

تتهياأ ملاآمت تطرق النوافذ

ورزايا 

تتكثف يف املحاجر 

غيما  و غبارا ..

وهذه اللغة 

تبحث يف ركام الكلم 

عن ملوك الكلم ...

[ v [

الليلة ... 

وجه ي�شّفني برماد املغالطات

يت�شاقط مكائد ..

وينفث يف وجهي 

ملفات التواريخ ...

اأيها الفزع الذي �شوف ميلأ فراغ 

ال�شفحات ..

اأيتها ال�شفحات املهياأة ملزيد من 

اخلداع ...

اأيها اخلداع املعلب يف الأدمغة ...

اأيتها الأدمغة املخرتقة ...

دعيني اأعرب هذه اجلدران !

اأرى الأ�شياء 

حتت اأ�شعة ال�شم�ض..

اأقراأ يف �شمت

واأمنح قلبي 

حريته يف اخلفق 

والع�شق ..

اأغ�شله من دخان ال�شجائر 

وغبار الأزمنة..

اأيتها الق�شيدة :

من يقراأ يف تلك الغيمة 

امل�شتعجلة ...

مذكرات 

مل  تكتب  بعد .؟
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كان  وجه  مالمح  �لبعيد  �ملا�ضي  من  ��ضتعاد 

ماألوفًا لديه، بعيد ف�ض ر�ضالٍة ُكتبت بخط �أنيق. 

جت�ضد �أمام ناظريه �آخر م�ضهد قبل ثالثني �ضنة: 

�ضغرية،  غرفة  يف  متو�جهني  يجل�ضان  كانا 

و�أثاثها  ممزقة،  و�ضتائرها  قذر  نافذتها  زجاج 

�ضعت فوق 
ُ
متو��ضع قدمي. حقيبة �ضفر جاهزة، و

طاولة يف و�ضط �لغرفة. قطة جميلة بفر�ء كثيف 

المع متمددة حتت �لطاولة. �أ�ضعة �ضم�ض خريفية 

كانت تنعك�ض على جد�ر �لغرفة.

كانت �ملر�أة تنقر باأ�ضابعها على م�ضاند �الأريكة 

حيث جتل�ض، وتقول بع�ضبية:

-ال، ال، مل �أعد �أحتمل �أكرث. �أنا ذ�هبة. هذه لي�ضت 

حياة ب�رش، بل حياة كالب. هل هذ� ما وعدتني 

به عند زو�جنا؟

-مل �أعدِك، عند زو�جنا، بغري �حلب.

و�أ�ضاف حماواًل �أن يبدو هادئًا:

-�أجل، مل �أعدِك ب�ضيء. مازلت حتى �الآن �أحبك، 

لكن  به.  لك، ومازلت متم�ضك  فذلك كان عهدي 

مادمت ترغبني بالذهاب، فال مانع لدي، فليكن 

ما ت�ضائني! 

�لباب  نحو  و�جتهت  مكانها،  من  �ملر�أة  قامت 

وّدت  �للحظة،  تلك  يف  حقيبتها.  حتمل  وهي 

وبرغبة �ضديدة، لو �أنه ي�ضعى خلفها ر�جيًا منها 

عدم �لذهاب. ولكن ما �أن خرجت �ملر�أة من �لباب 

�لرئي�ضي، حتى ما عاد من ذكر�ها من �أثٍر حي، 

�ضوى �ضوت �نغالق �لباب بعنف. يف ذلك �ليوم 

�ضنو�ت،  خم�ض  ��ضتمر  زو�ج  عالقة  من  �الأخري، 

بقي هامد�ً يف �الأريكة وخمدر�ً ل�ضاعات طويلة، 

دون �أدنى �إح�ضا�ض يف قلبه بالفرح �أو �حلزن، بل 

حتى بدون قدرة على �لتفكري باأي �ضيء. 

م�ضت ثالثون �ضنة على روؤيته لها الآخر مرة، يف 

ذلك �ليوم �حلزين. يف بادئ �الأمر، و�ضله بع�ض 

�ضيء  كل  �ضاع  ذلك،  بعد  لكن  �أخبارها.  من 

بغياهب �ملا�ضي. هو �الآن يف �خلام�ضة و�ل�ضتني 

من عمره. ال يوجد كائن حي �أو غري حي مرتبط 

حياته  مي�ضي  به.  مرتبطة  حياته  �أو  بحياته، 

وحيد�ً، ويعتا�ض من فتاٍت متبٍق من ر�ضيد ثروة 

درجة  على  فيه  كان  جميد،  ما�ٍض  يف  جناها 

كبرية من �لرث�ء. قر�أ �لر�ضالة ذ�ت �لب�ضعة �أ�ضطر. 

�أفخم  للقاء يف  �أعطته �ملر�أة موعد�ً ومكانًا  لقد 

مقاهي �ملدينة.

�إح�ضا�ض  �أي  لديه  خلقت  �لدعوة  وال  �لر�ضالة  ال 

�ليوم  يف  �ملقهى،  �إىل  ذهب  لكنه  باالإثارة، 

وحاله  �ضكله  وبنف�ض  �لر�ضالة،  يف  �ملحدد 

�إحدى  على  ركن  يف  جل�ض  �ملعتادة.  ومالب�ضه 

برجال  يعج  �ملقهى  ينتظر.  �ل�ضغرية  �ملنا�ضد 

باأكرث  تدور  �الأحاديث  �أنيقات.  ون�ضاء جميالت 

�خلدمة،  لتقدمي  ي�رشعون  و�لنادلون  لغة،  من 

وُت�ضمع بني �حلني و�الآخر �ضحكات مغناجة.

فّكر بارتياده �لنادر جد�ً ملثل هذه �الأماكن �لفخمة 
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برغبة  د�خله  يف  ي�ضعر  كان  �أنه  مع  حياته.  طيلة 

�ضديدة وطموح المتناه باأن يكون و�حد�ً من هوؤالء 

من  و�حد�ً  ي�ضبح  مل  ملاذ�  لكن،  �الأنيقني.  �الأنا�ض 

�ملال؟  قلة  �أم  �حلرج؟  �أهو  �لو�ضط؟  هذ�  رجاالت 

لكنك بالنتيجة مل ت�ضبح �ضيئًا. �أهذ� وقت �لتباكي؟ 

كم من رغبات وطموحات ��ضتعرت يف قلبك نار�ً ثم 

�نطفاأت. و�الآن مل يبَق من هذه �لنري�ن �أثر، وال حتى 

بقايا من رماد.

�أنثويا  �ضوتا  ر�أ�ضه  فوق  �ضمع  �للحظة،  تلك  يف 

مرتع�ضا:

-هل جعلتك تنتظر طوياًل؟ 

رفع ر�أ�ضه، فر�أى مقابله �مر�أة تنظر �إليه. كانت هي. 

ولكن... يا �إلهي! �أيعقل �أن يتغري �ملرء بهذ� �لقدر؟ �أي 

�ضبه بني هذ� �لوجه �لد�ئري �ملليء بالتجاعيد وهذ� 

�الأبي�ض، باملر�أة �جلميلة �ملفعمة باحليوية  �ل�ضعر 

�لتي هجرتني قبل ثالثني عامًا؟ لكن �لعينان هي 

�للون  ك�ضتنائيتا  �ضاحرتان  عينان  �لعينني:  نف�ض 

د�كنتان ت�ضعان بريقًا وّهاجًا! 

قال متلعثمًا وهو يحاول �لوقوف: 

- �أرجو �ملعذرة، كنت م�ضتغرقًا.

فقالت �ملر�أة �ضاحكة:

-ال تزعج نف�ضك، ال تزعج نف�ضك.

من  لفرتة  �لنظر�ت  تبادال  �لفور.  على  جل�ضت  ثم 

�لوقت، ثم بادرت �ملر�أة بالكالم:

ترتك  لكنها  �رشيعًا،  مت�ضي  �ل�ضنون  هرمَت.  -لقد 

�آثار�ً قا�ضية جد�ً!.

-�أجل، لقد هرمُت، فاآالف متاعب وم�ضاعب �حلياة، 

منها ما ي�ضّدع �لروح، ومنها ما ي�ضّدع �جل�ضد قبل 

�أو�نه. و�أنا �أي�ضًا �أر�ِك قد هرمِت. لكن �لفارق بيننا، 

�أنِك �ضعيدة.

�ل�ضعادة  �أن  �الآن،  �أدركت  لقد  رمبا.  �ضعيدة؟  -�أنا 

�أكون م�رشورة  �أن  �أمر ن�ضبي. من �ملمكن  و�ل�رشور 

لرويتك يف تلك �للحظة. �أما فيما يتعلق باملا�ضي، 

فال، يا �ضديقي. ما ز�لت طباعي، كما كانت فيما 

�لطباع،  وحادة  عنيدة  وقا�ضية،  عدو�نية  م�ضى، 

حتيل حياتي جحيمًا.

ما  �أدرك  فقد  �لكالم،  هذ�  على  �لرد  �لرجل  ي�ضاأ  مل 

�ل�ضابقة �خلو�ض  تريد زوجته  ينطوي عليه. كانت 

باحلديث عن �ضنو�ت �لزو�ج و�الأحد�ث �لتي �أدت �إىل 

�النف�ضال. يف حني، كان هو يتحرج من �لتطرق �إىل 

بني  �حلديث حو�ر�ً  الإبقاء  وي�ضعى  �ملو��ضيع،  هذه 

�ضديقني.

لكن �ملر�أة �أ�رشت على ما ترنو �إليه:

م�ضى.  فيما  كنتم  كما  مازلتم  جتيبون.  ال  -�أنتم 

تردون  ال  كالعادة،  �أبد�ً.  تتغري  مل  روحكم  �أن  �أرى 

�الآن، وبعدما قلُت  �أما  عندما ال يعجبكم كالمي!... 

ما قلته، �أخ�ضى �أن تفعلون ما كنتم تفعلونه �ضابقًا، 

هل �ضتقومون وتغادرون يا ترى؟

�الهتمام  من  بقليل  �ملر�أة  كالم  �إىل  ��ضتمع 

و�المتعا�ض و�لت�ضاوؤم. هل يا ترى؟ كانت زوجته 

ميوت  �أن  قبل  �أخرى  مرة  �إهانته  تريد  �ل�ضابقة، 

بدعوتها  �ضهرة،  �الأكرث  �ملدينة  �أنا�ض  �أعني  و�أمام 

له بعد ثالثني عامًا لاللتقاء به من جديد يف هذ� 

عينيها  يف  تتغري  مل  ذ�تها،  هي  �لفاخر؟  �ملقهى 

�ملمتلئ  �لربيق  نف�ض  وت�ضدر  �للون،  وال  �لنظرة  ال 

�أجو�ء  �إحياء  بلحظٍة،  تريد  نف�ضها  وهي  باالزدر�ء. 

�لتوتر و�النفعال ملا قبل ثالثني عامًا. لكن �ملر�أة 

�لرجل  ��ضتعاد  برقة.  وتب�ضمت  بيده  فجاأة  �أم�ضكت 

�أحا�ضي�ض مل�ض �ليد هذه ودفئها على �لرغم من مرور 

�ضنو�ت طويلة، و�رشى يف ج�ضده دفء من هذه �ليد 

كان �أ�ضبه بانفر�ط خرز�ت �ضبحٍة ُقطع خيطها فوق 

زوجته  بتقبيل  تقاوم  ال  رغبة  فانتابته  �ملن�ضدة، 

ب 
ّ
قر �الأوىل.  ع�ضقه  �أيام  م�ضاعر  وبنف�ض  �ل�ضابقة 

ر�أ�ضه منها، فقالت �ملر�أة ب�ضوت رقيق:

�ضحبت  ثم  جد�ً.  متاأخر  عزيزي،  يا  �الأو�ن  -فات 

يدها. 
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�لنادل �ملار من جانبهم عن طلباتهم. فنظر  �ضاأل 

�لرجل يف عيني زوجته وقال:

�ضاأتناول  بعيد،  زمن  منذ  �أفعله  مل  �ضيئًا  -�ضاأفعل 

كحواًل. و�حد فودكا.

وقالت �ملر�أة:

�ضايًا قامتًا.  �أريد  و�أنا  �أنت فودكا،  -ح�ضنًا، تناول 

ثم توجهت نحو زوجها �ل�ضابق لتتابع كالمها: 

-بعد ذلك �ليوم، كنت �أتق�ضى �أخبارك د�ئمًا بكل ما 

�أنا، ماذ� فعلت  قمت به من �أعمالك وحركاتك. �أما 

باأمور مهمة.  لي�ضت  �لثالثني؟  �ل�ضنو�ت  خالل هذه 

تزوجت، و�أجنبت عدد�ً من �الأبناء، وتذوقت �ضعادة 

و�ضقاء �الأمومة. كل ذلك عبارة عن �أحد�ث طبيعية 

يجابهها كل �إن�ضان. �ليوم �أريد �لتحدث عنك فقط.

و�أجاب �لرجل قائاًل:

�ضعيد  �للحظة،  هذه  ويف  �الآن،  �أنا  ت�ضائني.  -كما 

�أ�ضعر  �رشوري.  دو�عي  من  ذلك  �أجل،  بك.  بلقائي 

بحبور، مثل �لذي ينتابنا عند دخولنا غرفة د�فئة 

يف جو بارد جد�ً.

هذ�،  قوله  عند  ح�ضلت  ل�ضفتيه  غام�ضة  �لتو�ءة 

جعلت �ملر�أة تدرك �أن �ضيئًا عظيمًا وجمياًل ورقيقًا 

ذ�كرتها  يف  ��ضتعادت  ُك�رش.  قد  �أمره  يعنيه  كان 

تلك �البت�ضامة �لغام�ضة، وذلك �خلط �مللعون �لذي 

و�نفعااًل!  �الأكرث �ضدقًا وحما�ضًا  يظهر يف حلظاته 

�ل�ضتني، مذ كان  وفكرت قائلة: »ها هو قد جتاوز 

يف  طاعنًا  �أ�ضبح  قد  و�الآن  هجرته،  عندما  �ضابًا 

�ل�ضن. وذلك �خلط �مللعون يظهر على وجهه و�لذي 

كنت بحاجة يف د�خلي �إىل قوة عظيمة كي �أ�ضتطيع 

�ضدق  الإثبات  �للحظة  هذه  يف  ويظهر  هجره، 

م�ضاعره!« 

وتابع �لرجل:

-بعد �النف�ضال عنِك، �أو باالأحرى بعد �أن هجرِتني 

وذهبِت )قال تلك �لكلمات باأناة و�حدة تلو �الأخرى(، 

�أم�ضيت حياتي وحيد�ً. عملت  �أنني  �لقول  �أ�ضتطيع 

باأ�ضغال كثرية، و�أ�ضبحت ثريًا. كتبت كتبًا، وعملت 

ثم  عديدة،  �ضياحية  برحالت  قمت  كما  بال�ضيا�ضة، 

 خلفي، فاأت�ضاءل 
ُ
�أ�ضابني �لوهن. �لتفُت �الآن و�أنظر

�إن كان كل هذ� �لطي�ض و�حلماقة و�لعنت  منده�ضًا 

قد �ضكلو� حياتي.

نظرت �ملر�أة �إىل وجه زوجها �ل�ضابق بعطف:

حياتكم.  و�ضرية  مبغامر�تكم  علم  على  �أنا  -�أجل، 

�لغ�ضب، ال  لكن حذ�ر من  �ضيئًا،  لكم  �أقول  �أن  �أريد 

توبخني، كما كنتم تفعلون، بكالم قا�ض وفظ عندما 

��ضتغر�قكم  �الأنف�ض من  ب�ضق  �إيقاظكم  �أحاول  كنت 

ع�ضق  ق�ضة  بعد  بك  تزوجت  لقد  الئمة.  باالأوهام 

جميلة. مل ين�ضاأ هذ� �لع�ضق نتيجًة لو�ضعكم �ملادي، 

�لوقت  ذلك  تكونو� متلكون يف  �الأمر مل  و�قع  ففي 

�ل�ضيء �لكثري. )هنا غمزت �ملر�أة بعينها با�ضتخفاف، 

فتذكر �لرجل كيف كان يغمز بنف�ض �لطريقة عندما 

�أنت قبيحة لكنني  كانا معًا حينما كان يقول لها 

�أحبك(. �أجل �ضبب تعلقي بكم هو �أحالم �ليقظة �لتي 

كنتم تعي�ضون. مل تكن تلك �الأحالم تخ�ضكم وحدكم 

 و�أحالم 
ً
فح�ضب، بل كنت �أ�ضعر �أنها �أحالمي �أي�ضا،

�أبنائنا �لذين �ضننجبهم، و�أحالم �لوطن �أي�ضًا. كنت 

ثريًا  ت�ضبح  �أن  تريد  كنت  باإعجاب.  �إليكم  �أ�ضغي 

�إىل جانبكم  نف�ضي  �أتخيل  وعظيمًا. كنت  وم�ضهور�ً 

لتحقيق  �ضعيكم  �أثناء  حمنة،  الأية  تعر�ضتم  ما  �إذ� 

عند  �ل�ضعادة  و�أ�ضارككم  بذر�عكم  و�أم�ضك  �أهد�فكم، 

حتقيقكم لتلك �الأهد�ف. ذ�ت يوم حتدثتم عن ن�ضال 

ن�ضاله.  م�ضرية  يف  زوجته  دور  وعن  �لثو�ر،  �أحد 

�إىل  وكانت  �ل�ضجن،  دخل  عندما  جانبه  �إىل  كانت 

�أثناء  جانبه  �إىل  كانت  منه.  هرب  عندما  جانبه 

�الأطفال،  حتبون  كنتم  �خلنادق!...  ويف  �لع�ضيان 

ور�ئعة  عظيمة  �أوهامًا  �خليال،  يف  ن�ضجتم  فكم 

كنتم  �ضننجبهم!  كنا  �لذين  �أطفالنا  تن�ضئة  حول 

�الأوهام  منهم.  و�حد  كل  م�ضرية حياة  ت�ضفون يل 

�أالحظ  كنت  لكن  و�حلركة.  باالألو�ن  حافلة  كانت 
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�حتلت  فقد  و�ل�ضذوذ،  �لغر�بة  �ضمات  �أحالمكم،  يف 

�مل�ضائب و�لنكبات منزلة كبرية يف خياالتكم. مل 

تتطرقون  كنتم  بل  �لكر�م،  مرور  عليها  متر  تكن 

عن  حتدثكم  و�أثناء  يوم،  ذ�ت  تفا�ضيلها.  �أدق  �إىل 

�أنهم  هلل  �جلزيل  و�ل�ضكر  يولدو�،  مل  �لذين  �أطفالنا، 

يف  تدور  �لقدر  عن  �أفكار  »هناك  قلتم  يولدو�،  مل 

ذهني �أحايني كثرية، وماذ� لنا يا ترى حول طفلنا 

زوج  عن  خميلتك  من  ق�ضة  يل  رويت  ثم  هذ�؟« 

وزوجة يفقد�ن عقليهما جزعًا على �أطفالهم �لذين 

يتوفون عندما يبلغون �ضن �خلام�ضة. يف كل مرة، 

يقف �لرجل و�ملر�أة عند ر�أ�ض �أطفالهم ناظرين �إىل 

عليهم  ينعم  �أن  �هلل،  �إىل  مبتهلني  بع�ضًا  بع�ضهم 

مبولود يعي�ض! لكن هذ� �لدعاء ال ي�ضتجاب، �ل�ضنون 

مت�ضي و�الأطفال يتوفون، يف �لنهاية، تقول �ملر�أة 

للرجل كال، لن ن�ضتطيع تذوق �ضعادة �بن يولد منا 

نحن �الثنني. قدرنا بالعي�ض معًا، م�ضتحيل. دعني 

�أذهب، الأجد طفلي من �أحد �آخر!

ن�ضاأة  عن  �خليالية  فكرتك  يل  تروي  كنت  بينما 

ت�رشح  كنت  �خلام�ضة،  �ضن  بلوغهم  حتى  �الأطفال 

كان  كم  �لتفا�ضيل،  �أدق  مو�ضحًا  با�ضتفا�ضة 

�أبو�هم يحبونهم، كيف رعوهم، ثم حلول تلك �ل�ضنة 

مر�ض  �لقنوط،  يف  ووقوعهم  �مل�ضوؤومة  �خلام�ضة 

�الأطفال، ثم كيف توفو�!

�إىل وجه زوجته. �ت�ضح يف هذ� �لوجه  نظر �لرجل 

من  �آخر  قدحًا  �لنادل  من  طلب  �ضديد.  الأمل  معامل 

�لفودكا، فقد �أعجبته ن�ضوة �لكحول. ��ضتعاد بذ�كرته 

ما ير�ه علماء �لنف�ض باأن �لكحول ميالأ �لفجوة ما 

بني و�قع �الإن�ضان �لفعلي و�أحالمه. وفّكر قائاًل: �أما 

�أنا، فاأرى �أنه يجمع �ملا�ضي و�حلا�رش و�مل�ضتقبل 

ويوحدهم معا!

بعد فرتة �ضمت، ��ضتاأنفت �ملر�أة �لكالم:

-يا �إلهي، كم كانت �أفكارك �خليالية حويل تنم عن 

�أن  ��ضطر�ب بال�ضخ�ضية! ذ�ت يوم قلت يل: »يجب 

متوتني قبلي، بل قبلي بكثري و�أنا يجب �أن �أفكر بِك 

دون �أن �أنظر �إىل وجه �أي �مر�أة �ضو�ك حتى نهاية 

عمري. هل ذلك ممكن يا ترى؟ ومَل ال يكون؟... م�ضاألة 

�إر�دة قوية. يف �لنهاية كل ما يف �الأمر �ضتعي�ضني 

�ملنا�ضبات  كل  �ضاأحيي  خميلتي.  يف  د�ئمًا  حية 

�ضوتك،  �ضاأ�ضجل  حويل.  �ضورك 
ً
و��ضعا  �لزوجية 

و�ضيبقى بيتنا عامر�ً بِك من �ل�ضباح حتى �مل�ضاء«. 

يف  تف�ضخي  ومرجحًا  موتي  و��ضفًا  �أ�ضفت  كما 

�لقرب، ثم قلت: »ذ�ت يوم وبعد وفاتك بفرتة طويلة، 

�ضاأفتح قربك خفية الأرى ماذ� تبقى منك. قد �أجد، 

�ل�ضعر وب�ضع قطع من  �لوقت، خ�ضلة من  يف ذلك 

�لعظام. �ضاآخذهم و�أحتفظ بهم يف �لبيت!«

�ملفجع،  �خليال  وهذ�  �لظالمية  هذه  تقول:  لكنك 

كنت  و�لربيق.  باالألو�ن  مفعمة  �أفكار�ً  متلك  كنت 

عنك  �ضاأكتب  بيدي،  بك  و�أعتني  »�ضاأرعاِك   : تقول 

كتبًا تكون من �أعظم �إجناز�تي، و�ضاأعلن يف �أرجاء 

�لدنيا �أنك �أنت �الأ�ضل يف �لعظمة.« كنت ت�ضف يل 

�إىل  ما  يومًا  �ضن�ضل  وكيف  ون�ضيخ،  �ضنكرب  كيف 

بع�ضنا  من  �ملادية  باملتعة  �الإح�ضا�ض  عدم  حالة 

بع�ضًا، كيف �ضنتذكر ونتحدث عن �أحد�ث �لعمر �لذي 

و�أحفادنا  �أبناوؤنا  �ضيكون  وكيف  معًا،  �أم�ضيناه 

حولنا ميرحون. كما كنت تقول: »�إذ� ما مِت قبلي، 

يجب �أن ال �أعي�ض بعدِك �أكرث من �ضهر و�حد فقط، كي 

�أجترع عذ�ب �لفناء �الأبدي، و�أنال �آخر متعة منِك!«. 

حتى ما كان يخ�ض مالب�ضي ومتاعي �ملنزيل بل 

كنت  �أفكارك.  خيال  ن�ضج  من  كانت  �أفكاري  حتى 

تقول: »البد �أن يكون فيما بيننا، �أنت و�أنا و�ملتاع 

�أ�ضا�ض  و�ألب�ضتك عالقة ذهنية. وبيتنا �ضيقوم على 

هذه �لر�بطة، لن�ضمن له �ال�ضتقر�ر حتى ال ي�ضاب 

باأي خلل، في�ضبح حاله بغي�ضًا وم�ضهده باهتًا«. 

الحظ �لرجل �أن �ملر�أة بد�أت بالرت�جع عن خماطبته 

ذلك  كان  هل  بـ«�أنت«.  تخاطبه  وعادت  بـ«�أنتم« 

�أم  نف�ضه؟  تلقاء  من  جتدد  قدمي  العتياد  �إحياء 
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ود�ً  �أكرث  لتبدو  ق�ضد  �ضابق  عن  هكذ�  هل خاطبته 

وحميمية؟

وتابعت �ملر�أة:

»�ضن�ضبح  -كان ولعك باملال عظيمًا. كنت تقول: 

�حتياجاتنا  كل  �ضنوؤمن  �أثرياء!  �ضن�ضبح  �أغنياء، 

�أتفهها قيمة.« كما  يف �حلياة، وكل رغباتنا حتى 

عرب  �لرث�ء  هذ�  �إىل  »�ضن�ضل  بالقول:  ت�ضيف  كنت 

�لطرق �لقومية و�ل�رشيفة. كيف �ضيح�ضل، ال �أعرف، 

ثروتنا  �ضن�ضتثمر  �ضيح�ضل.  �أنه  �ملوؤكد  من  لكن 

�ضهم، 
ّ
وندر �الأيتام  �الأطفال  و�ضرنعى  قومي،  ب�ضكل 

على  ��ضمك  �ضاأطلق  وم�ضت�ضفيات.  مد�ر�ض  �ضنن�ضئ 

كل موؤ�ض�ضات �خلري تلك«. فكرَت بعدد من �مل�ضاريع 

و�ل�ضناعة.  و�ل�ضحافة،  �لتجارة،  جماالت  يف 

باخت�ضار، خططَت مل�ضاريع يف كافة �ملجاالت.

لكنك، كنت تخطط لكل هذه �مل�ضاريع، بينما كنت 

موظفًا ب�ضيطًا. كنت توزع �لوعود �ملثرية �حلما�ضية 

هذه  على  �ضنو�ت  لعدة  �ضاأبقى  �أجل،   « بالقول يل: 

�حلال. لكن بعد ذلك �ضاأنتقل �إىل �لعمل �حلر، عندئذ 

الأي  بحاجة  �أكن  مل  بيد«.  يد�ً  م�ضاريعنا  �ضنحقق 

بك  ر��ضية  كنت  �لوقت  ذلك  يف  �لوعود.  تلك  من 

بالعي�ض  ب�ضعادة  �أ�ضعر  كنت  �خليالية.  وباأفكارك 

�ل�ضغري،  بيتنا  يف  �أفكارك  ومع  معك 

�أو ذلك ما كنت �أظنه.

ونظرت  �لكالم  عن  �ملر�أة  توقفت 

بعمق نحو زوجها. �أخذت ت�ضتعيد يف 

ذ�كرتها كيف كان هذ� �لوجه �مل�ضيخ 

باإثارة  ميالأها  بالتجاعيد،  �ملليء 

�أمام  جت�ضد  م�ضى.  زمان  يف  ممتعة، 

�لغليظ  �لرجويل  ب�ضوته  ناظريها 

ح�ضل  وما  رئتيه  �أعماق  من  �لقادم 

بعد  ورهيب  غام�ض  تغري  من  فجاأة 

م�ضي ب�ضع �ضنو�ت، ليعي�ض يف �أوهام 

مرعبة.

 وقال �لرجل:

ح�رش�ت  كل  وتخرجني  ت�ضحبني  �أنت  -تابعي، 

بالكاد  �أنا  �الأخرى.  تلو  و�حدة  �ملدفونة  �ضبابي 

�أذكرها. وكاأنني �الآن �أ�ضمع ق�ض�ضًا تخ�ض �ضخ�ضًا 

�آخر.

و��ضتاأنفت �ملر�أة �لكالم:

وقا�ضيًا.  موؤملًا  �ضيكون  قليل  بعد  �ضاأقوله  -ما 

�ضاأحتدث عن �لق�رش �لذي هدمتم، نعم، عن �لق�رش 

�الأوىل يف ظل  زو�جنا  �ضنو�ت  �ملنهار. هكذ� مرت 

هذه �الأوهام، �ألي�ض كذلك؟ ونحن �الآن ن�ضتعيد هذه 

�أحتدث  ال  لكنني  غرينا.  تخ�ض  كاأنها  �لذكريات، 

�أروي  بي.  �أحد�ث خا�ضة  بل  الآخرين،  ق�ض�ض  عن 

مغامر�ت ع�ضناها �ضويًا.

�أول  ذلك  الحظت  �آخر.  منحى  تاأخذ  بد�أت  �أفكارك 

مرة يف حديث قلته: »هل تعلمني ما �أريد؟ لو �أح�ضل 

�ضدفة على مال جم، من ورقة يان�ضيب على �ضبيل 

هذ�  معظم  و�ضاأترك  وبنات،  بنني  �ضننجب  �ملثال. 

�ملال عن  قليل من  و�ضاأختفي مع  لك ولهم،  �ملال 

�أنظاركم دون �ضابق �إنذ�ر. �ضتفقدون �الأمل بالعثور 

 بعد بحث عني ردحًا من �لزمن. ثم متر �ضنو�ت 
ّ
علي

و�ضنو�ت، �الأطفال يكربون، و�أنت قد تتزوجني �أو ال 
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تتزوجني. ذ�ت ليلة، رجل م�ضن يقرع بابكم. عالمات 

يف وجه هذ� �لرجل تعرفينها. لكنك ال تعريينها �أي 

�الأوالد،  �لعجوز معك وي�ضاألك عن  �هتمام. يتحدث 

�أنحاء  �أكون قد جلت يف  �أنا!  ثم يذهب مبتعد�ً. هو 

و�لدنيا.  �حلياة  كينونة  وتعلمت  ل�ضنو�ت،  �لدنيا 

وو�ضع  نف�ضي،  لتعريف  لي�ضت  جديد،  من  عودتي 

رجل م�ضن مكان زوجك عندما كانت مالحمه حية 

يف خيالك يوم �ختفائه، لكن ملجرد معرفتي مدى 

قدرتي على مو�جهتك دون �لتعريف بنف�ضي«. كنت 

�أ�ضغي بحرية منده�ضة بينما كنت تقول هذ� �لكالم. 

�لعي�ض  على  قدرتك  تخيل  يف  �الأوىل  للمرة  غرقَت 

و�أنا بعيدة عنك وغري موجودة بد�خلك.

وجهك.  يف  كان  �ضاهدته  �لذي  �الآخر  �لتغري  ثم 

�الأمر  يتعلق  عندما  وغالبًا  �أحيانًا،  تتحدث  عندما 

بي، كالمك عن حمبتك يل، م�ضاعرك نحوي، وتاأكيد�ً 

�لتو�ء  حديثك،  �أثناء  يح�ضل،  كان  �أقو�لك،  ل�ضدق 

�ضفتيك، ويظهر على  عفوي رقيق مبهم يف حو�ف 

وجهك مع هذه �اللتو�ءة مالمح �بت�ضامة غام�ضة. 

�ضفتيك.  بحافة  �خلط  نف�ض  �ضاهدت من جديد  للتو 

باإثارة  �إليك  �أ�ضغي  كنت  �لتي  �الأوقات  يف  حتى 

�آ�رشة، عندما يظهر هذ� �خلط على وجهك كان كل 

مكان  من  �ضقطت  قد  كاأين  و�أ�ضعر  يرتع�ض،  ج�ضدي 

عال.

تاأخذ  �لزمن،  مرور  مع  وخياالتك،  �أفكارك  بد�أت 

م�ضاعرك  كل  �ن�ضلخت  ووح�ضيًا.  �رش�ضًا  منحى 

هرمت،  �ضجرة  جذع  كق�رشة  و�ضقطت،  �الإن�ضانية 

فان�ضلخت و�ضقطت، فك�ضفت حتتها ظالمية وقبحًا 

�أمامي  وعدو�نية. مع مرور �لزمن، بد�أت بالوقوف 

�لنا�ض، وعن  لبع�ض  لتحدثني عن مدى عدم حبك 

مدى كرهك لهم، وعن رغبتك بقتلهم بعد تعذيبهم. 

لقتل  رهيبة  و�آالت  وو�ضائل  باأ�ضاليب  تفكر  كنت 

�الإن�ضان. ذ�ت يوم �رشحت يل عن �ضفرة �آلة قاطعة. 

كنت ت�ضف بالتف�ضيل كيف ميدد �ملرء منكفئًا على 

وجهه كجذع �ضجرة حتت هذه �الآلة، وكيف �ضينق�ضم 

من ر�أ�ضه حتى �أ�ضفل قدميه �إىل �ضتة �أجز�ء مت�ضاوية 

�آخر، حتدثت عن  �أية بروز�ت. ويف يوم  خالية من 

على  �أُركع  رجل  على  ت�ضقط  �أطنان،  عدة  تزن  كرة 

�ضطح حديدي، وو�ضفت  ر�أ�ضه على  و�أُ�ضند  ركبتيه، 

تفلطح.  من  بالر�أ�ض  �ضيحدث  ما  �لتفا�ضيل  باأدق 

حينها قلت �أن �لر�أ�ض و�جل�ضد �ضي�ضبحان يف حالة 

�إىل  نظرُت   .
)[(

�لرت�ض �ضمكة  وذيل  جلذع  �ضبيهة 

وجهك بخوف. عيناك كانتا تلمعان، وفتحتا �أنفك 

»ماذ�  قائلة:  بك  �رشخت  وعندما  تنب�ضان.  كانتا 

»ال  قائاًل:  و�أجبتني  ر�ضدك،  �إىل  عدت  لك؟«  ح�ضل 

تخايف، كم �أكره هوؤالء �لرجال �مللعونني، �أفكر �إىل 

درجة حموهم من �لوجود«. بدت �أي�ضًا حال جديدة 

لديك. مل تعد كال�ضابق مرحًا وممتعًا وحيويًا. ومع 

مرور �لزمن، �أ�ضبحت �أقل كالمًا وعندما نكون �ضويًا 

كنت تق�ضي �أكرث �لوقت �ضامتًا، وعيناك مغلقتان، 

وغارقًا بالتفكري. 

ثم �ضعفت تلك �لعالقة �لرقيقة �لقدمية جتاهي. من 

حني الآخر كنت تقول: »�آخ، لو مل تكونني لكنت قمت 

مبا يجب علي فعله. وجودك يحبط كل طموحاتي 

من  للتخفيف  �لفور  على  ت�ضعى  ثم  وحما�ضي«. 

حدة ما قلته، فت�ضيف قائال : »ال ت�ضيئني فهمي يا 

حبيبتي، �أردت �لقول �إن �ضعادتي بازدياد مادمت 

يكون  �أن  كربى،  مهام  تنفيذ  يريد  من  على  معك. 

وحيد�ً. يجب �أن ال يحمل يف قلبه ذرة �ضعف، ويجب 

�أن يناأى عن �حلب، و�ل�ضفقة و�لر�أفة.

و�ضاألت �ملر�أة قائلة:

-الأكفَّ عن �لكالم �إن كنت ال ترغب ب�ضماع �ملزيد. 

هل �أزعجك؟ 

�جل  متلعثمًا:  ي�ضحو  وكاأنه  وعيه  �لرجل  ��ضتعاد 

متلعثمًا :

�الآن  تقولون  كنتم  تابعو�،  �لعك�ض،  على  -كال، 

من  �أن  حينه  يف  لكم  وذكرت  �ضبق  �أين  معناه  ما 
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ي�ضعون يف �حلياة الإجناز �أعمال عظيمة، عليهم �أن 

�أن  يبدو  كم  ذلك؟  �أهو  رحمة،  وال  قلب  بال  يكونو� 

�أنا �الآن  وجهة نظري كانت منحرفة! كال، كال، ها 

على حافة �ملوت، فاالأعمال عظيمة بقلوب كبرية، 

د�خلها  يف  حتمل  كبرية  بقلوب  �إال  يعمر  ال  �لكون 

وبدون  حب،  بدون  �لكائنات.  لكل  و�لر�أفة  �حلب 

ر�أفة ال توجد ماأثرة عظيمة. �حلب و�لر�أفة غذ�ء لكل 

عظمة.

و��ضتاأنفت �ملر�أة �لكالم:

-�أجل، كنت تقول »حتى ي�ضتطيع �ملرء حتقيق ما 

يطمح �إليه من عظيم �الجناز�ت يف حياته البد و�أن 

يكون بال قلب وال ر�أفة. �ل�ضعود �إىل �لقمة، يتطلب 

�الرتقاء على �أكتاف �الآخرين ودو�ضهم. لكن حتقيق 

�لغايات يتطلب �أي�ضًا متلق من بيده مفاتيح �لنجاح، 

وقد ي�ضل �الأمر �إىل تقبيل �أياديهم و�أرجلهم، و�لق�ضم 

باأغلظ �الأميان لتوؤكد �إخال�ضك ووفاءك، كما عليك 

ما  ولكن  �لت�ضحيات.  بع�ض  بتقدمي  �ضدقك  �إثبات 

وقوة،  �ضلطة  �ضاحب  �أنت  وت�ضبح  يومك،  ياأتي 

�أولئك  �أول ما تزيل، كل  �أن تزيل من طريقك  عليك 

�لذين عا�ضدوك ودعموك على طريق �لنجاح وكان 

لهم،  ترقيتك، مقابل خدماتك  �لطوىل يف  �ليد  لهم 

وما �أظهرت لهم من مظاهر �الإخال�ض و�لوفاء. البد 

و�أن �رشباتك لهم �ضتفاجئهم، و�ضيدينونك بنكر�ن 

�أهمية  ال  ذلك  لكن  و�خليانة،  �لوفاء  وعدم  �جلميل 

له، فتلك لن تكون �ضوى �إرها�ضات نف�ضهم �الأخري، 

و�ضي�ضمتون من بعدها �إىل �الأبد!« 

حتول �أفكارك مع مرور �لزمن عن �لطريق �لقومية، 

�أن  عدة،  مر�ت  يل  قلت  عظيم.  قلق  يف  �أوقعني 

�أمو�لهم  �لنا�ض  �ضلب  هي  للرث�ء  �لوحيدة  و�ضيلتك 

ب�ضتى �ل�ضبل �ملتاحة. حتى �أنك ذ�ت يوم قلت: »هل 

�حلل  �إليِك  �أغنياء.  ن�ضبح  �أن  �ضهل  هو  تعلمني،كم 

ياأتي معتمد �ل�رشف  بب�ضاطة: يف مطلع كل �ضهر، 

مئة  فيها  حقيبة  حاماًل  �أعمل،  حيث  �ملديرية  يف 

�ل�ضهل  من  �ملوظفني.  رو�تب  لرية  �ألف  وخم�ضون 

فتحه  قبل  �أو  �لطريق،  يف  �لرجل  هذ�  �ضلب  جد�ً، 

حلقيبته يف غرفته يف �ملديرية، وبدون �أن �أتعر�ض 

لل�ضبهة. يف مثل هذه �حلاالت، تقع �ل�ضبهات �الأوىل 

و�الأخرية، على معتمد �ل�رشف. هو من �ضحب �لنقود 

من �لبنك، وهو من �أ�ضاع حقيبة �لنقود بينما كان 

�ل�ضارق هو نف�ضه. ماذ� �ضيحدث  يحملها. البد و�أن 

حكم عليه باحلب�ض ع�رش �ضنو�ت. 
ُ
يف هذه �حلالة؟ �ضي

وتعوي�ضًا له عن هذ� �ل�ضنيع �لذي خدمني به دون 

من  فيه  �ضيخرج  �لذي  �ليوم  ففي  �ضهل.  معرفته، 

�ل�ضجن و�هنًا، وهرمًا، وبال �أمل، �ضيجد ع�رشة �آالف 

لرية مر�ضلة له من جمهول. هكذ� �ضين�ضى �ملا�ضي 

�ملوؤمل، ويولد �أمله بالعي�ض جمدد�ً!«

تخيالت  بقيت  لكنها  �الأفكار،  هذه  من  �لرغم  على 

�ضوى  حياتنا  م�ضرية  على  يح�ضل  مل  �إذ  و�أوهاما، 

وبقينا  �ضغري�ً،  موظفًا  بقيت  فقد  طفيف،  تغري 

هذه  على  �لو�ضع  بقي  ولو  �حلرمان.  بذ�ت  نعي�ض 

�ضوء�ً، وتو�لت  �زد�د  �لو�ضع  لكن  باأ�ض،  �حلال، فال 

عليك �الإخطار�ت �الإجر�ئية، ونيل عقوبات �لتق�ضري 

منهكًا  �لعمل  من  �لبيت  �إىل  ت�ضل  كنت  عملك.  يف 

ثم  توبخني،  حالك،  عن  �أ�ضاألك  وعندما  وغا�ضبًا. 

تلتهم طعامك على عجل لتبقى م�ضتلقيًا على �الأريكة 

جو�رك  و�أنا  بالوحدة  �أ�ضعر  بد�أت  �لوقت.  طو�ل 

حتوم  بد�أت  �أخرى  �ضكوكًا  �أن  كما  �لبيت،  د�خل 

حولك وحول بيتنا وزو�جنا و�ضعادتنا. بد�أت �أ�ضعر 

�أوهام،  �ضانع  �ضوى  �لرجل  هذ�  وما  ُخدعت،  باأين 

�ل�ضنو�ت مت�ضي، وهو ال يرتقى يف وظيفته، بل على 

�لعك�ض من ذلك، فهو يرت�جع ويح�ضل على تقارير 

�ضيئة. يزد�د مع �الأيام ع�ضبية وخ�ضونة وفظاظة، 

حتى �أفكاره مع �الأيام تزد�د �رش��ضة وال �أخالقية. 

بالقلق و�الإحباط جر�ء ذلك  �أ�ضاب  �أن ال  كيف يل 

وي�ضعر  ماآربه  حتقيق  ي�ضتطيع  ال  عندما  �النحد�ر؟ 

زمام  باأيديهم  ميلكون  ملن  عدو�ً  ينربي  بالف�ضل، 
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�أق�رش  بطرق  رغباته  بتحقيق  حينئذ  ويفكر  �أمره، 

وملتوية وبو�ضائل ال �أخالقية!

�أ�ضبح  �زددت بعد�ً عني.  كلما مر يوم جديد، كلما 

بيتنا بارد�ً وموح�ضًا، وبدت يل حقيقة عوزه.

�أعاملك بفظاظة. �أي�ضًا تغريت باملثل، و�رشت  �أنا 

عيل  بل  �أوهامك،  عن  تتكلم  عندما  حديثك  �أقاطع 

�أ�ضعرك بف�ضلك،  �ضربي من كل هذ� �لهر�ء، و�رشت 

فتغ�ضب من كالمي وتغادر �لبيت بع�ضبية.

حتت  وعدوين  غريبني  �لوقت،  مرور  مع  �أ�ضبحنا 

نف�ض �ل�ضقف. وعندما �أدركت ذلك �أ�ضابتني �لده�ضة 

ال  مل  هذه،  �أحو�لنا  �ضت�ضتمر  متى  �إىل  وت�ضاءلت 

�أجبت نف�ضي:  �أنف�ضل عنك و�أذهب بحايل؟ ولكنني 

 �النتظار 
ّ
�إذ� ما تركته �ضيزد�د حاله �ضوء�ً! لذ� علي

قلياًل، فقد يتح�ضن و�ضعه مع �الأيام! 

لكن، هيهات! كل �آمايل ذهبت �أدر�ج �لرياح، فحالك 

نق�ضي  �أ�ضبحنا  با�ضطر�د.  غمو�ضًا  تزد�د  كانت 

�أيامًا عديدة دون �أن نكلم بع�ضنًا ولو بكلمة و�حدة. 

ويرتكني  يهرب  قد  �أخرى،  و�ضاو�ض  �نتابتني  ثم 

وحيدة يف �لبيت دون �أن ي�ضعرين ولو بكتابة �ضطر 

و�حد! عندئذ، لن �أ�ضتطيع حتمل مثل هذ� �لت�رشف 

�لذي �ضيجرح كر�متي وعزة نف�ضي بعمق. �ال�ضتباق 

ب�ضون كر�متي وعزة نف�ضي �ضيطرت على حو��ضي. 

لكر�متي  م�ضًا  منك  يبدر  بكل ت�رشف  �أ�ضعر  �رشت 

مر�رة  �أكرث  تاأثري  الأقو�لك  و�أ�ضبح  نف�ضي،  وعزة 

رد  منه.  باأ�ضد  عليك  بالرد  فبد�أت  جتريحًا،  و�أ�ضد 

فعلي هذ� �أو�ضلني �إىل �الأ�ضو�أ. �رشت �أحتدث مثلك، 

�أ�ضبحت  فظاظة.  �أكرث  بكالم  �لفظ  كالمك  و�أقابل 

ردود فعلي جارحة �إىل �حلد �لذي ي�ضيبك باخلوف. 

باخت�ضار، فقد جعلت مني م�ضاك�ضة وعدو�نية. 

�إىل  حولك  ت�رشفاتي،  على  طر�أ  �لذي  �لتغري  هذ� 

يف  خل�ضة  �لبيت  �إىل  تاأتي  �لبيت.  د�خل  �ضبح 

�أي�ضًا،  خل�ضة  �ل�ضباح  يف  وتخرج  �لليل،  منت�ضف 

حماواًل عدم روؤيتي. �أدركت خ�ضيتك مني، وبظنونك 

من �حتمال جميئي �إىل مكان عملك الأهينك بق�ضوة 

�أمام روؤ�ضائك.

�أخذ  وبعد  ثو�ن،  لب�ضع  �لكالم  عن  �ملر�أة  توقفت 

نف�ض عميق، تابعت قائلة:

�الأيام، وكاأن ج�ضدي كله قد  �آه من معاناة تلك   -

طوق وربط باأ�ضالك دقيقة باإحكام، وهذه �الأ�ضالك 

�لدقيقة تقطع حلمي، وتفتح يومًا بعد يوم جروحًا 

�أكرث عمقًا و�أ�ضد �إيالمًا. تعر�ضت لعذ�ب نف�ضي و�أمل 

لعدة  �ل�رشير  يف  �أقعد  ج�ضدي،  �أنحائي  كل  ينخر 

يف  يوجد  ال  حر�ك.  بال  جاثمة  منقب�ضة  �ضاعات 

�لدنيا �أمل قاتل للمر�أة �أ�ضد �إيالمًا من عذ�ب �لروح. 

لي�ض ذلك ب�ضوء حظ، بل �أ�ضو�أ من ذلك.

ولكن على �لرغم من كل ذلك، كنت �أ�ضعر �أين مازلت 

�أجل،  عليك.  ب�ضفقتي  �حلب  هذ�  جتلى  وقد  �أحبك، 

�إىل ��ضطر�ب  �أ�ضفق حلالك ب�ضدة، �لذي تفاقم  كنت 

وعدم �تز�ن. �رشت تتحرك كمن مي�ضي يف منامه، 

�أن  بدون  عدة  �أيامًا  ومت�ضي  هند�مك،  يف  تهمل 

حتلق ذقنك.

�أ�ضبحت فيه  �أقبل وقد  �لذي  �ليوم،  �أخري�ً، يف ذلك 

على قناعة تامة باأن �النف�ضال عنك هو قدري.

توقفت �ملر�أة عن �لكالم وملح �لرجل �ضحوب وجه 

�ل�ضابقة وبريق دموع ترقرقت يف عينيها.  زوجته 

و�ضع يده على يدها بلطف، لكن �ملر�أة �ضحبت يدها 

وتابعت �لكالم قائلة: 

�ليوم،  ذلك  �أقبل  �لبيت، عندما  -�أجل، كنت خارج 

وعند عودتي، ملحت قبعتك على �مل�ضجب، فاأدركت 

�أنك يف �لبيت. دخلت بهدوء غري متعمد. حلظتك يف 

من  �ضاهدتك  جزئيًا.  مفتوحًا  �لباب  كان  �لغرفة. 

خالل �لفرجة جال�ضًا على �رشيرك وقد غطيت وجهك 

��ضتدرت  �لقهقرى،  رجعت  تنتحب.  يديك،  بكلتا 

بهدوء، وخرجت من �لبيت ثانية. همت على وجهي 

�إنه ال   « بكائك.  ب�ضبب  �أفكر  �ل�ضو�رع،  ل�ضاعات يف 

يبكي حاله فقط بل من �أجلي �أي�ضًا. لقد �أدرك عدم 
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�أين عقبة يف طريق  �إنه يعتقد  �إ�ضعادي.  ��ضتطاعته 

 
ّ
علي يجب  �إذن،  بذلك؟  �ضابقًا  يخربين  �أمل  جناحه. 

�الن�ضحاب من حياته. يجب تركه �إىل �الأبد، وتوفري 

�لفر�ضة له ليحيا وحيد�ً كما ي�ضاء. ذلك �ضيكون �آخر 

ت�ضحية �أقدمها له، و�آخر و�جبتي نحوك.

�تخذت قر�ري باالنف�ضال. مل  �لبيت وقد  �إىل  عدت 

مرة  لتخو�ض  حر�ً،  تركك  بنيتي  م�ضارحتك  �أود 

�ضببًا  �أجد  �أن  �أردت  بدوين.  حياتك  غمار  �أخرى 

�أجرح  مل  �إن  يقني  على  كنت  الأين  �آخرين،  ومربر�ً 

ى باالنف�ضال عني. كربياءك وكر�متك، لن تر�ضَ

�ل�ضبب و�ملربر كانا و��ضحني متامًا، حياة �لبوؤ�ض 

و�لفقر و�حلرمان �لتي كنا نعي�ضها!

وقلت الأحتدث معك  �أعددت حقيبتي،  يومني،  بعد   

حمتد�ً.  كان  و�ضوتي  عبو�ضًا  كان  وجهي  قلياًل. 

جل�ضنا. وقلت، �أريد بيتًا جيد�ً، �أنا خلقت الأحيا حياة 

هنيئة. لدي �حتياجات �أ�ضا�ضية كاملالب�ض و�لرتفية 

و�ل�ضياحة. لن ت�ضتطيع �أنت تاأمني كل ذلك يل. هل 

هذه هي �حلياة �لتي وعدتني بها عندما تزوجنا؟ 

��ضتطعت خد�عي؟ ال  كم وكم وعدتني، ولكن كيف 

نية يل باإ�ضاعة عمري مع �إن�ضان غارق يف �الأوهام 

�لطفولية و�لرتهات! 

و�أنت، كنت تنظر �إىل وجهي بهدوء، وقد ظهر ثانية 

على حو�ف �ضفتيك ذلك �خلط �مللعون. �ضحت هذه 

وجهي  �إىل  تنظر  بك  ما  جو�بًا.  منك  �أريد  �ملرة: 

بغباء؟

عندئذ، وبنف�ض �لهدوء وبنف�ض ذلك �خلط على حو�ف 

ما  �حلب.  بغري  �لزو�ج  عند  �أعدِك  مل  قلت:  �ضفتيك، 

�إذن ما زلت متم�ضكًا بوعدي، لكن، ما  �أحبك،  زلت 

دمت ترغبني باالنف�ضال، فليكن ما ت�ضائني! 

�تخذت  قد  كنت  �أين  من  �لرغم  على  باأين  �أعرتف 

قر�ر �النف�ضال عنك، �إال �أن ردك �أن �ذهبي ما دمت 

ناب�ضًا  كاأن  كال�ضاعقة.  علي  وقع  ذلك،  ت�ضائني 

ن�ضيجًا  يفلعني.  �أ�ضلعي،  بني  �نح�رش  �ل�ضلب  من 

و�نتزعت  ب�ضعوبة  خنقته  حلقي  يف  حم�ضور�ً 

حقيبتي و�نطلقت �إىل �خلارج.

�إىل نحو زوجها.  �لكالم ونظرت  �ملر�أة عن  توقفت 

لها  وثقة ال حدود  بهدوء  �الآن  �ملتاألق  �لوجه  ذلك 

بتجاعيده �لتي كاأنها �زد�دت عمقًا عما كانت عليه 

منذ �ضاعة م�ضت، مل تره فيما م�ضى كما يبدو �الآن 

على هذ� �لقدر من �جلمال وال حتى يف عز �ضبابه.

و�ضاأل �لرجل قائال:

كل  يل  لرتوي  ودعوتني  �لقرب  من  خرجت  -ملاذ� 

هذ� ؟

قائلة  عينيه  �أعماق  يف  تنظر  وهي  �ملر�أة  �أجابت 

باأناة �لكلمة تلو �الأخرى:

-الأر�ك للمرة �الأخرية قبل �لدخول �إىل �لقرب.

وقامت م�رشعة من مكانها، حتى بدون م�ضافحة 

زوجها �ل�ضابق و�نطلقت نحو �لباب خارجة. 

]] �لكاتب يف �صطور:

 :SAMET AGAOGLU )1982-1909( ضامت �آغا �أوغلو�

و�لذي  تركيا  �إىل  و�لده  �أذربيجان. هاجر مع  باكو/  -ولد يف 

عمل بال�ضيا�ضة. ح�ضل على �إجازة باحلقوق. عمل يف جماالت 

�حلزب  بتاأ�ضي�ض  �ضارك  �أن  �إىل  �ضيا�ضية،  منا�ضب  وتقلد  عدة 

�لدميقر�طي. �نتخب نائبًا يف جمل�ض �الأمة ثالث دور�ت متتالية 

ليت�ضلم خاللها حقائب وز�رتي �لدولة و�لعمل ومن�ضب معاون 

لرئي�ض �لوزر�ء. حكم عليه و�أع�ضاء حزبه بال�ضجن مدى �حلياة 

�لعفو  قر�ر  �ضدور  بعد  �رش�حه  �أطلق  ثم  ع�ضكري.  �نقالب  �إثر 

�لعام عن �أع�ضاء �حلزب �لدميقر�طي.

-بد�أ حياته �الأدبية و�ل�ضيا�ضية وهو على مقاعد �لدر��ضة، ون�رش 

�ملحلية  �ل�ضحف  من  �لعديد  يف  �ل�ضيا�ضية  ومقاالته  ق�ض�ضه 

�لق�ضة  �لكتب يف جمال  �لعديد من  �لو��ضعة �النت�ضار. �ضدر له 

و�ل�ضيا�ضة.

]  نوع من �ل�ضمك �لبحري مفلطح �ل�ضكل.
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على  �ملقبلني  �ل�ضل  مر�ضى  م�ضية  مي�ضي  كان 

�لثانية  �ل�ضاعة  حو�يل  يوم  كل  �أر�ه  كنت  �ملوت، 

حتت نو�فذ �لفندق، مو�جها �لبحر يف هدوء، يجل�ض 

فوق �أريكة �لنزهات، كان يبقى لبع�ض �لوقت دون 

حركة حتت حر�رة �ل�ضم�ض، يتاأمل �لبحر �الأبي�ض 

�ملتو�ضط بعيون حزينة، ويف بع�ض �الأحيان، كان 

ير�ضل نظره �إىل �جلبل �ملرتفع حيث يتجمع �لبخار 

على قممه �لتي حتجب منطقة)�ملنتون(، ثم يجمع 

�ضاقيه �لطويلتني �لنحيفتني �ل�ضبيهتني بعظمتني 

يتموج حولهما ثوب �ل�رشو�ل.

كان يفتح كتابا، د�ئما نف�ض �لكتاب، ثم ال يتحرك 

�أبد�، كان يقر�أ بعينيه وفكره، وكل ج�ضمه �مل�ضكني 

�لز�فر يبدو قارئا، كل روحه جتهد وت�ضيع وتختفي 

�لباردة  �لريح  جتعله  �أن  �إىل  �لكتاب  هذ�  د�خل 

ي�ضعل فينه�ض ويعود �أدر�جه.

�ضقر�ء،  بلحية  �لقامة  طويل  �أملانيا  رجال  كان 

�أحد�،  يكلم  ال  غرفته،  يف  وع�ضاءه  غذ�ءه  يتناول 

�إليه، فجل�ضت يوما بجانبه،  �ضدين ف�ضول غام�ض 

عن  الأعطي  ملو�ضي  �ضعر  ديو�ن  معي  �آخذ  كنت 

نف�ضي نحوه �نطباعا حممود�.

وبد�أت �أطالع )�لروال(*

فجاأة قال يل جاري بفرن�ضية جيدة: 

- هل تعرف �الأملانية �ضيدي؟

- وال حرفا �ضيدي.

- مع �الأ�ضف! لكن مبا �أن �لقدر و�ضعنا جنبا جلنب 

ف�ضوف �أعريك �إياه؛ �ضوف �أجعلك تطلع على �ضيء 

ال يخطر على �لبال، هذ� �لكتاب �لذي يف يدي.

- ما هو �إذن؟

به  �ضوبنهاور  �أ�ضتاذي  كتاب  من  ن�ضخة  �نه   -

�رشوح بخط يده.جميع �لهو�م�ض، كما ترى مغطاة 

بكتابته.

خطوطه  وتاأملت  باحرت�م،  �لكتاب  �أخذت 

�لالمفهومة بالن�ضبة �إيل، لكنها تك�ضف عن �الأفكار 

�لتي ال متوت الأكرب خمرب الأحالم �لب�رش مر على 

وجه �الأر�ض، وقفزت �إىل عقلي �أبيات مو�ضي:

من �أنت �ضعيد�، فولتري،

و�بت�ضامتك �ل�ضنيعة 

هل ماز�لت ترفرف فوق عظامك �لنحيلة؟

�لطفويل  �لنهم  بني  �إر�دتي  دون  �أقارن  وكنت 

لفولتري وتهكمه �لديني، ذلك �لتهكم �حلديدي �لذي 

ال يقاوم على �لفل�ضفة �الأملانية، تلك �لفل�ضفة �لتي 

ال ميحى �أثرها �لفو�ضوي.

مهما  و��ضتاأنا،  غ�ضبنا  ومهما  �حتججنا  مهما 

�الإن�ضانية  طبع  ف�ضبنهاور  �أثرنا،  ومهما  �ضخطنا، 

بخامت �حتقاره، وك�رش غرورها.

و�ل�ضعر  و�الآمال  �ملعتقد�ت  �ضفه  خائب،  �ضهو�ين 

و�الأوهام، وحطم �لطموح، ودمر ثقة �الإن�ضان يف 

�ملثالية  �لطقو�ض  وهاجم  �حلب،  قتل  �ل�ضمري، 

للمر�أة، وزعزع وهم �لقلوب، نفذ �أكرب عمل عفن مل 

و�فرغ  ب�ضخريته،  �ضيء  لقد طال كل  �أحد،  به  يقم 

كل �ضيء من حمتو�ه، و�ىل �ليوم فان �أولئك �لذين 

يز�ولون �الأفكار، يبدو و��ضحا �أنهم وبالرغم منهم 

يحملون يف عقولهم جزء� من �أفكاره.

- �أنت �إذن تعرف �ضوبنهاور معرفة �ضخ�ضية؟

قلت لالأملاين. فابت�ضم بقلق

- �إىل حد موته �ضيدي.
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للكاتب �لفرن�صي جي دو موبا�صان
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�ل�ضبه  �النطباع  عن  يل  حكى  عنه،  معي  وحتدث 

فوق طبيعي �لذي يرتكه هذ� �لكائن �لغريب على 

كل من يقرتب منه.

قال يل عن مقابلة هذ� �ملهدم �لهرم مع �ضيا�ضي 

فرن�ضي ذي �لتوجه �جلمهوري، ذلك �لذي �أر�د روؤية 

هذ� �لرجل فوجده يف م�رشب �ضاخب جال�ضا و�ضط 

�ملريدين، جمعد� وجافا، ي�ضحك �ضحكة ال تن�ضى، 

و�حدة،  بكلمة  و�ملعتقد�ت  �الأفكار  وميزق  يع�ض 

به،  ليلهو  و�حدة  �ضن  ب�رشبة  �لثوب  يقطع  ككلب 

وكرر على م�ضمعي جملة ذلك �لفرن�ضي �لذي ذهب 

مذعور� خائفا و�ضارخا:

*ظننت �أنني �أم�ضيت �ضاعة مع �ل�ضيطان*

يا�ضيدي  �لو�قع  يف  لديه  كان  لقد  �أ�ضاف:  ثم 

�ضحكة خميفة، كانت ت�ضيبنا باخلوف حتى بعد 

�ضاأحكيها لك  �لتي  �إنها طرفة غريبة هاته  موته، 

�إن كانت تهمك.

�ل�ضعال  فو��ضل  تقطعه  تعب  ب�ضوت  يحكي  وبد�أ 

على فرت�ت.

ملا مات �ضوبنهاور كنا ن�ضهر على جثته بالتناوب، 

مثنى مثنى حتى �ل�ضباح.

غرفة  جد�،  ب�ضيطة  كبرية،  غرفة  يف  ممدد�  كان 

طاولة  فوق  �ضمعتان  حترتق  كانت  حيث  �ضا�ضعة 

�لليل.

�حد  مع  �حلر��ضة  نوبة  �أخذت  �لليل،  منت�ضف  يف 

رفاقنا، خرج �ل�ضديقان �للذ�ن عو�ضناهما و�تينا 

للجلو�ض عند �أ�ضفل �ل�رشير.

�لوجه مل يتغري قط، كان ي�ضحك، هذه �لثنية �لتي 

نعرفها جيد� حمفورة يف ركن �ل�ضفاه، وخيل �إلينا 

باالأحرى  �أو  فكرته  ويتكلم.  عينيه  �ضيفتح  �نه 

�أي  من  �أكرث  ن�ضعر  كنا  لقد  تغمرنا،  كانت  �أفكاره 

مقتحمني،  عبقريته،  جو  يف  �أننا  م�ضى  وقت 

مملوكني له، حتت �ضيطرته، وخيل �لينا �أن هيمنته 

�ضارت �أكرث و�أقوى وهو ميت.

�إن هناك �رش� غام�ضا ور�ء قوة هذ� �لعقل �لذي ال 

لكنهم  يختفي،  �لرجال  هوؤالء  ج�ضم  �إن  ي�ضاهى. 

يبقون، يف �لليلة �لتي تلي توقف قلبهم، �أوؤكد لك 

�ضيدي �أنهم يكونون خميفني.

�لكالم  نتذكر  منخف�ض،  ب�ضوت  عنه  نتكلم  كنا 

ي�ضبه  �لذي  �ل�ضادم  كلماته  و�إدها�ضه  و�لعالقات 

�ل�ضوء �ملنت�رش د�خل ظلمات �حلياة �ملجهولة.

بقلق  و�ضاهدنا  رفيقي،  قال  �ضيتكلم«  �نه  »ظننت 

د�ئما،  و�ل�ضاحك  �ل�ضاكن  �لوجه  للخوف،  مثري 

و�ضيئا ف�ضيئا بد�أنا نح�ض بعدم �الرتياح، و�إرباك 

وعجز يف �لتنف�ض،، وبد�أت �أمتتم:

- ال �أعرف ما بي، لكنني �أوؤكد لك »�أنني مري�ض«.

قبيحة،  ر�ئحة  تطلق  كانت  �جلثة  �أن  والحظنا 

�ملجاورة،  �لغرفة  �إىل  نذهب  �أن  مر�فقي  فاقرتح 

ونرتك �لباب مفتوحا فو�فقت.

�أخذت �إحدى �ل�ضمعتني �للتني كانتا ت�ضتعالن على 

�لغرفة  طرف  يف  للجلو�ض  وذهبنا  �لليل،  طاولة 

�ل�رشير  بروؤية  لنا  ت�ضمح  و�ضعية  يف  �الأخرى، 

و�مليت من مكاننا، حتت �إنارة �ل�ضوء �لقوي.

�لالمادية  كينونته  �إن  لنقل  تو��ضل،  قلقنا  لكن 

مكت�ضحة  وم�ضيطرة،  قديرة  حرة  طليقة  �ضارت 

ت�ضل  �ملتحلل  �جل�ضم  ر�ئحة  كانت  كما  حولنا، 

�إلينا، وتت�رشب د�خلنا متدفقة...

وفجاأة �أ�ضابت عظامنا ق�ضعريرة، �نه �ضوت، �ضوت 

�أتى من غرفة �ملتوفى. ركزنا فجاأة ناظرينا عليه، 

ور�أينا.. نعم �ضيدي ر�أينا كلينا، �أنا ومر�فقي �ضيئا 

�الأر�ض  نحو  �ضقط  ثم  �ل�رشير  فوق  يجري  �أبي�ض 

فوق �ل�ضجاد، و�ختفى حتت �الأريكة.

 قمنا و�قفني قبل �خذ �لوقت للتفكري يف �أي �ضيء، 

ثم  للهرب،  م�ضتعدين  �أحمق،  برعب  ماأخوذين 

نظرنا �إىل بع�ضنا، كنا �ضاحبني ب�ضكل رهيب، كان 

فتكلمت  مالب�ضنا،  حتريك  لدرجة  يخفقان  قلبانا 

�أنا �الأول:
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- هل ر�أيت؟

- نعم، قد ر�أيت

- �أمل ميت؟

- ولكنه قد دخل مرحلة �لتحلل.

- ماذ� �ضنفعل؟

فقال مر�فقي برتدد.  

- يجب �أن نذهب لن�ضتطلع �الأمر.

�أخذت �ضمعتنا ودخلت �أوال، م�ضحت �لغرفة �لكبرية 

ذ�ت �الأركان �ل�ضود�ء بعيني، ال �ضيء عاد يتحرك، 

مذهوال  توقفت  لكنني  �لفر��ض  من  و�قرتبت 

يك�رش  كان  ي�ضحك،  يعد  مل  �ضوبنهاور  ومرعوبا، 

حمفورة  و�خلدود  م�ضدود  �لفم  رهيبة،  بطريقة 

بعمق.

متتمت:

�نه مل ميت!

لكن �لر�ئحة �ملخيفة �ضعدت �إىل �نفي وخنقتني، 

لو  كما  فزعا  برتكيز،  �إليه  �نظر  �أحترك،  �عد  فلم 

�لوقت  يف  غفلة.،  على  د�همني  م�ضهد  �أمام  كنت 

و�نحنى  �الأخرى  �ل�ضمعة  مر�فقي  فيه  حمل  �لذي 

�إىل �الأر�ض، ثم الم�ض �ضاعدي دون �أن يقول كلمة، 

تابعت نظرته، والحظت على �الأر�ض حتت �الأريكة 

�ل�ضجاد  �لبيا�ض فوق  �ضديد  �ضيئا  �ل�رشير  بجانب 

�أ�ضنان  طاقم  �نه  يع�ض،  كاأنه  مفتوحا  �لغامق، 

�ضوبنهاور، عمل �لتحليل على �رتخاء �لفكني، عمل 

�ليوم  هذ�  حقا  خائفا  كنت  �لفم،  من  رميه  على 

�ضيدي.

�ل�ضم�ض كانت تقرتب من �لبحر �ملتالألئ  �أن  ومبا 

و�لتحق  علي  �ضلم  �ملنهك،  �الأملاين  نه�ض  فقد 

بالفندق.

هوام�ش

 » auprès d’un mort « »1( �لعنو�ن �الأ�ضلي للق�ضة هو« بجو�ر ميت(

�لق�ضرية  �لق�ضة  �أب  �لنقاد  بع�ض  يعتربه  �ضهري  فرن�ضي  كاتب   )2(

�حلديثة.

] ROLLA ��ضم علم وهو يف �لن�ض عنو�ن لق�ضيدة لل�ضاعر �لفرن�ضي 

�لفريد دو مو�ضي. 
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يل خميلة جتمح بعيد�ً �أيها �ل�ضادة، وكثري�ً ما كنت �أن�ضج 

�أخبارهم  وتنقطع  يغيبون  �لذين  �أ�ضدقائي  عن  ق�ض�ضًا 

طويلة  فرتة  وبعد  �حلقيقية،  ق�ض�ضهم  متنا�ضية  عني، 

�بتكرته  وما  فعاًل  لهم  يحدث  ما  بني  �أفرق  ال  �أ�ضبحُت 

خميلتي، هذ� �الأمر يريحني يف كثري من �الأحيان، ويف 

على  قطعته  �لذي  �لعهد  �أمام  يحرجني  �أخرى  �أحيان 

نف�ضي بعدم ن�ضيان حكاياتهم.

كان  �ىل م�ضري  منهم م�ضى  و�حد  كل  �الأ�ضدقاء،  تفرق 

ذلك  بنوع  علم  لو  �ضنو�ت  قبل  ��ضتيعابه  عن  �ضيعجز 

خطو�تي  بد�أت  �أن  بعد  �ال  �حلقيقة  هذه  �أِع  مل  �مل�ضري.. 

�أنا �لوحيدة  �أتوقع، رمبا  �آخر غري ما كنت  ت�ضلك م�ضري�ً 

�أن ت�ضعى ل�ضيء، م�ضريي  �أمرها دون  �لتي تركت زمام 

�أ�ضعر  هو �لذي قاد خطو�تي فتبعته، يف بع�ض �الأوقات 

بالر�ضا ملا �آلت �إليه �الأمور، فامر�أة مثلي كان ميكن �أن 

تقتل بر�ضا�ضة طائ�ضة، �أو يت�ضظى ج�ضدها بفعل �نفجار 

�أعمى، �أو تختطف وت�ضبح وليمة لغر�ئز �لل�ضو�ض، ويف 

�لفقد..  من  كثري  على  قلبي  �حلزن  ي�ضكن  �أخرى  �أوقات 

�أتذكر ذلك �حلزن �ل�ضا�ضع عندما مات �أبي، وتبعته �أمي 

حني  حمظوظان  باأنهما  �أ�ضعر  كم  �الآن  قليلة،  �أيام  بعد 

بالدي،  �أر�ض  �لرعب  ي�ضتوطن  �أن  قبل  حياتهما  �نتهت 

رمبا لو كانا على قيد �حلياة الختلف �ضكل موتهما وفقد 

قد�ضيته. 

ها �أنا �أجل�ض يف �ضقة �ضغرية، ال �أ�ضمع فيها �إال �أنفا�ضي 

�لرتيبة و�ضدى خطو�ت تدنو وتقرتب مني، �أدرك متامًا 

�أْن ال �أحد ي�ضكن معي، لذلك، وخوفًا من �لتبا�ض �لهو�ج�ض، 

�أعزوها �ىل �ل�ضقة �ملجاورة، وحاولت قدر �مل�ضتطاع �أن 

�أدفن  �أن  تعمدُت  ما�ٍض  �ىل  �خلطو�ت  تلك  ت�ضحبني  ال 

متعلقاته يف حفرة عميقة من ر�أ�ضي، وقلت لنف�ضي �ضاأبد�أ 

من �ل�ضفر.

�أي�ضًا.. �لالعودة  نقطة  وهو  �لبد�ية،  نقطة  هو  �ل�ضفر 

عندما ت�ضل �إليه يكون فيه �إح�ضا�ضك منعدمًا باالأ�ضياء، 

فاإذ� قررت �أن تو��ضل �مل�ضري وتتبع قدرك، �ضيكون عليك 

�أن تخرج من د�ئرة �ل�ضفر، مب�ضقة كبرية  قبل كل �ضيء 

�إليه،  �ضتذهب  �لذي  �مل�ضري  تدرك  �أن  عليك  ثم  طبعًا، 

�أتون  يلقي بك يف  �أو  �ل�ضعادة،  �ضماو�ت  �ىل  فقد يرفعك 

�لتعا�ضة، ال توجد منطقة عازلة بني �حلالتني.. يف �حلالة 

�لثانية �إما �أن تعود �ىل منطقة �ل�ضفر وحتاول �ل�ضعود، 

�أو تقرر �أن تبقى هناك يف حالة ت�ضبه حالة من مي�ضي 

�ضيكون  �لثانية  �حلالة  ويف  �ملوت..  �ىل  حلظات  بعد 

�أنك �متلكت  �الإم�ضاك بال�ضعادة ال يعني  �أن  �إدر�ك  عليك 

من  تخدع  �أن  �ل�ضعادة  طبع  من  الأن  �لنهائي،  م�ضريك 

�مر�أة لعوب ذ�ت مز�ج متقلب يحلو  يطالها، متامًا مثل 

لها �أن تعذب معجبيها.

�أنا ل�ضت يف منطقة �ل�ضفر، ومل �أتبع تلك �ملر�أة �للعوب، ال 

�أتعمد تغيري م�ضريي بل �أترك �الأيام جتري كما �لنهر، �أو 

مثل جدول هادىء �أو حتى بركة �آ�ضنة.. م�ضريي هو �لذي 

�أيامي،  �أخذ زمام �أمري، وتركت له �لعنان لري�ضم لوحة 

وها هو يو�ضلني �ىل هذ� �ملكان ويختار يل �ضقة �ضغرية 

 �أو 
ّ
يف بلد غريب ال يعرف لغتي وال يهمه �أن يتعرف علي

�لربيد فاأجد ر�ضالة  �أنزل �ىل  يعقد �ضد�قة من نوع ما.. 

و�حدة تتكرر �ضيغتهابد�ية كل �ضهر، �أذهب بها �ىل �لبنك 

�ل�ضو�رع  يف  �أم�ضي  �حلكومة..  به  تكرمت  ما  فاأ�رشف 

�ملغ�ضولة بالعذوبة حتى تكل قدماي، �أحيانًا �أجل�ض يف 

�أو  مبذ�قها،  ��ضتمتع  ال  �أنني  مع  �لقهوة  و�أحت�ضي  مكان 

�لطعام، ونادر�ً  �إح�ضا�ض بلذة  �أتناول قطعة بيتز� دومنا 

ما �أذهب �ىل �لبحرية و�أ�ضيع بع�ض �لوقت و�ضط �ل�ضخب، 

و�أتابع  �ل�ضالة  �ضباك  قرب  و�أجل�ض  �ل�ضقة  �ىل  �أعود  ثم 

حركة �ملارة الأغزل �حلكايات عنهم، فيما ميرق من حني 

الآخر �ضنجاب، يجري قفز�ً ويت�ضلق جذع �ضجرة.

�ملارة �لذين ال يربطني بهم �أي حلم ال يدركون �أن �مر�أة 
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وتبتكر  تر�قب خطو�تهم  �ل�ضقق  �إحدى  جتل�ض يف �ضالة 

حكاياتهم،  مع  تتطابق  ال  قد  حكاية  منهم  و�حد  لكل 

و�أخرى  بعد،  فيما  روؤيتها  يل  يت�ضنى  وال  مت�ضي  وجوه 

�ضحبة  عجوز  رجل  يخرج  يوم  كل  �ضباح  ويف  تتكرر.. 

�أو  كلبه �الأبي�ض �ملبقع بدو�ئر بنية، متامًا عند �لثامنة 

بعدها بدقائق، يخرج من بيت �ضغري حمفوف باأ�ضجار 

�لبحرية،  باجتاه  ومي�ضي  �لكلب  �ضل�ضلة  يقود  �لك�ضتناء، 

ويعود بعد ما يقارب �ل�ضاعتني.

قد  كنت  وكلبه،  �لعجوز  �لرجل  �فتقدت  �ضباح  ذ�ت 

له  �أبتكر  فرحت  عودته  �أحلظ  ومل  خروجه،  عند  ر�أيته 

عن  عجز  كلبه  �لبحرية،  يف  و�ضقط  قدمه  زّلت  حكاية.. 

قادرة  يده  تعد  ومل  �الأعماق  �ىل  غط�ض  وحينما  �إنقاذه 

دقائق  ب�ضع  �لكلب  �نتظر  �مل�ضاعدة  لطلب  �لتلويح  على 

�أنه �ضيغرق، كان يظن  وغط�ض هو �الآخر.. �لكلب ال يعي 

�أنه �ضيم�ضي مع �ضاحبه �ىل مدن م�ضحورة.. ورمبا حدث 

وحاول  �لبحرية  ماء  يف  �ضقط  �لذي  هو  �لكلب  �لعك�ض، 

عندما  �أفلتها  لكنه  �ل�ضل�ضلة  ف�ضحب  �إنقاذه  �لعجوز 

هاجمته موجة �ضاخبة و�أخذته هو �الآخر �ىل �الأعماق، 

ويف �حلالتني كنت �أر�هما وهما ي�ضارعان �ملوت �لذي 

غلبهما يف نهاية �الأمر.

بفعل  كانت  �إن  �أدري  ال  �ضدري،  يف  �أمل  بوخزة  �ضعرت 

ما �آلت �إليه هذه �حلكاية، �أم بفعل �أمل حقيقي ت�رشب �إيّل 

على نحو مفاجىء.. نه�ضت و�أعددت مغلي �لين�ضون، و�أنا 

�أتذكر كلما �أعددته عبارة �ضديقتي نادية �لتي �نقطعت 

�خبارها عني : 

- تريدين ين�ضون لو يتذّكرون؟ 

فاأقول لها كالعادة :

- �لن�ضيان �أف�ضل.

تبقى  بالن�ضبة ملن  من�ضية  �أنا  يلفني..  �لن�ضيان  وها هو 

من �أ�ضحابي، وهم من�ضيون بفعل ��ضطر�ري �ىل حذفهم 

ظالل  وفر�ض  عنوة  �أحدهم  ح�رش  ما  و�إذ�  ذ�كرتي،  من 

 جعلته ال يطيل �ملكوث بتجاهلي له.
ّ
ذكرياته علي

ت�رشد  �أن  تاأبى  مثلي  المر�أة  ناجعة  و�ضفة  �لن�ضيان 

�لذين  �لغرباء  غري  هنا  �أحد  ال  حيث  الأحد،  حكايتها 

�لغريبة  وقبعاتهم  �لثقيلة  مبعاطفهم  م�رشعني،  ميرون 

�أ�ضاًل ال يكرتثون بي وال يهمهم  �ملدللة، وهم  وكالبهم 

و�أت�ضلى  �حلكايات  عنهم  �أبتكر  �أن  يعنيني  بل  �أمري، 

حويل.. من  يتمطى  �لذي  �لثقيل  �لوقت  هذ�  الأقطع  بها 

وكلبه  �لعجوز  �لرجل  غياب  بق�ضة  �أبد�ً  �أت�ضّل  مل  لكنني 

فكرت  �أنني  كثري�ًحتى  �الأمر  �ضغلني  �ملبقع..  �الأبي�ض 

م�ضطبة  على  جال�ضًا  �أر�ه  لعّلي  �لبحرية  �ىل  �أم�ضي  �أن 

زو�رق  ير�قبان  و�الثنان  كلبه،  يجثو  قدميه  وحتت 

�ل�ضيد �أو نزق �الأطفال، �ال �أنني، يف �للحظة �لتي قررت 

فيها �مل�ضي �ىل هناك، ملحته عن بعد، بذ�ت �خلطو�ت 

�الأع�ضاب..  �لكلب يت�ضمم  �لوئيدة، مم�ضكًا بال�ضل�ضلة فيما 

�ضعرت بالر�حة وتبدد �لقلق �لذي �حتو�ين منذ �ضاعات، 

�أت�ضائل: ملاذ� ينتابني �لقلق على رجل عجوز ال  ورحت 

�أعرفه؟ و�أية عالقة ربطت بيني وبينه دون �أن يعرف بها 

�لعودة  �أو يف  تاأخر يف �خلروج  �أفهمها؟ وملاذ� كلما  �أو 

له حكاية؟ وما هي حكايتي  و�بتكرت  جمحت خميلتي 

�لف�ضول  ير�ودكم  �أو  �ل�ضادة  �أيها  �ضتت�ضاءلون  بال�ضبط؟ 

ولعل  �أمر حكايتها،  تتجاهل  �لتي  �حلّكاءة  ملعرفة هذه 

�أنني طمرت حكايتي  تعرفون  �ضرييحكم حني  �أقوله  ما 

ووقفت  �لرغبة  ر�ودتني  �إْن  �أنني  حتى  عميقة،  بئر  يف 

و�أخرجت ف�ضول حكايتي،  �لبئر  تلك  يومًا على �ضفاف 

�أن  �أو  فعاًل  حدثت  قد  كانت  لو  فيما  �ل�ضك  �ضري�ودين 

جموح خميلتي قد خلط �لوهم باحلقيقة ف�ضاعت خيوط 

�لذين  �الأ�ضدقاء  �حلكاية، متامًا مثل ما فعلت بق�ض�ض 

بال�ضبط كيف  �أدري  �أمرهم يهمني.. ال  تفرقو� وما عاد 

حدث �الأمر وال يهمني �أن �أعرف.. يكفي �أن �أعي�ض كل يوم 

خارج منطقة �ل�ضفر، يف �ضقة �ضغرية �أ�ضمع فيها �ضدى 

خطو�ت غريبة ال �دري من �أين تاأتي، ول�ضت معنية بتلك 

�أالحق  �أن  �ل�ضعادة..ح�ضبي  ي�ضمونها  �لتي  �للعوب  �ملر�أة 

�ل�ضناجب �لتي مترق م�رشعة، و�أم�ضي يف �لطرق �لغريبة 

�لرجل  و�أن�ضغل الأمر  و�أبتكر �حلكايات،  �لتي ال تعرفني، 

�لعجوز وكلبه �الأبي�ض. 
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�أمّل به �أمل.

قال للمر�آة �أن �ل�ضظايا كانت لوجه مكتمل، كمال 

�ملر�آة هو كماله، حلم بامر�أة يو�جهها لكنه ويف 

حالة ت�ضاقط �أحالمه �كتفى باملر�آة.

حينما ي�ضتيقظ يعرب �أمامها يتاأكد من �أمر ما.

وقبل �أن يخلد للنوم يعتقد �أنه للمرة �الأخرية يرى 

د�ئما  يخ�ضى  �حلياة،  قيد  على  بقاءه  ي�ضّكل  ما 

فكرة �ملوت يف فر��ض بائ�ض وحقري، �ضتعبث به 

�أن  �رش��ضري غرفته، تلك �لتي يخافها جد�، منذ 

ج�ضده  بني  �ل�ضيقة  �مل�ضافة  تعرب  طفال  وجدها 

وفانيلته �ملتعرقة.

�ملر�آة  �الآخر،  وجهه  �مل�ضقول  �لزجاجي  �للوح 

يف  ويرى  �أمامها،  كاملاأخوذ  يقف  �أن  تدعوه 

ي�ضبهه،  كائنا  يو�جه  وهو  �لكائن  مو�جهتها 

وتزد�د �قرت�با حينما يفعل هو نف�ض �ل�ضيء.

�للعبة غارقة يف �إغر�ئها..

ال تريه �ضوى وجهه، تكّذبه حينما يّدعي باأن هذ� 

�لوجه لي�ض له، يفطن �أحيانا �إىل �أن �ملر�آة تلب�ضه 

متتلك  ال  الأنها  رمبا  منها،  يقرتب  حينما  �إياه 

وجوها �أخرى كي تعطيه و�حد� يف كل مرة، مرة 

قال �نها �ضنينة عليه �ضوى بوجه و�حد، وقد تعب 

منه.

مو�جهتها،  �أ�ضنانه يف  �ض 
ّ
يفر �حلمام  يخرج من 

يتاأكد �أن �رشيكه يف �ملر�آة من �جلانب �الآخر يفعل 

�الأمر ذ�ته، قّلب يف مر�ت ما�ضية �أ�ضنانه �أمامها 

د�خل  �الأمل  ر 
ّ
يفج �لذي  هذ�  �ضيطان  �أي  ليتاأكد 

بفكرة  ون�ضحه  بع�ضها  �لطبيب  �أز�ل  جتاويفها، 

وجدها  �ليوم،  يف  مرتني  و�لفر�ضاة  �ملعجون 

متعة �أن يقف �أمام �ضبيهه لينظفا �أ�ضنانهما معا، 

وال يف�ضلهما �ضوى لوح زجاجي بالغ �لرهافة.

عدة  قبل  هنا،  �إىل  �ملر�آة  و�ضلت  كيف  يتذكر  ال 

��ضهر �نتقل من غرفته يف �خلوير �إىل غرفته هذه 

يف و�دي عدي، قال له زمالء �الأم�ض �أنه ال يطاق، 

و�رشب  ليلة،  ذ�ت  عنهم  �ن�ضّل  غريبة،  و�أفكاره 

�لطفولة حينما يغ�ضب،  �لباب بقوة كعادته منذ 

قال  باملر�آة،  جد�  وفرح  �لغرفة،  هذه  ووجد 

�ضاحبها �ن عليه دفع �الإيجار قبل نهاية �ل�ضهر 

�الأخري  �الأ�ضبوع  يف  تاأتي  �لرو�تب  �أيام،  بخم�ضة 

دوما، حدثه عن �ل�رشكة �لتي تعطيه �ضهر� وتوؤجل 

�لباب ور�ءه: هذه  �لرجل وهو يغلق  �الآخر، �ضمع 

م�ضكلتك.

�كتفى مبعاقرة �لعمل �ليومي و�ملر�آة..

�لفتيات �لالتي يرمقنه بنظرة مل يجدن يف جيبه 

ومر�هقتهن،  لهو�تفهن  �ضحن  لبطاقة  يكفي  ما 

�ملطاعم و�لكافترييات �ملحرتقة برو�ئح �لعمال 

�إىل  �الآ�ضيويني �ضاغبته كثري� وهو يعربها عائد� 

مرتفع  �إىل  �ضعود�  �ل�ضيقة  �ل�ضكة  يف  غرفته، 

�ضالته  �ل�ضطح  حيث  �آخر،  مرتفع  �إىل  يو�ضله 

حلظات  وهبته  �لتي  �لفلبينية  �ل�ضغالة  و�ضالله، 

ثانية،  تغامر  مل  رياالت،  بخم�ضة  و�كتفت  �أن�ض، 

وبقي يقاوم ثورة ج�ضده م�ضرتجعا �لرياالت �لتي 

نقدها، و�لوظيفة �لو�جفة بني ذر�عيه.

يعود، الأنه �عتاد �لعودة، ومي�ضي كحافظ مل�ضار 

�أن �ل�رشكة لن حتتفظ به  �خلطوة، قال له �ملدير 

�ملكان  يدخل  ر�ئحته،  من  ياأنفون  �لعمالء  الأن 

�لتاك�ضي  حامال معه ر�ئحة لها طعم �حلمو�ضة، 
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ال يو�ضله �إىل باب �ل�رشكة، مي�ضي نحو ربع �ضاعة 

�رشح  حاول  �حلّدة،  بالغة  و�ل�ضم�ض  ي�ضل،  كي 

�إن�ضانيا  ليوؤكد جانبا  �لذي �ضعى  للم�ضوؤول  �الأمر 

يكاد يتو�رى خلف زجاج �لو�قعية �لعملية.

ليدفع  دفعه  يديه  بكلتا  بقوة،  �لغرفة  باب  �أغلق 

�ملكان،  جدر�ن  �هتزت  �عتاد،  كما  ثورته 

�أن  ير وجهه، متنى  مت�ضظية، مل  �ملر�آة  ت�ضاقطت 

يرى �ضبيهه يف �ل�ضطح �الأمل�ض، يبحث يف �لعينني 

�ملت�ضابهتني مع عيني �ل�ضطح �الأمل�ض.

وكان عليه �أن يجمع طو�ل �مل�ضاء �لفتات، جرحا 

جمع  �أوجب  قا�ض  �رشط  �أي  يدرك  ال  جرحا، 

�لت�ضظي، يقرتب �لليل عليه وملا يزل يحلم بروؤية 

تخفف توتره �ملزلزل، كاأنه باحللم ي�ضتعيد قوته، 

وبالروؤية ي�ضتجمع حياته.

حّط �ل�ضباح وئيد�، عرب �جلبال �مللتفة يف و�دي 

غرفته،  يف  وحيد�  �ل�ضاكن  باب  وطرق  عدي 

�أور�ق  رزمة  يديه  ويف  �ضاب  جاء  �ل�ضباح  مع 

مت�ضابهة، بحث يف عيني �ل�ضاب عن وجهه لكن 

�إىل وحدة قيا�ض  �الآخر جتاهل كل �ضيء وتوجه 

معلقة على ز�وية يف �لغرفة.

يف حذ�ء �ل�ضاب �لبائ�ض �لذي ناوله ورقة �ختباأت 

�ضظية �ضغرية، �ضغرية بحيث ال ي�ضعر �لعابر بها، 

�ند�ضت يف �حلذ�ء �لفقري لل�ضاب �لذي يحمل �أور�قا 

�ملكان،  بيوت  على  �ل�ضم�ض  وهج  حتت  يوزعها 

يعي�ض دوره.

�ل�ضظايا،  �أخذت ح�ضتها من  �أخرى،  �أحذية  مرت 

مل ينتبه �لقابع يف متاهته لها جيد�، وهو يجمع 

جتميع  حاول  �الأمر،  عليه  �ختلط  مر�آته  �ضظايا 

�ملر�آة كي يرى وجهه وقد ت�ضظى، �ختلف نهاره، 

 عليه �لرجل مالك 
ّ
وملا مل يجد ما يفعله وقد مر

�لغرفة، و�ل�ضاب حامل �لفو�تري، ورجل �لكو�بي�ض 

خماوف،  من  حقيبته  يف  ما  عليه  وّزع  �لذي 

�قرت�ضها  رياال  بع�رشين  يطالب  قدمي  و�ضديق 

منه قبل �أكرث من عام، و�آخر جاء القرت��ض مبلغ 

�ضظايا  من  �جلديد  حذ�ئه  على  فخ�ضي  م�ضابه، 

�ملر�آة، وغادر م�رشعا.

بع�ضا  ر�آى  �جلد�ر..  من  بقعة  على  �ضظية  �أل�ضق 

م�ضى  قطع  من  لعبة  يرّكب  كطفل  مالحمه،  من 

يف لعبة �لوقت و�لزجاج �ملحطم.

�ل�ضظية �الأخرى على بقعة تالية مو�جهة لالأوىل، 

تكاثرت �ل�ضظايا، لها وجه ما، وجه غري مكتمل، 

�ضظايا  ر�آى  نو�ق�ض،  بت 
ّ
غي �لناق�ضة  �لقطع 

ك وجهه بني �لقطع، �إغر�ء �للعبة موح، 
ّ
�لوجه، حر

وم�ضل. 

ونام..

�أ�ضو�ت  ثمة  �أن  على  �إليه  يخيل  نام،  �أنه  �عتقد 

زجاج  ه�ضيم  يرى  �أن  بو�ضعه  عاد  ما  تت�ضاقط، 

تفتت حوله �أكرث، بني م�ضهدين غامت �لروؤية، مل 

يعد باإمكانه �أن يرى �أي بقعة و��ضحة من وجهه، 

كاأن وجهه كرب فوق �حتمال �ل�ضظايا �ملت�ضاغرة 

�ل�ضظايا عجزت  �لبارحة، وكاأن  عما كانت عليه 

عن تد�رك حطام �لوجه.
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�إىل: يو�صف فا�صل     

�مل�ضهد �لذي �أر�ه كل �ضباح من مكتبي: �ضق هزيل 

يف �جلد�ر، م�ضور ب�ضفحة زجاجية خلفها �ضباك 

�إ�ضمنتي خلفه مقطع وحيد من ر�أ�ض �ضجرة، هو ما 

جادت يل به �لطبيعة طيلة خم�ضة ع�رش عاما يف 

زنز�نة �لدو�م �لر�ضمي. 

�ضيار�ت،  ظالل  عليه  مترق  �ضجرة  من  مقطع 

�ضقر  من  الجئة  وقطط  مهرولني،  ب�رش  و�أعمدة 

�لفينتني،وكاأمنا  بني  تنمو  وخلفها  �ل�ضم�ض، 

وعمار�ت  بيوت  من  كتل  �ضئالة-  لتزيدها 

يحيطها جبل �أ�ضم ور�ءه �ل�ضم�ض �لو�رية كمظلة 

مقلوبة وبثقب �ضا�ضع. 

�لهروب  معناه  بحلم؟  نهارك  تبد�أ  �أن  معنى  ما 

من كل مايحيطك، كرمي ج�ضدك مغم�ض �لعينني 

يف �ضفحة نهر. تدفنه حلظات قبل �أن تدلقه يف 

والدة جديدة. 

من  �ضحبته  �أن  بعد  �ل�رشير،  من  ج�ضدي  �أ�ضحب 

نهر �لنوم، �أ�ضع ر�أ�ضي حتت مياه �لد�ض، �أغم�ض 

عيني و�أجدف بيدي حمركا �ل�ضابونة على ق�رشة 

جلدي، �لنهر �ضاكن قبل �أن �أخرج ر�أ�ضي من جوفه 

حمدثا ثقبا يف �ضفحته �ملل�ضاء. 

�ضق طريقها  �الأطو�ق يف  رحلة  ذلك  بعد  تبد�أ  ثم 

�ليومي على ج�ضدي : 

جل�ضدي،  �ل�ضفلي  �لن�ضف  به  �أطوق  �أوال،  �الإز�ر 

ثبات  من  متاأكد�  �أهزه  �لذي  �خل�رش  من  نزوال 

�لفانيلة  ثم  حوله،  �ل�ضميكة  �لد�ئرية  �لكتلة 

�أكب  بعدها  �لبي�ضاء،  �لد�ضد��ضة  بعدها  �لقطنية، 

رطوبة  تفارقه  مل  �لذي  �ضعري  فوق  �لكمة  خو�ء 

بثقوب  �ل�ضبيهة  �لثقوب  ذ�ت  �لكمة  بعد،  �ملاء 

�لتهوية و�لتي ال تلبث و�أن تكتم ب�رش�ئج �مل�رش 

باختيار  �ملطاف  ذلك  ينتهي  ولن  �ملتو�لية، 

�أو�الأحمر،  �الأخ�رش  �و  �الأ�ضفر  �أو  �الأزرق  �مل�رش 

�أ�ضهم يف  مل  �الألو�ن  بتطريزة خمتلطة  �ملحفوف 

�ختيارها يوما. 

حلظات.  و�أ�رشحها  عيني  �أمام  �مل�رش  �أفر�ض 

�ل�رشة �الأوىل �أ�ضوي خطوطها ثم �أتبعها بال�رشة 

�لثانية، وحني ت�ضتوي �أردفها بالثالثة. 

�أر�ه كل يوم من مكتبي،  �لذي  �ل�ضجرة هذ�  �ضطر 

ثالثة ع�رش عاما، هذه �لعري�ضة �ملنت�ضبة وحيدة، 

خ�رش�ء  فهي  ذلك  ورغم  �أقر�نها  عن  معزولة 

�أر�ها  ال  ولكنني  ير�ها.  �رشيع  عابر  الأي  ن�رشة 

�إنها �ضبيهتي. فاأنا  �إال �رشخة مغلفة باالأخ�رش. 

نزوال من عنقي، وج�ضمي  بالبيا�ض  ملفع  كذلك 

�ضيء  وكل  ن�رشة  و�أود�جي  �للحم  بكد�ض  مليء 

هي  مني،  �أف�ضل  هي  .قليال  للح�ضد  يدعو  يف 

و�أنا  �لر�أ�ض  عارية  هي  فاحت،  بني  و�أنا  خ�رش�ء 

ملفوف باخلرق حتى �أخم�ض قدمي، هي التعرف 

ر�ضيد�  متتلك  هي  �ل�ضكون،  يقتلني  و�أنا  �حلركة 

حد �لتخمة من �ملاء و�ل�ضماد، و�أنا متخوم كذلك 

كذلك،  و�أنا  عابرون  زو�رها  هي  بال�ضربو�ملاء، 

جدر�ن  تطوقني  و�أنا  �أحيانا  �لريح  حتركها  هي 

متنا�ضخة..................... هي تر�ين و�أنا �أر�ها. 

يف مكتبي، �أتلفت ثم �أم�ضح رقبتي �ل�ضمر�ء كرغيف 

)�أزيحه  ر�أ�ضي  عن  �لثقيل  �مل�رش  �أزيح  حمروق، 

قليال(، �أمرر يدي على م�ضام �ل�ضعر �ملغطى طو�ل 

�ل�ضباحات كما تغطى �لعور�ت. 

�ضغرية،  نهود  بال  �ضجرة  �لثمر،  التعرف  �ضجرة 
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اليقطر منها �ضيء والينظر�إىل تقا�ضيف ظاللها 

و�حلنني،  بالياأ�ض  �ضاطعة  جلة  و�ل�ضباح  �أحد، 

ال  ر�أ�ضي  يف  م�ضهد�  الأ�ضف  و�قفا  �أمر  حينما 

�لذكرى  تتد�خل  و�أن  يلبث  ال  حيث  �لكثري،  �أجد 

وكاأنه ذكرى يجب  باحلا�رش، ويتحول �حلا�رش 

�ل�ضكون  حمل  ببهائها  �لذكرى  وحتل  ن�ضيانها 

�ل�ضائد. 

موؤخر�ت  قاتل  بغنج  وترت��ض  تتز�حم.  �ل�ضو�رع 

ب�ضكونهم   و�لنا�ض  مبقدماتها.  �ل�ضيار�ت 

و�نقبا�ضهم يبدون كنيام ي�ضارعون �أ�ضباحا يف 

�حللم. 

�ل�ضباحة يف �لنهر التعني �الغت�ضال، �إنها �لتمرغ 

مرئية  ال  كائنات  يف  �النغما�ض  بهائه،  بكل 

و�لهروب من تبعات �الأر�ض �إىل رحابة �حللم. 

يف  �أ�ضد�  �أن  توهمت   : ق�ضة  يل  حدثت  يوم  ذ�ت 

حجم فيل يطاردين، وجه �أ�ضد بج�ضد �ضخم مل �أره 

حتى يف �أعنف �لكو�بي�ض، كان يالحقني من بعيد 

�ملر�يا  من  �أملحه  �لوظيفي.  �ل�ضحو  �أوقات  ويف 

�أتلفت  حني  ولكني  �لعمل،  �أروقة  يف  �لعاك�ضة 

�لو�ضع  و��ضتمر  �ضيئا...  �أجد  ال  بعيني،  الأت�ضيده 

طيلة ثالثة �أيام. 

�رشعة  من  �أزيد  �أن  قررت  �لر�بع  �ليوم  ويف 

يف  الأوقعه  رقبتي،  �رشيعا  �أدور  فغدوت  تلفتي، 

�الأعني  �إال  �أر  مل  ولكني  �ملتوهجة.  نظر�تي  فخ 

�مل�ضتغربة و�ل�ضاخرة للموظفني. 

�أحدهم �ضارحني باالأمر، و�أ�رش يل باأن هناك من 

فاأخربته  �جلنون،  �إىل  طريقي  يف  باأين  يعتربين 

باأن �أ�ضد� يطاردين.

�أ�ضد يف حجم فيل ؟- 

- كيف عرفت ذلك ؟. 

- ل�ضت �لوحيد يا �أخي �لذي يطارده ذلك �ل�ضبح، 

�إنها �لديون و�لغالء وقد �جتمعا يف تلك �ل�ضورة، 

كان �الأ�ضد يف �لثمانينات و�لت�ضعينات يف حجم 

و�أن كرب، وهاهو يهدد  �أليفة ولكنه ما لبث  قطة 

حياتنا. 

بعدها تركني ثم تلفت ناحيتي فجاأة وميع يديه 

وهو  �لهو�ء  يف  يديه  ولوح  �لبي�ضاء  ود�ضد��ضته 

يغني �ضاخر�: 

 �أنا �خلليجي �آنا �خلليجي و�خلليج كله....... 

�نخفا�ض  مد  وعلى  �ل�ضاطئ  حميط  كامل  يف 

�لعني، كانت �أياد مقطوعة تنت�رش، ملوحة كاأكف 

�لغرقى، وقد يئ�ضت من �النتظار، ويف �أطر�ف �لزبد 

تكوم �لكثري منها، كتل متفرقة من �أياد مقطوعة 

�أكف  �ملقا�ض،  مت�ضاوية  ببلطات  معا�ضمها  من 

تتجمع فوق �لرمل كاأهر�م �ضغرية. 

كثري�  �لتي  �لطيور  حتى  ذلك  رغم  �ضاف  �لبحر 

ما تتعارك اللتقاط ماتقذفه �أمعاء �لبحر، مل تكن 

تعباأ بامل�ضهد، ولكن رغم ذلك مل يكن غريي من 

حجم  يف  �ضخمة  �ضا�ضة  �ىل  ينظر  كمن  يبحلق 

�ل�ضماء و�لبحر. 

�آخر قد  �إن حلما  لي�ض ذلك ماكان يخيفني حقا، 

�ضبق حلم �الأيادي �ملقطوعة ذ�ك، حلم �أكرث وطاأة 

على �ضعوري بالعزلة و�حلرمان. 

ووجهي  �أفقت  �أن  وبعد  ذ�ك  �الأيادي  حلم  قبل 

مندى بالعرق،و�لعط�ض يت�ضلق كحبال ياب�ضة �إىل 

�ملطل  �لق�رش  ي�ضبه  ما  بلدتي  يف  ر�أيت  حلقي، 

على بحر، متلكه عجوز �إجنليزية، �أدخلتنا بدورها 

وهي ت�رشد لنا باأن هذ� �لبيت كان ملكا لنا،ومل 

يعد كذلك �الآن، ومل يت�ضح يف �حللم كيف ��ضتولت 

على  جدر�نه  حو�ف  تطل  جميال  بيتا  عليه،كان 

زهور  حديقة  �خللف  من  حتيطه  �لبحر،  �أمو�ج 

ما  �ملر�أة  ولكن  ملونة،  و�أطيار  �ضغرية  و�أ�ضجار 

ب�رشخة  للبيت  روؤيتنا  م�ضهد  قطعت  و�أن  لبثت 

غا�ضبة �آمرة يل ولعائلتي باخلروج �رشيعا دون 
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حيث  �لنوم،  ��ضتطع  مل  بعدها  �ضبب.  �أي  �إبد�ء 

�أنفا�ضي،  ويخنق  �ضدري  يف  ميوج  �حلنق  كان 

فوجدتني �أت�ضلل من �ضور �لبيت الأكمل م�ضاهدتي 

لبقية غرفه وردهاته، هنا ظهرت �ل�رشطة قبل �أن 

�أرى �أي �ضيء. 

من  منفلتا  ��ضتفيق،  و�أنا  كبرية  �ضدمتي  كانت 

حلبة  �إىل  حتول  ور�أ�ضي  �حللم،  �رشطة  عقال 

كنبتة  ب�ضاآلتي،  �ضعرت  تنتهي،  ال  ال�ضطر�بات 

تهاطل عليها مطر متبوع  بور  �أر�ض  وحيدة يف 

باإع�ضار. 

�حلنني �لذي كان ي�ضاحب حلم �لق�رش �مل�رشوق 

ذلك  يف  خطوة  كل  يف  �أحتمله،  �أن  من  �أكرب  هو 

من  تتد�فع  �حلنني  من  دفقات  كانت  �حللم 

�أنام  �لتي  �ل�ضيقة  �لغرفة  لتمالأ  وكاأمنا  �أنفا�ضي 

ر�أيته يف �حللم من  �لذي  �نتز�عا كذ�ك  �إن  فيها، 

�أهرب  جلعلي  يكفي  يكن  مل  �ل�رشطة  �أيادي  بني 

��ضتفاقتي  حلظة  يف  حتى  �لو�قع،  �إىل  �حللم  من 

كنت  �ملجهول،  قب�ضة  من  �ملفرت�ض  وهروبي 

�أياديهم، كانت حينها  �أمتنى لو كنت بني قف�ض 

دفقات �حلنني �ضتجد م�ضبها �لطبيعي حتى و�إن 

كان ذلك يحدث يف حميط �لوهم، لذلك كان �أملي 

كبري� و�أنا �أ�ضتفيق متجها �إىل موطئ عملي. 

 2

بحر  يف  �ضيء  �أي  يعرب  كما  تعرب  �لتي  حياته 

�لزمان، كما تعرب علبة فارغة من مكان �إىل �آخر، 

من برميل زبالة �إىل �أخيه، حتى تلك �لعلبة وهي 

كانت  فقد  �أخرى،  حيو�ت  يف  وتن�ضهر  تتكرر 

ككائن  ل�ضيء،  ينفع  ككائن  تعنيه  جيد�،  تعنيه 

تعنيه  �لزمن.  �أي مطاف يف  نهاية  منه يف  البد 

تعرب بال طائل  باأنها  يرى  �لتي  �أكرث من حياته 

يف ردهات �لزمن �مل�ضعة بالظالم. 

باالأحرى  �أو  جيد�،  يعرفه  ال  باملر�رة  �ل�ضعور 

عنه  و��ضتعا�ض  زمن،  منذ  ذ�كرته  من  م�ضحه 

كان  فقد  بالده�ضة،  �ل�ضعور  وطاأة،  �أخف  ب�ضعور 

منده�ضا من كل ما يحدث له يف حياته. 

�الإغماء،  حد  عمله  يف  خمل�ض  باأنه  يعرف  فهو 

مو�ربة  ودون  منه  يطلب  ما  كل  بحر�ض  يفعل 

�أال وهو  �أو نقا�ض، فقط �ضيء و�حد كان ينق�ضه، 

روح  بث  �لفارغ،  �لتعظيم  روح  �ملجاملة،  روح 

يف �أ�ضياء الجتدي، كل تلك �الأمور �لتي مل ميقتها 

وبالتحديد  يتقنها،  ال  ذ�ته  �الآن  يف  ولكن  يوما، 

كان  عليها،  يتدرب  مل  يوؤديها،  كيف  يعرف  ال 

يتمنى لو كانت �ضمن �أولويات �لتدري�ض و�لعمل، 

�أد�ئها،  تدريبا �ضارما يف  �أعطي  لو  يتمنى  كان 

ولكن ما حيلته و�حلال هذه، حني مل ين�ضهر �أد�ء 

هم  من  كل  يرى  نف�ضه، وحني  �حلركات يف  تلك 

عليه  ويتفوقون  يتقنونها  �إد�رته،  يف  رتبة  دون 

ب�ضهولة ويف �أب�ضط �للحظات. 

بني  ترتدد  نظرتي  كانت  �ضيارتي،  ركبت  حني 

د�ئرة �ملقود ويدي �لنائمة يف �أطر�ف تلك �لد�ئرة.

�أق�ضهم ند�ء و�جب  �أ�ضدها، و�لنا�ض  �لزحمة على 

باهتا  �إال جزء�  يوؤمن  ال  �لذي  �جلهد  ذلك  �لعمل، 

من �أحالمهم، عد� بع�ض �أولئك �لذين الياأتون �إال 

متاأخرين وقد �ضعدت حياتهم طويال مبا �لتقموه 

فوق  ولكنهم  �ملحا�ضبة،  وموت  �لزمن  غفلة  يف 

على  موؤكدين  كمظهر،  �الأخالق  يقدمون  ذلك 

يف  لقمة  وبعناد،  و�قفا  يجهز  كمن  تفا�ضيلها، 

بعدها  ليودعه  �لكرم،  مدعيا  �لبائ�ض،  �ضيفه  فم 

متكلفا وب�ضفرة خفية: )�أمتنى �أال �أر�ك قريبا بعد 

هذ� �للقاء �لق�ضري �ملهلك (. 

تنتقالن  عاجزتني  بعينني  رمقني  �لثور،  �ضحبو� 

�أمام عينيه جهة  بني �ل�ضكني �ل�ضاطعة �ملتقدمة 

رقبته،ووجهي، وبعد حلظة �لذبح �حلا�ضمة، بقيت 

�ضورة  مثل  ناحيتي،  تتجهان  وهما  �لنظرتان 
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هادئة للموت �أخذت مرة و�حدة و�إىل �الأبد 

ملا  وهو  كنت  طفال  �لوحيد،  �ضديقي  ذلك  كان 

�أمه وركن يف  يزل عجال �نت�ضل من بني �رشعي 

�ل�ضم�ض  تر�ضل  حني  �ل�ضباح،  ويف  وحده،  زريبة 

حامال  �خلطى   
ُّ
�أجر عيني،  �إىل  �حلارقة  قبالتها 

�إليه ما ��ضتطاعت يد�ي �إخفاءه من خبز �لفطور. 

�لو�دعتان  وعيناه  مبا�رشة  يدي  من  ياأكل  كان 

ترمقانني. وحني نبت له قرنان، �ضحكت وتلم�ضت 

ر�أ�ضي باحثا عن نتوء �ضبيه، وحني مل �أجد، رفعت 

�ضبابتي فوق جبيني وعدوت �أرك�ض فرحا. ر�أتني 

�أمي على هذه �حلال ففطنت �رشيعا �إىل �ملغزى، 

�أخربت �أبي ف�ضحك بدوره ر�فعا حليته �مل�ضيئة، 

 
َّ
فحطت ذبابة �ضمر�ء وزحفت مطمئنة �إىل ما �حمر

من خده. 

و�لد�ي  حاول  �مل�ضهد،  ذلك  بعد  �للحم  �أقرب  مل 

و�ضاأين،  تركاين  ثم  �أكله،  على  يرغماين  �أن  عبثا 

لذكرى  �إخال�ضا  فعله  ميكنني  ما  �أقل  ذ�ك  كان 

ثوري، �أن �أهجر �للحم و�أن�ضم �إىل قافلة �لنباتيني 

على خريطة �الأر�ض. 

من  موجة  تتتابع  �لو�حدة،  �ل�ضاعة  تزف  حني 

ذ�ك  �ل�ضجرة  جزء  �أرمق  وجهي،  على  �لتثاوؤب 

فاأر�ها وكاأنها تعاند عبثا �أ�ضياخ �ل�ضم�ض، فبعد 

�أن كانت تتنف�ض �ل�ضياء يف �ل�ضباح �لباكر، غدت 

ر�أ�ضها  فوق  �مل�ضتعل  �ل�ضوء  بذلك  خمتنقة  �الآن 

�ضعرها  عذر�ء  ب�ضبية  �أ�ضبهها  كنت  �الأخ�رش، 

ونهد�ها لل�ضم�ض، كانت حبيبتي يف تلك �لنهار�ت 

من  �ل�ضاعة  عقارب  تقرتب  وحني  �مل�ضئمة، 

�أرى �ضحابته وهي  �لنعا�ض بعيني،  �أرى  �لثانية، 

بعد  وهكذ�  ناعمة،  بي�ضاء  كهالة  مكتبي  تغزو 

قليل من ذلك �أجر قدمي، متح�ض�ضا ب�ضمت مطبق 

�ضيارتي،  �أغو�ض يف بطن  �أن  �ىل  �ل�ضالمل،  حو�م 

عن  بعيد�  بتوتر  و�أقذفه  مكانه  من  �مل�رش  �أرفع 

جيوب  �أحد  يف  خباأته  مب�ضط  �أ�ضوي  ناظري. 

�الإحتجاج،  �ل�ضيارة، ما نتاأ من �ضعري كاأ�ضابع 

�أرو�ضها بامل�ضط فتنام. 

الإر�حة  �ل�رشير،  فوق  ج�ضدي  �أفر�ض  �لغد�ء  بعد 

�لذي ما يفتاأ يعدو  �لعنيف  �لذهني  �لرك�ض  ذلك 

كاأظالف خيول هائجة حتفر فوق ر�أ�ضي تطاردها 

ريح تالحقها �أ�ضباح جائعة. 

�إىل  �أحيانا  متتد  �لتي  �لطويلة  �لقيلولة  تلك  يف 

�ضيدة  هي  �الأحالم  كانت  ون�ضف،  �ضاعتني 

�أحالم  �ل�ضور،  �ملوقف، تتتابع يف �رشيط ملعثم 

طويلة ال �أعرف �أي جمرى يف �لذ�كرة يدفعها �إىل 

عيني �لر�ك�ضتني: 

�نت�رشت �الأحزمة يف �ضمائنا وهي حتمل �الأج�ضاد 

وتطري بها، �خلرب غطى �ضحف �لعامل، �إننا ن�ضتهلك 

لبثت  ما  �الأحزمة  تلك  �ل�ضوء،  ب�رشعة  �ضيء  كل 

�ملتكل�ضة  وعقولنا  �لك�ضلى  �أج�ضادنا  غزت  و�أن 

باأثقال �لذ�كرة وتفا�ضيل �ل�رش�ع �ليومي، كانت 

�ل�ضحف كثري� ما تن�رش طر�ئف �لتعامل مع هذ� 

�الخرت�ع �لعجيب، ولكني ��ضتطعت كذلك �أن �أ�ضجل 

قر�أته،  عما  �ضخبا  تقل  ال  طر�ئف  حميطي  يف 

�أنا�ض  والأننا  �لذكر،  ت�ضتحق  �أ�ضياء  بعيني  ر�أيت 

حري�ضون على �أن نحفظ �أ�رش�رنا وخ�ضو�ضياتنا 

�لعامل  �ضحف  تتطرق  فلم  �ملوتى،  ثالجات  يف 

�إىل �ضيء عن �ضمائنا، �ضوى تلك �ل�ضورة �لوحيدة 

�لتي رمبا �ضورت من جم�ضات �أقمار ��ضطناعية 

بي�ضاء  طيور  وكاأنهم  فيها  �لنا�ض  يظهر  بعيدة، 

حتلق حتت وهج �ل�ضم�ض، والأن �ملوظفني الميكنهم 

�أن يغريو� د�ضادي�ضهم وم�ضارهم و�أوزرتهم مهما 

�نتف�ض �لزمن �أو حتول، لذلك بد� �الأمر يف بد�يته 

مادة طريفة للعني، ر�أيت �إز�ر� يهوى �إىل �الأر�ض 

بفعل �لريح و�ضاحبه ي�ضغط بني فخذيه. و�رش�خ 

ودعو�ت  �ل�ضماء،  يف  ي�ضمع  اليني  �ملجامالت 
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�الإيثار خا�ضة حني يعرب م�ضوؤول وز�ري ما، يف 

ذلك �خلط �مل�ضم�ض. 

مكيفة  �أو  عادية  قيمتها،  يف  تتفاوت  �أحزمة 

�أجهزة  ير�فقها حر�ض وعويل  �لتي  وتلك  بغطاء، 

ب�ضمت،  م�رشعة  تخطو  �لني  تلك  �أو  ل�ضان،  بال 

�ضيقان تتدىل من �ل�ضماء، م�ضعرة ومل�ضاء. 

حني �أفقت، كانت �الأفكار تت�ضاعد من ر�أ�ضي، تخز 

وترف�ض جمجمتي لتخرج، وند�ء� ت د�وية تتابع 

يف وجيب �رشيع، كان قلبي يخفق ويدفع عظام 

جتاهد  كثرية  �أ�ضياء  باأن  �ضعرت  بقوة،  �ضدري 

وغنجها،  جنونها  لتعر�ض  ج�ضدي  من  �خلروج 

�أرديته  ين�رش  �لظالم  كان  غرفتي،  نافذة  فتحت 

غرفتي،  باب  فتحت  �حلر�رة،  بفعل  �ملتوهجة 

تاأخذ  �لقانطة،  زوجتي  �لبيت،  يف  �أحد  من  لي�ض 

�حلي،  يف  �لوحيدة  �حلديقة  �إىل  �لطفل  كعادتها 

�نزو�ء  ب�ضبب  قويا،  مبلغا  �لياأ�ض  منها  بلغ  لقد 

بيوتهم،وب�ضبب  �أ�ضقف  بني  و�نقبا�ضهم  �جلري�ن 

غياب حياة �لفرح يف �ملدينة �لتي غدت ترك�ض، 

غلته،  ترى  ال  �ضخم  م�ضنع  �ضاحة  يف  ترك�ض 

و�لنا�ض يهرولون �ضامتني �أمام �لده�ضة و�لغالء 

و�لوح�ضة. 

�أكو�م  م�ضهد  �أده�ضني  �لبحر،  �إىل  و�ضلت  حني 

�لنفايات �لتي جتمعت يف �أطر�ف �أ�ضابعه، 

�أخم�ض  �ضهيقها  بلغ  عط�ضة  عط�ض  وكاأمنا  بد� 

قدميه ليقذف بعدها كل ماجتمع يف جوفه من: 

برية  وعلب  باملاء،  تورمت  و�أحذية  �ضفائح، 

�ضدئة �حلو�ف قذف بها �ضكارى يائ�ضون، و�ألو�ح 

باأنو�ع متخالفة،  و�أوعية  خ�ضبية مرتعة باملاء، 

مقطوعة  دجاج  و�أظالف  مفتوقة،  و)تيوبات( 

�الأنو�ع  كل  من  نافقة  و�أ�ضماك  �ل�ضهية،  بعناية 

ومل  �مللوحة،  �ضودتها  و�أ�ضياخ  �لعظام،  ناتئة 

من  �ملنبثفة  ده�ضتي  �ضوى  �لنظر  عن  يوقفني 

من  كانت  مبللة،  نعام  ري�ضة  ر�أيت  حني  �لذ�كرة 

�حلجم �لكبري، رفعتها بني عيني و�رشعتها للريح 

حتى جفت، ثم م�ضحت بها مغم�ض �لعينني رقبتي 

وجفني و�ضفتي. 

ونابان  �أخته من �ضفريتها بخجل  �لطفل مي�ضك 

من خماط يعلو�ن ويهبطان، و�الأعمى يخرج من 

فمه غناء خفيفا وهو يبتعد متلم�ضا جدر�ن �لطني 

عربنا  حني  �أطفاال  حينها  �ل�ضجر.وكنا  و�أيادي 

و�ضهوال  �أودية  قطعنا  حافية،  باأقد�م  نهار  ذ�ت 

�أن بها  �ضفر�ء �إىل حيث تقع �لقرية �لتي �ضمعنا 

ري�ضة  �أكرب  م�ضحفه  يف  يخفي  �لذي  �لطفل  ذلك 

قافزين،  خيالنا،عربنا  يطالها  �أن  ميكن  نعام 

�لتعب، وحني  ثم مبطئني مرتنحني حني هزمنا 

و�ضلنا ر�أينا �لطفل �ضاحب �لري�ضة يقف بجانب 

باب بيته ويف يده �مل�ضحف �لذي تطل منه ري�ضة 

بنظرة  منا  كل  �كتفى  �لناع�ض.  بر�أ�ضها  �لنعام 

و�حدة �إىل تلك �لري�ضة ثم رجعنا �أدر�جنا �رش�عا 

من حيث �أتينا، ز�حمتنا رغبة �لبوح بلهاث فرح، 

مبا ر�أيناه الأي عابر وكنا ن�ضور �مل�ضهد باأيادينا 

حني ال ت�ضعفنا �لعبار�ت �ملندفعة �لالهثة. 

وكما حتدث �أ�ضياء كثرية يف حياتنا فجاأة، وكما 

يجفل �حلامل يف نومة �إثر ند�ء مباغت: 

ذ�ت �ضباح، و�أنا متجه كعادتي �إىل مكتبي. كان 

ما ر�أيته هذه �ملرة مل يكن حلما �أو ذكرى، حني 

ملحت �ل�ضجرة وهي تختفي. ذلك �مل�ضهد �لوحيد 

�ملتنا�ضخة طيلة  و�الأخ�رش يف �ضباحاتي  �حلي 

خم�ضة ع�رش عاما �ضوف يختفي. 

هنا وجدتني �أهرول هابطا، دون �أن �أمل�ض �أطر�ف 

ترفعاين  �ل�رشيعة  وثباتي  كانت  بيدي،  �ل�ضالمل 

للتحليق يف فر�غ �لدرج. 

�ضور  لبناء  ب�ضغف  ينهالون  عمال  �ضبعة   حو�يل 

عاٍل يغطي �ل�ضجرة.يدفنها عن عيني. 
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- توقفو�. ماذ�تفعلون ؟ 

م�ضكت بيد و�حدة �ثنني منهم من �أرد�ن قم�ضانهم، 

�ل�رش�خ  كان  �الآخرين،  �أبعدت  �الأخرى  وبيدي 

�ملوظفني  من  عدد�  �أن  حتى  حلقي،  من  يعلو 

تدخلو� لردعي. 

هوؤالء �ملجرمون، �منعوهم معي. �ضاعدوين. هيا 

 -.

�إنهم يعملون باأمر �لبلدية.- 

بخ�ضونة  طريقه  ي�ضق  اليطاق،  �رش�خي  كان 

يف  جفلو�  و�لعمال  �الأرجاء،  يف  ويت�ضادى 

�أماكنهم وجاًل، وهم يرمقون �ل�رشر �ملتطاير من 

عيني. 

مثلك  و�حد�  �أن  جيد�  لي�ض  �هد�أ  �أ�ضتاذ.  يا  �هد�أ 

يفعل ذلك.- 

- �ل�ضمت هو �جليد يف ر�أيكم، �ل�ضمت، �لتاأدب، 

وهذه  عاما  ع�رش  كذلك،خم�ضة  �ألي�ض  �جلنب، 

تطلبون  كيف  عيني،  �أمام  كوليد  تنمو  �ل�ضجرة 

�أي  عيني،  عن  بعيد�  ي�ضجنونها  �أتركهم  �أن  مني 

عنف هذ�، �أي موت. 

�ضارخا  بقدمي،  �أرف�ض  و�أنا  �ملوظفون،  �ضحبني 

جويف  �إىل  يدخل  �أن  �لهو�ء  �أ�ضتجدي  ويائ�ضا، 

وينتزع ما فيه من روح. 

ما  هادئا.  رجال  كان  به،  �أملَّ  �رشع  �ل�رشع،   -

�لذي ي�ضيب �لب�رش. 

يف  �لنظر�ت  ود�خت  �أذين  يف  �للغط  ذلك  ماج 

يند  وفما  �أزرقا  ل�ضانا  فاغر�  ر�أ�ضي  عيني،رميت 

من حو�فه زبد كزبد �ل�ضو�طئ �أمام �أياٍد مقطوعة، 

و�ملر�أة �ل�ضقر�ء تغلق �لباب بقوة يف وجهي، زبد 

يحرك �الأيادي �ملقطوعة، �ضعر ونهد�ن م�رشعان 

يف وهج �ل�ضم�ض. 
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من �أعمال بــــدر �ل�ضيبانــــي - ُعمان 



من  �الأوىل  �ل�ضاعات  يف  �لغب�ض  يف  يرحلون 

وقبل  و�الأنثى،  �لذكر  بني  متيز  �أن  قبل  �ل�ضياء، 

و�الأودية  �ل�ضعاب  على  �ضياءها  �ل�ضم�ض  تذر  �أن 

و�الأخاديد �ملحفورة يف خا�رشة �جلبل �الأجرد. 

كل �ضيء هنا موهوب للجدب و�خلالء �ملنهوب من 

و�لذئاب  �آوى  وبنات  �لقو�ر�ض  فقد حلت  �لب�رش، 

�لذين  �لرحل،  �لقوم  حمل  و�خلناف�ض  و�لثعالب 

�ضيحلون حمل �لهدوء ومكامن �ل�ضمت يف بقعة 

�أخرى من �أر�ض مهددة بالغزو �الآدمي. 

)�أق�ضي�ض(،  مرتفعات  �إىل  رعاتها  �لنوق  ت�ضبق 

ال  )�ضولوت(  يف  �لبقاء  على  يحفزها  �ضيء  فال 

�ضجري�ت خم�رشة وال �أع�ضاب، فاأ�ضماك �ل�رشدين 

�ملجففة ال طعم لها، ومل تعد �الإبل ت�ضت�ضيغها، بعد 

�أن هبت �لرياح �ملحملة بالرحمة، وحيث يرخي 

ويطارد  �ل�ضاهقة،  �جلبال  على  �ضبابه  �خلريف 

�حلر�رة �إىل تخوم �لبادية، فيقف �ل�ضباب حاجز� 

مانعا توغل لهيب �ل�ضيف �إىل �له�ضاب �خل�رش�ء 

�ضاللة  �البليني،  بالرعاة  �مل�ضكونة  و�لغابات 

�الأقو�م �ملوغلني يف �لتيه.

�لتكلف،  من  وعر�ة  �لزيف  من  حفاة  رجال   

�الإنعتاق من  نحو  �لريح يف خطو�تهم  ي�ضابقون 

ما  كل  حركاتهم،  يف  �لبطء  ويعاندون  �جلمود، 

لبقية  ذلك  عن  فا�ض  وما  لالإبل  موهوب  لديهم 

�أم  كانو�  رجاال  �لنوق  رعاة  هم  هكذ�  �لعائلة، 

�إناثا.

�لرحيل  هبط  »حينما  رى 
ُ
ي وال  يرى  �لذي  يقول   

�لر�عي �الإبلي و�أودعه �رش� يف  �ل�ضماء تلقفه  من 

غور كينونته فال يك�ضف عنه وال يبوح به لكائن 

من يكون«، هذ� �ل�رش يتو�رثه �لر�عي �الإبلي جيال 

بعد �آخر.

توؤتي  ح�ضبما  و�آخر  مكان  بني  �لرعاة  يفا�ضل 

ي�ضكنون،  �أو  �لرحال  في�ضدون  �أُكلها،  �لطبيعة 

يت�ضبثون باللحظة يف �خلط �لفا�ضل بني �ل�ضكون 

للتال�ضي  �ملوهوبة  �مل�ضاحات  يف  �أو  و�لعا�ضفة 

�الأبدي.

يردد �أحد �لرعاة هذه �لكلمات عند عودته م�ضاء 

من �ملر�عي.

- »يا �ضاكني �الأوطان �ملوؤقتة نذرت نف�ضي وما 

�آثاركم �ملحفورة على جدر�ن  بقي مني القتفاء 

�لطو�ف يف �ضفحات �لزمن �لغابر، على تقلبات 

�الأيام و�لف�ضول وتبدل �الأمكنة«.

للطبيعة  مرهون  �الإبليني  �لرجال  ميلكه  ما  كل 

�أو قد نذروه للدهرين و�أهل  �لرحيمة بالكائنات، 

�خلفاء.

ال خيار هذه �ملرة )لالإبليني( يف �لبقاء �أو �لرتيث، 

�لذهاب، وال حاجة  �لتي تقرر موعد  فاالإبل هي 

�أو  �لبقاء  يف  الآر�ئهم  وال  �مل�ضتك�ضفني(  )للفينق 

�لرحيل، فحينما تتلبد �ل�ضماء بال�ضحب �لركامية 

حتت  �ل�ضحب  وتت�ضلل  �لنيلي،  �للون  �إىل  �ملائلة 

ورمبا  �أياما  �الأر�ض  عن  فتخفيها  �ل�ضم�ض 

موج  ويرتفع  �لنهار،  يف  �لظالم  ويحل  �أ�ضابيع، 

�لبو�دي،  يف  ي�ضكن  ملن  هديره  �ضمعا 
ُ
م �لبحر 

�لبيات،  يف  �لناع�ضة  �الأ�ضجار  �أن  �الإبل  تعرف 

مع  �لقادم  �لرذ�ذ  ُقبالت  �ل�ضبات  من  �ضيوقظها 

�ملقبلني  �لرعاة  بخلط  �لو�عد  �جلنوبي،  �ل�ضباب 

من �ضعاب وُفجاج �الأر�ض، يف مبارك ومناخات 

تنزع  لذلك   ،
ّ
�ملخ�رش �لريف  جلد  على  متناثرة 

�لنوق زر�فات ووحد�نا، دون ��ضتئذ�ن �أ�ضحابها 
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مع  تبقى  �الأمهات  لعل  �حلور  )ير�ضنون(  �لذين 

�ضغارها.

لكن للخريف دغدغة خفية ي�ضلب �لناقة �أمومتها 

وجتُدد  �لف�ضول  فتقّلب  �لتمرد،  على  �ضها 
ّ
ويحر

�أو  �لكائنات،  على  ويوؤثر  فعلته  يفعل  �لطبيعة 

رمبا �لذكرى �ل�ضاكنة يف ذ�كرة �لنوق �أو �حلنني 

�لذين  هما  معا  كليهما  �أو  و�ملبارك،  للمنازل 

يفر�ضون �ضلطتهم على �لناقة، فرتف�ض كل �ضيء 

خلفها، �البن و�ملالك و�لديار، وتيمم �ضوب �جلبال 

�خل�رش�ء، منفلتة من �لرعي �ملوؤقت بع�ضي رعاة 

وي�ضوقونها  مباركها،  لالإبل  يختارون  مزعجني 

مل  �إن  بال�ضياط  جلودها  مربحني  �ل�ضباح  يف 

يتبعن �الأو�مر.

من  تتحرر  مر�عيها،  �إىل  تنزع  حني  �الإبل  كاأن   

رفاقه  من  و�لغرية  بالهو�ج�ض  �مل�ضكون  �لر�عي 

يف �ملوطن و�لرحيل، يقول �أ�ضحاب �الإبل »�لنوق 

ال ت�ضتاأذن �لُك�ضاىل، وال تطيع �حلمقى«.

- »البد لنا من �لتنقل �إىل هناك، حيثما �ختارت 

�لنوق حملها من �ملكان« يقول بن �ضعيد�ن كبري 

نعلم  �أن  علينا  ولكن   « كالمه  وي�ضتدرك  �لقوم 

جري�ننا بعزمنا على �لذهاب، ال ميكن �أن نخرق 

حل«.
ُ
�لنو�مي�ض �ملتو�رثة من �الآباء �لر

- » هل تظن �أننا �ضرنحل دون �أن نعلم �رشكاءنا 

ولدي،  باالأم�ض  �ليهم  �أر�ضلت  و�لديار،  �ملحل  يف 

من  �لرجال  يرجع  ريثما  �لرتيث  ف�ضلو�  لكنهم 

منازل �للبان، وت�ضفى ناقتهم �ملتورم �رشعها«، 

�لنيلية،  باخلرقة  �ملتاأزر  �لرجل  �أجهام  رّد  هكذ� 

من  �ملنفلت  �ل�ضعر  على  )باملحفيف(  و�ملتوج 

�الأحايني  بع�ض  يف  �ملحفيف  ويتحول  منبته، 

متاع  حامل  جمله،  �أجهام  به  ياأ�رش  عقال  �إىل 

�لظاعنني. 

معهم  فعلوه،  ما  خري  �إذن   « �ضعيد�ن  بن  رد   -

�لنوق فوق طاقتها، وال  �أن حتمل  �حلق ال ميكن 

�مل�ضافة و�رشعها  ت�ضري هذه  �أن  �لناقة  ت�ضتطيع 

منتفخ«.

كان �جلميع متحلقني حول �ملوقد وهم يتناق�ضون 

يف  رماد  �إىل  �حلطب  �ملوقد  ل 
ّ
يحو رحليهم،  �أمر 

�لرجال  قوة  �لدهر  يحول  كما  �ل�ضهر،  حلظات 

وفتوتهم، �إىل �أج�ضاد مرتهلة خائرة �لقوى، وكلما 

�أ�ضافو� لها مزيد� من �حلطب،  �لنار كلما  خفتت 

حل« �أيها 
ُ
قال يف �لو�ضية �ملتو�رثة من �ل�ضلف �لر

ُ
ي

�الإبلي ال تطفئ نارك فاإليها يهتدي طالب �لدفء 

و�ل�ضبع و�الأمان، ال تخمدها ففي �ختفائها توهن 

يتوهج،  �رشجا  �أبقها  وكر�متهم،  �لعرب  �ضهامة 

ياأن�ض به �ل�ضديق ويخافه �خل�ضم«.

جتمع )خليار( زوجة �أجهام �الإبلي، متاع �لعائلة 

�أحبت  قد  خليار  كانت  �لرحيل،  على  �لعازمة 

�أجهام �الإبلي، حينما جاءهم ذ�ت �ضباح يبحث 

من  �إناء  يف  حليبا  له  فقدمت  �الأعور،  جمله  عن 

�ل�ضعف ومن قطعة جلدية �ضفلية ي�ضمى )قعالء(، 

وقد �ضقط �لقعالء من يدها فالتقطته بظهر قدمها، 

�لذي قال حينها مقطعا �ضعريا  �أجهام  فاأعجبت 

من �لنانا ميدح فيها خليار. 

وال  �لبقاء،  يف  �الإبل  �أ�ضحاب  يغري  �ضيء  ال   

و�ال�ضتقر�ر  فال�ضكون  �لرتحال  من  مينعهم  �ضيء 

يعرف  وال  و�ل�ضجر،  �ل�ضاأم  يجلبان  نظرهم  يف 

�أما  �لك�ضولة،  �لدو�ب  �أ�ضحاب  �إال  �ال�ضتكانة 

يفتخرون  �لدوؤوب  جتو�لهم  يف  فهم  �الإبل  رعاة 

برتحالهم وبتنقلهم يزهون.

 كل �ملبارك و�ملناخات موؤثثة بالغبطة و�ل�رشور 

من  �الأ�رشة  متلكه  ما  كل  عذريتها،  تفقد  حتى 

متاع ال يتعدى )جمعال( حلفظ �الأدو�ت و)فيد�ت( 

مهد �لطفل و)قعالء( �إناء �حلليب. 

�لتنقل  �أما  و�ملر�ضى،  للعجزة  »�ال�ضتقر�ر 

يا  لالأ�ضحاء  فهي  )�لنهلة(  �الأماكن  و��ضتيطان 

بني« هكذ� يخاطب �أجهام �الإبلي ولده )عوفيت( 
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�جلمل  ظهر  على  �الأمتعة  ي�ضبه  ما  حتميل  �أثناء 

و�أثناء حديثه كان يحم�ضه بلحن حما�ضي عتيق 

لقدمي  �ضرب  بر  »هوم  �ل�ضحرية  �للغة  من  بكلمات 

�أقره،  من  �ضيد  ولي�ضن  لعليت  �أيقيفر  موت  �ضري 

حيوم  فز  هري  يحيجر  و�لعد  بهنود  �أوليغتنت 

تعيدل بحره« وتعني) حني عزم �ضاحب �مل�ضورة 

�مل�ضري،  على  �لعالية  �ملرتفعات  فوق  �لقدمية 

�ضد �حلز�م وباغت �لنعا�ض كي ال ينتظر �ل�رشوق 

وتطلع �ل�ضم�ض(. 

�ضاعده  �ضعري�ت  فتقف  بالكربياء  عوفيت  ي�ضعر 

�جلمل  بطن  �أ�ضفل  �حلبل  لتثبيت  حما�ضه  ويزد�د 

يا  �أخرى  بعائالت  هناك  �ضنلتقي  »هل  ويقول 

�أبي؟«

يا  �الآخرين  من  علينا  ال  �أدري  »ال  �أجهام  رد   -

خم�رشة  مر�ع  يف  نوقنا  ترعى  �أن  �ملهم  بني، 

وتق�ضم �أور�ق �ل�ضغوت و�خليري«.

- » �أحب �أن �ألعب مع �ضباب �آخرين« قالها عوفيت 

وهو ينحني يوثق �حلبال على ظهر �جلمل.

- »على �الإبلي �أال يغفل عن نوقه يا بني، عليه �أن 

يتفقدها �إذ� �قرتبت من �الأماكن �لوعرة، �أو حلت 

تك�رش  ال  �ل�ضخرية، كي  باحلفر  مليء  يف مرعى 

�أقد�مها«

�أحلف  �أحر�ض على نوقي،  �أنني ال  - » هل تظن 

�أكرث من حر�ضي  �أنني حري�ض عليها  �أبي  يا  لك 

على �إخوتي«. 

وحُتمل  عدتها،  �الأ�رشة  حتزم  قليلة  حلظات  يف 

�أمتعتها على ظهر �جلمل �لذي يرغي ويزبد، بعد 

�جلمل  �لرعاة،  وخلفها  �ملكان  عن  �الإبل  �بتعاد 

يف �أوج غلمته، وال ي�ضرب عن روؤية �لنوق. 

�ضيئا  وكاأن  م�ضاعفا  ن�ضاطا  �جلميع  يبذل 

�ضيفوتهم لو تاأخرو� هنيهات، ت�ضطحبهم �ليقظة 

يف حركاتهم، فلم ين�ضو� �حلليب �ملحلوب �ضباحا 

من �رشوع �لنوق �ملبتعد�ت يف �أهازيج رعاتها، 

ت�ضتد  �أن  قبل  �خلطى  �إ�رش�ع  على  يحثونها  وهم 

حر�رة �جلو، �أخرجت �الأم قبل مللمة �أدو�ت زينتها 

�ملكونة من مكحلة ومرود وزجاجة عطر وحيدة، 

وزيت �ل�ضعر �مل�ضكوب يف رقعة جلدية على �ضكل 

د�ئري ي�ضمى )قرقات(، �أخرجت كي�ضا جلديا كان 

مطويا، ورطبته ببع�ض �ملاء، و�ضبت �حلليب يف 

قرب  عادة  يكون  بخيط  �إغالقه  و�أحكمت  �جللد، 

فوهة �لكي�ض، فاالأم تعرف �أن �أبناءها �ضيحتاجون 

�إىل �حلليب حينما ت�ضتقر �ل�ضم�ض يف قبة �ل�ضماء، 

وحينما ينهكهم �مل�ضري.

�أبنائها،  عن  �ضاغل  ي�ضغلها  ال  �الأم،  هي  �الأم 

فتنظر د�ئما �إىل �ضغارها على �أنهم �ضغار مهما 

�الإقامة  �أطالل  ور�ءه  خملفا  �لظعن  رحل  كربو�، 

هدوء  من  وبع�ضا  �لذكريات،  وغبار  �ملوؤقتة، 

فمن  �لرجوع،  �أمل  على  ذهبو�  و�ضكونه؛  �ملكان 

يدري رمبا تظلل �ضحابة على �ملكان يف يوم ما 

وتر�ضه مبائها؟، عندها لن يجد �لر�عي �الإبلي بد� 

من �لعودة �إىل هنا من جديد.

تقرر  �لتي  فهي  للطبيعة،  مرهون  هنا  �ضيء  كل 

رحيل �لنا�ض وبقاءهم، كما تدخل �جلغر�فيا يف 

حتديد وجود �لب�رش من عدمهم، فالكهوف �الآمنة 

من �الأمطار، ُتعد مالجئ طبيعية للب�رش و�لدو�ب، 

�إليها يفر �لهارب من �ضعري �ل�ضم�ض، �أو من جرف 

�لطوفان.

�ضاحب  �ل�ضاب،  عوفيت  خلتان  �الأ�رشة  ت�ضتعد 

بع�ض  مع  �ملالئكي،  و�لوجه  و�لن�ضاط  �لهمة 

منت�ضبا  عوفيت  يقف  �أخرى،  �أ�رش  من  �ل�ضباب 

دون �أن يرف له طرف، فيقوم �خلاتن بعمله دون 

من  �خلتان  يف  �ضبقه  من  مثل  عوفيت  يتاأمل  �أن 

كانت  فتاة  من  �ل�ضيف  يلقف  وبعدها  �أ�ضحابه، 

تقف خلفه، ويقفز ثالث قفز�ت يف �لهو�ء ويزفن 

كما هي عادة �لعرب �جلنوبيني، تتهام�ض فتاتان 

كانتا �ضمن �لن�ضاء �لو�قفات خلف �لرجال لروؤية 
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�أبنائهن و�أبناء �إخو�نهن و�أخو�تهن وهم ي�ضلمون 

عاناتهم للختان.

علي  ويدخل  يل  يكون  عوفيت  »ليت  فتاة  تقول 

�أملكه  �ضيء  كل  �ضاأهبه  �أنني  �أق�ضم  )مغن�ضي(، 

و�أ�ضلمه نف�ضي من �أول حلظة ي�ضع يده على ر�أ�ضي، 

�أق�ضم �أنني �ضاأكفر باحلياء، و�ضاأم�ض �ضفتيه كما 

مي�ض �لطفل ثدي �أمه«.

�أما �ضديقتها فقد ع�ضت على �ضفتها �ل�ضفلى حني 

ورددت  يتاأمل،  �أن  دون  �لهو�ء  يف  عوفيت  قفز 

�أفتح  ي�ضبه عوفيت؟، كيف  �أتزوج رجل ال  »كيف 

�ضاقي لرجل ال ميتلك ما ميتلكه �لفتى �الإبلي«.

مثل  طويلة  حديدية  �أد�ة  �ملختونني  كل  حمل 

حت�ضريها  �أثناء  �أمه  ن�ضيت  عوفيت  �إال  �لع�ضا، 

و�ضعت  �حلديدة،  معها  حت�رش  �أن  مبيته  ملكان 

�لثوم وربطتها حول عنقه، ثم  ثالثة روؤو�ض من 

�بنها  وجه  غطت  حينما  �لب�ضملة  كذلك  ن�ضيت 

باللحاف، فاأهل �خلفاء ال يقربون �حلديد و�لثوم 

جاءت  �الإبليون،  �أغفى  حني  �لليل  يف  و�لب�ضملة، 

و�أح�ضنهم،  �خلفاء  �أهل  فتاة  �أجمل  )�مل�ضتب�رشة( 

وتركت  �لروح  �أخذت  حيث  عوفيت،  وخطفت 

�لبدن، �أ�ضبح �لفتى �الإبلي ج�ضد� بال روح �أو كمن 

تفلح  مل  بدنه،  �إىل  طريقها  و�ضلت  روحه  تاهت 

دماء �ملو��ضي �لتي نحرت فوق عوفيت لي�ضتفيق 

�ل�رشب  �أ�ضحاب  عجز  كما  �الأبدي،  �ضباته  من 

على �لرمل، �أو رمي �حل�ضى �أو تق�ضري �حلبال عن 

تق�ضي حقيقة �خلطف .
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�لطرقات  �ضمعت  ذلك.  تعمدت  �لباب.  �أغلقت   

من  �الأخرى  للجهة  توجهت  لكني  �خلافتة. 

�لطويلة�مل�ضاءة  �ل�ضالة  على  مررت  �ل�ضقة. 

بنو�فذ مطلة على �ملنور، و�ملفرو�ضة ب�ضجادة 

حمر�ء طويلة، حو�فها مزرك�ضة بزخارف ذهبية 

غرفتي.  يف  �الأخري؛  مالذي  حيث  �إىل  كابية، 

�أ�ضبحت،  باأنها  �أ�ضعر  �لتي  �ل�ضغرية  مملكتي 

�أيامي  ورتابة  م�ضاحتها  و�ضغر  مبحدوديتها 

�خلا�ض،  عاملي  تظل  لكنها،  خانقة.  فيها، 

بوحدتي فيها �أ�ضبح ملكة �ملكان، بال منازع، 

ال  �لتي  �لروح  و�أ�ضئلة  و�ل�ضمت  �لهدوء  حيث 

تنقطع، وفناجني �لقهوة ورو�ئح �لدخان.

�لفر��ض.  على  بنف�ضي  �ألقيت  �لباب.  �أغلقت 

�ل�ضقف.  تاأملت  �لو�ضادة.  على  ر�أ�ضي  و�ضعت 

�رتفع  وكلما  �ل�ضماء.  باجتاه  بعيد�،  حلقت 

�ضوت طرقاته �ملتوترة على باب �ل�ضقة كلما 

عناده  ز�د  وكلما  �ل�ضماء.  �إىل  حتليقي  �رتفع 

وجدت  حتى  �لناأي.  على  �إ�رش�ري  ز�د  كلما 

ومنت  �أغلقتهما  بالدموع.  غارقتني  عيني 

على جنبي، و�أنا �أ�ضعر بالتعب. ت�ضللت دموعي 

�أبال بها. مل يكن ج�ضدي هو  �إىل وجنتي، ومل 

�ملتعب، و�إمنا روحي ؛ مثقلة �إىل حد �الإعياء.

كان �ضوت �لطرقات على �لباب كاأنه نقر على 

زجاج روحي يكاد يخد�ضها �أو ي�رشخها ب�ضقوق 

�أ�ضيب بالياأ�ض على  �أخري�  غري حمتملة. لكنه 

ما يبدو، �إذ تهياأ يل �أنني مل �أعد �أ�ضمع �ضيئا. مل 

�أخرى. وعندما  يعد هناك �ضوت الأي طرقات 

�أخري�،  �ن�رش�فه  من  وتاأكدت  �ل�ضمت،  تر�كم 

عدت �إىل �الأر�ض بروحي وغفوت.

الأنه  بالغ�ضب  �ضعرت  مبا�رشة  �أغفو  �أن  قبل 

جتر�أ و�أتى خلفي ليطرق �لباب. فهو يعرف �أن 

�نتد�ب �أمي للعمل يف �الأ�ضكندرية �أتاح يل �أن 

�أعي�ض مبفردي يف �ل�ضقة ثالثة �أ�ضابيع كاملة 

�أ�ضابته  �لتي  �لتغري�ت  من  فزعت  �ضهر.  كل 

جميعا، فهو �لذي كان مثل ن�ضمة هو�ء باردة، 

يبدو يل �الآن وكاأنه حتول �إىل ما ي�ضبه رياح 

مرة  �لباب  على  �لدقات  �ضمعت  �خلما�ضني. 

�أخرى. لكني وجدت نف�ضي وقد حتررت من ثقل 

ج�ضدي وروحي فجاأة، قفزت من �لفر��ض بخفة 

باب  له  فتحت  عندما  فرتة.  منذ  �أعهدها  مل 

�ل�ضقة �لذي تتو�ضطه �ضلفة من �لزجاج �ملغب�ض 

مالب�ضي  طاقم  �ضوى  �أرتدي  ال  �أنني  �كت�ضفت 

�لد�خلي �الأبي�ض. لكني مل �أتردد. فتحت �لباب 

بحذر. ووجدته يقف مبت�ضما. مي�ضك بني يديه 

بوكيه ورد �أحمر قامتا. ويرتدي قمي�ضا �أ�ضود 

�ضدره  �ضعر  ظهر  �للون.  بنف�ض  بنطال  على 

�لوجه،  حليق  �أنه  هالني  �لقمي�ض.  فتحة  من 

طفيفا  زغبا  �أبقى  لكنه  حليته،  من  تخل�ض 

للدخول  دعوته  باالإثارة.  �إح�ضا�ضا  منحني 

فاقرتب بحذر. فتحت �لباب على �ت�ضاعه، وفور 

�قرتبت  نحوه.  و�جتهت  �لباب.  �أغلقت  دخوله 

ببوكيه  �ملم�ضكة  يده  يل  مد  فاقرتب.  منه 

�الأحمر  �للون  و�أثارين  منه،  فالتقطته  �لورد 

و�أنا �أ�ضتن�ضق �ل�ضذى �جلميل. �أم�ضكت بالبوكيه 

عبقه.  وت�ضممت  �إليه  و�ندفعت  يدي  باإحدى 

و�أرد�يف،  �حت�ضنني، وم�ضح بيده على ظهري 

بينما �أمرغ وجهي يف قمي�ضه و�جلزء �لعاري 

من �ضدره كيفما �تفق.
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�أح�ض�ضت �أنني �أريده �أن ياأخذين. �أن ميرغ وجهه 

يرتكني  و�أن  يلعقني.  �أن  ج�ضدي.  �أنحاء  يف 

�أفعل به ما �أ�ضاء. طلبت منه �أن يدخل �لغرفة 

�لفر��ض  حافة  على  متجاورين  جل�ضنا  وفعل. 

�ملغطى مبالءتي �لقرمزية �ملف�ضلة، �ملكرم�ضة 

نظر  �الأخرية.  �لليايل  �لقلق يف  نومي  �أثر  من 

و�أكد  بيننا،  حدث  عما  يل  �عتذر  مبت�ضما.  يل 

�أحبه.  ال  �ضيء  فعل  على  يجربين  لن  �أنه  يل 

�بت�ضمت و�أنا ��ضعر بحالة من �لن�ضوة و�ل�ضفاء 

�لذقن  هي  هذه  �أنظري:  يل  قال  �خلال�ضني. 

�لتي طلبت �أن �أ�ضذبها. فعلت ذلك الأجلك.

قال ذلك وهو ي�ضع يده على ظهري ويحاول 

بحنو،  يدلكني  بد�أ  حتررت.  �ل�ضدر.  م�ضد  فك 

يد�عبني  وهو   ،
ّ
علي �ضفتيه  و�ضع  وعندما 

�إح�ضا�ض  د�همني  خفيفا.  ع�ضا  ويع�ضهني 

قوي باللذة. �أم�ضكت باجلزء �خللفي من ر�أ�ضه، 

وجذبته �إىل �ضدري �أكرث بينما تتخلل �أ�ضابعي 

�ضعر ر�أ�ضه �خل�ضن. 

و�أع�ضابي  �لن�ضوة.  من  مغم�ضتان  عيناي 

م�ضدودة، وخاليا ج�ضدي كلها متيقظة، مرهفة 

لكل مل�ضة من يده. 

لكني ال �أعرف ملاذ� تغري عبق ج�ضده فجاأة 

تعرى  عندما  �لعطرية  �لر�ئحة  تلك  �إىل 

ووقف �أمامي بج�ضده �لقوي قبل �أن يعتليني 

تثريين،  �لتي  ر�ئحته  �ختفت  مبا�رشة. 

مبزيجها �لذي يجمع مل�ضة طفيفة من �لعرق 

ر�ئحته  �أ�ضبحت  �لدهنية.  �ل�ضعر  بر�ئحة 

فجاأة ممزوجة بذلك �لعطر �لذي ي�ضفه باأنه 

ت�ضعرين  تكاد  دبقة،  ر�ئحة  كانت  ك«. 
ْ
»ِم�ض

ذروة  تبلغ  �مر�أة  مثل  ولكني  باالختناق. 

�ندفعت  �أمرها،  �فت�ضاح  حلظة  يف  �ضهوتها 

�أن  �أريده  ال  وم�ضاعري،  ج�ضدي  بكل  �إليه 

يتوقف حتى لو �أدى �الأمر �إىل �ختناقي.

كانت  ما  �إذ�  �أعرف  �أكن  مل  ��ضتيقظت  عندما 

لدرجة  قوية  كانت  �أنها  �أم  حقيقية  غلمتي 

�أنها الحقتني من �ملنام �إىل �ليقظة �ملباغتة 

�لتي روعتني و�أعادتني �إىل �لو�قع دون �أدنى 

حتول  قد  نف�ضه  �لو�قع  �ألي�ض  لكن  مني.  رغبة 

�إىل كابو�ض؟ �أمل تتحول عالقتي به �إىل ماأ�ضاة 

حقيقية منذ حتولت �ضخ�ضيته بال�ضكل �لغريب 

�لثالثة  �ل�ضهور  يف  �الأمور  عليه  �ضارت  �لذي 

�الأخرية. �ملو�ضيقى �جلميلة �لتي كانت �ملنطقة 

�مل�ضرتكة �لتي جمعت بيننا حتولت �إىل خطب 

وكلمات �ضاخبة ال ت�ضبب يل �ضوى �لرعب.

�أتذكر �الآن عيني �ضلوى و�أنا �أحكي لها ما طر�أ 

فعلها  رد  كان  كما  متاما  تغري�ت.  من  عليه 

الأول مرة.  لها عن ق�ضتي معه  عندما حكيت 

�ل�ضعري�ت  وجتلت  كثري�،  �حلدقتان  �ت�ضعت 

عينيها  بوؤبوؤي  متيز  �لتي  �لدقيقة  �للونية 

�أن�ضى  �أن  �أي�ضا ال ميكنني  لكني  �خل�رش�وين، 

مدى �ضغفها بالق�ضة �لتي و�ضفتها باأنها من 

�أكرث �لق�ض�ض �لرومان�ضية �لتي �ضمعتها. 

يف كل �ضباح كنت �أنطلق �إىل �ملطعم �الأمريكي 

�لطابع �لذي �أقوم فيه بعملي كنادلة، بعد �أن 

و�ضذى  �لباب  �أغلق  كلها.  طقو�ضي  من  �أنتهي 

عطري �ليا�ضميني �ملف�ضل يفوح حويل ويزيد 

�أمر  بخفة،  �لدرج  على  �أهبط  �نتعا�ضي.  من 

حمالت  به  تتجاور  �لذي  �ل�ضيق  �ملمر  من 

وتنتهي  و�ل�ضجائر،  و�لقد�حات  �ل�ضاعات 

مبحلي �ملف�ضل. �لذي يقف يف و�جهته �ل�ضاب 

�لو�ضيم �ضاحب �ل�ضعر �الأ�ضود �لناعم �مل�ضفف 

من  تعلو  �ل�ضاخبة  �ملو�ضيقى  بينما  بعناية. 

خلفه. عادة ما كنت �أبد�أ يومي مبو�ضيقاه. يف 

�أغلب �الأحيان كانت مو�ضيقى غربية �ضاخبة.

246نزوى العدد 67 / يوليو 2011 

ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص.. ن�صـــو�ص 

 s  s s



باأف�ضل  �البت�ضامة  يل  فريد  بخفر،  له  �أبت�ضم 

قمر«.  يا  �لفل  »�ضباح  �ضوته:  ويعلو  منها. 

ب�ضغف،  �ملو�ضيقى  روحي  وتلتقط  فاأنت�ضي، 

زهرة،  برحيق  فر��ضة  تفعل  مثلما  تعت�رشها 

�ليوم  طول  �أذين  على  ترتدد  �الأحلان  وتظل 

�أو  للبيتلز،  باأغنية  �ليوم  �أبد�أ  بال توقف. رمبا 

�أو باخ. و�أحيانا ياأتيني  مبقطوعة لبيتهوفن، 

��ضطو�نته  �أغنيات  من  باأغنية  منري  �ضوت 

�ل�ضعبية  �الأغنيات  كانت  ومر�ت  �الأخرية. 

يومي،  مفتتح  هي  عدوية  ب�ضوت  �ل�ضجية 

�أبطيء من  وخامتته. عند عودتي يف �مل�ضاء، 

خطو�تي قليال، قبل �أن �توقف �أمام �ملحل. يلقي 

علي �لتحية فاأقول: م�ضاء �ملزيكا! يبت�ضم، وميد 

يل يده ب�رشيط مما يقرتحه علي. ال يعلق عليه، 

و�إمنا يقول فقط »�إ�ضمعيه وبعدين نتكلم«.عادة 

�ملطربني  لبع�ض  �ال�ضطو�نات  تلك  كانت  ما 

�لذين يطلق عليهم »ملوك �ملو�ضيقى«.

 تعرفت من ت�ضجيالته و��ضطو�ناته �ال�ضتثنائية 

تلك على مو�ضيقى »�جلاز«، �الأمريكية �ل�ضعبية 

»كيني  �لكالرينيت  لعازف  جديدة  بتوزيعات 

�جلاز  لنجوم  �الأ�ضلية  �الأغنيات  �أو  جي«، 

�رم�ضرتوجن«،  »لوي  بروك«،  »تينا  �لكبار 

»كونت ما�ضي«. تعرفت على »�إلفي�ض بري�ضلي«، 

جون«،  بـ»�إلتون  و�أغرمت  �ضيناتر�«.  و»فر�نك 

�ل�ضمر�ء  �ضامبان«  و»تر��ضي  با�ضي«  »�ضرييل 

�ضاحبة �الأغنيات �لفل�ضفية و�لكلمات �لعميقة 

باأدنى قدر ممكن من �ملو�ضيقى و�الإيقاع.

لكل  مدمنة  �ملو�ضيقى،  �أ�ضرية  �أ�ضبحت 

�أ�ضو�ت �لطبيعة و�لب�رش، غناء و�إن�ضاد�، �آهات 

�ل�ضوفية،  �لهند  مو�ضيقى  وحتى  طبل.  وقرع 

�لتي  و�ل�ضني  �لو�ضطى  �آ�ضيا  ومو�ضيقى 

�بتكرت من �أ�ضو�ت �لطبيعة: خرير مياه �لنهر 

وق�ضفات  �لعو��ضف،  و�ضفري  �لريح،  وحفيف 

�لرعد. ذ�بت روحي يف �ملو�ضيقى، وغرقت يف 

و�ملو�ضيقى  �ل�ضحر  علمني  �لذي  فتاي  ع�ضق 

»ح�ضام«  �الأ�ضلي  �إ�ضمه  ��ضتبدلت  لذلك  و�لذي 

»�ضاحر  خيايل  يف  عليه  �أطلقته  �لذي  باال�ضم 

�ملو�ضيقى«.

و�إمنا  ذلك،  بكل  يكتف  �ملو�ضيقى« مل  »�ضاحر 

�لبلد.  و�ضط  يف  �ل�ضغرية  �ضقته  �إىل  دعاين 

يهوى  �لذي  لديه  �ملف�ضل  �لعود  �أر�ين  وهناك 

�أ�ضغر  عود  �آلتي  �إىل  �إ�ضافة  عليه،  �لعزف 

�أ�ضعل  منها.  كل  بني  �لفروق  وعلمني  حجما، 

لكني  فاعتذرت،  يل  قدمها  حم�ضوة.  �ضيجارة 

�أرجاء  يف  فا�ضت  �أن  بعد  ر�ئحتها  تن�ضقت 

�ضكلي  »�أنا  وقال  �أخري�،  �ضحك  �ملكان. 

�ت�ضلطنت«. �بت�ضمت له. توجه �إىل �أحد �الأعو�د 

وعاد  �لد�كنة،  �لبنية  �أخ�ضابه  �نتفخت  �لذي 

وبد�أ  �لري�ضة  �أم�ضك  مو�جهتي.  يف  ليجل�ض  به 

لل�ضقة  �لعايل  �ل�ضقف  يتاأمل  وهو  �لعزف، 

�أغنيات  �لعود:  �لعتيقة. طربت روحي الأحلان 

»فكروين«،  »�الأطالل«،  خا�ضة  كلثوم؛  الأم 

�بتهاجي  الحظ  عندما  وليلة«.  ليلة  »�لف  ثم 

»كيف  �لوهاب  لعبد  وغنى  عزف  ون�ضوتي 

�ضعرت  �لعيون«.  له هذه  �لظما..من  ي�ضكو من 

باأنني د�ئخة. لكني �أي�ضا �ضعرت بـاأنني �أحلق 

فوق �ضحب من �لن�ضوة.

تو��ضيح  لنف�ضي،  غنيت  �أعماقي،  يف  غنيت 

�رشع  ثم  بها،  هم�ضت  رومان�ضية،  �أندل�ضية، 

�ضوتي  فعال  �لع،.  عزف  توقف  يعلو.  �ضوتي 

ذروته  هيامي  بلغ  �لتي  �للحظة  ويف  �أكرث، 

مفزوعة.  توقفت  مكتوم.  ن�ضيج  على  �نتف�ضت 

عينيه  عن  مي�ضح  �ملو�ضيقى،  �ضاحر  ملحت 

�أعرف،  مل  �أنني  رغم  �إنذ�ر،  بال  فبكيت  دمعة، 
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وحتى �ليوم، �رش دموعه، لكنني بكيت الأجله 

ت�ضامنا وتعاطفا.

الحقا حكى يل عن حياته �لغريبة. �ضفره �ملبكر 

بائع  �إيطاليا:  �إىل  ومنها  قرب�ض،  يف  للعمل 

�ضحف، وجر�ضون يف مطعم، ومنها �إىل فرن�ضا، 

حيث تنقل بني �لبار�ت. من غ�ضيل �الأطباق �إىل 

�لكا�ضري. وما يح�ضل  �أو  �ل�ضاالت  �خلدمة يف 

حبه  �أنقذه  �لليل.  طول  �لنبيذ  به  ي�رشب  عليه 

للمو�ضيقى، و��ضتطاع بقليل من �لتمارين على 

عزف �لعود �أن يح�ضل على فر�ضة للعزف يف 

�حلياة  يعي�ض  �أنه  �أدرك  وهناك  ليلي.  ملهى 

�ملقرتح  فالر�تب  مرة،  الأول  يتمناها  �لتي 

كان بالكاد يكفي �أجرة �ل�ضكن يف �ال�ضتوديو 

�ل�ضغري �لذي كان يقطنه، لكن �لزبائن �لذين 

ويطلبون  �لكثري،  ينقدونه  كانو�  بعزفه  تيمو� 

منه �إعادة هذه �ملقطوعة �أو تلك.

لكنه مل يخربين عن تفا�ضيل عالقاته بالفتيات 

�لالئي �أغرمن به �أو وقع هو يف غر�مهن هناك. 

�ضبب  بقي  كما  عام،  وو�ضف  باأ�ضماء،  �كتفى 

�إذ�  عيناه  تزوغ  غام�ضا.  فرن�ضا  من  عودته 

وي�رشع  مالحمه،  وتتقل�ض  �ل�ضبب  عن  �ضاألته 

فور� يف تغيري جمرى �حلديث. على �أي حال مل 

يكن ذلك يعنيني. �ضحيح �أنني يف �ثناء ذكره 

لكن  �لف�ضول،  يقتلني  منهن  و�حدة  �أي  ال�ضم 

مبجرد تغري دفة �ملو�ضوع �أن�ضى �الأمر برمته. 

ر�حتي  يوم  �لبيت  يف  زيارته  على  �عتدت 

�الأ�ضبوعية، ويف �الأيام �لتي ت�ضافر فيها �أمي 

�إىل �الأ�ضكندرية. �أحيانا �أجل�ض معه حتى �لفجر. 

�لغربية  للمو�ضيقى،  ون�ضتمع  ونعزف،  نغني 

و�ل�رشقية، بال توقف. يدخن �ضيجارته، بينما 

وتناول  �لعادية،  �ل�ضجائر  تدخني  �أنا  �عتدت 

ونرثثر  �لع�ضاء،  له  �أعد  بينما  �لنبيذ،  بع�ض 

حتى يحني موعد �ن�رش�يف.

عندما حاول �أن ينزع عني ثيابي خرجت من 

�أنهي  �أن  قررت  �أ�ضعف  ال  فور�. وحتى  �ل�ضقة 

�لتفكري فيه نهائيا. مل �أفكر حتى يف موقفي، 

�أرف�ض  جعلتني  �لتي  �حلقيقية  �الأ�ضباب  ويف 

كنت  �أمامه..  �لتعري  فكرة  �أو  بج�ضدي،  عبثه 

�أعرف فقط �أنني ال بد �أن �أحافظ على عذريتي. 

و�أن  خمتلف،  و�أنه  يفهمني،  �أنه  يقني  على 

ي�ضيء  جتعله  لن  �أوروبا  يف  وحياته  �ضفره 

على  كنت  �ضقته،  �إىل  �لذهاب  بقبويل  فهمي 

ال  متحرر�  فكان  هو  �ما  �الأفكار.  بهذه  يقني 

يرى يف عالقات �جل�ضد �إال ند�ء�ت ت�ضدر بني 

�أرو�ح بعينها يجب �ن ي�ضتجيب لها �جل�ضد.

تقاوم  �أن  باإمكانها  يكن  مل  �لعذورة  لكن   

�إغو�ء �ملو�ضيقى و�لع�ضق، و�الأحلان �ل�ضهو�نية، 

يكن  مل  �لنبيذ.  يحققها  �لتي  �لن�ضوة  ودغدغة 

باإمكانها �أن تقاوم �ضاحر �ملو�ضيقى. وج�ضدي 

�الأثرية  مالء�تي  ملم�ض  �ضوى  يعرف  مل  �لذي 

�ملغطاة  �لوثرية  ومرتبته  �ل�ضاحر  �أدمن ج�ضد 

بفر�ض خمملية مزرك�ضة. وتوزعت حياتي بني 

غرفتي، وعملي وغرفته. بل �إن حياتي مل تعد 

لزيارة  �ملتحرق  �النتظار  من  �ضاعات  �ضوى 

�ضاحر �ملو�ضيقى.

مل �أعد �لفتاة �لبلهاء �لرومان�ضية �لتي تتحا�ضى 

غزلهم    تتلقى  �أو  و�لزبائن.  �لزمالء  حتر�ضات 

�أ�ضعر  �أ�ضبحت  �مر�أة.  �أ�ضبحت  �إمنا  بخفر. 

بب�رشتي  �لب�ض  ج�ضدي  �أن  �أدركت  بج�ضدي. 

�الأ�ضود  و�ضعري  قامتي،  وق�رش  �لبي�ضاء، 

هويتي،  ت�ضكل  خا�ضة،  مالمح  كلها  �لق�ضري 

�أن كل ما يف جزئي له جماله  �أفهم  �أ�ضبحت 

يف  يدفنا  لكي  يخلقا  مل  نهدي  و�أن  �خلا�ض. 

�أفهم  �أن  �أرد�يف، ال ميكنني  �ل�ضوتيان، وكذلك 
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جمالهما �حلقيقي، �إال �إذ� مرت عليهما �أنفا�ض 

حارة لعا�ضق يفهم جمال �ملر�أة، وي�ضبه �جل�ضد 

بالعود، وممار�ضة �حلب بالعزف، و�آهات �حلب 

�أن  �أحا�ضي�ضي تلك مل يكتب لها  بالطرب. لكن 

فقدت  �لذي  هو  و�حد،  �ضهر  من  الأكرث  تعي�ض 

فيه عذريتي و�كت�ضبت جمال ج�ضدي، وعرفت 

مكامن �ضهوتي ومو�طن �ضبقي، وبعدها نزلت 

على �لدرج بنف�ض �لطريقة �لتي �عتدتها، لكنني 

فوجاأت مبحل �ملو�ضيقى، مغلقا الأول مرة منذ 

�فتتاحه. �لباب �ل�ضاج �الأخ�رش �مل�ضلع يبدو 

الأول  يحرمني،  كئيب،  خانق  �ضوت،  ككامت 

�ضت�ضحبني  �لتي  �ملو�ضيقى  �ضماع  من  مرة 

طو�ل �ليوم، ومن مر�أى ع�ضيقي.

هل �نتهى �الأمر عند هذ� �حلد؟!

ال مل ينته، و�إمنا ��ضتمر �أ�ضبوعا كامال، �ختفى 

خالله ح�ضام متاما. ال يرد على هاتف �ملنزل، 

�ل�ضقة  باب  يفتح  ال  �ملحمول.  هاتفه  وال 

�ملظلمة.

�الأ�ضياء  كل  كما  �ختفى،  �ملو�ضيقى  �ضاحر 

�ندثارها  و�كت�ضف  �إليها  �أحن  �لتي  �جلميلة 

يف  �جلميلة  �لقاهرة  �أحياء  مثل  يوميا. 

�ل�ضتينات، ومثل �ل�ضباب �ملمثلني يف �الأفالم 

�لقدمية باالأبي�ض و�الأ�ضود، وملعة عيني عمر 

هند  وغنج  مظهر،  �أحمد  و�ضوت  �ل�رشيف، 

ر�ضتم، وجمال عمارة م�رش �لقدمية �لتي حتل 

حملها يوميا عمار�ت جديدة �ضاهقة بال روح 

وال جمال من �أي نوع.

هل �نتهى �الأمر عند هذ� �حلد؟!

�خري�.  �ملغلق  �لباب  فتح  �إمنا  ينته.  مل  ال 

وال  �ملو�ضيقى،  ل�ضاحر  �أثر  هناك  يكن  لكن مل 

�ضماعه.  �عتدت  �أي مما  �أو  �ملو�ضيقى،  ل�ضوت 

مل يكن هناك �ضوى �ضجيج الأ�ضو�ت متوترة، 

�ملن�ضدين  من  ملجموعة  �أنها  الحقا  الحظت 

�ملحل،  �أمام  توقفت  دينية.  �أنا�ضيد  �جلدد. 

ملتح،  فتى  �أثر� حل�ضام. وقف مكانه  �أجد  فلم 

�أغلفتها  مرت��ضة،  �رش�ئط  عن  �لغبار  ينف�ض 

بال  وبع�ضهم،  ل�ضيوخ متعممني،  حتمل �ضور� 

عمامات. بع�ضها كتب عليها ف�ضائل �ل�ضالة، 

بينما  �حلجاب.  ف�ضائل  �ضعار  حملت  و�أخرى 

تر��ضت �أ�ضفل �ضناديق �ال�ضطو�نات و�ل�رش�ئط 

�لتي  و�لبو�ضرت�ت  �ملل�ضقات  من  جمموعة 

�ضورت بورتريهات للدعاة �جلدد، �ضفوف من 

�رش�ئط �خلطب لكل �ملنا�ضبات.

وجاءين  خمنوق  ب�ضوت  ح�ضام  عن  �ضاألت 

�أن  �ضوت �لفتى، وهو ينظر يل �ضذر� مو�ضحا 

»�الأخ ح�ضام �لدين يوؤدي �ضعائر �لعمرة«. 

يحدث.  مما  �ضيئا  �أ�ضدق  ال  مذهولة  �رشت 

و�الأحلان  �ملو�ضيقى  من  عمر�  ��ضتعدت 

ليايل  ��ضتعدت  و�ل�ضجية.  �لعذبة  و�الأ�ضو�ت 

روحني  ون�ضوة  بالعود،  وعزفا  مالحا، 

باملو�ضيقى وباأحلان �جل�ضد. بكيت بال �ضوت، 

وم�ضحت دموعي مر�ر�، لكنها مل تتوقف. بللت 

قمي�ضي ومناديلي �لورقية، و��ضرتيت غريها، 

�لتاك�ضي.  فابتلت كلها، وحتى مناديل �ضائق 

له  تركت  بعدما  �ل�ضائق  من  هربا  رك�ضت 

�ل�ضيارة كبحرية ر�كدة. ومل تتوقف دموعي.

بكى كل زمالئي يف �لعمل دون �أن يعرفو� �ضبب 

جميعا،  للزبائن  �لعدوى  و�نتقلت  دموعي، 

�ند�حت  ثم  �الأمر،  �أول  يف  دموع  بال  فبكو� 

�أر�ضية �ملطعم  دموعهم جميعا، حتى حتولت 

�إىل بحرية ر�كدة. ومل تتوقف دموعي. دخلت 

مع زميالتي �إىل غرفة تغيري �ملالب�ض وخلعت 

و�الأ�ضود،  �الأحمر  �للونني  ذ�ت  �ضريت«  �لـ»تي 

�أن  دون  �لق�ضرية،  �ل�ضيقة  �ل�ضود�ء  و�جليب 
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�لد�خلية  مالب�ضي  خلعت  �لبكاء.  عن  �أتوقف 

و�رتديت  ح�ضام،  �إياها  �أهد�ين  �لتي  �ملخملية 

�ملايوه ذو �للون �الأحمر و�الأبي�ض، ومل �أتوقف 

عن �لبكاء. وعدنا ملمار�ضة �لعمل باملايوهات، 

ومل يلتفت �حد �إىل جمال �أج�ضادنا، الن�ضغالهم 

دموعي  �أثارتها  �لتي  وب�ضجونهم  بالبكاء، 

ودموع زميالتي وكل �حل�ضور.

�لبحرية  يف  �ملدينة  غرقت  كامل  الأ�ضبوع 

�لكبرية، و�أ�ضبحت �لزو�رق هي و�ضيلة �النتقال 

�لوحيدة يف �أرجاء �ملدينة وخالل هذ� �الأ�ضبوع 

�لطايف  بالزورق  �ل�ضباحية  �أبد�أ رحلتي  كنت 

�لفتى  و�ضول  �أرقب  �لعمارة.  مدخل  �أمام 

�ضوى  �أ�ضمع  وال  �ملحل،  �إىل  طافيا  �مللتحي 

يزول  فال  �لكرب،  وزو�ل  �لهم،  تفريغ  �أدعية 

ح�ضام  عاد  عندما  بكائي.  ينقطع  وال  غمي 

�أخري� ��ضتطعت �أن �أمنع عيني عن �لبكاء. لكني 

مل �أ�ضتطع �إيقاف تورمهما، وال �حلمرة �لقامتة 

�لتي �أ�ضابت بيا�ضهما. وليتني ما توقفت عن 

�لبكاء.

ثقيلة  حلية  �ضاحب  �أ�ضبح  �ملو�ضيقى  �ضاحر 

طويلة، يرتدي جلبابا �أبي�ض وي�ضع �ضو�كا يف 

جيب �جللباب �لعلوي. تفوح منه ر�ئحة خانقة 

�لدين«،  ح�ضام  »�الأخ  نف�ضه  ي�ضمي  عطرية. 

ويغ�ض ب�رشه عني. 

�الأخ ح�ضام �لدين �أز�ل عذريتي و�الآن ال يرغب 

يف �أن يرى وجهي. يقول �أنني �ضاأفتنه! و�أنني 

و�ل�ضو�ب.  �لهد�ية  طريق  �إىل  �أعود  �أن  يجب 

ال  �نه  ويقول  �حلجاب.  �رتد�ء  مني  يطلب 

�ضالل  على  ظللت  �إذ�   
ّ
علي ي�ضرت  �أن  ي�ضتطيع 

�رتطمت  �حلجاب.  �أرتد  ومل  �الأوىل،  �جلاهلية 

�لقلب،  �إىل  �لقدم  من  �الأمل  �متد  بحجر،  قدمي 

من ذ�ت �لقدم �لتي قبلها ح�ضام تقربا وتودد� 

�لذي  �لقلب  ذ�ت  �إىل  وهياجا،  وع�ضقا وحمبة 

ذوبته �ملو�ضيقى و�الأحلان و�لغناء و�لطرب.

�أفي�ض  ال  �أملي،  كل  رغم  �أنني  الحظت  لكنني 

�ضوى باملو�ضيقى. مل تكن روحي �إال جمموعة 

روحي  فرتق  ت�ضدو،  و�الأحلان  �الأنغام،  من 

ت�ضف  ت�ضامح.  ال  لكنها  حل�ضام،  تغفر  وت�ضف، 

لت�ضامح، لكنها ال تفهم. ثم ينطلق من �أعماقها 

�ضيء.  كل  روحي  منه  تفهم  �ضاخب  �إيقاع 

�ملنزل  �إىل  �أعود  و�أنا  عال،  ب�ضوت  �أ�ضدو 

�خلايل، �إىل مملكتي �ل�ضغرية، �أ�ضدو بكل حبي 

للمو�ضيقى و�لغناء �أجمل ما �ضمعته، وال �أبايل 

قال  و�لبع�ض  جمنونة،  �أين  عني  قالو�  باأحد. 

�أكن  ومل  ب�ضجن،  ��ضتمعو�  و�آخرون  �رشموطة، 

�أبايل. �ضمعت وقع �أقد�مه �خلفيفة على �لدرج، 

�ألتفت.  مل  لكنني  �خلافتة،  ند�ء�ته  و�ضمعت 

خلفي،  �أغلقته  بالباب.  �ل�ضقة  مفتاح  �أدرت 

ودخلت �إىل غرفتي ورميت بنف�ضي على عر�ض 

مملكتي.. وحدي و�ضوت �ملو�ضيقى. 
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) 1 (

نهاية نب�ش

َك�ضَف عن نيِته.. �زد�َد معدُل نب�ضاِت 

قلبها..

�أر�د �أن يطمئنها.. َف�ضَل يف خطِته..

 حتت نيٍة جديدة.
َ
 َتدثر

) 2 (  

ف�شائية

�نتهى من ع�ضائه باكر�.

�تكاأ ي�ضاهد فيلمه �ملف�ضل..

�أ�ضارت �إليه،

تظاهر �أنه ال ير�ها.!

�نتهى  حينما  �رشيرها..  فوق  ج�ضدها  طر�وة  �أرخت 

�لفيلم جاءها فاغر� فاه.. تظاهرت بالنوم.

حلظات..

على  �ملطر  وت�ضاقط  �لنافذة  �لربق  وم�ضات  و�خرتقت 

هيئة قطع ثلجية.

) 3 (

وثب عال

حتكي �أ�رش�رها الأبنتها �ل�ضغرية.

�ل�ضعر  �ضاحب  قبلة  لذة  هي  ما  يل  حتك  مل   : �لبنت  ــ 

�لطويل لك..؟!

) 4 (

هروب بطعم املاء

�ضقطت خمدته من حتت 

ر�أ�ضه..

نه�ض الأخذها.. �ضقط هو �الآخر.. تكا�ضل،

فنام بجانب �ل�رشير..

�ضحا من نومه باكر�ً.. �بت�ضامٌة متالأ وجهه.!

) 5 (

هذيان

 �أ�رشقت �ل�ضم�ض.. تقاطر �لندى.

غنت �لع�ضافري..

�ضحا من نومه يهذي : �أنا �أحبها..

بالغ يف هذيانه.. �نتف�ض �ل�ضبح بجمال هذيانه..!!

�غت�ضل.. و�حت�ضى قهوته.. قر�أ �ضحفه وغادر منزله �إىل 

مكتبه.. 

) 6 (

اأر�ش خاوية

�أ�ضو�ت تدغدغ خاليا ج�ضمه.. يربت على كتف زوجته 

مبتهجًا..

ت�ضاأله : ما هذه �الأ�ضو�ت �ل�ضادرة من منزل جارنا..؟

ــ يحتفل مبرور عام على هجر�نه علبة �ل�ضجائر..

تنتهي �حلفلة و�ل�ضم�ض تر�ضل خيوطها..

�أر�ض منزله مليئة ببقايا �ضجائر �ملدعوين.!!

) 7 (

األوان

�ضا�ضة تلفازه ملونه.. تبخرت �ألو�نها فجاأًة.!

ت�ضع من معطفها  �ألو�نًا  فر�أى  عنها،  يبحث  عنقه  �أد�ر 

�لذي �أهد�ه لها قبل �ضفره �الأخري..

��ضتغنى عن �لتلفاز..

�حت�ضنها و�كتفى ب�ضمع هم�ضها و�لنظر يف عيونها.

كفر عن ذنبه باأن �أهدى �لتلفاز للجري�ن..
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ثالث �شــــور

 ثالث �ضور ميلوؤها كائنان، �ّللذ�ن ميالآن �لهوة 

�ل�ضحيقة بني معنى �الأ�ضياء و�لالمعنى، يحاوالن 

؛  �الت�ضاع  يف  �لتوقف  على  �لع�ضية  �لفجوة  �ضد 

لطبيعة يف �لطني �ملطبوخ يف فرن �الإله،كل �ضيء 

عن  �لبحث  يف  تتحركان  �لعينني  عد�  ما  جامد 

زهرة �لذنب �الأوىل �لتي �ختفت بفعل فاعل!.

ال�شورة الأوىل

 على ميني �ل�ضورة تاأتي �لع�ضفورة �الأكرب، بوؤبوؤ� 

عينيها مرتفعان، رغم �أنها تنظر بارتفاع �ضاقط 

قلياًل،  ر�أ�ضها  �أنزلت  �أنها  نتيجة  علو  وكاأنها من 

�لرقيقني،  جفنيها  تالم�ض  بالكاد  �ضعرها  �ضة  َقَ

لتخرج  �لعليا  �ل�ضفة  َت�ضغطها  �ل�ضفلى  �ضفتها 

�ضورة فمها �لذي ي�ضبه �جلرح ؛ كفعل ��ضتهز�ئي 

�ليمنى تتكئ  ؟، يدها  �أو ملاذ� يحدث  مبا يحدث 

عليها بظاهر �لكف، وكاأنها تخفي كفها �مل�ضوه 

�لطينية  �لقاعدة  على  �ل�ضاذة  �خلطوط  �خلطوط، 

�ليد  حدث!  ما  خطاأ  هناك  �أن  تدرك  وكاأنها 

�الأ�ضغر  �لع�ضفورة  وبني  بينها  تختفي  �لي�رشى 

فال يبني منها �ضوى ثالثة �أ�ضابع ون�ضف، �الأذن 

�ليمنى غابت عن �ضمع �ل�ضورة بينما �َرنبة �أذنها 

�لي�رشى تختل�ض �لظهور �أ�ضفل �ضعرها �لق�ضري.

للموؤ�مرة  متهيئ  غري  �ل�ضورة  يف  �جل�ضد  و�ضع   

�ل�ضاقان  فيجئ  لل�ضورة،  اللتقاط  حتاك  �لتي 

�ليمنى  �لِرجل  علو  بفعل  �أطر�فهما  يف  ملتفني 

 بلون 
ً
على �لي�رشى، �لِرِجالن �للتني ميتطيان حذ�ء

�لبحر، تنح�رش فردة �ل�رشو�ل �لقطني على �لِرجل 

�إىل منت�ضف  �لركبة، وي�ضل  بعد  �إىل ما  �لي�رشى 

�ل�ضاق يف �لرجل �ليمنى وكاأن �لوردة �خلما�ضية 

�الأور�ق ت�رش على �مل�ضاركة ببقعتها �ل�ضحابية.

باأذنيه  �ل�ضغرية  �لرب�عم  بلون  �لقمي�ض  ينب�ضط   

�الأول،  �لزر  بد�ية  لهما  �مل�ضاوي  ؛  كتفيها  على 

باجل�ضد  �لتربك  يف  �آخر�ن  زر�ن  ي�ضاركه  و�لذي 

�لع�ضفوري �الأكرب.

على ي�ضار �لع�ضفورة �أو حتى على ي�ضار �لع�ضفورة 

توثبها  ويظهر  �الأ�ضغر  �لع�ضفورة  تتوثب  �الأكرب 

من �أرنبة �أنفها �لكرزي، �ضفتان بلون �لكرز...

ال�شورة الثانية

يف نف�ض �ملكان يقعيان لكنَّ ب�رشيهما مفرتقان، 

�لع�ضفورة �لتي على �لي�ضار تتكئ بيدها �لي�رشى 

فخذها �الأمين.

�لزرقة،وبنق�ض  �عتمرته  �لتي  �لكر�ضي  على 

منبتهما،  حتى  �أ�ضابعها  على  مرجاين.�ضاغطة 

�ليد  �جل�ضد.  باجتاه  هاربة  فهي  �الإبهام  عد�  ما 

مرة  �الإبهام  بقليل.  �لركبة  �أعلى  و�ضعت  �ليمنى 

�الأ�ضابع؛�لتي  باقي  �الإجتاه عن  �أخرى منف�ضلة 

ال تبان منهما �ضوى �ل�ضبابة و�لو�ضطى، و�الثنتان 

�الأخريان؛�ختفتا بني فخذي �لع�ضفورتني.

�لِرجل �ليمنى ال تت�ضاوى مع �لي�رشى يف م�ضتوى 

�الرتفاع؛فاليمنى ممتدة �إىل �الأ�ضفل ب�ضكل بارز، 

ويبني ظاهر �لقدم ب�ضكل عمودي.

 �لع�ضفورة �الأوىل �لتي تقعي على ميني �ل�ضورة، 

ما  �ضيئًا  وكاأن  �أفقي،  باجتاه  بب�رشها  �ضارحة 

يحدث هناك!.

تتد�خل �أ�ضابع يديها؛مت�ضابكة، ما عد� �الإبهامني 

فهما غري مت�ضابكني؛ب�ضكل قاطع.

ت�ضع �ضاقها �ليمنى على �لي�رشى من �الأ�ضفل، من 

منبت �لقدم؛ لتظهر �لقدم �لي�رشى ب�ضكل خجول، 

ال يكاد يظهر.
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ال�شورة الثالثة

ما؛  حدثًا  �أن  على  تتفقان  تكاد�ن  �لع�ضفورتان 

�أمام  �إىل  م�ضوب  فنظرهما  �ملتابعة؛  ي�ضتحق 

�لنظرتني  ولكن  �ليمنى،  �جلهة  نحو  �ل�ضورة 

خمتلفتان، فالع�ضفورة �الأوىل يف �ليمني، ت�ضغط 

تظهر  �أن  دون  باأ�ضنانها؛  �لعلوية  �ضفتها  على 

�الأ�ضنان.

بوؤبوؤ �لعني �ليمنى لي�ض يف و�ضط �لعني متامًا،فهو 

�لي�رشى؛فهو  �لعني  بوؤبوؤ  �لي�ضار،عك�ض  �إىل  مييل 

يف �ملنت�ضف،مائٌل �إىل �الأعلى. �لغريب يف �الأمر 

بظاهر  تتكئ  �ليمني  يف  �الأوىل  �لع�ضفورة  �أن 

يبني  �لي�رشى،فال  يدها  وتخفي  �ليمنى،  يدها 

�ضوى ظفر �الإبهام.

حتاول  �أن  قبيل  �لي�ضار،  يف  �الأخرى  �لع�ضفورة 

�ل�ضورة!،  جمدت  ركبتيها؛  على  كفيها  و�ضع 

لتظهر كفها �لي�رشى ن�ضف منب�ضطة �أعلى �لركبة. 

ب�ضابونة  جيد�ً  �أم�ضكت  قد  �ليمنى  كف  بينما 

رجلها �ليمنى.

توحي  �لي�ضار  على  �لتي  �لع�ضفورة  نظر�ت 

�ضفتيها  خالل  من  �لبكاء،وذلك  �إىل  �أقرب  بحزن 

�ملزمومتني وعينيها �ملبهورتني بفعل �حلدث. 

يف هذه �ل�ضورة )�لثالثة( �ضيء و�حد ِ�تفقت عليه 

�حلدث  �ملرتابة،جتاه  �لع�ضفورتان؛نظرتهما 

�حلقيقي يف �الأمام.

 الرجل �شاحب احللم

�إىل �لبيت  �أن عامر رجع   ما ح�ضل بال�ضبط هو 

قبل �ضالة �لظهر بن�ضف �ضاعة، و�لذي عادة ما 

زوجته  الحظت  �ضاعة.  بربع  �ل�ضالة  قبل  يرجع 

عندما  �إال  ت�ضاأله،  �أن  �لبد�ية  يف  ت�ضاأ  فلم  ذلك 

ويف  بدقيقة  �لو�حدة  تعدت  �ل�ضاعة  �أن  الحظت 

هذ� �لوقت كان ال بد �أن يكون يف �مل�ضجد. تعودت 

ذلك منه، منذ زو�جهما قبل ع�رشين عامًا.�ضاألته:

- �ألن ت�ضلي �لظهر ؟

مل  �أنه  ويقنعها  يتجاهلها  ولكي  يجبها،  مل 

�ل�ضوؤ�ل  عليه  فاأعادْت  عينيه،  �أغم�ض  ي�ضمعها؛ 

ب�ضيغة �أخرى :

- �ألن تذهب لل�ضالة ؟

- مت�ضايق..

و�أخذ  حلمه  يف  �لفائتة  �لليلة  ر�آه  ما  يف  غرق   

معنى  �إىل  يو�ضله  تفكريه  لعّل  جيد�ً  ي�ضتعيده 

ب�ضوت  �حللم  يتهجى  �أخذ  �حللم،  لتف�ضري  يف�ضي 

فيه  بذور�ً  و�أ�ضع  و�ٍد  يف  �أم�ضي  كنت  خفي�ض: 

يف  وتثمر  وتنمو  تنبت  نرثها  من  �نتهي  وحني 

نف�ض �للحظة، ثم ينقطع �حللم..

تخاطبه  �أن  فقررت  زوجها،  حالة  �ملر�أة  �أقلقت 

بعد �لغد�ء قبل �أخذ قيلولته، �ضوف تد�عبه ومت�ضد 

�ضدرها،  على  ر�أ�ضه  وت�ضع  ؛  وتقبله  ظهره  على 

و�ضت�ضاأله حينها عما ي�ضغل باله. 

�ضفة،  ببنت  ينب�ض  �أن  دون  �لغد�ء  عامر  تناول 

�لذي  �الأرز  �ضحن  عن  ب�رشه  يرفع  مل  �أنه  حتى 

�ضمته  من  تخرجه  �أن  زوجته  وحاولت  �أمامه، 

�لذي �أ�ضبح ينمو بد�خلها على �ضكل بذرة مقلقة.

- �ألن تتكلم؟. قالت.

ي�ضتطع  مل  ولكنه  يجيب  �أن  يهم  وكاأنه  لها،  بد� 

له  تكرر  �أن  بدورها مل حتاول  �أن يجيبها، وهي 

�ل�ضوؤ�ل.

حاول �أن يفتعل �لنوم. متلمل يف فر��ضه. ما يقلقه 

�حللم  وياأتيه  ينام  �أن  بل  ذ�ته،  بحد  �حللم  لي�ض 

مرة �أخرى، ويف نف�ض �لوقت، �أح�ض باإعياء نف�ضي 

يكرب يف د�خله.

بعد مكابدة ما يقارب �ضاعة؛ �أح�ض عامر، �أن �لنوم 

�جلفنان.كان  �نطبق  عينيه؛ حتى  �إىل  يت�ضلل  بد�أ 

مي�ضي يف و�ٍد وي�ضع بذور�ً فيه، وحني �نتهى من 

نرثها،نبتت ومنت و�ينعت؛ روؤو�ض �ضغرية الأجنٍة 

ال تتحرك. 
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عوا�ش

 ها �أنا �الآن �أقف بعد دور�ت �لرتنح �لزمنية �لتي 

�أ�ضعف ذ�كرتي على  ��ضتمرت ثماين �ضنو�ت، و�أنا 

�ضنو�ت  ثماين  يثقلها.  �لذي  �لفكري  �الإثم  حمل 

�لوجع �مل�ضتمر يف مفا�ضل  �أحاول �ضياغة  و�أنا 

ركبي، لكني مل �أكن متخاذاًل �أبد�ً...

 عو��ض �مللعونة– كما كنُت �أناديِك؛ عندما يد�هم 

�حلزن روحِك �ملرحة، كمزحة ثقيلة ال يعرف فك 

ج�ضدك،  تفا�ضيل  �أحمل  زلت  ما  �ضو�نا.  �ألغازها 

قطيعك  عن  �ملارقة  �أيتها  �لغياب،  يف  �ملبتهجة 

�لتاريخ  مر  على  �ملنتنة  بالعاد�ت  �ملتعفن 

�جل�ضدي.. يا للعرب �الأ�ضاو�ض، يا للذكورة �ملخـ....

 عو��ض ها �أنا �أقف �الآن �ضد من �رشقِك مني ؛ �بن 

�لكـ.....

 �ضاأخاطبَك �الآن، نعم �الآن �ضاأخاطبَك علنًا، على 

مر�أى من �لعامل.. �أعلم �أنَك من �لل�ضو�ض �الأ�ضاو�ض 

�لذين �رشقو� �لفرح، فلتهناأ �أنت و�لزبانية؛ �رشقت 

فال،  قلبي  من  عو��ض  ت�رشق  �أن  لكن  �لنار!؛ 

�ضاأجلدَك �الآن عالنية كما جلدت قلبي �رش�ً، وكما 

حملُت نغ�ضي �مللتهب �إكر�هًا.

احلكاية املتبقية..

كثري�ً،  تت�رشط  ال  معي،  ووديعة  هانئة  كانت   

حتى  غبية،  تكن  مل  نعم  �أبد�ً،  غبيًة  تكن  ومل 

وهي تعنكبني يف قلبها، �أعلم �أنها مل تكن تعني 

فياحلقيقة ما قد فعلت، لكن �بن �لكـ..

وقلة  فاقتي،  رغم  حتتاجه،  ما  لها  �َ�ضرتي  كنُت 

ما يف �ليد، ولكن مل تقرتب يدي من �حلر�م، كما 

يفعلون بنا..

ما  �الأو�ن على كل  فات  قد  �أنه  يا عو��ض  ِ�علمي 

�أكتب  �أن  يلزمني  ما  هو  لِك  حبي  ولكن  حدث، 

من  خرجُت  �أن  بعد  �لدمع  ذرفُت  �الآن.كم  �إليِك 

�أين  و�ضاأعرتف  فيه،  ترقدين  �لذي  �مل�ضت�ضفى 

كابرُت �نهمار دموعي �أمامك لي�ض خ�ضية من �أن 

من  �أ�ضد  حتى  حزين  قاومت  ولكني  ت�ضاهدينها، 

عزميتِك �ملنهارة. �أي عقل �أعوج �ضنع من جمالِك 

و�إن�ضانيتِك و�أو�ضلِك حلالتِك.

ح�ضنًا.. عو��ض؛نائمة يف �إحدى م�ضت�ضفيات م�ضقط، 

ج�ضدها  نه�ض  لقد  �ل�رشطان؛  مر�ض  من  تعاين 

�ل�ضور  وح�ضب  �الأمين،  نهدها  ُقِطع  فلقد  نه�ضًا، 

و�لفحو�ضات �الأخرية بد�أ ينت�رش يف خاليا �لنهد 

�الأي�رش. يا �إلهي كيف كانت �ضبية تختال، عو��ض 

ِ�بنة حينا،يا ِ�بنة �أكابر �لعرب؛ �لبي�ضاء �ملمتلئة 

�أتذكرين عندما قلِت: ف�ضحتني. كنُت  �لتفا�ضيل. 

�أحفر ��ضمِك على جذع كل �ضجرة ت�ضادفني!. 

 كيف �أقنعِك، باأن تدخلي قلبه؟

 هي �ضفقة ما، �أم ماذ�؟

ر�ده منِك؛ وتركِك تو�جهني م�ضريِك، عزالء. 
ُ
�أخذ م

غرفتِك  من  م�رشعًا  خرجُت  ملاذ�  عرفِت  هل 

و�أنت  بالبكاء،  �أجه�ضِت  �أن  بعد  �مل�ضت�ضفى؟  يف 

من  تنفر  �لدماء  جعلت  �لتي  جملتِك؛  تخرجني 

يل.. تبقى  ما  �أنت  قلِت:  عندما  �لغائر،  جرحي 

�ضغرية  �رشة  يف  �أحملها  �لغائرة؛  و�ضحكاتك 

د�خل قلبي؛�ملتد�عي ب�ضبباملر�ض و�حلزن.

�لتي  �ضيء، عو��ض  �لتي كانت تقنع بكل   عو��ض 

�أ�ضاو�ض، عو��ض  كانت حتمل ن�ضاط ع�رشة رجال 

�لتي حتمل من �جلمال و�الأنوثة، عو��ض �لرقيقة، 

�لتي  عو��ض  �لوعي،  من  قدر�ً  حتمل  �لتي  عو��ض 

تهتز  �ضاخمة  مثمرة  �ضابرة  بالدي؛  نخلة  ت�ضبه 

بغنج كلما د�عبتها طرفة عني، �أو كلمة رقيقة.

 ملاذ� جعلِت �ل�ضافل يعاملِك كمتعة؟. 

لذ�ته  �ضيوح  ب�ضو�قيك،لي�ضقي  يعبث  تركته  ملاذ� 

�لعط�ضى؟. 

ملاذ� �أحتِت له فر�ضة �أن يح�ضنِك؟.

 ملاذ� تركته ي�ضقي �أر�ضِك؟. 

هو  نحوِك،  �ملتد�عي  �لكالم  هذ�  على  �عذريني 

حتى  متامًا  نحوه  هو..  له  م�ضوب  �الأ�ضل  يف 

تندك قلعته �لرملية �لتي يتمرت�ض خلفها؛ بحقده 
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حتتها  يخفي  و�لتي  و�دعاء�ته،  ونزقه  وغ�ضبه 

�ضخ�ضية، �ملتطرف و�لعلماين و�لليرب�يل و�ليميني 

و�لي�ضاري و�ملتدين و�مللحد و�ملعتدل؛ يعي�ض كل 

�ملفتعلة،و�أمر��ضه  وحياته  �لقبيحة،  تناق�ضاته 

�لنف�ضية و�جلن�ضية!.

�لتي  �أيامنا  �أذكر  �أن  �أبد�ً  ي�ضعفني  ال  مز�جي 

�ملتغامزة  �لكون؛  قبة  جنوم  على  ر�ضمناها 

ب�ضحكاتنا،  ممزوجة  معنا،  بتو�طئها  �لليل  يف 

ونكاتنا �لبذيئة تارة.

�ملو�فق  �ل�ضبت  يوم  بر�ضالتِك يل  �حتفُظ  زلُت  ما 

 7:45 �ل�ضاعة  متام  يف  2002م  عام  �أكتوبر   5

..
ً
دقيقة م�ضاء

بني  دقت  عظامي  لكاأن  قا�ضية  ر�ضالتِك  كانت 

�ضخرتني على مهٍل:

» حبيبي مل يخاجلني �ضك يف حبي لَك، ومل �أكن 

�أكرث.. حبنا  يعي�ض  حتى  لكن  يل،  حبَك  يف  �أ�ضُك 

وحتى ال نحرتق.. �ضنفرتق«.

فو�ت  بعد  علمُت  حدث..،الأين  فيما  �أناق�ضِك  مل   

�الأو�ن؛ مبوؤ�مرة �ملت�ضلق �لذي �رشقِك، ورماك يف 

�إحدى م�ضت�ضفيات م�ضقط، عزالء ينه�ضك �ل�رشطان 

حتملينها  �ضغرية  �رشة  من  �إال  وحيدة  و�حلزن، 

يف قلبِك.

كائنات حانة اللوؤلوؤ

�لطاولة �لثانية..

 نظر �إليه بعينني �ضبه مطفاأتني، كرع من علبته. 

د�ر وجه �لرجل �ملقابل لهفي خاليا دماغه،وهو 

يت�ضاءل من هذ�؟!.

كرع �لـ)جودي�ض( ف�ضعر مبر�رة مذ�قها تن�ضاب �إىل 

دماغه،قفز  �إىل  معدته  من  �لكحول  جوفه،�ضعد 

وجه �لرجل �ملقابل له �إىل وعيه جمدد�ً، حماواًل 

يف  فيها  تبقى  ما  ودلق  �لعلبة  رفع  يتذكره.  �أن 

�أنه  �إىل  ِ�نتبه  �أخرى.  �لرجل مرة  �إىل  جوفه، نظر 

وجهه..  تقا�ضيم  على  �ضغط  �إليه،  �لنظر  يختل�ض 

نعم �أعرفه، لكن من يكون؟.

 �ضنينه �لثالثون �لتي ق�ضاها، يف �ل�ضبط و�لربط؛ 

خرج منها ومعه �ضتة �أطفال، ودين �أثقل كاهله، 

�ضنينه  طو�ل  وم�ضى  وب�ضيط،  قنوع  �أنه  ورغم 

هادئا ومطو�عا، مل يتمرد حتى على نف�ضه..

�ضاهد نف�ض �لرجل بعد �أن غفل يف �لتفكري �أن نظره 

م�ضوب جهته؛ بتمعن. �إنه �الآن غا�ضب و�لكحول 

يت�رشف  يجعله  ب�ضكل  دمه،  يف  ت�ضتعل  بد�أت 

الأحد  �أح�ضب  ر�أ�ضه: ملاذ�  بال ح�ضابات. جال يف 

ي�ضايقني،  نعم  ي�ضايقني..  هو  ح�ضابات؟  هكذ� 

ويتل�ض�ض على �ضيء ما �أمار�ضه، ال بد من �إيقافه..

ال بد من ذلك. نه�ض و�أ�ضار له ب�ضبابته ومن ثم 

�أ�ضار �إىل �ضدره: �أنت، هل تعرفني؟

جبان  �أنت  �إليك:  جتيب؟  ال  ملاذ�  �لرجل.  �ضمت 

�لرجل، وهم�ض  تريد؟. فجاأة نه�ض  وحقري، ماذ� 

و�ضط  يده،  من  �أقتيد  �حلانة.  �أمن  رجل  �أذن  يف 

بحيث  متتالة،  وتوعد�ت  �ملتالحقة،  �ضتائمه، 

يف  و��ضحة  وغري  مرت�بطة،  غري  �جلمل  خرجت 

بع�ض �الأحيان.

�لطاولة �خلام�ضة

 رجالن متقابالن �أحدهما يعتمر كمة ود�ضد��ضة؛ 

�أ�ضلع  فكان  �الآخر  �أما  �ل�ضتني،  عن  يقل  ال  بعمر 

�لنوع  من  ريا�ضيني  وقمي�ضًا  بنطلونًا  ويرتدي 

�لرخي�ض، �لذي ال يتعدى �ضعره �لثالثة رياالت، 

عمره حو�يل يف منت�ضف �خلم�ضني. دون �أن يكون 

�ضاعة،  ربع  �ضمت  وبعد  متو��ضل  حديث  هناك 

قال �لرجل �خلم�ضيني:

- �ضدقني �أنا �أحرتمك، و�أعزك..

- �أح�ضنت. مل يردف غري تلك �لكلمة، وكاأن هناك 

�تفاقًا ليو��ضل �الآخر كالمه.

- و�هلل و�جد �حرتمك.. �أنا �أخوك �ل�ضغري، �أو �أنت 

مثل �أبوي، لي�ض ال.

- �ضمع نته..

و�نت  �حرتمك،  �أنا  �قولك  �أنا  �أنا..  ��ضمع  - كيف 
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تقول �ضمع نته؟!.

هذ�  تردد  و�أنت  �ضاعة  عادلك  �أقولك؟  مو   -

�لكالم..

- يعني نته ما حترتمني؟

- يا �أبوي �حرتمك.

�ل�ضغري،كيف  �أخوك  مثل  �أنا  �أبوي..  يا  كيف   -

ت�ضتهز�بي؟

- �أعوذ باهلل..

�ضيطان؟  �ضايف  �إنته  كيف؟  باهلل،  �أعوذ  كيف   -

�حلق علي �أنا �للي جال�ض �حرتمك.

- �أ�ضال �أنا عارف �أنك حترتمني، ب�ض فتح �ضالفة 

ثانية..

�أول مره خربتك  - خال�ض زين ما تزعل.. تذكر 

عن ذ� �ملكان؟

- �يو� عارف وجينا مع بع�ض..

- و�ي�ض بعد؟

- كيف �ي�ض بعد؟

�أنه  �ضدقت  ما  دخلنا  يوم  تذكر..  ما  قايلك   -

�لقوطي بثمان ميه، تر�ه �أنا قدمي يف ذي �ملنطقة، 

ما  �ضاكن كان  �أنا  يوم  �ملكان  �ضايف خلف هذ� 

حد هنا، �حلني كلهن �الأر��ضي �ضلطوهن..

قاطعه.

- يا مر�د قايلك ما تذكر حد و�إال �أروح..

رب  من  �إال  �أخاف  ما  �أنا  تهددين؟  كيف   -

�لعاملني.

- كلنا نخاف من رب �لعاملني

- ال ما كلنا، هاذال ما يخافو رب �لعاملني.. و�إال 

كيف ياأخذو�..

قاطعه مهدد�َ باملغادرة.

- يا �أخي قايلك، ب�ضك ما ت�رشب و�جد، الأنك دور 

تهذي.

- �أنا �أهذي ملا �أقول �حلق، �أهذي..

على  رمى  �أن  بعد  غادر  �ل�ضالمة.  مع  �هلل  يا   -

�لطاولة قيمة ما �رشبه.

يغادر،  ندميه  �ضاهد  �أن  بعد  ر�أ�ضه،  مر�د  �أد�ر 

من  عب  �لباب.  من  خرج  حتى  بنظره  و�أو�ضله 

�لعلبة �لتي يف يده، وقال:

- روح..ال،.. �أنا �ضحيح فقري ما عندي �ضيء، ب�ض 

ما �أخاف �إال من رب �لعاملني. 
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األوان �شمعية 

�الأم،  تدخلت  مربحا،  �رشبا  �ضيفا  �الأب  �رشب 

فقال لها �الأب منفعال: »�بنك ير�ضم على �جلدر�ن«، 

جزئني،  �إىل  �ل�ضمعية  �الألو�ن  ك�رش  ثم  �ضيف،  بكى 

وبع�ضها �إىل ثالثة.

 نام �ضيف يف �لغرفة �ملجاورة لغرفة و�لديه كما 

�لعادة، لكن هذه �ملرة على �رشير مريي كما  هي 

ذلك  تفعل  فمه كما  قبلته مريي يف  لي�ض معتاد�. 

بعربية  �أفهمته  بحنو،  �إىل �ضدرها  خفاء، و�ضمته 

مك�رشة �أن �الأب ي�رشبه الأنه يخاف عليه، مل يفهم 

�ضبب دفاعها عن �الأب، فاند�ض يف ح�ضنها. 

ر�ضم �ضيف على جد�ر غرفة �ل�ضف باللون �ل�ضمعي 

�الأحمر �لذي يحب. عاقبته �ملعلمة باأن يرفع �لكتب 

على يديه عاليا. مل ترتخ يد�ه، ظل يفكر يف �ضدر 

مريي.

خرب �أحد� عن عقاب �ملعلمة، 
ُ
عاد من �ملدر�ضة مل ي

ومل ينتبه �أحد ل�رشورة �أن ي�ضاأله عن �ضيء. تناولته 

�أذنه  طرف  ق�ضمت  ح�ضنها،  �إىل  ف�ضمته  مريي 

ب�ضفتيها، فابت�ضم لها. 

�لكبرية،  �حلديقة  مريي  �ضقت  �ليوم  ذلك  ع�رش 

على  ت�ضحك  ال  وجوها  ير�ضم  �ضيف  كان  بينما 

جد�ر �حلديقة، وبخته مريي، »بابا ي�رشب �ضيف«، 

و��ضتمر �ضيف بالر�ضم. 

�كت�ضفت �ملعلمة جمدد� وجوها عاب�ضة على �جلد�ر، 

ت �ضيف من يده �إىل مكتب �الأخ�ضائية. 
ّ
جر

ما  لالأخ�ضائية  �ملعلمة  �رشحت  ق�ضرية  جمل  يف 

�إليه �الأخ�ضائية،  ة. توددت 
ّ
فعل �ضيف �أكرث من مر

�إىل  �أو  وجهها  �إىل  ينظر  مل  �جللو�ض،  منه  وطلبت 

ت�ضاأله: »لي�ض ت�ضخبط على �جلدر�ن  عينيها، وهي 

يا �ضيف«. رفع عينيه �إىل عينيها يف �للحظة �لتي 

�إىل  بظهرها  �الأخ�ضائية  عادت  �أر�ضم«.  »�أنا  قال: 

�أن  تعرف  �إنت  �ضيف  يا  ب�ض   « مبت�ضمة:  �لور�ء، 

�لر�ضم حر�م«. 

يعرف �ضيف من درو�ض �ضابقة �أن �ل�رشقة و�لكذب 

و�لتل�ض�ض على غرفة نوم و�لديه حر�م، �إذ مل ي�ضلم 

من عقوبة ذلك يف مر�ت �ضابقة، لكن �لر�ضم حر�م، 

هذه معلومة ي�ضمع بها للمرة �الأوىل يف حياته. 

�الخ�ضائية  �بت�ضامة  �ضكل  تغري  �ضامتا،  ظل 

ر�ضم  فيه  �للي  »�لبيت  ت�ضيف  وهي  �الجتماعية، 

تنهي  تكد  مل  �ملالئكة«.  تدخله  ما  وت�ضاوير 

�الخ�ضائية جملتها حتى فرغ �لكر�ضي �ملقابل لها 

من ج�ضد �ضيف.

ر�ضم �ضيف على جدر�ن غرفة مريي �أ�ضجار� وبحر� 

نها باألو�ن 
ّ
و�ضماء، وع�ضافري ترقد يف �أع�ضا�ضها، لو

�ضمعية حمر�ء وبرتقالية وزرقاء وخ�رش�ء. كتمت 

مريي ده�ضتها باأن و�ضعت يدها على فمها، وهي 

�لو�لدين  غ�ضب  وت�ضت�ضعر  �لغرفة،  فو�ضى  تر�قب 

يف غيابهما. قفز �ضيف �إىل ح�ضنها فرحا، »مريي 

لن يدخل عزر�ئيل غرفتك بعد �ليوم«. 

عر�ش

تهم�ض �أم �لعرو�ض يف �أذن حبيب بن زهور ب�ضوت 

�لليلة.. دور  وتعمل  تدخل،  »�أبغاك  منخف�ض 

�أنفه  غطي 
ُ
لي قرب حبيب يده من وجهه، 

ُ
ي نزين!«.. 

وفمه خُمبئا �بت�ضامته �خلجلة، بينما �ليد �الأخرى 

تتقافز يف �لهو�ء »�أوووه..ال..ال«، يلكزه �أبو �لعرو�ضة 

د�عبا »دور و�حد قد�م �لن�ضو�ن.. و�هلل يا بختك يا 
ُ
م

�لعرو�ضة  �أم  وت�ضع  حبيب،  وجه  يحمر  حبيب!«، 

�ملبلغ  على  حبيب  يقب�ض  يده.  يف  رياالت  ربطة 

ويد�ضه يف جيبه.. 

تلب�ض  �أن بزغ �ضدر حمدة من ج�ضدها، وهي  منذ 
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�ملالب�ض �لف�ضفا�ضة، وتعكف �ضعرها حتت �الأغطية 

�الأوىل  �ملنا�ضبة  كان  عمها  �بنة  عر�ض  �لطويلة. 

�لتي ��ضتاأجرت لها �أمها فيه ف�ضتانا يك�ضف نحرها 

�بنتها،  �أذن  يف  حمدة  �أم  تهم�ض  �ل�ضدر.  و�أعلى 

»لب�ضي �لف�ضتان �الأخ�رش �للي ��ضتاأجرته ع�ضانك..

ميكن يتعدل بختك«.

يجل�ض حبيب بن زهور و�ضط �لرجال، ج�ضده �لنحيف 

ذ�ئبا حتت �لد�ضد��ضة، وجهه �ضديد �لبيا�ض. يجل�ض 

ور�أ�ضه  �البت�ضامات،  يوزع  مكانه،  يف  منكم�ضا 

تدخل  �لتي  �لوجوه  بني  �لنعامة  كر�أ�ض  يتحرك 

�ال�ضمر�ر،  �ضديد  �لبنية،  قوي  رجل  دخل  وتخرج. 

على  �الأ�ضمر  �لرجل  �ضّلم  مكانه،  يف  حبيب  �رتبك 

�جلميع، وعندما و�ضل بالقرب من حبيب �ضّلم عليه 

�أن  دون  من  �أخرى  بيد  فخذه  �أعلى  وقر�ض  بيد، 

ينتبه �أحد لذلك، ومن ثم جل�ض ملت�ضقا �إىل جو�ره.

ة تتبني حمدة �أّن �ضدرها مكتنز، وخ�رشها 
ّ
الأول مر

�الأخ�رش  �لف�ضتان  د�خل  وتلف  تلف  ظلت  نحيف، 

قبلها  �رتدته  وقد  الأجلها،  �أمها  ��ضتاأجرته  �لذي 

�أن  بعد  �حلّلة،  بنات  من  بنات  ع�رش  من  يقرب  ما 

��ضرتته �ضاحبته �الأ�ضلية من دبي.

 حت�ض�ضت حمدة كامل ج�ضدها، »كيف ميكن ل�ضكل 

ترى  ة 
ّ
مر فالأول  �جل�ضد«،  �ضكل  غري 

ُ
ي �أن  �لف�ضتان 

و�أّن  �لعقد،  حتت  جميل  عنقها  �متد�د  �أن  حمده 

عندما  للغاية  م�رشق  يوما،  �لذي مل حتبه  وجهها 

و�ضعت بع�ضا من �لروج �الأحمر �لفاحت على �ل�ضفاه 

�ل�ضود�ء  �الأعني  يف  �الأ�ضود  و�لكحل  �ل�ضغرية، 

�لو��ضعة. كان ذلك مما تركنه بنات عمها يف علبة 

تتزين  �لتي  للغرفة  �ملجاورة  �لغرفة  يف  �ملكياج 

فيها �لعرو�ض.

حبيب  يزحزح  �أن  �الأ�ضمر  �لبدين  �لرجل  حاول   

�لكلمات،  عرب  �خلارج  �إىل  مكانه  من  زهور  بن 

و�إفالتها بني �حلني  ليده  و�الإ�ضار�ت، وعرب م�ضكه 

و�الآخر، وكاأن له رغبة يف قول �أو فعل �ضيء ما.. �إال 

�أّن حبيب تنهد معتذر�، »دفعو� يل و�جد ع�ضان �أجي 

�لرجل  وجه  �حتقن  معك«.  �أطلع  �قدر  ما  �لعر�ض.. 

يد  لكنه �رشعان ما ترك  بالغ�ضب،  �لبدين  �الأ�ضمر 

غري  بنظرة  �لعرو�ض  �أبو  رمقه  �أن  مبجرد  حبيب، 

مطمئنة.. 

دخلت بنات �لعم �إىل �لغرفة، تفاجاأن بحمدة �أخرى 

حمدة  يعرفن..�نكم�ضت  �لتي  عمهن  �بنة  ت�ضبه  ال 

�إىل �ضدرها،  �أحد  �أن ينظر  على ج�ضدها خوفا من 

�ضبه  بف�ضاتني  �جلريئات  عمها  بنات  ت�ضاحكت 

متعرية.. فككن لها �ضعرها من ربطته..عال �رش�خ 

حمدة حتت �ضوت »�ال�ضت�ضو�ر« �ملرتفع.. 

 �أبو �لعرو�ض حبيب من يده..�ضحبه وهو يهم�ض 
ّ
جر

�متع�ض  ت�ضلية«.  �ضوية  يريدو�  »�لن�ضو�ن  �أذنه  يف 

عندما  �لغ�ضب،  عليه  وبان  �الأ�ضمر،  �لرجل  وجه 

�مُل�ضبلة،  د�ضد��ضته  و�ضع  من  وعّدل  حبيب  وقف 

وخرج من �ملجل�ض ور�ء �أبو �لعرو�ض.

�لن�ضاء  وخيمة  �لرجال،  جمل�ض  بني  �مل�ضافة  يف   

رفع حبيب طرف د�ضد��ضته حتت �إبطه لكي ال تت�ضخ 

يف �لرت�ب. 

�لرق�ض  حلبة  من  كبرية  م�ضاحة  علو�ن  �أم  �أخذت 

�لقريبة من كو�ضة �لعرو�ضة. �أم علو�ن �مر�أة مدورة 

حتت  ��ضتطاعته  ما  كل  �ضخمة،  قدم  بكرة  �أ�ضبه 

موؤخرتها،  تهز  �أن  هو  �ل�ضاخبة  �ملو�ضيقى  وقع 

و�أن تتد�فع �لفتيات بال�ضحك.. كان وجهها �ضديد 

�لبيا�ض، وكاأنها ترتدي قناعا من �لطحني، بينما 

�ضفاها  على  وت�ضع  �ل�ضو�د،  �ضديد�  ويد�ها  عنقها 

�ملكتنزة لونا فاقعا..

�لت�ضفيق  �أم علو�ن بهز موؤخرتها.. ي�ضتمر   ت�ضتمر 

و�ل�ضحك..

ما  وجهها  على  �أمها  ت�ضفعها  �أن  حمدة  توقعت   

على  �لزهري  و�لروج  �لعني،  يف  �لكحل  ترى  �أن 

�ل�ضائح  �ضعرها  من  بها  مت�ضك  �أن  توقعت  �ل�ضفاه، 

على ظهرها بف�ضل �ال�ضت�ضو�ر، بعد �أن كان جمعد� 

ور�ب�ضا على كتفيها لزمن طويل.

 ظل قلب حمدة يخفق من دون �رتياح، �إال �أن �إ�رش�ر 
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�لرق�ض  حلبة  و�ضط  �إىل  قذفها  على  عمها  بنات 

ملز�حمة �أم علو�ن، جعل �أمها تنتبه لها، كاد قلب 

حمدة �أن يتوقف عن �لنب�ض يف تلك �للحظة �لتي 

�لتقت عيناها بعيني �أمها، �إال �أّن �أمها �أوماأت لها 

�إ�ضارة الرتياحها، ومن ثم �ضفقت بيديها  بر�أ�ضها 

لكي تبد�أ �بنتها بالرق�ض.

 تدفق �لدم �إىل ج�ضد حمدة، عاد نب�ضها �إىل طبيعته، 

�أغم�ضت عينيها، جتاهلت وجود �أم علو�ن بالقرب 

عندما  �حلمام  يف  تفعل  كانت  كما  رق�ضت  منها، 

بنف�ضها، حني كان يتعذر وجود مو�ضيقى،  تختلي 

فتعو�ض ذلك باأن تدندن بينها وبني نف�ضها.

ة، 
ّ
�ملر هذه  حقيقية  مو�ضيقى  يف  ��ضتحمت   

فا�ضتجاب �جل�ضد، بان�ضيابية فاجاأت �جلميع.

�الأنظار  �ضاهدت  عندما  غا�ضبة  علو�ن  �أم  توقفت 

�لذي  رق�ضها  وتهمل  حمدة،  ج�ضد  تالحق  كلها 

قب�ضت ثمنه قبل بد�ية �لعر�ض. 

وقف �أبو �لعرو�ض بالقرب من باب �خليمة، ممك�ضا 

يف  �ل�ضغري  �خلرق  من  بر�أ�ضه  �أطل  ثم  حبيب،  بيد 

�خليمة متل�ض�ضا على حلبة �لرق�ض، و�ضعور �لن�ضاء 

�ملن�ضدلة ك�ضالالت على �لظهور. ظهر �لتح�رش على 

�لذي ميلك متعا ال  �إىل حبيب  وجهه وهو يتحدث 

ب�ض  �أدخل  �أقدر  ما  �حلّلة..«�أنا  يف  �ضو�ه  ميلكها 

�ضفته  حبيب  مّط  بعد«،  لك  وبيندفع  بتدخل  �إنته 

رزقي  على  »حتى  ناعما،  �ضوته  وخرج  �ل�ضفلى، 

حا�ضديني!«، ربت �أبو �لعرو�ضة على ظهره �ضاحكا، 

حبيب  بـ  دفع  �أن  لبث  ما  ثم  »�تهنى..�تهنى..«، 

�أن ي�ضقط على  �إىل د�خل �خليمة بعنف، حتى كاد 

وجهه.

على  �مل�ضرتك،  منزلها  حمام  يف  حمدة  تدربت 

لتدفع ج�ضدها نحو  قدميها،  �أم�ضاط  �لوقوف على 

�أن  �إىل  �الهتز�ز  خ�رشها  من�ضجم،عّلمت  ميالن 

يقطع  يكن  مل  �ضاقيها،  طول  على  �لرع�ضة  ت�رشي 

�ن�ضجامها �ضوى �لطرق �ملتو��ضل على باب �حلمام 

من �أجل رغبات �أخرى.. لكن كل ذلك مل مينعها من 

�لتدرب على هز �الأرد�ف، �إىل �أن يتحول �ل�ضدر �إىل 

قطعتني من حلوى �لُهالم..  

ظهور  مر�قبا  �أ�ضنانه  بني  �ضبابته  حبيب  و�ضع 

�لن�ضاء �مللتفات حول حمدة، �أ�ضدر تاأوهات خفيفة 

يف �نتظار �أن تلتفت �إحد�هن �إليه �إال �أن �جلميع ظّل 

م�ضدود� �إىل ما يدور على حلبة �لرق�ض. 

بوجوده،  ففرحت  حبيب،  �إىل  علو�ن  �أم  �نتبهت 

منها  �رشقته  ما  لت�ضتعيد  �لذهبية  فر�ضتها  وكان 

حمدة.. 

تناولته �أم علو�ن من يده، »حبيب...�لكل ينتظرك، 

��ضم  �إىل  فجاأة  �جلميع  �نتبه  رق�ضك..«،  وينتظر 

حبيب فا�ضتدرن �إليه، وبد�أن بالت�ضفيق، و�لزغردة، 

حلبة  �إىل  �لنحيل  ج�ضده  بقذف  �لن�ضاء  ت�ضارعت 

�لرق�ض. ��ضطدم ج�ضد حبيب بج�ضد حمدة.. فتحت 

ت�ضرت  وهي  �رشخت  و�رشخت..  عينيها  حمدة 

�ضدرها بيديها، وترك�ض. 

�لن�ضاء،  �ضحك  �ضوت  يف  حمدة  �رش�خ  �ضاع 

�ضال كتفيها على موؤخرة حبيب،  �أم علو�ن  ربطت 

�لعينني،  فاحت  وهو  بالرق�ض،  �لرخو  ج�ضده  فبد�أ 

ناحية  به  قذفت  �مر�أة،  ناحية  ج�ضده  مال  وكلما 

يف  �ضغري�  مبلغا  له  جُتهز  �الأخرى  فيما  �الأخرى، 

جيب د�ضد��ضته، فريتع�ض ج�ضده �للني كالزبدة �أكرث 

فاأكرث..

�ضدرها  لت�ضرت  �ضالها  عن  حمدة..باحثة  رك�ضت 

وردفيها، رك�ضت �إىل �أن ��ضطدمت باأمها.. 

�خليمة.. دخل  »ماه..رجال  وخائفة  الهثة  قالت 

�إىل  باإ�ضبعها  م�ضرية  �أم حمدة  رجال..!«، �ضحكت 

حلبة �لرق�ض: »هذ� ما رجال يا حمدة.. ما رجال..

�ضوفيه زين..ال �ضنب وال حلية«! 
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�لنهاية.. �نتظار  �لنوم...وال�أ�ضتطيع  على  �أقو  مل 

وعط�ضانة منذ �ل�ضباح.. وبالكاد �أ�ضتطيع �حلركة 

�أخرى يف  �إن بقيت �ضاعة  تلقاء �لباب..و�ضاأموت 

هذ� �ملكان..

و�حدة  �ضاعة  هناك  بقيت  �الأمل  تفقدي  ال   -

ويرحلون..

- من قال ذلك؟..

مليار  بعد  �إال  يعودو�  ذلك..ولن  قال  �لرد�يو   -

�ضنة..

- مليا�����ر..

- �إخف�ضي �ضوتك لئال ي�ضمعون.....

- ولكنهم بعيدون..فهل غادرو� �لبيت.. 

فقد  مايبدو،  على  �الأخري  �لبيت  هو  كال..هذ�   -

�ل�ضمت  وعم  مكان  كل  يف  �الأ�ضو�ء  �ختفت 

�ملطبق من حولنا، مل �أعد �أ�ضمع �رشخات �لنا�ض 

�ملذعورين ترتدد يف �جلو�ر..هل ت�ضمعيها؟؟

- كال.

- �إذن �ضنخرج �ىل �حلديقة.....ونهرب من هناك..

- ولكنهم ي�ضعون �ضبكات �ل�ضوء �ل�ضمية يف كل 

�الأماكن......وقد نعلق بو�حدة من تلك �ل�ضبكا..ت.

من  يتمكنو�  ولن  جد�ً  و��ضع  التخايف..�ملكان   -

روؤيتنا..

- هل ترى ذلك �ل�ضائل �الأحمر يف �ملزهريات... 

�أنهم ي�ضعون �لنباتات يف دمنا.

- ال�أدري..ال�أعتقد.

�ضعر  خ�ضل  من  �مل�ضنوعة  �ملر�وح  وماهذه   -

�ضقر�ء و�ضود�ء..

�إنها  لها؟؟  ماحاجتهم  مر�وح...  لي�ضت  هذه   -

�أغطية يغطون بها م�ضابيح �لبيت..�إذ� نظرت �ىل 

�ضوء �ل�ضارع �الآن �ضتجديه مطفاأً..�إنهم ي�ضخرون 

ن�ضتعملها  �لتي  �لبد�ئية  �الأ�ضو�ء  هذه  من 

تغطي  �ضوئية  مر�ضات  �أج�ضادهم  يف  ولديهم 

معاطفهم  �أن  كما  �الأميال،  من  بعيدة  م�ضافات 

غري  مرتديها  جعل  على  قادرة  �الأبعاد  ثالثية 

�ملعاطف  هذه  يرتدون  وكلهم  للناظرين.  مرئي 

�مل�ضنوعة من �لنانو.. �نها تعك�ض �ل�ضوء وجتعل 

�ملعاطف  تلك  ومب�ضاعدة  مرئية،  غري  �أج�ضامهم 

ي�ضتطيعون �لتاأثري يف �نت�ضار �ملوجات �ل�ضوئية 

وحتويلها �إىل م�ضار�ت جديدة.

- ولديهم هذه �ل�ضبكات �ل�ضمية �أي�ضًا..�نها ت�ضنع 

�رشيان  �ىل  وتوؤدي  فقط  �لب�رشي  للكائن  �ملوت 

فالتدعني  ميوت...  �جتاه..ثم  من  �أكرث  يف  دمه 

�أموت..والتدعني �أنام... 

جاوؤو�..  قد  ههه�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض..هاهم   -

لنختبئ يف �أي مكان..

- حتت �ملفر�ض..

- كال..

- حتت هذ� �لغطاء؟..ماذ� �أقول؟.. كيف �أفكر؟...

�أخرى..معي  مرة  منا  يتمكنو�  لن  التخايف...   -

التخايف..

- ولكن �ين نختبئ ؟

- خلف �ل�ضتارة؟

- قد يفتحونها... هذ� �لبيت فيه حمامات كثرية 

من  يتكون  �إليه..�إنه  يدخلو�  لن  حمامًا  و�أعرف 
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عدة غرف �ضغرية ت�ضتعمل للتبخري.

- �ضاأذهب الأجي باحلقيبة فنعرث على كتابك �لذي 

يحكي ق�ضة م�ضابهة من �خليال..المنلك �الآن غري 

�خليال.. �أين تركت �حلقيبة؟ يف غرفة �لنوم ؟

�لغرفة  يف  وهي  نوم..  غرف  ثالث  هناك   -

�الأخرية..كيف تذهب �إليها؟..

- ��ضتطيع ذلك..

- وبعد ذلك.. 

- نخرج �إىل �حلديقة..

و�أكلنا  وبردنا  �حلديقة..جعنا  يف  يومان  لنا   -

من �لزبالة.

- لو �ضربنا �أربع وع�رشين �ضاعة �ضتحل �مل�ضكلة 

من تلقاء نف�ضها.. �أمل ت�ضمعي �الأخبار؟؟

- من هناك ؟ماهذ� �ل�ضوت؟

- ه�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض.

- �أ�ضمع حركة ت�ضبه هبوب �لريح..�إنهم يبحثون 

عنا...�أنزل يديك من �لبانيو وتعال �إىل د�خله..قد 

�لتي  الأج�ضامهم  قيا�ضًا  كاحل�رش�ت  �ضغار�ً  نبدو 

ت�ضبه �لغيوم...

- �أهذ� مكتوب يف �لكتاب..

- نعم..قلبان �إذ� �حتد� �ضينجو�ن من كل �رش.

كانت �لبانيو كبري�ً فتكوما د�خله وهما يرجتفان 

�حلديقة  �إىل  �لفر�ر  من  �ضتارته..تر�جعا  خلف 

وكمنا يف قعر �لبانيو، وهناك متدد� بعد �أن توليا 

فزعًا من �لكتلة �ل�ضوئية �لهائلة �لتي �قرتبت من 

باب �حلمام فبدت من خالل �ل�ضق �لتحتي للباب 

ينطفئ...ي�ضع..ينطفئ..  �ل�ضوء  ي�ضع..  قمر�ً  ت�ضبه 

ويظل هكذ� لعدة دقائق..

- �أين �أنت؟؟

- �نا خائفة..

- تعايل �إىل ح�ضني.. �ضنحيا �ضو� �أو منوت �ضو�...

�ألي�ض ها هو �حلل ؟

- نعم. ولكنهم يبحثون عنا...

خز�نة  يف  ويبحثون  يبتعدون  �إنهم  ال..  ال  ال   -

�أحد غرينا..�خلال�ض.. ما.. عن  �ضيء  �ملطبخ عن 

�قرتبنا من �خلال�ض.. بقي يوم و�حد ويرحلون..

- يارب...

�ألفاه من  حل �لظالم �ملوح�ض �لذي يختلف عما 

من  �إليه  هبطا  �لذي  �لبيت  من  ظالم..اليعرفان 

�ل�ضيارة، �ضوى �أنهما وجد� نف�ضيهما يف حديقته، 

كتل  وجود  عن  حتذير�ً  �الأخبار  �أذ�عت  �أن  بعد 

تنطفئ  ثم  وت�ضع  �ل�ضو�رع  يف  تنت�رش  �ضوئية 

�الأر�ض  �إىل  �أنهاهبطت  ويبدو  نف�ضها..  تلقاء  من 

�ضكاًل  المتلك  �نها  قالو�  جمهول..  مكان  من 

حمدد�ً ولديها �أج�ضاد ت�ضبه �لغيوم. �إنها كائنات 

لغتنا.. عن  �ضيئُا  التعرف  ولكنها  جمرتنا  من 

�أزيز مت�ضل..الأن  �أو  و�ضي�ض  �ضكل  �ضت�ضمعها على 

�الأطر�ف ومب�ضوطة كال�ضتائر  �أج�ضامها مرت�مية 

�لعري�ضة ...

- تعايل �إيل وحتدثي كما ت�ضائني فلن ي�ضمعونا..

ولن يرونا بالطبع..

مبر�ضاتهم  قادمون..و�ضي�ضحقونا  ولكنهم   -

�ل�ضو........

- ه�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض.

�أن  قبل  �لغريبة  �حلكاية  هذه  ت�ضدقو�  �ن  �أرجو 

ماليني  قبل  فعاًل...  حدثت  لقد  منها..  �نتهي 

�ل�ضنني. نعم.. حدثت... وكان �لب�رش اليعرفون من 

�لعلم �إال ع�رش ع�رش �أع�ضاره.. وال ياأكلون �لبقر�ت 

بال�ضم�ضم.. �مل�ضوي  �خلبز  ب�ضطائر  �إال  �ل�ضاحكة 

واليتحدثون لبع�ضهم �ال عرب و�ضائل بد�ئية هي 

تبث  �لتي  و�ل�ضا�ضات  باليد...  �ملحمولة  �لهو�تف 

روؤو�ضهم  �أما  فقط...  م�ضتقيم  موج  على  �لكلمات 

�الأفكار  فيها  تغلي  �أنابيق  �ضكل  على  �ملنحوتة 

وتفقفق، فتت�ضل بقر�ضني جلديني يلت�ضقان على 
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تلك  فيهما  وتتكامل  و�ليمنى  �لي�رشى  �الأذنني 

�الأ�ضو�ت �لقادمة من بعيد. ياأكلون �لكالم بعد �أن 

ي�ضتلمونه عائمًا على �ملوج �لكهرومغناطي�ضي... 

ثم يردون عليه بال�ضحك �أو بكالم �آخر ياأتينا على 

�ضكل لغط مت�ضل تنقله �إ�ضعاعات �لر�ديو وموجات 

�الأ�ضلحة  ل�ضناعة  م�ضانع  ولديهم  �لر�د�ر.. 

و�ملتفجر�ت وحماية �الأجو�ء من �ل�ضو�ريخ �لتي 

�ضوى  يعرفون  يكونو�  مل  �آخرون...  ب�رش  يطلقها 

�ملوؤينة  �الإ�ضعاعات  حزمة  من  فقط  �أنو�ع  ثالثة 

بالرغم  كثري�ً  ي�ضحكون  �ملفعول..وكانو�  �ضارية 

�لبع�ض.. من كرثة موتاهم وقتالهم مع بع�ضهم 

وما هو �ملهم يف كل ذلك؟..�ملهم يف كل ذلك �إن 

يف  جري�نهم  نحن  �إلينا  و�ضل  �لعايل  �ضحكهم 

و�ضقطنا  �ل�رشفات  من  باأنف�ضنا  فرمينا  �ملجرة 

على �الأر�ض كما يت�ضاقط �لرز �لذي ياأكلونه، من 

�ضحن منقلب.. مل نتاأذ بالطبع الأن �أج�ضامنا يف 

وم�ضيئة  �الأطر�ف  مرت�مية  ولكنها  �لري�ض  خفة 

ولي�ض فيها من �أع�ضاء �الإن�ضان �مل�ضحكة �ضوى 

�لعقل �لدوري �لذي يتجدد من تلقاء نف�ضه بتاأثري 

�الأطر�ف... جميع  من  �إليه  �لد�خل  �ل�ضم�ض  �ضوء 

مع  نتو��ضل  خاللها  ومن  �أفكارنا  هي  �ألفاظنا 

بع�ضنا �لبع�ض ب�ضمت �ضديد وبال �ضجيج كذلك 

�أحد  من  �لقر�ءة  نتعلم  مل  �لب�رش..  ي�ضدره  �لذي 

ولكننا نفهم �لكلمات �لتي حتملها خطوط �ل�ضوء 

�جلهات  جميع  من  تخرتقنا  و�لتي  �مل�ضتقيم 

ينتجها.. مل  و�إن  حتى  �لدوري  عقلنا  فيحفظها 

هذ�  �الأر�ضي..  لالإن�ضان  فر�ضة  من  �أكرث  �أعطينا 

�لكائن �ملزعج لكي يكف عن �ضو�ضائه و�ضجيج 

حتت  �ملا�ضية  و�آلياته  وكهربائياته  مكائنه 

طبقات �لهو�ء �لنقي.. فعلنا ذلك من خالل �إر�ضال 

�أن �لعدل  �لفكرة تلو �لفكرة.. قلنا له من خاللها 

عندكم  موجود�  يكون  �أن  وننتظر  عندنا  موجود 

فال تلوثو� �لهو�ء �لنقي باأو�ضاخكم.. هذ� �الن�ضان.. 

كوكب  على  �إجر�ما  �لكائنات  �أكرث  تعلمون،  لو 

واليدري  بارد  بدم  �لنملة  على  يدو�ض  �الر�ض.. 

منه  ��ضتحقاقا  و�أكرث  منه..بل  نز�هة  �أكرث  �أنها 

للحياة الأنها تعي�ض بتناغم مع هارموين �لطبيعة 

ولي�ض لديها خر�فات حتولها �إىل خرفان حم�ضية.. 

م�ضتقبل.. وال  ما�ض  وال  حا�رش  لديها  لي�ض 

تاريخ  عن  وال  �لعامل  كاأ�ض  عن  �ضيئًا  تعرف  ال 

�أي�ضًا  �لنحلة  �أفغان�ضتان..  يف  وحربها  �أمريكا 

وهي ت�ضنع �لع�ضل �أف�ضل من و�ضول هذ� �الن�ضان 

�إىل �ضطح �لقمر.

 وبالطبع مل ي�ضلنا من �الإن�ضان كلمة و�حدة..وال 

كانت  �لذين  من  بالغ�ضب  و�حد..ف�ضعرنا  حرف 

وعندما  ونزد�د....  وتزد�د  تزد�د  �ضو�ضاوؤهم 

فا�ض �لكيل بنا �أفرجنا عن فكرة )�لنهاية( �لتي 

�حلاجة  بدون  تعرت�ضنا  م�ضكلة  لكل  حد�ً  ت�ضع 

بعد..نعم  عن  تطلق  �لتي  بال�ضو�ريخ  لال�ضتعانة 

فكرة )�لغ�ضب( هي �لتي ��ضتدعت فكرة )�لنهاية( 

تاأكل  �لتي  �لكائنات  هذ�  من  �لكون  لتخلي�ض 

كثري�ً وترثثر كثري�ً وت�ضحك كثري�ً وتطلق �لكثري 

كان  �الأوزون..  طبقة  �إىل  �ل�ضامة  �لغاز�ت  من 

�أولئك �لب�رش قد تكاثرو� من �حتاد حوين وبوي�ضة 

مل يكن �حتادهما ممكنا لوال هبوب عجاج �لنيزك 

�لكوين �لذي جعل �لدينا�ضور�ت تنقر�ض من على 

وجه �الأر�ض فتقع �لب�ضيطة يف فر�غ مديد وهي 

�لنباتي من جديد.... وهذ�  �نتاج غطائها  حتاول 

�لنبات  جعل  �لذي  هو  �جلديد  �الأر�ضي  �لن�ضاط 

وحتريره  �الأوك�ضجني  الإنتاج  رئات  �إىل  تتحول 

من �ملاء...... فهل عرفتم �أن �أول �لكائنات �حلية 

ن�ضاأت من خمرية كريهة )متبلة( مبقد�ر و�فر من 

�جلزيئات �لع�ضوية �ل�ضئيلة كاالأحما�ض �الأمينية 

و�ل�ضكريات و�لقو�عد �لنيرتوجينية �الأ�ضا�ضية؟؟
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 وال �أنا عرفت... ولكن �ملعلومات �لتي تخرتقني 

�الأر�ض تكونت  �أن  �ل�ضناعية تقول  �أقمارهم  من 

حول  تدور  بال�ضدمي  �ضموها  هائلة  �ضحابة  من 

باليني  خم�ضة  منذ  ملتهبة  غاز�ت  من  نف�ضها 

�ضنة. وعندما بردت هذه �لغاز�ت وتكاثفت بفعل 

�جلاذبية تكونت �ل�ضخور، وغطت �لرب�كني بعدها 

�ل�ضاخن  �ملاء  بخار  وتكاثف  �الأر�ضية  �لكرة 

من  نا 
ّ
مكو فكان  �جلو  �أما  �لبحار  بذلك  فتكونت 

و�الأمونيا  �لكربون  �أك�ضيد  و�أول  �مليثان  غاز�ت 

و�الأمطار  �ل�ضديدة  و�لعو��ضف  �لربق  وكان 

�أول  ن�ضاأت  وعندئذ  �الأر�ض.  جو  فى  منت�رشة 

يف  حية  غري  مادة  من  �لبد�ئية  �حلية  �لكائنات 

بيئة كانت على �الأرجح عبارة عن مياه بركانية 

كانت  ورمبا  باملعادن.  حمملة  �ضاخنة  كربيتية 

من  و�فر  مبقد�ر  �ملتبلة  �لكريهة  �خلمرية  هذه 

�ملركبات  وبع�ض  �ل�ضئيلة  �لع�ضوية  �جلزيئات 

�ملقومات  من  �ملوؤلفة  �الأخرى  �لنموذجية 

�لعمليات  وبفعل  �أجنبت،  �لتي  هي  �لبيولوجية. 

�تفق، حتت  �لتي كانت جتري كيفما  �لكيمياوية 

حد  يفوق  ب�ضكل  وتتكرر  �المتحانات،  خمتلف 

�لو�ضف و�خليال، جزئيات من مركبات �لكربون 

لها بع�ض خو��ض �حلياة، من حيث �إمكانات �لنمو 

و�لتكاثر باالنق�ضام و�لتغذية، و�رشعان ما �رشع 

�لبحار،  فامتالأت  �جلزئيات،  هذه  بني  �لتنا�ضل 

وبعد �أجيال، ت�ضكلت جميع �لكائنات؟؟ فهل كنتم 

تعرفون �ضيئًا عن تلك �مل�ضادفات �لتعي�ضة؟؟

هذه  حلفظ  م�ضطر  ولكني  عرفت...  �أنا  وال 

طريق  عن  يوم  كل  يتجدد  فر�غ  يف  �ملعلومات 

�ملعلومات �لتي ير�ضلها �أولئك �لب�رش �إىل �أقمارهم 

�الأقمار  تلك  �إىل  بحاجة  كانو�  �ل�ضناعية... 

ونحن  بينهم  فيما  �ملعلومات  لتبادل  �لبد�ئية 

فتخرتقها  �ل�رشفات  حتت  من  �أنف�ضنا  مند  كنا 

�لذي  �لدوري  عقلنا  �ىل  و�ضوال  �ملعلومات  تلك 

معلومات  لتحل  �أيام  بعد  يفقدها  ثم  يحفظها 

�أربع مليار�ت �ضنة مرت منذ  جديدة تتحدث عن 

�الأر�ض...مليار�ن منها مل يكن  �خلليقة على  بدء 

�أوك�ضيد  �لهو�ء، بل ثاين  �الأوك�ضجني موجود�ً يف 

�الوك�ضجني  بد�أ  منها  ومليار�ن  فقط...  �لكربون 

�لطحلبية  �لكل�ضية  �لقر�ر�ت  خالل  من  بالتكون 

�الر�ض  يف  جذري  تغيري  �أعظم  �ىل  �أدت  �لتي 

ح�ضلت من خالله �الأر�ض على غالف �الوك�ضجني 

�الر�ض.... على  ممكنة  �حلياة  جعل  �لذي  �جلوي 

�لغالف  �ىل  بوجودها  تدين  �لب�رش  �أولئك  حياة 

لل�ضم�ض  �ل�ضارة  �ال�ضعاعات  مينع  الأنه  �جلوي، 

�لو�ضول �ىل �الأر�ض.. و�لغالف �جلوي يدين  من 

�أ�ضعة  �أخذت  �لتي  �لطحالب  بوجوده �ىل بكترييا 

ذلك  يتنف�ضه  �لذي  �الوك�ضجني  و�نتجت  �ل�ضم�ض 

�الن�ضان لكي يعي�ض..يعي�ض ليق�ضي على كل جذوع 

�الأ�ضجار و�أنو�ع �لطيور وحلوم �حليو�ن �مل�ضكينة 

مالأ  جلودها..�إنه  ويلب�ض  ياأكلها  ثم  يربيها  �لتي 

�الأر�ض بالف�ضالت.. و�لتهم كل ما عليها من زرع 

وحيو�ن.. فهل عرفتم �ضالالت حقرية مثل هذه؟؟ 

�إذ�  �أف�ضل حاال  �إن �الر�ض �ضتكون  وهل تعرفون 

جعلناها فارغة منهم وحل �ضياءنا �لوهاج بداًل 

عن �أولئك �لب�رش.....

�الأول من  �ملليار  �أن  ال يهم ماذ� تقولون...�ملهم 

�لب�رش تكون يف غ�ضون مليون �ضنة بينما تكون 

�ضنة  ع�رش  �حدى  غ�ضون  يف  �خلام�ض  �ملليار 

فقط... عندئذ بد�أت �ملالب�ض تغزو �ال�ضو�ق لتمحو 

بني  �ل�ضبع  �لفروقات  وتظهر  �لب�رش  بني  �لت�ضابه 

�أغم�ضو�  �إذ�  �لب�رش  �أن  �أهمها  لي�ض  و�آخر  و�حد 

فتحوها  و�أذ�  �لد�م�ض  �لظالم  وجدو�  عيونهم 

وجدو� �لدنيا �لز�هية و�ل�ضور �لتي التلد والتبي�ض 

ولكنها تتكاثر على �جلدر�ن عن فاتنات عابر�ت 
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�أو  �ملوت  اليدركهم  خالدين  وفاتنني  للقار�ت 

تكاد  �لتي  �الأ�ضجار  �لكرب... يطبوعنها على ورق 

من  مايطبعون  كرثة  من  �لغابات  من  تنفد  �أن 

حكايات ومذكر�ت ورو�يات.. كما وينحتون من 

جذوع �الأ�ضجار ماليني �لعيد�ن �لتي ينظفون بها 

هياكل  ياللقرف..  د�ئمية..  ثم  لبنية  �أ�ضنانهم.... 

دماء  وعيون...  و�آذ�ن  �أنوف  ياللقرف...  عظمية 

لكي  �لورق  من  و�أميال  ياللقرف..  �للون  حمر�ء 

وينظفون  ولعابهم  وخماطهم  عرقهم  مي�ضحو� 

�ضيئا  عرفتم  هل  يتغوطو�...  �أن  بعد  موؤخر�تهم 

مقرفًا مثل هذ�؟؟؟

تخرتقني  �لتي  �ملعلومات  ولكن  عرفت..  �أنا  وال 

مع �ضوء �ل�ضم�ض تقول معلومات �أخرى غري تلك 

�ملعلومات �لتي تخرتقني من �الأقمار �ل�ضناعية 

وبع�ضها غريب جد�ً يتحدث عن وجود يوم و�حد 

ويوم  �الأر�ض  �إىل  �جلنة  من  �الإن�ضان  لهبوط 

�أنقل  والزلت  �لقبور.....  من  وبعثه  لقيامته  �آخر 

معلومات  من  �لدوري  عقلي  به  تغذى  مايا  لكم 

�لتو��ضل  �أ�ضتطيع  وجتعلني  تخرتقني  �ضيارة 

جتهلونها.. الأنكم  �رشحها  ي�ضعب  بطريقة  معكم 

كيف  والتعرفون  ت�ضحكون  الزلتم  يامن  �أنتم 

�نتهت حياة �أجد�دكم على هذه �الأر�ض.. ثم بد�أت 

من جديد بغفلة منا مع �الأ�ضف �ل�ضديد.. لن �أطيل 

عليكم.. بقيت فقط �أهم �الأفكار �لتي �أمتلكها عن 

)�لهباء�ت(  فكرة  وهي  �لب�رش..  �أ�ضالفكم  ن�ضوء 

�أن رجحتها نظرياتنا،  �لتي نعتقد ب�ضحتها بعد 

نحن �ضكان �لهو�ء، وتقول هذه �لفكرة �إن �الإن�ضان 

نظام  من  �نتقلت  و�إنها  �أزلية  حياة  نتاج  كان 

حية  هباء�ت  �ضكل  على  �آخر  نظام  �إىل  كوكبي 

�لهباء�ت  هذه  ت�ضل  وعندما  كوزوموزونات،  �أو 

�إىل كوكب ما ذي ظروف تالئمها، تبد�أ بالتكاثر 

وهذه  �حلياة.  �أ�ضكال  �أعلى  تبلغ  حتى  و�لتطور 

تنفك  ال  �حلياة،  حتمل  �لتي  �لكوزوموزونات 

�أن  ت�ضتطيع  وهي  �لكون،  �أنحاء  يف  تتجول 

تكت�ضب �أثناء جوالتها يف �لف�ضاء �ل�ضا�ضع �رشعة 

�الإ�ضعاعي  �ل�ضغط  بو��ضطة  تندفع  �نها  كبرية: 

للنور �ل�ضاطع من �لنجوم... هذه �لهباءة �لنباتية 

حدود  �إىل  �ضاعد  هو�ئي  تيار  يحملها  �ل�ضغرية 

�ل�ضادر  �الإ�ضعاع  بو��ضطة  تقذف  ثم  �لعليا،  �جلو 

يف  كيلومرت  مائة  �رشعة  فتكت�ضب  �ل�ضم�ض،  عن 

�ل�رشعة،  بهذه  �لهباءة  تلك  �ضارت  فاإذ�  �لثانية، 

�إىل  فقط  �ضهور  بب�ضعة  ت�ضل  �أن  ت�ضتطيع  فاإنها 

�لكو�كب �الأخرى يف نظامنا �ل�ضم�ضي، ويف ع�رشة 

�آالف �ضنة ت�ضتطيع هذه �لهباءة بنموها وتطورها، 

�أن متالأ �مل�ضافة �لتي بيننا وبني �أقرب جنم �إلينا. 

على  �لفر�ضية  هذه  عن  �ملعلومات  تقوله  ومما 

وجه �لدقة: �إن هذه �لهباء�ت ت�ضتطيع �أن تكت�ضب 

يف حاالت �جلفاف قدرة على �لتفريخ تدوم زمنًا 

طوياًل، و�أنها ال تتكاثر بالربودة �ل�ضديدة، و�أنها 

عامل  �أي  يف  جديدة  حياة  ت�ضتاأنف  �أن  ت�ضتطيع 

تذهب �إليه �رشيطة �أن جتد �لظروف فيه مالئمة. 

هذه هي نظريتنا عن �أ�ضل هذ� �الإن�ضان �ل�ضيطان 

�لذي خرب كوكبًا جمياًل ومالأه باملباين �لب�ضعة 

نعم  و�لغابات..  �حلقول  من  بداًل  و�حلمامات 

�الر�ض  على  �حلياة  ن�ضوء  يف  نظريتنا  هي  هذه 

�إىل  حولها  �لذي  �ل�رشه  �لكائن  م�ضرية  و�نطالق 

و�لتهم  و�لياب�ض  �الخ�رش  �أحرق  خر�ب..فقد 

هذ�  لي�ض  وحيو�ن..  زرع  من  �الأر�ض  ماعلى  كل 

كل  لقتل  �ملبيد�ت  مر�ضات  �خرتع  و�إمنا  فقط 

و�لنمل  و�ل�ضحايل  �حل�رش�ت  من  مااليعجبه 

لديه  �أن  �ضحيح  متعجرف..  من  ياله  �مل�ضكني.. 

غاية  يف  خمرتعة  معلومات  ير�ضل  �لذي  �لعقل 

�لعقل  هذ�  ولكن  �ل�ضناعية..  �الأقمار  �إىل  �لذكاء 

�لتي  و�لتف�ضري�ت  �لن�ضو�ض  من  بجحافل  �رتبط 
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�أخرى... تارة  ومثالية  تارة  مادية  ي�ضميها  كان 

�ضل�ضلة من �مل�ضاكل جعلته يدور يف دو�مة �لربط 

�أبد�ً  �لف�ضل  ي�ضتطع  ومل  و�لتاريخ  �حلقيقة  بني 

بينهما.. كان يجرت �ملا�ضي كاحلمقى و�لبلهاء..

حااًل  �أف�ضل  هي  �لتي  �لدع�ضوقة  على  ود��ض 

من  �أجمل  بيتًا  تهند�ض  �لتي  �لنحلة  وقتل  منه.. 

�أجمل  ثوبًا  ت�ضنع  �لتي  �لقز  دودة  و�أحرق  بيته 

�لكائنات  هذه  ملثل  كوكبًا  نريد  ثوبه..كنا  من 

ولي�ض  �ملا�ضي  جترت  وال  التعي  �لتي  �ل�ضغرية 

لديها تاريخ.. لهذ� فهي متتلك �حلقيقة �ملطلقة..

�لتي تتكرر بال تاريخ.. قه قه قه �ضاأقلدكم عندما 

در�ضناه  �لذي  �لتاريخ  من  �أقهقه  ثم  ت�ضحكون 

من  ن�ضحك  ونحن  �ملتجددة  �لدورية  بعقولنا 

قبور  ثم  و�أحفاد  و�أجماد  �لتاريخ..حروب  هذ� 

تذكرو�  �لعظمية.....  وهياكلهم  للموتى  ومر�قد 

ولكن  نظلمكم  �إننا مل  لتعرفو�  �ملح�ضية  �خلرفان 

�أنتم �لذين ظلمتم �أنف�ضكم وقد منحناكم �لفر�ضة 

جديد.. من  �أنف�ضكم  ت�ضكلو�  لكي  �الأخرى  تلو 

�لكوكب  لرموز  م�ضتفي�ضة  قر�ءة  بعد  ذلك  فعلنا 

�أن  يف  �لفر�ضة  ومنحناه  �الن�ضان  دمره  �لذي 

ي�ضكل نف�ضه بدون هذ� �ملفهوم �ل�ضاذج للتاريخ.. 

ولكن الفائدة.. وقد �آن �الأو�ن لكي نف�ضل كوكب 

�الأر�ض عن �الإن�ضان �ضانع هذ� �ملا�ضي �الأليم..

�حلاجة  عن  �لفائ�ض  �لتاريخ  هذ�  عنه  �ضنمحو 

ونخلق رو�ية جديدة لالأر�ض بدون هذ� �ملفهوم 

�ل�ضاذج للحياة..هناك مفاهيم �خرى التقوم على 

تالوة �لتاريخ وتنف�ضل بالكل عن �ملا�ضي وهذ� 

�الن�ضان �ل�ضاذج اليدركها مع �الأ�ضف.

�جلاماوية  مبر�ضاتنا  ر�ض�ضناها  �لكائنات  هذه 

�لتي �ضتوؤمن لهم نهاية �ضعيدة.. �ضرن�ضهم ونوؤمن 

تلك  عن  غنى  يف  �الر�ض..هم  لكوكب  �خلال�ض 

من  غريهم  فيها  يلتهمون  �لتي  �لق�ضرية  �حلياة 

�أو  �جلوع  بد�فع  ولي�ض  �ل�رش�هة  بد�فع  �لكائنات 

�لعط�ض.. و�آخر �إثنني منهم وجدناهم خمتبئني يف 

�حلمام.  بانيو  ��ضمه  �لقرب  ي�ضبه  م�ضحك  حو�ض 

بحكم  ون�ضمعها  نفهمها  بلغة  يتحدثان  كانا 

خربتنا �ملكت�ضبة من �أقمارهم �ل�ضناعية.. ودون 

�لتي  �ل�ضوئية،  مر�ضاتنا  متكنت  ذلك  يدركا  �أن 

تتغلب على �حلو�جز و�مل�ضافات وقانون �لرتبيع 

�لعك�ضي، من ت�ضليط �أ�ضعة جاما عليهما، ولكنهما 

�حتد� فجاأة و�أحتميا من مر�ضاتنا �ل�ضوئية بلعبة 

�ضغار  ب�رش  عرب  يتكرر  وجودهم  جتعل  �ضخيفة 

�آخرين... �أعتقد �أن تلك �للعبة �نتهت ولن تفيد بعد 

�الآن... وقد تاأكدنا من �لق�ضاء عليهما �إىل �الأبد... 

قابيل  وال  �أخرى...  وحو�ء  �آخر  �آدم  نريد  نكن  مل 

�ل�ضني  وال  كانتاكي..  وال  ماجي  وال  وهابيل.. 

تاريخا  وال  قبور�..  وال  �أغاين  �أمريكا..وال  وال 

والجغر�فية.. والخر�فات و�أ�ضاطري... وال كلينك�ض 

�الأ�ضجار  متحو  �ن  الأو�ضاخهم  نريد  ال  والتايد.. 

وجتعل �حلياة �حلقيقية تتحول �إىل علب وخرفان 

�لتي  �خلزعبالت  هذه  من  �ضيئًا  النريد  حم�ضية.. 

دمرت �أجمل كوكب يف �ملجرة.

..................

يعودو�  ولن  ذهبو�....نعم  �أحد...........هل  اليوجد 

�إال بعد مليار �ضنة......لقد جنونا...........
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»ال ثورة بدون ان�رشاح، وال مقاومة بدون 

لدى  الثابت  ال�شعار  هو  هذا  ا�شتمتاع«، 

اأونفري«  »مي�شيل  الفرن�شي  الفيل�شوف 

املعروف بفيل�شوف املتعة. 

�لعظمى،  �حلر�ئق  ر�ئحة  ن�شتم  كتاباته  يف 

ونرى جثت �ملفكرين �ملكر�شني وقد تفحمت من 

فرط �مل�شاءلة و�ال�شتنكار. ال يهادن وال ي�ؤمن 

�لع�شيان  ينبع  روؤ�ه  ومن  �ل��شطى.  باحلل�ل 

بنع�ت  ي�شف�نه  �ش�ره.  �أبهى  يف  و�لتمرد 

و�لدو�خل  �لفل�شفية  �ملعد�ت  م�شتك�شف  كثرية: 

 – �للذيذة  و�الأطعمة  �لفن  – عا�شق  �لربكانية 

�ملن�شق  �لنيت�ش�ي   – �ملرهف  �جلمال  متذوق 

– عامل �الأخالق �لنف�ر من �لتزمت �الأخالقي... 
باملتاري�س  �لفال�شفة  ي�شبه  فاإنه  ه�  �أما 

در��شة  باالنط،  »ج�رج  م�ؤلفاته:  من  �ملنيعة. 

ح�ل نيت�ش�ي من �لي�شار« – »بطن �لفال�شفة، 

نقد �لعقل �حلميي« – »مذ�هب كلبية، ب�رتريه 

من  �ال�شتمتاع،  فن  كلب،  هيئة  يف  فيل�ش�ف 

�أجل مادية متع�ية«– »�لعني �ملرتحلة، ر�ش�م 

�الأخالقيات  �لذ�ت،  »نحت  با�شكييه«–  جاك 

ل�حة  مئة  م�رييندي،  »�آر�س  �جلمالية«– 

وم�شاوئه«–  �مل�ت  حما�شن  ح�ل  �شغرية 

»ميتافيزيقا  �لذوق«–  فل�شفة  �ل�رشه،  »�لعقل 

ديزيدري�«– »�لرغبة  م�ن�شي  ر�ش�م  �خلر�ئب، 

 – متع�ية«  ي�ميات  بركان،  �إىل  �لتح�ل  يف 

 – �ل�ش�ترنية«  �خلم�ر  نظرية  �لزمن،  »�أ�شكال 

»�شيا�شة �لتمرد«...

هنا بع�س من تاأمالته �ل�شهية: 

 حوا�س غري كافية:

�الإيجاز  �إىل  وميال  كال�شيكي  ح�شي،  كاتب  �أنا 

غري  �خلم�س  ح���شنا  �أن  و�أعتقد  �ل�قت.  نف�س  يف 

خالل  من  بها  �الحتفاء  ينبغي  ذلك  ومع  كافية. 

�لت�شاوؤل  د�ئم  و�أنا  و�لذو�قة.  و�لر�شم  �مل��شيقى 

وعالقته  �جتماعي  ه�  مبا  �جل�شد  عالقة  ح�ل 

�أن  و�جبنا  من  �أنه  يل  ويبدو  وبالعامل.  باملر�س 

ومتع�ية  ح�شية  نظر  وجهة  من  لل��قع  نت�شدى 

ومادية،و�إبيق�رية باملعنى �الإغريقي للكلمة.

 ا�ستباق املاأ�ساة: 

 لقد كنت دوما من�شغال بنيت�ش�ية �لي�شار، �إذ �أن ثمة 

للر�أ�شمالية  نقده  منها  ي�شت�شف  لنيت�شه  ن�ش��شا 

تعنيني  �لي�شار  ونيت�ش�ية  و�مل�شيحية.  و�لدولة 

باعتبارها منا�شبة لتجاوز نيت�شه و�لتفكري �نطالقا 

ه�  �جليد  �ملعلم  �إن  يق�ل  نف�شه  نيت�شه  الأن  منه. 
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�لذي يعلم تالمذته كيف يتخل�ش�ن منه. ومذهب 

�ملتعة �لذي �أطرحه مناه�س لنيت�شه �إىل �أبعد حد. 

عار�شا  �ملتع�ية  يعترب  ن�ش��شه  بع�س  يف  فه� 

كان  �إذ�  لكن  �لعدمية.  �أو  �النحطاط  �أعر��س  من 

�ملرء »حي�يا« �أمكنه �أن يك�ن نيت�ش�يا ومتع�يا. 

�أوؤمن باأن لدينا طاقة يف حاجة  و�أنا من جانبي 

�إىل نحت وت�شكيل. و�لبحث عن �ملتعة ه� فر�شة 

لالحتفاء بالق�ة �لتي تالزمنا وجتعلنا على نحن 

�لنيت�ش�ية  �أن  بحكم  تر�جيدي.  منظ�ر  من  عليه 

�لتي �قر�أ و�ملتع�ية �لتي �أطرح كالهما تفرت�شان 

و�ملتع  حمتم.  �أمر  �مل�ت  للعامل:  ماأ�شاوية  روؤيا 

�لقدر.  م��جهة  على  ت�شاعدنا  �لتي  هي  �لب�شيطة 

و�لعي�س  وحتملها،  �ملاأ�شاة  ��شتباق  �إذن  ينبغي 

رغم حتمية �مل�ت. 

احل�سارة عدوة اجل�سد:

�نت�شار  �حلياة،  يف  �حلق  �إنكار  يعني  �العتقال   

ثانط��س )�إله �لن�م( على �إيرو�س )�إله �حلب(، ومبد�أ 

�ل��قع على مبد�أ �للذة. ويف هذ� �حلقد �جلارف على 

�جل�شد.  تكره  فهي  �حل�شارة،  ج�هر  يكمن  �جل�شد 

والأن �جل�شد طاقة وجمم�عة من �لرغبات و�لقدر�ت 

و�حلي�يات فاإن �ملجتمع يحاول �حت��ءه. و�حلياة 

تقاوم  �لتي  �لق�ى  من  جملة  هي  يل  تبدو  كما 

�مل�ت، كما �أن �حلي�ية �لتي �أد�فع عنها هي مذهب 

فل�شفي ياأخذ بعني �العتبار، وب�شكل �يجابي، هذه 

�أنني ال  �إال  �لقدر�ت �لتي تتيح لنا مقاومة �مل�ت. 

�أرى باأننا ملزم�ن باالنتقال من �ملذهب �حلي�ي 

�إىل �ملذهب �لبي�ل�جي ومنه �إىل �لعن�رشية، بحكم 

�لعامل  �أن  و�أعتقد  للعامل  فردية  روؤيا  �أعتنق  �أين 

يت�شكل من �أفر�د ال من ط��ئف وق�ميات و�أعر�ق، 

هذه �أم�ر ثان�ية، جمرد ط��رئ. فاأن يك�ن �لنا�س 

�أمر ال يعنيني يف  �أو �شبابا،  �أو �ش�د�، ن�شاء  يه�د� 

�شيء. الأنهم جميعهم يت�فرون على نف�س �لقدر�ت 

مهما  �لطريقة،  بنف�س  ��شتثمارها،  ينبغي  �لتي 

�ختلفت �حل�شار�ت. 

امتالك الوجود:

�لفل�شفية  �ملتع�ية  بني  كبري  تعار�س  ثمة 

و�ملتع�ية �ملبتذلة. هذه �الأخرية تعني �ال�شتهالك، 

�متالك  يعني  �ال�شتهالك  جمتمع  يف  و�الندماج 

و�لقدرة  مريحة  عطلة  وق�شاء  و�شيارة  منزل 

به،  �أهتم  ال  ما  بالطبع  وهذ�  و�ملال،  �ل�رش�ئية 

فاملتع�ية �لتي �أتبناها ال عالقة لها بكل ذلك على 

من  بالعمل  �الرتهان  فكرة  �أرف�س  �أنا  �الإطالق. 

ترتبط  �أطرحها  �لتي  و�ملتع�ية  �ملال.  ك�شب  �أجل 

�ل�شلطة،  ع��س  وبالعامل  �لك�شب  ع��س  بال�ج�د 

ومنطقها يقت�شي �جل�دة يف �لعمل مقابل �لزيادة 

و�لتقاعد  �أكرث،  �أجر  وتقا�شي  �لعمل،  �شاعات  يف 

�ملناجم  من  �الأطفال  و�إخر�ج  مبكرة،  �شن  يف 

و�لتاأدب،  �لتعلم  بهدف  �ملد�ر�س  �إىل  الإر�شالهم 

وذلك وفقا ملبد�أ �للذة و�إعادة متلك �ل�ج�د.

 موقف �سخ�سي من الذات:

ال يتمثل �لتاأنق يف �إحكام عقد ربطة �لعنق وتدخني 

�لثمن، بل ه� فن » �ملحافظة على  �ل�شيجار باهظ 

 « فن  �أو  نيت�شه،  بتعبري   » �جلم�ع  و�شط  �لتفرد 

ب�دلري.  يق�ل  كما   » بالرف�س  �ملطلق  �ال�شتمتاع 

بالقدرة  بتاتا  له  عالقة  ال  �لتاأنق  فاإن  وبالتايل 

�أو �لتميز �الجتماعي، بقدر ما يتجلى يف  �ل�رش�ئية 

�شيء.  كل  رغم  بحاله  يرت�شي  �أن  على  �لفرد  قدرة 

من  �لتاأنق  �إىل  �أقرب  هم  �ل�شعاليك  من  فالعديد 

بع�س �الأثرياء �لذين ي�شتن�شخ�ن �لتاأنق ب�شكل مثري 

لل�شحك. و�أنا نف�شي ع�شت جتربة �لتاأنق فيما م�شى، 

�إذ رغم فقري فقد كانت يل عالقة بالعامل �شبيهة مبا 

هي عليه �لي�م. ومل تكن لتاأنقي �أية �شلة بال�شيار�ت 

�لفاخرة وال باأج�د �خلم�ر، فقد كنت �أ�شتمتع ب�قتي 

وطاقتي وحي�يتي وج�شدي على نح� معني.

 باإمكاننا �أن نك�ن متع�يني ومتاأنقني �شد� على 

�ملائجة  �حل�شارة  هذه  جنابه  �أن  �لعامل،  ترهل 

�أق�شى  يف  نحافظ،  �أن  �ل�شلب،  بعنادنا  و�ملتقلبة 

حلظات �حلرمان، على تلك �لكر�مة �لتي جتعل من 
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�لتاأنق م�قفا ذ�تيا �شد �لذ�ت.

 الثقافة اأ�سمى من الطبيعة:

��شرتخاء  فل�شفة  �ملتع�ية  �أن  �لبع�س  يعتقد 

و��شت�شالم، وهذ� خطاأ. فهي على �لنقي�س من دلك 

�إىل  تك�ن  ما  �أقرب  و�نتباه،  ت�تر وحي�ية  فل�شفة 

ولذلك  �لكلبي�ن،  عا�شهما  كما  و�لتن�شك،  �لزهد 

�أت�شاءل: كيف ميكن للمرء �أن يك�ن كلبيا، باملعنى 

؟  �ل�قت �حلا�رش  للكلمة، يف  و�لفل�شفي  �الإغريقي 

�لعمل  يقاوم، وهد�  �أن  له  يتيح  �لذي  �ل�عي  فهد� 

�لطبيعة  على  �لثقافة  تبا�رشه  �لذي  �لدوؤوب 

�أن كره  و�شدها، لهما �شلة بالزهد و�لتاأنق: ذلك 

�لطبيعة ه� �أي�شا مبد�أ من مبادئ �لتاأنق. 

�لثقافة  باأن  �أعتقد  �أين  غري  للطبيعة،  عدو�  ل�شت 

يكمن يف  �لثقايف  �لعمل  و�أن  �لطبيعة،  �أ�شمى من 

فاإن  �ملعنى  �لطبيعة، وبهذ�  �شكل ما على  �إ�شفاء 

�لتاأنق مطالب بالكثري يف وقتنا �لر�هن.

 زالزل الواقع:

 خالل �نتفا�شة ماي� 68، مل �أكن خلف �ملتاري�س، 

�أعرف  �أنني  �إال  �شن��ت.  ت�شع  �آنذ�ك  عمري  كان 

ل�شبب  �حلني،  ذلك  منذ  تغريت  قد  حياتي  باأن 

ب�شيط ه� �أن �ملعلمني �لذين در�ش�ين وكذ� �أب�ي 

قد عا�ش�� جميعهم هذه �ملرحلة وكان�� مناوئني 

للعقيدة �لقدو�شية لل�شلطة. لقد كانت جتربة ماي 

68، بالن�شبة للرجال، منا�شبة للتحدث �إىل �لن�شاء 

بطريقة مغايرة، وبالن�شبة للن�شاء فر�شة �شانحة 

مغايرة.  بلهجة  يحدث�هن  باأن  �لرجال  ملطالبة 

عالقتهم  يف  �لعمال  على  ي�شدق  ذلك  نف�س 

عالقتهم  يف  �لتالميذ  وعلى  �لعمل،  باأرباب 

�أو  �ل�شلبية   68 ماي  �آثار  ز�لت  وما  مبدر�شيهم. 

�الإيجابية �شارية �إىل �لي�م. ولنا �أن نت�ش�ر مثل 

يف  تقع  �لتي  �ل��قعية  �لزالزل  من  �لن�ع  هذ� 

�إىل  �لنا�س  ح�شارة ما ويف حقبة معينة فتدفع 

�ملق�الت  من  �لعديد  يف  و�لتفكري  �لنظر  �إعادة 

و�ملفاهيم، وبالتايل �الإقبال على �حلياة �لي�مية 

مبنظ�ر�ت جديدة. 

نزعات اإن�سانية �ستى:

كل  تتبناه  �لذي  �لت�ش�ر  من  �نطلقنا  ما  �إذ� 

لي�شت  باأنه  لنا  تاأكد  �الإن�شان،  عن  �إن�شانية  نزعة 

كثرية:  نزعات  بل  و�حدة،  �إن�شانية  نزعة  هناك 

و�لنزعة  �لفا�شية  و�لنزعة  �لنازية  �لنزعة  هناك 

�لب�ل�شفية...�لخ. وحني �نتقدت �لنزعة �لكال�شيكية 

�إن�شانية من طر�ز  �أطرح نزعة  �أنا بدوري  �إين  قيل 

�أن  �أرى  فاأنا  ما  حد  �إىل  �شحيح  وهذ�  خا�س، 

�لنزعات �الإن�شانية ال تت�شابه يف ما بينها، مثلها 

يف ذلك مثل �لنزعات �ملتع�ية. و�لنزعة �الإن�شانية 

�لتي �أهاجمها هي تلك �لتي ت�شت�جب �إعادة تاأهيل 

و�ملثالية،  �لكانطية  �ل�شيغ  خالل  من  �مل�شيحية 

مادية  �أخرى  �إن�شانية  نزعة  با�شم  �أ�شارعها  و�أنا 

يف  �ل�شائدة  للنزعة  مناق�شة  وو�حدية،  ومتع�ية 

مكافحة  يف  بعيد�  و�شاأم�شي  �حلا�رش،  وقتنا 

�لنزعة �الإن�شانية �لنازية �ملزع�مة بكل جتلياتها. 

لن اأواعد اأحدا:

�أود �أن يقر�أ �لنا�س ما �أكتب في�شعرو� باأنهم معني�ن 

و�أن  �أمرهم،  على  ومغل�ب�ن  وقلق�ن  و�شاخط�ن 

ي�شدر عنهم رد فعل، و�أن يتمكن�� من �عتبار بع�س 

�أ�شعد  و�شاأك�ن  و�لتطبيق.  للتبني  قابلة  �أفكاري 

�لنا�س �إذ� ما كان لهذه �الأفكار �أثر يف �ل��قع. فقد 

بال�شجاعة  �لت�شلح  �إىل  �لكتاب  يدع�  »غر�ك«  كان 

قر�ئهم  مع  �شباحي  م�عد  ل�رشب  ت�ؤهلهم  �لتي 

�الأوفياء يف �شاحة الك�نك�رد. من يدري كم �شيك�ن 

عددهم: و�حد�، �ثنني، ثالثة، ع�رشين، مائة ؟...

مع  معينة  قر�بة  حتقيق  بغاية  نكتب  �أننا  �أعتقد   

من  ع�رش�ت  ب�شعة  ب�شد�قة  نحظى  كي  �لقر�ء، 

�شمت  يف  معنا  يتعاطف�ن  �لذين  �الأ�شخا�س 

و�رشية. بيد �أين لن �أ�رشب م�عد� مع �أي كان يف 

�شاحة الك�نك�رد.
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 تنهل رو�ية »ذهب مع �لنفط« للرو�ئي �لبحريني عبد�للـه 

خليفة، من و�قعنا �لعربي، يف �خلم�شينات و�ل�شتينات، 

�لنفطية يف دول �خلليج �لعربي من  �أفرزته �لرثوة  وما 

ت�شكيل الأ�شكال �حلياة، وما فر�شته من تعامل وعالقات 

بني �لنا�س يف هذه �لبلد�ن، كعالقتهم بالفكر �ل�شيا�شي، 

�لكثري من  �لفكر، و�لتبا�س  وكذلك فهمهم �ملزدوج لهذ� 

�لعالقات بني �ل�شلطة �ل�شيا�شية و�لفرد، ط��ل تلك �لعق�د 

من �لقرن �ملا�شي ب�شبب، �حلرب �لباردة، �ل�شابقة بني 

و�لر�أ�شمايل،  �ال�شرت�كي  �لقطب  �لعامليني،  �لقطبني 

�لعربي،  �خلليج  منطقة  على  �ل�رش�ع  ذلك  و�نعكا�س 

باعتبارها مركز �ل�رش�ع �لعاملي على �لرثوة �لنفطية، 

�ل�شيا�شي  �القت�شادي-  للمفه�م  �ملع�شكرين  وخ�ش�ع 

�ليد على منطقة  �ملتعارف عليه: من ي�شع  �لكال�شيكي 

رحمته  حتت  خ�شمه  �شي�شع  �ملع�شكرين،  من  �خلليج 

�لتط�ر  �آفاق  له  �أطلق  و�إن �شاء  �قت�شاده،  �ن �شاء خنق 

و�حلياة و�لرفاه �القت�شادي. 

م�شابه  ب��شع  وكاأنه  �جلديد،  عمله  يف  �لرو�ئي  بد�أ 

هذه  يعي�س  فه�  �شلمان«،  �أحمد  »�شلمان  بطله  الأزمة 

�ل�شخ�شية، بكل تعقيد�تها �لنف�شية، وظروفها �ل�شيا�شية 

�لتماهي،  درجة  �إىل  معها  ويتعاطف  و�الجتماعية، 

�الأدب:  يف  �ملت�شابهات  �بتكار  عن  �آ.�أ.ريت�شاردز  يق�ل 

ميتلكها  م�هبة  �ملت�شابهات  روؤية  على  �لقدرة  »�أن 

�أعمق  يف  و�لغ��س  �لبع�س«)1(  دون  �لنا�س  بع�س 

يف  وي�شل  و�ختالف،  تناق�س،  من  �لبطل  �أزمة  يف  ما 

يرف�س  ف�شلمان  �لرف�س،  �إىل درجة  �لرو�ية  ف�ش�ل من 

�الأدب  يف  فريدة  �شخ�شية  فه�  �الإفناء،  حد  �شلمان، 

لهذ�  �قر�أ  ومل  ذ�ته،  خليفة  عبـد�للـه  �أدب  ويف  �لعربي، 

له  قر�أت  ما  كرثة  على  �ل�شخ�شية  لهذه  مثيال  �لكاتب 

�ملتابعني  من  نف�شي  و�أعترب  وق�ش�س،  رو�يات  من 

�لرو�ية غري  �لكاتب)2( ف�شخ�شية �شلمان يف  الأدب هذ� 

وقد  ثانيا،  لذ�تها  منتمية  وغري  �أوال،  ل��قعها  منتمية 

ك�لن  �الإجنليزي  �لكاتب  مفه�م  يف  )�لالمنتمي(  فاقت 

ول�ش�ن - ل��شف �النقطاع �الجتماعي يف �ملجتمعات 

�لغربية- باأنها غري منتمية لنف�شها �أي�شا، بل هي تنفي 

ذ�تها، وترف�شها، وت�شعر بالعار من كل ما تق�م به من 

�أفعال، وال ت�شتطيع �أن حتدد ماذ� تريد من و�قعها �أو ما 

ه� حلمها؟! �لذي من �أجله ال تز�ل تعي�س وتاأمل بتحقيق 

وج�دها من خالله.

تقنيات الرواية

 تنتمي تقنيات �لر�وية، �إىل ما تعارف عليه �لنقاد برو�ية 

�لرئي�شي، يف رحلة  �لذ�تية، فالرو�ئي مع بطله  �ل�شرية، 

ك�شف، م�شتمرة من خالل ف�ش�ل ق�شرية، ت�شتخدم فيها 

ي�شتخدمه  �لذي  و�ملنلل�ج،  �لد�يل�ج  �لروي،  و�شائل  كل 

للم�ن�ل�جات  يك�ن«  حيث  �لعمل  يف  م�ؤثرة  بطريقة 

�لذ�تية- و�لنقل �ملبا�رش، ويك�ن تاأثريها �لق�ي عندما 
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في�سل عبد احل�سن]

عبـد�للـه خليفة.. 

حماولة للت�شالح مع �ملا�شي و�مل�شتقبل ! 

يف »ذهــب مع �لنفـط«



من�شجم  ر�شم  ل�شالح  �ل�شخ�شي  �لب�ح  طر�ئق  ت�شتخدم 

ومتناغم لل�شخ�شية بني �ش�ت �ل�شارد، و�ش�ت �أناه يف 

�ملاأل�فة،  �ل�شيغ  عن  تنز�ح  متهيدية  وب�شيغ  �ملا�شي، 

�لعامل �خلارجي  ويرت�كب منظ�ر�هما ملا ه� قادم من 

وب�شيغ تركيبية غام�شة �أو غري مكتملة و�لعامل �لد�خلي 

لل�شخ�شية«)3( وكذلك �ل��شف �ل�ش�ري �ل�شينمائي)4( 

و�ل�رشد Narration �لذي ينتمي يف بع�س ف�ش�ل �لرو�ية 

�مل�ؤثرة، �إىل �لرو�ية �لفرن�شية �جلديدة، �لتي بد�أها �الآن 

وغريهما،  �شاغان،  فر�ن�ش�ز  و�لرو�ئية  غرييه،  روب 

�أ�شياء،  من  بالبطل  يحيط  ملا  �ل�شيئي،  �ل��شف  حيث 

�الأبطال،  �ل��قع ح�ل  �لنف�شية، وحت�الت  �الأج��ء  لر�شم 

�ل�شخ�شيات  �شرية  خالل  من  �لتح�الت  تلك  ور�شد 

يف  ب�شنيعها  �ملحبطة  �لرئي�شية  بال�شخ�شية  �ملحيطة 

مع  �حل��ر  خالل  من  �ل�شارد،  يتح�ل  حيث  �لعامل،  هذ� 

ومتحدثا  �ل�شخ�شيات،  لباقي  �أي�شا  و��شف  �إىل  �لذ�ت 

با�شمهم، وبالرغم من ��شتخد�م �لكاتب �ل��شف �ل��قعي 

و�ل�شخ�شيات و�الأحد�ث �ل��قعية، لكنه ي�شل يف نهاية 

lFiction Nove �لرو�ئي �إىل ما ن�شميه بالكذب   �لر�وية 

و�شفه  يف  خ�ش��شا  �لالو�عية،  �لرو�ية  ومتاهات   ist
لكارثة مل حت�شل يف �ل��قع، ومل ت�شجل من قبل كحدث 

�لكلي  �لغرق  خالل،  من  �لعربية،  منطقتنا  يف  تاأريخي 

يتحدث  و�لتي  �لبحر،  يف  �شعبها  بكامل  عربية  لدولة 

عنها �لكاتب يف رو�يته، و�أن �النتقال من و�قعية نقدية، 

�لتي  �ل�شحرية،  �ل��قعية  ورو�ية  �لفنتازية،  �لرو�ية  �إىل 

�أ�شت�ريا�س،  كاأمثال  �جلن�بية  �أمريكا  بها كتاب  ��شتهر 

�لكاتب  وب�رخ�س، وماركيز، وغريهم، هي حماولة من 

لتعميم �لنم�ذج �لذي طرحه يف رو�يته، وجعله �شم�ليا 

�أر�شه من  �أو ملا حدث على  له،  ال مالمح وطن خا�س 

�أحد�ث و�قعية يف متنه �لرو�ئي. 

ع�ســر النفط

 ي�شعنا ��شم �لرو�ية يف متا�س مبا�رش مع �حلدث �لرئي�شي 

للرو�ية، بل �ن ��شم �لرو�ية، ه� �لعتبة �حلقيقية، للمنت 

عديدة  �أ�شئلة  �أمام  �لعتبة  هذه  ت�شعنا  حيث  �لرو�ئي، 

�ل�طن  ه�  هل  �لنفط؟!  مع  ذهب  �لذي  هذ�  من  منها، 

�لذي غرق حتت �لبحر؟! �أم �شاهني وهيمنته، �ل�شلط�ية، 

�لذي ي�جه ر�شالة �ش�تية يف نهاية �لرو�ية من منفى 

�لتعذيب،  �أثناء  �شلمان  �أم ذهاب ذك�رة  بعيد؟!  �أوروبي 

خالل فرتة �كت�شاف �لنفط، وذهاب هذه �لذك�رة يعني 

لل�شخ�س  بي�ل�جيا  ذهابا  للذك�رة،  �ل�رشقي  مبفه�منا 

�ملعني يف �لعمل �لرو�ئي؟! تبدو �شفحات �لرو�ية �الأوىل 

من »ذهب مع �لنفط« ت�طئة لعمل رو�ئي ط�يل، يحكي 

�ملا�شي  �لقرن  من  و�ل�شتينات،  �خلم�شينات  فرتة  عن 

وعيا،  �الأكرث  �لعربي،  �مل��طن  عالقة  عن  لنا  ليحكي 

بحك�مته �ملحافظة يف ظل، �رش�ع دويل م�شريي، بني 

دول �ل�رشق و�لغرب، ح�ل)�لنفط( �لرثوة �ال�شرت�تييجة، 

�الأملان،  ��شتطاعة  عدم  يف  �الأول  �ل�شبب  �عتربت  �لتي 

ودول �ملح�ر �لف�ز يف �حلرب �لعاملية �لثانية)1939-

بكميات  �ال�شرت�تيجي  �ملنتج  لهذ�  الفتقارهم   ،)1945

ب�فرة، حيث  �لعربي  بها وطننا  �هلل  و�لتي حبا  كافية، 

منطقة  يف  �لعامل  يف  غز�رة  �الأكرث  حق�له  �أوىل  بد�أت 

�خلليج �لعربي تكت�شف يف �لع�رشينات و�لثالثينات من 

مناطق  يف  بعقدين  ذلك  بعد  ليكت�شف  �ملا�شي،  �لقرن 

�أخرى من �ل�طن �لعربي. 

 »ذهب مع النفط« ورواية التماثيل 

خلليفة التماثل واالختالف:

�أحمد  �شلمان  جند  �لرو�ية،  من  )�لت�طئة(  �شفحات  يف 

�شلمان �ل�شحية �ل�شيا�شة، و�ملعتقل �ل�شابق، و�لذي �أغدق 

عليه �ل��شع �القت�شادي �لنفطي �جلديد، مميز�ت �لرفاه 

ب�شبب  وج�ده  ومهدد�  بل  �شعيد  غري  يز�ل  ال  �ملعي�شي، 

�البن،  هذ�  بـمغزى  تبد�أ  و�لرو�ية  �لديني،  �بنه  تطرف 

ومفرد�ت  �ل�رش�ب  و�إدمان  �أحز�نه  يف  �الأب  و�شياع 

�أ�شد  دخيلته  يف  �شلمان  يحتقره  �لذي  �جلديد،  �لرفاه 

»ت�شنج.  �لي�مية:  تفا�شيله  بكل  يعي�شه  لكنه  �الحتقار، 

�لتلفزي�ن �أخر�س. �خلدم مي�ش�ن على روؤو�س �أ�شابعهم. 

�لف�شاء �أ�ش�د. �لريف �ملليء بالفلل و�لق�ش�ر و�حلد�ئق، 

عن  معرب�  ويق�ل  ير�ه.«)5(  ال  �ل�شاطعة،  �الأن��ر  ذي 

لكنه  ينه�س  �أن  ويحاول   « للر�أ�س:  �مل�جع  �لرفاه  ذلك 

فئات  كن  �لل��تي  �خلادمات  ح�شد  ويتذكر  ي�شتطيع،  ال 

يتل�ى  وبع�شها  يغ�شل  وبع�شها  يطبخ  بع�شها  متعددة 

�ملتاأخرة  ف��تريهن  يدفع  �أن  عليه  �الآن  �ل�رشير.  على 

وتكاليف �إجاز�تهن«)6( وي�شف من�ش�ر �شديق �شلمان: 

»�الأ�شتاذ �لكبري �شلمان �حمد �شلمان �لذي كتب �ملقاالت 

�ملحاكمات  و�أ�ش�ل  و�لعقل  �لفقه  عن  و�الأبحاث 
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وي�رشب  وي�رشب  �لعز�ء  ويرتك  ينهار،  �لدويل  و�لقان�ن 

�أن  �إال  �ل��شف  هذ�  كل  من  وبالرغم  خروج؟«  بدون 

�شلمان ال ي�شعر باالأمان �القت�شادي »فاملبدع �أو �ملفكر 

�لذي يعي�س يف جمتمع و�أ�رشة ويطلب منه �أن يقدم �لع�ن 

و�لرعاية �ل�شحية و�ملادية لنف�شه و�أ�رشته �أو ملن يع�ل، 

ولكننا ال جند على مر �لتاريخ �لب�رشي و�لعربي خا�شة 

��شتطاعت  و�ملبدعني  �ملفكرين  من  معدودة  حفنة  �إال 

ويق�ل  �ملادية«)7(  �ملهنة كفايتها  ت�شتمد من هذه  �أن 

عنه �شلمان للتعريف ب�شديقه: »هذ� من�ش�ر يعرفه وال 

�ل�شجن و��شطاد� �ل�رشطانات  يعرفه، ��شتحما يف بركة 

للع�شاء �ملحا�رش ور�ء �الأ�شالك وحني خرجا ظل من�ش�ر 

يعلك �جلمل نف�شها، ويدخن �ل�شي�شة كل ي�م«.)8(

�لقارئ  ي�شعر  نهايتها،  وحتى  �لرو�ية  منت  بد�ية  ومن 

بال�شياع مع �شلمان، �إذ ي�شع �لكاتب بني �أيدينا �رشيحة 

عانت  �لتي  �ل��شطى،  �لطبقة  من  متكاملة  �جتماعية 

�شظف �لعي�س قبل �كت�شاف �لنفط، ثم تغريت حياتها بعد 

�كت�شافه، لي�شري �لعمل �ل�شيا�شي هدفها، وهي تبحث عن 

�أج�بة ملعنى �أن حتيا، وهي يف ت�شادم مبا�رش وم�شتمر 

مع من ميثل رجل �ل�شلطة، يف �خلم�شينات و�ل�شتينات من 

�لقرن �ملا�شي، �لذي ميثله �مل�ش�ؤول �حلك�مي �شاهني، 

�ل�شيا�شي �لذي لديه نف�ذه �ل�شلط�ي، وجتارته، وو�شعه 

�ملميز يف �ملجتمع، وقتذ�ك، و�شخ�شيات �أخرى مركزية 

و�أب�  �أحمد،  و�بنه  �شلمان،  زوجة  كفريدة  �لرو�ية  يف 

�شلمان عامل �ل�شباغة، �لذي مي�ت وه� بكامل �شحته 

ب�شبب �ش��شة نخرت خ�شب �ل�شلم �لذي يعمل عليه، ف�شقط 

فاقد�  �الأيام،  �أحد  يف  �شاهق  من  درجاته  يت�شلق  وه� 

حياته، و�أم �شلمان �لتي يقعدها مر�س �ل�شكر، ويجعلها 

�أنحاء �لبيت،  �شبحا ثقيال، وهي تدور على كر�شيها يف 

ر�وية ب�ج�دها �ل�شين�غر�يف يف �لرو�ية ع�رش ما قبل 

�لنفط و�أخالقه و�أ�شاليب تفكريه.

* روايات وق�س�ص لعبداهلل خليفة

�هلل  عبد  للكاتب  �ل�شابقة  �لرو�يات  �شخ�شيات  من 

خليفة، �لتي تت�شابه من بع�س �جل��نب، مع �ل�شخ�شية 

مع  »ذهب  رو�ية  يف  �شلمان«  �أحمد  »�شلمان  �لرئي�شية 

�لنفط« �شخ�شية »ح�شان ي��شف« يف رو�ية �لتماثيل،)9( 

�لنفط  مع  ذهب  يف  »�شاهني«  �شخ�شية  تقرتب  بينما 

�شخ�شيتان  فكالهما  كاف�د«  »يا�شني  �شخ�شية  من 

يف  �لنفط  �كت�شاف  بعد  �لتح�الت  ظروف  ت�شتغالن 

دول �خلليج، وت�شتخدمان كل �ل��شائل �الأخالقية وغري 

ظلم  خالل  من  وج�دهما  وتاأكيد  لالغتناء،  �الأخالقية 

رو�ية  يف  كما  »�لتماثيل«  رو�ية  ففي  بهما،  �ملحيطني 

»�الأقلف« للكاتب وق�ش�س كثرية من جمم�عته »ده�شة 

�ل�شاحر« حملها منت �ملجم�عة �لتي �شدرت عام 1997 

نرمي  ملا  �لق�ش�س  �أقرب  وهي  �ل�شباح(  وق�شة)جنمة 

��شم  �لق�شة، ه�  �ل�شباح، يف  در��شتنا، وجنمة  �إليه يف 

�جلريدة �لتي يعمل فيها بطل �لق�شة �لذي يجرده �لكاتب 

حتى من ��شمه، كاإ�شارة ذكية على �الن�شحاق �لتام ملهنة 

�ل�شحافة �لتي كانت يف بد�يتها يف �شن��ت �خلم�شينات 

و�ل�شتينات من �لقرن �ملا�شي يف دولنا �لعربية: )�ثنتان 

وثالث�ن �شنة و�أنا �أعمل يف جريدة جنمة �ل�شباح. كان 

مكانها يف �لبدء �شقة �شغرية و�شط �ل�ش�ق. كانت ن��فذ 

�شجة  ت�رشب  فيها،  نعمل  �لتي  �ل�شيقة،  �لقليلة  �لغرف 

و�أب��ق  �مل�شرتين  �شيحات  فرتجتف  و�لباعة،  �ملارة 

�لدر�جات و�ل�شيار�ت على �أور�قنا، ميتلئ �ملكان بدخان 

�ل�شجائر و�لعربات ورو�ئح �ملاأك�الت �ل�شعبية �ل�شاخنة، 

يفي�ش�ن  و�لقر�ء  �الأعد�د،  حلمل  �ل�شغار  �إلينا  ويندفع 

مبكر  �لكاتب  يخدع  وهنا  كالمهم(.)10(  ينابيع  من 

ومفرد�ت  باحلياة  �ل�شاجة  �لبد�ية  بهذه  قر�ءه  عجيب، 

�لكفاح �لي�مي �جلاد، ل�شحفي يعمل يف جريدة ي�مية، 

و�الإم�شاك  �لقارئ  �نتباه  بد�ية جلذب  �إال  لي�شت  ولكنها 

به، خ�ش��شا و�ن �لكاتب ين�ي �أن يف�شح حياة كاملة 

لرئي�س حترير جريدته، �لذي بد�أ منا�شال يد�فع عن حق�ق 

جريدته،  �شحفيي  مع  حميمية  حياة  ويعي�س  �لنا�س، 

حياته  تتغري  ثم  �ملتعففة  �لب�شيطة  حياتهم  وي�شاركهم 

�ل�ش�ق، �ىل  بتغيري مقر �جلريدة من �شقة �شغرية و�شط 

بناية جديدة كبرية فيها �ل�شكرتري�ت، وو�شائل �لر�حة، 

وو.. ويتح�ل �إىل رجل �شمني بالكاد ي�شتطيع �مل�شي على 

رجليه، فيعزل طريقه �إىل غرفته عن طريق م�شعد خا�س، 

وهي �إ�شارة ذكية �أخرى للتح�ل، �لفكري و�حلياتي عن 

�لنا�س وهم�مهم، و�الكتفاء بحاجات �لذ�ت وحدها، ومل 

�إال من خالل  �إال فيما ندر، وال ي�شمع  �أحد بعد ذلك  يره 

�أ�شالك �لهاتف و�الأور�ق، وحت�لت كلماته �لهادرة فيما 

�شلف �إىل كلمات هادئة، ناعمة و�أي�شا �إىل جمل مبت�رة! 
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وعن ما�شي رئي�س �لتحرير حني كان ملتحما بق�شايا 

يحدثنا  �ل�ش�ق،  و�شط  جريدته  مقر  كان  عندما  �لنا�س، 

و�لبقايا. �الأور�ق  ف�ق  تدو�س  �الأحذية  »كانت  �لر�وي: 

حتدق يف وج�هنا باحثة عن م�شامري م�شيئة، �أو و�شم 

وتكاد  ب�رش�وة.  تئن  �لتي  �لطاوالت  تقلقل  �شحري، 

�الأحذية �أن تدو�س �أقد�منا، لكنها تتكاثف وتنهمر ف�ق 

باب ر��شد �لعلي. نر�ه خمف�ر� ب�ج�ه �شلدة، وم�شد�شات 

المعة، يبت�شم �إلينا وي�شخر »ذ�هب �إىل وجبة خفيفة فهل 

يريد �أحد �شيئا؟« ويع�د بعد �شاعات �أو �أ�شابيع، منتفخ 

�إ�شاء�ت زرقاء، وخط�ط  لها  �ل���شحة  �ل�جه، كدماته 

خده كالكثبان حمملة باآثار �جلنازير �حلديدية، و�لقبل 

�لعامة  �ل�شمات  �ن  تعبريه«.)11(  حد  على  �ل�شارية 

�ل�شمات  كثرية،  ج��نب  من  ذ�تها  هي  �لتحرير  لرئي�س 

�ل�شخ�شية ليا�شني كاف�د يف �لتماثيل و�شخ�شية �شاهني 

يف ذهب مع �لنفط، و�لكاتب يف كل مرة ينظر مل��ش�ع 

�مل�شتقبل  وقر�ءة  �لرثوة  وت�زيع  �الجتماعي  �لظلم 

جمتمعاتنا  تنتجه  ما  خالل،  من  �لعربية  بلد�ننا  يف 

�ل�شخ�شيات  تلك  عرب  وي�ؤ�رش  ومالب�شات،  ظ��هر  من 

�ملح�رية يف جمتمعاتنا مناطق �خللل. 

* رواية »ذهب مع النفط« والت�سالح مع املا�سي: 

عبد  رو�ية  �ملت��شط«  »�رشق  �شجني  �شخ�شية  تبق  مل 

�ل�شجني  حياة  ب�شاعة  متثل  وحدها  منيف  �لرحمن 

�لرو�ية  هذه  جاءت  بل  �ملعتقل،  يف  �لعربي،  �ل�شيا�شي 

و�ل�شمري  لل�جد�ن،  تاأليما  �أكرث  �آخر  من�ذجا  لت�شيف 

يف  �لقا�شية  و�ملعاملة  �لتعذيب  �أ�رش  فقد  �الإن�شاين، 

�ل�شجن بطل رو�ية »ذهب مع �لنفط« كثري� حتى �أنه خ�رش 

رج�لته، ومل تفد بعد ذلك كل ما حاوله �لبطل ال�شتعادة 

وو�شفات  لالأطباء،  مك�كية  زيار�ت  من  �لرج�لة  هذه 

�لدو�ء �ملختلفة: »�الآالم م�شنية و�الأ�شئلة و�لده�شة �كرب 

ب�شعة  �لعنف.  هذ�  كل  ي�شتحق  ال  فعله  ما  الأن  منها، 

لكن  �لطلبة يف �خلارج.  �جتماعات وبيانات يف �حتاد 

على  �ل�رشبات  متزيقه،  يف  م�شتميتني  كانا  �لرجلني 

�خل�شيتني كانت مروعة، �شقط بعدها وخيط ط�يل من 

�لرو�ئي  لنا  وينقل  ق�شيبه«)12(  من  ينهمر  كان  �لدم 

عن  �ل�شابق  �ملعتقل  بناها  �لتي  �لكاحلة،  �ل�ش�رة، 

�ل�شابقة: »لي�س ثمة وجه  �أيام عذ�به  عدوه �شاهني، يف 

ير�ه �ش�ى �شاهني، كل ي�م يغرز فيه ن�شاله، ويت�ش�ر 

�أن  �إال  �إليه خمفيا خنجر� يف ثيابه..«)13(  نف�شه ذ�هبا 

يطلق  حاملا  نقي�شها،  �إىل  تتغري  �لعد�ئية  �ل�ش�رة  تلك 

وكاتبا  ل�شاهني،  قان�نيا  م�شت�شار�  في�شري  �رش�حه 

لي�مياته يف ت�شالح �أليم مع �ملا�شي، ال يخل� من حقد 

متاأ�شل �إىل درجة �ل�شيزوفرونيا �ملر�شية، و�ملا�ش��شية 

�لتي يحر�س �ملري�س بها على تاأليم �لذ�ت، و�هانتها، 

�مل�ؤقتة  �لر�حة  على  للح�ش�ل  �الهانة  درجات  �أق�شى 

و�لت�شالح �ملر�شي مع �لنف�س، و�ملحيط من ح�له مربر� 

ذلك باحل�ش�ل على منافع مالية، و�عتبارية من عالقته 

مبن ت�شبب يف �آالمه �ل�شابقة. 

 تق�ل فريدة معاتبة زوجها �شلمان، �لذي مل يعد كما كان 

قبل �العتقال: »كل مرة تق�ل ذلك، وتدفعني �إىل �ل�رشير 

يحدث...«)14(  �شيء  وال  بالقبل  وتكت�شحني  وتتعرى 

لتجعلنا يف قلب �الأزمة �لروحية لالأ�رشة �لتي تزعزعت 

م��ز  تغري  يعقبه  �لذي  للزوج،  �لبي�ل�جي  �لتغيري  بهذ� 

على  جالده،  و��شفا  فيق�ل  ب�شاهني  �شلمان  عالقة  يف 

و�حل�ش�ل  �حلا�رش،  لتغيري  �ملا�شي،  مع  �لت�شالح  �أمل 

على ن�ع من �لتعاي�س يف ظل �مل�شاحلة بني �لنقائ�س 

يا  ن�ع  �أي  من  كرم  ثمة  لي�س   « م�شتحيلة:  تبدو  �لتي 

�شلمان، �ش�ى عمله �خلا�س، وحتى �ل�شيارة ��شرت�ها من 

هذ� �لعمل �ملتدفق عليه باملال، لكن �أن ي�شلمه �شيئا �أو 

يفتح له كنز� فهذ� �أ�شبه بحلم، وعليه �أن يعاود �لرك�س 

يف قاعات �ملحاكم و�شاالت �لرق�س و�ل�رشب يقتن�س 

�ملتخلفني عن �لدفع« )15( 

* االأقنعة يف الرواية

وذلك  رو�يته،  يف  �الأقنعة  من  عدد�  �لرو�ئي  ي�شتخدم 

�لرئي�شي،  للحدث  خمتلفة  م�شت�يات  �أمام  لي�شعنا 

هي  وفريدة  �شلمان،  �الأب  من  �ش�رة  ه�  �أحمد  فاالبن 

عن  بحثها  يف  �شلمان  لزوجها  �أخرى  �أنث�ية  �ش�رة 

�حلياة �ل�ش�ية، و�لتي لي�س يف د�خلها ما ينبئ على روح 

�لت�شحية �حلقيقية بل هي حاملا تكت�شف عجز زوجها 

من  ق�شرية  فرتة  وبعد  �ل�شجن،  مغادرته  بعد  �جلن�شي 

ذلك �الكت�شاف، تقرر �لطالق منه و�القرت�ن باآخر، وقد 

على  �ل�رشطة  عث�ر  ب�شبب  بعد  فيما  �أي�شا  هي  �عتقلت 

�لذي  بيتها،  يف  �ملتطرف،  البنها  تع�د  و�أعتدة  �أ�شلحة 
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تعي�س فيه مع زوجها �جلديد، فهي �ش�رة �أنث�ية للزوج 

�ل�شابق �شلمان، �لذي يعتقد �أي�شا يف قر�رة نف�شه �أنه مل 

يفعل �شيئا خطري� ليعتقل، �أما �البن �لذي ال يجده �لقارئ 

و�ش�ر  �أفكار  من  عنه  ينقله  وما  و�لده  خالل  من  �إال 

و�أخبار، جنده �ش�رة جم�شمة ل�شباب �الأب، ماعد� �لنزعة 

وحمبة  مهيمنة،  باخ��شية  نزعة  �الأب  فلدى  �لدينية، 

من  �الأحد�ث  ملجرى  و�قعي  وفهم  �حلياة،  ملتع  �شديدة 

ح�له، وجند ذلك مقل�با يف �لقناع �مل�شتخدم كابن يف 

�لعمل �لرو�ئي: »�شمع �شلمان �أ�ش��ت حياة يف �لبيت. منذ 

مدة ط�يلة مل يكن هناك �ش�ى �أنني �حلجر. ولغ� �حلياة 

�لنعال  من  ح�شد  �لعتبة  على  �البن.  حجرة  من  ي�شدر 

�لقناع  �جلن�ن«)16(  ب�شارة  هذه  �ملتهرئة.  و�الأحذية 

�ل�جه  فه�  �شاهني،  قناع  �لرو�ية  يف  �مل�شتخدم  �الآخر 

�الآخر لرغبات �شلمان �ملدف�نة يف �شميم وجد�نه، ولكي 

ي�شتطيع �الأخبار عن �أدق �أ�رش�ره، �لتي يعرفها �شلمان، 

فقد �بتكر يف �لرو�ية ت�شجيل �شرية حلياة �شاهني، يحكي 

فيها كل ما عا�شه �شاهني �أثناء مر�حل حياته �ملختلفة، 

ويت�شاءل �شاهني وه� مت�تر �الأع�شاب يف �أحد ف�ش�ل 

�لرو�ية: » ماذ� فعلت بكتاب حياتي؟ 

مل �أجنزه. كتبت بع�س �لف�ش�ل �الأوىل.

هل �لق�شا�شات �لقليلة �لتي قدمتها ت�شميها ف�ش�ال ؟!

هي بد�ية م�رشوع كبري«.)17( 

* املوجة اجلديدة

 تتميز رو�ية »ذهب مع �لنفط« بتعدد �أقنعة �ل�شارد، وتن�ع 

�لروؤى �ملطروحة يف �ملنت �لرو�ئي، �إىل درجة �لت�شادم، 

وكذلك تن�ع �لتقنيات �مل�شتخدمة فمن �ل�شرية/ ال �شرية، 

بالي�ميات،  �ل�رشد  يتد�خل  حيث  رو�ية،  /ال  �لرو�ية  �إىل 

�ل�شحري،  بال��قعي  و�الأ�شط�ري  باملعا�س،  و�لتاريخي 

�الأدب  يف  �جلديدة  �مل�جة  رو�ية  �شمن  تقع  وهي 

�الأدبية  �الأجنا�س  وبني  بينها  جند  ال  حيث  �لعربي)18( 

�أي�شا مت��ليات ق�ش�شية، وجتد  �مل�شتعملة، فا�شال فهي 

فيها كل �رشوط �لق�ش�س �مل�شتقلة، لكل ف�شل من ف�ش�لها 

�شخ��س  ف�ش�لها  بني  ويربط  ف�ش�لها،  من  عدد  لكل  �أو 

خمتلف،  ب�شكل  مرة  كل  يف  عا�ش�ه  ما  حكاية  يعيدون 

وميكن �عتبار هذه �لرو�ية من �لرو�يات �لقليلة �لتي كتبها 

�أن يكتب  �لرو�ئي عبد�هلل خليفة، وه� ي�شع يف �هتمامه 

ن�شا رو�ئيا متميز�، ينهل من �لتاريخ، من دون �أن يلتزم 

مبحدد�تها  يلتزم  �أن  دون  من  �ل�شيا�شة  ومن  باأحد�ثه، 

قلمه،  مد�د  يجعل  �أن  عينيه  ن�شب  و�شع  وقد  �ملعروفة، 

�ل��قع  ملتغري�ت  معاي�شته،  يف  �الإن�شان  �أزمة  عن  يكتب 

�ل�رشيعة يف بلد�ننا، وكفاحه �لد�ئم للتاأقلم مع �ل��قع، من 

در�ماتيكية  من  بالرغم  و�لرو�ية  �حلياة،  ت�شتمر  �أن  �جل 

ل�شنع  �لذ�ت  مع  و�لت�شالح  للحياة  دع�ة  فهي  �أحد�ثها 

رو�ئي  با�شتقر�ء  له  �إد�نة  هي  و�أي�شا  �لقادم،  �مل�شتقبل 

تنب�ؤي ملا �شيح�شل يف �لعق�د �لقادمة! 
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و�الأخر -�لقد�س �لعربي �لعدد 6238 يف 25 حزير�ن)ي�ني�( 2009

و�ل�ر�قة  نقدية/�ملطبعة  �مل�دن/در��شة  �لن�س–ح�شن  وعي  ال  �س157   )3(

�ل�طنية-مر�ك�س-�ملغرب2002.

�لعمل  يف  كتقنية  و��شتخد�مها  �ل�شينمائية  �ل�ش�رة  بني  �لعالقة  لفهم   «  )4(

كتاب  من  �لفيلمي  و�لن�ع  �ل�رشد  ن�شق  عن��ن  حتت  �س103  ر�جع  �لرو�ئي 

�ل�ش�ؤون  د�ر  م�شلم/  عبد  طاهر  �ل�ش�رة/  �إىل  �لكلمة  من  �ل�شينمائي  �خلطاب 

�لثقافية �لعامة/2005 بغد�د- �لعر�ق«

)5( �س5... رو�ية »ذهب مع �لنفط«/ عبد�هلل خليفة /�النت�شار �لعربي/ بريوت 

– لبنان ط1 2010 
)6( رو�ية ذهب مع �لنفط �س7.

و�ملجتمع/  �لنف�شي  و�ال�شطر�ب  �الإبد�ع   / �ل�شائعة  �حلكمة  �س116/   )7(

تاليف د. عبد �ل�شتار �بر�هيم/عامل �ملعرفة 280/�لك�يت2002.

)8( رو�ية ذهب مع �لنفط �س 8.

متاثيل  بعن��ن:  �لتماثيل  خليفة  عبد�هلل  رو�ية  عن  مقايل  مر�جعة  ميكن   )9(  

عبد�هلل خليفة وف�شيلة �أن تق�ل ال يف بع�س �الأحيان.. رو�ية ال تنهج �ملناهج 

�لرو�ئية �ملعروفة- �لقد�س �لعربي �لعدد 6430 يف 10 �شباط )فرب�ير( 2010.

للن�رش  �حل��ر  /د�ر  خليفة  عبد�هلل  �ل�شاحر«  »ده�شة  جمم�عة  من  �س83   )10(

و�لت�زيع /�ش�ريا /�لالذقية/ 1997 

)11( �س84 �مل�شدر �ل�شابق. و�أنظر مقايل ح�ل هذه �لق�شة وغريها من ق�ش�س 

�ملجم�عة للكاتب عبد�هلل خليفة يف �ملقال �ملن�ش�ر - ق�شتان م�ؤ�ش�شتان للق�شة 

�لبحرينية �حلديثة/ �أخبار �خلليج �لعدد 11383 يف 23 ماي� 2009-

)12( رو�ية ذهب مع �لنفط �س16.

)13( رو�ية ذهب مع �لنفط �س20.

)14( رو�ية ذهب مع �لنفط �س 30.

)15( رو�ية ذهب مع �لنفط �س 71.

)16( رو�ية ذهب مع �لنفط �س98.

)17( رو�ية ذهب مع �لنفط �س107.

رو�يات  ح�ل  �ملن�ش�ر  �لبحث  يف  �مل�جة  هذه  عن  �ملزيد  قر�ءة  وميكن   )18(

�أ�شهب�ن بعن��ن »�إدو�ر خر�ط  �حل�شا�شية �جلديدة، يف مقال للدكت�ر عبد�ملالك 

وق�شايا جتني�س �لن�ش��س �ل�رشدية« جملة �لعل�م �الإن�شانية �لعدد 17/16 �شنة 

2009 / �ل�شادرة عن كلية �الآد�ب جامعة �لبحرين �س40. 
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وهي  �الأمطار«،  ت�شقط  ال  »حيث  رو�ية  تبدو 

�لعمل �لرو�ئي �الأول لل�شاعر �أجمد نا�رش، ن�شا 

�أدهم  �ل�شاعر  رو�ئيا يختزل �شرية حياة بطله 

جابر، وال ميكن �لق�ل باأنها �شرية حياة فقط 

و�أمكنة  الأزمنة  تد�خالت  �شرية  هي  ما  بقدر 

و�أقد�ر �شكلت حياة �لبطل منذ فر�ره من وطنه 

بعد  ع�دته  حلظة  وحتى  �شيا�شية،  الأ�شباب 

و�لع�دة  �ملغادرة  حلظة  وبني  عاما.  ع�رشين 

لتطحن  �مل�شتمر  �الأبدي  �لزمن  رحى  تدور 

�الأيام، �الأ�شدقاء، �الأحبة و�الأهل، وتنرث بذور 

�لغربة و�ليتم بال ت�قف. 

�لنهايات، بعد مرور  �لرو�ية تبد�أ بعد  لكن حلظة 

ال  وهنا  �ل�شباب،  و�أف�ل  �حلبيبة،  فقد�ن  �لزمن، 

تك�ن حلظة ��شرتجاع �أو ��شتنطاق لالأم�س بقدر ما 

هي حلظة رق�س باطني �شامت، دون م��شيقى، 

بال �شاهد، �إنها رق�شة تاأملية ح�ل معبد �الأم�س 

حقيقتها،  �شتتك�شف  كثرية  �أ�شياء  الأن  �ل�رش�بي، 

�شت�شقط �أقنعة �ملدن و�الأ�شخا�س، وتظهر �ل�ج�ه 

من  �مل�شبق  �خل�ف  بفعل  �ملحج�بة  �حلقيقية 

�مل��جهة، �لتي البد من حدوثها �الآن.

�أجمد نا�رش لن يقدم على  ولعل �ملتابع مل�شرية 

قر�ءة »حيث ال ت�شقط �الأمطار«، من دون ��شتح�شار 

كتبه �لنرثية �الأخرى، �لتي دمج فيها بني تقنيتي 

�ل�رشد و�لتكثيف، كما يف »خبط �الأجنحة«، وهي 

جزء من �شرية ذ�تية يحكي فيها عن �الأ�شخا�س 

�أي�شا  باأ�شمائهم �حلقيقية. وهذ� جنده  و�الأماكن 

يف �لكتب �لتي و�شعها عن �لرحالت، حيث �ل�رشد 

ه� �لهيكل �الأ�شا�شي للن�س ال �ل�شعر، �أما يف كتابه 

بقليل  �لرو�ية  قبل  �شدر  و�لذي  ثانية«،  »فر�شة 

رمبا  و�ل�شعر.  �ل�رشد  فيه  ت�شابك  فقد  �ل�قت،  من 

للرو�ية،  �لتمهيدية  �الإ�شد�ر�ت  هذه  كل  ب�شبب 

�الأوىل، وال يح�رش  �لرو�ئية  �لتجربة  تغيب فكرة 

�لذي  �ل�رشد  �كت�شاف جماليات  �لرغبة يف  �ش�ى 

يتخذ من �ل�شعر يف بع�س �الأماكن متًنا يدعم به 

�ال�شتنتاجات �حلكمية يف �آر�ء بطله.

ومتيل هذه �لقر�ءة يف »حيث ال ت�شقط �الأمطار«، 

مبا  �لزمن،  بناء  يف  �جلمالية  �لداللة  ك�شف  �إىل 

ي�شكالن  زمانني  بني  »�الأنا«  �نق�شام  من  ير�دفه 

�لف�شاء �لرو�ئي للن�س، فالزمن هنا ي�شري مت��زيًا 

وبني  ومكانني،  ��شمني،  بني  منق�شمة  »�أنا«  مع 

فمن  و�مل�شيب.  �ل�شباب  وبني  وحا�رش،  ما�ٍس 

خ�ش��شية  تت�شكل  و�الأنا«  »�لزمن  ثنائية  خالل 
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لنـــا عبد الرحمن]

�أجمد نا�شر

ثنائية �الأنا و�الآخر

يف رو�ية »حيث ال ت�شقط �الأمطار« 



ا يتيح للقارئ �أن يجد  هذ� �لن�س، لينتج �شكاًل رو�ئيًّ

معانيه  عربها  تت�شكل  فارقة،  ن�شية  عالمة  فيه 

ودالالته لتك�شف روؤية �لكاتب للعامل عرب �رشديات 

حكائية تتخذ من �لثنائية معمار�ً �أ�شا�شيًا لل�رشد. 

وال تتجه هذه �لدر��شة نح� �لتحليل �أو �لربط بني 

�الجتماعية  بالبيئة  ربطها  �أو  وم�ؤلفه،  �لعمل 

�لتي عا�س فيها �مل�ؤلف، بقدر ما تعنى با�شتقر�ء 

��شتك�شافية حتليلية مبعزل  قر�ءة  �لرو�ئي  �لن�س 

عن �ل�شرية، �إذ يبدو من �الأهمية بالن�شبة للتحليل 

بالك�شف عن جماليات  �أن يك�ن من�شغاًل  �لن�شي 

�لن�س، مبا فيها من ت�تر د�خلي، ونب�س خا�س 

يب�ح من خالله مبكن�ناته.

متعددة  �لزمن  »مق�لة  �أن:  يقطني  �شعيد  د.  ويرى 

خا�شًة،  داللًة  جمال  كل  ويعطيها  �ملجاالت، 

�لفكري  بحقله  ي�ش�غها  �لتي  باأدو�ته  ويتناولها 

و�لنظري«)1.( �أي �أن �لزمن - كما ي��شح د. يقطني 

�شلة  هناك  جهة:  فمن  و�حد،  �شكل  من  �أكرث  له   -

ثم  بينهما،  �لفيزيائي  و�لتطابق  �للغة  مع  �لزمن 

هناك حتليل �لزمن من خالل �خلطاب �أو �لن�س. 

�أن  �عتبار  للزمن على  روؤيته  ب�ت�ر  مي�شيل  ويقدم 

من �ملمكن تق�شيمه �إىل �أزمنة متعددة، منها: »زمن 

�لكتابة - زمن �ملغامرة - وزمن �لكاتب«)2(. ويف 

هذه �الأزمنة �لثالثة ينح�رش فعل �لزمن يف )حكاية( 

يقدمها �لكاتب ميكن للقارئ �أن يقر�أها يف �شاعات 

حمددة، لكن �أحد�ثها �متدت عرب �شنني. وهذ� �لكالم 

يتفق مع ر�أي ت�دوروف باأن زمن �خلطاب خطي، 

�لق�شة  �أحد�ث  �أن  �أي  �الأبعاد،  �لق�شة متعدد  وزمن 

من �ملمكن �أن تقع يف وقت و�حد، لكن يف �خلطاب 

ال ميكنها �أن تاأتي مت�شل�شلة.

الزمن الكلي يف الرواية

ت�شقط  ال  »حيث  يف  �لرو�ئي  �لزمن  حتليل  وبهدف 

�الأمطار«، �شاأنطلق �أوال من حتليل زمن �حلدث على 

�لتفرع  قبل  للزمن،  عام  حتليل  �أي  عام،  م�شت�ى 

على م�شت�ى ثان لتحليل خ�ش��شية ثنائية �لزمن، 

بهدف �إبر�ز �أهم خ�شائ�شه �لتي جاءت متجاورة يف 

هذ� �لن�س مع ثنائية �الأنا، وعالقتها بال�شخ�شيات 

�ملطروحة يف �لرو�ية.

حم�ري  حدث  �إنه  �لع�دة.  فعل  على  �لن�س  ينفتح 

�أنت تع�د...«  �لزمن �حلا�رش: »ها  �أ�شا�شي يقع يف 

)�س: 13(.

مما يفر�س منذ �لبد�ية طرح �ش�ؤ�ل عن ن�عية �لعالقة 

بني زمن �لق�شة من جهة، وزمن �خلطاب من جهة 

ثانية، وزمن �لن�س من جهة ثالثة، فالزمن �حلا�رش 

�لذي يبدو يف �شيغة �ملخاطب »ها �أنت تع�د«، رغم 

�رشد  على  تلقائيا  تنفتح  فاإنها  �مل�شارع  �شيغة 

�شيحكي عن �ملا�شي. من هنا يتيح لنا هذ� �لتحديد 

للزمن �حلا�رش، معرفة ما ه� قبل، وما ه� بعد يف 

�شيك�ن  �لذي  )�حلكي(  بني  �لتفريق  حيث  �ل�رشد، 

�خلطاب  �إجناز  �شمن  يقع  )حكي(  وبني  ما�شيًا، 

�لرو�ئي، كما �شرنى الحقًا خالل �لتقطيعات �لزمنية 

�لتي ميار�شها �لكاتب يف �رشده.

�أ�شئلًة  فاإن ثمة  �لزمن،  و�إذ� كان هذ� على م�شت�ى 

تع�د«،  �أنت  »ها  �لبد�ية  جملة  ت�شتدعيها  �أخرى 

على م�شت�ى �الأنا لتحرك عاطفة �لقارئ وخميلته: 

»مَل غادر �لبطل �ل�شارد؟ و�إىل �أين غادر؟ ومَل يع�د 

�الآن؟

�إال يف  �ل�شافية،  �إجاباتها  �الأ�شئلة لن جتد  وهذه 

�لن�س،  حتكم  �لتي  �لزمنية  �ل�شيغ  عن  �لك�شف 

�لذ�ت  ثنائية  حيث  و�له�ية،  �لذ�ت  �أزمة  �شمن 

عن  مغرتبة  ذ�ت  بني  �لكلي،  �لزمن  �نق�شام  هي 

بعد  يف  و�غرت�باتها  �رحتاالتها،  تعي�س  �ل�طن، 

�الأ�شط�ري  �لبطل  بهاج�س  مال  حمحُ يبدو  ملحمي 

�لذي يخ��س غمار رحلة ك�نية تنتهي برج�عه 

�إىل مد�ره �الأول، وبني ذ�ته �الأوىل، �الأكرث بر�ءة، 

حتمل  مل  �لتي  �لذ�ت  للعامل.  روؤيتها  يف  �لنقية 

على  ت�شيل  �لدماء  ت�شاهد  ومل  �لغربة،  جر�َح 
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�أ�شفلت �ل�ش��رع، تلك �لتي مل تغادر �ل�طن. وبني 

لخ�س يف  �لذ�ت �الأوىل و�لثانية ميتد وقت ط�يل يحُ

حركته ه�شا�شة �لبطل وعجزه �أمام �حلركة �الآلية 

و�مل�شتمرة للزمن، لذ� فلن يجد �لقارئ يف رحلة 

)�أدهم( �لط�يلة و�ل�شاقة، و�ملمتدة معاناتها على 

وحده،  به  خا�شة  رحلة  �لرو�ية،  �شفحات  مد�ر 

عالقة  يف  �أبد�  �ملرحتلني  �لغرباء  معاناة  الأنها 

�ش��د  �أخذت  �لتي  �لرحلة  �إنها  �لزمن.  مع  ل�لبية 

�ل�شعر، و�نت�شاب �لقامة، ووهج �ل�شباب، لتنتهي 

مع هزمية �جل�شد �لتي ال منا�س منها.

ثنائية الزمن واالأنا

�لغياب  �الأوىل بني زمن  �ل�رشدية  �للحظة  تنق�شم 

وقت  »م�شى  �حلا�رش:  �لزمن  وبني  �ملا�شي، 

ط�يل على خروجك« )�س: 13(، لكن فعل �لغياب 

و�لع�دة ي�شتكمل �نفتاحه على داللة �أخرى تتمثل 

باله�ية، �أو �ال�شم: »�أيها �لرجل �لهارب من ع��قب 

��شمه، �أو ما فعلته يد�ه«. )�س: 13(.

�إذن، فمنذ �ل�شطر �الأول يف �لرو�ية ي�شع �لكاتب 

قارئه �أمام حمنة ثقل �لزمن �حلا�رش، مبا يحمله 

يقل  ال  »فاملا�شي  م�شى:  زمن  ع��قب  �إرث  من 

ثم   .)183 )�س:  �حلا�رش«  عن  �أحياًنا  ا  غم��شً

ع�رشين  �نتظرت  ذ�ت  مع  حتمية  م��جهة  هناك 

�نق�شم عنها، مرحتال،  �لذي  عاًما رج�ع �شطرها 

يف بالد كثرية، يحمل ��شًما �آخر وه�ية �أخرى. 

ط�ل  بعد  �لعائد  �ملنا�شل  �ل�شاعر  ه�  »�أدهم«   

غربة وترحال، بينما ي�ن�س ه� �ل�شاب �لغر �لذي 

�لذ�ت  هي  فمن  عائلته،  بني  قابًعا  ه�  كما  ظل 

�شيدفن  ��شم  وباأي  ي�ن�س؟،  �أم  �أدهم،  �حلقيقية: 

ج��ز  يف  يحمله  �لذي  با�شمه  ي�م،  ذ�ت  �لبطل 

�ل�شفر، �أم باال�شم �لذي �أم�شى عمره بني حروفه؟.. 

لنقر�أ هذ� �ملقطع �لذي ي�جز ثنائية »�الأنا« يق�ل: 

»مبرور �الأيام و�لرتحال و�لبحار �لعازلة ن�شيت، 

�أ�ش��ر  ور�ء  من  هكذ�  �خلطاط..  ي�ن�س  تقريًبا، 

مل  �لذي  �ملكان  يف  �أمامك  �نبثق  �لبعيد،  �لزمن 

تت�قع �أن ي�شل �إليه ر�ش�ل �أو خرب �شار من بالدك. 

مل يكن ي�ن�س �خلطاط ب�شخ�شه. هذ� غري ممكن. 

ه� مل يغادر �حلامية �إال �إىل �حلدود وت�قف هناك، 

��شًما  �أخرى حمل  بلد�ن  �إىل  قاده  بلًد�  �لذي عرب 

�آخر و�شارت له م�شائر خمتلفة« )�س: 74(. 

تقدم لنا رو�ية »حيث ال ت�شقط �الأمطار« �إ�شار�ت 

مثل:  حمددة  كلمات  تردد  خالل  من  زمنية 

 – �الأ�شهر   – �ل�شن��ت   – �الأيام   – )�ملا�شي 

– �للقاء  – �لذكرى  – �حلا�رش - �لزمن  �حلنني 

– �مل�شتقبل(. – �حلكايات  – �لن�شيان 
�إن هذه �الإ�شار�ت �لزمنية، و�لنف�شية، تتكرر وتغطي 

ال  �ل�رشد  �أن  �ملالحظ  مع  هذ�  �لرو�ية،  م�شاحة 

ي�شجل تاأريخًا الأي حدث، بل هناك مفا�شل زمنية 

حا�رش(،  )زمن  �لع�دة:  حدثي  يف  تتمثل  كربى 

و�ملغادرة )زمن ما�شي(، وبينهما �أحد�ث زمنية 

�شغرى �متدت على مد�ر ع�رشين عاما هي زمن 

�لغياب، لكن ي��زي زمن �ملا�شي و�حلا�رش زمن 

زمن  مد�ر  على  لي�شتمر  �حلا�رش  من  ينطلق  �آخر 

�خلطاب �لرو�ئي للن�س، لنقر�أ معًا: »من �أين تبد�أ 

حكايتك �لط�يلة، �أو حكاياتك �ملطلة بع�شها على 

بع�س؟.. فاالأزمنة و�الأحد�ث و�ل�ج�ه و�الأ�ش��ت 

تختلط يف ذ�كرتك« )�س:14(.

دت �إذن، لقد مرت ع�رشون �شنة على فر�رك..  - »عحُ

لي�شت رقمًا، بل قد تك�ن، يف مثل  �شنة  ع�رشون 

و�شعك حياة �أمتت مد�رها« )�س: 22(.

تدبج  رحت  �شارع..  على  تطل  نافذة  »�أمام   -

من  كتابتك  حترر  �أن  قررت  لقد  �الأخري.  كتابك 

�لت��ريخ« 

�هلل  خلق  يعرف  �أن  تريد  ال  �إنك  لذويك  »قلت   -

كلهم بع�دتك«. )�س: 197(.

بفعل  يق�م  �لذي  جابر(  )�أدهم  �ل�شاعر  فالبطل 

يقرر حترير كتابته من  �ل�رشد ب�شيغة �ملخاطب، 
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ياأتي  �لقر�ر  ذ�كرته، وهذ�  تثقل  �لتي  �الأ�شماء  كل 

عن تعمد و��شح، الأن �لبطل يعي يف حلظة حما�شبة 

��شتبد�لها  وممكن  تهم،  ال  �الأ�شماء  �أن  للذ�ت 

�لد�ل  حركة  وفق  عنها،  يحكي  �لذي  بال��شف 

و�ملدل�ل، لذ� فال حت�رش �ملدن باأ�شمائها �حلقيقية 

يف �لن�س، بل حت�رش �ش�ر ت�شبهها حد �لتطابق.. 

ويق�ل و��شفًا �أحد �الأماكن: »كانت جزيرة �ل�شم�س، 

تعج بعدد كبري من �لالجئني و�لفارين من مدينة 

�حل�شار و�حلرب«، و«حدث �أن وباء �جتاح �ملدينة 

�لرمادية و�حلمر�ء..« )�س: 16(.

لكن هذ� �لزمن ال ميكن �خرت�ق مد�ره و��شتيعابه 

»ي�ن�س  »�أنا  )ي�ن�س(:  �شخ�شية  عرب  �إال  متاما 

قبل  �لعائد  هذ�  كانه  �لذي  �ل�شخ�س  �خلطاط«، 

ع�رشين عامًا« )�س: 30(.

من هنا تك�ن ثنائية �الأنا م�ظفة ل�شالح حت�الت 

�ل�رشد، حيث تك�ن  �لزمن، وتبدالته يف مفا�شل 

للحا�رش  �ل�شاردة  �الأنا  هي  ي�ن�س  �شخ�شية 

�لعائدة،  �الأنا  فعل  تر�قب  �لتي  �الأنا  �مل�شتمر، 

غيابها،  خالل  �ل�طن  يف  حدث  ما  لها  وحتكي 

حتاكمها وتعاتبها يف ق�ش�ة ال تني: »قلت له على 

جد و�لدك ميتا  �أي ر�شيف كنت تت�شكع عندما وحُ

�الأي�رش  �لطرف  يف  �شيجارة  وعقب  حمرتفه،  يف 

من فمه؟ يف �أي حانة �أو مقهى كنت تتجرع كاأ�شا 

�ل�رشطان  ياأكلها  و�أمك  قه�ة،  فنجان  تر�شف  �أو 

يف م�شت�شفى »�حلامية« �لعم�مي؟« )�س: 31(.

م��شع  من  �أكرث  يف  حت�رش  �مل��جهات،  تلك 

على  معها  �لتعامل  ميكننا  ال  لكن  �لن�س،  يف 

�عتبارها م��جهة بني ذ�تني، بقدر ما هي �شد�م 

�لزمن  �رش�ع  ي�شل  حيث  �أي�شا،  زمنني  بني 

وتقاطعاته يف مد�ه �الأق�شى مع »�أدهم«، �أو بني 

»�أدهم« و»ي�ن�س«، عرب لقاء �أ�شخا�س من �ملا�شي 

مع  فاللقاء  – حمم�د(،  – رىل  – فهمي  )خلف 

 -  120 )�س:  بينهما  د�ر  �لذي  و�حل��ر  خلف 

121(، مبا فيه من حديث عن ثنائية �ال�شم بني 

»ي�ن�س« و»�أدهم«، ومبا تنط�ي عليه من �شيغة 

�له�ية،  �أزمة  ي�جز  للحكاية  للما�شي  ��شرتجاع 

�لفقد و�الغرت�ب عرب �ش�ؤ�ل يطرحه خلف: »ها �إننا 

ن�شتعيد �شيئا من �الألفة �لقدمية بيننا، فاإن كنت 

ال ترغب يف �رشد حكايتك، قل يل، على �الأقل، من 

�أنت �الآن؟ �أق�شد هل �أنت ي�ن�س �أو �أدهم؟«.

قلت له: �إنني �الثنان معًا، ر�أ�شي �ملكلل بال�شيب 

بني  �حلرون  �خلافق  �أما  �أدهم،  هما  وقامتي 

�أ�شالعي فلعله ال يز�ل ي�ن�س« )�س: 127(.

مثل هذ� �حلدث �ملت�تر �رشديًا وزمنيا، من �ملمكن 

حبيبته  مع  �أدهم  لقاء  يف  �أي�شًا  عليه  �ل�ق�ف 

�للقاء  فهذ�   ،)216 )�س:  بينهما  و�حل��ر  رىل، 

ثالثة  متد�خلة بني  زمنية  تقاطعات  فيه  يحدث 

رىل،  مع  ولقائه  �حلدث  زمن  )�حلا�رش(  �أزمنة: 

و)�ملا�شي( ��شرتجاع ق�شة �حلب بينهما، و)زمن 

جمه�ل( يت�شح بعد زمن �حلا�رش و�ملا�شي حني 

و�أنتما  �ل�قت،  بكما  طال  كم  تدري  »ال  يق�ل: 

تتحدثان، �إذ �إن �الأن��ر �أحُ�شيئت« )�س: 227(.

لكن ذروة �ل�رش�ع �لزمني بني �ل�شخ�شيات، هي 

�لتي  �ل��حدة  �الأنا  وي�ن�س،  �أدهم  م��جهة  يف 

�ملمكن  من  �مل��جهة  وهذه  مثنى،  �إىل  حت�لت 

�إدر�جها �شمن �لزمن �حلا�رش للخطاب �لرو�ئي، 

بعد  ما  بزمن  �مل��جهة  يقرن هذه  �لكاتب  �إن  �إذ 

�لع�دة: »كان عليك �أن ت��جه من تفاديته ط�يال، 

ذلك �لذي تركته هنا قبل ع�رشين عامًا«.

فاحلكايات يف حياة �أدهم �أو ي�ن�س ت�شري �إحد�هما 

ح�شاب  على  �أدهم  حياة  �الأخرى،  ح�شاب  على 

حياة ي�ن�س �لتي ت�قفت، وح�لته �إىل �شبح ثابت 

زمن  ح�شاب  على  ي�ن�س  وحياة  معني.  زمن  يف 

�أدهم �ملا�شي، الأن ي�ن�س ه� �لذي ي�شري حا�رش�ً 

يف  هذ�  ويت�شح  �حلا�رش،  زمن  بعد  �ملر�آة  يف 

�أخيه  �بن  �أدهم مع نف�شه حني كان برفقة  ح��ر 
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�ملر�آة،  يف  ثالثة  »كنتما  يق�ل:  �ل�شغري  ي�ن�س 

�أنت، �ل�شخ�س �الآخر يف �ملر�آة، وي�ن�س �ل�شغري«. 

يرى �أدهم يف �ملر�آة وجه ي�ن�س �ل�شبح ه� �لذي 

يحدق فيه بنظر�ت ترت�وح بني �الإ�شفاق و�لرجاء، 

وكما ل� �أن ي�ن�س هنا ه� �الأق�ى، ه� �الأكرث حياة 

وثباتا، من �أدهم �لذي ��شتمد وج�ده من �لكلمات 

و�لغربة. ي�ن�س ه� �الأر�س، بينما »�أدهم« عا�شفة 

هبت يف زمن ما، ثم م�شت، تاركة �آثارها فقط.

عرب  �أدهم،  عند  �أكرث  تت�شح  �لزمن  حمنة  لكن 

على  يف�شلها  �لتي  باالإذ�عة  بال�شاعات،  عالقته 

�ملخيلة،  عمل  على  يق�شى  الأنه  �لتليفزي�ن، 

باالأ�ش��ق �لقدمية �لتي تبيع �الأ�شياء �مل�شتعملة، 

وعرب ذ�كرته �لعجيبة �لتي تعيد �إليه �أقدم �ل�ش�ر 

يف �نثيال عجيب، يقف مده��شًا �أمامه، ه� �لذي 

ال  غريبة  �أ�رشة  يف  نام  �آخر،  �إىل  بلد  من  �رحتل 

تعد، وجل�س على مقاه ال ح�رش لها، وت�شمى با�شم 

غري ��شمه، �لعالقة مع �لزمن بالن�شبة له هي وقت 

يحتاجه فيمر بلمح �لب�رش، و�آخر ال يعنيه فيفي�س 

يف  �شاعة  عادة،  حتمل،  »ال  يق�ل:  �حلاجة،  علي 

وي�شنع  �لر�شغ  يغل  �شيٌء  قيد.  �أنها  ت�شعر  يدك. 

ر�بطة ق�رشية بالزمن. �لزمن لي�س �شاعة. �ل�شاعة 

لي�شت وحدة زمنية �إال يف �ملر�ئب وماكينات بيع 

مقايي�س  للزمن  �لليل.  بنات  و�أ�رشة  �لعمل  ق�ة 

�أخرى. بع�شها تعك�شه لك �ملر�آة، بع�شها يبدو يف 

ط�ل خط�تك و�رشعتها« )�س: 62(.

تقدم �لرو�ية �أ�شئلتها �لقلقة و�لعبثية، عرب تاريخ 

الأحد�ث  حتليله  يف  وحا�رشه،  ما�شيه،  بطلها، 

حياته، و�الأ�شخا�س �لذين مرو� بها، وما �آل �إليه 

�لتقاطع بني  تاأكيد  م�شريهم، ثم هناك حماولة 

�لزمن  �أن  وكيف  �أي�شا،  باالأماكن  �لزمن  عالقة 

هذه  لنقر�أ  �أي�شا،  �ملكان  على  ب�شمته  يرتك 

�لعبار�ت: 

- »فالزمن كما تعرف.. ال ير�شخ لالأماين مهما 

كانت �شارعة« 

- »للزمن طرقه �ملبا�رشة �أو �ملاكرة«.

- »�لزمن قطار ال ي�ؤثر حمطة على �أخرى، حتى 

ل� تلكاأ هنا �أو �أ�رشع هناك«.

»ي�ن�س«، هذ�  قرينه  ب��ش�ح عرب  �لزمن  يح�رش 

بعد  فيما  لكن  �شبحًا،  وظل  يكرب،  مل  �لذي  �الآخر 

وي�شت�يل على  �ل�شبح  ليظهر هذ�  �الأم�ر  �شتنقلب 

تنقالته  حتركاته،  لي�شف  �جلديد،  �لعائد  زمن 

�ملكانية، لقاءه باأ�شخا�س من �ملا�شي، ثم مترده 

�أحيانا، يف ردة فعل على كل ما كان.

من  �لرو�ية  يف  �أي�شا  مرجعيته  �لزمن  وي�شتمد 

��شتمر�ر �ال�شم، �أو �له�ية، ففي �لق�شم �الأخري من 

�لن�س،  �لطفل ي�ن�س يف  �لرو�ية، يتكثف ح�ش�ر 

ل�س جديد، عرب حمله ��شم عمه،  ليك�ن مبثابة خمحُ

�لتف�شيل  هذ�  و�شع  عمد  عن  �لكاتب  �ختار  لقد 

�ملهم، يف �شخ�س ي�ن�س �ل�شغري، �لذي ميثل �أحد 

رم�ز �لرو�ية، مثله مثل �ملدن، ه� �لذ�ت �لباقية، 

�لتي يرى »�أدهم« فيها طف�لته و�شبابه.

ومن هنا ال يبدو م�شتغربًا، �أن تنتهي �لرو�ية يف 

زيارة »�أدهم« لقرب و�لدته، يف ي�م يتميز ب�شم�شه 

�شاطًعا  ن�ر�ً  تبدو  �لتي  �ل�شم�س  تلك  �ملت�شلطة، 

يبدد حجب �ل�هم كلها، وي�شمح للبطل �ل�شارد �أن 

نق�س على �شاهده؟ ال يعطي  ي�شاأل نف�شه �أي ��شم �شيحُ

�إجابة لكن �مل�شهد �الأخري يف �لرو�ية ينتهي باأن 

يعطي »�أدهم« حلار�س �ملقربة عملة معدنية من 

�لزمن �ملا�شي، من وقت مغادرته لل�طن، عملة 

معدنية �نتهى زمن تد�ولها.
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�لناقد  مد�ر كتاب  �أطروحة حم�رية، هي  هنالك 

�الأدب؟«،  ر  فكِّ يحُ »فيَم  ما�شريي  بيري  �لفرن�شي 

�إنها   .
ٌ
�أْفكار �الأدبية  �لن�ش��س  �شَغ  نحُ �أنَّ  ها  مفادحُ

عن  ت�شدر  �أفكار  وج�دحُ  د�ئما  َتفرَتِ�س  م�شلَّمٌة 

ت���شال  وتقت�شي  متلقِّيا،  وت�شتهدف  مبدع،  كّل 

ل  وتفاعال بني �الثنني يتحقَّق عرب ر�شالٍة، تت��شَّ

ه  بحُ بجن�س من �الأجنا�س �الأدبية، لـ»�أن كل ما نكتحُ

نق�م به لنق�ل �شيئا ما ل�شخ�س ما«)1(. و�أعتقد 

حممد  للرو�ئي  و�لفر��شة«  »�لق��س  رو�ية  �أن 

الأن  �ل�شاغل،  بهذ�  م�شك�نة  كتابٌة  �الأ�شعري، 

يف  ر  فكِّ تحُ �أنها  �إىل  حمالة-  ال  ينتهي-  قارئها 

�أ�شياَء كثريٍة، وتق�ل �أ�شياَء كثريًة �أي�شا.

وي�شتلزم �لت���شلحُ عرب عمل فني، وه� هنا رو�ية 

مع  �الألفة  مبد�أ  باأنَّ  �الإقر�َر  و�لفر��شة«،  »�لق��س 

قد  ه الحقا  وَفهمحُ �لت���شلحُ معه،  �لعمل من حيث 

حتقق، بدليل كرثة �ملقاالت و�لنقا�شات �لتي كانت 

و�حل��ر  �لفهم  �أن  تعني  و�لتي  مد�َرها،  �لرو�ية 

ي�شمح  �لذي  �ل�شيءحُ  �لتف�شري،  �إىل  �رتقى  قد  معها 

- يف  نعتحُ يحُ باحلديث عن جناحها يف جتاوز ما 

�لهريمين�طيقا �لغاد�مريية- باالغرت�ب �جلمايل، 

ِقها يف َرْدِم �مل�شافِة بني �لذ�ت و�لتاريخ و�أن  وت�فُّ

تخاطَب �لقارئ يف مبا�رشة تامة، ناه�شًة بدور 

ِط �شمن ما َت�شمه �لهرمين�طيقا »بالتاريخ  �لت��شُّ

ال �أو �لتاريخ �ملت���شل �لتاأثري«. �لفعَّ

عمال  باعتبارها  و�لفر��شة«-  »�لق��س  كحُ 
َّ
تتحر

�شد  يحتج  مقدَّ�شا»  �شيئا  د�ئما  طّيه  يحمل  ا  فنيًّ

 معنيَّ ه� �لَعْقد �الأول 
ّ
�لتدني�س.«)2( يف حّيز زمني

جغر�فية  ود�خل  و�لع�رشين،  �ل��حد  �لقرن  من 

و�أحد�ٍث  لق�شايا  ق 
َّ
وتتطر �ملغرب،  هي  حمدَّدة 

ندِّد  فيحُ �جلغر�فية،  وهذه  �لزمان  هذ�  �إىل  تنتمي 

باأْدنا�ٍس  �لفر�شي�ي  ي��شف  �لرت�جيديُّ  بطلحُها 

�أن  ميكن  ة  نحطَّ محُ ِقَيًما  متثِّل  الأنها  ها،  قاومحُ ويحُ

رقر�ق،  �أبي  ح��س  تهيئِة  منها:)جتاوز�ِت  نذكر 

�لبي�شاء،  بالد�ر  �الإرهابية  ماي   16 و�أحد�َث 

�لر�شا�س،  و�شن��ِت  �لعر�ق،  على  و�حلرَب 

مهند�س  و�نتحاَر  و�النتهازية،  و�مل�شاحلة، 

مكنا�س، ومافيا �لعقار، وعبدَة �ل�شيطان، وزو�َج 

�الأجانب  وَزحَف  �لظالميني،  وطاع�َن  �ملثليني، 

�ملعمار،  َه  وت�ش�ُّ مبر�ك�س،  �لعتيقة  �لدور  على 

و�النتهازية �ل�شيا�شية، �إلخ...(. 

�إذن، تدع� »�لق��س و�لفر��شة« �لقر�ء �رش�حًة �إىل 

ووقائع  وم��قف  معا�رشة  �أحد�ث  يف  �لتفكري 

ر�هنيَّته.  �لن�س  و�أ�شئلة متنح  وت�شاوؤالت  و�أفكاٍر 

فتك�شف  ذلك،  كلَّ  تخييليا  �لرو�ية  وت�شتعر�س 

كتابته،  تعيد  وباأنها  بتاريخها،  �شلتها  عن  لنا 
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مزوار االإدري�سي]

حممد �لأ�شعري

َرْدم �مل�شافة بني �لذ�ت و�لتاريخ 

يف »�لق��س و�لفر��شة«



�لتاريَخ  �أنه» يلزم  دة  وتقدِّم �شهادتها عليه، م�ؤكِّ

حا�رش«)3(  كل  من  �نطالقا  جمدَّد�  كتَب  يحُ �أن 

-ح�شب غاد�مري- دون �أن تك�ن رو�يًة تاريخية، 

لغياب �لنزوع �إىل �لبحث يف �ملرحلة و�إىل �إعادة 

خلق وبناء وقائع �شالفة، ومع ذلك، فقد ��شتغلَّت 

من  �شِ كاإحاالت،  فتها  ووظَّ �ملرحلة  من  �أحد�ثا 

لت�هم  باللعب،  �لهريمين�طيقا  عليه  ت�شطلح  ما 

�أنَّ  للقارئ   َ وليتبنيَّ �ملتخيَّل،  عامَلها  ب��قعية 

�ملنجَز �ل�رشديَّ يف »�لق��س و�لفر��شة« يف �أ�شا�شه 

فني  لعمل  تف�شرٍي  كلَّ  �أنَّ  مثلما  ل��قع،  تاأويٌل 

ينتهي �إىل �أن ي�شري تاأويال. 

�إذن، تنه�س رو�ية »�لق��س و�لفر��شة« على »خربٍة 

ذ�تنا  فهم  �إىل  نا  تق�دحُ �أ�شياء  بق�ل  عنى  تحُ فنِّية« 

نا، وت�شتهدف تف�شرَي ما يحدث،  و�لعامَل �لذي يلفُّ

عيد  تحُ ة  متن�عَّ رو�فد  من  َتْنَهلحُ  وجدناها  لذلك 

�إعادَة  ا  وتتغيَّ ا،  تْخِييِليًّ ِة  �لتاريخيَّ حلظِتها  َخْلَق 

لًة بتنا�شات يرتدد �شد�ها،  بناِء ع��مِلها، مت��شِّ

�إذ  �أخرى،  تحُب  كحُ على  يلحُ  حتحُ �لتي  تلك  خ�ش��شا 

�شابقها  ها على  حيل الحقحُ يحُ �أن  �لكتب  �الأ�شل يف 

ال  له  قر�أته  ن�س  يف  ب�رخي�س،  خ.ل.  قال  كما 

ت�شتلِهَمها،  �أْن  �أو  عنها،  تتحدَّث  و�أن  �أين،  ر  �أتذكَّ

تحُب �لتي  بحكم �أننا ن�شعى �إىل �ال�شتح��ذ على �لكحُ

ا على  تَّاب دْوما بتملُّكها رمزيًّ نا، ونحلم َككحُ تاأ�رشحُ

�الأقل.

�حل��ر  �أو  �لتنا�س  هذ�  من  �شيئا  �أن  و�أعتقدحُ 

و�لفر��شة«،  »�لق��س  بني  ما  حدث  قد  �ملت���شل 

وبني �أكرث من حكاية ورو�ية، الأنها فعٌل �رشديٌّ 

ها كتابٌة، ومن �لبديهي �أن للقر�ءة  بامتياز، �أْي �أنَّ

ن�ش��شا  باأنَّ  يفيد  مما  �لكتابة،  على  ًة  �أ�شبقيَّ

ذهن  يف  متفاوتة  ب�شيغ  ح�رشت  قد  معيَّنة 

حممد �الأ�شعري �أثناء بنائه لعامله �لرو�ئي، وهي 

فر�شيَّة �شاأ�شعى �إىل �الحتجاج لها. 

يف  ك- 
َّ
تتحر �حلكي  يف  غبَة 

َّ
�لر �أن  نالحظ  بدًء، 

ي��شف  �لبطل  ل�شان  على  �أوت�بي�غر�يف،  �شكل 

بامل�ت،  رتنْي  م�ؤطَّ حلظتنْي  بني  �لفر�شي�ي- 

دًة »�أن حقيقة �لرغبة هي �مل�ت، لكن �مل�ت  م�ؤكِّ

لي�س حقيقة �لعمل �لرو�ئي«)4(، هكذ�:

ي��شَف  ل  ت��شُّ حني  �الأوىل  �للحظة  تك�ن   -1

يا�شني،  �أبا  �أَب�رْش  يا�شنَي:«  �بِنه  ِبَنْعِي  �لفر�شي�ي 

 
ٌّ
لقد �أكرَمك �هلل ب�شهادة �بنك«)5(. �إنه م�ٌت فعلي

ّم:«  ة �ل�شَّ  مَتثَّل يف فقد�نه حا�شَّ
ٌّ
�أعقَبهحُ م�ٌت مرحلي

نتحُ �لنف�س على قب�ل ما ح�شل يل كن�ع من  وطَّ

ر نف�شي م�شتمتعا،  ، الأين عندما �أتذكَّ
ّ
�مل�ِت �جلزئي

�أتذكر �شخ�شا  �أو معجبا، فكاأمنا  �شغ�فا، متذوقا 

�يف قبلي«.)6( �آخر تحُ

�لبطل  �ندفاع  حني  �لثانية  �للحظة  وتك�ن   -2

اه  �إيَّ ا  �شامَّ ع�شام،  نح�  �لفر�شي�ي  ي��شف 

�أن  »قبل  �ملنارة  �شهريج  يف  �شحبَته  لالرمتاء 

تاأخذنا غيمة بي�شاء باردة يف دوّيها �لهائل.«)7(، 

ملا  ًة  م�شتحقَّ �لبليغة  �لرت�جيديةحُ  ه  نهايتحُ لتك�ن 

�أعرتف:  �أْن  حقه»يجب  يف  �لفر�شي�ي  �الأبحُ  قاله 

�لعاملني،  من  �أحد  عذ�ب  ي�شبهه  ال  ي��شف  عذ�ب 

مثل  حياته  تبدو  �بنه  ومقتل  �أمه  �نتحار  فبنَي 

�شفعة ظاملة.«)8(

حممد  �لرو�ئي  �أفلح  �للحظتنْي،  هاتني  بني 

�الأ�شعري يف »�لق��س و�لفر��شة« يف �أن ي�ؤّكد على 

ا  �أدبيًّ �أن تك�ن جن�شا  �إال  �أن �لرو�ية ال ميكن لها 

تعبرييًة  تقنياٍت  جناحيها  حتت  ت�شم  هجينا، 

معرفيًة  وو�شائَل  خمتلفة،  جماليًة  و�ختيار�ٍت 

وثقافية متن�عة، �أعادْت خلق كثري من �ل�قائع، 

�شرية  من  ببع�س  �ل�ثيقة  ها  �شلتحُ َتْخَفى  ال  �لتي 

�لرو�ئي نف�شه، وباالأدب �لعاملي، »الأن ما ينتمي 

�جلميع،  وعي  يف  مكانته  له  �لعاملي  �الأدب  �إىل 

فه� ينتمي �إىل »�لعامَل«.«)9(

و�أعتقد �أن هذ� �حل��ر مع �الأدب �لعاملي يتخذ يف 

»�لق��س و�لفر��شة« �شيغا خمتلفة، منها �أن بد�ية 

وهذ�  �لب�لي�شية،  �لرو�يات  ت�شبه  �الأ�شعري  رو�ية 

�لن�ع  هذ�  �شاأن  من  وال  �شاأنها،  من  ينتق�س  ال 

رنا �أن رو�ية بقيمة  من �لكتابة، خ�ش��شا �إذ� تذكَّ

»��شم �ل�ردة« تبنَّْت هذه �ال�شرت�تيجية �ل�رشدية، 
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عري �ملدف�ن  بل �إنَّ ت�شمني حكاية �ملخط�ط �ل�شِّ

حتت �أنقا�س وليلي، و�لذي يع�د جلدِّ »دي�تيما« 

وحت�يٍر  ٍر  حتاوحُ �فرت��ِس  �جتاه  يف  بق�ة  يدفع 

د  بني �لرو�يتنْي. �إن �للج�ء �إىل هذ� �الختيار ي�ؤكِّ

�أخرى،  تب  كحُ رحم  من  تتنا�شل  �لكتب  �أن  د�  جمدَّ

ويفتح �لقر�ءة على �لتخمني منذ �ل�شط�ر �الأوىل، 

وي�شبغ ت�ش�يقا طريفا على م�شار �ل�رشد، ال�شيَّما 

ول�عة  �شخ�شية  �ملهمة  بهذه  للقيام  �ختار  و�أنه 

حايف ي��شف �لفر�شي�ي،  باإجر�ء حتقيقات ه� �ل�شِّ

�لذي �جتهد يف �ل�ق�ف على ��شتق�شاء�ت عديدة، 

لعل �أهمها: 

ّفحُ على �لظروف �لتي �كتنفت �لتحّ�ل يف 
* �لتعر

حياة يا�شني، و�لتي �نتهْت به �إىل �مل�ت، وما �آلْت 

تحُه. �إليه جثَّ

�أي ظروف  * �الن�شغالحُ باختفاء متثال باخ��س، 

م�ته)10(. 

فجاأة،  �ختفى  �لذي  ع�شام  ماآل  عن  �لك�شف   *

�الختفاء معادل للم�ت)11(.

�الأملانية  �أمه  »دي�تيما«  �نتحار  يف  �ل�شك   *

�الأ�شل.

ترتبط  �ال�شتق�شاء�ت  هذه  فاإن  يخفى،  ال  وكما 

بها  يحاور  �الأ�شعري  وكاأنَّ  بامل�ت،  جميعها 

حني  �مل�شيح«،  ح�شب  يف«�الإجنيل  �شار�ماغ� 

ذهب �إيل �أنه »لي�س ممكنا �أن يرى �الإن�شانحُ �مل�َت 

 كما كان من قبل«)12(، وذ�ك ما كابَده 
َّ
وي�شتمر

ا،  عربِّ عنه رو�ئيًّ ي��شف �لفر�شي�ي، و�شعى �إىل �أْن يحُ

�إذ ال يخفى �أنه �شاحبحُ م�رشوع رو�ئي، الأنه ورد 

طاطًة �أوىل لرو�ية  ْتحُ �أْن �أ�شَع خحُ
ر على ل�شانه »فكَّ

يف  �الإبد�عيَّة  درَته  قحُ و�أنَّ  �إبر�هيم«)13(،  عن 

�لرو�ية ال تخفى على �الآخرين، فهذه فاطمة تطلحُبحُ 

�أن ح�ش�َرهحُ  رو�ية يف �س234، كما  منه كتابة 

ال�شتج��ب   I �لباب  من   4 �لف�شل  يف  حَبَتها  �شحُ

على  َتْك�ِشف-  وم�شاحَبَته  �شار�ماغ�  خ��شي 

�الأقل- عن َوَلع بقر�ءة �لرو�ية ونقِدها.)14( 

�الأ�شعري  حممد  �أن  �رش  بيحُ �لرو�ية  قارئ  يكت�شف 

�لرو�ئي  هذ�  �شار�ماغ�،  مع  بيًِّنا  ح��ر�  يعقد 

بالف�شل  ه  خ�شَّ �إذ  �ملمتع،  �لي�شاري  �لربتغايل 

�لر�بع من �لباب �الأول )�ل�رطة ح�شب �لفر�شي�ي(، 

ل  و��شتح�رشه يف م�شار�ت �رشدية كثرية. لقد �شكَّ

مكت�با  تر�ثا  �الأ�شعري  �إىل  بالن�شبة  �شار�ماغ� 

تر�ٌث  لدينا  فـ»حيثما يك�ن  للتاأويل،  وم��ش�عا 

بل  حمدد،  ب�شيء  مبلِّغني  فقط  نك�ن  ال  مكت�ب 

للما�شي  معينة  �إن�شانية  �شمة  هناك  ت�شبح 

ولقد  بالعامل.«)15(  عالقتها  يف  بيننا  حا�رشة 

يف  »بحث  هما:  رو�يتنْي،  على  �حل��ر  هذ�  ز  ركَّ

�لعمى« و»�الإجنيل ح�شب �مل�شيح«. و�ت�شم �حل��ر 

، هذه بع�س جتلياته.
ٍّ
معهما بتفاوت جلي

يتخيَّل  �لعمى«  يف  »بحث  �شار�ماغ�  رو�ية  يف 

في�شيب  �لعمى،  وباء  يجتاحها  مدينة  �لرو�ئي 

ناجٌت عن  �أبي�س  �إنه عمى  �أهلها دون متييز،  من 

َف �شائق  ة: حَدث ذلك حني ت�قَّ ل هذه �حلا�شَّ تعطُّ

بيا�س  َب�رَشه  فغمر  �ش�ئيَّة،  مرور  �إ�شارة  عند 

وهنالك  طبيب،  بعيادة  �لتحق  �أن  فكان  ْعٍم،  محُ

�شيحُعدي �لزبناء �ملر�شى و�لطبيَب نف�َشه، فاأنا�ًشا 

�آخريَن، لتلجاأ �ل�شلطة �رشيعا �إىل ح�رش �ملجم�عة 

كانت  وبينما  لعزلهم،  مار�شتان  يف  �الأوىل 

نزالٌء  كان  �خلارج،  يف  زحفها  ت���شل  �لعدوى 

مت�شلِّطة،  جمم�عة  �شدَّ  يكافح�ن  باملار�شتان 

و�أخري�  �أخرى.  وحاجيات  �الأكل  على  ��شتح�ذْت 

ة  حا�شَّ عادْت  وَوْقَتها  �لدميقر�طي�ن،  ينت�رش 

�لب�رش �إىل �جلميع تدريجيا بالرتتيب نف�شه �لذي 

حلَّ به �لعمى.

�جلميع  جعل  �لعمى  وحل�ل  �لب�رش  غياب  �إن 

يكت�شف�ن ذ�َتهم و�الآخرين عرب �لعالقات �جلديدة، 

�لعمى  �لي�مية.  �حلياة  �شطح  على  طفْت  �لتي 

ي��شف  عند  �ل�شمِّ  ة  حا�شَّ َفْقدحُ  مثلما  ل��قع  تعرية 

طاقة  ذ�ته  يف  يكت�شف  �أن  له  ي�رشَّ  �لفر�شي�ي 

نته من �إعادة �كت�شاف �ل��قع  رية مكَّ تخييلية وتذكُّ

لُّ �لعمى يف رو�ية �شار�ماغ�  باأ�شل�ب مغاير. َيححُ

ه  ، وكذلك كان �نك�شافحُ ف�رشَّ باجلماعة ب�شكل غري محُ
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ميان، يف حني كان َفْقدحُ  يف نهاية �لرو�ية عن �لعحُ

ا، الأنه  حا�شة �ل�شم يف بد�ية رو�ية �الأ�شعري فرديًّ

م�سَّ ي��شف �لفر�شي�ي وحده نتيجة ملربِّر معق�ل 

��شتعادته  �إن  ثم  يا�شني،  �بنه  بنعي  لهحُ  ت��شُّ ه� 

�ل�شمِّ خ�شعْت ملنطق مغاير، فهي مل تاأت  َة  حا�شَّ

تت�يجا مل�شار ن�شايل و��شتق�شائي، بل يف حلظة 

تر�جيدية، متثَّلْت يف �النف�شال عن زوجته بهية، 

يف  به  يحتفظ  كان  �لذي  يا�شني  لقمي�س  ه  و�شمِّ

�لدينية  باحلكاية  رنا  ذكِّ يحُ �لذي  �ل�شيء  دوالب، 

للنبي يعق�ب �لكفيف، �لذي ��شتعاد ب�رَشه حلظَة 

ه لقمي�س �بنه ي��شف، وهي حكاية مهما قيل  �شمِّ

عن �نتمائها للحقل �لديني، فاإن ما ال يخفى ه� 

�نتماوؤها لالأدب �لعاملي. 

ى �ال�شتبد�د و�أعاد 
َّ
لكْن �إذ� كان �شار�ماغ� قد عر

�لنظام �إىل عامله بعد ��شتعادة �شخ�شياِته �لب�رَش، 

فاإنَّ �الختالالت �لتي عليها جمتمع �لعامل �لرو�ئي 

��شتعادة  بعد  تت�قف  لن  و�لفر��شة«  »للق��س 

�لتي  �للحظِة  ّم،  �ل�شَّ ِة  حلا�شَّ �لفر�شي�ي  ي��شف 

�أخرى �شمَن �لرو�ية، ليك�ن �لفعل  نْت لرحلٍة  د�شَّ

�ل�رشدي هنا حت�يال وتاأويال جماليا، »فنحن ال 

ل �أثناء  ميكن �أن ن��جه �لعمل �لفني دون �أن نتح�َّ

�مل��جهة)16(«. 

عترَبحُ  �أما يف رو�ية »�الإجنيل ح�شب �مل�شيح«- �لتي تحُ

�لتن�يه-  من  بكثري  حِظَيْت  رو�ئية  حتفًة  بحقٍّ 

فاإنَّ �شار�ماغ� �شعى �إىل �إعادة كتابة �شرية لل�شيد 

من  ْنَطِلَقٍة  ومحُ �لغائب،  ب�شمري  ٍة  حَمِكيَّ �مل�شيح 

حلظة َحْمِل �ل�شيدة مرمي به مرور� بلحظة والدته، 

يف  وباالإله  �لر�عي،  بال�شيطان  ولقائه  فن�شاأته، 

يف  و�ل�شيطان  َّبِّ 
�لر معا  باالثننْي  ثم  �ل�شحر�ء، 

ْلِبه،  �شَ حني  �إىل  مب�شريه  وقب�له  د�،  جمدَّ �لبحر 

بعد �أن ذهب �إىل حتفه بقدميه.

نا قر�ءةحُ �لرو�يتنْي باأ�شد�ٍء »لالإجنيل ح�شب  طاِلعحُ تحُ

ذلك،  يحدحُثحُ  و�لفر��شة«،  »�لق��س  يف  �مل�شيح« 

وربط  �لعالقات  ترتيب  و�إعادة  ��شتيعابهما  بعد 

د �أن  �الأحد�ث و�لتقنيات فيما بينهما، حيث يتاأكَّ

ح�شب  »�الإجنيل  ورو�يِته  �شار�ماغ�  ��ْشِم  وروَد 

 »�لق��س و�لفر��شة« مل يكِن �عتباطا، 
َّ
�مل�شيح« طي

بالت���شل  دوما  تقرتن  �لكتابة  دينامية  الأن 

و�لتف�شري  �لفهم  عمليات  عرب  �أخرى  كتابات  مع 

�إىل  �لذهاب  وميكن  و�لتح�ير.  و�لتاأويل  و�حل��ر 

�أن »�الإجنيل ح�شب �مل�شيح« ميثل �لن��ة �الأ�شلية 

�لتي ��شتلهمتها »�لق��س و�لفر��شة«، ونقلتها من 

�إىل ن�س، وت�شمححُ عنا�رشحُ م�شرتكة يف كال  ن�س 

�لنَّ�شنْي بافرت��س ذلك، منها: 

1- �ملز�وجة بني لغة �ل�شعر ذ�ت �ل�شمة �لتكثيفية 

ولغة �ل�رشد ذ�ت �ل�شمة �ملتنامية و�لتط�رية.

تَلقة  حاور �شار�ماغ� ن�ش��شا الأناجيل خمحُ 2- يحُ

رو�يته  ن�سَّ  منها  وليبني  خلفية،  ليجعلها 

»�الإجنيل ح�شب �مل�شيح«، ويحاور �الأ�شعري رو�ية 

عالقة  خفي  اليحُ ر�ٍق  �إبد�عي  بح�س  �شار�ماغ� 

�ال�شتهاء �لتي ت�شكنحُ رو�يَته. 

�شار�ماغ�  �إجنيل  يف  �مل�شيح  �شريةحُ  كى  حتحُ  -3

ب�شمري �لغائب، فين�ِّع �الأ�شعري �لتقنية ويحكي 

�شرية ي��شف ب�شمري �ملتكلِّم.

4- ت�شكنحُ �إجنيل �شار�ماغ� �لرغبة يف �إد�نة �الأب 

�أو قتله، الأن ي�ش�ع مل ي�شت�شغ ت�رشُّف �أبيه �لذي 

�أطفاِل  �لكهف الإنقاذ طفله متخلِّيًّا عن  �إىل  هرع 

�لذين قتلهم جن�د هريودو�س، وت�شكن  بيت حلم 

�أباه  يتهم  �لذي  �لفر�شي�ي  ي��شف  ها  ذ�تحُ �لرغبةحُ 

ه »دي�تيما«. باغتياِل �أمِّ

و��شحة  يف  م�شل�با  �لبطل  ي�ش�ع  ينتهي   -5

فر��شًة  �لفر�شي�ي  ي��شف  و�شينتهي  �لنهار، 

�إثر  �لرو�ية  �لنار لتحرتق يف نهاية  �إىل  منجذبًة 

َر يف ذهننا �أ�شئلًة  �النفجار، بعد �أن يك�ن قد فجَّ

عميقة. 

قا�شد�  كتفيه  على  �شليبا  ي�ش�ع  يحمل   -6

جثَّة  بحمل  �لفر�شي�ي  ي��شف  وين�ء  نهايَته، 

يا�شني على ظهره، ففي ح��ر �رشيح مع يا�شني 

يق�ل له»- �أو على �الأقل �أن تعرتف باأنك حمظ�ظ 

حتى  يحمل  �لذي  �لفر�شي�ي  �إىل  قيا�شا  ن�شبيا 
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ة  – كلُّنا يحمل جثَّ �الآن جثة جدتي على ظهره! 

�لتعري�س  ب�شدد  تك�ن  �أال  �أرج�   – ظهره!  على 

بي!«)17(

7- ي�شتعمل �شار�ماغ� تقنية �ال�شتباق، فيتجلَّى 

باأن  نبئه  ليحُ حاوره،  ويحُ حلظات  يف  لي�ش�ع  ب 
َّ
�لر

لب، ويظهر يا�شني لي��شف ليحُحاوره  م�شرَيه �ل�شَّ

نِبئه باأ�شياء منها على �خل�ش��س  ه� �الآخر، وليحُ

�لعمليَّة  مبر�ك�س،  �نتحارية  عمليَّة  حدوث  قرب 

�لتي �شتنتهي بي��شف �إىل �مل�ت. 

�أن نعرث على و�شائج كثرية  �ل��قع،  ب��شعنا، يف 

باخل�ش��س،  �لرو�يتنْي  هاتنْي  بني  ما  ت�شل 

من  وجه  يف  �الأدِب  تاريَخ  �أن  لنا  د  يتاأكَّ وبذلك 

و�أنه  وحت�ير،  وتاأويل  ح��ٍر  تاريخحُ  وج�هه 

»فقط عن طريق �القرت�ب من �ملا�شي ميكن لنا 

�القرت�ب من �حلا�رش«)18(.

�إنَّ هذ� �ال�شتغال ي�ؤكد ثانية �أن �الأ�شل يف جناح 

�لن�شية  �إجر�ء�تها  بني  �الن�شجام  ه�  رو�ية 

�ل��قع،  �إبد�ع  تعيد  �لتي  �لتخييلية  وع��ملها 

كافًيا  ووقًتا  ا  قر�ئيًّ جهد�  ي�شتدعي  �أمر  وه� 

�لروؤية، وه� ما يبدو  �الأفكار، و�ت�شاح  الختمار 

يل �أنَّ �لرو�ئي حممد �الأ�شعري ي�شلكه يف كتاباته 

ل�جدناه  قليال  �الأمر  رنا  تدبَّ ل�  �لتي  �لرو�ئية، 

ِهلحُ �ل�قَت، حتى ي�ؤتي �أكله، فبني» ي�م �شعب«  ميحُ

و»جن�ب �لروح«، و»�لق��س و�لفر��شة« زمٌن كاف 

الإن�شاج ن�ش��س ت�شتحق �خلل�د. لهذ� �أجدحُ ق�لَة 

�أمربت� �إيك� يف تق�مي جتربته �لذ�تية، ت�شدحُق على 

�ملبدع �الأ�شعري �أكرث من �ش��ه، حني قال يف حق 

ال  ْنَجز.  تحُ لكي  ل�شن��ت  حاجة  »يف  �إنها  رو�ياِته 

�أ�شتطيع فهم �أولئك �لذين يكتب�ن رو�ية كل �شنة 

]...[ فما ه� جميٌل عندما نكتحُب رو�يًة، لي�س �للذة 
�ملبا�رشة، بل ما �شياأتي بعد ذلك«)19(.
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�لكتابة  ب�جع  م�شك�ن  كتابي  منط  لل�شاعرة 

�أرخبيالت  يف  �لت�غل  وفتنة  �ملكان،  ووح�شة 

�حللم بق�شيدة د�فئة تخرتق �أ�ش��ر �حلياة ومت�شي 

ب�شغف  �مللتحفة  �لنف�س  �رش�ديب  يف  ط�ياًل 

يف  وحزنها  �شمتها  تتح�ش�س  �حلارقة  �لكلمات 

�جلن�ين  زو�جها  وتعلن  �ل�شعرية،  �لكتابة  �شغب 

�ملقد�س بالف��شى، �لف��شى �ملعقلنة �لتي ترمي 

�ل�شاعرة  غربة  يغ�شل  �لذي  �لنهر  �للغة،  لنهر  بك 

و�غرت�بها، و�أحز�نها وعزلتها، و�أ�شجانها و�آمالها. 

تق�ل �ل�شاعرة يف �لق�شيدة رقم 21:

 كل ما كان يل 

 تركته على �حلبال 

 �لقم�شان 

 وتلك �جلثث �ملزرقة 

 كاأظافري

 ك�شماء يف �لعقد

 متطر �لغابة

 ب�شحك حام�س وخذالن 

 كل ما حلمت به 

 خذلني

 وكاأن قدمي �ل�شغريتني 

 خمل�قتان لالنزالق.

�شعرية  نلم�س  �ل�شعري  �ملقطع  هذ�  خالل  من 

�للغة  ف�شاء�ت  خالل  من  و�لب�ح  �لف�شح 

�مل�شاك�شة، ف�شح عنيف لذ�ت تت�شرت ور�ء �لكلمة 

هرًبا من ت�شدع �لذ�كرة، بهذ� نلم�س هذه �لغنائية 

�جلميلة �حلزينة �لتي ت�ؤرخ ب�شمت لذ�كرة تع�شق 

باالحرت�ق  حبلى  ق�شيدة  �أرخبيالت  يف  �ل�شفر 

من  م�شن�عة  �شد�قة  تعري  و�ل�جع،  و�لنب�ءة 

�لهارب  �لعامل  هذ�  جماليات  تدن�س  فقط  �ل�رق 

من ب�شاعة �الإن�شان. تق�ل يف �لق�شيدة رقم 32:

 �لباب �ملعدين �الأخ�رش 

 ذو �لق�شبان �لعديدة و�حلار�س �الأوحد 

ا  �لذي كنا ندخله يف �ل�شباح رك�شً

 و�حلقائب �ل�شغرية تقفز على ظه�رنا 

 مثل �شفادع تبعتنا من �لنهر �لبعيد

على  مغلق  �خلروج  يف  �جلنة  عتبة  �لباب-   

طف�لتنا 

 يدي حتثني على مالم�شة حديد مبتل 

 ال �أجروؤ. 

تعانق ب�حها �لطف�يل �حلزين �ملند�س يف ثنايا 

�لنف�س  مدن  ت�شاعيف  يف  و�لذكريات،  �الأ�شفار 

�لتمدر�س  �أزمنة  على  �مل�رشعة  �لطف�لة  وحد�ئق 

اأحمد الدمناتي]

�شوز�ن عليو�ن

يف »�شم�س م�ؤقتة«



و�أمكنة �ملدر�شة �لهاربة من رحم �لزمن �لر��شخة 

�لبهيج  ب�شمت جرحها  تتاأبط  �لذ�كرة.  �أقبية  يف 

لتعانق �شغب �حلرف �مل�شتعل وت�شمن لذ�كرتها 

�لق�شيدة  وفتنة  �ل�ج�د  �ألق  بال�ش�ق  �ملبتلة 

لهذ�  و�النخطاف،  و�ل�حدة  بال�ش�ق  �حلبلى 

وق�شيدتها  �مل�ح�شة  غربتها  ت�شبه  فال�شاعرة 

�ملفت�ن  �جلن�ن  هجرة  �إنها  فقط،  �ملت�ح�شة 

ببهجة �ل�شعر، وطق��شه �لنائمة يف غابات �لك�ن. 

تق�ل يف �لق�شيدة رقم 35:

 �أرجح �الحتماالت �لطيبة لكل �ل�ش�ء �لذي حدث 

 �ملحبة خدعة 

 و�حلنان م�شب�ه 

ت�شديق  يف  �شاأ�شتمر  �الأمل-  حدة  رغم  لكنني-   

ما ال �أر�ه. 

ال  ما  بـ)ت�شديق  �لذ�ت  على  �ل�هم  ممار�شة  �إن 

تر�ه( كفعل �حتمائي يهدف �إىل �مت�شا�س �لفر�غ 

�ملبدعة  �لذ�ت  تعي�شه  �لذي  و�خل��ء  و�لفقد�ن 

تف�شح  وه�شا�شتها.  �رشها  نب�س  لكتابة  �لت��قة 

�أملها.  �لذ�تي بقلمها وتكتب بحرب �شجنها  �أ�رش�ر 

معر�شة  �ل�شاعرة  �لذ�ت  تبقى  و�الأمل  �لقلم  بني 

للتخريب �ملت��يل و�لن�شف �مل�شتمر، ففي تخريب 

�شاهدة  �لق�شيدة  ت�شبح  بالكلمات  �لعامل  �شمت 

لف�شاء  �لن�شف  وهذ�  �لذ�كرة،  جرح  على  عيان 

�ل�ش�رة  وحمر�ب  �للغة  م�شالك  عرب  �جل�شد 

بجنني/ حتبل  �لكلمة  يجعل  �لذي  ه�  �ل�شعرية، 

�لعامل  وجه  يف  لي�رشخ  �أو�نه  قبل  ي�لد  ق�شيدة 

�لعامل بالكلمات  و�حلياة، دع�نا جنمل قبح هذ� 

�لب�رشي  �لكائن  ت�شعد  �لتي  �ل�شادقة  �ل�شفافة، 

وتدخل �ل�رشور �إىل قلبه وروحه. تق�ل يف ح�رشة 

وحزن يف �لق�شيدة رقم 27:

 لي�شت هذه مدينتي، �أعلم 

 �خل��ء �شيق 

 ما من رفاق يف هذ� �لبلد �لبعيد ي��شع�ن �لروح 

و�الأمكنة 

 �أكرث وحدة من جثة مل تاألف عتمتها بعد

 �لذين �أخمدو� �رشختي برت�ب 

 عادو� على منازلهم 

 يف �نتظاره 

 �رشير و�مر�أة 

 �أدخن �لفقد

 رئتني متفحمتني 

 تنتف�شان ب�شعالك 

 كي �أ�شع غيما ي�ؤن�س ظلي 

 و�أجعل من �ل�شقف �شماء �شغرية. 

�الإح�شا�س باالغرت�ب على م�شت�ى �ملكان و�لعامل 

ب�شتان  يف  �للغة  يفجر  �ل�شاعرة  للذ�ت  �جل��ين 

و�ل�شاعرة  �الإ�رش�ق،  بهاء  للذ�كرة  ويعيد  �لقلب، 

ت�شتهي �ل�شكن يف قلعة �لكلمات وت�شاعيف �لروح 

�لد�فئة. �الحتماء يف حمر�ب �لق�شيدة من ق�ش�ة 

�لزمن �ملند�س يف ت�شاري�س �لذ�ت �ملبدعة، �لقلقة، 

�ملتاأزمة بال�حدة و�خل��ء و�لفر�غ، و�لق�شيدة يف 

بده�شة  عنيف  �حتفال  م�ؤقتة«  »�شم�س  جمم�عة 

�لبحث  نح�  �أ�شفارها  يف  �لنف�س  و�أنني  �لبيا�س 

و�الأ�شجان  و�لطف�لة  للحلم  مد�ئن  عن  �مل�شتمر 

�للغة  �أح�شان  �لفاتن يف  و�الأحز�ن عرب �الرمتاء 

�ملت�شحة باحلنني وهروب �لذكريات. 

 و�ش�ز�ن علي��ن �شاعرة مفت�نة باحلياة، م�شك�نة 

�لق�شيدة  �أرخبيالت  يف  �ملفاجئ  بالرحيل 

�ملدججة برب�ءة �لطف�لة و�حللم و�النعتاق، �إذ �إن 

�مل�شتعلة  �لكلمات  ثنايا  يف  جتد  �ملبدعة  �لذ�ت 

د�خلي  عامل  نح�  �الجنذ�ب  ق�ة  و�عرت�ًفا،  ب�ًحا 

يف  �ل�شعرية  �لكتابة  ت�شبح  وحزين،  متاأزم 

ق�شائدها حرًبا �شد �لن�شيان و�ل�شمت و �نفالت 

�لذكريات، رهان على �قتنا�س �لكلمات �لهاربة 

و�ملت�ترة  �لهادئة  وحلظاته  �الإن�شان  عمر  من 

و�لقلقة، م�شاغبة، حزينة تر�شم على م�رشح �لزمن 
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ت�شدعات �لب�ح و�ش�شاعة �الأبجدية. تق�ل بحنني 

فاتن:

 مل نكن ن�شعر بخ�ش�نة �لربد 

 �أو باخلفافي�س �لعالقة ب�ش�ف معاطفنا 

 كنا ن�شري 

 كالتماثيل 

 مقنعني باأحجار من كه�فهم 

 كارثة ال تعني �أحًد� �ش��نا 

 حملنا �ل�شناديق 

 وم�شينا نحلم 

 بخ�شب �لت��بيت يخ�رش

 يع�د �أ�شجار� نت�شلقها

لزمن  �ال�شرتجاعية  �لذ�كرة  على  �العتماد  �إن   

�لقب�س  وحماولة  �حلياة،  جتاويف  من  هارب 

على طف�لة نائمة يف �أح�شان �لروح، يجعل �لذ�ت 

�لغجرية  و�أحالمها  �لفرتة  بر�ءة  ت�شتلذ  �ل�شاعرة 

�لن�س  ينفتح  وبهذ�  �لك�ن،  �شق�ق  يف  �ملند�شة 

و�نك�شار�تها  �لذ�ت  �رشوخ  على  عندها  �ل�شعري 

يف �حرت�قها �حلميم مع جتليات �ملجال �الإدر�كي 

بكل ت�شعباته و�نخطافاته، بهذ� ت�شبح �لق�شيدة 

غ��يتها  لتمار�س  ف�شيح  �أفق  عن  تبحث  ر�هبة 

�ل�شجن  �رشفات  من  �ملطلة  وف�شحتها  وع�شقها 

على جزر �الأمل و�لذكرى و�حللم )بخ�شب �لت��بيت 

يخ�رش( حلم ��شتعادي م�رشع على بهاء �للحظة 

�مل�شتهاة يف زمن �شيطر عليه �لزحف �الإ�شمنتي 

و�لكتابة  مبحيطه،  �الإن�شان  عالقات  وتكل�س 

مبختلف �أجنا�شها �رشورية للم�شاحلة مع �لذ�ت 

وعري �لت�شدعات. هكذ� تق�ل بب�ح عنيف:

 لن ناألف �ل�شغينة �لتي جتمعنا 

 و�أقد�منا �ملثبتة يف د�ئرة 

 لن تطاأ هذه �لعتمة ثانية 

 رمبا، بعد �أيام قليلة 

 نع�د بال ل�شم�س �إىل �ملقهى 

 بال ع�شافري على �حل��ف.

تعلن  �ل�شعر  وب�شاتني  �لق�شيدة  حد�ئق  من 

�لذ�ت  ت�شاعيف  يف  �ملقد�شة  رحلتها  �ل�شاعرة 

باأغنية  �حلزن  م�شهد  ت�ؤثث  �لنف�س،  وتعاريج 

�لكلمات �حلارقة، الأن �لتجربة �حلياتية هي �لتي 

تغذي �لتجربة �ل�شعرية وتغنيها باأبعاد ودالالت 

وروؤى كثيفة ومكثفة، و�لع�دة �إىل �ملقهى كرمز 

)بال  �لعالقات  ون�شيد  �الأحبة  ودفء  لل�شد�قة 

وغياب  �لبد�ئية  �لظلمة  �إىل  ع�دة  هي  �شم�س( 

�مل�ت  هي  �لظلمة  �إن  �إذ  و�حلياة،  للن�ر  ق�رشي 

و�لتال�شي و�ل�شياع يف �أقبية هذ� �لك�ن �لف�شيح، 

و�إن �ملزج بني �ل�رشيالية �ل�شحرية )بال ع�شافري 

ه�  �لد�خلي  �النفعايل  و�لت�تر  �حل��ف(  على 

�لباطني  عاملها  يف  للغ��س  �ل�شاعرة  يدفع  ما 

�لذي  و�لت�هج  �ال�شتعال  حلظات  القتنا�س 

تق�ل  �لق�شيدة.  ميالد  حلظة  �لذ�كرة  تعرفها 

�ل�شاعرة �ملفت�نة د�ئًما بالل�ن �الأزرق ل�ن �لبحر 

و�لطف�لة و�ل�شفاء و�الرتياح �لنف�شي:

 لي�س �الأزرق ل�ًنا �أو �شماء �أو بحًر� 

 �الأزرق ل�حة طف�لتي 

 �الأزرق ع�شف�ر بال �شجرة.

 �أ�شماك يف �لعينني، يف �لرئتني، يف �لعروق.

مارك  �لفرن�شي  بالر�شام  متاأثرة  و�ل�شاعرة 

ل�حاته  مالأ  �لذي   )1985-1887( �شاغال 

�الأزرق  �أعطى  و�أل��نها،  بالده  حكايات  بخيال 

هذ�  و�الإبد�عي،  �لت�شكيلي  لعامله  �ش�ئية  ف�شحة 

و�متد�ًد�  تكري�ًشا  كان  �الأزرق  بالل�ن  �الفتتان 

ماربيا،  )لبنان،  �ل�شاعرة  فيهما  عا�شت  الأمكنة 

قرب�س، م�رش...( بهذ� �شيظل متنها �ل�شعري ت�ؤثثه 

ف��شى  �ملتلقي  بذ�كرة  يخلق  م�شاغبة  بكلمات 

معقلنة ت�شعل يف �لذ�ت نار �لق�شيدة �لتي حترق 

�جل�شد برق�شات �للغة وتر�تيل �حلروف.

لل�شاعرة  م�ؤقتة«  »�شم�س  جمم�عة  �شتبقى   
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ق�شائد  على  م�رشعة  علي��ن  �ش�ز�ن  �للبنانية 

بتجلياته  �لك�ن  �أرخبيالت  يف  ت�شافر  م�شاك�شة 

بتناق�شاتها  و�ملتن�عة، حتتفل باحلياة  �لكثرية 

�لكتابة  حلظة  و�حلميمة،  �ل�شغرية  و�أ�شيائها 

ملك�ت  �إىل  بها  يرحل  فاتن  جن�ن  يعرتيها 

�لكلمات، ووطن �لده�شة تبحث يف ق�شيدتها عن 

من  �لذ�كرة،  و�منحاء  �لذ�ت  عزلة  يحارب  �شالح 

�ل�جع  ورع�شة  �لكتابة  عنف  يف  �لروح  خال�س 

�جلميل.

 ر�أيت ق�شيدتي تغادرين 

 )كاملكان 

 كمربعات �الإ�شمنت و�ملقاعد( 

 روًحا حتلق ف�ق �جلثة 

 ثم تتجه نح� �لنفق. 

متخيل  عر�س  �إىل  �ل�شعر  �لفتنة  �أقا�شي  من   

�ملعنى �لذي ميتد من �ش��حل �ل�جع يف �أ�شقاع 

�لذ�ت �إىل حدود �ل�شجن �لنائم ف�ق �أبر�ج �لذ�كرة، 

ومغادرة �لق�شيدة/قلعة �لف�شح و�لب�ح، للج�شد/

مغادرة  و�خلر�بات،  و�لطف�لة  �لذكريات  خز�ن 

وقتية ولي�شت م�شتمرة الأن روح �ل�شاعرة تقتات 

من نب�س �لق�شيدة، و�ل�شعر ه� �لرئة �لتي تتنف�س 

نح�  و�ل�شم�  و�ل�شفاء  �لنقاء  ه��ء  خاللها  من 

باالنتظار  حبلى  كتابة  �إنها  وق�شي،  بهي  عامل 

�لد�خل  هذ�  �لد�خل،  لند�ء  ت�شتجيب  و�الغرت�ب. 

�ملت�تر  �لكتابة،  ب�جع  �ملحف�ر  �ملت�شدع 

با�شتمر�ر، و �مل�شك�ن بحميمة �ل�ش�ؤ�ل عن ماهية 

�حلياة و�أبجديات �مل�ت يف �أ�شفارها �لرهيبة �إىل 

مد�ئن �جل�شد �ملت�شبث بن�شيد �حلياة. تق�ل:

 هكذ� �أع�د 

 يف �شاعة متاأخرة من �لتعب 

 لعل �جلمر �لذي يف �الأع�شاء 

ي�شتحيل رماًد� 

 �أخرج عن �شياق �لك�ؤو�س و�الأ�شدقاء 

 �أغادر �ل�شحك مكاًنا ال يت�شع الن�شكابي 

 �أتبع �ل�قت �لذي مر كغريب 

حتت �لنافذة

 مل يعد يف �لق�ش�ة ما يده�س 

 يدي �عتادت �شق�ط خ��متها 

 و�أ�شباح �ملحبة خارجة من �ملناديل 

 حني �أل�ح.

�ل�شعري  �لن�س  هذ�  �أغ��ر  �شرب  ميكن  كيف 

�مل�شك�ن بفتنة �لتج�ش�س على نب�س �لقلب و�أحالم 

�لذ�كرة �ل�شغ�فة بامتالك حلظات �لزمن �لهارب 

د�فئة، م�شاك�شة، متمردة  لغة حميمة،  و�ملنفلت، 

وتعيد  �لعمر  �أر�شيف  من  �حلزن  حذف  ت�شتطيع 

للقلب وردته �مل�رشوقة زمن �لطف�لة.
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كتاب )�ل�رشد و�لكتاب( للقا�س حممد خ�شري ينق�شم 

و�لثاين  �ل�رشد  ��شتعماالت  ه�  �الأول  ق�شمني  �إىل 

��شتعماالت �لكتاب، يف �لق�شم �لثاين يتحدث �لكاتب 

�لكتاب �ملخط�ط و�ملطب�ع، وهي مقاالت  عن لذة 

جاءت بلغة �شعرية يقل فيها تنظري �لكاتب، قيا�شا 

بالق�شم �الأول، �ما �لق�شم �الأول ��شتعماالت �ل�رشد ه� 

عبارة عن مقاالت تنظريية �و �ل�رشد �لتنظريي يف 

و�لت�شكيل  و�ل��قع و�خليال  و�لرمز  و�لرو�ية  �لق�شة 

على  تق�م  �لكاتب  مقاالت  �أن  ومبا  و�الغرت�ب، 

�لتنظريية  �لفكرة  متمازجتني  فكرتني  �أ�شا�س 

و�لفكرة �ل�رشدية �ذن هي خا�شعة للح��ر و�لنقا�س 

خ�ش��شا �إنها قريبة للنقد، لذ� �شتك�ن قر�ءتنا عن 

�ل�رشد،  ��شتعماالت  �أي عن  �لكتاب  �الأول من  �لق�شم 

به  يتعلق  وما  �ل�رشد  تعاريف  بع�س  �شاأعطي  �ذن 

مغلق  خطاب  ه�  �ل�رشد  عل��س،  �شعيد  ذكرها  كما 

حيث يد�خل �لزمن �لد�ل )يف تعار�س مع �ل��شف( 

فه� خطاب غري منجز و�لقان�ن �ل�رشدي ه� كل ما 

�ل�شارد  �أما  �الأدبي،  و�لق�س  �حلكي  ملنطق  يخ�شع 

عن  يختلف  وه�  �لق�شة  ي�شنع  �لذي  �ل�شخ�س  ه� 

و�مل�رشود  �الأدبي،  �لق�ش�شي  �لتقليد  ذي  �لكاتب 

له  ن�شنع  �لذي  �ل�شخ�س  ه�  )بارت(  حدده  كما  له 

�لق�شة ومثلما يختلف �ل�شارد عن �لكاتب ال يلتب�س 

�أي�شا �مل�رشود له مع �لقارئ فامل�رشود له ه� قارئ 

وعلم  و�ملنتج(  �ملتفح�س  ه�  �لقارئ  )�ما  مت�هم 

�لق�شة، وثمة كثري  )ت�دوروف( ه� علم  �ل�رشد عند 

كالربنامج  لل�رشد  كم�شتقات  تعد  �مل�شطلحات  من 

�ل�رشدية،  �مل�ش�دة  �ل�رشدية،  �مل�شافة  �ل�رشدي، 

�لرتكيب �ل�رشدي، �لبنيات �ل�رشدية، �ملد�ر �ل�رشدي، 

وباإمكانك مر�جعة كتاب معجم �مل�شطلحات �الأدبية 

�ملعا�رشة للدكت�ر �شعيد عل��س لالطالع على ذلك، 

�ذن حم�ر حديثنا �شيك�ن عن ��شتعماالت �ل�رشد. 

�الأدبي  باال�شتعمال  خ�شري  حممد  �لكاتب  يبد�أ 

ويق�شمه �إىل ق�شمني �الأول ي�شتعمله �الأديب ��شتعماال 

�شحفيا لينال �ل�شهرة يف مرحلة معينة وهي مرحلة 

�مل�شتقبلي  ر�شيده  �الأديب  ويفقد  نف�شه،  �الأديب 

�أم�شه  �شحافة  يف  ن�ش��شه  ر�شيد  ��شتنفد  بعدما 

�ملرحلة،  باأديب  �الأديب  هذ�  �شمي  وقد  و�شهرتها 

�مل�شتقبل  يف  �شهرته  عن  يتنازل  �أن  م�شتعد  وه� 

�أخرى،  مرحلة  يف  دخل  �ذ�  �أي  يناف�شه،  �أديب  الأي 

�ملرحلة  �أديب  نقي�س  ه�  �لثاين  �ال�شتعمال  �ما 

كما قال �لكاتب »و�لنقي�س من �أديب �ملرحلة هذ�، 

�إىل م��شعة  �أديب تدفعه حقيقة �ال�شتعمال �الأدبي 

ذ�ته �الأدبية يف �شياق روؤيا متح�لة �حت�ت زمانه 

لكن  �س21،  �لتاريخي«  �أعماله  وزمان  �ل�شخ�شي 

يثبت  �شيئا  يحقق  مل  �ن  م�ش��ره  بد�ية  يف  �الأديب 

�ن ينال هذه �جلد�رة  �الأدبية، فال ي�شتطيع  جد�رته 

حتى  بل  �مل�ش��ر،  نهاية  يف  �الأدبية  �لكفاءة  وهذه 

�لكاتب نف�شه قد نال هذه �جلد�رة يف بد�ية �مل�ش��ر 

هيثم جبار عبا�ص]

حممد خ�شري 

يف �ل�رشد �لتنظريي 

ولذة �لكتاب �ملخط�ط و�ملطب�ع 



�لقرن  �شبعينيات  مطلع  يف  �ل�ش�د�ء  مملكته  منذ 

كاتبا  بد�أ  �لذي  �يك�  �مربت�  عن  ناهيك  �ملا�شي، 

�شحفيا ويف نهاية �ملطاف �أ�شبح من �أكرب �الأدباء 

�ملرحلة  �أديب  عن  �لكاتب  يق�ل  كذلك  �لعامل،  يف 

�أديب  الأي  �شهرته  عن  للتنازل  ��شتعد�د  على  )�نه 

�ل�شهرة حكر�  �أن يبقي  يريد  �لكاتب  يناف�شه( وكاأن 

على نقي�س �أديب �ملرحلة �لذي ي�شتعمل �الأدب �ىل 

م��شعة ذ�ته �الأدبية، وهذ� يحيلنا �إىل �لرج�ع �ىل 

�ملربع �الأول وه� �لتعظيم و�لتقدي�س للرمز، و�عتقد 

�لرم�ز  �أن تنبذ  �لكتابات �حلديثة حتاول  �أن جميع 

�الأوحد  �لكاتب  �أو  �الأوحد  �ل�شاعر  �لي�م  ي�جد  فال 

�أديب  �أنا يف حقيقة �الأمر ل�شت مع  وما �شابه ذلك. 

ال  للم��ش�ع  �لكاتب  طرح  ولكن  نهائيا،  �ملرحلة 

يخل� من �إ�شكال. 

ثم و�شع �لكاتب �رشوطا لال�شتعمال �الأدبي �ل�شحيح 

ح�شب روؤيته هي )دمي�مة �الإر�شال وتر�بطه، ن�شبية 

�الإر�شال و�حتمالية حدوثه، تعدد حمطات �الإر�شال، 

تبدل �أدو�ر �ملر�ِشلني، جمه�لية �لكين�نة �الإر�شالية(، 

وبعد �رشح هذه �ل�رشوط �ملبهمة �عرتف �لكاتب بان 

�رشوطه �أ�شبه ب�رشوط �لعلم ولي�س �الأدب �إال �نه علل 

ذلك من ناحية �يجابية. 

ر�قيا  در�شا  �لكاتب  قدم  �ل��قع  ��شتعمال  يف  �أما 

لالأدباء و�لكتاب، مع�ال على �آر�ء �لرو�ئية �لفرن�شية 

)ناتايل �شاروت( حينما قالت »�إن �الأدب يرتكز على 

الأن  فيه،  يفرت�س 
حُ
�لذي  �خلا�س  باالجتاه  )�لبحث( 

�لق�شة يهدف م�ؤلفه �ىل  �أو  �لرو�ية  �أدبيا مثل  ن�عا 

�أن يك�شف عن )و�قع جمه�ل( �أو )و�قع خمفي( تعاد 

�عتيادية«)�س27(  غري  وطر�ئق  باأ�شكال  �شياغته 

باأنه  غارودي  روجيه  عن  �لكاتب  حتدث  وحينما 

�ختتم ع�رش �ل��قعية يف كتابه )و�قعية بال �شفاف( 

مل يكن يق�شد غري �ل��قعية �ملرئية، فال��قع �لالمرئي 

و�ل��قع �ملخفي و�ل��قع �ملجه�ل، وكل مفاهيم هذه 

�مل�شطلحات تغرتف من بحر �ل��قع وت�شب فيه، لذ� 

ن�شا  يكتب  �أن  ��شتطاع  من  �ملبدع  �لكاتب  �أن  �أرى 

فنتازيا م�شتنبطه من �شلب �ل��قع �رشيطة �أن يك�ن 

هذ� �ل��قع و�قعا غري مرئي. ولدينا �لكثري من �لكتاب 

�لذين �أبدع�� بكتابة �لق�شة من �جلدير بالذكر فق�شة 

وق�شة  �لقطر�ين،  با�شم  للقا�س  �ل�شمت  �أنفل�نز� 

فيها  �ختزل  �لذي  ح�شن  رمزي  للقا�س  �ملعطف 

ذهن  يف  �آخر  ن�شا  ينتج  مما  ر�ئعا  �ختز�ال  �لزمن 

�لقارئ، و�أنت تقر�أ بهكذ� ق�ش�س حت�س باأنها ق�ش�س 

خيالية �إال �أنها م�شتحلبة من �رشع �ل��قع. 

على  �لتعاقد  »�إن  خ�شري  حممد  �لكاتب  يق�ل 

�أمام  �شيطرح  خفيا  ��شتعماال  �ل��قع  ��شتعمال 

�لقارئ فر�شيات غري ماأل�فة « )�س28( متاما هذ� 

�لقارئ  من  يريد  �ملنتج،  �لن�س  �شاحب  يريده  ما 

�أن يبحث يف ما م�ج�د د�خل �لن�س الأنه كتب عن 

و�قع غري مبتذل لذ� يتطلب �لبحث كما �أ�شارت بذلك 

بق�له  �ملقال  هذ�  �لكاتب  ويختم  �شاروت(  )ناتايل 

» �ل��قعية حماولة �ت�شال بني �لبطل وعامله، بني 

كاتب وقارئه، وحتديد م��قع جديدة لهذ� �الت�شال، 

�أي �شنع ن�شخة مرئية من ن�شخة ال مرئية«. 

يف�شل  �لكاتب  فان  �لق�شة  ��شتعمال  يف  �أما 

وحدة  من  تنطلق  الأنها  �لق�شة  �شنعة  م�ش�غات 

�ملعايري �لبني�ية لل�رشد على م�ش�غات تكتب بد�فع 

�رشب  وقد  م�ؤقت،  مرحلي  باجتاه  �لذ�تية  �لن�ش�ة 

مثال باجلاحظ وباجلرجاين وكان �الأخري مياثل بني 

�شياغة �لن�س و�شياغة �ل�ش��ر �و �خلامت وقد �أ�شار 

�لكاتب �إىل ملح�ظة تعد در�شا نقديا حديثا، بل �ن 

يق�ل  �ذ  بامتياز  �لنقدية  �لكتب  من  برمته  �لكتاب 

�لكاتب » فاإذ� كان لنا �ن نذم تاأليفا فلي�س �ملذم�م 

تاأليفا )م�شن�عا( �أو تاأليفا )مبتدعا( و�إمنا �ملذم�م 

)�مل��ش�عات  من  ينتج  ال  تاأليف  �حلالة  هذه  يف 

�ملطروحة على قارعة �لطريق( �ش�ى تاأليف للمعنى 

بال زيادة عليه )�س32(، مبعنى �أخر ال ي�جد ن�س 

جيد ون�س رديء مبعنى �ملفردة، بل ي�جد ن�س منتج 

ون�س غري منتج، فالن�س �لرديء ه� �لذي ال ينتج 

�ش�ى معناه فقط، لذ� يق�ل �لكاتب: �لق�شة �لتي تكتب 

الإنتاج معنى هي دون �لق�شة �لتي تهدف �إىل زيادة 

�لتاأمل.  و�لتدبري وم���شلة  �لتفكري  باأعمال  �ملعنى 

�أعطى �لكاتب درو�شا للق�شا�شني يف كيفية �شنعة 

�شنعة  ب�رخ�س حما�رش�ته يف  �أعطى  كما  �لق�شة، 

�ل�شعر، فقد ��شتبعد حممد خ�شري �حلبكة من �لق�شة 

�رشيطة �أن تك�ن هذه �لق�شة �شائرة �شري� حثيثا �إىل 
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كزئري  هادر�  يك�ن  �أن  �أما  �لن�س  وثريا  خامتتها، 

على  يحث  فالكاتب  �لقطة،  كم��ء  ناعما  �أو  �الأ�شد 

�ل�شنعة  يف  �الإيغال  يرف�س  ولكنه  �لق�شة  �شناعة 

بدون معرفة مبادئها على ح�شاب �ملتعة و�جلمال، 

و�رشب لنا خري مثال بالقا�س عبد �ل�شتار �لنا�رش 

�لذي �شاوم على �ل�شنعة مقابل �ملتعة، ور�هن على 

�ل�هم دون �الإبد�ع فاأدخل �لق�شة �لق�شرية م�شلخا 

روح.  بال  هيكال  وجعلها  دمها  و�رشب  حلمها  �أكل 

بعدها ين�ه �لكاتب عن �للحظة �لق�ش�شية �ملتز�منة 

زمانه  يف  ثابت  م�قع  من  �لقا�س  يحركها  �لتي 

خالل ن�س غري ثابت يف زمانه، لذ� على �لقارئ �ن 

ال يزمن �لق�شة من م�قعه �لثابت كما يق�ل �لكاتب 

ه�  تق�شيمه  �أو  �لزمن  تقييد  يريد  �لذي  �لقارئ  »�ن 

تز�منية  بان وج�د حلظة  ي�شدق  �أن  يريد  ال  قارئ 

جتمع �الأبعاد يف حلظة ق�س �ختز�لية «)�س36(. 

�لرو�ية، ورمبا �شتك�ن هذه  ��شتعمال  �أما يف مقالة 

بد�ية  ففي  �الأخرى  �ملقاالت  من  جدال  �أكرث  �ملقالة 

هذه �ملقالة يق�ل �لكاتب »مل �أوؤلف غري كتاب و�حد 

)كر��شة  و�شتحتل  �لرو�ية  فن  �إىل  ب�شع�بة  ينت�شب 

كان�ن( حم�ر �ن�شغايل بنظريات هذ� �لفن«)�س38( 

كان�ن  كر��شة  كانت  �إذ�  �ش�ؤ�ال،  �أطرح  �أن  �أود  وهنا 

من  �لي�س  �لرو�ية،  فن  �إىل  تنت�شب  �أن  �ل�شعب  من 

�ملفرت�س �أن ال تك�ن حم�ر �الن�شغال بنظريات فن 

على  �أتكلم  )لن  �ل�شفحة  نف�س  يف  ويق�ل  �لرو�ية؟ 

�أ�شتحقه(،  مل  رو�ئي  ن�س  على  و�إمنا  حمققة،  رو�ية 

مل  رو�ئي  )ن�س  �الأخرية  �جلملة  هذه  �أفهم  ومل 

)ن�س  ه�  هل  ��شتحقه  بــ)مل(  تعني  ماذ�  ��شتحقه( 

و�لكاتب  �لكاتب،  من  م�شت�ى  �أعلى  كان�ن(  كر��شة 

�علم  فال  �ل�شحيح  ه�  �لعك�س  �م  ؟،  �شاأنا  منه  �قل 

ماذ� يق�شد �لكاتب بــ»مل ��شتحقه«، علما حينما �أنظر 

�ىل �ململكة �ل�ش�د�ء �أنظر �إىل حممد خ�شري، وحينما 

�أنظر �إىل ر�ئحة �ل�شتاء �نظر �إىل حمم�د عبد �ل�هاب، 

�لنا�س  للنا�س، ود�ئما ي�ؤخذ  فالن�س مر�آة عاك�شة 

بن�ش��شه، و�إذ� كان ج�شد �لن�س غري جدير باالنتماء 

ن�شه  ج�شد  يتلم�س  �لكاتب  فعالم  �لرو�ية،  فن  �إىل 

�مل�شجى كما يتلم�س �لهندي �الأعمى ج�شد �لفيل؟. 

ب�ش�رة  �لرو�ية  �لكاتب عن  يتحدث  �ملقال  هذ�  يف 

عامة و بد�يتها كانت بكر��شة كان�ن �إال �نه �أو�شح 

�لرو�ئي، فقد حتدث عن  �لفن  �الأم�ر يف  �لكثري من 

علي بدر وم�شابيحه �الأور�شليمية وبام�ك وكتابه 

�إىل  �أ�شار  وقد  �مليتة  و�أرو�حه  �الأ�ش�د وعن غ�غ�ل 

�لتنا�س �مل�ج�د يف رو�ية )�لكتاب �الأ�ش�د( للرو�ئي 

�لرت�ث  كتب  من  و�ملاأخ�ذ  بام�ك  �ورهان  �لرتكي 

�لقدمية، كما �أ�شار �إىل ملح�ظة مهمة وهي �ملغالطة 

)م�ت  م�شطلح  ترجمة  يف  �مل�ج�د  و�اللتبا�س 

�الجنليزية  �إىل  �لفرن�شية  من  ـرجم 
حُ
تـ �لذي  �مل�ؤلف( 

فالعربية باملعنى �حلريف، و�لذي كان من �ملفرت�س 

�أن تك�ن ترجمته �إخفاء �لر�وي �أو كما قال �لكاتب 

)جمه�لية �مل�ؤلف( بدال من )م�ت �مل�ؤلف(. 

و�شقل  تلميع  ه�  �ملقال  هذ�  يف  �أوقفني  �لذي  �إن 

�لنا�شجة(  )غري  �لرو�ية  كان�ن  لكر��شة  �لكاتب 

�أولئك  �أف�شل �لرو�ئيني  فه� يق�ل يف )�س44( »�إن 

�أي  �شخ�شياتهم  مع  يتقدم�ن  وهم  يفكرون  �لذين 

و�حلقائق  حقائق  كاأنها  �خلياالت  ي�رشدون  وهم 

�لت�ش�ر  بني  م�شرتكة  منطقة  يف  خياالت  كاأنها 

بني  نظري  حاجز  ثمة  ين�شاأ  ال  هكذ�  و�لتخيل، 

�لنظرية وم�شادرها وي�شبح مبد�أ )ثق بالرو�ية وال 

�لنظري  �مل�شدر  تروي  كما  فكر  �و  بالنظرية(  تثق 

�ل�حيد للعمل �لرو�ئي، وكان هذ� م�شدري يف كتابة 

عليه  و�لتعليق  �ل�رشد  كان  �ذ  �أي�شا  كان�ن  كر��شة 

ي�شري�ن جنبا �إىل جنب بن�شب مت�شاوية بني �ل�قائع 

�مل�شاألة  هذه  وملناق�شة  )�س44(،  عليها«  و�لتدليل 

�لتي �أثارها �لكاتب �أوال كان من �ملفرت�س �أن يديل 

باب  �آخر غري حممد خ�شري، من  �لكالم كاتب  بهذ� 

�شئل  حينما  �إذ  �شاحبه،  قبل  من  �ملنتج  مدح  عدم 

و�ن  يقال  �أن  يح�شن  ال  �لذي  �ل�شيء  ما  برناد�ش�: 

كان حقا؟ قال: �أن ميدح �الإن�شان نف�شه، ويف �لكالم 

�أعاله ثناء �شافر لكر��شة كان�ن من كاتبها، ثانيا �ن 

�لكاتب كتب كر��شة كان�ن عام 2001 وبعد م�شي 

تنتمي  ال  �إنها  علم  وقد  كتابتها  من  �شن��ت  ت�شع 

ن�شيبها  �و  �الأهمية  تلك  تاأخذ  ومل  �لرو�ية  فن  �إىل 

من �ملتلقي بل ج�بهت باالإهمال فبعد م�شي ت�شع 

تنظري�ت  ي�شع  �لكاتب  �خذ  �إ�شد�رها  على  �شن��ت 

�إال  ه�  وما  كان�ن،  كر��شة  كتابة  وفق  �لرو�ية  يف 
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�لرو�ية،  لفن  �نت�شابها  عدم  �أو  ن�شجها  لعدم  تربير 

قا�س  باأنه  �ثنان  عليه  يختلف  ال  خ�شري  حممد 

�أف�شل �لق�شا�شني �لعرب، ولكن كذلك ال  مبدع من 

يختلف عليه �ثنان باأنه لي�س رو�ئيا على �لرغم من 

تنظري�ته يف فن �لرو�ية. 

و�الأعجب من ذلك حينما يتحدث �لكاتب عن �لرو�ئيني 

وم�ؤلف  حمظ�ظة  )رو�ية  م��ش�عه  يف  �لعر�قيني 

)�نه  �لعر�قي  �لرو�ئي  �شيء �حلظ()�س49( يق�ل عن 

�أقل �لرو�ئيني �إنتاجا يف �لعامل يعمل يف د�خل نطاق 

ٍ مفخخٍ  باله��ج�س �مليتة حت�م ح�ل ر�أ�شه �لطائر�ت 

وغري  �ملنظ�رة  �الأ�شلحة  �أحالمه  وتدجج  �حلربية، 

�ملنظ�رة« وهذ� حتليل خاطئ الن �حلرب هي �أخ�شب 

رو�ئي�ن  لدينا  كان  ول�  �لرو�يات،  لزر�عة  �أر�س 

�حلرب  �الأخرية  �حلرب  عق�د  ال�شتغل��  مبدع�ن 

�لطائفية  �حلرب  �خلليج،  حرب  �الإير�نية،  �لعر�قية 

بعد �شق�ط �لنظام �ل�شابق، ولكننا ال منتلك رو�ئيني 

لهم �لقدرة على ��شتحالب �ل��قع وتخثريه و�شبه يف 

قالب رو�ئي ر�شني، بل �ن �لكاتب يعلل قلة �الإنتاج 

�لرو�ئي �لعر�قي لي�س بالف�شل بل ب�ش�ء حظ �لكاتب، 

لي�س  �مل�ؤلف  ولكن  جيدة  رو�ية  �لعر�قية  فالرو�ية 

رو�يته  تك�ن  �لذي  �لي�م  و�شياأتي  و�فر  حظ  لديه 

وحدها  رو�يته  و�ن  �ملا�شي  رو�يات  من  حظا  �أوفر 

�شتنت�رش ؟؟؟؟؟ حقيقة �نا �نده�س حني �قر�أ مثل هكذ� 

كالم يخرج من كاتب مثل حممد خ�شري لذ� فلن �أعلق 

على هذ� �لر�أي �أبد�. 

�لرو�يات  بكتابة  �لرو�ئي  يبد�أ  �ن  �أف�شل  و�أنا 

�أن  �رشيطة  �ملرئي  �ل��قع  حبذ�  ويا  �ل��قعية، 

لعنة  كرو�ية  حد�ث�ية  باأطر  ماأطرة  �لرو�ية  تك�ن 

ماركيز للرو�ئي �شياء �جلبيلي، �أما �ذ� جاء رو�ئي 

عن  يكتب  �أو  ومرمزة  م�شفرة  رو�ية  يكتب  �ن  يريد 

يف  �لكتابة  يجيد  ال  وه�  خمفي  �أو  جمه�ل  و�قع 

�أ�شبهه ببع�س  �لن�ش��س عن �ل��قعية �ملرئية فهذ� 

�لنرث  ق�شيدة  �ىل  دخل��  �لذين  �لنرث  ق�شيدة  �شعر�ء 

من »حتت �لن�ش��س« �ن �لتعبري كتب�� ق�شيدة �لنرث 

علم  وال  و�لقافية  �ل�زن  عن  �شيئا  يفقه�ن  ال  وهم 

�لعرو�س. 

كما �أعطى �لكاتب درو�شا يف ��شتعمال �لرمز وبد�أ من 

�لفكرة حيث  �للغة وما قبل  �لع�ش�ر �الأوىل ما قبل 

و�ش�رية  �ش�تية  برم�ز  ترت�ق�س  �الأ�ش��ت  كانت 

و�مل�رشي  �لعر�قي  �الإن�شانني  �ىل  �لف�شل  و�أحال 

ف�ش�رهما رم�ز� كتابية متثل �مل�ج�د�ت وهنا �أود 

�ن �أنبه كم كانت �الأ�ش��ت تت�شابه وتتكرر فيما بينها 

هذه هي �الإلتفاتة �لر�ئعة �لتي �أ�شار �إليها �لكاتب �ذ 

�أن �لرمز يكمن باالكت�شاف و�لتكر�ر معا، فاحلكاية 

�أو �لق�شة �ذ� ��شتطاع �لكاتب �أن يكررها عن حكاية 

�أو ق�شة قدمية ويك�شف فيها رم�ز� جديدة تنتقل من 

ع�رش �إىل �آخر فقد جنح يف �ال�شتعمال �لرمزي، هكذ� 

بد�أ حممد خ�شري يحلل �لرمز و��شتعماالته ون�ه عن 

تخل�  ال  �نها  �ذ  �لعربية  و�خلر�فة  �ل�شعبية  �حلكاية 

�لثعلب  بحكاية  مثال  لنا  و�رشب  رمزي  نظام  من 

م�شت�يات  تخفي  �حلكاية  �ن  ذكر  وكما  و�لطبل 

يف  تكر�رها  �لع�رشي  �مل�ؤلف  على  ي�شعب  عديدة 

و�لذي  للرمز  �حلديث  �ال�شتخد�م  �ما  �أخرى.  حكاية 

ق�شة  �لكاتب  لنا  ذكر  �ملعا�رش  �لرو�ئي  ي�شتخدمه 

�شخ�شيات  �أحد  �أن  �ذ  كالرك  الآرثر  )�ال�شتيقاظ( 

�لق�شة ركب �شفينة ف�شائية غادرت �الأر�س وعادت 

�إليها وبعد مئات و�آالف وماليني �ل�شنني و��شتقرت 

�ل�شخ�س جيال جديد�  على �شهل �شخري فيجد هذ� 

�لتاريخ من جديد من  �شيبد�أ  �إذن  �الأر�س  من ورثة 

�أخر  مبعنى  �أي  مرة،  �أول  بد�أ  كما  �مل�ح�س  �مل�قع 

هي عملية تكر�رية الكت�شافات قدمية برم�ز جديدة، 

�لكاتب  بان  ي�ؤكد حممد خ�شري  �ملقال  نهاية  ويف 

�لعظيم يغني ��شتعماالته �ملتكررة ولكنه ال يقلد. 

رحلة اإىل فال�سفة اليونان 

�أما يف �مل�شغل �خليايل حتدث �لكاتب يف �ملقال �الأول 

عن �إهمال �لعرب للق�شة وعدم تدري�شها يف مد�ر�شهم 

مقارنة باملد�ر�س و�جلامعات �الأمريكية و�الأوروبية، 

زي�ن  كمدر�شة  �لقدمية  �أثينا  ملد�ر�س  بنا  عرج  ثم 

ومدر�شة  �البيق�رية  ق�ر  �أبي  ومدر�شة  �لرو�قية 

�الإ�شكندرية  �أروقة  �إىل  و�أخذنا  �مل�شائية،  �أر�شط� 

�لي�ناين  �لتاريخ  �أعماق  �إىل  بنا  وغا�س  ومد�ر�شها 

�أو  مدر�شة  يرتك  ومل  �لي�نان  فال�شفة  مع  و�أدخلنا 

�أو دم�شقية  �إ�شكندرية  �أو  �أو هندية  �أكادميية فار�شية 
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�أ�شاليبها ومناهجها.  فيها وعرفنا على  و�أدخلنا  �إال 

من  مبدع  قا�س  مع  رحلة  يف  عذب  تاريخي  �رشد 

مدر�شة  �إىل  مدر�شة  ومن  فيل�ش�ف  �إىل  فيل�ش�ف 

حممد  يركب  �لثاين  �ملقال  يف  الأخرى،  مدينة  ومن 

خ�شري جمجمته �لف�شائية وينطلق فيها عرب �لزمن، 

و�أ�ش��ت  بليك  مزمار  وي�شمع  �لتاريخ  يف  يغ��س 

�الأعلى  �إىل  عمر �خليام وه� يغني بقيثارته، ينطلق 

�الآلية،  بجمجمته  و�لثالثة  �لثانية  �الألفية  فيخرتق 

و�الأجر�م  �ملريخ  �شطح  على  �لب�رش  فيدرك �رش�عات 

�ل�شماوية، �شاغ �لكاتب يف د�خل هذه �جلمجمة ح��ر� 

و�أن��عه وتعاريفه بني  م�شب�كا حمب�كا عن �خليال 

حميي �لدين �بن عربي �لزعيم �لربزخي وبني ك�لرج 

�لزعيم �مل�رشحي، كما ��شتد �جلد�ل بني زعماء فريق 

�الآلة بني ج�ن فرين وبني ويلز �لذي �شمم �آلة للزمن. 

قال  حيث  عربي  �بن  به  �أدىل  للخيال  تعريف  فاأول 

»�إن عامل �خليال ه� عامل م�شرتك بني عاملني، عامل 

�ل�شهادة  �أدنى ه� عامل  �أعلى ه� عامل �لغيب، وعامل 

�لعياين، فاخليال ه� �لربزخ �ملت��شط بني �لعاملني، 

وجتلياته ترى يف �حللم و�ملر�آة « �أما ك�لرج فقد كان 

مرتبتني  �خليال  م�شت�ى  )�إن  قائال:  للخيال  تعريفه 

�أولية مطلقة وثان�ية مدركة، تتجلى يف �الأوىل ق�ة 

�خللق ويف �لثانية ق�ة �لت�شكيل، وما �خليال �إال ق�ة 

فل�شفية  ح��ر�ت  �لكاتب  �شاغ  لقد  �لق�تني(  تت��شط 

ر�ئعة عن �خليال باأ�شل�ب �شعري و�شفاف، وقد �أغنى 

يعتقد  �لقارئ  جعل  حتى  �خليال،  مبفاهيم  �لقارئ 

باأنه �إذ� �أم�شك كتابا ويقر�أ به فلي�س عمله هذ� �ش�ى 

خيال يف خيال. 

�أ�شكال  ثالثة  �لت�شكيلي  �رشده  يف  �لكاتب  ��شتبدل 

تقليدية باأ�شكال حد�ث�ية وهي: 

هذ�  �لكاتب  ��شتبدل  فقد   / �ل�شيئي  �ل��شف  )1( لغة 

�لت�ليف  بــ)لغة  عنه  و��شتعا�س  �ل�رشد  من  �لن�ع 

�لف�ت�غر�فية  �ل�ش�رة  �أي  �مل�نتاج  �أي  �لب�رشي( 

و�ل�شينمائية. 

)2(  �بتعد �لكاتب عن )وحدة �لفكرة وتتابع �الأحد�ث( 

�الأحا�شي�س  بــ)تر�بط  �ل�شكل  هذ�  عن  و��شتعا�س 

و�ملد�رك( 

عنها  و��شتعا�س  �لداللة(  )�إنتاج  عن  �بتعد   )3(

بـ)�إنتاج �الأثر �لب�رش ي و�لذهني( 

معظم  خ�شري  حممد  كتب  �لثالثة  �الأ�شكال  بهذه 

ق�ش�شه كق�شة �لقطار�ت �لليلية يف مملكته �ل�ش�د�ء، 

 45 جمم�عة  يف  ر�شام  و�حت�شار  �ل�رشخة  وق�شة 

�لق�شة  �لكاتب عن )م��ش�عية(  ��شتغنى  درجة، كما 

فه� يق�ل: �أحتاج �ىل )حالية( �لق�شة �أكرث من حاجتي 

�أو  لل��قع  ��شتعماله  يف  هذ�  �لق�شة  م��ش�عية  �ىل 

�لتجربة �ملعي�شية �لتي ي�شتمد منها حالية �لق�شة. 

من  ن�عا  �لكاتب  �ألقى  فقد  �لي�ميات  دفرت  يف  �أما 

�لعذل على �الأدباء و�لكتاب �لعرب يف �لفرتة �ل�شابقة 

مذكر�تهم  �أو  ي�مياتهم  كتابة  عن  ��شتغن��  �لذين 

دولة  من  و�نتقالها  ب��شكني  مذكر�ت  �ىل  و�أ�شار 

من  كثري  ذكر  كما  �ل�شاعر،  �أحفاد  يد  على  دولة  �ىل 

�الأدباء ممن �حتفظ�� بي�مياته كماركيز و�نايي�س نن 

وفرجينيا وولف، و�أي�شا كثري من �الأدباء ممن جعل 

مذكر�تهم �أو ي�مياتهم طعاما �شهيا للنري�ن. 

�أن  �جلدير  من  كان  �ل�رشدي  لالغرت�ب  بالن�شبة  �أما 

�أي  من  فقط جمردة  )�الغرت�ب(  �ملقال  عن��ن  يك�ن 

�إ�شافة الأن �الغرت�ب لي�س يف �ل�رشد وحده بل �ل�شعر 

�أو �ملذكر�ت �لتي  �أي�شا و�لعمل وحتى يف �لي�ميات 

فال�شاعر  تكتب يف مرحلة مبتد�أ من حياة كاتبيها، 

مر�حله  يف  ن�ش��شه  بكتابة  يبد�أ  حينما  �لقا�س  �و 

هناك  �شتك�ن  �شنة  �أربعني  �أو  ثالثني  فبعد  �الأوىل 

�أو ه�ة �شا�شعة بني �لكاتب ون�ش��شه، يح�س  فج�ة 

وهذ�  عنها،  غريب  وه�  عنه  غريبة  ن�ش��شه  بان 

�ملعي�شية و�رشب  �الغرت�ب م�ج�د حتى يف �حلياة 

�أمام  �ل�قت  ط��ل  يعمل  �لذي  بالعامل  مثال  �لكاتب 

�آلته فانه ال ي�شعر باالغرت�ب مثلما ي�شعر به ويدركه 

يف ي�م عطلته. 

�ن حممد خ�شري يريد �ن يغري هذه �لظاهر �الإن�شانية 

�حلكائي  �لعمل  ميد�ن  �إىل  �الآيل  �لعملي  �مليد�ن  من 

و�الإنتاج  �الآيل  �لعمل  �إنتاج  بني  قارن  �ذ  )�لرمزي( 

حكايات  عن  حكاية  يف  ذلك  يف  جنح  وقد  �ل�رشدي 

ب�رشياثا �لتي �أعاد رو�يتها يف نهاية �ملقال. 

 

* �شدر كتاب )�ل�رشد و�لكتاب( للقا�س حممد خ�شري يف ماي� 

2010 �شمن �شل�شلة كتاب جملة دبي �لثقافية.
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رو�ية  و�لت�زيع  للن�رش  ف�شاء�ت  د�ر    �شدر عن 

و�لرو�ئي  للكاتب  �لطري�ن(  علمني  �لذي  )�لقط 

�ملعروف ها�شم غر�يبة، وتقع �لرو�ية يف 204 

�شفحات من �لقطع �ملت��شط.

�ل�شخ�شية  �لتجربة  من  مادتها  �لرو�ية  ت�شتمّد 

�ربد-  )�شجن  �شغري  فرعي  �شجن  يف  للكاتب 

لكنهم  ق�شاة  م�شاجني  مع  �لي�م(،  �ل�رش�يا  د�ر 

�ل�رشيرة،  مك�ش�ف�  �لنا�س  �شادق�ن.. هنا 

�أرو�حهم م�رشعة �الأب��ب، خمّلعة �لن��فذ.. لكنهم 

�أبناء �حلياة!

�أدب  من  �ألفنا  عما  خمتلف  رو�ئي  �رشد  هذ� 

و�ل�شك�ى،  �لتذمر  عن  تبتعد  فهي  �ل�شج�ن، 

�أعتم  يف  ينب�س  �لق�ي  �حلياة  وتر�شد دفق 

وهي  للذ�كرة  �شجية  ومر�جعة  زو�يا �ل�شجن، 

لقنديل  و�إ�شاءة  و�ملكان،  �لزمان  عرب  تتمدد 

�ل�شجني.. فيك�ن  روح  يف  �ل�شفاف  �حلزن 

بل  �ل�شيا�شي،  النتمائه  لي�س  �ل�شعب  �المتحان 

لروحه �ملتمردة.

   هذه �لرو�ية تعتمد يف مادتها �الأ�شا�شية على 

�لتجربة �ل�شخ�شية، فيها مالمح �ل�شرية �لذ�تية.. 

لكنها يف �لنهاية عمل �إبد�عي يعتمد �لتخييل يف 

بنائه.

�نتمائه  ب�شبب  �ل�شجن  �لغر(  )�لفتى   يدخل 

�ل�شعب  �المتحان  فيك�ن  �له�س،  �حلزبي 

�ملتمردة،  لروحه  بل  �ل�شيا�شي،  النتمائه  لي�س 

ولر�ئحة �ليا�شمينة – �الأم-، والأحالمه و�أ�ش��قه 

�ملحّلقة، �لتي يجد �شد�ها يف كتابني ال عالقة 

�ل�شغري،  )�الأمري  و�اليدول�جيا:  بال�شيا�شة  لهما 

يجد  �ل��قع  �أر�س  وعلى  ج�ناثان(..  و�لن�ر�س 

��شمه  ل�س  �شد�قة  يف  �شنده  »عماد«  �لفتى 

غريها  على  تطغى  ال  �لقط  �شخ�شية  »�لقط«، 

�ملالئكة  حيث  �ل�شجن،  يف  �ل�شخ�شيات  من 

و�ل�شياطني وجهان لعملة و�حدة، ميزة �لقط �نه 

رجل حر، حامل، و�شفاف، لكنه متدثر بال�شخرية 

يبدو  مركبة  �شخ�شية  �ل��قع..  �رشور  بها  يتقي 

يك�ن  باأن  ور�شي  كل�س،  قدره  �ختار  وكاأنه 

مكن�نه  باإظهار  يبخل  والأنه  ح�له،  من  دون 

ع�شقه  يفي�س  فال  �خلا�شة،  وثقافته  �لنبيل، 

�إال حني  �لعميق للحياة، وت�قه �الأ�شيل للحرية 

ي�شطره �مل�قف لذلك!!..

�خلربة  �شاحب  )�لل�س  بني  �ل�شد�قة  هذه  من 

ت�شاء  �لغ�س(  �ل�شيا�شي  و)�ل�شجني  باحلياة( 

�شخ�شيات �ل�شجن من ح�لهما، وتت�شعب �لرو�ية 

و�شديد  �ألفنا،  عما  خمتلف  عامل  على  لنتعرف 

ها�شم غر�يبة 

يف »�لقط �لذي علمني �لطري�ن«



�اللت�شاق مبا نعرف يف �ل�قت ذ�ته!

من  مقتطف  ه�  �لرو�ية  غالف  على  كتب  ما 

ويكليك�س  م�قع  �شاحب  ��شانغ  ج�ليان  �أق��ل 

وزمن  �لكتابة  زمن  بني  ج�رش�  لي�شكل  �ل�شهري 

�لرو�ية، فم��ش�ع �لرو�ية »ويكليك�س« من زمن 

فح�ى  عن  يعرب  �إليه  �مل�شار  و�ملقتطف  �آخر، 

�ل�شجني  بني  تنعقد  ال  �لدر�ما  حيث  �لرو�ية، 

�إن�شانية �الإن�شان  و�ل�شجان فح�شب بل تعرب عن 

حتديات  ي��جه  وه�  �ل�شجني«  »�ملحا�رش- 

�لنا�س  يحمل  �لك�ن.. فعندما  هذ�  يف  �ل�ج�د 

وهم يف قمة عنف��نهم قناعات وقيما، فعليهم 

ت�شري  وينفذوها كيما  لها.  وفقا  يت�رشف��  �أن 

�أف�شل  �الإن�شان  وهذ�  كماال،  �أعظم  �لدنيا  هذه 

تق�ميا، وهذه �حلياة �أكرث عدال و�أقل �شقاء.

عميق يف  بحث  �لطري�ن(  علمني  �لذي  )�لقط 

�لزمن..  حمدودّية �ملكان وهي تفتح على �ش�ؤ�ل 

�ملكان،  �شكل  ياأخذ  �ملاء  مثل  �لزمن  حيث 

�لعتمة،  يرى يف  �الأ�شياء.. ال  �لزمن مثل  وحيث 

�الإجناز..  وفتيله  �حلركة،  زيته  قنديٌل  فالزمن 

)حتى �جلّنة ال تطاق بال �إجناز!(

ن�شح�.  )ننام.  د�ئري..  زمن  �ل�شجن  �أن   ورغم 

ناأكل. من�شي عرب نف�س �مل�شاهد، و نقابل �ل�ج�ه 

بحلم  نت�شبث  لكننا  هام�شية..  بتن�يعات  ذ�تها 

�خلروج من رحلتنا �لد�ئرية كل ي�م..(

�حلافلة  �لرزنامة  هذه  و�شط  �لزمن  ك�رش  �إن 

باملفاجاآت يبدو �شيئًا ج�هريًا..

�ملرور  عرب  �لعمر  �أيام  نعي�س  كيف  تدلنا  �إنها 

خيار�ن: طريق  هناك  للزمن..  و�لعبثي  �ل�رشيع 

تبهج،  تبدالته ال تده�س، وال  ثابت،  متر مب�شهد 

�ل�شتاء،  برد  من  يتاأفف  �شجينًا  جتعلك  بل 

�خلريف..  وغبار  �ل�شيف،  وحر  �لربيع،  ورذ�ذ 

�أور�ق  مثل  �أيامه  اقط 
ّ
وت�ش مي�شي،  �لعمر  فيما 

عرب  �حلر  �لطري�ن  تتعلم  �أن  �لرزنامة.. وخيار 

�أنك  ي�م  كل  فت�شعر  �أبد�،  �ملتجدد  �لك�ن  �شحر 

جديد�ً  ي�مًا  وهبت  و�أنك  ت�شتاقه،  ملا  ذ�هب 

�شباحات  عربه  تتنف�س   
ٌ
مر عحُ بعمق..  لتعي�شه 

�الأيام بنهم، وتعي�س حلظاته مثل هط�ل بتالت 

�ليا�شمني يف كّف طفلة.

�لكربى  �لهز�ئم  جيل  من  ر�شالة  �لرو�ية     هذه 

�الت�شال  �شي�لة  جيل  �ل�شاقة، �إىل  و�ملعارف 

وقب�ل  �النت�شار  جيل  �لت���شل،  و�شه�لة 

حتدياته  يخ��س  فكل جيل  �لع�رش..  حتديات 

�لزمان و�ملكان..  �إمكانياته �شمن �رشطي  وفق 

نحن هزمنا لكن �أبناءنا �نت�رشو�!

جاء على غالف �لرو�ية:

»�لك�ن كله خ�شم ي�شتحق �ملبارزة.

مبا �أننا نعي�س مرة و�حدة،

فلتكن مغامرة �إقد�م ت�شتنفذ كل ق��نا.

عق�لهم  يف  ي�شبه�ننا  لنا  �أقر�ن  مع  لنكن   ..

وقل�بهم نفتخر مبا نعمل..

عنف��نهم  قمة  يف  وهم  �لنا�س  يحمل  فعندما 

لها.  وفقًا  يت�رشف��  �أن  فعليهم  وقيمًا،  قناعات 

وينفذوها..« 
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�ل�شاخمة  بالق�ش�ر  منا  �لبع�س  نظر  ينبهر 

ف�قها  مروره  يتجنب  �ل�شحب حيث  تعانق  �لتي 

فيذهب مهروال �إىل متاهاته �ل�رشمدية، �شاحب 

ن�شتحق  وال  �ملطر،  �إىل  حاجه  يف  لي�س  �لق�رش 

�لنظر  �لبع�س منا م�شار�ت  نحن �جلفاف، ياأخذ 

�ملبلغ �ملايل  �لناظر  لدى  لي�س  لديه،�إذ  �ملتبقية 

�لباه�شة،  �لنظر  ت�شحيح  عملية  ليجري  �لكبري 

لذ� فروؤيتنا لبع�س �الأحد�ث م�ش��شة ولهذ� نبقى 

من  منا  �لبع�س  يعانيه  عما  �شامتني  �شاكتني 

�شفائح  يف  ي�شكن  �لبع�س  وبطالة،  وج�ع  فقر 

معدنية تنزوي بعيد� عنه عند هب�ب ن�شمه بحرية 

�لبحرية،  �ل�شاليهات  �شكان  لها  يطرب  خفيفة 

و�لبع�س ال �شكن لديه يلتحف بالقمر �لذي يقيم 

حتت ظالله �ملرفه�ن منا حفالت �شخب منفرة، 

)�جل�ع( تر�هم ي�رشح�ن يف  �الأقلية فتعاين  �أما 

خبز،  ك�رشة  �ملارة  يت��شل�ن  �ل�شعبية،  �الأ�ش��ق 

بينما �ل�شياح منبهرين بامل�شهد ي�شحك�ن عليه 

تارة وي�شجل�نه بكامري�تهم تارة �أخرى، �رشيحة 

عمل،  دون  طاقاته  �ملعطلة  �ل�شباب  من  و��شعة 

�ل�شالح منهم ميتهن بع�س �الأعمال �لتي ال ت�شمن 

وال تغني من ج�ع، مهن قد ياأنف �أ�شعف �لب�رش 

من �متهانها، �أما �لطالح منهم فيغ��س يف بحر 

و�لتفحي�س  و�ملعاك�شات  �ملخدر�ت  من  �لعتمة 

و�ش��ها من �ل�شل�كيات �ملقيتة �لتي ت�شل �أحيانا 

�إىل جر�ئم �لقتل من �أجل �أ�شباب �شطحية، باحثا 

تغ�شل  �أنها  ه�  ير�ها  وهمية  وقتية  �شعادة  عن 

بع�شا من فتات روحه �ملتعبة �لثكلى ب��قع �أ�شد 

مر�رة من �لقه�ة يف طعمها �الأ�شلي، �لبع�س منا 

يرفع حاجبيه عاليا عندما يعلم �أن �لذي يحمل 

�الأغر��س له �إىل �شيارته �منا ه� طالب جامعي 

خريج جامعة عريقة نفتخر با�شم قائدها عق�د� 

من �لزمن، �أخفى �شهادته يف درج طاولته وكتم 

يليق  عمل  يف  ي�شعها  باأن  يناديه  �لذي  �أنينها 

مب�شماها و��شم من �أ�ش�س مكان �إ�شد�رها.

وه�  و�حد�  �شببا  م�شكلة  لكل  �أن  �لبع�س  يرى 

)�القت�شاد(، ف�شائق �لتاك�شي �لذي يخرج �أمامك 

عن  يبحث  فانه  ر�كبا  يلمح  عندما  ��شارة  دون 

)�ملادة(، و�مل��طن �لذي يقف حتت �ل�شم�س منتظر� 

فال�شبب  �شيارة  �رش�ء  عن  لعجزه  ي�شتقله  من 

)�ملادة(، و�ل�شاب �لذي تقف �شيارته يف منت�شف 

�أرقام  )�ملادة(، و�نت�شار  �ل�شارع معطلة فال�شبب 

�ل�شباب  بها  ياأتي  �لتي  �ل�شيار�ت  يف  �لت�شدير 

)�ملادة(،  فال�شبب  الحقا  خر�بها  من  ليعان�� 

من  مديره  معني  جمال  يف  يعمل  �لذي  �ل�شاب 

�جلن�شية �الآ�شي�ية تر�ه متجهم �ل�جه ياأمر وينهي 

�شاحب �الأر�س فال�شبب )�ملادة(، و�الآ�شي�ي �لذي 

ي�شتقل �شيارة فارهة وميلك ر�شيد� بنكيا مه�ال 

وتاأمينا �شحيا ومن�شبا عمليا فال�شبب )�ملادة(، 

يا ترى ما �لعبقرية �لتي يتمتع بها �الآ�شي�ي وال 

ت�جد لدى �ل�شاب �لعماين؟ �ش�ؤ�ل وجيه، و�الأمثلة 

كثرية. 

�أيها �مل�ش�ؤول �لكبري: �ن خرج �أمامك تاك�شي دون 

��شارة، �أو ر�أيت �شابا �شيارته و�قفة يف منت�شف 

ت�شتغرب!! فاالأمر  ر�أيت مظاهرة، فال  �أو  �لطريق، 

متر  ومل  مثلهم،  تعاين  ال  فاأنت   !! �إليك  يع�د  ال 

مبا مرو� به، فاأنت من عامل �آخر ال ت���شل بينه 

طريقك  يف  فام�س  �الأر�شية،  �لكرة  �شكان  وبني 

وع�س �شعيد� يف ك�كبك �لز�هي وق�رشك �ملنيف 

وبرجك �لعاجي، لن يط�لك �حد، �إال �لرياح، و�ن 

رياح  الأنها  ق�رشك  ن��فذ  لها  تفتح  فال  جاءتك 

يعاين  منا  �لبع�س  حترق،  و�إمنا  تقتلع  ال  حارة 

ر�ف�شا ثقافة �ل�شك�ت �لتي �أ�شنت عق�لنا لعق�د 

ط�يلة، ��شتخدم كلمة )�لبع�س( الأن هذ� ال يعني 

�شيئا ل�شاكني �لق�ش�ر !! 

عزيزة را�سد]

�حلياة �ل�شعبة.. �ملاكرة



)�لنقدحُ  بيلن�شكي:  قاَل  �لنقدية(  )�ملمار�شة  .يف كتابِه: 

�كتفى  لهحُ  تعريفِه  ويف   ،..) �ملحُعا�رشِ  �لعاملِ    
حُ
قي�رش

 �أ�شكال 
ّ
 هام، بْل من �أهم

ّ
بالق�لِ : )�َن �لنقَد �شكٌل �أدبي

 -)
ً
هيمنة  و�أكرثها  �الجتماعي،  �الإبد�عي  �لن�شاط 

�ملمار�شة �لنقدية �س5.

 بروز �الأ�شاتذة و�لنقاد 
َ
و �لنقد �لعربي �ملحُعا�رش، ورغم

 بالعديد 
حُ
�لكبار فيه يف ثقافتنا، و�ملكتبة �لعربية تزخر 

 ظَل د�خل د�ئرةِ  
حُ
من �لكتب و�مل�ؤلفات �لنقدية، لكّنه 

ر �الإبد�عي يف 
ّ
 هذ� �لتفج

ْ
 مْل ي��كب

حُ
ا الأنه 

ّ
�التهام، �م

ة و�لرو�ية، وعلى �متد�د ِ �ل�شاحة ِ �لثقافية 
ّ

�ل�شعر و�لق�ش

وم�شالح،  وعالقات،  جمامالت،   
حُ
نقد  �أّنه   

ْ
�لعربية،�أو

 �أّنه 
ْ
 عن مفه�م �ل�رش�كة و�ملقاوالت، �أو

حُ
و�أّنه ال يبتعد 

حُ يغرفحُ من مياهِ  �ملناهجِ  و�ملد�ر�س �لنقدية �لغربية 

على   
حُ
تنطبق  ال  �لتي  و�أحكامها  مقايي�شها  لها  �لتي 

وال  �لعربي..،  نا 
ّ

ن�ش فيها  ِلَد 
حُ
و �لتي  و�لظروف  �لبيئة 

ت�شمع غري قرقعة �مل�شطلحاتِ  وبروز نزعة �لتعايل، 

 ذ�ك، 
ْ
 �لناقد �لفالين �أو

حُ
ا قاله 

ّ
 مم

ً
مبا ال تفهم �شيئا 

حُ
ور

، �ل�شديق 
ً
 يل �شخ�شيا 

َ
باعرت�ف مبدعني كبار، فقْد ذكر

�ل�شاعر �لكبري عبد �ل�هاب �لبياتي –

، وحنَي 
ً
 كامال 

ً
 كتابا 

حُ
 عنه 

َ
 كتب

ً
 �هلل- �أَنّ ناقد� 

حُ
رحمه 

 هذ� حال �لنقدِ لدينا 
َ
..، كان 

ً
 �شيئا 

حُ
 مْل يفهم منه 

حُ
قر�أه 

هذ�  يف   ،
َ
غربت   

ْ
�أو  

َ
�رشقت   ،

َ
ذهبت  �أينما   ،

َ
وماز�ل 

نقد  لدينا  هْل  �جلارح:  بال�ش�ؤ�ل 
حُ
ت�شفع  فاإنك  �ل�طن، 

حقيقي وجاد ؟؟. وظّل �ل�ش�ؤ�لحُ �أعمى..!!

 �أْن يطرحَ �آر�ءه بحر�رة 
ً
 عظيما 

حُ
. » ولكي يك�َن �لكاتب

ٍ، و�إميانٍ  عميقٍ « !!

�لنيه�م  �شادق  على  هذهِ  عبارة)بيلن�شكي(  دلتني 

 
ً
 متعدد� 

ً
�إبد�عا  �لثقايف  �لذي مالأ ف�شاءنا  – �لناقد 

لحةِ  �ل�رشورية �لعديد من مبدعينا  باأ�شئلتهِ  �ملحُ
َ
�شغل 

 و�شعر�ء..، باالإ�شافةِ  �إىل ورودِ  �جلذب 
ً
 ونقاد� 

ً
كّتابا 

�لكاتب يف  �لتي كاَن يرمي هذ�  ِ و�لده�شةِ  و�ل�شحرِ  

 
ً
 وجدوه جنما 

َ
�لذين  �إبد�عِه  ومتتبعي  �ئه 

ّ
قر دروبِ  

لهحُ  كاَن  وقْد   ، و�لثقافةِ  �الأدبِ   �شماءِ   يف   
ً
تاألقا 

حُ
م

ذلك !!، فاإّن جملة: )�لناقد( �للندنية �ل�شادرة عن د�ر 

ريا�س جنيب �لري�س فرتة �لت�شعينيات، كانت تنفد يف 

�ش�يعات من �ملكتبات على �أيدي �ملتابعني ملقاالت 

�شادق �لنيه�م �لفكرية �ملثرية يف �أ�شئلتها �لتي ظلت 

قلقة و�شائكة حّتى بعَد رحيله.
حُ
م

 عند �شادق �لنيه�م للن�س �الإبد�عي على 
حُ
 �لنقد 

حُ
 يق�م 

ركيزتنيِ  هامتنيِ ، �الأوىل: عمق �مل�شم�ن، و�لثانية: 

�لكاتب  م�شتقبل   
َ
ه� �لكبري   

حُ
هدفه  �ل�شكل..،  �كتمال 

و�لكتابةِ  و�الإبد�ع 

 لنا من نظر�تٍ  نقديةٍ  و�آر�ء مكت�بة 
َ
ا ترك 

ّ
!! ومم

ً
معا 

باأنفا�س �ل�شباح، وجر�أة �جلد�ولِ ،

 �لر�شمِ  بالكلماتِ  �إىل �حلفر على 
َ
 تعّدى مهمة 

حُ
 فاإّنه 

ات بامتياز..!!
ّ
 �لناقدحُ �لنح

َ
لبةِ .. فه�

حُ
جدر�ن �ش

. »التجربة ُ حقٌل للخطاأ «- �سادق النيهوم..!!

و�حلا�شمة،  �حلادة،  �لنقدية  تعاليمه  �أول   
َ
ذلك   

َ
كان 

 بطلبٍ  من �شاعرٍ  ليبي كبري مثل 
ً
 مقدمة 

حُ
 يكتب

َ
وه�

دي��نهِ   �شفحاتِ    
َ
يزين  �أْن   

َ
�آثر �لذي  �لفز�ين*  علي 

بكلمات   1966 عام  �ل�شادر  �ل�شياع(  �الأول:)رحلة 

�شادق   
َ
وه� �ل�شيت  ذ�ئع  كاتب  وهيبة  و�أنفا�ِس..   ..ِ
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ِعذاب الركابّي]

�شادقُ  �لنيهوم.. 

ً
ناقـــــــد� 



 على كتابة 
َ
 �أْن ي��فق 

َ
�لنيه�م �لذي ترّدد كثري�ً قبل 

 �ل�شاعر �لفز�ين يف ر�شالةٍ  جريئةٍ  
ً
�ملقدمة، خماطبا 

 
ً
 �أخطاء 

َ
 لنا �أننا لْن نرتكب 

حُ
: )وما �لذي ي�شمن 

ً
قائال 

،الأّن �ملجاملة قْد 
ً
 و�ش�حا 

َ
 �أكرث 

َ
(، وقْد كان 

ً
حا�شمة 

ي�شيفحُ يف   
َ
وه� �الإبد�ع،  �إال يف  �شيء   

ّ
�أي  يف 

حُ
تك�ن 

 يف مرحلةِ  
َ
، كان 

حُ
كّله 

َ
�شعرك  )�ّن   : لل�شاعرِ  ر�شالته 

�إحباط   
ْ
�أو �الإ�شاءة  �لنيه�م مْل يق�شد  �إعد�د(. و�شادق 

د�ئرة  من  بالنقدِ    
َ
يخرج  �أْن  �أر�د  ما  بقدر  �ل�شاعر، 

و�لتعاطف.. �ملجاملة..  تهمِ   من  وتربءتهِ   التهام، 

 يف 
حُ
 يق�ل 

َ
 �ل�شاعر �لفز�ين وه� 

َ
 ذلك 

َ
�أّكد  و�النفعال، 

مقدمةِ  دي��نهِ  �الأول )رحلة �ل�شياع( قائال:

�العتبار�ت،  كّل   
ً
كلماته طارحا   

حُ
يكتب )الأّن �شادق   

�ملّدة  يف  �لكثري   
حُ
�لر�ئع   

حُ
�لكاتب  هذ�  علمني  وقْد 

 
حُ
 فيها..، الأّن �شادق ال يعرف 

حُ
�لتي عرفته  �لق�شريةِ  

�ملجاملة( – �ملجم�عة �ل�شعرية �لكاملة �س8.

 �إعد�د(.. عبارة ت�حي 
َ
 مرحلة 

َ
 كّله، كان 

َ
 )�إّن �شعرك 

 .. �لكتابِةِ يف  و�ل�شرب  �لتاأين  تعني  ولكنها   ، بالق�ش�ةِ 

وعالج �لنزيف، وقْد كانت كنبتةِ  �ل�ش�ءِ  يف طريقٍ  

 باعرت�فِ  جمايليه،.. 
ً
وعرٍ  وغام�سٍ  ل�شاعر بد�أ ق�يا 

 من خاللها �شادق �لنيه�م عن معدن �ملبدع، بْل 
َ
ك�شف 

ذهب �لروح �لتي يتحلى بها كّل مبدعٍ  جادٍ ، �شاحب 

من  و�لفز�ين(  )�لنيه�م  كانا  وقد  �حلقيقي،  �مل�رشوع 

، وهذ� م�شدر  �لتجربة مبدعنيِ  كبريينِ  خالل هذهِ  

.
ً
�جلذبِ  يف �إبد�عهما بْل و�ل�شبب يف خل�دهما معا 

 قر�أ �شادق �لنيه�م �إحدى ق�شائد �لفز�ين �لتي 
َ
حني 

 فيها:
حُ
يق�ل 

ْ
 تدور

ً
كالغريقِ ، مرهقا 

َ
�أر�ك 

 هنا،
ٌ
دو�مة 

 م�جةٍ  هناْك
حُ
و�ألف 

 �لدجى
حُ
، وم�ح�س 

ٌ
 مظلم 

حُ
و�لقاع 

 يقظتك.. فال تفيق..،
حُ
�شياأخذ �لدو�ر 

 كّل ما لديك من ق�ى �ل�رش�ع،
حُ
 �لدو�ر 

حُ
�شيطم�س 

يا �أيها �لغريْق.

!! 
ٌ
 رحلة 

حُ
 �لنيه�م: �ل�شعر

َ
قال 

بالت�جيه  ي�حي  �لذي  �لق�شيدة  على  تعليقه  ويف 

قدمني  �إىل   
حُ
حتتاج  �جليدة  )فالرحالت  قال:  �ملهذب 

�لطريِق،  مبعاملِ   �خلربةِ   �إىل   
حُ
وحتتاج   ، مغامرتنيِ 

�أ�شالة،  �أقّل  ب��شائل   
حُ
حظه   

حُ
جرب يحُ يز�ل  ما  و�لفز�ين 

 حربهحُ بكثريٍ  من �ملاء 
حُ
يغ�س 

حُ
 �حلديث 

حُ
 �ل�شعر

َ
و�إذ� كان 

 
َ
 �أْن يجَد عند 

حُ
 ج�تة- فاإّن �ملرء ال يت�قع 

َ
- كما قال 

�أحد �ملبتدئني �لن�شبة �ل�شحيحة يف �أول �لتجربة..(- 

�ملجم�عة �لكاملة- �ملقدمة �س13.

�أكرث  �لفز�ين   – ل�شاعرية  نقدهِ   يف  �لنيه�م   
َ
كان   

وحدة، تربتها �ل�شدق و�مل��ش�عية، وف�شاوؤها 
ً
َق�ش�ة 

 �مل�شتقبل،..و�لكلمة 
َ
 �الإبد�ع ه�

حُ
، حني ي�شبح 

حُ
�حلر�س 

ر�آها  �نتهاء، و�لتي   بال 
ٌ
بْل عمر �الأزمنة،   عمر 

حُ
و�رثة 

 من 
ً
 عمر� 

َ
�شالح عبد �ل�شب�ر قاهرة �مل�ت و �أط�ل 

�لنم�ذج  من  نقدهِ  يف  �لنيه�م   
َ
خرج  ولهذ�  �حلجر، 

يتعدى  ال  و�لذي   ، بهِ  �لبع�س  ح�رشه  �لذي  �لبائد 

�ش�رة �لعالمات �لتي ي�شعها معلم �ملدر�شة يف دفاتر 

، ر�ئع.. �إىل �أْن 
ً
�لتالميذ: �شيء، ح�شن، ممتاز، جيد جد� 

 
ْ
 – ماثي� �أرن�لد..�أو

َ
 

ّ
 �آخر، كما عرب

ً
ي�شبح �لنقدحُ �إبد�عا 

�إعادة �إبد�ع !! 

 
ّ
 ي�ؤكد �لنيه�م يف روؤياه �لنقدية �أّن كّل عملٍ  �إبد�عي

 روحه يف ذ�تهِ . ويف قر�ءته �ملتاأنية لق�شيدة 
حُ
يحمل 

 فيها:
حُ
– �لفز�ين �لتي يق�ل 

ْ
 �لرف�سِ ، م�الي �الأمري

حُ
وحروف 

حاب
ّ
دمدمت كالرعدِ  يف قلبِ  �ل�ش

ْ
 �أْن �أغّني.. لتنام

ٌ
فمحال 

ْ
.. �أنا وقع �مل�شري

حُ
هد 

حُ
فاأنا �ل�ش

 �لق�ش�ر.
حُ
 �شحاذ 

َ
.. يف بغد�د 

َ
مات 

�أوج�شتني   �لقدي�س 
حُ
 �لذي دعاه 

حُ
 �لنيه�م: )فال�شعر 

َ
قال 

 حاالته يف �أقبية 
َ
 �أح�شن 

َ
خمرة �ل�شيطان، البد �أْن يبلغ 

هذهِ   �إىل  باإر�شاده  كفيلة  �لفز�ين  وم�هبة  �جلحيم، 

�حلقيقة يف نهاية �ملطاف، فقد �أثبتت �مل��هب �لر�غبة 

عن  غريزي  باحث  �ل�شم�س،  اد 
ّ
عب مثل  �أنها  �حلياة  يف 

�لعادة - ال تخط�ؤها  ، و�ل�شم�س - يف  �ل�ش�ءِ  م�شادر 

�لعني �ملدربة(- �ملجم�عة �لكاملة – �ملقدمة �س16.

�لتقديرِ   بابِ  من   
َ
ه� �لنزيه   

ّ
�مل��ش�عي  

َ
�لنقد  »�إّن 

 لل�شاعرِ  و�لكاتبِ 
ّ
�حلقيقي

 و�لفّنان..(- بيلن�شكي – �ملمار�شة �لنقدية-�س5

جتيء  اين 
ّ
قب نز�ر  لل�شاعرِ   �لنيه�م  �شادق  نقدِ   يف 
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ة يف �شيغةِ  �ش�ؤ�لٍ  هامٍ :
ّ
مالحظاته �لنقدي

 �ملبدع حتقيق 
َ
 ��شتطاع 

ً
 مدى 

ّ
؟ و�إىل �أي

حُ
ملاذ� �لكتابة 

 �ش�ؤ�ل �لنيه�م 
َ
�ملهمة.. و�ل��ش�ل �إىل �لهدف ؟ وكان 

ة 
ّ
اين �أعماله �ل�شعري

ّ
 نز�ر قب

َ
�ملثري للجدلِ : ملاذ� كتب 

نز�ر 
َ
عامل  الأّن  ة، 

ّ
زمني مر�حل  على  جاءت  ؟و�الإجابة 

 
َ
، و�لنيه�م �أدرك 

ً
 مليء.. ومثري.. وجذ�ب �أي�شا 

ّ
�ل�شعري

يف در��شته ل�شعره عن دالالت 
َ
 خرج 

َ
هذه ِ �حلقيقة، حني 

 
حُ
ويقاتل   

حُ
ي�ؤمن  �لتي  ة 

ّ
�الأ�شا�شي �لفكرة  �إىل  �لكلماتِ    ِ

.. ال تخ�شع 
ٌ
 لعبة 

َ
: �أّن �لكتابة 

َ
الأجلها �ل�شاعر، �أال وهي 

يعنيني..  ال  �ل�شعرِ   يف  )�لتنظري  وبر�أيه:  للتنظري،  حُ 

�لنيه�م  ر�أي  جاء  �ل�شعر()1(..،ولهذ�   
َ
ه� يعنيني  ما 

و�أّنه  ملتزم،  غري  �أدب  نز�ر  �شعر  )�إّن   :
ً
�أي�شا   

ً
و��شحا 

 �لثمن ت�ؤّدى على �لدو�م لتحقيق مزيدٍ  
حُ
 باهظة 

ٌ
حُلعبة 

من �للذة مثل لعبة �ل�شطرجن( )2(، و�إقر�ر �لناقد باللذة 

�شانتيانا:  ج�رج  عنها   
َ
قال  �لتي  ة 

ّ
�ل�شعري و�لن�ش�ة 

)وبدون �للذة ال ي�جد ج�هر �جلمال(، دليلحُ على �شدق 

ٍ روؤيا �ل�شاعر، وجمال م��ش�عية �لناقد �لتي �أ�شبحت 

اين.
ّ
 يف تناوله ل�شاعرية نز�ر قب

ً
منهجا 

د الإيجاد �خلط�ط 
ّ
 بغري تعم

حُ
 �لنيه�م: )�إّنني �أعمل 

حُ
يق�ل 

�لعامة �لتي ظّل نقاد �ل�رشق يعمل�ن فيها عندما قدرو� 

�للقب   
َ
– �شاعر �ملر�أة، ذلك  اين لقب 

ّ
�أْن يعط�� نز�ر قب

�لنيه�م  �لفهم()3(..، لي�شري  �ل���شح �حلافل ب�ش�ء  غري 

 �أمام �لعمل ِ �الإبد�عي 
ٌ
من خالل در��شته �أّن �لنقد قا�رش 

 �شاعر �ملر�أة، و�أّن هذ� �للقب 
َ
، فنز�ر قباين لي�س 

ً
�أحيانا 

�ملر�أة يف   هذهِ  
َ
..،فاأين  �شاعرٍ   

ّ
الأي  

حُ
�جلاهز ال ي�شلح 

لي�ؤكد  �لنيه�م  يق�ل  لالأوهام.  �ملاهر  �ل�شانع  �رشقنا 

فكرته:

�أجز�ء  نالت  كما  �للقب،  هذ�  اين 
ّ
قب نز�ر   

َ
نال  )فقْد 

�لفاعلحُ   
َ
فاأ�شبح  �لنح�،  يف  �ملده�شة  �ألقابها  �للغة 

باب  يف  و��شم)�إّن(  �ملرف�عات،  باب  د�خل   
ً
مرف�عا 

غري   
ٌ
عمل  وهذ�  �ملر�أة،  بابِ   يف  �ملن�ش�بات،ونز�ر 

�أْن  ي�شتطيع  ال  ولكنه  بازدر�ء،  ق�له   
حُ
ميكن  وّدي 

�الأعمال  در��شة  يف   
ً
خا�شا   

ً
منهجا  علينا   

َ
يفر�س 

�لنقاد  يتهم  فكرته،  لتاأكيد  �شعيِه  ويف  �ل�شعرية()4(، 

بق�ش�ر �لفهم، و�شيطرة �الأحكام �ملر�هقة، و�أّن �لعديد 

 لها �لنقد 
ً
من جتارب �ل�شعر�ء �لكبار �أ�شبحت �شحية 

 �جلاهز.. �لبائ�س.. و�ملرتهل، وغري �ملفيد.
ّ
�ل�شكلي

اين:
ّ
 نز�ر قب

حُ
 يق�ل 

ً
فبال�هم �أخلقحُ منكِ  �إلها 

ْ
 ج�هر

َ
 قطعة 

َ
و�أجعل نَهدك 

 �شَعركِ  دفلى
حُ
وبال�همِ  �أزرع 

..وغابات زعرْت
ً
.. ول�ز� 

ً
وقمحا 

 
ً
م�ؤكد�  �ل�شعرية،  �ملقط�عة  هذهِ   على  �لنيه�م  علق  يحُ

�ملر�أة  )�إّن  بق�له:  �ل�شاعر  عند  �حللم  �ملر�أة-  فكرة 

،بْل جمرد حلظة ت�هج   ن�عٍ 
ّ

�أي �مر�أة من  لي�شت  هنا 

جمالها   
حُ
وتكت�شب  وحده،  �حللمِ   يف  حتدث  خاطفة، 

 حافة �ل��قع 
َ

من �حللمِ  وحده، وال ت�شتطيع �أْن تلم�س

�لبعد عن  كّل  بعيد  �لنيه�م   
حُ
و�لناقد   .)5()  حالٍ 

ّ
باأي

 stockملختزنة� باالإجابات  رت�شاردز  �أ.�أ.  يه 
ّ
ي�شم ما 

نقده   يف 
حُ
يركز  الأّنه  �لنقاد  لدى بع�س   response

ِ على ما ي�شمى بالتف�ق يف)�للغة و�حلركة(، لت�شبح 

 �أن يلغي 
َ
، دون 

ً
�لتجربة �ل�شعرية �لنز�رية لديه خياال 

 �إيحاء�تها.
َ
�شدق هذهِ  �حلالة �ل�شعرية، وجمال 

اين:
ّ
 نز�ر قب

حُ
يق�ل 

كِ 
ّ
�أحُِحب

 ال تفيق 
ً
غيب�بة 

 �رت��ئي 
حُ
 ي�شتحيل 

ٌ
�أنا عط�س 

.. يف مطاوي �لقمي�سِ  
ٌ
�أنا جعدة 

 بنف�شاتهِ  كربيائي
حُ
عرفت 

 عينيِك – �أنتِ ،
َ
�أنا – عف� 

كالنا 

 �لعطاءِ 
حُ
 �لربيعِ ، عطاء

حُ
ربيع 

 دع�ى
ّ

كِ  ال ت�شاأيل �أي
ّ
ب ِ

حُ
�أح

 �أنا.. بادعائي 
َ
 �ل�شم��س 

حُ
جرحت 

 
ّ
ك، نف�شي �أحُحب

ّ
�إذ� ما �أحُحب

.. ورجعحُ �لغناءِ 
حُ
 �لغناء 

حُ
فنحن 

 �لناقد �لنيه�م يف مالحظته ح�ل هذه ِ �لق�شيدة: 
حُ
ويق�ل 

�أي  على  ما   
ً
�شيئا  لنا   

َ
يق�ل  لكي   

ْ
يكتب مْل   

حُ
)فال�شاعر

بهم عن طريق  حال، بْل لكي ينقَل �إلينا ذلك �ل�شع�ر �ملحُ

بهمة، وقْد حّقق هذ� �لهدف باأ�شالةٍ  كلية  ، �ملحُ �ش�رهِ 

�لنز�رية  �ل�شعرية  �لتجربة   
حُ
يعيد   

َ
وه� �ل��ش�ح()6(،   ِ

فاالأدب  �ل�شاعر،  ذلك  يعيب  وال  و�خليال،  �ل�هم  �إىل 
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تخيل-كما يق�ل �أندريه م�رو. لكّن عمق 
حُ
مبجم�عهِ  م

�ملالحظة،وعمق �لروؤية �لنقدية، جتعل �لبع�َس يجدها 

 
حُ
يق�ل  اين. 

ّ
ّقب نز�ر  بقامةِ   كبريٍ   �شاعرٍ   على  قا�شية 

اين خمل�ق غري 
ّ
قب نز�ر  �شعرِ    يف 

َ
�ملر�أة  )�إّن  �لنيه�م: 

�إىل   
حُ
 �ملخل�ق كما ينظر 

َ
�إّن نز�ر يكتب لذلك  حقيقي.. 

لمٍ    كله جمردحُ ححُ
َ
 �الأمر

ّ
�لقمر، بعف�يةٍ  و��شتغر�قٍ ، و�أن 

ي �لذي يبدو على �لدو�م 
ّ
�شعري حافلٍ  بالت�هج �حل�ش

 يف �لغم��س و�لرومان�شية( )7(. 
ً
 م�غال 

ً
 فاتنا 

ً
عمال 

 على 
حُ
 يعمل 

َ
 �لنقد مبفه�م وثقافة �لنيه�م، وه�

حُ
وي�شبح 

 
ْ
 زخرفة �أو

َ
 �ل�شعري لدى نز�ر دون 

ّ
تفكيك �شفرة �لن�س

، وحالة معرفية، �ل�ق�ف 
ً
 فكريا 

ً
 ت�هجا 

حُ
تعالٍ ، ي�شبح 

نز�ر قباين 
َ
�س 

ّ
�ؤ�ش�س ملفه�م )نقد �لنقد(، كما �أ�ش عندها يحُ

: )�إّن نز�ر ال يكتب 
حُ
 يق�ل 

َ
قبلهحُ ملفه�م )�شعر �ل�شعر(، وه�

 لل�شعرِ (.
ً
 �شعر� 

حُ
 للمر�أةِ ، بْل يكتب 

ً
حُ هنا �شعر� 

اين باعتباره 
ّ
 نز�ر قب

َ
 �إىل �أْن نقبل 

َ
. » �إننا م�شطرون 

�لع�رشين  خالل  منطقتنا  يف  منا  �شعري  تر�ث  �أكرب   ِ

 �الأخرية «)8(.
ً
عاما 

اين بكّل و�قعيةٍ  وب�شاطةٍ  �شاعر كبري على 
ّ
الأّن نز�ر قب

 
ٌ
ناقد  �لنيه�م  و�أَنّ  �لعربي،  �لثقايف  �لف�شاء  �ت�شاعِ  

 �إىل �الإبد�ع، بْل ي�شيف �إىل عمر �الإبد�ع �لكثري، 
حُ
ينحاز 

 
حُ
 مز�جيًا، وغري متحيز، وال تتحكم 

َ
و�أّنه يف نقدهِ  لي�س

فيه �أه��وؤه، فهذه ِ �الأمر��س مْل ي�شلم منها كبار �لنقاد 

يف �لعامل ِ، فهذ� �لناقد ماثي� �أرن�لد، يف �شّدة �نحيازه 

 عن �ل�شاعر �لرومان�شي 
حُ
لل�شعر�ء �لكال�شيكيني، يكتب 

رغم  �لرفيعة،   
حُ
�جلدية   

حُ
تنق�شه   

حُ
)�إّنه   :

ً
قائال  ت�ش��رش 

 من فح�ل �ل�شعر�ء 
حُ
ما يف �شعرهِ  من رقة(، ومل يعده 

كه�مريو�س ود�نتي و�شك�شبري.

:ت�قف 
حُ
معناه  دمي�متها  عن  �لث�رة   

َ
ت�قف  �إّن   «  .  

 – �لبياتي  عبد�ل�هاب  وعدمها«-  نف�شها  �حلياة 

جتربتي �ل�شعرية �س79.

 �لناقد 
َ
مبا �أر�د 

حُ
�لث�رة يف �شعرِ  عبد �ل�هاب �لبياتي، ر

 هذ� �لعن��ن كمدخلٍ  لدر��شة �لبياتي، 
َ
�لنيه�م �أْن ي�شع 

 
َ
كان  وقْد   ،

ّ
�ل�شعري وك�نهِ   عاملهِ   يف  و�ال�شطياف 

 عل فكرة 
ً
 �شعر �لبياتي قائما 

َ
، فجعل 

ً
 ذكيا 

حُ
�الختيار 

�لث�رة – �شانعة �حلياة �حلقيقية، و�خلال�س لالإن�شان، 

فري�شة  حمر�بها  يف  لها،و�ل�شالة  �الإخال�س  �إّن  بْل 

�لبياتي   
َ
ه� ها  �حلقيقي..،  �لفنان  عنقِ   يف   

ٌ
وَدين   ٌ

 يف كتابه �لر�ئع )جتربتي �ل�شعرية(: )�إّن �لفنان 
حُ
يق�ل 

عندما  �الآخرين   
َ
مع   

َ
يحرتق  �أْن  �أعماقهِ   من   

ٌ
طالب

حُ
م

�الأخرى  �ل�شفة  على  �ل�ق�ف  �أما  يحرتق�ن،  ير�هم 

�شفات  من   
َ

فلي�س �لكهن�تية  �ل�شالة  يف  و�ال�شتغر�ق 

 
َ
�لفنان �حلقيقي يف �أي ع�رشٍ  من �لع�ش�ر()9(. وذلك 

 يقر�أ �شعر �لبياتي، وي�شتغرق يف 
َ
 �لنيه�م وه�

حُ
ما �أدركه 

تاأمله يف دي��نه)�لذي ياأتي وال ياأتي(،

 حمّدد 
ً
 ملتزما 

ً
 �شاعر� 

حُ
: )فاإّن �لبياتي ما يز�ل   يق�لحُ

َ
وه�

 �ل�ش�فية �أكرب 
َ
�الأهد�ف باأ�شالة ٍ نادرة ٍ، وما يز�لحُ رغم 

�أغنية عربية على طريق �لث�رةِ  و�الإ�شالح()10(.

 �لبياتي:
حُ
 يق�ل 

َ
 ي�لدون 

َ
 �لفان�ن 

حُ
�لب�رش

من زبدِ  �لبحرِ ، ومن قر�رة �الأم��جِ ،

 يف �لظهريةِ 
َ
 �لفان�ن 

حُ
�لب�رش 

 �حلياة
َ
ميار�ش�ن لعبة 

و�مل�ِت يف �مل�شريةِ  �لط�يلة

 �الإن�شاْن
َ
يحرتق�ن لي�شيئ�� �رشف 

هاْن
حُ
 م

ً
 من�شحقا 

ً
 ر�كعا 

حُ
�أْن ال مي�ت 

ْ
كالكلبِ  حتَت عجالتِ  �لعار

ْ
 يف خط�طِ  �لنار

َ
 يعي�س 

ْ
و�أن 

، حّتى و�إْن حاقت بهِ  �لهزمية. 
ً
منت�رش� 

ال  �لبياتي  ل�شعرِ   �لعميقة  �لتاأملية  �لنيه�م  وقر�ءة 

�لث�رةِ   �إىل ع���شفِ   ، بْلْ و�نتماء  �إعجابٍ  تخل� من 

�لتي تنبئ بها ت�شاري�س �الأدب ِ و�ل�شعر و�لفّن، وتربق 

 
حُ
�ل�شاعرِ  و�لفّنان. يق�ل   و�أوتار قريحة 

حُ
�أ�شابع  حُ بها 

 
َ
 و�شعر 

َ
�إن�شان  )فالث�ري و�ل�شاعر يخلقانِ   �لبياتي: 

�مل�شتقبلِ (..،

 �الأملِ  هذهِ  يف كَل حلظة 
َ
 �لنيه�م حالة 

َ
 عا�س 

ْ
وقد 

�حلتمي   
حُ
�النت�شار   

َ
وه� �الإن�شان،  �نت�شار  حلظة   ..،ٍ

�لبياتي و�لنيه�م وثالثهما همنغ��ي �لذي قال  لدى 

ي�شارع  كاَن  فيما  �شنتياغ�  �لعج�زِ   ل�شانِ   على   َ

 
حُ
كن 

حُ
 مي

َ
�الإن�شان  )�إّن  ��شطيادها:   

حُ
يروم  �لتي  �شمكته 

 تدمريه(.. وقْد ر�أى �لنيه�م �إّن 
حُ
كن 

حُ
هزميته ولكْن ال مي

�لث�رة،  فقه  عرب  �الإن�شان  �نت�شار  فكرة  �إىل  �الإ�شارة 

 هز�ئمهِ ، قْد ��شتمدها �ل�شاعر �لبياتي من ر�ئعة 
َ
رغم 
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– همنغ��ي )�ل�شيخ و�لبحر(.
�شاعرٍ    

َ
�أمام   

حُ
�أّنه   

ً
�أبد�  �لنيه�م  �شادق  ين�شى  وال   

 يف بلبالِ  �لعاملِ  حّتى �أذنيه 
ٌ
ومثقفٍ  كبري..، غارق 

 
َ
دِ  �لتي و�شع 

ّ
 فل�شفةِ  �لتمر

َ
 فكره عرب 

حُ
 يغر�س 

َ
ِ، وه�

�إليها،  ينتمي  �لتي  �لث�رة  فقه   
حُ
�ؤبجد  يحُ  

َ
وه� ف�ش�لها 

�لفل�شفاتِ   لكّل  حاملٍة  وعظيمةٍ   عميقةِ   قر�ءةٍ   يف 

 ، �لغربِ  �إىل  �ل�رشقِ   من  �الإن�شانية  و�مللثيل�جيات 

�إىل عمر �خليام وغاليل� وجيفار�،  من �حلالج وب�ذ� 

 ل�شجرة ِ �أفكاره ِ، وتتفق 
َ
 و�ملاء 

َ
 �ل�ش�ء 

حُ
ماد�مت حتمل 

حُ مع روؤيته ِ يف هزمية ِ �مل�ت ِ، و�ملتمثلة يف �النت�شار 

�لنهائي للث�رةِ  و�الإن�شان.

 عبد �ل�هاب �لبياتي:
حُ
 يق�ل 

 �شماْد
ْ
 ج�شمي �أ�شبحت 

حُ
�أو�شال 

يف غابةِ  �لرماْد

 ،
حُ
 �لغابة 

حُ
�شتكرب

يا معانقي، وعا�شقي

ْ
�الأ�شجار

حُ
�شتكرب 

ْ
غدٍ  يف هيكلِ  �الأن��ر

َ
�شنلتقي بعد 

 يف �مل�شباحِ  لْن يجْف
حُ
فالزيت 

 لْن يف�ْت
حُ
و�مل�عد 

 لْن يرب�أ
حُ
و�جلرح 

 لْن مت�ْت !!
حُ
و�لبذرة 

�ل���شح  )ومن  �لنيه�م:   
َ
كتب  �لّن�سِ  على  تعليقهِ  ويف 

 ، �لنهائي للث�رةِ  �لن�رشِ    هنا فكرة 
حُ
�لبياتي يطرق  ِ�أّن 

 ب�حدته ِ مع �هلل، وي�ؤمن 
حُ
 ي�ؤمن 

حُ
 لْن مي�َت الأّنه 

حُ
فاحلالج 

 �لتفا�شيل ال تفنى �إال يف ذ�ت �هلل �خلالدة، و�لث�رة 
ّ
حُ باأن 

 باأّن 
حُ
 ب�حدتها مع �لعامل ِ، وت�ؤمن 

حُ
 الأنها ت�ؤمن 

َ
لْن مت�ت 

�لفرَد ال يفنى �إال يف ج�شدِ  �ل�شعبِ  �خلالدِ ()11(.

عن  ال  م�شٍن   
ٌ
بحث  �لنقدية  �لنيه�م  نظر�ت  يف 

�ملعنى �لذي ي�حي بهِ  �لن�س فح�شب، �إمنا عن �أ�رش�ر 

�لذبذبات   هذهِ  
حُ
�لتي ت�شيف  �لكلماِت  �لكتابةِ  وفقِه 

�ملجردة( و)�لفكرة  �ل�شعريةِ   للحالةِ   �ملغناطي�شية   ِ

و)�الإبد�ع �حلي( و�لتي يف و�شعها )�أن تخ�شب �أعمال 

 - كتابهِ  يف  بيلن�شكي   
ّ
عرب كما  �حلقيقية(-  �لفن 

�لث�رة  بفكرة  �لبياتي  وجن�ن  �لنقدية.  �ملمار�شة 

�إبر�ز   من وقد�ت ذهن �لنيه�م �لذي ي�شتميت يف 
َ
هي

باعثة  متقنة  ولغة  كبرية،  مب��ش�عية  �لفكرة  هذهِ  

، طاردة للمفرد�ت �مل�شتهلكة.. و�الأخيلة  �لتاأملِ  على 

�خلاوية.. وعالمات �ال�شتفهام و�لتعجب �لتي يغر�شها 

بع�س �لنقادِ  يف �أر�سٍ  ب�ر.

 �لبياتي:
حُ
 يق�ل 

حُ
 �خليام، يا �أخت 

حُ
يغّني عمر

 �لزيتِ  و�هلْل
َ
حق�ل 

 يف مزرعةِ  �ل�شاْه
َ
 �مل�شل�ب 

حُ
يغّني طفله 

 �أو�ْه
حُ
 �مل�ت 

َ
وكان 

، على �أطر�ف دنياْه
حُ
على مقربةٍ  منه 

 �إ�شافة 
حُ
 �لنيه�م بجملةٍ  ر�شيقٍة نزيهةٍ  ت�شكل 

حُ
علق  ويحُ

قْد  �خليام   عمر 
ّ
�أن  يرى  )و�لبياتي   : بق�لهِ   ،  ِ

ّ
للن�س  ً

قْد 
َ
كان  و�إذ�  للث�رة،  ل�شة  خمحُ باطنية 

ً
حياة   

َ
عا�س 

 �لرف�س ِ مْل 
َ
 عامله يف �خلمر ِ و�ملتعة ِ، فاإّن وهج

َ
�أغرق 

ينطفيء يف د�خلهِ  قط )12(.

قر�ءة  �ملعا�رش  ل�شعرنا  �لنيه�م  �شادق  قر�ءة  �إّن   .

 ثقافة و�طالع و��شعني، ووعي 
حُ
 خال�شة 

َ
هامة، وهي

�لقادرة   ، و�الإبد�عِ  �لكلمةِ   ب�شلطةِ   وم�ش�ؤول  بكر، 
حُ
م

حياتنا  يف  �ملظلمة  �لدهاليز  �إ�شاءة  على  �ل�حيدة 

بكّل تفا�شيلها..، و�أّن �إخال�س وعمق نظرتهِ  �لنقدية 

..، كان 
ً
 من حر�شه ِ على �ملبدع ِ و�الإبد�ع ِ معا 

ٌ
منبثق 

 �ل�شاعر 
حُ
 يف ف�شاء�ت ِ مدننا �رشخة 

َ
َ يخ�شى �أْن ترتدد 

 
َ
 وه�

ّ
– ب��شكني يف �لف�شاء �لثقايف �الإبد�عي �لرو�شي

.)
ً
 نقد� 

حُ
 وال منلك 

ً
 �أدبا 

حُ
:)منلك 

حُ
يق�ل 

 ..
ً
تابعا 

حُ
.. وم

ً
ثابر� 

حُ
 �شادق �لنيه�م م

حُ
 �لناقد 

َ
 وقْد كان 

بحذرٍ ، ووعيٍ ، وذكاءٍ ، وثقافةٍ  عاليةٍ ..!!

هوام�ص:

* علي �لفز�ين �أحد كبار �شعر�ء �حلد�ثة يف ليبيا.

 �ل�شعر – نز�ر قباين �س4،
َ
1. ما ه� 

2. نز�ر قباين ومهمة �ل�شعر – �شادق �لنيه�م �س10.

3. �مل�شدر �ل�شابق �س16.

4. �مل�شدر �ل�شابق �س18.

5. �مل�شدر �ل�شابق �س21.

6. �مل�شدر �ل�شابق �س27.

7. �مل�شدر �ل�شابق �س31.

8. �مل�شدر �ل�شابق �س57.

9. جتربتي �ل�شعرية – عبد �ل�هاب �لبياتي �س22.

10. �لذي ياأتي وال ياأتي – �شادق �لنيه�م �س13.

11. �مل�شدر �ل�شابق �س83.

12. �مل�شدر �ل�شابق �س 135.
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»بالكلمات �لتي

ن�شتطيع 

ن�شتطيع �أن نك�ن

بالقدرة و�لرغبة

�الأمكنة و�مل�شافات

بيد �ملعرفة

ولنق�ل حتيا..

�حلياة بنا«

�شمامات  ول�ال  �لتجديد،  كما  �رشورة  �حلر�ك 

�ل�رش�يني  يف  �لدماء  النفجرت  �لعتيدة  �لقلب 

�حلركة  وت�رشي  �لقلب  ينب�س  بالدماء  و�الأوردة. 

باالأمل  تخفق  �لروح،  تنتع�س   – هنا  �جل�شد،  يف 

باأن �حلياة، حياتنا، ن�شتاهل �أن نعي�شها كما نريد 

باملمكن  ولكن  �ملطلقة،  بالكيفية  لي�س  ونرغب، 

جتعلنا  �لتي  �حلياة  و�مل�شرتك.  �خلا�س  �جلميل، 

يف م��جهة �شعابها، �شع�باتها، وم�شاعبها،

�حلياة �لتي تدفعنا لنعمل من �أجل غٍد �أف�شل لنا 

�أن نك�ن  ولغرينا، �حلياة �لتي ند�فع عنها حياة 

ويك�ن�ن، �أن نعي�س ويعي�ش�ن؟

يف  �لتي  �حلياة  تلك  �إليها،  نذهب  �لتي  �حلياة 

وهي  و�شم�خ  وعزة  بكر�مة  ونعي�س  نحيا  كنفها 

لي�شت باملطلب �الأ�شط�ري.

�أخذ  �رش�كة  حياة  تعا�س  �أن  يجب  �لتي  �حلياة 

على  تقع  وم�ش�ؤوليات  وو�جبات،  حق�ق  وعطاء، 

�جلميع يتقا�شمها ويتحملها �جلميع، وي�شاأل عنها 

�جلميع كما �ل�طن للجميع.

)�أحيانا..  زرقاء  �شماء  �أ�شفل  �أر�شا  �ل�طن  لي�س 

يك�ن  �أينما  روح..  �شيء  قبل كل  �ل�طن  رمادية( 

نك�ن، وكما �الأديان ف�ق �الأمكنة، عابرة و�أزلية.

�لكر�مة تلك �لكيمياء �لعجيبة �لتي تفرق �الن�شان 

عن بقية �لكائنات، هي ف�ق كل �شيء.

�إذن – �حلريات �ملدنية، و�أفق تقبل �الآخر و�لكثري 

�أويل و�أ�شا�شي  �لكثري من هذ� �لق�ل، ه� �نعكا�س 

للكر�مة. م�شد�قًا لق�له عز وجل )ولقد كرمنا بني 

�الن�شان  يك�ن  باأن  تبد�أ  �حلياة  �أول�يات  �آدم..( 

�ملبدئي يخلق  �الن�شاين  �مل�قف  ما ففي هذ� 
ّ
كر محُ

ويعي�س  يتلم�س  عد�لة،  ب�ج�د  وج�ده  �الن�شان 

)�إن  و�الأخالق  �لدين  روح  من  حقائقها  بع�س 

كانت..(.

�أن  فعليه  )�لعد�لة(  منها  ��شتطاع  ما  وجد  و�إذ� 

يجتهد ليجعلها عد�لة رحمة وم�شاو�ة كما �أر�دها 

وحدثنا  �أو�شانا  وكما  و�الأر�س،  �ل�شماو�ت  رب 

عنها �الأنبياء و�لر�شل.

�شائك  ومنالها  �شعب،  طريقها  �لعد�لة  �أن  ومبا 

عما  مبع��س  روحيًا  بها  �شي  رحُ فقد  و�أ�شعب، 

�الأر�س،  على  حلقائق  جت�شيد�ً  تك�ن  �أن  ميكن 

وهنا، تالعبت �لكلمات باملفاهيم.

م�شت�ياتها  يف  وعد�لة  كر�مة  دون  �حلياة  لكن 

�أن  ت�شتحق  وال  معنى  دون  حياة  هي  �ملختلفة 

تعا�س.

هي – هنا- �أ�شبه ب�ج�د �أ�شد يف قف�س يف بيت 

فاخر يت�شلى به مالكه.

�أ�شا�شيات  من  جعلتها  جميعها  �الأديان  �أن  مع 

حياة �لب�رش على �الأر�س، لالأ�شف مل تروع �الن�شان 

عن �رتكاب حماقات يف تغييب �لكر�مة و�لعد�لة، 

و�لدولة  للحكم  مربر�ت  �لق�ى  بع�س  �ش�غت  بل، 
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طالب املعمري

وطــن �مل�شتقبـــل

�ل�طن �حللم



كانت  مهما  ك�ج�د  �لفرد  وج�د  باأن  بالق�ل 

وكرم  عد�لة  ه�  ودناءته  �ل�ج�د  هذ�  و�شاعة 

منها – وهذ� لالأ�شف- �أي�شا ه� �ل�شائد.

و�لتظلمات  �لتخبطات  يعي�س  �الإن�شان  ظل 

و�لظلمات بحثًا عن خمرج حلياة كرمية يف متاهة 

�حلياة �لتي ال نهاية لها.

�شم�س  ل�ش�ء  تبت�شم  ك�ة  من  وال  تنري،  �شمعة  ال 

م�رشقة، حتى جاء �لقرن �ل�شاد�س ع�رش �مليالدي 

بحر�ك مبدئي وباأن �ل�شمعة �خلافتة يف ذلك �لنفق 

�الإنارة، وباأن  �ملظلم بد�أت تنري مهما كانت تلك 

و�أن  �لظلمات،  تلك  من  ي�لد  بد�أ  �الن�شاين  �لفكر 

�أحرقت  �ل�شمعة )�شمعة �ملعرفة و�النعتاق( مهما 

حاملها بدم�عها �ل�شاخنة على يديه فانها �أي�شا 

بد�ية  �الآخرين،  وطريق  �ل�شعب  طريقه  �شتنري 

�أن  تريد  ال  ل�شمعة  �الإطالق،  على  هينة  لي�شت 

تنطفئ باأف��ه كثرية حتب �لظالم.

ق��شني  ليفتح  �مليالدي  ع�رش  �ل�شابع  �لقرن  جاء 

�الن�شان حم�ر كل �شيء  باأن  �لغربي(  )باملفه�م 

�ملّعمقة  بالكتابات  ع�رش  �لثامن  �لقرن  وتبعه 

و�لتاأطري�ت لهذه �ملح�رية �الن�شانية، وجت�شد ذلك 

خ�ش��شا-   – �أملانيا  يف  �لدينية  باالإ�شالحات 

بريطانيا  يف  و�لد�شت�رية  �لعمالية  و�لث�ر�ت 

و�لث�رة �لفرن�شية، و�ال�شتقالل �الأمريكي.

كل هذ� �حلر�ك مب�شمياته �لعديدة قاد �إىل �إن�شانية 

حت�شيله  مت  مبا  �لتالعب  يتم  ال  وحتى  �الن�شان 

�لكتابات  يف  وخاّلق  فاعل  �إن�شاين  جهد  من 

�لعملي،  �لتطبيق  على  �لقائم  و�لفعل  �لتنظريية 

�لثالث  �ل�شلطات  تف�شل  وحمدد�ت  �أطر  ب��شع 

�لف�شل  وبهذ�  �لت�رشيعية(  �لق�شائية،  )�لتنفيذية، 

�لتا�شع  �لقرن  يف  )�لغرب(  عندهم  �لدولة  تك�نت 

�لدولة يف  تتك�ن  ومل   ،
ّ
وجلي و��شح  ب�شكل  ع�رش 

�ل�رشق �لعربي / �ال�شالمي مبثل ما عندهم ونحن 

نعي�س �أيامنا هذه، و�الأحد�ث �لتي يعي�شها �لعرب 

�لي�م، هي ما قبل �لدولة باملعنى �حلديث للكلمة 

�أي �لدولة �ملدنية.

قد ي�شتهجن بع�شهم هذه �ملقارنة.. لكن �ل�قائع 

�لدولة  �ن  تق�ل  �لرماد(  �أو حتت  م�شتعلة  )و�لنار 

�لعربية/ �ال�شالمية ما ز�لت دولة �أب�ية.

�الأب ياأمر و�الأبناء يطيع�ن.. مع �أن ت�شكالت �لدولة 

�حلديثة )�لعمر�نية( م�ج�دة وظاهرة �ىل �لعيان، 

وهنا مدونات لد�شاتري �أو قريبة منها وكل �أو معظم 

�أن هناك  �إال  �لد�شاتري �لغربية  م��دها تقريبا من 

)�ملدونات(  �لنظرية  بني  جد�ً  وكبري�  كبري�  فرقا 

و�لتطبيق )�ل��قع( وهي كما �لعبارة �ل�شهرية �لتي 

»كابيلنج«  �ال�شتعماري  �الجنليزي  �ل�شاعر  قالها 

)�ل�رشق �رشق، و�لغرب غرب، ولن يلتقيا..(.

�لتقاء  لكن  »كابيلنج«  يدركها  �لتقيا،  رمبا 

�مل�شالح و�ملنافع ال �اللتقاء من �أجل خري �الن�شان 

منذ  �لغرب  يتبناها  �لتي  هي  وكما  و�الن�شانية، 

�أزمانه �ال�شتعمارية لالآخر وحتى �لي�م.

زمن  نعي�س  �لغد.  �أبناء  �لي�م،  �أبناء  �لي�م  نحن 

�لتغيري، زمن �ل�الدة و�لت�شكل �جلديد، زمن �ل�طن 

مت�شاحم�ن،  متحاب�ن،  مت�شاوون،  للجميع، 

�أفق عد�لته نحيا ونعي�س بكر�مة يف �رش�ئه  ومن 

ومطره  و�شمائه  �شم�شه  حتت  ومن  و�رش�ئه، 

وباأن  ولنا،  له  لالأف�شل  نطمح  الأرو�حنا،  �لغا�شل 

ي�شت�عب هذ� �ل�طن بقلبه �ل���شع متطلبات �أفر�ده 

باحلرية و�لعي�س �لكرمي.

»�آي�س  قطعة  ت�شبه  ه�شا�شتها(  كرثة  )من  �حلرية 

كرمي« على مقب�س خ�شبي يف �شيف حارق لطفٍل 

فرح بها قبل �أن تذوب بني حر�رة �ل�شيف وفمه 

�لَعِط�س.
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