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اأيتها الأقداُم املْتعبة

واأنت ت�صغني اإىل زئرِي

امل�صافة

قلبِك ينفجُر

على مراأى كل ُمنعطٍف

اأو طائٍر عابْر

قلبِك النازُف منذ الِقدم

قلُب الفلكّي

الذي حتمله الأعا�صرُي

من جنمٍة اإىل اأخرى

تائهًا بني جمّراٍت ورمال

حتملني اجل�صَد املثقَل

بني املُدِن والثكنات

هكذا...

من غري دليٍل ول عالمة.

j v j

املدينة، رمبا هي املدينة..

الأ�صياء تتحرك �صمن و�صع غري اعتيادي، و�صع 

ت�صتعد  كاأمنا  وال�صخب  الولدات  بفو�صى  مليء 

لقفزة يف املجهول. هدايا وقهقهات مرحة يبللها 

مطر خفيف. اجلموع ترك�ض نحو اأماكن التجمع 

الحتفالية.

كلب فقد �صاحبه واأخذ يعوي. ل�صو�ض القطارات 

ين�صطون بدورهم.

البهجة ! اأين هي البهجة ؟ �صاأل ال�صاعر الذي اأخذ 

يرك�ض معهم ومل يجد له مكانا فرجع اإىل بيته.. 

هذه  يفعل  اأن  يريد  عما  املراأة  �صاألته  البيت  يف 

الليلة.

قال : ل �صيء

- لكن لبد من الحتفال بنهاية العام قال لها 

اأ�صعد اإىل  اأو  اأنام،  اأن  اأح�ض باحلّمى واأريد  اإنني 

قمة جبل جليدي ويجرفني الطوفان نحو اأماكن 

ق�صّية من نف�صي. قالت : اإنني ل اأفهم.

عروقا  فراأت  يدي.  راحة  اإىل  انظري   : لها  قال 

تبث اأخبارا غام�صة عن �صكان اجُلزر التي ت�صكن 

جزرا.  تر  مل  جمجمته  فتحت  وحني  جمجمته. 

التي مل  راأْت تابوتا ينام فيه رجل مع ق�صائده 

تكتب.

: حّدقي فيهما؟ فراأت �صفنا  فتح عينيه قال لها 

بركابها،  تغرق  واأخرى  النريان  فيها  ت�صتعل 

اآخرون يتفّرجون على م�رسحية كوميدّية  بينما 

يقوم بتمثيلها بهلوانات ب�صعون..

وراأت يف العني الأخرى روحه جتل�ض وحيدًة على 

الر�صيف.

م�صى الرجل الغريب على اأر�صفة تتنا�صل من غري 

�صقف ول قرار،يتقدمه غبار الأجيال املنقر�صة، 
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وت�صاءل اإن كانوا يحتفلون مبثل هذه الليلة وقبل 

مدينة  اأبواب  له  انفتحت  الإجابة  على  يعرث  اأن 

نوافذها.  من  تتدفق  البحر  رائحة  اأخرى.كانت 

ودم�صق.  بغداد  من  قادمات  ن�صوة  مواكب  وراأى 

ا�صتوقف احداهن لي�صاألها اإن كان �صديقه مازال 

اإىل  الرحلة  واأن  �صيئا،  اإنها ل تعرف  حيا. قالت 

�صنة �صوئية على  ا�صتغرقت مليون  املدينة  هذه 

الأقل.

بهذا  امل�صافة  اأن  طاملا  �رسيعا  بالرجوع  فكر 

املقدار الزمني الرهيب. لكنه وجد اأبواب املدينة 

مغلقة. خلع حذاءه واأخذ يخبط الأبواب، مرجتفا، 

يقفز من باب اإىل نافذة ومن باب اإىل باب. فمه 

�صلل  اجتاحهما  ورجاله  متجّمد.  ب�رساخ  مليء 

مفاجئ وباندفاعة مذبوح وا�صل رف�ض الأبواب 

وت�صّللت  ج�صده  عن  يده  انف�صلت  حتى  وخبطها 

من ثقب الباب..

جال�ض  هو  وبينما  مقهى  اإىل  ال�صاعر  ذهب 

الأخرى  الزاوية  يف  م�صاءة،  ن�صف  زاوية  يف 

التي  الطاولة  على  يحفر  اآرتو«  »انتونني  اأب�رس 

اأمامه،كاأمنا يثاأر من ج�صد عامل يزدريه. فقد كان 

مبر�ض  م�صابا  احل�صا�صية،  املفرط  ال�صاعر  هذا 

يف املخ، وحني يزاأر وح�ض الأمل يداويه بالكتابة 

اأو احلفر الع�صبي على طاولة اأو حائط اأو باب..

واأب�رس اأبا العالء املعري يلقي بنبوءاته ال�صعرية 

على كائنات ل تفهمه ويرّدد:

يف كل جيل اأكاذيب يدين بها

فما تفرد يوما بالهدى جيل

نف�صه  فوجد  ال�رسقية  الثغور  ريح  لفحته  فجاأة 

على  الأزدي  الفراهيدي  اأحمد  بن  اخلليل  مبعّية 

�صط من �صطوط الب�رسة املزدهرة، حمدِّقا بب�رسه 

العتيدة، متربما  البعيد حيث مواطن �صاللته  يف 

من اأهل زمانه ومن�صدا:

)اين ُبليت مبع�رس نوكى اأخفهم ثقيل.

قوم اإذا عا�رستهم نق�صت بقربهم العقول

وهم كثري بي واأعرف اأنني بهم قليل(

يده  وجد  ثُمل  وحني  الغريب  الرجل  �رسب 

ت�صاركه  طاولته  يف  كر�صي  على  عنه  املنف�صلة 

ال�رسب..

اأخذ يعاتبها على موقفها منه. قالت : اإنها �صئمت 

احلياة معه واأنه رجل مزعج.

- كيف تت�صّنى يل احلياة من دونك.. كيف تت�صّنى 

يل الكتابة؟

- �صتنبت لك يد اأخرى.

عرب  وم�صى  يده،  مع  احلوار  من  ال�صاعر  يئ�ض 

املبّقعة  النادل  من�صفة  ت�صبقه  يعرفها،  ل  دروب 

كهفا  ي�صبه  الذي  الزقاق،  نهاية  ويف  بالدم. 

تفوح منه روائح جثث متف�صخة منذ القدم، اأب�رس 

�رسيرا تتوزع على م�صاحته جماعات من الن�صور 

كالب  بينما  املختلفة،  الألوان  ذات  العمياء 

اجلريان التي عرفها يف طفولته تف�صح حركاتها 

على  واأب�رس  الكهف.  داخل  �صبقية  اإ�صارات  عن 

مقربة من فوهة الكهف �صفينة نوح تقرتب مطلقة 

حمائمها باجتاهه بغية الكت�صاف. فجاأة يظهر 

خملوق ب�رسي يقدم وجبة الع�صاء لهذه الكائنات 

املخمورة، ثم يطري فوق تالل من نحا�ض.

رك�ض ال�صاعر وراءه لي�صاأله عن �رس هذه املاأدبة 

عرفها  التي  والكالب  نوح،  �صفينة  حمائم  وعن 

طفال..

لكن ل فائدة فالنقطة التي اأخذ حجمها يت�صاءل 

يف تخوم الأفق، اختفت نهائيا. رجع اإىل الكالب 
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التي رمبا لم�صت حقال م�صيئا يف برّية اأعماقه، 

لكن  باكرا..  يطفئه  اأن  الأزمنة  غبار  كاد  حقال 

الكالب تال�صت يف تلويحة عني، تاركة ح�رسجة 

�صوت. ا�صتطاع ال�صاعر اأن يفكك رموز �صفرته.. ل 

ت�صْل عن �صيء لي�ض هناك من �صي ء ي�صاأل عنه اأو 

يعاد قوله :

اأكلته احلروب  لقد كرب الأطفال وتفرقوا بع�صهم 

ته  والفي�صانات اأو مات بال�رسطان. بع�صهم امت�صّ

الأر�صفة والأوهام، بع�صهم...الخ.

حني ا�صتيقظ ال�صاعر من نومه، �صاألته املراأة ماذا 

تريد اأن تفعل هذه الليلة ؟

قال : ل �صيء.

   �سقراط يف )مولت( الإغريق

املحالت  واجهات  اأمام  �صقراط  وقف  حني 

�رسخة  مطِلقًا  العظيمة،  اأثينا  ملدينة  التجارّية 

ا�صتنكار وتعجب؛ ملاذا كل هذه املنتجات، ماذا 

يريد الأثينيون من كل هذا؟!

كانت اأثينا يف ذروة ازدهارها املادي والروحي، 

و�صفه  ميكن  ما  هناك  وكان  والأدبي،  الفل�صفي 

يف  والروحي  املادي  بني  التوازن  من  بنوع 

احلياة الإغريقّية يف ذلك الزمان.

وهو ما نالحظ مثياًل له على نحو من الأنحاء يف 

الب�رسي..  التاريخ  مّر  على  اأخرى  اأمم  ح�صارات 

مدينة  ع�رسها  اأثينا  كانت  التي  بغداد  ويف 

على  الكالم  ميكن  واملعرفة،  واحل�صارة  لل�صالم 

املاأ�صاوي  �صقوطها  قبل  التوازن  من  النوع  هذا 

الع�رس  هاوية  اإىل  الو�صول  حتى  ذلك،  وتكرار 

احلديث، وهذا امل�صهد القيامي املريع..

ُترى ماذا ميكن القول يف الربهة الراهنة ونحن 

ن�صاهد تراكم املنتجات ال�صتهالكّية الذي يدخل 

بال�صيل  م�صحوبًا  والأ�صاطري؟  اخلرافات  طور 

ت�صكل  التي  والدعايات  الإعالنات  من  اجلارف 

الب�صائع  من  وفظاظة  اأ�صطورّية  اأكرث  حّيزاً 

وال�صلع املنتجة على م�صاحة العامل، ويف خمتلف 

الو�صائل امل�صموعة واملرئّية ويف كل الأمكنة يف 

الرب والبحر واجلو، وما بينها من �صفاف وثغرات، 

حتتلها الدعايات العمالقة امل�صيئة الالمعة التي 

الباذخة،  �صطوتها  من  ينجو  اأن  لكائن  ميكن  ل 

حتى وهو يف كهف باأق�صى قرية نائية..

اأن  عمره،  م�صاحة  على  الإن�صان  ي�صتطيع  ماذا 

ي�صتهلك من تلك الب�صائع واملنتجات التي �صّكلت 

اأ�صطورتها اخلا�صة متجاوزة مبا ل يقا�ض، لي�ض 

وترفه،  كمالياته  واإمنا  ال�صتهالك،  �رسورات 

ل�صتقبال  كافية  تعد  مل  القمامة  مكبات  حتى 

ف�صالت املرتفني والأقل ترفًا؟

�صياق  يف  حتما  ال�صتهالك،  اأ�صطورة  تدخل 

املظاهر ال�صتعرا�صّية واملفاخر لكائنات، لي�ض 

اخلواء  ينخرها  كائنات  به،  تفتخر  ما  لديها 

الروحي والثقايف والأخالقي، فلي�ض لها من مالذ 

ال�صتعرا�صّية  واملظاهر  ال�صتهالك  عقيدة  اإل 

البلهاء..

هذا ينطبق ب�صكل اأكرث ح�صمًا على البلدان وال�صعوب 

والب�صائع  وال�صلع  املنتجات  تلك  ت�صتقبل  التي 

ودعايات  اإعالنات  من  اجلاهزة  قيمها  مع 

وال�صتحواذ  الكذب  من  مبهرة  بتقنّية،  �صيغت 

الإنتاج والبتكار  ال�صطحي، ولي�ض قيم و�رسوط 

حتى  والعلمّية  العقالنّية  م�صريتها  رافقت  التي 

الذي  الكا�صح  النحو  هذا  على  وفا�صت  ا�صتوت 

اأفرز فال�صفة واأدباء وا�صلوا الحتجاج ال�صقراطي 

6نزوى العدد 69 / يناير 2012 

�سنة اأخرى من تلك الأعوام املتقادمة.. 

 s  s s



على نحو مكتوب واأكرث ا�صتفا�صة وحتلياًل.

j v j

ل بد اأن هذا ال�صتعرا�ض النتاجي وال�صتهالكي 

الإن�صان  �رسوط  معظم  على  يرب�ض  الذي 

حجمًا  يوازيه  ا�صتعرا�ض  ي�صحبه  اأن  املعا�رس، 

تعي�ض عالة  التي  البلدان  لدى  وانت�صاراً، خا�صة 

اإعالنيًا  بذخًا  يقل  ل  ا�صتعرا�ض  الآخرين،  على 

وهناك..  هنا  املجندلة  اجلثث  من  ودعائيًا، 

�رسورات  اأب�صط  من  واملحرومني  اجلوعى  من 

العي�ض.. من الذين ت�صحقهم احلروب، وقذفت من 

بقي منهم على رمق اإىل �صحارى الُعري الدموي 

العمالقة  النفايات  مكّبات  واإىل  وال�صياع.. 

ف�صالت  مع  املمّزقة  اأج�صادهم  تختلط  كي 

اخوانهم املتخمني واملاّلك الثابتني واملتغريين 

با�صتمرار؛ اذ ل مقابر جماعّية ت�صتطيع ا�صتيعاب 

كل هذا العدد املهول من ال�صحايا واملنكوبني..

فل�سفة الكوكتيل

املنظومات  وخامت  التاريخ  فيل�صوف  نظر  حني 

الكربى )هيجل( من �رسفته اإىل نابليون بونابرت، 

وهو يتقدم اجليو�ض مكت�صحًا اأملانيا، كما اكت�صح 

»راأيت  املعروفة:  قولته  قال  وغريها،.  اأوروبا 

فكرة متتطي ح�صانًا«.. 

الذي  اأو  الفرن�صي،  المرباطور  يف  هيجل  راأى 

الأعلى  الواقعي  التج�صيد  لحقا،  ذلك  اأ�صحى 

لأفكاره حول روح التاريخ والدولة . راأى التج�صيد 

يف نابليون، مطلق التج�صيد، فاملطلق ينزل من 

�صماواته اإىل التاريخ، اأو يحل فيه كما يحل هذا 

فيالقه  يقود  وهو  نابليون،  �صخ�ض  يف  الأخري 

املظفرة ملزيد من جت�صيد �صفاء الروؤية الهيجلية 

املبتهجة بتحّققها على الأر�ض.

مثل هذه الروؤى املركزية الكربى املتعالية، من  

البنيوي،  �صياقها  من  كجزء  واملنطقي  الطبيعي 

اأن ترى يف الأفكار وال�صعوب الأخرى انها الأدنى 

اأو الأقل اأهمية اإن مل تكن معدومتها .

دولة  هي  الكبري،  الفيل�صوف  نظر  يف  فال�صني   

لها  ما�صي  ل  لكن  قدمية،  بدولة  تذكر  اأن  بد  ل 

.... كل تلك الأفكار العظيمة املتحدرة من �صاللة 

حتى  ت�صتدعي  ل  القدمية  ال�صينية  الفل�صفات 

ترّحلت  التي  الأفكار  . وهي  تقدير عابرة  اإ�صارة 

الهيجلي(  )الديالكتيك  لتغّذي  الأحقاب  عرب 

لكن  وم�صلحني،  ُزهاد  تاأمل  العميق  بتاأملها 

يف العمق طريقة النظر تلك اإىل احلياة والوجود 

ثرية  طبيعة  ذوو  ا�صكاليون  فال�صفة   . والتاريخ 

ومركبة .

تعترب  التي  الأخرى  الأفكار  �صعيد  على  وكذلك 

تلك املنظومات املتعالية اأنها غري موؤهلة للنظر 

الآثار  علم  يندرج  نف�صه  ال�صياق  ويف   . الفل�صفي 

ف�صالت  ودرا�صة  القمامة(  تاريخ  )علم  مثال 

ال�صعوب البدائية . على عك�ض ما حتقق لحقًا من 

جهة مفكرين انزلوا الفل�صفة من عليائها الهيجلي 

اإىل احلياة والهوام�ض كما انزل هيجل املطلق من 

جمراته الالهوتية اإىل التاريخ واأبطاله ورموزه.

)نيت�صه( رمبا هو اأول اأو اأهم من هزَّ حد التك�صري، 

عر�ض تلك ال�رسوح الكبرية واأذاقها مرارة الأ�صئلة 

املاأزقية، لينفتح الأفق وا�صعًا مب�صالكه ال�صعبة 

واخلطرة، ل�صاللة لحقة ميكن القول انها حتدرت 

من �صجرة ال�صاللة النيت�صوّية و»ن�صقها« اجلديد.

هكذا تغرّيت طرق النظر الفل�صفي لأوروبا والعامل، 
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والفن  الأدب  �صاحة  اإىل  الت�صدع  هذا  وان�صحب 

والأديب  املفكر  و�صار  التعبري.  اأ�صكال  وكافة 

والفنان، لي�صت  املوا�صيع الكربى على اأهميتها 

حتى  واإمنا  وروؤاه،  تعبريه  معني  الأ�صا�صية، 

معني  وال�صغرية  واملحتقرة  املن�صية  الأ�صياء 

تاأمل واإبداع ل ين�صب.

على  بق�صوة  املقذوفة  واحليوات  الأ�صياء  وهذه 

الرائية  العني  فتح  ميكنها  واأ�صفله،  العامل  �صطح 

ونب�ض  روح  من  ثمينة،  معادن  من  خلفها  ملا 

واأعماق. 

j v j

)�صارتر(  بني  جرت  التي  املحادثة  تلّخ�ض 

الفل�صفي  اآرون( جانبا من هذا التحول  و)رميون 

)هو�رسل(  يف  خمت�صًا  الأخري  كان   . والأدبي 

الظاهراتي، حني اأ�صار اإىل كاأ�ض كوكتيل اأمامه، 

)مومربنا�ض(  �صاحة  يف  مبقهى  يجل�صان  وهما 

يف باري�ض .

ها اأنت ترى يا �صديقي اأنه ميكنك اأن تتحدث عن 

هذه الكاأ�ض وت�صتخرج فل�صفة . 

هكذا اأهمية املرئي مهما كان �صغره اأو تفاهته، 

يف �صوء املفاهيم املتعالية، يف الفل�صفة والفن 

لينفتح  الهيمنة  يف  اأق�صاها  اإىل  و�صلت  التي 

ف�صاء اآخر بحيزات خمتلفة يغني ويرثي ما حتقق 

عرب التاريخ واجلغرافيات الروحية واملكانية .

زلزال بالد ال�سام

املختارات  من  املو�صوعي  الكتاب  هذا  بالفعل، 

ال�صعرّية العربّية على غرار احلما�صات لأبي متام 

وغريه، ت�صدُق عليه مقولة اأبي ذر الغفاري حني 

�صاأله ولده »يا اأبت مالك ان تكلمت اأبكيت النا�ض، 

واإذا تكلم غريك مل يبكهم؟« فقال: »يا بنّي لي�صت 

النائحة امل�صتاأجرة كالثكلى«.

فالأمري الأديب والفار�ض، اأ�صامة ابن منقذ، كانت 

حياته امللحمّية بكل ما لهذه الكلمة من دللت 

من  جتعل  عامة،  ومو�صوعّية  ذاتّية  ماأ�صاوّية، 

تلك احلياة املليئة بالأخطار والأهوال واحلروب 

الذين  الفر�صان  ال�صعراء  منط  على  فريدة  حياة 

بقلق  وا�صت�صاوؤوا  وال�صلوك  القول  بني  وّحدوا 

مل  التاريخ  ان  بحيث  البطولة،  وقيم  الأخطار 

يبخل عليهم بكل ما هو فاجعي وطاهر ونبيل، 

املحيطني  الب�رس  دناءة  من  اأي�صا  اأحاق  وما 

وخ�ّصتهم وانحطاطهم.

نواحي  من  )�زشر(  يف  املولود  منقذ  ابن  اأ�صامة 

حلب من اأ�رسة عربّية عريقة املحتد. كانت فرتته 

اإمارات  اإىل  الكربى  العربّية  الدولة  ت�صّظي  فرتة 

المرباطورّية  اأنقا�ض  على  مبعرثة  ودويالت 

املرتامية املنعة والأطراف.

كان الروم وال�صليبيون من جهة والفنت الداخلية 

واملوؤامرات.. كان منقذ يخو�ض حروبه الكثرية 

على كل اجلهات من فل�صطني واملو�صل اإىل م�رس 

وغريها.. مما يجعل حياته املو�صومة بالغيابات 

جديرة  والأهل،  الديار  عن  والنف�صال  الكثرية 

بتاأليف مثل هذا الكتاب الذي اختار اأن يتاأ�ّصى 

والفجيعة  الرثاء  جمال  يف  ال�صابقني  ب�صعر 

وق�صف الأقدار العاتية. على ما لديه من اإجناز 

�صعري واأدبي خا�ض يف هذا ال�صياق. فيبدو اأن 

اإىل  حتتاج  عنده  الثكلى  الروح  ماأ�صاوية  حجم 

اأكرث من ذريعة تعبريّية وجمال..

فهو بجانب الإ�صارة الآنفة اإىل حياته يف احلروب 

والأهوال، �رسب زلزال مدّمر يف غيابه، منازله 
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والأحبة  الأهل  �صمل  مُمّزق  اأميا  فمّزق  ودياره 

الكارثة  رياح  فيه  ت�صفر  قاعًا  وتركها  والديار، 

والغياب والعويل..

�صنة  حوايل  الزلزال  فان  اجلوزي  ابن  وح�صب 

وحم�ض  واملعّرة  وحماة،  حلب  هدم  552هـ، 

وانطاكية ودم�صق وطرابل�ض..

اأما �زشر موطن الولدة والطفولة فلم ينُج منها 

الفاجعة،  هذه  اأهوال  اأمام  واحدة..  امراأة  اإل 

العزاء  بع�ض  اإل  منقذ،  ابن  اأ�صامة  اأمام  فلي�ض 

الذي جنده يف مراآة الآخرين ممن اأ�صيبوا مب�ّض 

نكبته وحزنه.. على طريقة اخلن�صاء »ولول كرثة 

الباكني حويل/ على اإخوانهم لقتلُت نف�صي«.

كتاب غني، ُوجدت ن�صخته الأ�صلّية  يف )املتحف 

ومبقدمة  نف�صه  اأ�صامة  بخط  بليننجراد(  الآ�صيوي 

للم�صتعرب اأن�ض خالدوف.. وحققه لحقا م�صطفى 

حجازي.

منقذ  ابن  اأ�صامة  عا�صها  التي  احلياة  تلك  رغم 

رفيقها  كان  دائما،  يتحيَّنها  املوت  كان  والتي 

احلميم، عا�ض حتى الت�صعينيات من عمره حيث 

�صجر ال�صيخوخة ووهنها وانهيار الأحوال، من 

غري اأي �صند على مواجهة الزمن وال�صريورة.

�صدة  يوؤخره  ول  اخلطر  ركوب  يقدمه  ل  »املوت 

احلذر؟«.

اأن  نفّكر  التاريخ،  من  الفا�صلة  اللحظة  هذه  يف 

الطبيعة  مهاد  من  يرتّحل  ال�صام  بالد  زلزال 

عالقاتها  ومنظومة  الب�رس  اأر�ض  اإىل  واأركانها 

والعدالة(.  والكرامة  )احلّرية  اإىل  وحلمًا  نزوعًا 

الأبطال  من  واأمثاله  منقذ  ابن  اأ�صامة  روح  واأن 

الأ�صطوريني، حتلُّ يف اأعماق البالد طوًل وعر�صًا، 

اأفراداً وجماعات، ل تخ�صى ركوب اخلطر واأ�صباح 

املوت اجلاثمة يف كل الأزقة واجلهات..

j v j

امراأة  مثل  تتبّدى  الكثرية،  بج�صورها  باري�ض، 

الفريدة  املدينة  تلك  بالفعل  الأ�صاور:  تع�صق 

ج�صورها  ت�صكُل  القارات،  هبوب  على  املفتوحة 

لوحات جمال ور�صاقة راق�صة. على عك�ض ج�صور 

باري�ض  ج�صور  ون�صاز.  فظاظة  عن  ُتف�صح  مدن 

عنا�رس ان�صجام يف هارمونية املدينة الكاملة.

j v j

مو�صيقى خفّية )ول اأجمل( تنبعث من عيون تلك 

بّية املراهقة.  ال�صَ

j v j

النف�ض  الدموّية: علم  العبارة  اأتذكر قائل هذه  ل 

واملق�صلة، الثنان ي�صتهدفان الراأ�ض.

j v j

مباذا يوحي لك م�صهد بوؤ�ض العامل؟

رمبا ب�صظايا حطام القيامة اجلاثمة على مقربة... 

وبال م�رسوعّية ال�صوؤال يف ال�صوء الباهر ل�صم�ض 

النحراف ال�صاحق يف حقيقة امل�صار الأزيل.
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متثال نه�ضة م�رص

يعترب اأول ن�صب يقام فـي املنطقة العربية فـي الع�صر احلديث

احلديث،  العربي  النهو�ض  عالمات  اإحدى  يعترب  م�رص  نه�ضة  متثال 

وبداية التما�ض مع روح الع�رص، وتاأكيد االرتباط باجلذور..



11

ما  على  فقط  تقت�رص  ال  املبدعني  بع�ض  اأهمية 

يقدمونه من اإبداعات، بل تتجاوز ذلك اإىل الدور 

الذي ميكن اأن يلعبوه يف جمال اخت�ضا�ضاتهم، 

االأو�ضاط  يحدثوه يف  اأن  الذي ميكن  االأثر  واإىل 

االأخرى.

واحد  املميز،  امل�رصي  النحات  خمتار،  حممود 

االإبداعات  اأهميتهم  تتعدى  الذين  هوؤالء  من 

اإذ عالوة على هذه  قدمها،  التي  الكثرية  الفنية 

احلركة  يف  لعبه  الذي  الدور  هناك  االبداعات 

املنطقة  على  وانعكا�ضاتها  امل�رصية  الفنية 

لدى  اأوجده  الذي  التاأثري  ثم  باأ�رصها،  العربية 

اإىل  النظر  يف  واالأرياف  املدن  يف  العام  الراأي 

؛ واأي�ضًا ربط حركة النحت  الفن والتعامل معه 

نه�صة م�صر

»�سيدي حممود خمتار«)](   

حممود خمتار  

عبدالرحمـــن منيــف 

عبدالرحمن  الكبري  الراحل  كتابات  من 

منيف التي مل تن�رش والتي خ�صتنا بها 

زوجته الأ�صتاذة �صعاد قوادري منيف.  

z هذا النحات الفذ، اململوء بالأفكار وامل�صاريع الفنية، مل يكن 

جمرد نحات، بل هو حم�صلة ملناخ بالغ الغنى والتعدد..

] العنوان مقتب�ض من ر�ضالة طفل يعلن م�ضاهمته يف التربع لتمثال نه�ضة م�رص.



بجذورها التاريخية، �ضواء من حيث النظرة 

حيث  من  اأو  االأ�ضلوب،  من  واال�ضتفادة 

االلتفات اإىل املادة اخلام املحلية، واإعادة 

التعامل معها . هذا عدا عن كونه رائد النحت 

العربي يف الع�رص احلديث دون منازع.

 لذلك فاإن ا�ضتعرا�ض حياة هذا الفنان العبقري 

كان  الذي  العام  باملناخ  واالملام  الرائد، 

التي  االجنازات  فقط  لي�ض  ي�ضيئان  �ضائداً، 

حققها، بل واملرحلة التاريخية التي عا�ضها، 

كما ي�ضاعدان على قراءٍة اأدق للفكر والفن يف 

تطورهما خالل تلك املرحلة، وما واجهها من 

م�ضاعب وحتديات . 

 ولد حممود خمتار يف اإحدى قرى دلتا النيل، غري 

بعيد عن القرية التي ولد فيها ال�ضيخ حممد عبده، اأو 

تلك التي ولد فيها زعيم االأمة : �ضعد زغلول.

ولد عام 1891، اأي خالل تلك الفرتة املليئة بالغ�ضب 

االحتالل  اأعقبت  والتي  امل�ضتقبل،  نحو  والتطلع 

االنكليزي مل�رص، فقد كانت �ضنوات التحدي واإعادة 

والبحث  املجتمع،  يقوم عليها  التي  باالأ�ض�ض  النظر 

عن عنا�رص القوة والتقدم . وتاأكد ذلك اأكرث نتيجة 

عن  خمتلفة  حياة  واأ�ضاليب  باأفكار  االحتكاك 

املجتمع  باإقامة  املطالبة  الدعوات  وتزايد  ال�ضابق، 

وفقًا ل�ضيغ ومعايري جديدة، مبا يف ذلك النظر اإىل 

االأفكار والفنون اجلميلة.

االأقرب  الزمنية  الفرتة  تلك  خالل  خمتار  يولد  واأن 

اإىل  الدعوة  ذلك  يف  مبا  ال�ضامل،  املخا�ض  اإىل 

التغيري، واإىل البحث عن اجلديد، واأن ت�ضل اإىل م�رص 

تاأثري  ثم  االأخرى،  االأماكن  يف  يح�ضل  ما  اأ�ضداء 

اجتاحت  التي  اال�ضطفاف  واإعادة  التجاذبات  تلك 

الدول واملناطق، خا�ضة ونذر العوا�ضف اأخذت تطل 

بروؤو�ضها، وتهز اأركان املجتمعات، اإعالنًا اأن �ضيغ 

العامل القدمي بداأت بالت�ضدع، ولن يلبث طوياًل حتى 

تنهار ...اإن و�ضعًا مثل هذا يوجب االنتباه واال�ضتعداد 

ملا هو قادم، وبالتايل �رصورة اال�ضتجابة الأ�ضوات 

الداعني اإىل اإعادة النظر والتغيري .

اأن  له  الفرتة بالذات، قدر  الذي ولد يف هذه  خمتار 

الذين  االأطفال  ماليني  بل  اآالف  م�ضري  من  ينجو 

الكثري  مع  االأطفال  هوؤالء  يولد  كان  اإذ  �ضبقوه، 

تتاآكل  اآخر  بعد  يومًا  لكن  والرغبات،  االأحالم  من 

اأحالمهم وتتبدد الرغبات نتيجة الفقر، والأنه مل تتح 

اأو مغادرة القرية، وبالتايل لن  لهم الفر�ضة للتعلم 

يطيلوا البقاء فوق هذه االأر�ض،اإذ غالبًا ما يحملون 

اأحالمهم ويغادرون احلياة ب�رصعة .

الطني.. بداية الأ�شكال

قبله،  االأطفال  ماليني  لعبة  مار�ض  اأن  بعد  خمتار 

حية  اأ�ضكال  اإىل  ويحوله  الطني  مع  يتعامل  ظل  اإذ 

اأن  لبث  ما  حوله،  الذين  كل  ف�ضول  تثري  و�ضاخرة 

لتلبية  كاٍف  غري  واعتربه  القرية،  عامل  ب�ضغر  �ضعر 

التي  الكبرية  املدينة  بعامل  يحلم  وظل  طموحاته، 

الو�ضول  لهم  يقدر  الذين  الكثريين  اأحالم  حتقق 

جاءت  اأن  اإىل  تراوده  االأمنية  هذه  وبقيت  اإليها، 

املنا�ضبة وانتقلت االأ�رصة اإىل القاهرة . وقد �ضادف 

ذلك خالل نف�ض الفرتة التي تزايدت فيها الدعوة اإىل 

اإن�ضاء مدر�ضة للفنون اجلميلة، وهكذا يكون من حظ 

خمتار اأن تن�ضاأ تلك املدر�ضة واأن ينت�ضب اإليها، ثم اأن 

يكون من اأوائل الذين يوفدون اإىل باري�ض ملوا�ضلة 

الدرا�ضة هناك!

اإنه احلظ احل�ضن دون اأدنى �ضك، اإذ توافقت ال�رصوط 

التج�ضيد  وكان  اال�ضتعداد،  بداية  مع  املو�ضوعية 

لذلك هو هذا الفتى الريفي القادم من دلتا النيل، اإذ 

لو مل تن�ضاأ مدر�ضة الفنون، واأن يقبل خمتار فيها . ثم 

اإىل  اإيفاده  ويتقرر  اأ�ضاتذته،  ويراها  تظهر عبقريته 

فرن�ضا، واأن تتاح له الفر�ضة هناك كي يحتل موقعًا 

قدمها  التي  الباهرة  االأعمال  على  اعتماداً  مميزاً 

ال�رصوط  هذه  لوال  وعبقريته،  كفايته  توؤكد  والتي 

مو�ضع  بالذات  خمتار  يكون  واأن  ومعًا،  جميعًا 
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اآخر،  االأمور م�ضاراً  اأخذت  والرهان، لرمبا  االختبار 

اأو لتغريت النتائج.

االإ�ضارة  من  البد  حتديداً،  اأكرث  االأمور  تكون  وكي 

اإىل اأن م�رص اأخذت تتعر�ض لرياح جديدة بدءاً من 

غزوة نابليون، واأن عدداً غري قليل من الفرن�ضيني بداأ 

يق�ضد م�رص الإقامات ق�ضرية اأو طويلة، باعتبارها 

املوجات  �ضمن  خا�ضة  للر�ضم،  مالئمًا  مكانًا 

غري  تُاثريات  هوؤالء  ترك  وقد  اجلديدة  واالأ�ضاليب 

واأخذ  فنية،  حركة  بالتدريج  تتكون  وبداأت  قليلة، 

اأطل  اأن  اإىل  يتزايد عدد املهتمني واملتذوقني للفن، 

القرن الع�رصون.

طويل،  تراكم  ونتيجة  اجلديد،  القرن  بداية  مع 

ومتوا�ضل تقريبًا، ومع تزايد الوعي ب�رصورة الفنون 

ذلك  يف  مبا  والو�ضائل،  الظروف  توفر  ثم  ودورها، 

امل�ضتنريين،  والرجال  االيفاد  واإمكانيات  املدر�ضة 

كل ذلك هياأ لنقلة نوعية، وكان يف طليعتها واأهم 

رموزها حممود خمتار .

القاهرة،  يف  الفنون  مدر�ضة  من  ينتهي  كاد  ما  اإذ 

ويغادر برغبة، لكن بخوف، اإىل باري�ض حتى يكون 

العليا،  الفنون  مدر�ضة  يف  املقبولني  اأوائل  من 

الفائزين يف امل�ضابقة، وهكذا  باعتباره يف مقدمة 

واأن  خا�ضة  االبداع،  رحلة  يف  اجلديد  م�ضواره  يبداأ 

مراحل  اإحدى  يف  كانت  الفرتة  تلك  خالل  باري�ض 

الفني، نتيجة االزدهار واخل�ضوبة والتنوع  زهوها 

التي تت�ضم بها فنونها، وحتديداً فن النحت، فقد كان 

مبكان الذروة يف هذا الفن : رودان، وما اأوجده من 

حيوية وجتديد، خا�ضة بتحطيمه للمقايي�ض ال�ضائدة، 

حد،  اأق�ضى  اإىل  ملختار  مالئمًا  �ضيكون  الذي  االأمر 

وامل�ضبع  اأخرى،  ح�ضارة  من  االآتي  النحات  فهذا 

النحتية  باالأ�ضاليب  معرفته  ورغم  خمتلفة،  بروح 

ال�ضائدة يف الغرب، كان طاحمًا اأن يقدم �ضيئًا جديداً 

اجلو،  بهذا  االحتكاك  خالل  ومن  وهكذا،  وخمتلفًا، 

اأخذت تتك�ضف عبقريته، وبداأ ي�ضكل ظاهرة يف اإطار 

النحت ال�ضائد، االأمر الذي لفت اإليه االأنظار، وجعله 

يف مركز االهتمام، حتى اإذا اقرتب معر�ض الفنانني 

يرتدد  مل  بباري�ض،  الكبري  ال�رصح  يف  الفرن�ضيني، 

خمتار يف اأن يتقدم لهذا املعر�ض بتمثال »عائدة«، 

وكان من اأوائل التماثيل التي قبلت، و�ضوف ي�ضبح 

معر�ض  يف  يظهر  معا�رص  م�رصي  اأثر  اأول  بذلك 

خارجي مميز مثل معر�ض الق�رص الكبري. لقد حقق 

خمتار ذلك وهو اليزال يف مطلع الع�رصينات، االأمر 

و�ضري�ضحه  قبل،  من  اأكرث  النظر  اإليه  �ضيلفت  الذي 

اأن ي�ضبح مديراً  اإدارية، مبا فيها اقرتاح  اإىل مراكز 

ملدر�ضة الفنون احلديثة يف م�رص، لكنه يرف�ض مثل 
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اأقوى  لديه  االبداع  هم  الأن  املراكز،  هذه 

وهكذا  اإداري،  مبن�ضب  يخت�رص  اأن  من 

اإليه  وتوكل  باري�ض،  يف  االقامة  يوا�ضل 

وهو  لل�ضمع،  جريفني  متحف  م�ضوؤولية 

نظراً  اإثارة،  واأكرثها  املتاحف  اأهم  من 

ال�ضخ�ضيات  الأبرز  متاثيل  على  الحتوائه 

املعا�رصة. وخالل �ضنتني يف هذا املوقع 

قيام  لكن  هامة،  اأعمااًل  خمتار  ينجز 

التي  والتحديات  االأوىل،  العاملية  احلرب 

عليها،  ترتبت  التي  والتغريات  فر�ضتها، 

ا�ضطرته  م�ضاعب  يواجه  خمتاراً  جعلت 

الأن يعمل يف غري جماله من اأجل متطلبات 

احلياة واال�ضتمرار، حتى اإذا انتهت احلرب، 

ان�ضغل بفكرة، متثال �ضيطرت عليه متامًا: 

عما  ويعرب  م�رص،  نه�ضة  يج�ضد  متثال 

واأن  والعقول، خا�ضة  ال�ضدور  يجي�ض يف 

نتيجة  جديداً  و�ضعًا  يواجه  اأ�ضبح  العامل 

التغريات التي اأحدثتها احلرب .

خ�ضو�ضية  اإىل  البداية،  منذ  اأملحنا  لقد 

املرحلة التي عا�ض خاللها خمتار، وكيف 

من  جزءاً  الفنون  تكون  كي  اجلو  تهياأ 

املثقفني  من  متزايدة  اأعداد  اهتمامات 

واأ�ضحاب النفوذ، وبالتايل ا�ضتلزم هذا اأن 

تن�ضاأ مدر�ضة الفنون، واأن تقام املعار�ض 

اإىل  املتفوقني  اإيفاد  يتم  واأن  الفنية، 

اخلارج.

على  يقت�رص  مل  االأمر  اأن  هنا  ن�ضيف  اأن  ويجب   

االهتمام  معها  وترافق  �ضبقها  اإذ  وحدها،  الفنون 

الطالب  واإيفاد  االخت�ضا�ضات،  من  قليل  غري  بعدد 

ال�ضتكمال علومهم يف هذه املجاالت. كذلك �ضبقت 

االآداب  لدرا�ضة  متنوعة  نخبة  زاملته  اأو  خمتاراً 

والفل�ضفة والعلوم، لتلبية احلاجة املتزايدة للجامعة 

من  االأوىل  ال�ضنوات  خالل  قامت  التي  امل�رصية 

القرن الع�رصين.

االأفكار  من  جمموعة  اأن  اأي�ضًا  اال�ضارة  من  والبد   

ب�رصورة  كبرية  اأو�ضاط  يف  اهتمامًا  وّلدت  والقيم 

لذلك  املتقدمة،  بالدول  م�رص  تلحق  واأن  النهو�ض، 

جالء  و�رصورة  باال�ضتقالل  املطالبة  تزايدت 

العالقة  يحكم  للبالد  د�ضتور  وو�ضع  امل�ضتعمر، 

والواجبات،  احلقوق  ويحدد  واملحكوم  احلاكم  بني 

اأو  ال�ضعب  راأي  اإىل  م�ضتنداً  الد�ضتور  يكون  اأن  والبد 

والعدالة  الوطنية  الكرامة  على  وحري�ضًا  ممثليه، 

وامل�ضاواة، واأن يخ�ضع اإليه اجلميع . هكذا �ضيطرت 

روؤية  واأخذت حتدد  وال�ضعارات،  القيم  جمموعة من 

بكتابات  نف�ضها  عن  عربت  وقد  املثقفني،  ومواقف 

الفرتة:  تلك  الطليعة، فظهرت يف  واإجنازات  و�ضلوك 

بالعربية،  تكتب  رواية  اأول  وتعترب  لهيكل،  زينب- 

ح�ضب راأي بع�ض النقاد، وظهرت كتابات م�ضطفى 

احلقوق  يف  عزمي  وحممود  الفقه  يف  الرازق  عبد 

ال�ضيا�ضية والد�ضتورية، وحممد �ضربي يف التاريخ، 

ثم كتابات طه ح�ضني يف الفل�ضفة واالأدب، وظهرت 

قدم  اإذ  النحت،  يف  خمتار  حممود  اإجنازات  اأي�ضًا 

التاريخ،  من  بع�ضها  ا�ضتمد  التماثيل  من  جمموعة 

العا�ض،  بن  وعمرو  زياد  بن  طارق  متثايل  مثل 

يف  عا�ضه  الذي  الواقع  الواقع،  من  بع�ضها  وا�ضتمد 

اأحالم وطموحات  ب�ضكل خا�ض، واملعربعن  القرية 

الفالحني .

 لقد كانت م�رص تزخر باالأفكار واالأحالم خالل تلك 

وم�ضتمر،ونتيجة  طويل  تفاعل  نتيجة  وهي  الفرتة، 

االأمم  جتارب  على  واالطالع  باالآخر،  االحتكاك 

ال�ضحافة  لعبت  ولقد   . اجلديدة  واالأفكار  املتقدمة، 

دوراً هامًا يف اإ�ضاعة الوعي ولفت النظر اإىل الق�ضايا 

التعبري،  و�ضائل  بتعدد  االأدب،  لعب  كما  االأ�ضا�ضية، 

دوراً مماثاًل، وكذلك امل�رصح. وبرز خالل هذه الفرتة 

وكان  املجاالت،  �ضتى  ويف  امل�ضلحني،  من  عدد 

وتوجيه  االأ�ضا�ضية  االأ�ضئلة  الف�ضل يف طرح  لهوؤالء 

عليها،  امل�ضكوت  الق�ضايا  اإىل  اجلمهور  اهتمامات 

كما اتخذوا مواقف وا�ضحة و�ضارمة يف الدفاع عن 
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قيم العدالة والكرامة وحترير املراأة.

حترير  اإىل  الداعني  طليعة  يف  عبده  حممد  كان   

الدين من النظرة القدمية املغلقة، واإىل اإعادة تف�ضري 

متطلبات  على  اعتماداً  الرتاث  وقراءة  االأحكام، 

هذا  يف  ندرج  اأن  وميكن  فيه.  نعي�ض  الذي  الع�رص 

اأنطون  وفرح  اأمني  وقا�ضم  ال�ضيد  لطفي  ال�ضياق، 

وهدى �ضعراوي والكواكبي واآخرين، كاًل يف جماله، 

جديد،  جو  اإ�ضاعة  يف  وغريهم  هوؤالء  �ضاهم  وقد 

وخلق اهتمامات من منط خمتلف عن ال�ضابق. وكان 

خمتار اأحد التعبريات الهامة عن هذا املناخ. 

وامل�ضاريع  باالأفكار  اململوء  الفذ،  النحات  فهذا 

الفنية، مل يكن جمرد نحات، بل هو حم�ضلة ملناخ 

هاج�ض  اإىل  باال�ضافة  اإذ  والتعدد،  الغنى  بالغ 

التعبري  اأجل  الذي يجب عليه اعتماده من  االأ�ضلوب 

�ضكان  من  وا�ضع  لقطاع  كان ممثاًل  فقد  نف�ضه،  عن 

بلده، م�رص، كان ممثاًل لهوؤالء الفالحني امللت�ضقني 

عن  معرباً  وكان  بالطني،  والغارقني  باالأر�ض 

واحلرية  اال�ضتقالل  اإىل  الطاحمني  الوطنيني  اأحالم 

والكرامة، والداعني اإىل العدالة وامل�ضاواة، كما كان 

التي تربطه  العالقة  الوقت عن تلك  معرباً يف نف�ض 

يكون  اأن  يريد  وبالتايل  وتاريخه،  واأر�ضه  برتاثه 

امتداداً، ولكن ب�ضكل جديد، حل�ضارة كانت مزدهرة 

امل�رصيني  كل  اليوم  ويحن  توقفت،  ثم  يوم  ذات 

والعرب الأن تعاود م�ضريتها، واأن تتدفق يف عروقها 

دماء جديدة متكنها من مناف�ضة االأمم االأخرى. لذلك 

يعترب خمتار بطموحاته واإجنازاته، تعبرياً عن هذا 

فنية  اأ�ضكااًل  اأعماله  حتمل  ما  مبقدار  اإذ  التوجه، 

يعتمل يف  اإليه ميثل طموحًا  ترمز  ما  فاإن  جديدة، 

نه�ضة  متثال  فكرة  كانت  وهكذا  املاليني،  �ضدور 

م�رص، والتي عكف خمتار على جت�ضيدها وعر�ضها، 

بداية التحدي لعمل �ضوف ي�ضتغرق عدداً من �ضنوات 

عمره الق�ضري.

 متثال نه�ضة م�رص، منذ اأن بزغ كفكرة يف خميلة 

خمتار، ثم عرب املراحل التي مر بها، اإىل اأن اكتمل 

وا�ضتوى على قاعدته ب�ضكله الكامل والنهائي، يعترب 

وبداية  احلديث،  العربي  النهو�ض  عالمات  اإحدى 

التما�ض مع روح الع�رص، وتاأكيد االرتباط باجلذور.

فهذا التمثال، باال�ضافة اإىل ما يرمز اإليه من فكرة، 

هو  النيل،  وادي  يف  احلياة  جوانب  من  ميثل  وما 

الع�رص  يف  العربية  املنطقة  يف  يقام  ن�ضب  اأول 

اأن كانت املنطقة يف ع�ضور خلت  اإذ بعد   . احلديث 

مركز احل�ضارة وبوؤرة اال�ضعاع للعامل كله، وكانت 

تزخر بالتماثيل، حتى لكاأنها غابة من املخلوقات 

اأبدع  لتج�ضيد  حماولة  يف  والطينية،  احلجرية 

للقريب  ولتقول  االن�ضان،  مهارة  اإليه  تو�ضلت  ما 

والبعيد، للحا�رص ثم للم�ضتقبل اأي ب�رص عا�ضوا على 
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هذه االأر�ض وكم امتلكوا من املهارات واالمكانيات 

هذه  يتكلم...بعد  ال�ضخر  جعل  ا�ضتطاعوا  بحيث 

االجنازات الكبرية والرائعة غرقت املنطقة يف �ضبات 

عميق وطويل، واأ�ضبحت فري�ضة للطامعني، وجمااًل 

حيويًا لذوي النفوذ واملتناف�ضني، وظلت كذلك قرونًا 

عديدة متوا�ضلة .

بداية  عن  اإعالن  التمثال،  هذا  خالل  ومن  االآن   

التغري واالنتقال، لي�ض فقط كتوجه واحتمال، واإمنا 

فكرة  كادت  ما  اإذ  النا�ض؛  اتخذها  التي  باملواقف 

التمثال تطرح، ويعلن عن النية باإقامته يف م�رص، 

حتى جرى ما ي�ضبه اال�ضتفتاء احلر قال فيه اجلميع 

من  الكثري  وقدموا  يريدونه،  وما  فيه  مايفكرون 

اأجل اإقامته واإكماله، وقد يكون يف ا�ضتعرا�ض عدد 

من الوقائع ما يعطي �ضورة عن املناخ الذي كان 

قائمًا:

حتى  تنتهي،  االأوىل  العاملية  احلرب  ماكادت  اإذ   

خمتار  ا�ضتغرقت  م�رص  نه�ضة  متثال  فكرة  كانت 

عر�ض  اأن  وبعد  لها،  يتفرغ  اأن  على  و�ضمم  متامًا، 

القى  وقد  باري�ض،  معر�ض  يف  للتمثال  منوذجًا 

اهتمامًا من نقاد الفن وال�ضحافة، اإذ راأى فيه نقاد 

امل�رصي  الفن  نه�ضة  منه  تنبثق  �ضعاع  »اأول  الفن 

باري�ض  زار  اأن  �ضدف  جديدة«)1(  حياة  وحياته 

م�رصي  وفد  ومعه  زغلول،  �ضعد  الفرتة  تلك  خالل 

وقد  امل�رصية،  للق�ضية  الدعوة  اأجل  من  �ضيا�ضي 

التمثال،  منوذج  م�ضاهدة  زغلول  �ضعد  على  اقرتح 

فما اأن راآه حتى اأخذ بفكرته وت�ضميمه، و�ضاركه يف 

ذلك عدد من الذين رافقوه يف الزيارة، وبداأت الدعوة 

الإقامة التمثال يف م�رص.

 اأما ال�ضحافة الفرن�ضية، العامة واملتخ�ض�ضة، فقد 

اأفردت م�ضاحات كبرية للحديث عن التمثال، كتبت 

جريد الفيغارو : »... ي�ضتحق هذا التمثال املعرو�ض 

االآن يف معر�ض الفنانني الفرن�ضيني عناية خا�ضة، 

من  له  اأعلى،  ومعنى  اأ�ضمى  مغزى  له  اأن  فالظاهر 

املجلة  وكتبت  معًا،«)2(  والدعوة  ماللرمز  القيمة 

الذي  اجلميل  التمثال  هذا  »ويدل  للفنون:  احلديثة 

ياأخذ بجماله ووقاره بالعقول على ما ل�ضانعه من 

مقدرة فنية عظيمة، كما يدل على �ضمو فكره وجمال 

تخيله«.)3(

الذي رافق  النواب  اأما وي�ضا وا�ضف، ع�ضو جمل�ض 

اإىل باري�ض، فقد كتب مقالة طويلة  �ضعد يف رحلته 

اإىل  الوفد  ذهب  »ملا  الفقرات:  بع�ض  منها  نقتطف 

حفلة  اإىل  امل�رصية  اجلمعية  اأع�ضاء  دعاه  باري�ض 

امل�رصيني  الطلبة  �ضمن  من  لنا  فقدموا  �ضاي، 

حممود اأفندي خمتار، وقالوا لنا اإنه رئي�ض حفاري 

العامل. فقلت يف  ال�ضيت يف  الطائر  معهد جريفني، 

نف�ضي: كيف اأن خمتار امل�رصي يخلف جرفني وكلنا 

جريفني  متحف  اإىل  فق�ضدت  خمتار؟  ا�ضم  يجهل 

الأرى ما �ضنعته يد خمتار واأقارنه بباقي التماثيل 

املعرو�ضة باملتحف، فذهبت دون اأن اأخطره، فوقع 

ال�ضنع،  نظري على متثال ول�ضن، وهو متثال بديع 

التمثال؟ فاأجابني:  ف�ضاألت احلار�ض: من �ضنع هذا 

فتب�ضم  خمتار؟  جن�ضية  تعرف  هل  ف�ضاألته  خمتار، 

الأنه فهم غر�ضي من ال�ضوؤال وقال: اإنه م�رصي، ثم 

املنظر  وهذا  ماراأيت،  اأجمل  منظر  على  نظري  وقع 

امل�ضهورة  ع�ضاه  على  يتوكاأ  واقفًا  كليمن�ضو  ميثل 

يتحادثون،  والثالثة  وبيتان،  فو�ض  واأمامه  با�ضمه 

هو  خمتار  يكون  اأن  متنيت  املنظر  اأعجبني  فلما 

ال�ضانع، ف�ضاألت احلار�ض فقال: هذا اأي�ضًا من �ضنع 

مثل  هذه  من  اأبدع  اأخرى  اأ�ضياء  راأيت  ثم  خمتار، 

بالدبابات وكلها من �ضنع مواطننا  الهجوم  منظر 

له  واأظهرت  باملتحف،  معمله  يف  فق�ضدته  خمتار، 

اأن  قويل،  يف  مبالغًا  اأكن  ومل  له،  واأكدت  اإعجابي، 

اأح�ضن ما راأيته يف املتحف من �ضنع يديه.

معمله  يف  لزيارته  وا�ضف  وي�ضا  خمتار  ويدعو 

اخلا�ض ليطلع على منوذج متثال »نه�ضة م�رص«... 

عليه  ب�رصي  وقع  فلما  متثاله،  لروؤية  معه  فذهبت 

اأحد  �ضنع  البديع،  املنظر  بهذا  فرحًا  قلبي  خفق 

ح�ضب  االأمة  به  وتت�رصف  العبقريني،  مواطنينا 
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م�ضلحتها االأدبية.)4(

 اأيد هذه الدعوة وعززها عدد اآخر من الذين رافقوا 

�ضعد زغلول، وكتبوا طالبني اأن يبداأ اكتتاب من اأجل 

م�رص،  يف  التمثال  الإقامة  الالزمة  املبالغ  جمع 

ومنذ ذلك الوقت، واإىل اأن انت�ضب التمثال، ان�ضغلت 

م�رص من اأق�ضاها اإىل اأق�ضاها باالأمر، وعربت عما 

تختزنه من مواقف وطاقات، ولعل التمهل يف بع�ض 

العام  املناخ  اإعطاء فكرة عن  ي�ضاعد يف  املحطات 

الذي عم النا�ض جميعًا، وما ميكن اأن ن�ضتخل�ضه من 

هذا الدر�ض الكبري.

اإذ ما كادت جريدة االأخبار يف القاهرة تتبنى الدعوة 

املدن،  قبل  االأرياف  ت�ضابقت  حتى  االكتتاب  اإىل 

اأجل  من  االأغنياء  قبل  الفقراء  الكبار،  قبل  ال�ضغار 

اإقامة  اأجل  من  ذلك  كل  ي�ضتطاع،  ما  اأق�ضى  تقدمي 

متثال نه�ضة م�رص . ومن ال�رصوري هنا اإعادة ن�رص 

بع�ض الر�ضائل لت�ضوير جزء مما كان يجري:

 : االأخبار  جريدة  عن  امل�ضوؤول  الرافعي،  اأمني  كتب 

كان ع�رص  لو  ما  فقرائنا  عواطف  �ضاهدنا من  »لقد 

مع�ضاره عند اأغنيائنا لغطى االكتتاب مرات عديدة، 

�ضباح  يف  ت�ضلمت  اأين  القبيل  هذا  من  �ضيء  واآخر 

اليوم من اال�ضكندرية كتابًا من طفلة �ضغرية فقرية، 

التتجاوز يومية والدها �ضبعة قرو�ض، يفي�ض غرية 

يتمالك  مل  الذي  والدها  حزن  فيه  �رصحت  ووطنية 

الأنه  الدكتور،  كلمة  تالوة  عند  البكاء  من  نف�ضه 

اآىل  ذلك  ومع  الوطني،  بواجبه  يقوم  اأن  الي�ضتطيع 

على نف�ضه اأن ي�ضعى لتوفري ما ميكنه توفريه حتى 

ولو  االكتتاب،  يف  مواطنيه  مع  اال�ضرتاك  اليحرم 

بالقرو�ض فاإنها تكون ماليني.« )5(

واأر�ضلت �ضيدة م�رصية اإىل اجلريدة الر�ضالة التالية: 

اإن املراأة امل�رصية   : »�ضيدي الفا�ضل مدير االأخبار 

التي كانت لها يد تذكر يف ت�ضجيع النه�ضة الوطنية 

البذل يف �ضبيل  اأن حتجم عن  يف م�رص ال ت�ضتطيع 

»...واإين  النه�ضة،«.  هذه  ذكرى  يخلد  تذكار  اإقامة 

يكون  اأن  اآملة  جنيهًا  وع�رصين  خم�ضة  اإليكم  اأر�ضل 

ذلك فاحتة اكتتاب كبري تقوم به �ضيداتنا العامالت 

اأنها  على  اأخرى  مرة  امل�رصية  املراأة  تربهن  حتى 

م�رص  على  يعود  ما  كل  يف  اال�ضرتاك  يف  ترتدد  ال 

بالنفع واخلري . حرم ح�ضن �رصيف«)6(

 و�ضمن القائمة 55 من قوائم التربعات ورد االي�ضاح 

التايل: »نحن املتربعني بهذا )1جنيه و650 مليم( 

فقراء كفر معو�ض، بندر الزقازيق، نتقدم اإىل اأغنياء 

الزقازيق طالبني منهم م�ضاركتنا باالكتتاب لتمثال 

من  بغرينا  ت�ضاوينا  قد  نكون  حتى  م�رص،  نه�ضة 

البلدان االأخرى ولهم ال�ضكر �ضلفًا.« )7(

17نزوى العدد 69 / يناير 2012 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s

من اأعمال حممود خمتار



اآغا   ووردت ر�ضالة من تلميذ �ضغري مبدر�ضة خليل 

االبتدائية جاء فيها :

بجريدتكم  كتب  ما  على  يطلعني  كان  والدي  اإن 

خمتار،  حممود  �ضيدي  وهو  م�رص،  نابغة  ب�ضاأن 

التي  الطبقات  من  يكون  ما  اأكرث  النبوغ  اأن  الأعلم 

املديح  واأن  عظيمًا،  الأكون  جهدي  فاأبذل  منها  اأنا 

اأحبه  جعلني  النابغة  لهذا  والدي  من  اأ�ضمعه  الذي 

االأمة  اإىل  دعوتكم  علمت  واليوم  عليه،  المزيد  حبًا 

م�رص  لتمثال  ثمنًا  يدفع  مببلغ  لتكتتب  امل�رصية 

الذي اأجاد اإتقانه �ضيدي خمتار ويكون ذلك مكافاأة 

لذلك النابغ وبرهانًا على �ضعور االأمة احلي.

 » ومبا اأنني اأرجو اأن اأكون رجاًل حيًا «، فقد اأردت اأن 

اأفتتح حياتي باال�ضرتاك يف هذا االكتتاب املقد�ض 

بن�ضف ما اأملك، وهو خم�ضة وع�رصون قر�ضًا، واأق�ضم 

بوطنية خمتار، وانه لق�ضم كما تعلمون عظيم اأين لو 

اأملك مئات اجلنيهات الأكتتب بن�ضفها، ولكن  كنت 

ما باليد حيلة.« م�ضطفى كمال التميمي.

من  وردت  هنا  نثبتها  التي  االأخرية  والر�ضالة   

ال�ضكة  بهند�ضة  الفاعل  الكيالين،  ابراهيم  ال�ضحات 

احلديد بالزقازيق:

» اإنني رجل فقري جداً، ا�ضتغل بهند�ضة ال�ضكة احلديد 

االأمريية بوظيفة فاعل، ويوميتي 70 مليمًا ومتزوج 

�ضغف  ويل  ترم�ضًا  تبيع  زوجتي  واأم  االأب  يتيمة 

بقراءة ال�ضحف من عهد النه�ضة امل�رصية االأخرية، 

الغراء بكيت بكاًء  اأقراأ جريدتكم  بينما كنت جال�ضًا 

�ضديداً ف�ضاألتني زوجتي عن �ضبب بكائي فاأخربتها 

عن التربع لتمثال نه�ضة م�رص، ومل يكن معي نقود 

اأنها  زوجتي  فقالت  مليم   200 خالف  بها  اأتربع 

وكذلك  مثلها  اأمها  وقالت  اأي�ضًا  مليم  تتربع مبائة 

فعل اأخوها وعمره 15 �ضنة، اأما اأختها البالغة من 

مليمًا   50 اإال  متلك  ال  اأنها  فقالت  13�ضنة  العمر 

فتربعت بها، ويل طفل عمره �ضنة ون�ضف كانت اأمه 

املجموع  فاأ�ضبح  فاأح�رصتهم  مليمًا  له 50  وفرت 

600مليم، فاأرجوكم اأن تتقبلوا هذا املبلغ لتو�ضيله 

اإىل اأمني �ضندوق نه�ضة م�رص وتتو�ضطوا يف قبوله، 

الفعلة  اأدعو جميع  واأين  هذا  ال�ضاكرين،  من  ونكون 

اأي�ضًا جميع  واأدعو  الزقازيق وخالفها  زمالئي يف 

مع  لنت�ضابق  م�رص  نه�ضة  لتمثال  للتربع  العمال 

اأ�ضيادنا االأغنياء زادهم اهلل من ف�ضله.« )8(

الوا�ضعة،   وهكذا، ويف جو من احلما�ض وامل�ضاركة 

اأمكن جمع �ضتة اآالف وخم�ضمائة جنيه لبدء العمل 

باإقامة التمثال، وقد تاألفت جلنة كان من اأع�ضائها 

وي�ضا وا�ضف وحممد حممود خليل واآخرين، وحني 

الإ�ضادة  اختيارها  �ضيتم  التي  املادة  مناق�ضة  جرت 

التمثال، كان راأي خمتار وا�ضحًا وحا�ضمًا:  اجلرانيت، 

الأنه عودة العالقة مع اآثار م�رص التاريخية، والتي 

�ضنعت من اجلرانيت وما ترمز اإليه من ارتباط وما 

تعنيه من داللة.

اجلرانيت مادة ل�شناعة التمثال

 بعد اأن مت اختيار اجلرانيت مادة ل�ضناعة التمثال، 

وبداأ حت�ضري املحاجر والعربات الالزمة للنقل،اأخذت 

اأجل  من  ين�ضطان  البيوقراطي  والعقل  املوؤامرات 

عرقلة امل�رصوع وو�ضع العقبات يف وجهه، واحلجج 

ميكن  اأو  متوفرة  ذلك  لت�ضويغ  تقدم  اأن  ميكن  التي 

ومرة  االعتمادات،  نفاد  بحجة  فمرة   ! اخرتاعها 

ال�ضتقالة الوزارة اأو الوزير، ومرة بحجة اإعادة النظر 

االأمر يف  التمثال، وو�ضل  باملكان املقرتح الإقامة 

االأ�ضغال  وزارة  م�ضوؤويل  بع�ض  اأن  املراحل  اإحدى 

طلب اإعادة النظر بالتمثال من حيث االأ�ضا�ض »بحجة 

من  جلنة  ت�ضكيل  و�رصورة  الفنية  قيمته  يف  النظر 

ذوي الذوق للنظر يف �ضالحية التمثال« )9(

 هذه العراقيل والتحديات مل متنع اال�ضتمرار. �ضحيح 

اأن العمل توقف اأو تباطاأ يف بع�ض االأوقات، نتيجة 

نفاد االعتمادات اأو ب�ضبب ما قيل عن املقابل الذي 

يطالب به خمتار، لكن املناخ العام الذي تولد منذ 

تلك  ثم  حوله،  ال�ضعبي  وااللتفات  امل�رصوع،  بداأ  اأن 

جعلت  امل�ضاعب،  على  للتغلب  اجلريئة  املبادرات 
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االأمور تاأخذ م�ضاراً ايجابيًا . فحني نفدت االعتمادات 

اأن  الربملان  من  طالبًا  وا�ضف  وي�ضا  بادر  مثاًل 

وحني  العمل.  ملوا�ضلة  اإ�ضافيًا  مبلغًا  يخ�ض�ض 

جرى احلديث عن التعوي�ض الذي يطالب به خمتار، 

مل يرتدد يف اأن يوجه ر�ضالة اإىل وزير االأ�ضغال يقول 

يف مقطع منها: »على اأنه اإزاء العطف الذي اأظهرته 

نحوي االأمة والربملان واحلكومة، وما طوقتموين به 

الذي  التمثال  اإجناز  على  بامل�ضاعدة  املعروف  من 

اأعده مفخرة حياتي.

التعوي�ض  اأمر  اأترك  باأين  االآن  من  اأقرر ملعاليكم   «

التمثال  اإجناز  املذكور ملح�ض تقدير احلكومة بعد 

اإىل  االلتجاء  يف  احلق  يل  يكون  اأن  دون  وت�ضليمه 

عدا  ذلك  �ضاأن  يف  غريها  اأو  ق�ضائية  اأخرى  �ضلطة 

الربملان«.

تغيري  وقع  اأن  بعد  الر�ضالة  هذه  خمتار  كتب  لقد   

حكومي، وكان االجتاه اجلديد �ضلبيًا جتاهه وجتاه 

اإقامة متثال نه�ضة م�رص، وانتهز امل�ضوؤولون فر�ضة 

لبع�ض  العمل  تعطيل  اأثناء  يف  باري�ض  اإىل  �ضفره 

متثاليه  وليعر�ض  بالتمثال،  املتعلقة  ال�ضوؤون 

الفنانني  �ضالون  يف  االأ�رصار«  و»كامتة  »اللقية« 

الفرن�ضيني عام 1926، انتهزوا هذه الفر�ضة وتلم�ضوا 

يف لوائحهم مايجيز حرمانه من مكافاأته ال�ضهرية 

يقرتح  الذي  الوقت  يف  هذا  عمله،)10(  عن  لتغيبه 

االأعمال  يعر�ض  الذي  باري�ض  �ضالون  جلنة  رئي�ض 

الفنية اأن مينح خمتار و�ضام جوقة ال�رصف اعرتافًا 

بفنه ونبوغه.)11(

 لقد خلق متثال نه�ضة م�رص، منذ البداية، جواً من 

هذه  مع  و»توارى  االأو�ضاط،  جميع  يف  احلما�ضة 

احلما�ضة �ضوت معار�ضة دينية تردد خافتًا ثم ما 

اأنف�ضهم  االأزهر  رجال  بني  وظهر  اختفى،  اأن  لبث 

التربعات  يجمع  من  منهم  وكان  للتمثال،  دعاة 

عقب ال�ضالة«)12( ولعل �ضمن العوامل التي خلقت 

هذا اجلو: النزوع العارم يف م�رص، بل ويف املنطقة 

وجاءت  والنه�ضة،  واالنعتاق  التحرر  نحو  كلها، 

اإذا اختلف النا�ض  فكرة التمثال معربة عن ذلك، ثم 

اإجماعًا  هناك  فاإن  ال�ضيا�ضية،  االأمور  بع�ض  على 

اليقظة  اأي  النه�ضة،   : و�رصورة  اأهمية  على  كاماًل 

وبالتايل  القدمية،  االأجماد  مع  والتوا�ضل  والبعث 

اإجماع  مو�ضع  �ضيكون  هذا  اإىل  يرمز  متثااًل  فاإن 

م�رصوع  تتبنى  اأن  اأي�ضًا  العوامل  و�ضمن  وترحيب؛ 

مثقفني  من  �ضواء  االأمة  هذه  من  طليعة  التمثال 

قدوة  تكون  واأن  موثوقني،  و�ضيا�ضيني  راأي  وقادة 

بعد  اأحد  يجروؤ  مل  بحيث  مقدمتهم،  ويف  لالآخرين 

التي  املعار�ضة  جهراً.وحتى  املعار�ضة  على  ذلك 

االأوىل،  بالدرجة  �ضيا�ضية  والأ�ضباب  الحقًا،  ن�ضاأت 
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كانت تتخفى وراء ذرائع وحجج ال تلبث 

وي�ضتمر  االأخرى،  بعد  الواحدة  ت�ضقط  اأن 

العمل يف التمثال رغم ال�ضعوبات اإىل اأن 

اكتمل .

اإىل  البداية  منذ  م�رص،  نه�ضة  متثال  اإن 

وتعبري  م�رص،  يقظة  مظاهر  اأحد  اخلتام، 

وارتباط  به،  تزخر  الذي  العنفوان  عن 

بروح الع�رص، كما اأنه تاأكيد على االنتماء 

رغبة  واإىل  را�ضخة،  عريقة  ح�ضارة  اإىل 

تكون  واأن  احل�ضارة،  هذه  لال�ضتفادة من 

جزءاً من مالمح م�رص املعا�رصة . 

 واإذا وجدت معار�ضة لتمثال نه�ضة م�رص 

نتيجة  كانت  فقد  املراحل،  بع�ض  يف 

وجتلى  االأوىل،  بالدرجة  �ضيا�ضي  موقف 

احلكم  على  تعاقبوا  الذين  بع�ض  �ضلوك  يف  ذلك 

خالل تلك الفرتة، واإىل موقف الق�رص امللكي ال�ضلبي 

جتاه مثل هذا التمثال، اإذ كان يف�ضل متثااًل ي�ضنعه 

خمتار للملك فوؤاد اأو الأحد اأ�ضول االأ�رصة املالكة؛ ثم 

هناك البريوقراطية االدارية القادرة على اإف�ضاد اأي 

العراقيل يف  تاأخريه وو�ضع  االأقل  اأو على  م�رصوع 

وجهه، ومع ذلك فقد حتمل خمتار جميع امل�ضاعب 

وا�ضتمر يف العمل، حتى اإذا اكتمل التمثال، ومل يبق 

اإال اإزاحة ال�ضتار عنه، وكانت اأنظار م�رص كلها تتطلع 

يف  ت�ضتطيع،  ما  قدر  احلكومة،  تاأخرت  فقد  نحوه، 

اأيار 1928، ومل  ال�ضتار! وجرى ذلك يف 20  اإزاحة 

مينح خمتار لقاء اإ�ضادة التمثال اأي تقدير ر�ضمي!

اأ�رصنا اأن خمتار اأ�رص على اعتماد اجلرانيت مادة   

مادة  اأية  اأو  الربونز  وا�ضتبعد  التمثال،  ل�ضناعة 

اأخرى، رغم �ضعوبة العمل واجلهد الذي تتطلبه، مبا 

مقالعها  من  ال�ضخرية  الكتل  هذه  انتزاع  ذلك  يف 

؛ يكمن  القاهرة  اإىل  اأق�ضى �ضمال م�رص ونقلها  يف 

وراء هذا اال�رصار اأن خمتار هدف اإىل ربط النه�ضة 

اأن  يقول  وكاأنه  التاريخية،  بجذورها  املعا�رصة 

القدمية،  امل�رصية  احل�ضارة  بناء  ا�ضتطاعوا  الذين 

قبل  واملعابد،  وامل�ضالت  باالهرامات  واملتمثلة 

اآالف ال�ضنني، وقدموا مناذج ال تزال قادرة اإىل اليوم 

هاهم  النفو�ض،  مبجامع  واالأخذ  العني  اإبهار  على 

اإبداعات معا�رصة ال  اليوم  اأحفادهم يقدمون  اأوالء 

تقل جمااًل وروعة، كما اأنها متت ب�ضلة الن�ضب لتلك 

الروح ومن ناحية املادة، وها  احل�ضارة من حيث 

هو متثال نه�ضة م�رص دليل على ذلك.

مادة  اجلرانيت  باختيار  يكتف  مل  خمتار  اأن  كما 

من  جمموعة  اأي�ضًا  اختار  فقد  التمثال،  ل�ضناعة 

توؤكد  العمل  يف  طريقة  واعتمد  والرموز،  االأ�ضكال 

�ضخ�ضية  اإىل  وت�ضري  ناحية،  من  املحلية  ال�ضفة 

خمتار وطريقته يف النحت من ناحية اأخرى، وكال 

االأمرين لهما اأهمية وداللة، فقد و�ضل اإىل خياراته 

وم�ضبع  املنطقة  هذه  ابن  فهو  واحلا�ضمة،  النهائية 

اأن  عمله  يرى  من  لكل  والبد  وتراثها،  بتاريخها 

الن�ضب  اأن هذا العمل ميت ب�ضلة  يقدر، دومنا خطاأ، 

خمتار،  هو  �ضانعه  واأن  النيل،  وادي  ح�ضارة  اإىل 

وقد  م�رص،  نه�ضة  متثال  يف  فعاًل  حتقق  ما  وهذا 

�ضهد بذلك كل من راأى التمثال منذ اأن كان منوذجًا 

اأن انت�ضب متثااًل بحجمه  يف معر�ض باري�ض واإىل 

الكامل يف اأحد ميادين القاهرة، واإىل االآن . و�ضوف 

االأزمنة  التمثال يف  يرى  اأي�ضًا كل من  بذلك  ي�ضهد 

القادمة .

لقد قيل الكثري يف املا�ضي عن متثال نه�ضة م�رص، 

والذواقة  النحاتون،  والفنانون،خا�ضة  النقاد  قاله 

واأ�ضحاب االخت�ضا�ض)13( وقاله النا�ض العاديون، 

خمتار  وعن  التمثال  هذا  عن  الكثري  يقال  و�ضوف 

يف امل�ضتقبل، الأن عماًل مثل هذا قليل املثال، والأن 

الزمان قلما يجود بنحات كمختار، فالتمثال كان 

ال�ضعب وطموحه  اأحالم  خال�ضة الروح وتعبرياً عن 

وم�ضاركة  تفاعل  ملدى  منوذج  التمثال  واإقامة  ؛ 

النا�ض جميعًا، يف املدن واالأرياف، ومثااًل ملا ميكن 

اأن يح�ضل يف حال االقتناع والت�ضميم. اأما خمتار 

جانب  اإىل  فاإنه  املثال،  النادر  الفنان  هذا  ذاته، 
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تعنيه  ما  بكل  اإن�ضان  �ضفة  ميتلك  الفنية،  العبقرية 

الداعية  �ضفة  وميتلك  وت�ضحية،  وتوا�ضع  نبل  من 

والقدوة، اإذ ا�ضتطاع اأن يجند اجلميع من اأجل فكرة 

اإذا  ي�ضنع  اأن  ميكن  فيما  املثل  يكون  واأن  �ضامية، 

توفرت االرادة والرغبة والقناعة.

يف  الوقوف  من  البد  خمتار،  �ضورة  تكتمل  لكي   

حمطتني اأ�ضا�ضيتني: حمطة التماثيل الكبرية االأخرى 

التي �ضيدها، ونخ�ض بالذكر متثايل �ضعد زغلول يف 

ال�ضغرية  التماثيل  وحمطة  واال�ضكندرية؛  القاهرة 

التي �ضنعها عرب فرتات زمنية متعددة، وقد ا�ضتمد 

هذه  وتعك�ض  امل�رصي،  الريف  حياة  من  اأغلبها 

التماثيل روؤية خمتار وقدراته الفنية الفائقة.

ال�ضتار عن متثال نه�ضة م�رص تويف  يرفع  اأن  قبل 

ورغم  يف1927،  املنية  وافته  فقد  زغلول،  �ضعد 

حالة من الفتور اعرتت عالقة الرجلني خالل فرتة 

�ضابقة، ونتيجة الر�ضوم الكاريكاتورية التي خطتها 

ري�ضة خمتار ل�ضعد زغلول يف بع�ض ال�ضحف، اإال اأن 

هذه احلالة مل تدم طوياًل، اإذ ما لبث �ضعد اأن ن�ضيها 

عهدها  �ضابق  اإىل  العالقات  وعادت  جتاوزها،  اأو 

�ضعد  قام  ذلك  عن  وتعبرياً  والتاأييد،  املودة  من 

اأثناء العمل، ورافقه عدد من  التمثال  بزيارة موقع 

ال�ضا�ضة واملثقفني، الإظهار تاأييده الكامل للم�رصوع 

عن  �ضعد  رحل  حني  اأما  خمتار.  ملوقف  وم�ضاندته 

بتكرميه،  االأ�ضوات مطالبة  تعالت  فقد  الدنيا،  هذه 

لتوه  اأجنز  الذي  واإن خمتار  له،  باإقامة متثال  ذلك 

ومل  لذلك.  املوؤهل  الوحيد  هو  م�رص  نه�ضة  متثال 

للفكرة،  وحما�ضه  موافقته  باإعالن  خمتار  يرتدد 

وقال كلمة اأ�ضبحت م�ضهورة فيما بعد، قال: »اإن يف 

وجدان كل م�رصي، ولو مل يكن فنانًا، متثااًل ل�ضعد 

زغلول.« )14(ومل يتاأخر يف العودة من باري�ض حني 

معركة  وبداأت  املهمة.  هذه  ليتوىل  ذلك  اإليه  طلب 

نه�ضة  متثال  معركة  بعد  خمتار  حياة  يف  جديدة 

م�رص.

والأن �ضعد زغلول يعني الكثري لالأمة، اإذ ميثل كفاحها 

وطموحاتها واأحالمها، فقد ا�ضتقر الراأي اأن يقام له 

متثاالن، واحد يف القاهرة، واالآخر يف مواجهة البحر 

يف اال�ضكندرية، ليقول لكل من ي�ضل م�رص عن طريق 

البحر، ماذا يعني �ضعد زغلول للم�رصيني، وما يرمز 

يحلق  خمتار  جعل  ما  وهذا  وعظمة.  قوة  من  اإليه 

وهو يوافق ثم يفكر كيف �ضيحّمل هذا التمثال رموزاً 

و�ضوراً و�ضموخًا ليدلل على ما يريد قوله وما يرمز 

اإليه من ر�ضالة، وهكذا حانت الفر�ضة ليظهر خمتار 

التمثاالن  يج�ضد  اأن  البد  اإذ  اأخرى،  مرة  عبقريته 

الوقت  نف�ض  يف  يعربا  واأن  الوطنية،  �ضعد  �ضخ�ضية 

حتلم  وما  وعظمتها،  وتاريخها  م�رص  كفاح  عن 
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ا�ضتدعي  وملا  �ضاخمني،  يكونا  اأن  والبد  اأي�ضًا،  به 

وتعاقدت  املهمة،  بهذه  للقيام  باري�ض  من  خمتار 

اأحد  يتدخل  اأال  الوحيد  �رصطه  كان  احلكومة،  معه 

بعمله، وهو يعني عدم تدخل احلكومة حتديداً، لكن 

حتى  احلكومة،  وتغريت  ق�ضرية،  فرتة  مرت  اأن  ما 

بداأت املتاعب:

القاهرة، ولي�ض   كيف يقام متثال ل�ضعد زغلول يف 

يف املدينة، باملقابل، متثال للخديوي ا�ضماعيل؟ 

ميدان  اأبرز  يف  زغلول  ل�ضعد  متثال  يقام  كيف 

يكون  اأن  بدل  اال�ضكندرية  االأمر يف  وكذا  بالقاهرة 

االأ�رصة  تخ�ض  لتماثيل  مكانني  امليدانان  هذان 

املالكة؟ 

يف  مرتاً   20 لعلو  التمثاالن  يرتفع  اأن  يجوز  هل   

الوقت الذي اليزيد علو متثال حممد علي با�ضا عميد 

االأ�رصة العلوية عن ثمانية اأمتار؟

 وهكذا بداأت العراقيل ثم التاأخري واملماطلة، واخرياً 

الرغبة ب�رصف النظر عن امل�رصوع كله لقاء تعوي�ض 

جمٍز ملختار!)15( لكن خمتار يرف�ض، وباإ�رصار، اأية 

م�ضاومة، وتبداأ �ضل�ضلة من املرافعات اأمام املحاكم، 

العمل،  خاللها  يتعطل  طويلة  فرتة  هذه  وت�ضتغرق 

وتتكون اللجان الفنية واملالية للنظر يف النزاع، مع 

الفنان العظيم، وعدم  الكثري من تعمد اال�ضاءة لهذا 

اإنهائه،  اأو  العمل  ملوا�ضلة  اأمامه  املجال  اإف�ضاح 

يرتافق ذلك مع احلمالت والكيد وت�ضميم االأجواء.

ت�ضدر  متهيدية  اأحكام  مت�ضي،  الق�ضية  وظلت   «

واحلكومة ت�ضتاأنف، وخرباء يعينون ومعاينات بني 

اأ�ضوان والقاهرة وباري�ض، ولكن دون جدوى«. 

وات�ضحت  بالده،  عن  بعيداً  يعي�ض  اأن  »واآثر خمتار   

يرحلون:  بداأوا  اأ�ضدقاوؤه  القتامة.  من  بجو  حياته 

�ضوقي  ومات  و�ضديقًا،  �ضنداً  وكان  وي�ضا،  مات 

�ضحبته  ياألف  كان  الذي  حافظ  ومات  ال�ضاعر، 

و�ضخ�ضه.

 »وعا�ض هو موزعًا بني االأطباء، بعد اأن اأ�ضيب يف 

يده، يف اأداة اإبداعه« )16(

�ضخرية  من  والتخلو  ال�ضعوبة  بالغة  فرتة  اإنها   

�ضوداء، اإذ بدل اأن يكر�ض نهائيًا وب�ضكل كامل هذان 

خمتار،  وحممود  زغلول  �ضعد  العظيمان،  الرمزان 

لالأمة  اخللد كزعيم  اإىل رحاب  االأول  اأن م�ضى  بعد 

العامل  اعرتف  اأن  وبعد  الوطني:  لكفاحها  وكعنوان 

نحاتي  اأبرز  من  كواحد  خمتار،  حممود  بالثاين، 

فاأعاقت  املتاعب  جاءت  ذلك  بدل  احلديث،  الع�رص 

االعرتاف  مكان  واالنكار  اجلحود  وحل  العمل؛ 

والتقدير يف مواجهة خمتار، مما اأدى اإىل انعزاله ثم 

اإىل مر�ضه.

واأملع  االأمة  مثقفي  واأبرز  خمتار  فاإن  ذلك،  ومع   

اإجناز  اأجل  من  مت�ضامنني  احت�ضدوا  منا�ضليها 

على  م�رصين  امل�ضاعب،  متحّدين  التمثالني، 

مقا�ضاة احلكومة وكل من يقف اإىل جانبها . ومن 

التاأخري والعرقلة،  خالل اال�رصار وال�ضالبة، ورغم 

اإيجابية،  نتائج  اإىل  الو�ضول  النهاية  يف  اأمكن 

القاهرة  يف  �ضاخمني  وارتفعا  التمثاالن  قام  اإذ 

واال�ضكندرية، وقد بذل خمتار ع�ضارة قلبه من اأجل 

اختار  لقد   . كبرية  دالالت  ذات  رموزاً  يحملها  اأن 

تليق  �ضيغة  التمثالني،  من  كل  يف  زغلول،  ل�ضعد 

مبكانته ودوره، وعرب عن ذلك بقوة و�ضفافية معًا، 

كما ا�ضتفاد من قاعدتي وجوانب التمثالني، اإذ اختار 

جمموعة من اللوحات التي متثل م�رص العليا وم�رص 

الوجوه  من  واختار  بينهما،  العالقة  ومدى  ال�ضفلى 

امل�رصي  الريف  عن  يعرب  ما  واحلركات  واالأزياء 

ينتزع  وهو  ذلك  فعل  فيه،  احلياة  وطبيعة  ونا�ضه 

من اأعماق الذاكرة اأ�ضدق اللحظات يف حياة النا�ض 

اإ�رصاقًا  اللحظات  واأكرث  االأر�ض،  يف  يعملون  الذين 

وقوة مع ب�ضاطة متناهية.

اإن االختيارات التي جلاأ اإليها خمتار هي مزيج من 

توحي  كي  الفرعونية،  للنحوت  املميزة  ال�ضخامة 

جتارب  مع  اال�ضالمية،  والنمنمة  والعظمة،  بالقوة 

والعمل  الدرا�ضة  من  اكت�ضبها  التي  واالأيام  اخلربة 

معًا، والتي ان�ضقلت وتكاملت عرب اأعماله ال�ضابقة، 
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امل�ضتوى  عن  تعبرياً  التمثاالن  هذان  اأ�ضبح  بحيث 

املتقدم الذي و�ضل اإليه، وتلخي�ضًا الأ�ضلوبه اخلا�ض 

الغربية من  االأ�ضاليب  يتميز عن  والذي  النحت،  يف 

حيث ليونة اخلطوط وا�ضتدارتها ثم تداخلها بالكتلة، 

التي  احل�ضارة  مالمح  االجناز  هذا  يف  نرى  وهكذا 

رائحة  ون�ضم  معًا،  وال�ضخ�ض  والتاريخ  منها،  نبع 

اأ�ضابع ع�رصات،  ب�ضمات  نلم�ض  كما  اأي�ضًا،  املكان 

اإىل  مهاراتهم  �رصبوا  الذين  الفالحني  مئات  بل 

اأو على  بعدهم، ومنهم،  االأحفاد من  اإىل  ثم  االأبناء 

راأ�ضهم، كان حممود خمتار.

 اإن متثايل �ضعد زغلول اإجناز فني بالدرجة االأوىل، 

ثم هما رمز وطني بعد ذلك. والأنهما بالغا االتقان 

كلها  م�رص  وميثالن  بالرموز،  ومليئان  والرهافة، 

من اأق�ضاها اإىل اأق�ضاها، وعرب تاريخها بكل مامر 

عليه من ح�ضارات واإجنازات، فاإنهما لذلك منوذج 

لنمط من النحت نادر و�ضديد الغنى، وجدير باأن يتم 

الوقوف عنده طوياًل.

لكي  فيها،  التوقف  التي يجب  الثانية  املحطة  اأما   

تكتمل �ضورة خمتار، فهي جمموعة اأعماله املتو�ضطة 

وال�ضغرية التي اأجنزها عرب م�ضواره الفني .

يف  تغرقان  وقدماه  �ضغرياً،  �ضبيًا  كان  اأن  فمنذ   

به  تعبث  اإذ  الطني،  الترتك  اأ�ضابعه  كانت  الوحل، 

وت�ضكله املرة بعد االأخرى، لتخلق منه كائنات حية 

تثري  فاإنها  االعجاب  تثري  �ضاخرة، وهي مبقدار ما 

لفتت  التي  هي  البداية  هذه  اأي�ضًا،وكانت  الف�ضول 

اإليه النظر، وكانت اأي�ضًا البداية التي جعلته يرتبط 

حتى  يوم،  بعد  يومًا  يطورها  اخللق«،   « بعملية 

ولذلك   . كلها  حياته  ثم  حياته،  من  جزءاً  اأ�ضبحت 

مل يرتدد يف اأن ي�ضلك هذا الطريق، واأن يوا�ضله اإىل 

النهاية .

 متاثيله االأوىل هي التي قادته اإىل املدر�ضة العليا 

الذي  فهو  »عائدة«  متثال  اأما   . باري�ض  يف  للفنون 

اختياره  يتم  واأن  الكبري،  الق�رص  اأبواب  اأمامه  فتح 

من بني اآالف املتقدمني، لي�ضبح بذلك اأول عار�ض 

م�رصي، عربي، يف الع�رص احلديث. اأما حني ي�ضبح 

مديراً ملتحف جريفني فقد ح�ضل ذلك لي�ض نتيجة 

اجلدارة،  واإثبات  الكفاءة  خالل  من  واإمنا  حظوة، 

القلوب  تاأخذ مبجامع  التي  تلك االجنازات  والدليل 

وت�ضتوقف طوياًل اأي زائر لتتاأكد اأن ما ي�ضهده ب�رص 

من حلم ودم، ولي�ض جمرد �ضمع ياأخذ هيئة الب�رص!

والتماثيل االأخرى،قبل ال�ضمع وبعده، ال تقل اأهمية 

عن التماثيل الكبرية، من حيث الرهافة واالتقان، بل 

اأن بع�ض نقاد الفن يتوقف مليًا اأمام هذه التماثيل، 

اإياها التقل اأهمية عن الكبرية، بل اإن كثرياً  معترباً 

متثايل  اأو  م�رص«  »نه�ضة  تعطي  التي  االأجزاء  من 

23نزوى العدد 69 / يناير 2012 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s

من اأعمال حممود خمتار



»�ضعد زغلول« متيزها املتفوق جند جتاربها االأوىل 

يف التماثيل ال�ضغرية التي �ضبق ملختار اأن اأجنزها 

فاإن  الكبار  املبدعني  عادة  ومثل  مبكر.  وقت  يف 

التجارب املبكرة التغيب من البال، وبالتايل تعاود 

الظهور، واأن ب�ضكل خمتلف اأو خمت�رص يف االأعمال 

الالحقة، وهذا ما فعله خمتار، خا�ضة يف االأعمال 

اجلانبية والقواعد للتماثيل الكبرية.

الأعماله  اأقام خمتار معر�ضًا خا�ضًا  ذلك:  اأكرث من 

هذا  القى  وقد  باري�ض،  يف  وال�ضغرية  املتو�ضطة 

املتخ�ض�ضة،  وال�ضحافة  النقاد  اهتمام  املعر�ض 

عالوة على اجلمهور الوا�ضع. وكان ينوي اأن يطوف 

بهذا املعر�ض على عوا�ضم عديدة، غري اأن املعر�ض 

واحلزن الذين طوقاه يف القذارة االأخرية حال دون 

ذلك.

اأعمال  من  احلجم  هذا  وروعة  اأهمية  عن  وتعبرياً 

بع�ضها  باقتناء  الفرن�ضية  احلكومة  قامت  خمتار 

ملتاحفها وبع�ض مراكزها. كما اأن نقاد الفن توقفوا 

عند هذه التماثيل حني مت افتتاح متحف خمتار يف 

وجتدر  تعبريها،  وقوة  بتميزها  واأ�ضادوا  القاهرة، 

»فتمثال   : االأقل  على  بع�ضها  اأ�ضماء  اإىل  اال�ضارة 

النحت  فن  يف  الفذة  االآثار  من  يعترب  اخلما�ضني« 

طاقة  الت�ضكيلية  قيمه  عن  ف�ضاًل  وفيه  احلديث، 

اإىل العاملية)17( وكذلك  نف�ضية ترفعه من املحلية 

»والقيلولة«  »احلزن«  لتمثايل:  بالن�ضبة  احلال 

لتمثال  بالن�ضبة  نف�ضه  ال�ضيء  يقال  اأن  وميكن 

احلكومة  ا�ضرتت  وقد  النيل«،  و»عرو�ض  »اللقية« 

الفالحة  �ضخ�ضية  اأما  االأخري.  التمثال  الفرن�ضية 

امل�رصية، خا�ضة وهي ت�ضتقي من مياه النيل، فقد 

يف  دها 
ّ
ج�ض اإذ  خمتار،  من  خا�ض  باهتمام  حظيت 

اأعمال عديدة، مفردة اأو �ضمن �ضياق جماعي ؛ ورغم 

التكرار، والذي ي�ضل اإىل درجة االإحلاح، مما يوؤكد اأن 

خمتار اأمني الأ�ضوله الفالحية، واأن له حنينًا دائمًا 

لهذه البيئة ومعرفة عميقة بها، فاإن كل عمل جديد 

عن  اأو  �ضابقه  عن  مييزه  اختالفًا  اأو  اإ�ضافة  يحمل 

الذي �ضياأتي بعده.

االأخرية  الفرتة  اإن  االجمال،  بوجه  القول،  وميكن 

التجارب، عاد جمدداً   من حياة خمتار، ومع تراكم 

اإىل جو القرية ومفردات حياتها ونا�ضها، وامل�ضحة 

التي طبعت اأعماله خالل املرحلة االأوىل من اإقامته 

يف باري�ض، وتاأثره بطريقة النحت ال�ضائدة، ما لبث 

�ضخ�ضيته  بو�ضوح  لتظهر  زالت،  اأو  عنها  تخلى  اأن 

اخلا�ضة، املميزة من ناحية اأ�ضلوب النحت، ولتظهر 

مو�ضوعاته اأي�ضًا.

الدار�ضني  بع�ض  يت�ضدى  اأن  ال�رصوري  من  ولعله   

التعاقب  حيث  من  خمتار،�ضواء  قراءة«   « الإعادة 

تبعًا  وموا�ضيعه  اأ�ضلوبه  تطور  كيف  اأي  الزمني، 

ج اإىل اأن 
ّ
لل�ضن ومكان االقامة واالأ�ضاتذة، وكيف تدر

و�ضل اإىل �ضخ�ضيته املميزة ؛ اأو من حيث املقارنة 

وال�ضغرية،  املتو�ضطة  وتلك  الكبرية  متاثيله  بني 

التي  املو�ضوعات  واأي�ضًا  املتعددة،  املراحل  عرب 

عليه،  اأّثرت  التي  العوامل  هي  وما  يختارها،  كان 

والعنا�رص التي جذبته اأكرث من غريها. اإن الدرا�ضات 

من هذا النوع �ضتجعلنا نكت�ضف خمتار مرة اأخرى. 

زمنية  مراحل  ومالأ  ال�ضابقة،  االأجيال  فنت  ومثلما 

مديدة، البد اأن يفعل االآن، جمدداً، الأن عبقرية مثل 

هذه مل تظهر منذ اأكرث من قرن، والأن جوانب اجلدة 

والنبوغ فيها مل تتج�ضد بو�ضوح بعد.

يف  الفتور  من  مرحلة  اإىل  �ضابقة  فقرة  يف  اأملحنا   

زغلول  �ضعد  بني  ال�ضداقة،  من  نقل  مل  اإذا  العالقة، 

الر�ضوم  بع�ض  ال�ضبب  اأن  اإىل  واأ�رصنا  وخمتار، 

الكاريكاتورية التي ن�رصها خمتار ل�ضعد زغلول يف 

الذي وّلد املرارة يف نف�ض �ضعد، ثم  االأمر  ال�ضحف، 

اجلفاء،لكن هذا مل يطل، اإذ ما كاد �ضعد يرى خمتار 

ا�ضتدعاه  حتى  العامة  االأماكن  اأحد  يف  مرة  ذات 

الود  عن  �ضابق عهدها، وتعبرياً  اإىل  االأمور  وعادت 

»نه�ضة  متثال  اأزمة  مواجهة  يف  خا�ضة  والتاأييد، 

موقع  يف  خمتار  بزيارة  زغلول  �ضعد  قام  م�رص«، 

واالأ�ضدقاء  املثقفني  برفقته عدد من  العمل، وكان 
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واملوؤيدين، تعبرياً عن ت�ضامنه ووقوفه اإىل جانبه، 

اإذ مل ميتد العمر ب�ضعد  وكانت تلك الزيارة وداعية، 

زغلول بعد ذلك!

لقد كررنا اإيراد هذه احلادثة ل�ضببني : االأول: كيف اأن 

الكبار قادرون على الت�ضامح، ويتمتعون ببعد النظر 

ال  وبالتايل  واالأ�ضياء،  االأ�ضخا�ض  حجوم  وموازنة 

وهذا  طارئة،  حالة  اأو  واحد  موقف  اأ�رصى  يبقون 

جتلى يف موقف �ضعد زغلول، اإذ رغم مكانته الكبرية 

ورغم  ملختار،  قيا�ضًا  بالعمر  وتقدمه  والعالية، 

كيف  عرف  اأنه  اإال  ما،  مبعنى  لالإ�ضاءة  تعر�ض  اأنه 

ي�ضامح وي�ضالح، واأن يزور خمتار يف موقع عمله، 

الإظهار تاأييده، خا�ضة يف مواجهة الق�رص، وللتعبري 

عن التقدير الذي يكّنه للتمثال وللفنان معّا، و�ضلوك 

من هذا النوع قّلما ميار�ضه رجال ال�ضيا�ضة، بل قّلما 

يعرف هوؤالء األف باء الفن، اأو يحفلون بدوره !

اأما ال�ضبب الثاين الإيراد هذه احلادثة، فلكي ن�ضري اإىل 

اأن خمتار، عالوة على كونه نحاتًا من درجة رفيعة، 

للكاريكاتور، وله م�ضاهمات يف  اأي�ضًا ر�ضامًا  كان 

�ضحافة تلك االأيام، كما ا�ضرتك يف تبويب وتزيني 

بع�ض ال�ضحف وعدد من ال�ضفحات. وهذا يدل على 

تعدد اهتماماته وم�ضاركاته.

التي  الوثيقة  ال�ضداقات  اإىل  اأي�ضًا  االإ�ضارة  وجتدر 

كانت تربطه بعدد كبري من قادة الفكر والراأي والفن، 

ومدى م�ضاهماته يف هذه املجاالت .

االطاللة  هذه  يف  تقال  التي  االأخرية  والكلمات 

اأن  الفنية،  واإجنازاته  خمتار  عامل  على  ال�رصيعة 

من  لها  تعر�ض  ما  ورغم  احلجم،  بهذا  عبقرية 

البداية احلقيقية مع فن  م�ضاعب وحتديات، كانت 

اأن  . ومع  النحت  الع�رص احلديث، خا�ضة يف جمال 

القدر جاد على م�رص يف فرتة دقيقة من تاريخها 

بهذه الهبة العظيمة، فاإن القدر نف�ضه كان قا�ضيًا، اإذ 

عّجل باختطاف هذه العبقرية ومّلا تتجاوز الثالثة 

واالأربعني، بل وخ�رص العامل باأ�رصه، اأحد اأبرز نحاتي 

ي�ضيف  اأن  له  مقّدراً  كان  والذي  الع�رصين،  القرن 

اإهرامات جديدة لرتاث م�رص والعرب.

اإال  ال�ضباب،  �رصخ  يف  وهو  غاب  خمتار  اأن  ومع   

قائمني  يزاالن  ال  اأوجده  الذي  واملناخ  اآثاره  اأن 

وموؤثرين، و�ضيبقيان كذلك زمنًا طوياًل... اإذا ا�ضتطعنا 

اأن نحافظ على البداية التي بداأها ومبوا�ضلة ال�ضري 

على الطريق الذي �ضّقه.
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16- امل�ضدر ال�ضابق �ض63.

17- امل�ضدر ال�ضابق �ض25.   
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جمموعة مدر�ضة فرانكفورت ومن بينهم والرت بنيامني..



27 ] �ضاعر ومرتجم من اليمن.  

اأمناطها املختلفة يعودان  الفنون اجلميلة وتبلور  ن�ضاأة  اإن 

اأنا�ض كانت  اإىل زمن خمتلف جذريًا عن زمننا نحن، واإىل 

بها،  املحيطة  الظروف  ويف  االأ�ضياء  يف  كامنة  طاقتهم 

مقارنة بطاقتنا نحن. غري اأن النقلة املثرية للده�ضة، والتي 

ودقتها،  التكيف  على  قدرتها  خالل  من  و�ضائلنا  اأحدثتها 

جذرية  تغيريات  حدوث  القريب  املدى  يف  نتوقع  جعلتنا 

�ضتى  يف  اإن  القدمية.  الع�ضور  يف  اجلمال  خلق  عملية  يف 

وال  عنده  الوقوف  باالإمكان  يعد  مل  ماديًا  جانبًا  الفنون 

اإن هذا اجلانب  ال�ضابق؛ حيث  اإليه مليًا كما كان يف  النظر 

النظرية  العلوم  تاأثريات  وطاأة  من  التحرر  باإمكانه  يعد  مل 

والتطبيقية احلديثة. اإنه ال املادة وال املكان وال الزمان منذ 

ع�رصين �ضنة، هي نف�ضها املادة واملكان والزمان منذ القدم. 

هي  الكبرية  االبتكارات  هذه  مثل  باأن  االإقرار  يجب  وعليه 

التي تقوم بتغيري جممل تقنية الفنون، وبهذا تكون قد طغت 

على احلالة االإبداعية نف�ضها، لت�ضل رمبا يف نهاية املطاف 

اإىل تغيري مفهوم الفن نف�ضه وا�ضتبداله بنوع اأكرث �ضحراً. 

العمــل الفنـي فــي ع�صر 

�إعــادة �إنتاجــه تقنيــاً

والرت بنيامني
ترجمة: ن�شوان حم�شن دماج ]

والرت بنيامني )1940-1892(

 عا�ش حياته الق�صرية دون 

اأن يح�صل على اأية �صهرة فـي 

حياته ي�صتحقها على موؤلفاته، 

ومل يذق من احلياة �صوى 

طعمها املّر، واأنهاها بالنتحار 

عند احلدود الفرن�صية – 

ال�صبانية،  بعد ف�صل حماولته 

الهرب اىل الوليات املتحدة 

الأمريكية للحاق بزمالئه 

الذين �صبقوه هناك..



توطئة

االإنتاج  و�ضائل  بتحليل  مارك�ض  كارل  قام  عندما 

يف  تزال  ما  تلك  االإنتاج  و�ضائل  كانت  الراأ�ضمالية 

�ضتكت�ضب  اأن حتليالته  من  واثقًا  مارك�ض  كان  بداياتها. 

)الظروف(  اجلذور  اإىل  بامل�ضاألة  عاد  لقد  تنبوؤية.  قيمة 

ت�ضميته  اأمكن  ما  اأن  فوجد  الراأ�ضمايل  لالإنتاج  االأوىل 

الحقًا بالراأ�ضمالية نابع من تلك الظروف. واأف�ضى االأمر 

على  )الراأ�ضمالية(  امل�ضطلح  هذا  من  ُيفهم  �ضار  اأنه  اإىل 

اأنه لي�ض فقط اال�ضتغالل البالغ العنف للطبقة العاملة، بل 

واأي�ضًا خلق ال�رصوط التي جتعل من فنائها اأمراً ممكنًا.

بطئًا  اأكرث  كان  والذي  االأر�ضتقراطية،  الطبقة  انقالب  اإن 

من  الأكرث  بحاجة  كان  الربوليتارية،  الطبقة  لدى  منه 

ن�ضف قرن حتى ُيحدث تغيرياً يف �رصوط االإنتاج ي�ضمل 

كافة امليادين الثقافية. اأما يف اأي �ضورة حدث هذا، فذاك 

مرتوك ملعطيات اليوم. وينبغي و�ضع املعايري التنبوؤية 

اأن هذه املعايري تنطبق  املوؤكدة يف تلك املعطيات. غري 

بعد  العاملة  الطبقة  فن  تناولت  التي  النظريات  على 

ا�ضتحواذها على القوة، باالأخ�ض فن املجتمع الالطبقي، 

م�ضارات  تناولت  التي  النظريات  على  انطباقها  من  اأقل 

تطور الفن يف ظل �رصوط االإنتاج املعا�رصة. حيث مل يكن 

جدل تلك النظريات داخل الطبقة العليا اأقل و�ضوحًا منه 

يف االقت�ضاد. ولذا �ضيكون من اخلطاأ التقليل من القيمة 

من  عدداً  و�ضعت  التي  فهي  كهذه.  لنظريات  الن�ضالية 

العبقرية،  اخلالق،  العمل  اأمثال:  من  التقليدية  املفاهيم 

يوؤدي  مفاهيم  وهي  الغام�ض.  اجلانب  االأبدية،  القيمة 

الوقت  يف  �ضبطه  )والع�ضري  املن�ضبط  غري  ا�ضتخدامها 

الفا�ضية.  العقلية  يف  بها  م�ضلم  مواد  اإنتاج  اإىل  الراهن( 

فاملفاهيم التي �ضيتم اإدخالها على نظريات الفن احلديثة 

اإطالقًا  تخدم  ال  اأنها  غريها  عن  تتميز  �ضياأتي،  فيما 

االأغرا�ض واالأهداف الفا�ضية. بل على العك�ض، فهي تخدم 

�ضياغة املطالب الثورية داخل �ضيا�ضة الفن.  
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اإنتاج  اإعادة  عملية  هو  االأ�ضا�ض  يف  الفني  العمل  اإن 

م�ضتمرة. فما قام به اأنا�ض اأمكن حماكاته دومًا من قبل 

اأنا�ض اآخرين. اإن مثل هذه املحاكاة كانت متار�ض حتى 

من قبل التالميذ يف مترنهم على الفن، ومن قبل اأ�ضاتذتهم 

قبل  من  اأي�ضًا  ممار�ضة  وكانت  العمل،  يف  تو�ضعهم  يف 

طرف ثالث ال همَّ له �ضوى الربح. اأما اإعادة اإنتاج العمل 

اأثبت له مو�ضع قدم  الفني تقنيًا فاأمر م�ضتجد نوعًا ما، 

يف التاريخ واإن ب�ضكل متقطع ويف فرتات متباعدة، اإمنا 

بح�ضور طاغ. مل يعرف االإغريق �ضوى منطني من اإعادة 

وال�ضياغة.  القولبة  هما:  الفنية،  لالأعمال  تلك  االإنتاج 

االأعمال  هي  النقدية  والقطع  والتماثيل  الربونز  فكان 

بكميات  اإنتاجها  مبقدورهم  كان  التي  الوحيدة  الفنية 

اإعادة  وفرية. وكل ما عدا ذلك ظل على حاله ومل يت�ضنَّ 

اإنتاجه تقنيًا. ومع اجلرافيك )النحت على اخل�ضب( اأ�ضبح 

النحت للمرة االأوىل فنًا معاداً اإنتاجه تقنيًا؛ وا�ضتمر االأمر 

طوياًل حتى اأ�ضبحت الكتابة هي اأي�ضًا كذلك، من خالل 

اأحدثتها  التي  الهائلة  التغيريات  الطباعة. ومعروفة هي 

االأدب؛  حقل  يف  تقنيًا،  الكتابة  اإنتاج  اإعادة  الطباعة، 

غري اأنها من حيث ظهورها، الذي له اعتباره يف املعيار 

التاريخي العاملي، لي�ضت �ضوى حالة خا�ضة، اإمنا، واحلق 

الع�ضور  تاريخ  وطوال  االأهمية.  غاية  يف  حالة  يقال، 

الو�ضطى كانت اللوحات النحا�ضية والزيتية تدخل �ضمن 

الليتوغراف  اأي�ضًا  جماله  يف  دخل  مثلما  اجلرافيك، 

)الطباعة احلجرية( يف بداية القرن التا�ضع ع�رص.

بلغت  قد  االإنتاج  اإعادة  تقنية  تكون  الليتوغراف  ومع 

يف  االإيجاز  البالغ  فاالأ�ضلوب  اجلدة.  كل  جديدة  مرحلة 

يف  نحتها  وبني  حجر  على  الر�ضمة  �ضبغ  بني  التفريق 

فن  اأعطى  نحا�ضية،  قطعة  على  طبعها  اأو  خ�ضب  قطعة 

النحت للمرة االأوىل اإمكانية ت�ضويق منتجاته، لي�ض فقط 

ذات النمط الواحد )كما يف ال�ضابق(، بل يف اأ�ضكال متجددة 

اجلرافيك  اأ�ضبح  الليتوغراف(  )اأي  خالله  فمن  يوم.  كل 

قادراً على مواكبة ور�ضم احلياة اليومية املعا�ضة. وكانت 

البداية مل حتظ  اأن تلك  اإال  بدايته متما�ضية مع الطباعة؛ 

ومن  قليلة  لعقود  اإال  الليتوغراف  اخرتاع  بعد  متيز  باأي 

خالل الفوتوغراف. ومع الفوتوغراف كانت اليد قد تخلت 

اإعادة  الفنية االأهم يف عملية  للمرة االأوىل عن وظيفتها 

االإنتاج �ضوريًا، االأمر الذي �ضيلقي بامل�ضوؤولية من االآن 

ف�ضاعداً على العني وحدها. والأن اإدراك العني اأكرث �رصعة 

من داللة اليد، فاإن عملية اإعادة االإنتاج ال�ضورية اأ�ضبحت 

عملية  مع  تتما�ضى  اأن  ميكن  بحيث  الهائلة  ال�رصعة  من 

برتكيب  يقوم  الت�ضوير  دار  يف  ال�ضينمائي  اإن  التحدث. 
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ومبا  املمثل.  فيها  يتحدث  التي  ال�رصعة  بنف�ض  ال�ضور 

الليتوغراف،  اأن اجلريدة امل�ضورة متخفية برباعة داخل 

نهاية  يف  الفوتوغراف.  يف  الناطقة  ال�ضينما  هي  فكذلك 

القرن املن�رصم )التا�ضع ع�رص( مت ال�رصوع يف اإعادة اإنتاج 

ال�ضوت تقنيًا. هذه اجلهود املتقاربة خلقت حالة معروفة 

م�ضبقًا، ي�ضري اإليها بول فالريي)]( بقوله: »مثل ماء، مثل 

كل  من  م�ضكننا  اإىل  من�رصب  كهربائي  تيار  مثل  غاز، 

�ضوب، على قب�ضة يد، تكاد تكون ال مرئية، هكذا نت�ضبع 

�ضغرية،  بكف  نلم�ضها  نكاد  التي  باالأنغام،  اأو  بال�ضور 

لتغادرنا بعدها بالطريقة نف�ضها«)1(.

قد  تقنيًا  االإنتاج  اإعادة  كانت  ع�رص  التا�ضع  القرن  يف 

و�ضلت م�ضتوى بداأت فيه لي�ض باإخ�ضاع جممل االأعمال 

فيها  جوهرية  تغيريات  واإحداث  اإليها  الرتاثية  الفنية 

يف  خا�ضة  مكانة  باحتالل  اأي�ضًا  وبداأت  بل  فح�ضب، 

و�ضائل االإنتاج الفني. بالن�ضبة لدرا�ضة ذلك امل�ضتوى لي�ض 

ثمة اأكرث و�ضوحا وداللة من �ضورتيه املختلفتني: اإعادة 

يف  تاأثر  قد  معهما  فالفن  وال�ضينما؛  الفني  العمل  اإنتاج 

�ضورته املوروثة.

-2-

حتى لو بلغت عملية اإعادة االإنتاج اأْوَج اكتمالها ف�ضيظل 

الفني؛  العمل  وزمانية  مكانية  ينق�ضها:  �ضيء  هناك 

وجوده االأول يف املكان الذي حدث فيه. ففي ذلك الوجود 

ينفك عن كيان ذلك  لن  الذي  التاريخ  بداأ  �ضواه  االأول ال 

العمل. �ضن�ضع يف احل�ضبان التغيريات التي �ضيعاين منها 

تبدالت  وكذلك  تاريخه،  امتداد  على  املادية  بنيته  يف 

ملكيته التي �ضتتدخل فيه بقدر ما اأمكن)2(. اإن اأثر االأوىل 

لي�ض له اأن يتاأتى اإال من خالل حتليل مادته الكيميائية اأو 

الفيزيائية، والذي ال ميكن اإال اأن يتغيب عن عملية اإعادة 

االإنتاج. اأما اأثر الثانية فهو مو�ضوع اإرث ينبغي اأن يتم 

اقتفاوؤه من من�ضاأ العمل االأ�ضلي.

اللذان ُيبقيان على  اإن مكان وزمان العمل االأ�ضلي هما 

الكيميائية  املادة  فتحليالت  العمل.  ذلك  اأ�ضالة  مفهوم 

مفيدة  تكون  اأن  باالإمكان  برونز  بقطعة  العالق  لل�ضداأ 

الربهان على  اأن  القطعة؛ مثلما  تلك  اأ�ضالة  للداللة على 

)اأر�ضيف(  اإىل  تعود  الو�ضطى  الع�ضور  من  خمطوطة  اأن 

القرن اخلام�ض ع�رص بو�ضعه اأن يكون �ضاحلًا للداللة على 

اأ�ضالة تلك املخطوطة. اإن حيز االأ�ضالة مغيب متامًا عن 

اإعادة االإنتاج التقنية بل وغري التقنية)3(.  جمال عملية 

لكن بينما يحافظ الن�ض االأ�ضلي مع عملية اإعادة االإنتاج 

على  عنه،  مزيفة  �ضورة  االأ�ضا�ض  يف  هي  التي  اخلطية، 

االإنتاج  اإعادة  لي�ض كذلك مع عملية  كامل مكانته، فهو 

االإنتاج  اإعادة  الأن  اأواًل  م�ضاعف.  هنا  وال�ضبب  تقنيًا. 

تقنيًا تثبت مع الن�ض االأ�ضلي اأنها اأكرث ا�ضتقاللية منها 

من  ُت�ضّعد  اأن  مثاًل  الفوتوغراف  يف  فبو�ضعها  خطيًا. 

املحكمة  للعد�ضة  فقط  املتاحة  االأ�ضلي،  العمل  َم�ضاهد 

ال�ضبط واملتحكمة بنقطة روؤيتها، اإمنا لي�ض لعد�ضة العني 

الب�رصية، اأو اأن تربز - مب�ضاعدة عدد من الطرق كالتكبري 

العني  عد�ضة  عن  مغيبة  �ضوراً  البطيء-  والعر�ض 

الطبيعية. هذا هو ال�ضبب االأول. 

اأما ال�ضبب الثاين فهو اأن بو�ضعها عالوة على ذلك اأن ت�ضل 

االأ�ضلي  للن�ض  لي�ض  حاالت  اإىل  االأ�ضلي  الن�ض  ب�ضورة 

اإنزاله عند  وذاك متكنها من  وقبل هذا  يبلغها.  اأن  نف�ضه 

رغبة املتلقي، �ضواًء كان اإنزالها اإياه على هيئة فوتوغراف 

اأم على هيئة ا�ضطوانة. فالكاتدرائية تغادر مكانها لتلقى 

ترحابا بها يف ا�ضتوديو اأحد هواة الفن؛ والعمل االإن�ضادي 

املوؤدى داخل �ضالة اأو حتت قبة ال�ضماء �ضار باالإمكان 

�ضماعه داخل اإحدى الغرف.

اإنتاج  اإعادة  عملية  لنتاج  فيها  ميكن  التي  الظروف  اإن 

العمل الفني تقنيًا اأن ي�ضتمر، توؤاثر عدم امل�ضا�ض بدميومة 

اأهمية  تعطي  ال  االأحوال  كل  يف  وهي  الفني،  العمل 

لزمانيته وال ملكانيته. واإذ اإن هذا االأمر لي�ض �ضاريًا فقط 

على العمل الفني وحده، بقدر ما هو �ضاٍر اأي�ضًا حتى على 

م�ضهد طبيعي ينب�ضط ، مثاًل، اأمام امل�ضاهد يف الفيلم؛ فاإن 

�ضميمًا ح�ضا�ضًا يف مو�ضوع الفن يكون قد مت امل�ضا�ض به 
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من خالل هذا احلدث، والذي لي�ض حلدث طبيعي اأن ُيحدث 

ما  �ضيء  اأ�ضالة  اإن  اأ�ضالته.  هي  وتلك  اجَلرح.  ذلك  فيه 

اإمنا هي حمتوى كل �ضيء فيه، من ن�ضاأته اإىل اأن ي�ضبح 

موروثًا، من دميومته املادية حتى �ضاهديته التاريخية. 

ومبا اأن االأخرية داعمة لالأوىل فاإن ما يحدث يف عملية 

االإنتاج، حيث ال دخل لالإن�ضان يف االأمر االأول، كما هو 

التاريخية  ال�ضاهدية  تزعزع  هو  االأخري،  االأمر  يف  اأي�ضًا 

لو مت زعزعته، هو بعينه  اإن هذا، حتى  لل�ضيء. ولعمري 

�ضلطة ومكانة ذلك ال�ضيء)4(. 

 )[(Aura بو�ضع املرء مع ما خرجنا به هنا من مفهوم للـ

اأن ي�ضتخل�ض فيقول: اإن ما اندثر يف ع�رص اإعادة اإنتاج 

هذا  اإن  )اأوراه(.  العمل  ذلك  عبق  تقنيًا هو  الفني  العمل 

اإن  الفن.  نطاق  اأهميتها  تتعدى  فارقة  عالمة  احلدث 

ُتخرج  عمومًا،  عنها  يعرب  هكذا  االإنتاج،  اإعادة  تقنية 

اأنها  فبما  املوروث.  نطاق  من  اإنتاجه  املعاد  العمل 

مكان  ت�ضع  فاإنها  م�ضتن�ضخ،  عمل  اإنتاج  باإعادة  تقوم 

ت�ضمح  اأنها  الكرثة. ومبا  الهائل  الوحيد وجوده  وجوده 

الإعادة االإنتاج بالنزول عند رغبة املتلقي ح�ضب و�ضعه 

اخلا�ض، فاإنها ت�ضتحدث العمل املعاد اإنتاجه من جديد. 

قوية  زعزعة  حدوث  اإىل  توؤدي  امل�ضاألتني  هاتني  كلتا 

للعمل املتوارث، زعزعة املوروث، الذي هو الوجه الباطن 

لالأزمة الراهنة ونه�ضة االإن�ضانية. وكلتا امل�ضاألتني على 

اأيامنا هذه.  ال�ضعبية  عالقة وثيقة باحل�ضود والتكتالت 

اأهميتها  اإن  ال�ضينما.  القوة فهي  البالغة  فاعليتهما  اأما 

االجتماعية قائمة على �ضورتهما االإيجابية وال ت�ضتقيم 

ذاك،  الهدام  جانبها  اإىل  اأي�ضًا  باالإ�ضافة  هذا  بها.  اإال 

الثقايف.  احلقل  يف  املوروث  قيمة  على  الق�ضاء  وهو: 

االأفالم  يف  جداً  ملمو�ض  ب�ضكل  موجودة  الظاهرة  هذه 

�ضيطرتها  تب�ضط  الدوام  على  اإنها  الكربى.  التاريخية 

اأطلق  عندما  اإطارها.  يف  وتدخلها  جديدة  اأماكن  على 

اآبل جان�ض)]( يف العام 1927 �رصخته احلما�ضية: »اإن 

كل  واإن  متثيلهم...  �ضيتم  وبيتهوفن  ورمرباند  �ضك�ضبري 

االأ�ضطورية  ال�ضخ�ضيات  االأ�ضاطري وامليثولوجيات وكل 

واأ�ضحاب الديانات كلهم، بل وكل االأديان...، ينتظرون 

قيامتهم )بعثهم( اإىل العد�ضة، وها هم االأبطال يتدافعون 

يق�ضد  اأن  دون  دعا،  قد  بذلك  فاإنه  الباب«)5(،  على 

بالطبع، اإىل ت�ضفية �ضاملة لهم.
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وجود  منط  -بتغري  يتغري  الكربى  التاريخية  احلقب  يف 

)اإدراكها  وعيها  واأ�ضلوب  منط  االإن�ضانية-  املجتمعات 

وعي  فيهما  ينتظم  اللذان  واالأ�ضلوب  فالنمط  احل�ضي(. 

يتاأتيان  فيها- ال  التي يحدثان  املادة  االإن�ضان - وهو 

من خالل الطبيعة فح�ضب، بل واأي�ضًا من خالل التاريخ. 

الفن  �ضناعة  فيه  ن�ضاأت  الذي  ال�ضعوب،  حتول  ع�رص  اإن 

لديه فن  يكن  فيينا، مل  وت�ضكل مدر�ضة  القدمي،  الروماين 

مغاير عن الع�ضور القدمية فح�ضب، بل ووعي مغاير اأي�ضًا. 

وفيكهوف)]](،  ريجل)](  فيينا،  مدر�ضة   
ْ
�ضاحَبي اإن 

اللذين متردا على ثقل املوروث الكال�ضيكي املن�ضوي يف 

قربه كل فن، كانا اأول من حدثته نف�ضه، ا�ضتنتاجًا منهما، 

اإليه.  القيام باإحداث منظومة وعي لع�رصهما املنتمَيني 

وبقدر ما كانت معارفهما وا�ضعة، بقدر ما اقت�رص هذان 

به  انطبع  الذي  الر�ضمي  الطابع  اإظهار  على  الباحثان 

–وكان  يحاوال  مل  القدمي.  الروماين  الع�رص  يف  الوعي 

اإظهار  فح�ضب-  فيه  االأمل  ال  ذلك  فعل  با�ضتطاعتهما 

التغريات االجتماعية التي تبدت جلية يف حتوالت الوعي 

يف ذلك الع�رص. بالن�ضبة لع�رصنا احلايل ثمة �رصوط اأكرث 

مواءمة الإحداث وعي منا�ضب. فلو مت فهم هذه التحوالت 

اأنها  على  لها،  نحن  املعا�رصين  الوعي،  مادة  يف 

ال�رصوط  تبيني  املرء  بو�ضع  فاإن  االأورا،  )اندثار(  تداعي 

االجتماعية لذلك التداعي.

املقرتح  االأورا  مفهوم  تو�ضيح  االأف�ضل  من  �ضيكون 

االأورا  مبفهوم  االجتماعية،  امل�ضائل  يخ�ض  فيما  اأعاله 

)املتعلقة  االأخرية  فهذه  الطبيعية.  امل�ضائل  يخ�ض  فيما 

كانت  مهما  ُبعد،  ظاهرة  اأنها  على  ُنعّرفها  بالطبيعة( 

 
ٍّ
�ضيفي ظهٍر  بعد  با�ضرتخاء  نتتبع  عندما  اإننا  قريبة. 

ين�رص ظله  اأو فرع غ�ضن  االأفق  �ضل�ضلة جبلية يف  امتداد 

اأورا ذلك اجلبل وذلك  اأن  على املتفيئني، فاإن هذا يعني 

الب�ضاطة  من  الو�ضف  هذا  متناول  تتنف�ضان. يف  الغ�ضن 

ما ميكننا من فهم ال�رصط االجتماعي الذي اأدى الندثار 

االأورا يف الع�رص احلا�رص. هذا االندثار مبني على ظرفني، 

كالهما له عالقة باالأهمية املتنامية للعامة يف احلياة 

واإن�ضانيًا  مكانيًا  االأ�ضياء  »تقريب«  اأن:  اأي  املعا�رصة. 

هو  مثلما  اليوم)6(،  جلمهور  ال�ضاغل  ال�ضغل  هو  اأ�ضبح 

من  مو�ضوع  كل  اأحادية  تخطي  اإىل  اجلمهور  ذلك  ميل 
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تظهر  يوم  عن  ويومًا  اإنتاجه.  اإعادة  يف  ال�رصوع  خالل 

التقاربية لل�ضورة،  احلاجة امللحة للزج بالعمل يف تلك 

اأو قل يف ال�ضورة طبق االأ�ضل، اأي يف اإعادة االإنتاج. من 

الوا�ضح اأن عملية اإعادة االإنتاج، ومدى ت�ضخري ال�ضحيفة 

واجلريدة امل�ضورة لها، تختلف عن الن�ضخة االأ�ضلية. اإن 

االأ�ضلي(  العمل  )اأي يف  االأحادية واال�ضتمرارية يف هذه 

هما كل ال ينف�ضل، متامًا مثلما اأن الالمباالة والتكرارية 

اإن  اال�ضتن�ضاخ(.  عملية  يف  )اأي  تلك  يف  ينف�ضل  ال  كل 

�ضمة  هو  االأورا،  على  الق�ضاء  غمده،  من  ال�ضيء  انتزاع 

وعي، »حا�ضته يف جعل النمط الواحد �ضائداً يف العامل« من 

الت�ضاعد والنمو بحيث تريد اأن تب�ضط �ضيطرتها من خالل 

اإعادة االإنتاج حتى على اأحادية العمل. وهكذا يتجلى يف 

من  النظري  املجال  يف  ر�ضده  مت  ما  التطبيقي  املجال 

اأهمية متزايدة لعلم االإح�ضاء. اإن و�ضع احلقيقة على خط 

م�ضتقيم مع اجلمهور، وو�ضع اجلمهور على خط م�ضتقيم 

التفكري، مثلما  معها، هو عمل خطورته ال حمدودة على 

هي على الروؤية. 
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املكنون يف  نف�ضها وجوده  الفني هي  العمل  اأحادية  اإن 

ال�ضيء  بحق  هو  بعينه  املوروث  هذا  باملوروث.  عالقته 

متثااًل  اإن  للغاية.  واملتقلب  املتحول  ال�ضيء  وهو  احلي، 

لفينو�ض )اآلهة احلب(، على �ضبيل املثال، له عالقة اأخرى 

باملوروث لدى االإغريق الذين �ضيدوه كداللة على العبادة، 

الع�ضور  يف  الكاثوليكيني  الق�ضاو�ضة  لدى  التي  تلك  غري 

غري  �ضوؤم.  كمعبوٍد  اإليه  ينظرون  كانوا  الذين  الو�ضطى 

اأحادية ذلك  ال�ضيء الذي وقف يف وجهيهما معًا هو  اأن 

االأ�ضلي ملكنونية  ال�ضكل  اإن  اأوراه.  اآخر:  التمثال، مبعنى 

العمل الفني داخل املوروث يتجلى يف العبادة. حيث اإن 

اأقدم االأعمال الفنية ن�ضاأت، كما نعرف، خلدمة طق�ض ما، 

�ضحري يف البداية، ثم ديني بعد ذاك. ومن االأهمية البالغة 

اأبداً  الفني مل تنف�ضل  للعمل  العبقية  الدميومة  اأن  مبكان 

وباأي حال من االأحوال عن وظيفته الطقو�ضية)7(؛ بتعبري 

ثبوتيتها  لديها  »االأ�ضلي«  للعمل  الفريدة  القيمة  اآخر: 

الرا�ضخة يف الطقو�ض التي اكت�ضب فيها ذلك العمل قيمته 

هياأ  االأمر  هذا  كطق�ض.  ا�ضتعماله  يف  واالأوىل  االأ�ضلية 

للعمل الفني تلك الثبوتية الرا�ضخة التي �ضتتجلى اأي�ضًا يف 

ال�ضيغ املعتادة لوظيفة اجلمال كطق�ض خارج الكني�ضة)8(. 

اإن وظيفة اجلمال اليومية التي ن�ضاأت يف ع�رص النه�ضة، 

لت�ضتمر طوال ثالثة قرون، اأظهرت بعد م�ضي هذه الفرتة، 

اأول �ضدمة ثقيلة �ضادفتها، ذلك الر�ضوخ والثبات.  ومع 

وعندما اأح�ض الفن مع جميء اأول و�ضيلة حقيقية اأحدثت 

ثورة يف عملية اال�ضتن�ضاخ، وهي الفوتوغراف، )بالتزامن 

التي  االأزمة  بدنو  اأح�ض  عندما  اال�ضرتاكية(،  قيام  مع 

�ضت�ضبح جلية فيما تلى من قرون، كان رد فعله مذهب  

»l’art pour l’art«)](، وهو نظرية من نظريات الفن. ثم بعد 

ذلك خرجت من رحمها نظرية �ضلبية على �ضيغة فكرة فن 

بل  فح�ضب،  االجتماعية  الوظيفة  تلك  يرف�ض  ال  »غني«، 

اأي�ضًا، من خالل طرحه مو�ضوعًا  الفحوى  تلك  ويرف�ض 

من املوا�ضيع امللمو�ضة )يعد ماالرميه)]( يف ال�ضعر اأول 

من و�ضل اإىل ذلك امل�ضتوى(.

واأن ت�ضتويف هذه ال�ضياقات حقها فتلك م�ضاألة �رصورية 

بالن�ضبة لوجهة نظر ي�ضغلها اأمر العمل الفني يف ع�رص 

التي و�ضعت  اإنتاجه تقنيًا. فال�ضياقات هذه هي  اإعادة 

اأمكن  بحيث  هنا؛  حا�ضمة  معرفة  وهي  املعرفة،  من 

اأن حترر  تقنيًا  الفني  العمل  اإنتاج  اإعادة  لعملية  معها 

الأول مرة  الطقو�ض  الطفيلي يف  العمل من وجوده  هذا 

املعاد  الفني  العمل  اأ�ضبح  وهكذا  العامل.  تاريخ  يف 

بن�ضبة  اإنتاج  لعملية  خا�ضعة  اإنتاج  عملية  اإنتاجه 

فوتوغرافية  �ضورة  من  باالإمكان  و�ضار   .)9( متزايدة 

على �ضبيل املثال اإيجاد عدد كبري من الن�ضخ؛ وي�ضبح 

ال�ضوؤال عن الن�ضخة »االأ�ضلية« اأمراً ال معنى له. اإمنا يف 

اللحظة التي مل ينطبق فيها معيار االأ�ضالة على عملية 

اإنتاج الفن، كانت الوظيفة االجتماعية للفن قد تبدلت 

باملجمل. وبداًل من ارتهانه بالطقو�ض اأ�ضبح رهن واقع 

اآخر: ال�ضيا�ضة.
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تت�ضدرها  خمتلفة  ب�ضور  ياأتي  الفنية  االأعمال  تقبل  اإن 

�ضورتان حموريتان، واحدة مبنية على القيمة القدا�ضية 

اال�ضتعرا�ضية)10(  القيمة  على  واالأخرى  الفني،  للعمل 

على  باال�ضتغال  الفني  االإنتاج  عملية  وتبداأ  و)11(. 

االأعمال  لهذه  بالن�ضبة  العبادة.  االأعمال املوظفة خلدمة 

فاإن وجودها، اإذا �ُضمح للمرء اأن يفرت�ض، هو اأكرث اأهمية 

الع�رص  اإن�ضان  ر�ضمه  الذي  الظبي  اإن  م�ضاهدتها.  من 

ال�ضحر.  اأدوات  اأداة من  احلجري على جدران كهوفه، هو 

�ضحيح اأنه قام بر�ضمه اأمام قومه، اإمنا لي�ض يف النهاية 

�ضوى �ضبح مت�ضور. ويبدو اليوم اأن القيمة التعبدية ملثل 

هذه االأعمال اأكرث ما تكون اإحلاحًا يف اإخفاء العمل الفني 

وتغييبه. اإن عدداً من متاثيل االآلهة يف �ضيال )cella( مل 

العذراء مرمي  للكاهن، وعدداً من لوحات  اإال  يكن متاحًا 

التماثيل يف كنائ�ض  ظل منفيًا عامًا باأكمله، وعدداً من 

اأن  الدنيا  الطبقات  من  للناظر  يكن  مل  الو�ضطى  الع�ضور 

من  للفن  االنفرادية  املمار�ضات  حترر  ومع  اإليه.  يرقى 

ا�ضتعرا�ض  اإن  عر�ضه.  فر�ض  كرثت  الطقو�ض  غياهب 

من  اأكرث  وهناك  هنا  وتوزيعها  اإن�ضان  لوجه  �ضورة 

املعبد.  داخل  الرا�ضخ  مكانه  له  الإله،  متثال  ا�ضتعرا�ض 

اأو  ف�ضيف�ضاء  ا�ضتعرا�ض  من  اأكرث  اأمر  لوحة  وا�ضتعرا�ض 

ا�ضتعرا�ض معر�ض  اأ�ضبقيتهما لها. وملا كان  نق�ض، رغم 

يف البيت اأقل من ا�ضتعرا�ض �ضيمفونية، فما ذاك اإال الأن 

اأكرث  ا�ضتعرا�ضها  ال�ضيمفونية وليدة ع�رصها، مما يجعل 

من ا�ضتعرا�ض ذاك.

ومع الو�ضائل املختلفة لعملية اإعادة االإنتاج تقنيًا كان 

من  الدرجة  بتلك  يتنامى  اأن  الفني  العمل  ال�ضتعرا�ض 

قطبيه،  من  كل  بني  كمي  تاأرجح  حدث  بحيث  الكرثة 

تغري  اإىل  ليتحول  التاريخ،  قبل  ما  كما يف ع�رص  متامًا 

نوعي لطبيعته. ومثلما اأن العمل الفني يف ع�رص ما قبل 

امللقى على كاهل  الثقيل جداً  التاريخ، من خالل العبء 

عرفها  التي  االأوىل  ال�ضحر  اأداة  كان  القدا�ضية،  قيمته 

اليوم،  اأ�ضبح  فقد  فني،  عمل  اأنها  على  الحقًا  االإن�ضان 

قيمته  كاهل  على  امللقى  جداً  الثقيل  العبء  خالل  من 

تلك  تزيح  كليًا  جديدة  وظيفة  ذا  �ضكاًل  اال�ضتعرا�ضية، 

اعتبارها  �ضيتم  والتي  لدينا،  املعروفة  الفنية  الوظيفة 

اأن  لنا متامًا  يتاأكد  وهكذا   .)12( عار�ضة  وظيفة  الحقًا 

الفوتوغراف حاليًا، وال�ضينما الحقًا، يعطيان من الدالئل 

املادية ما يفي ببلوغ تلك احلقيقة.
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يف الفوتوغراف تبداأ القيمة اال�ضتعرا�ضية باإزاحة القيمة 

لي�ض  االأخرية  اأن  غري  امل�ضتويات.  كافة  على  القدا�ضية 

اأخري  بح�ضن  تلوذ  فهي  مقاومة؛  دون  تن�ضحب  اأن  لها 

يكون  اأن  امل�ضادفة  باب  من  ولي�ض  االإن�ضان.  وجه  هو 

الفوتوغراف  فن  �ضدارة  يف  الوجه(  )�ضورة  البورتريه 

القدمي. فالقيمة القدا�ضية ل�ضورة ما لديها مالذها االأخري 

يف  اإن  املتوفني.  اأو  البعيدين  االأحبة  ذكرى  احرتام  يف 

تنبعث  االأورا  يجعل  ما  اإن�ضان  لوجه  اخلاطفة  التعابري 

ما  وهذا  االأخرية.  للمرة  ملّوحة  القدمي  الفوتوغراف  من 

ي�ضاهيه  ال  والذي  للغاية  احلزين  عليها جمالها  ي�ضفي 

عن  االإن�ضان  فيها  يتغيب  التي  اللحظة  يف  اإمنا  جمال. 

اعرت�ضت  قد  اال�ضتعرا�ضية  القيمة  تكون  الفوتوغراف 

طريق القيمة القدا�ضية للمرة االأوىل واأزاحتها متامًا. واإذا 

 لهذا احلدث مكانُته فاإنها اأهميٌة ال مثيل لها لـ
َ
ما اأُعطي

Atget)]( الذي �ضور ال�ضوارع الباري�ضية يف القرن التا�ضع 

ع�رص مقفرة من الوجوه. كان اأحدهم على حق متامًا حني 

قال عنه اإنه �ضورها كما لو كانت م�رصح جرمية. م�رصح 

اجلرمية مقفر هو اأي�ضًا. وت�ضويره ذاك كان له حيثياته. 

اإال اأنه من االآن ف�ضاعداً �ضيكون لل�ضور الفوتوغرافية اأن 

التاريخية.  امل�ضاألة  يف  اإليها  ُي�ضتند  اأدلة  مبثابة  ت�ضبح 

وبهذا يتجلى مغزاها ال�ضيا�ضي يف اأنها تتطلب من املرء 

قبواًل ذا داللة حمددة. اأما التاأمل املحلق بجناحيه فلي�ض 

من  حرية  يف  املتاأمل  جتعل  اإنها  لها.  بالن�ضبة  منا�ضبًا 

عن  البحث  من  بد  ال  اأنه  حلظتها  �ضعوره  فيكون  اأمره، 

الطريق ال�ضحيح للو�ضول اإليها. وهنا ياأتي دور اجلريدة 

اأكانت  و�ضيان  االإر�ضادية.  العالمات  له  لت�ضع  امل�ضورة 

�ضحيحة اأم خاطئة. فالكتابة التو�ضيحية �ضت�ضبح للمرة 

االأوىل يف تلك اجلرائد اأمراً ال مندوحة عنه. من الوا�ضح 

اأن لتلك الكتابة التو�ضيحية �ضمة مغايرة متامًا متيزها 

عن �ضمة �ضورة ما. هذه االإر�ضادات التي يتلقاها متاأمل 

ال�ضور من خالل الكتابة �ضت�ضبح عما قريب )يف ال�ضينما( 

امل�ضورة،  اجلريدة  يف  عليه  هي  مما  وت�ضلطًا  دقة  اأكرث 

اإال من خالل  على حدة  فهم كل �ضورة  يت�ضح  لن  حيث 
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توايل كل ال�ضور التي مت ر�ضمها م�ضبقًا.
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ها هو النزاع الذي ن�ضب بني الر�ضامني والفوتوغرافيني 

طيلة القرن التا�ضع ع�رص، حول عملية اإنتاج العمل الفني، 

يحتدم اليوم ب�ضكل تائه ومعقد. غري اأن ذاك مل يكن حديثًا 

اإىل  اأقرب  االأرجح  العمل، بل لرمبا كان على  اأهمية  �ضد 

التاأكيد عليها. لقد كان هذا النزاع يف الواقع تعبرياً عن 

لكال  معروفًا  مثله  يكن  مل  املدى،  بعيد  تاريخي  حتول 

جرد  قد  تقنيًا  االإنتاج  اإعادة  ع�رص  كان  وملا  الطرفني. 

الفن من ثبوتيته، فاإن �ضوء ا�ضتقاللية ذلك الفن قد انطفاأ 

اإىل االأبد. غري اأن تغري وظيفة الفن التي اأعطيت له تعدى 

عاي�ض  الذي  الع�رصين،  للقرن  فكان  القرن.  ذلك  نطاق 

تطور ال�ضينما، اأن ال ي�ضلم منه هو اأي�ضًا. 

هل اأن املرء من قبل قد بدد حدة ذكاء ال طائل منها يف 

اأن  دون  فنًا،  الفوتوغراف  كان  اإذا  عما  ال�ضوؤال  البت يف 

قد  للفن  الكلية  ال�ضمة  كانت  اإذا  عما  �ضابقًا  �ضوؤااًل  ي�ضع 

تغريت بوجود الفوتوغراف. هكذا �ضيقوم منظرو ال�ضينما 

غري  النوع.  هذا  من  ا�ضتعجالية  اأ�ضئلة  بطرح  قريب  عما 

علم  الفوتوغراف يف  اأحدثها  التي  تلك  اأن �ضعوبات من 

بتلك  مقارنة  اأطفال  لعبة  اإال  تكن  مل  املوروث،  اجلمال 

العمياء  الوح�ضية  كانت  فهنا  ال�ضينما.  انُتظرت من  التي 

يقارن  ال�ضينمائية.  النظريات  بواكرُي  بها  ُو�ضمت  التي 

»ها  فيقول:  بالهريوغليفية  ال�ضينما  مثاًل  جان�ض  اآبل 

لوجودنا  الغرابة  درجات  اأق�ضى  الغريبة  بعودتنا  نحن، 

اإن  اإىل م�ضتوى تعبري امل�رصيني...  االأول، قد عدنا ثانية 

الكامل بعد، وذاك الأنه ال  تاأخذ ن�ضجها  ال�ضورة مل  لغة 

طاقة الأعيننا بعُد بها. ال يوجد بعُد االعتبار الكايف وال 

االحرتام الكايف لذلك الذي يتحدث عن نف�ضه فيها«)13(. 

�ضوى  يكن  مل  فن  اأي  »اإن  فيكتب:  مار�ض)](  �ضريفن  اأما 

الوقت!  نف�ض  يف  وواقعية  �ضاعرية  اأكرث  حلم...  حلم، 

�ضتقدم  ال�ضينما  فاإن  كهذه  نظر  بوجهة  االأخذ  مت  ولو 

ذوو  االأ�ضخا�ض  ووحدهم  لها.  نظري  ال  تعبري  و�ضيلة 

جمال  يف  لهم  �ضُي�ضمح  من  التفكري  يف  الراقي  االأ�ضلوب 

الكمال  ال�ضينما حتريك م�ضار حياتهم يف حلظات بالغة 

اأفوك�ض)]]( من جهته خل�ض  األك�ضندر  والغمو�ض«)14(. 

اإىل ت�ضور وهمي لل�ضينما ال�ضامتة عرب عنه ب�ضوؤال: »اأما 

ا�ضتعنا بها  التي  الكتابات اجلريئة  كان ينبغي لكل تلك 

االأمر  هذا  �ضيفيدنا  لل�ضالة؟«)15(  تعريف  اإىل  توؤول  اأن 

اأن نرى كيف هو ال�ضعي جلعل ال�ضينما طاغية  كثرياً يف 

ما  مباالٍة  بال  نف�ضه،  كلف  املنّظر  هذا  اإن  »الفن«.  على 

بعدها، اأن ي�رصح من تلقاء نف�ضه عنا�رص واأ�ض�ض العبادة. 

الذي خرجت  الع�رص  اإىل هذا  تعود  اأعمال  بالطبع هناك 

  )[[[(«L,Opinion publique» مثل  التاأمالت،  تلك  مثل  فيه 

و»La ruée vers l,or»)]]]](.  ومل مينع هذا االأمر اآبل جان�ض 

�ضريفن  اأما  الهريوغليفية.  مع  املقارنة  بتلك  القيام  من 

يتحدث  املرء  كان  لو  كما  ال�ضينما  عن  فيتحدث  مار�ض 

زال  ما  اأنه  وامللحوظ   .)[[[[[(Fra Angelico �ضور  عن 

ثمة حتى اليوم كتاب رجعيون يبحثون يف نف�ض الوجهة 

عن اأهمية ال�ضينما، واإن مل فيبحثون عنها يف كل ما هو 

ليلة  »عا�ضفة  فيلم  �ضدور  عند  طبيعي.  فوق  اأو  قدا�ضي 

�ضيف« اأكد فريفل على اأنها –اأي ال�ضينما- ن�ضخة عقيمة 

وال �ضك للعامل اخلارجي ب�ضوارعه وحمتوياته وحمطاته 

اإىل  ارتقائها  و�ضواطئه، حتول دون  و�ضياراته  ومطاعمه 

احلقيقي  معناها  بعد  ُيدَرك  مل  ال�ضينما  »اإن  الفن.  مملكة 

اإمكاناتها تكمن يف قدرتها  اإن  اإمكاناتها احلقيقية.  وال 

الفريدة على اإح�ضار كل ما هو اآ�رص ورائع وفوق طبيعي، 

بو�ضائل طبيعية وبقدرة ال نظري لها على االإقناع«)16(.
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للجمهور  تقدميه  يتم  امل�رصح  خ�ضبة  يف  املمثل  اأداء  اإن 

يف  بينما  هو؛  وب�ضخ�ضه  نف�ضه  املمثل  خالل  من  مبا�رصة 

املقابل يكون اأداوؤه يف ال�ضينما مقدمًا للجمهور من خالل 

االآلة  اأن  االأول  اأمرين.  اإىل  نتيجته  تف�ضي  االأخري  هذا  اآلة. 

التي تقدم عمل املمثل للجمهور، لي�ضت يف موقف اإيالء هذا 

تخ�ضعه  الدوام  على  فهي  اعتبار.  اأي  متكامل  ككل  العمل 
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الذي  املوقف  هذا  على  وبناًء  ال�ضينمائي.  امل�ضور  ملوقف 

يتم  اأمامه،  املو�ضوعة  املادة  من  امل�ضور  اإليه  يخل�ض 

عدداً  �ضم  قد  فيكون  للتجميع.  اجلاهز  الفيلم  يف  ال�رصوع 

اأمثالها  واأن  بد  التي ال  اللقطات املتحركة  به من  باأ�ض  ال 

االأمور  به من  باأ�ض  ناهيك عن عدد ال  للكامريا-  معروفة 

عمل  يكون  وهكذا  قرب.  عن  املكربة  كال�ضور  التقنية، 

واالختبارات  التقييمات  من  �ضل�ضلة  اإىل  خ�ضع  قد  املمثل 

يتم  املمثل  اأداء  اأن  هي  اإذن  االأوىل  فالنتيجة  النظرية. 

الثانية  النتيجة  اأما  )ال�ضا�ضة(.  االآلة  خالل  من  ا�ضتعرا�ضه 

فهي اأن املمثل، مبا اأنه ال يوؤدي عمله اأمام اجلمهور، يفقد 

امل�رصح،  خ�ضبة  على  املمثل  لدى  املحفوظة  احلظوة  تلك 

وهو  التمثيل.  اأثناء  عمله  مع  متفاعاًل  اجلمهور  جعل  يف 

النقدية، يعرب عن  اأ�ضحاب اخلربة  املدققني،  اأحد  ما جعل 

ا�ضتيائه من عدم وجود اأي توا�ضل �ضخ�ضي مع املمثل. اإن 

اجلمهور ال يتفاعل مع املمثل اإال حلظة تفاعله مع ال�ضا�ضة. 

الذي  املوقف  اأما   .)17( التقييم  موقفه:  يتخذ  عليه  وبناًء 

يتم فيه التعري�ض بالقيم القدا�ضية، فهو ما لي�ض له اأن يكون 

موقفًا.
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فاأمر  اجلمهور  اأمام  اأخرى  �ضخ�ضية  بعر�ض  املمثل  يقوم  اأن 

اأقل اأهمية بالن�ضبة لل�ضينما من اأن يقوم بعر�ض �ضخ�ضيته هو 

�ضعروا  الذين  اأوائل  Pirandello)]( واحد من  اإن  الكامريا.  اأمام 

اخلا�ضع  اأدائه  خالل  من  املمثل  �ضخ�ضية  يف  التحول  بذلك 

اأوردها حول هذه  التي  لالختبار. وما يخل مبالحظاته، تلك 

اأنها قلياًل ما نوهت  امل�ضاألة يف روايته »يجري متثيله«، هو 

الفيلم  على  فقط  ركزت  واأنها  لالأمر،  ال�ضلبي  اجلانب  اإىل 

ال�ضامت. اإذ اإن الفيلم الناطق بهذا ال�ضدد مل يقم باأي تغيري يف 

ال�ضيء اجلوهري، وهو اأن هناك متثياًل يجري، �ضواًء بالن�ضبة 

يقول  الناطق.  الفيلم  حالة  يف  كما  الثنني  اأو  واحد،  جلهاز 

منفى.  يف  كان  لو  كما  ي�ضعر  ال�ضينما  ممثل  »اإن  بريانديللو: 

�ضخ�ضيته  بل وعن  امل�رصح،  فقط عن خ�ضبة  لي�ض  منفي  فهو 

اأي�ضًا. اإنه يف �ضيقه املعتم ذاك ي�ضعر بخواء ال يعرف له �ضببًا، 

يف�ضي به هذا اخلواء اإىل اأن ج�ضده ي�ضبح يف حالة نق�ضان، 

التي يحدثها  اإنه يت�رصب. فواقعيته وحياته و�ضوته ونغمته 

اإىل  ليتحول  منه  �ضلبه  يتم  ذلك  ا�ضتمتاع، كل  وهو يف حالة 

ثم يغيبها  ال�ضا�ضة، ومن  اأمام  للحظة  ترتع�ض  �ضورة خر�ضاء 

مع  بالتمثيل  ال�ضغرية  االآلة  هذه  تقوم  ول�ضوف  ال�ضمت.... 

ظله )طيفه( اأمام اجلمهور؛ اأما هو فعليه اأن يكتفي بالتمثيل 

على  مماثل  تو�ضيف  اإىل  االإ�ضارة  باالإمكان  اأمامها«)18(. 

يكون  الفيلم-  عمل  هو  –وهذا  االأوىل  للمرة  التايل:  النحو 

االإن�ضان يف موقف يتوجب عليه فيه، �ضحيح اأن يكون بكامل 

تلك.  �ضخ�ضيته  اأورا  عن  يتخلى  اأن  اإمنا  احليوية،  �ضخ�ضيته 

لها  ن�ضخة  ثمة  ولي�ض  هو.  وزمانه  مبكانه  مرتبطة  فاالأورا 

هنا. اإن االأورا املتعلقة ب�ضخ�ضية مكبث على خ�ضبة امل�رصح، 

ال ميكن �ضطبها من تلك املتعلقة، بالن�ضبة للجمهور املتفاعل، 

اأن  غري  بتمثيلها.  يقوم  من  كان  اأيًا  �ضك�ضبري،  ب�ضخ�ضية 

اأن  على  مبنية  ال�ضينمائي  الت�ضوير  دار  يف  التمثيل  خا�ضية 

التمثيل ي�ضع االآلة مكان اجلمهور. وبهذا ال بد لالأورا املتعلقة 

املتعلقة  االأورا  معها  وتزول  تزول-  اأن  املمثِّلة  بال�ضخ�ضية 

لة. اأن يتمكن كاتب م�رصحي مثل بريانديللو  بال�ضخ�ضية املمثَّ

يف تو�ضيفه لل�ضينما ال اإراديًا من مالم�ضة اأ�ضباب االأزمة التي 

الواقع  اأمر لي�ض مب�ضتغرب. ففي  نراها حتدق بامل�رصح، فهذا 

لي�ض ثمة ت�ضاد اأكرث حدة من العمل الفني امل�رصحي والعمل 

التقنية،  االإنتاج  اإعادة  قبل  من  كليًا  عليه  امل�ضتحوذ  الفني 

تاأمل  نظرة  واأي  العملية،  تلك  رحم  من  املتخلقة  كال�ضينما 

منذ  اخلرباء  املدققون  اأدرك  لقد  االأمر.  هذا  توؤكد  م�ضتفي�ضة 

زمن اأن اأفالم ال�ضينما »حُتدث اآثارها الكربى على الدوام كلما 

يرى  كما  االأخري«  فالتطور  فيها.....   >متثيل< املرء  تقل�ض 

اآرنهامي)]]( 1932  هو اأنه »يتم التعامل مع املمثل كما لو 

 ..... بعناية  اأحدهم  يختارها  امل�رصح،  لوازم  من  الزمة  كان 

لي�ضعها يف املكان املحدد«)19(.

وهكذا ي�ضبح ال�ضيء االأهم )املمثل( مرتبطًا اأ�ضد ارتباط بال�ضيء 

العر�ضي )الالزمة(. اإن املمثل على خ�ضبة امل�رصح ي�ضع لنف�ضه 

دوراً يوؤديه. اأما ممثل الفيلم فاإنه حمروم متامًا من هذا الدور. 

وبهذا فاإن عمله ال يكون عماًل واحداً، بل مركبًا 

من طائفة من االأعمال املجتزاأة. واإىل جانب  االأمور العر�ضية 

الديكور  وم�ضائل  ال�رصكاء  ومقت�ضيات  اال�ضتديو  اإيجار  مثل: 

بتجزئة  تقوم  التي  لالأجهزة  �رصورية  متطلبات  ثمة  الخ،   ...

عمل املمثل اإىل �ضل�ضلة من االأحداث التجميعية. وقبل كل �ضيء 

م�ضاألة االإ�ضاءة وما يقت�ضيه متثيل حدث يظهر على ال�ضا�ضة، 

اأحادية  ت�ضويرات  ومن  جتهيزات  من  موحد،  �رصيع  كن�ضق 

ناهيك  ال�ضاعات.  من  الكثري  اال�ضتديو  داخل  توزيعها  يتطلب 

عن جتهيزات معداتها. فقفزة من نافذة، مثاًل، �ضيتم حتويرها 

اأما  �ضقالة،  من  قفزة  اإىل  ال�ضينمائي  الت�ضوير  ا�ضتديو  داخل 

من  اأ�ضابيع  �ضي�ضتدعي  فاإنه  القفزة  تلك  �ضيلي  الذي  الهروب 
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ال�ضهل  من  اأن  اإىل  باالإ�ضافة  هذا  اال�ضتديو.  خارج  الت�ضوير 

على  خفيفة  فطرقة  متامًا.  متناق�ضة  حاالت  ودمج  تركيب 

الباب ميكن اأن ت�ضتدعي املمثل اأن ينتف�ض فزعًا. اأما اإذا مل جْتِر 

تلك الفزعة كما ينبغي، ف�ضيكون با�ضتطاعة املخرج االعتماد 

على خربته، فاإذا ما كان املمثل متواجداً داخل اال�ضتديو، قام، 

دون علم االأخري، بت�ضويب )طلقة( اإىل ظهره. اإن اإجفال املمثل 

يف تلك اللحظة يتم ت�ضويره ومن ثم اإدماجه يف الفيلم. 

لي�ض هناك ما هو اأ�ضد وال اأكرث ت�ضحراً من اأن يت�رصب الفن من 

مملكة »ال�ضوء اجلميل« التي طاملا كانت تعترب كاًل ال يتجزاأ، 

والتي كان له اأن يرتعرع فيها.
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هو  بريانديللو،  ي�ضفه  كما  االآلة،  اأمام  املمثل  اغرتاب  اإن 

يف  منظره  اأمام  االإن�ضان  كاغرتاب  ال�ضميم  يف  اغرتاب 

اأين يتم  اأن �ضورته املنعك�ضة منتزعة منه. واإىل  املراآة. على 

اإدراك  عن  االأمر  هذا  يغيب  ال  اجلمهور)20(.  اإىل  ت�ضديرها؟ 

اأمام  وقف  كلما  يعرف،  الفيلم  فممثل  واحدة.  حلظة  املمثل 

جمهور  اجلمهور:  قبل  من  حماكمته  مراتب  اآخر  اأنها  االآلة، 

امل�ضتهلكني )ال�رصاة( الذين يحددون معامل ال�ضوق. هذا ال�ضوق، 

اإليه املمثل لي�ض بطاقته فح�ضب، بل وب�ضحمه  الذي ان�رصف 

به  واملت�رصف  املتحكم  هو  يكون  وكليتيه،  وقلبه  وحلمه 

كما  متامًا  له،  املحدد  لعمله  اأدائه  اأثناء  باملمثل-  –اأي 
األي�ض لهذه  اإنتاجها يف م�ضنع.  يتحكم ويت�رصف ب�ضلعة يتم 

املتجدد  واخلوف  ال�ضدر  ن�ضيبه من �ضيق  تعطيه  اأن  احلالة 

الذي، ح�ضب بريانديللو، يعرتي املمثل اأمام االآلة؟ اإن ال�ضينما 

جتيب على انكما�ض االأورا ببناء »ال�ضخ�ضية« فنيًا خارج دار 

الت�ضوير ال�ضينمائي.  اإن تقدي�ض النجومية املتطلَّب من راأ�ض 

لي�ض  الذي  ذاك  ال�ضخ�ضية  ملعان  على  يحافظ  ال�ضينما  مال 

اأن  ال�ضلعي. وطاملا  اأن يكون ملعانًا نتنًا يف معيارها  اإال  له 

ل�ضينما  ي�ضيف  فلن  �ضوته  �ضاهراً  �ضيظل  ال�ضينما  مال  راأ�ض 

نقد  ت�ضدير  �ضوى  اأخرى،  ثورية  قيمة  اأي  العموم  على  اليوم 

ثوري ل�ضورة الفن املوروثة. اإننا ال نعار�ض اأن �ضينما اليوم 

ال�ضدد  بهذا  ثوريًا  نقداً  تقدم  اأن  خا�ضة  حاالت  يف  بو�ضعها 

حمور  اأن  غري  امللكية.  ولنظم  االجتماعية  العالقات  لطبيعة 

البحوث يف ع�رصنا الراهن قلياًل ما يرتكز على امل�ضاألة تلك، 

متامًا كما هو حمور االإنتاج ال�ضينمائي يف اأوروبا الغربية.

االأمر املتعلق بتقنية ال�ضينما، متامًا كتعلقه بتقنية الريا�ضة، 

منقو�ضة.  بخربة  به  املناط  الدور  يوؤدي  �ضخ�ض  كل  اأن  هو 

يحتاج املرء فقط اإىل جمموعة من �ضبية اجلرائد، م�ضتندين اإىل 

دراجاتهم، يتناق�ضون حول نتيجة اإحدى م�ضابقات الدراجات، 

النا�رصون  يقوم  اأن  عبثًا  لي�ض  احلقيقة.  هذه  فهم  له  ليتجلى 

فهي  ل�ضبيتهم.  �ضباق  رحالت  بتنظيم  املجالت(  )اأ�ضحاب 

تثري اهتمامًا كبرياً بالن�ضبة للم�ضرتكني. اإذ اإن الفائز يف هذه 

املناف�ضات يكون لديه فر�ضة اأن يرتقى من �ضبي جرائد اإىل 

�ضبيل املثال متنح كل  االأ�ضبوعية على  �ضائق دراجة. املجلة 

�ضخ�ض فر�ضة اأن يرتقى من كونه اأحد املارة اإىل كومبار�ض. 

بل اإن بو�ضع ذلك ال�ضخ�ض العادي اإذا اقت�ضت الظروف -االأمر 

لينني«  اإىل  اأغنيات  Wertoff«ثالث  بق�ضيدة  يذكرنا  الذي 

اأو بـ Iven  »Borinage«- اأن يرى نف�ضه داخل عمل فني. 

التقدم  حقه  من  يكون  اأن  هذه  اأيامنا  يف  اإن�ضان  كل  وبو�ضع 

كل  يت�ضح  اال�ضتحقاق  هذا  �ضخ�ضيته.  متثيل  يتم  اأن  بطلب 

ملدونات  التاريخي  الظرف  على  نظرة  اإلقاء  عند  الو�ضوح 

اليوم.

لقد ظلت املدونات لقرون طويلة ترتب االأمور على طريقة اأن 

اأقل عدد من الكتاب يقابله األوف موؤلفة من القراء. لكّن حتواًل 

طراأ مع نهاية القرن املن�رصم. فبات�ضاع رقعة ال�ضحافة التي 

كانت على الدوام ت�ضع اإ�ضداراتها اجلديدة، ال�ضيا�ضية والدينية 

اأكرب  كان  القراء،  متناول  يف  واملحلية،  والر�ضمية  والعلمية 

جزء من القراء قد وقع- �ضقوطًا منه اأول االأمر- حتت تاأثري 

»�ضناديق  بفتح  اليومية  ال�ضحافة  بداأت  اأن  فكان  الكتاب. 

اأوروبيًا قائمًا  بريدها« لهم. وهكذا �رصت بالكاد ترى اليوم 

من�ضور  الإ�ضدار  منا�ضبة  على  يعرث  اأن  بو�ضعه  لي�ض  عمله  يف 

عن جتربة عمل اأو عن �ضكوى اأو ريبورتاج اأو ما �ضابه. وبهذا 

يفقد  اأن  على  اأو�ضك  قد  واجلمهور  املوؤلف  بني  الفارق  يكون 

�ضمته اجلوهرية. لقد اأ�ضبح فارقًا وظيفيًا مرتديًا من �ضقوط 

اال�ضتعداد  اأهبة  على  فالقارئ  اآخر.  �ضيء  اإىل  اأو  �ضقوط  اإىل 

خربة  من  ن�ضيب  ولديه  اأما  كاتبًا.  ي�ضبح  الأن  وقت  كل  يف 

اخت�ضا�ضية يف �ضاأن من �ضوؤون العمل، جيدة كانت اأم رديئة، 

35نزوى العدد 69 / يناير 2012 

ب 
حا

�ض
 اأ
د
ح

واأ
ري 

ه
�ض

ل
 ا
ي

و
ضا

�
م

ن
ل
 ا
ن

ف
ل
 ا
خ

ر
وؤ
م

  
،F

ra
nz

 W
ic

kh
of

f  )
[

[
(

.)
م
ج

رت
مل

)ا
 .
ن

ف
ل
 ا
خ

ي
ر
تا

ل
ا 

ن
ي
ي
ف

ة 
�ض

ر
د
م



لنف�ضه  وجد  قد  يكون  فاإنه  تافهًا،  ال�ضاأن  هذا  كان  لو  وحتى 

ال�ضوفييتي  االحتاد  يف  احلديث  اإن  كاتبًا.  يكون  كي  املدخل 

عن العمل بالذات يعترب مو�ضوعًا اأثرياً. اإن ت�ضويره من خالل 

العمل.  ممار�ضة  يف   املتطلبة  القدرة  من  جانبًا  ميثل  الكلمة 

حيث اإن رخ�ضة الدخول اإىل االأدب مل تعد تقوم على التدريب 

التخ�ض�ضي وال على التدريب التقني الرفيع، بل اأ�ضبحت ملكًا 

م�ضاعًا )21(.

واإذن ال بد واأن تنتقل عدوى كل ذاك، بال مراء، اإىل ال�ضينما، 

حيث �ضيكون للتحريفات، التي اأعطت لنف�ضها احلق يف العبث 

مدى  على  هناك  الفعال  مكانها  باأكملها،  قرون  مبدونات 

لل�ضينما- وخ�ضو�ضًا  التطبيقي  الزمن. ففي املجال  عقد من 

التنفيذ  اأن ي�ضبح قيد  الرو�ضية- كان لهذا التحريف  ال�ضينما 

يف موا�ضع كثرية. اإن عدداً كبرياً من املمثلني الذين �ضادف 

وجودهم يف ال�ضينما الرو�ضية لي�ضوا ممثلني يف حقيقتهم، بل 

اأنا�ض عاديون؛ ويف اأح�ضن االأحوال ممثلون يف جمال عملهم. 

يحّرم اال�ضتغالل الراأ�ضمايل لل�ضينما يف اأوروبا الغربية اإعطاء 

اليوم يف  اإن�ضان  التي ميتلكها  اأي اعتبار لالأحقية امل�رصوعة 

ظروف  هكذا  على  وبناًء  اإنتاجها(.  )اإعادة  نف�ضه  ا�ضتن�ضاخ 

عواطف  واإثارة  بوخز  اهتمامها  جل  ال�ضينما  �ضناعة  تبدي 

ومن  وهمية  ت�ضورات  من  فيهم  تبثه  ما  خالل  من  اجلمهور 

تخمينات ملتب�ضة.
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يعطي  الناطق،  الفيلم  وباالأخ�ض  �ضينمائي،  فيلم  ت�ضوير  اإن 

م�ضهداً كما لو اأنه – اأي امل�ضهد- مل يكن ممكنًا من قبل على 

االإطالق وال بوجه من الوجوه. اإنه يقدم احلدث بحيث ال يعود 

باالإمكان اإحلاق اأي وجهة نظر به، وال اأن يقع يف جمال روؤية 

متثيلي،  حدث  بهكذا  املتعلقة  التوابع  تلك  من  اأيٌّ  امل�ضاهد 

يحدث  )فالذي  �ضابه.  وما  االإ�ضاءة  واأجهزة  الت�ضوير  كاآلة 

هو اأن موقف حدقة امُل�ضاهد متطابق ومتوائم مع موقف اآلة 

الت�ضوير(. هذه احلالة، وهي اأكرث من كل حالة غريها، جتعل 

من الت�ضابهات القائمة بني م�رصح يف دار الت�ضوير ال�ضينمائي 

اأن امل�رصح  وامل�رصح احلقيقي �ضطحية وعدمية اجلدوى. غري 

من حيث املبداأ لديه املكان الذي ميكن من خالله احلكم على 

احلدث باأنه غري واقعي. اإمنا ال وجود لهذا املكان يف م�رصح 

من  طبيعة  هي  اخليالية  طبيعتها  اإن  ال�ضينما.  يف  الت�ضوير 

اإنها نتاج لعملية االجتزاء. اأي اأن هذا النوع  الدرجة الثانية؛ 

من االآالت يف  ا�ضتوديو ال�ضينما يكون تغلغله داخل احلقيقة 

من العمق لدرجة اأن وجه احلقيقة امل�رصق واملتحرر من ج�ضم 

ت�ضويرها  نتاج  اأي  خا�ض،  اأ�ضلوب  نتاج  هو  الدخيل  االآلة 

من خالل جهاز فوتوغرايف م�ضبوط بطريقة خا�ضة ودجمه 

بت�ضويرات اأخرى من نف�ض النوع. اإن وجه احلقيقة املتحرر من 

االآلة اأ�ضبح هنا هو وجهها الفني االأ�ضدق، وال�ضورة الواقعية 

املبا�رصة هي الزهرة ال�ضماوية يف اأر�ض العملية التقنية. 

نف�ضها  �ضت�ضع  امل�رصح  حيثية  على  املتفوقة  احليثية  هذه 

وجهًا لوجه، وب�ضكل اأكرث تفوقًا، مع احليثية املوجودة يف فن 

ال�ضينمائي  يت�رصف  كيف  نطرحه:  �ضوؤال  هنا  ولدينا  الر�ضم. 

اإزاء الر�ضام؟ ولالإجابة عليه �ضن�ضمح الأنف�ضنا با�ضتخدام معنى 

م�ضاعد يرتكز على مفهوم كلمة الـ Operateur)](، وهو املفهوم 

طريف  اأحد  اجلراح  �ضيمثل  اجلراحة.  علم  يف  عليه  املتعارف 

نظام ما، وال�ضاحر ميثل طرفه االآخر. اإن موقف ال�ضاحر، الذي 

ي�ضفي مري�ضه من خالل و�ضع يده عليه، خمتلف عن موقف 

يحافظ  ملري�ضه.  جراحية  عملية  باإجراء  يقوم  الذي  اجلراح 

ال�ضاحر بثبات على امل�ضافة الطبيعية بينه وبني املري�ض؛ اأو 

لنقل بال�ضبط: اإنه يقل�ضها قلياًل جداً- بحكم يده املو�ضوعة 

اأما  �ضطوته.  بحكم   - جداً  كثرياً  ويباعدها  املري�ض-  على 

كثرياً  امل�ضافة  يقل�ض  اإنه  مقلوب:  ب�ضكل  فيت�رصف  اجلراح 

جداً بينه وبني املري�ض وهو ينفذ اإىل داخله -وال يزيد منها 

اأجهزة  داخل  يده  بها  تتحرك  التي  احليطة  بحكم  قلياًل-  اإال 

فوق  )والذي هو  ال�ضاحر  له عن  واحدة: متييزاً  بكلمة  اجل�ضم. 

احلا�ضمة  اللحظة  يف  اجلراح  يتخلى  طبيب(  بزي  يتزيى  هذا 

اإليه جراحيًا.  ينفذ  بل  مري�ضه؛  لوجه مع  الوقوف وجهًا  عن 

واإذن فال�ضاحر واجلراح ي�ضلكان نف�ض �ضلوك الر�ضام وامل�ضور 

ال�ضينمائي. فالر�ضام يراعي يف عمله امل�ضافة الطبيعية بينه 

وبني املتلقي، اأما امل�ضور ال�ضينمائي فاإنه يتغلغل عميقًا يف 

ن�ضيج احلدث املعطى)22(. وال�ضور التي ي�رصح بها خيال كل 

الر�ضام �ضورة كلية،  اختالفًا جذريًا. ف�ضورة  منهما خمتلفة 

تبحث  متامًا  جمتزاأة  ف�ضورة  ال�ضينمائي  امل�ضور  �ضورة  اأما 

اأ�ضبح  وبهذا  مرتابطة.  يجعلها  جديد  نامو�ض  عن  اأجزاوؤها 

ت�ضوير احلقيقة �ضينمائيًا له اأهميته الكربى التي ال ت�ضاهيها 

الت�ضوير  اأن  فهو  ال�ضبب  اأما  اليوم.  الإن�ضان  بالن�ضبة  اأهمية 

وجه  باإظهار  يقوم  باآلته،  العميق  لتغلغله  نظراً  �ضينمائيًا، 

اأن  باالإن�ضان  احلرّي  الوجه  وهو  االآلة،  من  املتحرر  احلقيقة 

يطلبه من العمل الفني.
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اإن اإعادة اإنتاج العمل الفني تقنيًا تغري عالقة اجلمهور بالفن 

�ضخ�ض  من  للغاية  متخلف  موقف  فمن  الفن(.  من  )موقفه 
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اإىل موقف متح�رص للغاية  ا�ضمه بيكا�ضو، على �ضبيل املثال، 

من �ضخ�ض ا�ضمه �ضابلن. مع اأن �ضمة ال�ضلوك املتقدم هي اأن 

االإقبال على ال�ضيء امُل�ضاَهد وامُلعاَي�ض يخلق عالقة مبا�رصة 

يعد  العالقة  هذه  مثل  املخت�ض.  الناقد  موقف  مع  ووثيقة 

ظاهرة اجتماعية مهمة. اإذ كلما تقل�ضت االأهمية االجتماعية 

الر�ضم-  فن  يف  بجالء  يت�ضح  ما  -وهو  انق�ضم  كلما  ما  لفن 

فال�ضيء  اجلمهور.  عند  املتقبل  واملوقف  النقدي  املوقف 

فيتناوله  الطارئ  اأما  نقد،  دون  تقبله  يتم  عليه  املتعارف 

املوقفني  فكال  ال�ضينما  دار  يف  لكن  اإراديًا.  ال  بالنقد  املرء 

عند اجلمهور، النقدي واملتقّبل، يتطابق مع االآخر. فامل�ضاألة 

احلا�ضمة هنا هي: لي�ض ثمة من مكان تتجلى فيه ردة فعل كل 

�ضخ�ض على حدة لي�ضكل جمموعها ردة الفعل الكا�ضحة لذلك 

اجلمهور، اأكرث من جتليها يف دار ال�ضينما، بحيث اإن اأي تكتل 

الفعل  بردة  عالقة  على  ف�ضاعداً  االآن  من  �ضيكون  له  مرتقب 

قد  يكون  اجلمهور  ذلك  فيها  يحت�ضد  التي  اللحظة  ويف  تلك. 

ملك زمام اأمره. كما اأنه من االآن ف�ضاعداً �ضي�ضبح الفرق بني 

للوحة  اأحّق مطلٍب  اأن  فرقًا وظيفيًا. �ضحيح  والر�ضم  ال�ضينما 

اأن تكون مو�ضع تاأمل، اإمنا من قبل �ضخ�ض اأو عدة اأ�ضخا�ض. 

اأما تاأملها من قبل ح�ضد كبري دفعة واحدة، كما كان حا�ضاًل 

يف القرن التا�ضع ع�رص، فهو ظاهرة مبكرة الأزمة الر�ضم التي 

من  واأي�ضًا  بل  فح�ضب،  الفوتوغراف  خالل  من  لي�ض  اأثريت، 

خالل اأحقية العمل الفني على اجلمهور، وهي ن�ضبيًا م�ضاألة ال 

عالقة لها بالفوتوغراف.

حمل  يكون  مو�ضوَع  طرح  بو�ضعه  لي�ض  اأن  الر�ضم  على  لزام 

اإجماع، مثلما هو االأمر مع الفن املعماري يف القدم، ومثلما 

ال�ضينما.  مع  اليوم  هو  ومثلما  ذلك،  بعد  امللحمات  مع  هو 

على  بالذات  احلالة  هذه  من  ن�ضتدل  ما  قلياًل  اأننا  ومع 

يف  تدخل  اللحظة  هذه  يف  اأنها  اإال  للر�ضم،  االجتماعي  الدور 

ثقيل  اأن هناك خلاًل  على  داللة  باعتبارها  بالطبع  احل�ضبان 

اخلا�ضة  بظروفه  الر�ضم  اإخ�ضاع  يتم  حيث  حدث؛  قد  الوطاأة 

وخالفًا لطبيعته وجهًا لوجه مع اجلمهور. مل ي�ضبق للوحات 

الو�ضطى  الع�ضور  واأديرة  كنائ�ض  يف  اإجماع  حمل  كانت  اأن 

بل  ع�رص،  الثامن  القرن  نهاية  وحتى  االأمراء  بالطات  ويف 

كان االأمر على درجة من التفاوت والتدرج. لكن عندما تغري 

الر�ضم من خالل  ُزّج فيه  الو�ضع برز �رصاع من نوع خا�ض 

اأي�ضًا  اأما وقد مت جره  لل�ضورة.  التقني  االإنتاج  اإعادة  عملية 

فلم يعد ثمة من طريق  العامة،  اأمام  وال�ضوالني  االأروقة  اإىل 

ميكن للعامة اأن ينتظموا فيه على مثل ذلك القبول واأن ميلكوا 

بالذات،  اجلمهور  هذا  على  يتوجب  واإذن  اأمرهم)23(.  زمام 

�ضوى  يكون  ال  اأن  هزلية،  �ضينما  مع  تقدمي  ب�ضكل  املتفاعل 

جمهور متخلف اأمام ال�ضوريالية.  
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با�ضتعرا�ض  االإن�ضان  قيام  كيفية  ال�ضينما يف  لي�ضت خا�ضية 

اأن  كيفية  يف  واأي�ضًا  بل  فح�ضب،  الت�ضوير  اآلة  اأمام  نف�ضه 

نظرة  اإن  االآلة.  تلك  من  مب�ضاعدة  املحيطة  بيئته  ي�ضتعر�ض 

وقدرتها  االآلة  اإمكانية  �ضتو�ضح  االأداء  ل�ضيكولوجية  واحدة 

�ضتعك�ض  ال�ضيكولوجي  التحليل  يف  ونظرًة  التقييم.  على 

اأْثرت  لقد  حقيقة  اآخر.  جانب  من  االإمكانية  تلك  بو�ضوح 

تو�ضيحها  ميكن  واأ�ضاليب  مبناهج  املعا�ض  عاملنا  ال�ضينما 

اعتماداً على النظرية الفرويدية. فالتعبري اخلاطئ عن رغبات 

ال �ضعورية Fehlleistung)]( كان قبل خم�ضني �ضنة يحدث ب�ضكل 

اأفقًا عميقًا  اأنه قد يفتح  اأما  غري ملحوظ ال بقليل وال بكثري. 

فهذا  �ضطحي،  ب�ضكل  يجري  كان  اأنه  يبدو  الذي  احلديث،  يف 

اأنه منذ »اإ�ضابة احلياة  ما �ضيدخل يف عداد اال�ضتثناءات. اإال 

مبر�ض نف�ضي« تغري االأمر. فاالأداء اخلاطئ كان يقوم بطرح 

االأ�ضياء من تلقاء نف�ضه )اأي ب�ضكل منعزل( وحتليلها يف نف�ض 

الوقت؛ وهي اأ�ضياء ظلت ت�ضبح ب�ضكل غائم يف النهر العري�ض 

لالإدراك. فكانت النتيجة اأن اأ�ضبح لل�ضينما على امتداد عاملنا 

لـالإدراك  نف�ضه  العمق  �ضمعيًا،  وحتى  بل  ب�رصيًا،  املح�ضو�ض 

بالرتابط Apperzeption)]](. �ضحيح اأن املوا�ضيع التي تقدمها 

املوا�ضيع  التحليلية من  للمواقف  واحتواء  دقة  اأكرث  ال�ضينما 

املطروحة من جانب اللوحة اأو خ�ضبة امل�رصح؛ غري اأن هذا لي�ض 

اإال اجلانب االآخر للم�ضاألة. فهي بالن�ضبة للر�ضم تعبري دقيق ال 

مثيل له عن احلالة التي تويل العمل ال�ضينمائي الكثري الكثري 

من التحليل. اأما بالن�ضبة للم�رصح فاإن تلك العملية الكربى من 

االنعزالية  احلالة  بتلك  عالقة  لها  ال�ضينمائي  للعمل  التحليل 

املرتفعة. فال�ضينما، وتلك هي اأهميتها الرئي�ضية، لديها نزعة 
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يف  والعلم.  الفن  بني  املتبادل  التغلغل  من  حالة  اإيجاد  اإىل 

الواقع مل يعد لالأمر عالقة باأداء معد م�ضبقًا وفق ظرف معني 

بل  اجل�ضم-  داخل  كان ع�ضلة  لو  كما  اأخطاء  اأية  من  -خاٍل 

هو ذلك التقيد ال�ضارم: من خالل القيمة البهلوانية لها –اأي 

ل�ضاحلها.  العلوم  لت�ضخري  قابليتها  خالل  من  اأو  لل�ضينما- 

كعلم  له  وت�ضخريها  كفن  للفوتوغراف  ت�ضخريها   اإن  حيث 

وجعل االأمرين يبدوان اأمراً واحداً، هو اإحدى الوظائف الثورية 

لل�ضينما )24(. 

الكلفة املحكوم بها  ال�ضينما من جهة تزيد من رفع  اأن  ومبا 

ومن  ملحتوياتها،  املكربة  ال�ضور  خالل  من  وذلك  واقعنا، 

لنا،  املعروفة  امل�رصح  للوازم  اخلفية  التفا�ضيل  اإبراز  خالل 

لواء  حتت  و�ضمها  مبتذلة  اأو�ضاط  عن  البحث  خالل  ومن 

عبقريتها، فاإنها من جهة اأخرى تفتح اأفقًا رحبًا ال عهد لنا به! 

ويا حلاناتنا و�ضوارع مدننا الكربى ومكاتبنا وغرفنا املوؤثثة 

وحمطات قطاراتنا وم�ضانعنا وقد اأغلقت اأبوابها عنا، مقفرة 

ك�ضحراء ياأ�ض. فاإذا بال�ضينما جتيء وتن�ضف بديناميت ُع�رٍص 

مغامراتنا  بعدها  لن�ضتاأنف  ال�ضجَن،  العامَل  ذلك  الثانية  من 

الغرفة  هي  فها  وحبور.  ارتياح  بكل  املتناثرة  �ضظاياه  بني 

البطيء.  بالعر�ض  تطول  واحلركة  املكربة،  بال�ضورة  تت�ضع 

اإظهاٍر ل�ضيء مل يره  التكبري هذه لي�ض جمرد  االأمر يف عملية 

املرء بو�ضوح »مهما حاول«، بل هو اإظهاٌر ملجمل التعقيدات 

اأن العر�ض البطيء لي�ض الإظهار البواعث  اجلديدة لالآلة، كما 

معروفة   غري  بواعث  والكت�ضاف  بل  فقط،  للحركة  املعروفة 

احلركات  تبطيئ  عملها  »لي�ض  املعروفة،  تلك  يف  متامًا 

من  لي�ض  عائم  مبهم  خا�ض،  نوع  من  تبطيئ  بل  ال�رصيعة، 

هذا العامل«)25(. وهكذا ي�ضبح ملمو�ضًا اأن ثمة طبيعة اأخرى 

العني. بل وقبل كل  التي تخاطب  تلك  الكامريا، غري  تخاطب 

هو  �ضخ�ض  بحيز  امل�ضغول  املكان  اأن  ملمو�ضًا  ي�ضبح  �ضيء 

اآخر غري حم�ضو�ض. من املعروف  اأي�ضًا بحيز �ضخ�ض  م�ضغول 

كان  لو  حتى  املارة،  حركة  ير�ضد  ما  �ضخ�ض  وقف  لو  اأنه 

ر�ضده ذاك دقيقًا جداً، فاإنه لن يعرف بال�ضبط ما هو موقفهم 

طلبًا  اأيدينا  مند  اأن  اعتيادية  حركة  األي�ضت  �ضريهم.  حلظة 

لقداحة اأو ملعقة، وال نعلم ما الذي بالفعل يحدث عندها بني 

اأخرى  االأمر يف حاالت  املعدنية، وال كيف هو  والقطعة  اليد 

جند اأنف�ضنا فيها. لكن الكامريا بو�ضائلها امل�ضاعدة، ب�ضعودها 

وهبوطها، بتوقفها وانقطاعها، باإبطائها وت�رصيعها للحدث، 

وبتكبريها وت�ضغريها، تدرك كل ذاك الأنها تتغلغل يف العمق. 

اإال من خاللها، مثلما  اأنه مرئي  اإننا ال نعرف عن الال �ضعور 

التحليل  خالل  من  اإال  بالغرائز  حمكوم  اأنه  عنه  نعرف  ال 

ال�ضيكولوجي.
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يعترب اأحد اأهم واجبات الفن منذ القدم هو قيامه بطرح م�ضاألة 

فنية  كل �ضيغة  تاريخ  قبوِلها)26(. ويف  �ضاعُة  بعُد  مل حتن 

اأوقات ع�ضيبة تقوم فيها تلك ال�ضيغة باإحداث تاأثرياٍت لي�ض 

يعني  وهذا  تقني،  معيار  الأول  طواعية  ت�ضت�ضلم  اأن  اإال  لها 

حتولها اإىل �ضيغة فنية جديدة. اإن �ضيغًا فنية من ذلك النوع 

ما  يف  وبالذات   ،)[[(Kruditatو  )[(  Extravaganz كـ   اخلانع، 

اأقوى  ي�ضمى بع�ضور االنحطاط، هي يف احلقيقة منبثقة من 

بوؤرها التاريخية واأغناها. لقد انتهى املطاف بالدادائية)]]]( 

اأ�ضبح  فقد  دافعها  واأما  تلك.  برببريتها  متامًا  غ�ضت  اأنها 

جليًا االآن. حيث اإنها حاولت من خالل الر�ضم )واالأدب اأي�ضًا( 

اإحداث التاأثريات ذاتها التي يبحث عنها اجلمهور يومنا هذا 

يف ال�ضينما.

اإن كل �ضيغة فنية، ب�ضبب طرحها م�ضاألًة مغايرة اأو م�ضتجدة، 

الدادائية �ضتعظم من �ضاأنها  اإن  �ضتغايل يف �ضاأنها كثرياً. بل 

بالن�ضبة  املقد�ضة  ال�ضوقية،  بالقيم  ت�ضحي  اأنها  لدرجة 

اأنها ال  اأغرا�ض لها مغزاها- والتي ال �ضك  لل�ضينما، من اأجل 

الدادائيون  يعط  مل  هنا.  نحن  نراه  الذي  ال�ضكل  بهذا  تفهمها 

بالوزن  مقارنة  جتاريًا  الفنية  اأعمالهم  من  لال�ضتفادة  وزنًا 

الذي اأولوه لالإبقاء عليها كموا�ضيع للتبحر والتاأمل. ولعمري 

اإنهم، بانحطاط مادتهم اأ�ضاًل، اآخر من يتحدث عن بلوغ تلك 

احلالة. اإن ق�ضائدهم عبارة عن »�َضَلطة كالم«، تت�ضمن عبارات 

�ضليطة فاح�ضة، وحتوي كل �ضنوف االنحطاط املت�ضور للغة 

ما. لوحاتهم كذلك لي�ضت �ضاأنًا اآخر، تلك التي كانوا ُيلحقونها 

باالأزرار اأو بتذاكر ال�ضفر. وال�ضيء الذي بلغوه باأ�ضاليبهم تلك 

لي�ض �ضوى اإبادة متخلفة الأورا اأعمالهم التي كانوا من خالل 

و�ضائل اإنتاجهم ي�ِضُمونها بطابع اإعادة االإنتاج. من امل�ضتحيل 

فرن�ضي(  دادائي  و�ضاعر  )ر�ضام  الآرب  لوحة  اأمام  املرء،  على 

اأو ق�ضيدة الأوجو�ضت �ضرتام )من �ضعراء وم�رصحيي التعبريية 

اأو  )فنان ور�ضام فرن�ضي(  لديراين  اأمام لوحة  اأو  اأملانيا(  يف 

اللغة  �ضعراء  اأ�ضهر  )�ضاعر من�ضاوي، من  ق�ضيدة لع�رص ريلكه 

االأملانية(، اأن ي�ضتح�رص ذهنًا مرّكزاً اأو اأن يتخذ موقفًا ما. اأما 

حالة التبحر تلك، التي اأ�ضبحت يف انحطاط الطبقة الو�ضطى 

مدر�ضَة �ضلوٍك �ضاذ، فقابلتها حالة من التلهي، �ضت�ضبح فيما 

ال�ضعبية  التجمعات  كانت  اجتماعي)27(.  �ضلوك  مبثابة  بعد 

للدادائيني يف الواقع ت�ضمح بحالة من املجون ال�ضديد وجتعل 

ح�ضبه  كان  خليع.  �ضلوك  اأو  افت�ضاح  الأي  واجهًة  االأدب  من 

حتول  لقد  علني.  ا�ضتياء  اإظهار  �ضواه:  ال  واحد  مطلب  منهم 

له  �ضكل  من  اأو  ُمغٍر  مظهر  من  الدادائيني  عند  الفني  العمل 

وقع رخيم اإىل مقذوف ناري ي�ضب على راأ�ض املتاأمل. اأي اأنه 
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الدادائية قد قدمت عونًا  اكت�ضب خا�ضية ح�ضية. وبهذا تكون 

االأول  االإلهائي يف املقام  اأن عن�رصها  التي ال �ضك  لل�ضينما، 

هو عن�رص ح�ضي؛ 

اإىل  تنفذ  التي  والروؤى  امَل�ضاهد  تعاقب  على  قائمة  اأنها  اأي 

يتم  التي  ال�ضا�ضة  بني  املرء  قارن  لو  دفعات.  على  امُل�ضاهد 

فاإن  اللوحة،  فيها  املوجودة  وال�ضا�ضة  عليها  الفيلم  عر�ض 

قبل  تركها  ي�ضتطيع  لكنه  التاأمل،  اإىل  الناظر  تدفع  االأخرية 

االنتهاء من تفاعله معها، اأما مع ال�ضينما فاإنه ال ي�ضتطيع. اإنه 

بالكاد يفلت عينيه منها، طاملا اأنها تتغري. وهكذا لي�ض بو�ضع 

النظر اأن ي�ضخ�ض طوياًل اإليها. اإن دوهامل)]( الذي كان ُيكّن 

مقتًا لل�ضينما وال يعرتف باأهميتها وال ببنيتها، ي�ضري اإىل تلك 

اأفكر به.  اأن  اأريد  اأفكر مبا  اأن  باإمكاين  احلالة بقوله: »مل يعد 

اإن ال�ضور املتحركة حلت حمل اأفكاري«)28(. اإن زمن تفاعل 

ذلك املتاأمل لل�ضورة ينق�ضي فور اأن تتبدل باأخرى. وهذا ما 

لنف�ضه ككل  يريد  لل�ضينما، والذي  االإ�ضفيني  الفعل  يقوم عليه 

اإن  للذهن)29(.  مكثف  ح�ضور  عرب  يرتاكم  اأن  اإ�ضفيني  فعل 

لل�ضينما بف�ضل بنيتها التقنية فعلها االإ�ضفيني احل�ضي، متامًا 

كذاك الذي لدى الدادائية واملغلف يف نف�ض الوقت باأخالقيات 

حتررت منها )30(.
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اإن اجلمهور هو الرحم الذي تتخلق منه كل ال�ضلوكيات املعتادة 

يف الوقت احلا�رص جتاه االأعمال الفنية الوليدة. الكمية هنا قد 

حتولت اإىل كيفية: فهذا احل�ضد ال�ضخم من املهتمني قام بخلق 

حرية  يف  املدقق  يجعل  اأمر  وهو  االهتمام.  من  مغاير  نوع 

خمزية.  ب�ضورة  يتجلى  بدء  ذي  بادئ  االهتمام  هذا  اأن  من 

اإمنا هل لهوؤالء اأن يلتفتوا ملثل هذه االأمور، وهم املتم�ضكون 

بكل ما لديهم من �ضغف باجلانب ال�ضطحي للم�ضاألة. واإذن مل 

يكن لـ دوهامل اإال اأن يعرب عن نف�ضه بكل تطرف. اإن ماأخذه 

على ال�ضينما قبل كل �ضيء هو نوعية االهتمام الذي تبثه يف 

ت�ضلية  لعبيد،  وقت  تق�ضية   « بـ  ال�ضينما  �ضمى  لقد  اجلمهور. 

املخاوف..  تتاآكلها  كادحة،  بائ�ضة،  مثقفة،  غري  خملوقات 

ت�رصم  وال  مدارك،...  ت�ضرتط  وال  تركيزاً،  تتطلب  ال  فتمثيلية 

ال�ضخرية،  اإىل  يدعو  ما  �ضوى  اأماًل  تبعث  القلب وال  �ضوءاً يف 

اأجنلو�ض«)31(.  لو�ض  يف  >جنمًا<  ما  يومًا  بطلها  �ضي�ضبح 

اإنها يف االأ�ضا�ض �ضكوى قدمية، حيث نرى اأن العامة تبحث عن 

الت�ضلية، بينما الفن يتطلب من املتاأملني الرتكيز. وتلك عبارة 

مبتذلة. اإمنا يبقى ال�ضوؤال عما اإذا كان لديه موقف ا�ضتق�ضاء 

الأمر ال�ضينما – اأي تفح�ضها عن كثب. الت�ضلية والرتكيز هما 

يف موقف نقي�ض ي�ضمح لنا بالتعبري التايل: اإن املتاأمل للعمل 

اإنه داخل يف ذلك العمل وهو  اإن�ضان يتعمق يف نف�ضه؛  الفني 

يقراأ اأ�ضطورة ر�ضام �ضيني يتاأمل لوحته املنتهي من ر�ضمها. 

وعلى العك�ض بالن�ضبة للجمهور املت�ضلي، فهو يتعمق يف العمل 

الفني. االأبنية اأو�ضح مثال. لقد قدم الفن املعماري منذ القدم 

عند  الت�ضلية  يف  قبواًل  يلقى  فني  عمل  الأي  االأويل  النموذج 

اجلمهور. فمعايري قبول الفن املعماري هي املعايري االأجدى. 

اإن املباين رافقت االإن�ضان منذ فجر تاريخه. اأما ال�ضيغ الفنية 

االإغريق  مع  الرتاجيديا  ن�ضاأت  لقد  واندثر.  ولد  منها  فكثري 

لتّمحي معهم، ولتعاد احلياة جمدداً بعد قرون، اإمنا »لن�ضقها« 

التي  كاالأودي�ضة(،  املالحم  من  )نوع    EPOSالـ ملحمة  فقط. 

يف  جذوتها  انطفاأت  ال�ضعوب،  فتوة  ع�رص  اإىل  مولدها  يعود 

�ضنيعة  الت�ضكيلي  والفن  النه�ضة.  ع�رص  نهاية  يف  اأوروبا 

الع�ضور الو�ضطى، ومل تتول تعّهَده اأي فرتة زمنية الحقة. اأما 

الدوام.  على  متوا�ضل  اأمر  فهو  ال�ضكنى  اإىل  االإن�ضان  احتياج 

ومل يكن لفن البناء اأن ي�ضبح ُبوراً على االإطالق. اإن تاريخه 

بالن�ضبة  باأهمية  واأثره حا�رص  اآخر،  اأطول من تاريخ كل فن 

بالعمل  عالقته  خالل  من  اجلمهور  لتقييم  حماولة  الأية 

اجلمايل.  واحل�ض  االحتياج  اأهمية م�ضاعفة:  وللمباين  الفني. 

ملثل  معنى  ثمة  لي�ض  وب�رصي.  مادي  نقول:  اأن  االأحرى  اأو 

التقبل لو تخيله املرء على �ضكل تقبل جماعي، كما هو  ذلك 

من  ثمة  ولي�ض  �ضهرية.  مبان  اأمام  مثاًل  ال�ضواح  لدى  معتاد 

اجلانب  من  هو  الذي  االأمر  لذلك  مقابل  اأي  املادي  اجلانب 

بلوغه عن  احل�ضي ال ميكن  التقبل  اإن  تاأمل.  الب�رصي حم�ض 

طريق التاأمل، بقدر ما هو عن طريق التعود. اأما بالن�ضبة للفن 

التقبل  على  بعيد  حد  اإىل  ينطبق  االأخري  هذا  فاإن  املعماري 

منه  بكثري  اأقل  م�ضدود  انتباه  لدى  حدوثه  اأن  كما  الب�رصي. 

لدى تاأمل عار�ض. غري 

لديه  ت�ضبح  املعماري  الفن  يف  املت�ضور  القبول  هذا  ان 

التي  الواجبات  اإن  حيث  الظروف.  بع�ض  يف  كن�ضية  قيمة 

مت و�ضعها يف ع�رص التحوالت جلهاز االإدراك الب�رصي لن 

يتم التخل�ض منها عن طريق علم الب�رصيات، اأي عن طريق 

بعد  التعود،  خالل  من  تدريجيًا  تذليلها  �ضيتم  بل  التاأمل. 
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االنتهاء من اأمر التقبل احل�ضي. 

اإن املت�ضلي بو�ضعه اأن يتعود هو اأي�ضًا. بل واأكرث فلكي يكون 

بو�ضعه يف الت�ضلية التن�ضل من بع�ض الواجبات، عليه اأن يثبت 

فقط اأنه �ضار ينبغي عليه اأن يتخل�ض منها بالتعود. فمن خالل 

الت�ضلية، كيف ما كان طرح الفن لها، ي�ضبح التحكم يف كيفية 

PAPPERZE )التخل�ض من اأي واجبات جديدة لـعملية االإدراك 

قائمة  تظل  املحاولة  اأن  ومبا  اليد.  متناول  يف  اأمراً    )TION

ف�ضيفقد  الواجبات،  تلك  مثل  من  التخل�ض  يف  للفرد  بالن�ضبة 

الفن واجباته االأ�ضعب واالأهم، طاملا اأن بو�ضعه جتنيد العامة 

خلدمته. وهذا ما يقوم به حاليًا يف ال�ضينما.

 هناك حالة من القبول يف م�ضاألة الت�ضلية ملحوظة يف �ضتى 

ميادين الفن من خالل عملية اال�ضتن�ضاخ املتزايدة، وهي تعد 

ظاهرًة لتغيريات جوهرية يف م�ضاألة االإدراك. وقد اأ�ضبح لديها 

بال�ضينما اأداتها التدريبية اخلال�ضة. فال�ضينما من خالل فعلها 

االإ�ضفيني تتقابل وجهًا لوجه مع ال�ضيغة القبولية تلك. اإنها، 

الفن فح�ضب،  باإعطائها اجلمهور موقفًا نقديًا، ال تلغي قيمة 

بل وجتعل من املوقف النقدي احلقيقي موقفًا ال يحظى باأي 

اعتبار. فاجلمهور هو املتفح�ض، وهو املت�ضلي اأي�ضًا.

خامتة

اإن الربوليتارية املتزايدة لإن�صان اليوم والتكتالت املتزايدة 

الفا�صية  للعامة هما وجهان حلدث واحد هو نف�صه. حتاول 

تنظيم وا�صتيعاب اجلماهري الربوليتارية النا�صئة حديثًا، دون 

اأي م�صا�س منها بعالقات امللكية التي ت�صعى تلك اجلماهري 

اإىل اإزالتها. فالفا�صية ترى �صالمتها يف اأن ترتك للجماهري اأن 

تعرب عن نف�صها )ل اأن تعرب عن حقها باأي وجه من الوجوه(

والفا�صية  امللكية؛  عالقات  تغيري  حق يف  للجماهري    .)32(

انطباعًا باأن يحافظوا عليها. ولذا فاإنها  اأن تعطيهم  حتاول 

اغت�صابها  اأما  ال�صيا�صية.  احلياة  اإىل جتميل  جاهدة  ت�صعى 

ي�صبه  ما،  لزعيم  ال�صجود  على  جتربهم  الذين  للجماهري، 

اغت�صابها لآلة ت�صخرها لإنتاج القيم القدا�صية. 

اإن كل امل�صاعي يف جتميل ال�صيا�صة ت�صل اإىل نقطة واحدة. 

هذه النقطة الواحدة هي احلرب. احلرب، ولي�س �صوى احلرب 

هدفًا  نطاق  اأو�صع  على  ال�صعبية  احلركات  اإعطاء  لها  ميكن 

هذا  على  املوروثة.  امللكية  عالقات  على  احلفاظ  اأجل  من 

اأما من خالل  ال�صيا�صة.  النحو يقدم احلدث نف�صه من خالل 

ميكنها  احلرب  �صوى  لي�س  يلي:  كما  نف�صه  فيقدم  التقنية 

اأجل احلفاظ على  التقنية للحا�رش من  الو�صائل  ح�صد كافة 

عالقات امللكية. وبديهي اأن تاأليه الفا�صية للحرب ل يحتاج 

اإىل م�صاعدة تلك احلجج. ومع ذلك تكفي نظرة واحدة اإليها. 

الأثيوبية:  امل�صتعمرات  البحرية يف حرب  يقول بيان �صالح 

»منذ �صبع وع�رشين �صنة ونحن نرباأ باأنف�صنا عن اأن ي�صار 

عليه  وبناًء  اجلمال....  �صد  اأنها  على  قبلنا  من  احلرب  اإىل 

نوؤكد ما يلي: ... احلرب جميلة لأنها بف�صل الكمامات الواقية 

ومكربات ال�صوت الباعثة للرعب وقاذفات اللهب واملدرعات، 

الذليلة. احلرب جميلة  الإن�صان على املاكينة  تثبت �صيطرة 

لأنها تتطلع اإىل تعدين مرتقب للج�صد الب�رشي. احلرب جميلة 

احلرب  �صائكة.  �صحلبية  بنبتات  الن�صري  املرج  لأنها حتيط 

ف  جميلة لأنها توحد بني نار البندقية ونريان املدافع وتوقُّ

اجلثث، وجتمعها يف  ورائحة  العطور  رائحة  اأ�صواتها، وبني 

معماريًا  فنًا  تخلق  لأنها  جميلة  احلرب  واحدة.  �صيمفونية 

الهند�صية  والأ�رشاب  للدبابات،  املعماري  الفن  مثل  جديداً، 

قرى  من  املنبعثة  الدخانية  اللولبية  والأ�صكال  للطائرات، 

حمرتقة، واأ�صياء اأخرى كثرية..... فيا �صعراء وفناين امل�صتقبل 

حتى  وذلك  احلرب،  جلمالية  اجلوهرية  الأمور  هذه  تذكروا 

ت�صبح دائرتنا م�صاءة ب�صعر جديد وفن نحت جديد.... م�صاءة 

من تلك الأ�صياء!«)33(

هذا اخلطاب لديه ميزة ال�رشاحة. اإن �صيغة �صوؤاله �صت�صبح 

اليوم تقدم  الديالكتيكي. فجمالية حرب  م�صتخدمة من قبل 

اإذا مت تقييد قوى الإنتاج بنظام امللكية  نف�صها له كالتايل: 

احللول  تزايد  فاإن  منها،  وال�صتفادة  للطبيعة  ت�صخريها  يف 

املوؤقتة وتزايد ال�رشعة وم�صادر القوة، �صيف�صي اإىل اأن يكون 

هناك توجه لال�صتفادة من موارد غري طبيعية. وهكذا فاإنها 

دمار،  من  مبا حتدثه  التي،  احلرب،  ال�صتفادة يف  تلك  جتد 

تعطي دلياًل على اأن املجتمع مل يكن نا�صجًا مبا يكفي جلعل 

التقنية مل تكن متمر�صة مبا  اأن  الأوىل، وعلى  اأداته  التقنية 

يكفي للتغلب على القوى الجتماعية. واإذن فاحلرب بحمالتها 

الرهيبة تقررها حالة التناق�س بني و�صائل الإنتاج اجلبارة 

وال�صتفادة ال�صئيلة من الطبيعة يف عملية الإنتاج )بكلمات 

اأخرى حالة البطالة والفقر يف اأ�صواق الك�صاد(.

لها  اأ�صبح  التي  التقنية  مترد  هي  الإمربيالية  احلرب  اإن   

حقوق على »املعدن الب�رشي«، هي تلك احلقوق التي حظرها 

املجتمع عليها يف معدنه الطبيعي. فبدًل من تعميق وت�صذيب 

الأنهار ها هي ذي تقوم بحرف ال�صيل الب�رشي واإ�صجاعه يف 

هي  ها  طائراتها  من  ببذور  الدول  ر�س  من  وبدًل  خنادقها، 

تر�س القنابل على املدن؛ حيث اأوجدت لها يف حرب الغازات 

ال�صامة و�صيلة لطم�س الأورا بنوع جديد.
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اأن  »Fiat ars P pereat mundus«)]( هكذا تقول الفا�ضية وتتوقع 

تلقى لدى احل�س الفني، املتبدل من قبل التقنية، قبوًل ور�صًى، 

اأو لدى ذلك احل�س املتبدل، كما تقر البحرية، من قبل احلرب. 

جلي اأنها ذروة واأوج الـ l`art pour l`art)]](. فالإن�صانية التي 

كانت يومًا ما مو�صوع تاأمل عند هومريو�صت بالن�صبة لآلهة 

الأوملب، اأ�صبحت مو�صوع تاأمل نف�صها بنف�صها. اإن انحرافها 

و�صل اإىل تلك الدرجة التي جعلتها ت�صهد اإبادتها لنف�صها على 

الأمر بالن�صبة  الأوىل. وهكذا  الدرجة  اأنها متعة جمالية من 

جلمالية ال�صيا�صة، تلك التي متار�صها الفا�صية. اأما ال�صيوعية 

ف�صرتد عليها بت�صيي�س الفن. 

الهوام�ض

PPaul Valéry: Pièces sur l,art. Paris [o. J.] p. 103/104  (La co   )[(

اأحد زعماء  بول فالريي، �ضاعر وفيل�ضوف فرن�ضي. يعترب   .(quête de l,ubiquité
املدر�ضة الرمزية يف ال�ضعر الفرن�ضي. )املرتجم(.

)]( وتعني: فوح، �ضذى، عبق.

)]](  Abel Gance  اأحد رواد ال�ضينما الفرن�ضية. )املرتجم(

الفن.  لتاريخ  فيينا  مدر�ضة  موؤ�ض�ض  النم�ضاوي.  الفن  موؤرخ   ،Alois Riegl  )[(

)املرتجم(.

اأ�ضحاب  واأحد  ال�ضهري  النم�ضاوي  الفن  موؤرخ    ،Franz Wickhoff   )[[(

مدر�ضة فيينا لتاريخ الفن. )املرتجم(.

)](  الفن الأجل الفن

)]](Stéphane Mallarmé  كاتب و�ضاعر فرن�ضي، يعترب اأحد رواد ال�ضعر 

احلديث يف فرن�ضا. )املرتجم(

)]( Eugène Atget  م�ضور فرن�ضي. )املرتجم(.

)]( Sèverin Mars ممثل فرن�ضي. )املرتجم(.

)]](PaulPAlexandre Arnoux  كاتب ومرتجم فرن�ضي. )املرتجم(.

االأمريكي  للممثل  باري�ض( فيلم  امراأة جميلة يف  )ليايل   . العام  الراأي  )]]]( وتعني 

�ضاريل �ضابلن عام 1923. )املرتجم(.

 .1925 �ضابلن  ل�ضاريل  �ضامت  كوميدي  فيلم  الذهب.  ن�ضوة  وتعني:   )[[[[(

)املرتجم(.

)]]]]]( Fra Angelico  ر�ضام من ع�رص النه�ضة االإيطالية. عرفه معا�رصوه 

با�ضم فرا جيوفاين. )املرتجم(.

)](Luigi Pirandello م�رصحي وكاتب و�ضاعر اإيطايل، حائز جائزة نوبل 

لالآداب لعام 1934. )املرتجم(.

وال�ضينما.  النف�ض  وعلم  الفن  يف  اأملاين  ومنظر  كاتب   Rudolf Arnheim)[[(

)املرتجم(.

)](  وتعني : جراح،، اأو �ضينمائي

)]( Fehlleistung م�ضطلح عند فرويد متعلق باالأفعال العفوية والتعبريات اللفظية 

اأو يف  ال�ضماع  اأو يف  التحدث  زلل يف عملية  اأو  اختالل  باأنها  اإليها عادة  ي�ضار  التي 

اأطروحته:  يف  فرويد  و�ضعها  النظرية  هذه  الالوعي.  يف  داللتها  لها  والتي  الروؤية، 

اال�ضطراب النف�ضي يف احلياة اليومية. )املرتجم(

العقلية.  االإدراك  عملية  لتمييز  اليبنتز  ا�ضتخدمه  م�ضطلح   Apperzeption  )[[(

اإدخاله  اإدراك ال�ضيء بوا�ضطتها من خالل الذاكرة وال�ضيطرة عليه ومن ثم   حيث يتم 

يف الوعي. )املرتجم(

هزلية.  نزعة  ذو  فني  اأثر  وهي  اجلنوين.  االإ�رصاف  وتعني:   Extravaganz  )[(

)املرتجم(.

وعدمية.  هزلية  نزعة  ذو  فني  اأثر  اأي�ضًا  وهي  فجاجة.  وتعني:   Kruditgt  )[[(

)املرتجم(.

العاملية  اأثناء احلرب  الدادائية حركة ثقافية انطلقت من زيوريخ )�ضوي�رصا(،   )[[[(

االأوىل، كنوع من معاداة احلرب، بعيداً عن املجال ال�ضيا�ضي، واإمنا من خالل حماربة 

احلركة على كل  اأثرت  الفرتة من  1916 وحتى 1921.  برزت يف  وقد  ال�ضائد.  الفن 

امل�رصح،  الفن،  نظريات  الفوتوغراف،  الر�ضم،  االأدب،  الب�رصية،  بالفنون  له عالقة  ما 

والت�ضميم.

)](  فليكن فنًا- هالك هذا العامل. عن الالتينية. )املرتجم(.

)]](  الفن الأجل الفن. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Paul Valéry: Pièces sur l,art Paris [o. J], p. 105 ( La conquête  )1(

.( de l,ubiquité
)2( بالطبع ما زال تاأريخ العمل الفني يحوي الكثري: املونا ليزا على �ضبيل املثال، نوع 

وعدد الن�ضخ التي مت ا�ضتن�ضاخها يف القرون ال�ضابع ع�رص والثامن ع�رص والتا�ضع ع�رص. 

)3(   متامًا الأن االأ�ضالة ال ميكن اإعادة اإنتاجها، وما التغلغل العميق لبع�ض عمليات 

اإعادة االإنتاج، وقد كانت تقنية، اإال دليل مادي على متايز  وفارق االإ�ضالة عن �ضواها. 

لهذه  وكان  فروق.  هكذا  مثل  على  التمر�ض  هي  الفن  لتجارة  وظيفة  اأهم  كانت  فقد 

التجارة اهتمام ملمو�ض بفرز الن�ضخ املختلفة الأي قطعة خ�ضب، قبل وبعد النق�ض، عن 

الن�ضخ املختلفة الأي قطعة نحا�ض وما �ضابه. ومع اكت�ضاف النحت على اخل�ضب ميكن 

للمرء اأن يقول: اإن جودة االأ�ضالة كانت معطوبة اجلذور قبل دفقها لنورها الالحق. اإن 

�ضفة »اأ�ضلي« مل تعد لوحة ع�رص اأو�ضطية ملرمي العذراء وقت ر�ضمها، بل �ضتاأخذ، طوال 

القرون الالحقة، كامل فخامتها.

اأي  قبل  حال  اأية  على  متيز  االأقاليم  يف  فاو�ضت  مل�رصحية  الهزيل  التمثيل  اإن     )4(

للمرء  اأمكن  الذي  وال�ضيء  فاميار.  لتمثيلها يف  اأحدث حما�ضًا  باأنه  فاو�ضت  فيلم عن 

ا�ضتدعاوؤه ب�ضكله التقليدي من الذاكرة اأمام خ�ضبة امل�رصح، كان غري م�ضتفاد منه قبل 

عر�ض الفيلم، وهو اأن يوهان هايرن�ض مريك، �ضديق ال�ضباب جلوته، قد اأُوِدع �ضخ�ضية 

ميفي�ضتو، وغري ذلك من االأ�ضياء امل�ضابهة.

PAbel Gance: Le temps de l,image est venu, in: L,art cin   )5(

matographique 11. Paris
االجتماعية  الوظيفة  اإخالء  يعني:  اأن  ميكن  للجمهور  اإن�ضانيًا  االأ�ضياء  تقريب    )6(

للرا�ضد عن جمال روؤيته. وهذا ال ي�ضمن اأن الوظيفة االجتماعية للرا�ضد  )البورتريه( 

يومنا هذا، وهو يقوم بت�ضوير جراح م�ضهور على طاولة االإفطار اأو يف مكان تواجده، 

�ضت�ضيب هدفها ب�ضكل اأكرث مما كان عليه الر�ضام يف القرن ال�ضاد�ض ع�رص وهو ي�ضور 

تو�ضيف  اأو  بعر�ض  يقوم  وهو  الت�رصيح،  علم  يف  رمرباند  املثال  �ضبيل  على  اأطباءه، 

ذلك اجلمهور.

)7(  اإن تعريف االآورا على اأنها »ظاهرة بعد مهما كانت قريبة«، ال يعني �ضيئًا �ضوى 

عك�ض  فالبعد  لها.  املعا�رصة  الوعي  اأ�ضكال  يف  الفني  للعمل  القدا�ضية  القيمة  �ضيغة 

املادة  هو  الواقع  يف  والرتفع  املرتفع.  التباعد  هو  هنا  اجلوهري  والبعد  القرب. 

االأ�ضا�ضية لل�ضورة القدا�ضية. وعليه �ضتظل تلك ال�ضورة بالن�ضبة لطبيعتها »بعيدة مهما 

كانت قريبة.«. اأما القرب الذي مبقدور املرء بالن�ضبة لطبيعته اال�ضتحواذ عليه، فاإنه ال 

يوؤثر على البعد الذي يتم االإبقاء عليه بعد ظهور العمل.

)8( يف املعيار الذي تتاأمم فيه القيمة القدا�ضية للوحة وتخرج عن ممتلكات الكني�ضة 

ت�ضبح الت�ضورات عن االإكثار من �ضورتها االأحادية اأكرث غرابة وغمو�ضًا. اإن اأحادية 

اأو  اأحادية الر�ضام  اإق�ضاوؤه على الدوام عن  ظهورها ال�ضائد يف ال�ضورة القدا�ضية يتم 

عمله الت�ضويري يف ت�ضور املتلقي. اإن مفهوم االأ�ضالة لي�ض له على االإطالق اأن يتوقف 

عن اجلنوح اإىل مفهوم اأن كل عمل مرتبط ب�ضاحبه. )ويتجلى هذا االأمر ب�ضكل خا�ض 

والذي  االآلهة،  من خادم  مااًل  مقابله  يتلقى  ما  كل  جمع  اإىل  ال�ضغوف  ال�ضخ�ض  لدى 

ي�ضهم من خالل ملكيته للعمل الفني بتقوية الطاقة التعبدية(. وبالرغم من هذا يظل 
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الفن وم�ضادرته عن  الفن: فبتاأميم  االأ�ضلي جليًا وله اعتباره يف  العمل  دور مفهوم 

الكني�ضة كانت االأ�ضالة قد حلت حمل  القيمة التعبدية.

)9(  بالن�ضبة لالأعمال ال�ضينمائية فاإن اإعادة اإنتاجها تقنيًا، ولي�ضت كذلك يف اأعمال 

التقنية  االإنتاج  الوحيد النت�ضارها بكرثة هائلة. فاإعادة  ال�رصط  الر�ضم، هي  اأو  االأدب 

لالأعمال ال�ضينمائية ترتكز ب�ضكل رئي�ضي على تقنية االإنتاج.  وهذه متكنها لي�ض فقط 

من ن�رصها اأكوامًا ب�ضكل اأكرث من مبا�رص، بل وجتربها على ذلك بالقوة. هي جتربها 

بر�ضم  القيام  مثاًل  بو�ضعه  واحداً،  �ضخ�ضًا  اأن  ولدرجة  جداً  مكلف  ما  فيلم  اإنتاج  الأن 

يف  كان   1927 العام  يف  مبفرده.  فيلم  باإنتاج  القيام  بو�ضعه  لي�ض  مبفرده،  �ضورة 

ح�ضبان املرء اأن فيلمًا �ضخمًا ال بد، كي يدر اأرباحًا، من اأن ي�ضل اإىل جمهور تعداده 

ت�ضعة ماليني �ضخ�ض. اإال اأنه مع الفيلم الناطق تراجع االأمر خطوة اإىل الوراء؛ حيث اأن 

جمهور الفيلم اقت�رص على حدود اللغة، وحدث هذا االأمر بالتزامن مع بروز امل�ضلحة 

القومية من خالل الفا�ضية. غري اأن االأهم من هذه االنتكا�ضة، التي مت التخفيف منها من 

خالل دبلجة الفيلم وترجمته، هو عالقته البادية للعيان بالفا�ضية. اإن تزامن كليهما 

يف الظهور  ناجم عن اأزمة االقت�ضاد. هذه  اال�ضطرابات التي اأدت ب�ضكل يثري الده�ضة 

اإىل  اأدت  التي  نف�ضها  هي  بالقوة،  النا�ضئة  امللكية  عالقات  على  االإبقاء  حماولة  اإىل 

قيام راأ�ض مال ال�ضينما امل�ضبب لالأزمة، بالتعجيل من التح�ضريات بخ�ضو�ض ال�ضينما 

الناطقة ب�ضيء من االرتياح مبرور  ال�ضينما  اإرها�ضات ن�ضوء  اأوحت  الناطقة. ومن ثم 

الوقت. وبالطبع لي�ض فقط الأن الفيلم الناطق قاد اجلماهري جمدداً اإىل دار ال�ضينما، بل  

الأنه خلق اأي�ضًا من �ضناعة الكهرباء روؤو�ض اأموال جديدة اأ�ضيفت اإىل راأ�ض ماله. وكان 

هذا من املنظور اخلارجي اأمراً يقت�ضي اهتمامًا حمليا، اإمنا من املنظور الداخلي ظلت 

�ضناعة الفيلم م�ضاألة مدولة كما كانت عليه يف ال�ضابق. 

)10(    ال ت�ضتطيع الربوليتاريا هذه مع علم جمال املثالية -والتي يحا�رصها مفهوم 

املثالية للجمال ب�ضبب اأنها طبقة معزولة )اأو طبقة منكفئة على نف�ضها(- اأن ت�ضل اإىل 

حالة تلك. اإنها على اأية حال تف�ضح بو�ضوح عند هيجل كيف اأنها ت�ضيق ذرعًا باملثالية. 

»اإن ال�ضور«، هكذا يقول يف حما�رصاته عن فل�ضفة التاريخ، »امتلكها االإن�ضان منذ وقت 

طويل: والورع هو الذي اقت�ضاها منذ وقت مبكر بالن�ضبة للعبادة. غري اأن الورع مل يكن 

بحاجة اإىل �ضور جميلة، فهذه كانت مزعجة بالن�ضبة له. كما اأن هناك �ضيئًا �ضطحيًا 

يف ال�ضورة اجلميلة، لكن طاملا اأنها جميلة فاإن روحها تخاطب االإن�ضان. بيد اأنه يف 

مثل تلك العبادة يكون التعلق باأي �ضيء اأمراً �رصوريًا، فالعبادة بحد ذاتها لي�ضت �ضوى 

جتّل للروح ال لون له.... والفن اجلميل هو  ..... الذي تولد يف الكني�ضة بالذات،.... مع اأن... 

الفن قد انتزع نف�ضه من قواعد الكني�ضة.« )جيورج فيلهلم فريدري�ض هيجل: االأعمال ، 

الطبعة الكاملة على ح�ضاب جمعية اأ�ضدقاء املرحوم. الف�ضل التا�ضع: حما�رصات عن 

فل�ضفة التاريخ، بقلم اإدوارد جان�ض. برلني p،1837.414( ثمة اأي�ضًا يف املحا�رصات 

يف  يقول  حيث  هنا.  مب�ضكلة  �ضعر  هيجل  اأن  اإىل  ي�ضري  مو�ضع  اجلمال  بعلم  اخلا�ضة 

تلك املحا�رصات: »... ينبغي علينا من هذا املنطلق اأن نقد�ض اأعمال الفن ونوؤلهها. اإن 

االنطباع الذي تبعثه تلك االأعمال هو انطباع من نوع رفيع. واأما ما الذي يثار فينا 

من خاللها، فما يزال بحاجة اإىل تدقيق كبري«. )هيجل، c.Bd.1.10 حما�رصات عن 

.)H. G. Hoto. Bd. i. Berlin 1835, p.14 علم اجلمال. بقلم

)11(  اإن انتقال النوع االأول من اأنواع تقبل الفن اإىل النوع الثاين هو الذي يحدد امل�ضار 

التاريخي لتقبل الفن باملجمل. ومع ذلك تتجلى ب�ضكل مبدئي حالة التذبذب بني كال 

هذين النوعني من القبول مع واحدية اأي عمل فني. على �ضبيل املثال مع لوحة مرمي 

العذراء لرافائيل ]كاتب ور�ضام من�ضاوي. يعد اأحد اأدباء احلركة التعبريية )املرتجم([. 

)املرتجم([-  ال�ضامية  الدرا�ضات  يف  اأملاين  ]عامل   - جرمي  هوبرت  بحث  �ضدور  منذ 

واملرء يعرف اأن هذه اللوحة ر�ضمت يف االأ�ضا�ض لغر�ض االإنتاج. كان دافع جرمي للقيام 

ببحثه هو هذا ال�ضوؤال: ما معنى هذين العمودين اخل�ضبيني يف مقدمة ال�ضورة، اللذين 

ي�ضتند عليهما ذانك املالكان ال�ضغريان؟كيف اأمكن، يوا�ضل جرمي �ضوؤاله، لرافائيل اأن 

اأن  اأدى هذا البحث اإىل  يحدو به االأمر لالإنعام على ال�ضماء مبثل هذين البوابني؟ لقد 

لوحة مرمي العذراء حني �ضجي البابا �ضيك�ضتو�ض يف التابوت اأ�ضبح معهوداً بها اإليه. اإن 

ت�ضجية الباباوات على التوابيت اأمر كان يحدث يف زاوية معينة من دير تابع لكني�ضة 

القدي�ض بطر�ض. ها هي لوحة رافائيل اأريد لها اأن تهمد يف ذلك التابوت، يف ركن منزو  

خلف الدير. ال�ضيء الذي ت�ضوره رافائيل بلوحته تلك، هو كيف اأن العذراء تنبعث من 

خلف ذلك الركن املحاط بذانك البوابني االأخ�رصين وتقرتب عرب ال�ضحاب من التابوت 

البابوي. لقد لقيت �ضورة رافائيل قيمة اإنتاجية كبرية يف جنازة �ضيك�ضتو�ض. بعدها 

بوقت قليل كانت قد علقت على الهيكل الكبري يف كني�ضة الرهبان ال�ضود يف بيان�ضن�ضا. 

اأما �ضبب هذا النفي فهو الطقو�ض الرومانية. فالطقو�ض الرومانية حترم ال�ضور، التي 

تعر�ض يف احتفاليات الدفن، من اأجل اال�ضتزادة من العبادة يف الهيكل. وبهذه الالئحة 

اأنه من اأجل اأن يربح �ضعراً منا�ضبًا خل�ضت  اإال  كان عمل رافائيل قد قلل من اأهميته. 

الهيكل.  على  املعلقة  ال�ضورة  على  ب�ضمت  �ضربها  حتتمل  اأن  اإىل  املركزية  البابوية 

ومن اأجل منع م�ضاهدتها، ذهب اأحدهم بال�ضورة اإىل جمعية دينية يف مدينة �ضغرية 

نائية.

العمل  مفهوم  »اإن  يقول:  حيث  اآخر،  م�ضتوى  على  اإمنا  لربي�ضت،  مطابقة  تاأمالت  هناك   )12(

الفني ال يكون له اعتبار بالن�ضبة لل�ضيء القائم، حني ُي�ضتغل ك�ضلعة، وعليه يتوجب توخي احلذر 

واالحرتا�ض، اإمنا بدون خوف، من اأن ي�ضقط عنا هذا املفهوم، اإن نحن اأردنا الق�ضاء على دور هذا 

ال�ضيء نف�ضه، وال بد من تلك املرحلة، واإال مل يعد له دور خفي. االأمر هنا لي�ض خطوة غري ملزمة 

على الطريق ال�ضحيح، بل اإن ما يحدث معه �ضيجعله يتغري من اأ�ضا�ضه، و�ضيطم�ض ما�ضيه، بل 

واالأكرث هو اأنه حتى لو اأعيد املفهوم القدمي جمدداً - واأ�ضبح هو املفهوم احلايل، ومل ال؟- ملا 

انطم�ضت ذكرى ذلك ال�ضيء من خالل ذلك املفهوم، فقد كان ذات يوم يدل عليه.« )بري�ضت(

Abel Gance, 1. c. (S. 478 , p. 100/1O1 اآبل جان�ض  )13(

 cit. Abel Gance, 1. c. (S. 478>, p. 100 Alexandre اآبل جان�ض  )14(

Arnoux. Cinéma. Paris 1929, p. 28
Alexandre Arnoux: Cinéma. Paris 1929, p. 28 15(  األك�ضندر اأرنوك�ض(

 Neues Wiener» 16(  فران�ض فريفل: حلم ليلة �ضيف. فيلم عن �ضك�ضبري ورامرباند(

«journal
)17(  » اإن ال�ضينما ..... تقدم )اأو بو�ضعها اأن تقدم( وب�ضيء من التف�ضيل �رصوحات معتادة لكل ما 

يزاوله املرء من اأعمال... اأما اأن تقدم �رصوحات عن �ضخ�ضية ذلك املرء فذاك اأمر مغّيب. فم�ضاعر 

املح�ضلة  اأو  املحوري  احلدث  هي  تكون  اأن  اأبداً  لها  لي�ض  ال�ضخ�ضية  تلك  واأفكار  واأحا�ضي�ض 

الرئي�ضية للعمل.« )بري�ضت، C. 286 .1( اإن ات�ضاع حقل العملية التجريبية الذي جعل املمثل 

رهنًا لالآلة، يتطابق مع ذلك االت�ضاع اخلارج عن املاألوف حلقل العملية التجريبية الذي امتد من 

خالل االأو�ضاع االقت�ضادية حتى على م�ضتوى الفرد الواحد. وهكذا تتزايد االأهمية يف اختبار 

وتقييم الكفاءة الوظيفية على الدوام. حيث يتم ا�ضتعرا�ض جوانب من اأداء الفرد يف هذا االختبار. 

فمدير  املخت�ضني.  من  فريق  اأمام  يكونا  اأن  الوظيفية  الكفاءة  واختبار  الفيلم  لت�ضوير  بد  وال 

الت�ضوير يف دار ال�ضينما يقف بال�ضبط يف املكان الذي يقف فيه املراقب يف اختبار الكفاءة. 

PLuigi Pirandello; On tourne, cit. Léon Pierre Quint: Sign    )18(

fication du cinéma, in: L,art cinématographique
اجلانبية  التفا�ضيل  من  عدد  »هناك   –  1932 برلني  فن.  كـ  ال�ضينما  اأرنهامي:  رودولف   )19(

حتظى  امل�رصح،  خ�ضبة  اأ�ضلوب  عن  خاللها  من  ال�ضينمائي  املخرج  ينحرف  التي  امللحوظة 

باهتمام متزايد. وعليه فاإن حماولة جعل املمثل يقوم بعمله دون تزويق، هي املحاولة التي 

كان ين�ضدها دراير واآخرون يف جان دارك ]كارل دراير خمرج �ضينمائي. الدامنارك. )املرتجم([. 

حمكمة  منهم  تتاألف  ممثاًل  اأربعني  وتدريب  تاأهيل  يف  باأكملها  �ضهوراً  الرجل  هذا  ق�ضى  لقد 

املهرطقني. وكان البحث عن هوؤالء املمثلني ي�ضبه البحث عن لوازم م�رصح �ضعبة التجهيز.  بل 

Pcf. Ma )اإنه بذل جهده االأكرب يف تفادي ال�ضبه يف العمر ويف القامة ويف تقا�ضيم الوجه«.  

.(.rice Schultz: Le maquillage, in: L,art cinématographique Vl
اأما وقد اأ�ضبح املمثل الزمة م�رصح، فاإنه لي�ض باالأمر النادر اأن تقوم الالزمة تلك مقام املمثل. 

على اأية حال لي�ض من الغريب على ال�ضينما اأن تكون م�ضتعدة للعهد اإىل الالزمة بدور ما. وبداًل 

من �رصد ما �ضئنا من االأمثلة الطائلة، �ضنتوقف عند مثال واحد متعلق بقوة االإقناع. اإن �ضاعة 

اإن دورها، وهو قيا�ض  االإزعاج. حيث  حائطية يف املم�ضى لن ت�ضبب يف خ�ضبة امل�رصح �ضوى 

الوقت، لي�ض له اأن ين�ضبط يف خ�ضبة امل�رصح من خاللها. اأم لعل الزمن الفلكي �ضيحدث له ت�ضادم 

هو اأي�ضًا بالزمن امل�رصحي يف م�رصحية عادية. لكن بالن�ضبة لل�ضينما �ضيكون من املمتاز جداً 

اأن يكون بو�ضعها اال�ضتفادة من تلك ال�ضاعة يف قيا�ض الوقت. وميكن للمرء  وفق هكذا ظروف 

هنا اأن يدرك ب�ضكل اأكرث و�ضوحًا من اأي حالة اأخرى كيف اأن بو�ضع كل الزمة على حدة اأن يكون 

لها وظيفة معينة يف ال�ضينما. خطوة واحدة فقط من هن �ضتقودنا ا اإىل ذلك البيان الذي اأطلقه 

�ضيظل  اللوازم....  من  على الزمة  والقائم  املرهون  املمثل  »عمل  اأن:  على  فيه  موؤكداً  بودوكني 

ال�ضينمائي  والت�ضوير  االإخراج  )بودوكني:  الفيلم«.  بناء  النظريات يف  اأقوى  اإحدى  الدوام  على 

W. Pudowkin: Filmregie und Filmmanuskrip(. واإذن فال�ضينما هي االأداة 
الفنية االأوىل التي �ضتبقى على ا�ضتعداد الإظهار كيف هو ثقل املادة على االإن�ضان وحتكمها به. 

وبو�ضعها اأن تكون عن�رصاً مميزاً لتمثيل االآلة.

اأي�ضًا.  ال�ضيا�ضة  له جتلياته يف  االإنتاج  اإعادة  العر�ض من خالل  التحول يف و�ضائل  )20( هذا 

يف  وقطعية  حا�ضمة  �رصوط  اأزمة  هي  ال�ضعبية  الدميوقراطيات  تعي�ضها  التي  الراهنة  فاالأزمة 

طريقة عر�ض احلكام. تقوم الدميوقراطيات على الفور بعر�ض احلاكم يف �ضخ�ضية م�ضتقلة واأمام 

ممثلي ال�ضعب طبعًا. فالربملان هو �ضعبه! اأما مع اخرتاع اآلة الت�ضوير التي اأتاحت للمتحدث جعل 

نف�ضه  ال�ضيا�ضي  الرجل  بد ال�ضتعرا�ض  اأي�ضًا، فال  �ضوته م�ضموعًا بال حدود، ومرئيًا بال حدود 
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اأمام تلك االآلة اأن يكون يف املقدمة. كما اأن الربملانيني لديهم نوع من التح�ض�ض اإزاء املمثلني. 

فالراديو وال�ضينما ال يحدثان تغيرياً يف وظيفة املمثل املحرتف فح�ضب، بل ويف وظيفة ذلك 

التحول، بغ�ض  اإن وجهة هذا  اأمامهما م�ضتعر�ضًا نف�ضه.  الذي، وهذا ما يقوم به احلكام، يقف 

النظر عن خمتلف خ�ضو�ضياته، هي الوجهة ذاتها التي  لدى ممثل ال�ضينما ولدى احلاكم. فهي 

ت�ضعى جاهدة اإىل جعل كل املواد املطروحة اأمام الكامريا مادة فيلمية ووفق �رصوط اجتماعية 

النجم والديكتاتور  االآلة املنبثق منها  اأمام  اإىل ظهور باقة جديدة تو�ضع  حمددة. وهذا يوؤدي 

كـ بطلني.

)21( ت�ضيع املالمح املميزة للتقنيات التخ�ض�ضية. يقول األدو هوك�ضالي:  » لقد اأف�ضى التقدم 

التقني... اإىل االنحطاط... فعملية اإعادة االإنتاج التقني وال�ضحافة الدورانية )املطبوعة دورانيًا( 

واالأجور  م�ضتوياته،  كافة  يف  التعليم  اإن  والر�ضوم.  الكتابات  من  حمدوداً  ال  َن�ْضخًا  اأوجدتا  قد 

املرتفعة ن�ضبيًا، خلقا جمهوراً �ضخمًا قادراً على القراءة، بو�ضعه تزويد نف�ضه بكل املواد املقروءة 

وامل�ضورة. ومن اأجل هذا ن�ضاأت ال�ضناعات الكربى. اإال اأن املوهبة الفنية ظلت اأمراً نادراً للغاية؛ 

وال�ضبب هو .... اأن اجلانب االأكرب من النتاجات الفنية يف كل زمان ومكان ظل منحطًا. على اأن 

ن�ضبة املجموع الكلي للنتاجات الفنية اليوم اأكرب مما كانت عليه من قبل... فنحن هنا اأمام حالة 

اأوروبا الغربية قد تزايد  ب�ضيطة من الناحية احل�ضابية. مبرور القرن املن�رصم كان عدد �ضكان 

تقريبًا اإىل ال�ضعف. غري اأن املادة املقروءة وامل�ضورة، اإذا اأردت اأن اأقدرها، �ضتكون على االأقل 

ب�رصب الن�ضبة يف 20، اأو رمبا اأكرث . فاإذا كان تعداد ال�ضكان كذا مليون بغري املواهب الفنية، 

اإذا كان  كالتايل:  نف�ضها  تلخ�ض  واإذن فاحلالة  املواهب.  تلك  مليون مع  كذا  كذا  �ضيكون  فاإنه 

املرء قبل مائة �ضنة يقوم بن�رص �ضفحة واحدة من املواد املقروءة وامل�ضورة، فاإنه اليوم يقوم 

اإذا كان هناك موهبة فنية واحدة قبل  اآخر  اإن مل يكن مائة �ضفحة. من جانب  بن�رص ع�رصين، 

مائة �ضنة، فثمة اليوم موهبتان يف املكان ذاته. اأقر اأنه نتيجة عملية التعليم ال�ضاملة تلك ميكن 

اأن يكون لدينا اليوم عدد كبري من املواهب العبقرية مل يت�ضن له الظهور من قبل، ف�ضار بو�ضعه 

اأن يخرج االآن. وعليه نكون قد خل�ضنا اإىل.... اأن لدينا اليوم ثالث اإىل اأربع مواهب فنية بداًل من 

واحدة فيما م�ضى. ومع ذلك ال ريب اأن ا�ضتهالك املادة املقروءة وامل�ضورة يفوق كثرياً النتاج 

اأي�ضًا. فحالة  الطبيعي للكاتب املوهوب والر�ضام املوهوب. واالأمر نف�ضه مع املادة امل�ضموعة 

مبعزل  امل�ضموعة  للمادة  ا�ضتهالكه  يتزايد  جمهوراً  ا�ضتنه�ضت  والراديو  والفوتوغراف  الرخاء 

عن كل ما  له عالقة بازدياد ال�ضكان وتنامي املو�ضيقيني املوهوبني. وهكذا يقت�ضي االأمر اأن 

جمموع النتاجات الفنية يف �ضتى املجاالت مل يكن على االإطالق اأكرث من ال�ضابق ؛ وال بد  اأن 

يبقى االأمر على حاله طاملا اأن الب�رص ما�ضون يف ا�ضتهالكهم ال�ضخم والباهظ للمواد املقروءة 

 Aldous Huxley: Croisière d,hiver. Voyage en(  ( وامل�ضموعة.«  واملرئية 

Amérique Centrale من الوا�ضح اأن هذا املذهب لي�ض تقدميًا.  
)22(  اإن ج�ضارة امل�ضور ال�ضينمائي تقارن يف حقيقة االأمر بج�ضارة اجلراح. حيث ي�ضعها لوك 

دورتاين يف قائمة االأعمال الرائعة من املنظور العلمي للتقنية وي�رصدها ب�ضيء من التف�ضيل 

فيقول: »تلك اجل�ضارات متطلبة يف علم اجلراحة �ضيما مع العمليات ال�ضعبة. وكمثال �ضاأختار  

معاجلة  ويعني  طبي  ]م�ضطلح     OtoRhino Laryngologie الـ  حاالت  من  حالة 

 endonasale االختالالت الوظيفية لالأنف واالأذن واحلنجرة )املرتجم([ ....؛ و�ضاأطلق عليها

perspektiv ؛ اأو �ضاأكتفي باالإ�ضارة اإىل تلك االأعمال البهلوانية الرائعة التي تقوم، من خالل 
ال�ضورة املنعك�ضة يف املنظار، باإجراء عملية جراحية للحنجرة؛ كما �ضي�ضعني احلديث اأي�ضًا عن 

جراحة االأذن التي تذكرنا بالعمل املتقن لل�ضاعاتي. اإن مثل هذه النتيجة الت�ضل�ضلية للبهلوانية 

الر�ضيقة للع�ضالت لي�ضت هي املطلوبة ملن يريد ترميم ج�ضد االإن�ضان اأو اإنقاذه، بل اإن ما يتحدث 

عنه املرء هنا هو تلك العمليات الباهرة، التي يكون للفوالذ فيها حوار مع االأن�ضجة الرخوة، اأو 

العمليات اجلراحية ال�ضعبة«.

)23(  قد يبدو هذا منهجًا اأخرق؛ لكن، كما ي�ضري منظره الكبري ليوناردو، ميكن ملثل تلك املناهج 

التالية:  بالكلمات  واملو�ضيقى  الر�ضم  بني  ليوناردو  يقارن  زمنها.  ل�ضالح  جُتند  اأن  الرنانة 

اأنه ال ميوت طاملا بقي يهتف باحلياة، وكيف  ال�ضبب يف تفوق الر�ضم على املو�ضيقى هو  »اإن 

للمو�ضيقى التعي�ضة اأن تكون على هذه احلال.... وهي املتبخرة فور اأن تن�ضاأ واملتخلفة جداً عن 

ركب فن الر�ضم، ذاك الفن الذي يتاأبد بالرتو�ض.«  )ليوناردو دافن�ضي: �ضظايا اأدبية وفل�ضفية(.

تبدت جلية يف ع�رص  التي  اإحدى احلاالت  اإىل  �ضنعود  بتلك  �ضبيهة  ن�ضتح�رص حالة  لكي   )24(

من  املتاأتية  واأهميته  النظري  املنقطع  رواجه  له  فن  مع  لوجه  وجهًا  حلظتها  لنكون  النه�ضة. 

اأنه �ضمل عدداً من العلوم احلديثة اأو من االأحداث اجلديدة يف حقل العلوم. فهذا الفن ي�ضم علم 

الت�رصيح وعلم الروؤى وعلم احل�ضاب وعلم املتيورولوجيا )الطق�ض وتقلباته(  وعلم االألوان. يقول 

فالريي: » اإن ما يبدو بالن�ضبة لنا اأكرث بعداً من هذا القول الغريب لذلك الـ ليوناردو، الذي كان 

يعد الر�ضم بحد ذاته غاية ق�ضوى وداللة رفيعة على املعرفة، هو  اأن هذا الفن، بح�ضب معتقد 

اأي  اأمام  اأن يكون حميطًا وجامعًا لكل �ضيء، واأن الرجل نف�ضه مل يكن متهيبًا  الرجل، يقت�ضي 

حتليل معريف �ضنقف- نحن اأبناء اليوم- منك�رصين اأمامه، نظراً لعمقه ودقته«. )بول فالريي(. 

Rudolf Araberin, 1. c. <S. 490>, p. 138  )25(

الفني تتجلى فقط  العمل  »اإن قيمة   : )املرتجم([  ]�ضيا�ضي فرن�ضي  بريتون  اأندريه  يقول    )26(

يف  تقف  مبتدئة  فنية  �ضيغة  كل  اإن  احلقيقة  ويف  امل�ضتقبل«.  النعكا�ضات  �ضورة  باعتباره 

بعينها.  فنية  �ضيغة  على  التقنية  ا�ضتغال  االأول:  اخلط  للتطور.  الثالثة  اخلطوط  التقاء  نقطة 

منه  اإبهام  ب�ضغطة  �ضفحاته  املتفرج  ميّرر  الذي  ال�ضور  األبوم  ثمة  كان  ال�ضينما  جميئ  فقبل 

م�ضتعر�ضًا مالكمة ما اأو مباراة تن�ض، وكان ثمة حركة ديناميكية يف االأ�ضواق ال�رصقية ينبعث 

ن�ضقها من خالل تدوير تلك ال�ضور. واخلط الثاين هو ا�ضتغال ال�ضيغ الفنية املتوارثة، يف بع�ض 

م�ضقة.  اأية  بدون  اجلديدة الحقًا  الفنية  ال�ضيغ  �ضتحدثها  التي  التاأثريات  على  تطورها،  مراحل 

فقبل اأن تظهر ال�ضينما اإىل الوجود حاول الدادائيون من خالل اأعمالهم اإحداث نقلة يف اجلمهور 

�ضيحدثها اأحد الـ »�ضابلنـ« ـات فيما بعد ب�ضكل طبيعي. اأما اخلط الثالث فهو ا�ضتغال التحوالت 

ال�ضيغ  ت�ضتند عليها  لي�ضت �ضوى ركيزة  التي  العر�ض  ال�ضطحية على تغيري طريقة  االجتماعية 

الفنية اجلديدة. فقبل اأن تبداأ ال�ضينما بت�ضكيل جمهورها كانت اللوحات )التي كانت حينها قد 

توقفت عن كونها جامدة يف مكانها( ُت�ضتعر�ض من قبل جمهور حمت�ضد ب�ضكل بانورامي. فقد 

وجد هذا اجلمهور نف�ضه اأمام بارافانت ُعّلقت فيه املج�ضمات، بحيث اإن كل جم�ضم منها ينطبق 

على اأحد الزوار. فراحت ال�ضور االأحادية تظهر اآليًا اأمام تلك املج�ضمات، ال�ضور التي كانت قبل 

اأن يلقى لنف�ضه  اإدي�ضون  اآخر. وبالطرق ذاتها �ضيتحتم على  قليل خر�ضاء متخذة لنف�ضها مكانًا 

عماًل هو اأي�ضًا، وذلك عندما قام )قبل اأن يعرف املرء �ضا�ضة ال�ضينما وطريقة االإ�ضقاط( بعر�ض 

اأول �رصيط �ضينمائي له على جمهور مبحلق بان�ضداه اإىل اآلة من تلك التي يجري فيها ا�ضتعرا�ض 

ال�ضور. – هذا ف�ضاًل عن اأن جدل التطور �ضيظهر بو�ضوح يف تراتبية بانوراما ال�ضور. فقبل اأن 

اأمام تلك  ال�ضينما من اللوحة مو�ضوعًا للتاأمل اجلماعي، كان تاأمل اللوحة ب�ضكل مفرد  جتعل 

املج�ضمات له من االعتبار وال�رصامة ما كان للوحة االآلهة عند الكهنة يف �ضيال.

)27(  اإن ال�ضورة الالهوتية االأوىل لذلك التبحر هي االإدراك؛ وجود ال�ضخ�ض وحيداً مع خالقه. 

للتحرر  الو�ضطى،  للطبقة  الكربى  الع�ضور  لدى  احلرية  �ضكيمة  قويت  االإدراك  ذلك  خالل  فمن 

من الو�ضاية الكن�ضية. اأما يف ع�ضور انحطاطها فقد كان على ذلك االإدراك نف�ضه اأن ي�ضع يف 

ح�ضبانه اإخفاء نزعته ورفدها بتلك القوى التي اأقامها بعالقته مع معبوده، ويكون بذلك قد رباأ 

بنف�ضه عن �ضوؤون العامة.

 Georges Duhamel: Scènes de la vie future. 2e éd., Paris    )28(

1930, P. 52
اأبناء  اإن ال�ضينما هي ال�ضورة الفنية املطابقة خلطورة احلياة املت�ضاعدة التي يلحظها    )29(

اليوم باأم اأعينهم. والعجز عن التحرر من اأفعالها االإ�ضفينية هو تكيف وخنوع االإن�ضانية اأمام 

االأخطار املحدقة بها. فال�ضينما كفيلة باإحداث تغيريات جذرية يف اآلة االإدراك – وهي تغريات 

اإن�ضان عابر  يف �ضوارع املدن الكربى على م�ضتوى وجوده ال�ضخ�ضي، ويعاي�ضها  يعاي�ضها كل 

على امل�ضتوى التاريخي كل مواطن اليوم.

املتعقلة  هي  فكذلك  ال�ضينما  باهتمام  حتظى  بالدادائية  املتعلقة  البيانات  اأن  مثلما   )30(

بالتكعيبية ]اجتاه فني ظهر يف فرن�ضا يف بدايات القرن الع�رصين يتخذ من االأ�ضكال الهند�ضية 

بداية  يف  اإيطاليا  يف  تاأ�ض�ضت  فنية  ]حركة  وامل�ضتقبلية  )املرتجم([  الفني  العمل  لبناء  اأ�ضا�ضا 

جديدة  ثقافة  وبدء  امل�ضتقبل  نحو  التوجه  تعني  �ضمولية  كلمة  وامل�ضتقبلية  الع�رصين.  القرن 

واالنف�ضال عن املا�ضي )املرتجم([. وكال االهتمامني يبدو حماولة ملحة على الفن، كي ي�ضع 

ال�ضينما عن غريها،  الواقع باالآلة. لقد قامت هذه املدار�ض مبحاولة متييز  يف ح�ضبانه ت�رصب 

لي�ض من خالل اال�ضتفادة من االآلة لت�ضوير الواقع فنيًا، بل من خالل نوع من املزج بني الواقع 

املعرو�ض واالآلة املعرو�ضة و�ضهرهما معًا. ولهذا فالدور ال�ضائد يف التكعيبة هو توقع ت�ضييد 

تلك االآلة من خالل علم الب�رصيات؛ اأما يف امل�ضتقبلية فالدور هو توقع االآثار التي �ضتحدثها تلك 

االآلة، وهي االآثار الظاهرة بجالء يف الن�ضق املت�ضارع لل�رصيط ال�ضينمائي. 

Duhamel. 1. c. (S. 503>. p. 58  )31(

)32(  لدينا هنا، ال �ضيما حني نعود اإىل املجالت االأ�ضبوعية التي تكاد تكون ال مغالية يف �ضاأنها 

الفنية  الهائلة لالأعمال  االإنتاج  اإعادة  اإن عملية  الدعائي، حالة تقنية يف غاية االأهمية. حيث 

العيدية  املواكب  فحيثما هي  )اجلماهري(.  للعامة  نوع خا�ض  من  اإنتاج  اإعادة  عملية  تقابلها 

اأ�ضبح  ال�ضخمة والتجمعات الطقو�ضية واملهرجانات الريا�ضية واحلرب، ال �ضيما واأن كل ذلك 

الذي ال حتتاج  نف�ضها هناك.  هذا احلدث،  �ضتجد  العامة  تلك  فاإن  اليوم،  الت�ضوير  الآلة  متاحًا 

خطورته اإىل اإي�ضاح، هو على عالقة وثيقة جداً بتطور عملية اإعادة االإنتاج وبتقنية الت�ضوير. 

مئات  من  مكونًا  ح�ضداً  اإن  للعني.   ظهورها  من  اأكرث  بو�ضوح  لالآلة  تظهر  ال�ضعبية  فاحل�ضود 

الروؤية متاحة  االألوف �ضتتاح له روؤية نف�ضه من عٍل روؤية �ضاملة. لكن حتى عندما تكون تلك 

لعني االإن�ضان، كما هي لالآلة، فاإن تلك ال�ضورة التي �ضتع�ضف بالعني، �ضيكون من غري املمكن 

تكبريها مثل ذلك التكبري الذي تقوم به االآلة. كل ذلك يعني اأن ن�ضاطات العامة، وكذلك احلرب، 

يعطيان �ضيغة �ضلوك اإن�ضاين خا�ضع وم�ضت�ضلم لالآلة.

 . cit. La Stampa Torino  )33(
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درا�ضــــات

)كاركاتري( من اأعمال الفنان علي فرزات - �ضوريا . 



45 ] ناقد واأكادميي من م�رص.   

جتعل  لكي  ال�صيا�صية  اللغة  مت  مِّ �صُ »لقد   

الأكاذيب تلب�س ثوب احلقائق، ولكي تقتل ما هو 

جدير بالحرتام«.

     جورج اأورويل

رمبا كان امل�رصوع الذي قدمه الكاتب والروائي الربيطاين جورج 

القرن  من  االأول  الن�ضف  اأواخر  يف  ال�ضيا�ضة  لغة  لنقد  اأورويل 

الع�رصين هو االأكرث �ضموال وتاأثريا طوال القرن الع�رصين. وقد تبلور 

هذا امل�رصوع يف اأعمال اأورويل االأخرية؛ خا�ضة روايتيه »مزرعة 

االإجنليزية«.  واللغة  »ال�ضيا�ضة  ومقاله  و»1984«،  احليوان«، 

من  لكثري  تغطيته  اإىل  بال�ضمول  اأورويل  م�رصوع  و�ضف  ويرجع 

من  والفكر  واللغة  ناحية،  من  وال�ضلطة  اللغة  بني  العالقة  جوانب 

ناحية اأخرى. اإ�ضافة اإىل اهتمامه بطرق اإنتاج لغة ال�ضلطة، وطرق 

متعددة  دالئل  فثمة  التاأثري  معيار  اأما  ذاته.  الوقت  مقاومتها يف 

عليه؛ مثل وجود روايتيه �ضابقتي الذكر �ضمن معظم قوائم اأف�ضل 

مائة رواية عاملية)1(، كما اأنه على الرغم من مرور اأكرث من �ضتني 

عاما على كتابة مقال »ال�ضيا�ضة واللغة االإجنليزية« فاإنه ال يزال 

�ض يف املدار�ض الثانوية االأمريكية. فبح�ضب جو�ضتاف�ضون يف 
َّ
ُيدر

املدار�ض  ُيطلب من طلبة  ما  فاإنه عادة  املمثِّلة«  »الكلمات  كتابه 

الطالب  ف 
ِّ
ُيعر لكونه  اأورويل؛  مقال  قراءة  واجلامعات  الثانوية 

اللغة والثورة

نقد �خلطاب �ل�سيا�سي فـي �أعمال 

جورج اأورويل 

عماد عبد اللطيف ]

اأكرث  اإحدى  احليوان«  »مزرعة  رواية 

وهي  وانت�صاًرا.  �صهرة  اأورويل  روايات 

كيفية  تناولت  التي  اأعماله  اأوىل 

ا�صتخدام الأنظمة امل�صتبدة للغة لإجناز 

الهيمنة والتحكم يف اجلماهري..



يقوم  التي  بالكيفية  وعيهم  وُينمي  اللغة،  ب�ضيا�ضات 

اإدراكنا  التحكم يف  اأو  الواقع  ال�ضيا�ضيون بتزييف  بها 

التي  املتعددة  الدرا�ضات  التاأثري  هذا  مظاهر  ومن  له. 

قامت  والتي  وا�ضعة،  ومعرفية  زمنية  م�ضاحة  تغطي 

بلغ  وقد  ال�ضيا�ضة.  لغة  حول  اأورويل  اأفكار  مبراجعة 

ا�ضتقاق  ال�ضيا�ضة حد  لغة  اأورويل حول  تاأثري كتابات 

»اأورويلي  م�ضطلح  هو  ال�ضيت  ذائع  اأ�ضبح  م�ضطلح 

اأو التعبري  اأو الكالم  اللغة  Orwellian«، الذي ُيطلق على 

الذي ميار�ض الت�ضليل والتزييف، كما ُيطَلق على العامل 

الذي ت�ضوده ديكتاتورية قهرية م�ضلِّلة.

الناقد  منطلقها  يف  الثالثة  اأورويل  اأعمال  ت�ضرتك 

كل  اهتمام  بوؤرة  يف  تختلف  لكنها  ال�ضيا�ضة،  للغة 

منها. فروايته »مزرعة احليوان« تقدم �ضياغة �رصدية 

اللغوي الذي متار�ضه �ضلطة  اأمثوالتية خلربة الت�ضليل 

ديكتاتورية يف حال الت�ضكل، حتاول تر�ضيخ وجودها 

الكيفية  الرواية على  تركز  ثمَّ  �ضيطرتها. ومن  وفر�ض 

التي ت�ضهم بها اللغة يف اإن�ضاء هذه ال�ضلطة وحمايتها. 

دور  مبعاجلة  اأورويل  فيقوم   »1984« رواية  يف  اأما 

اللغة يف ا�ضتقرار �ضلطٍة ديكتاتوريٍة �ضاملة. وتت�ضمن 

الرواية مناق�ضة نظرية م�ضتفي�ضة للعالقة بني طبيعة 

التفكري  اأفق  اأو حترير  ال�ضائدة وتقييد  ال�ضيا�ضية  اللغة 

لدى املواطنني من ناحية، وتاأثري اللغة ال�ضيا�ضية يف 

ت�ضكيل املجتمع من ناحية اأخرى. بينما يقدم اأورويل 

يف مقاله »ال�ضيا�ضة واللغة االإجنليزية« معاجلة نظرية 

على  مركزا  وال�ضلطة،  اللغة  بني  العالقة  اأوجه  لبع�ض 

و�ضوف  الفا�ضدة«.  »اللغة  ي�ضميه  ما  مقاومة  كيفية 

رواية  يف  ال�ضيا�ضة  لغة  لدرا�ضة  املقال  هذا  نخ�ض�ض 

»مزرعة احليوان« ومقال »ال�ضيا�ضة واللغة االإجنليزية«؛ 

حظيت   »1984« رواية  يف  ال�ضيا�ضة  لغة  الأن  ا 
ً
نظر

باهتمام كبري اإىل حد اإفراد كتب كاملة ملعاجلتها)2(.

كيف ت�رصق اللغة ال�ضيا�ضية ثورات ال�ضعوب؟ من مزرعة 

احليوان اإىل دولة االإن�ضان

اأورويل  روايات  اأكرث  اإحدى  احليوان«  »مزرعة  رواية 

ا. وهي اأوىل اأعماله التي تناولت كيفية 
ً
�ضهرة وانت�ضار

الهيمنة  الإجناز  للغة  امل�ضتبدة  االأنظمة  ا�ضتخدام 

حكاية  الرواية  تقدم  اجلماهري)3(.  يف  والتحكم 

واحليوانات.  الطيور  ل�ضان  على  مروية  اأمثوالتية 

اإحدى  يف  تعي�ض  التي  احليوانات  ثورة  عن  وحتكي 

الذي  جونز«،  »ال�ضيد  املزرعة  مالك  على  املزارع 

والذي  وعملها،  جهدها  وي�ضتنزف  احليوانات  ي�ضتغل 

امل�ضتِغلة.  للراأ�ضمالية  رمًزا  اعتباره  ما  بدرجة  ميكن 

وقد طردت احليوانات »ال�ضيد جونز« والب�رص االآخرين 

من املزرعة، وقررت اأن يكون خري املزرعة ملن يعمل 

فيها؛ اأي احليوانات نف�ضها. ومن ثمَّ فقد تولَّت م�ضوؤولية 

تنظيم املزرعة واإدارتها، ووزعت العمل واالإنتاج فيما 

بينها. 

ثم  ُتولد،  اأن  تو�ضك  ثورة  خما�ض  على  الرواية  ُتفتتح 

تتتبع احلكم الذي توؤ�ض�ضه هذه الثورة والتطورات التي 

التي  الكيفية  ر�ضد  على  الرواية  تركز  عليه.  تعاقبت 

وفر�ضت  الثورة،  احليوانات  بع�ض  �رصقت من خاللها 

با�ضم  االأخرى  احليوانات  على  ديكتاتورًيا  حكًما 

حلم  من  الثورة  حتولت  كيف  وتر�ضد  نف�ضها.  الثورة 

واقع  اإىل  وامل�ضاواة  والرفاه  والتحرر  بالدميقراطية 

تقدم  ذلك  �ضياق  ويف  والِعَوز.  والعبودية  الدكتاتورية 

�ضياغة �رصدية لدور اللغة يف �ضمان خ�ضوع اجلماهري 

ممار�ضاتها  وقبول  اجلديدة،  الدكتاتورية  لل�ضلطة 

القمعية اأو ال�ضكوت عليها. تنطوي مزرعة احليوان على 

الذي  والدور  اللغة،  متار�ضه  الذي  للت�ضليل  عميق  نقد 

تلعبه اللغة يف �رصقة الثورات ال�ضعبية، من اأ�ضحابها 

العالقة  الأوجه  درامية  معاجلة  تقدم  كما  احلقيقيني. 

بني اللغة وال�ضلطة، ميكن ر�ضد اأهم مالمح هذه العالقة 

فيما ياأتي:

الثائرة يف  اجلماهري  الإدماج  اأداة  اللغة  ا�ضتخدام   -1

لالإيديولوجيا.  وظيفة  االإدماج  القائم.  النظام  اإطار 

كتابه  يف  العليم  عبد  د/حممد  ُيعرفه  كما  واالإدماج 

»اخلطاب ال�ضاداتي )القاهرة: دار االأهايل، 1990( هو 
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عملية تتكفل باإدماج االأفراد يف ن�ضيج املجتمع القائم 

عرب منظومة من املفاهيم، ُت�ضكل وعيهم و�ضخ�ضيتهم 

ت�ضمن  بطريقة  وذلك  للواقع؛  ا�ضتجاباتهم  ومنط 

تكيفهم يف اإطار العالقات االجتماعية القائمة... بحيث 

يبدو �ضلوك االأفراد كما لو كان نابعا من اإرادتهم احلرة 

االأ�ضا�ضية  االأداة  هي  واللغة  عليهم.  مفرو�ضا  ولي�ض 

االأ�ضا�ضية  االأداة  ثم  من  وهي  االإيديولوجيا،  لت�ضكيل 

لتحقيق االإدماج. 

لتحقيق  ُت�ضتخدم  اأن  ميكن  التي  الكالم  اأنواع  تتعدد 

مثل  رمزية؛  ذات دالالت  غالبا  تكون  والتي  االإدماج، 

ال�ضعارات واالأنا�ضيد واالأغاين، واخلطب. هذه الن�ضو�ض 

الطبقة  اإيديولوجية  فر�ض  ت�ضتهدف  واخلطابات 

اإيديولوجية  بو�ضفها  تقدميها  طريق  عن  احلاكمة، 

اأنف�ضهم. ويوؤدي  ال�ضعب، وبو�ضفها نتاجا للمحكومني 

»اأمور«  باأنها  لها  املحكومني  االأفراد  اإدراك  اإىل  هذا 

طبيعية؛ اأي غري مفرو�ضة عليهم، وحتمية؛ اأي ال ميكن 

م�ضاندتها.  جتب  اأي  مل�ضلحتهم؛  وتعمل  مقاومتها، 

وت�ضاغ هذه الن�ضو�ض بلغة »اإدماجية« تتحدث دائما 

عن الـ»نحن« دون متييز بني احلاكم واملحكوم. وعلى 

احلكام،  م�ضالح  تخدم  الن�ضو�ض  هذه  اأن  من  الرغم 

بها  اإميانا  االأكرث  املحكومني/االأغلبية هم عادة  فاإن 

وترديدا لها. 

االإدماج  هذا  لتحقيق  متعددة  ن�ضو�ض  ا�ضُتخدمت  لقد 

الطقو�ضية  الن�ضو�ض  خا�ضة  احليوان«  »مزرعة  يف 

»يا حيوانات  ا�ضم  عليه  اأُطلق  الذي  الثورة،  ن�ضيد  مثل 

الذي كانت احليوانات تردده  والن�ضيد  العامل احتدوا«، 

نابليون  وخطب  العلم،  رفع  بعد  اأحد  يوم  كل  �ضباح 

للحيوانات(  زعيًما  بالقوة  نف�ضه  عنيَّ  الذي  )اخلنزير 

يف املنا�ضبات الر�ضمية. باالإ�ضافة اإىل ال�ضعارات التي 

اخلنازير  ا�ضتخدمها  ثم  بالثورة،  املوؤمنون  و�ضعها 

اعرتا�ضاتهم،  واإجها�ض  احليوانات  جهد  ال�ضتنزاف 

م�ضيب«،  دائما  »نابليون  بوك�رص  البغل  �ضعاري  مثل 

نهاية  يف  الدورية  واالأغاين  اأكرب«،  بن�ضاط  و»�ضاأعمل 

التي  ال�ضبع  الو�ضايا  واأخريا،  اأحد.  يوم  كل  اجتماع 

متثل د�ضتور املزرعة بعد الثورة، والتي اخُتزلت يف ظل 

امل�ضادة يف و�ضية واحدة هي »كل ما مي�ضي  الثورة 

على اأربع اأرجل فهو ح�ضن، وعلى اثنتني فهو �ضيء«.

وميكن �رصح الطريقة التي يعمل بها االإدماج بوا�ضطة 

�ضكويلر- برر  فقد  الرواية.  من  املاأخوذة  االأمثلة  اأحد 

والذي  الدعاية،  وزير  عمل  عمله  ي�ضبه  الذي  اخلنزير 

املخ�ض�ضات  اإنقا�ض  نابليون-  اأفعال  بتربير  يقوم 

فيما  احليوانات  جميع  عليها  حت�ضل  التي  الغذائية 

يف  املطلقة  »امل�ضاواة  باأن  واخلنازير  الكالب  عدا 

لقد  )�ض86(.  احليوانية«  مبادئ  تخالف  املجال  هذا 

كان  –عندما  الثورة  بداية  يف  احليوانات  �ضاغت 

اجلميع مت�ضاوين قبل اأن ت�ضيطر اخلنازير على ال�ضلطة- 

ما اأ�ضموه »مبادئ احليوانية«. وت�ضمنت هذه املبادئ 

القيم التي متثل العامل الذي ين�ضد احليوانات تاأ�ضي�ضه. 

هذه املبادئ تت�ضمن حق جميع احليوانات يف العدل 

على  اخلنازير  �ضيطرة  مع  ولكن  وامل�ضاواة.  واحلرية 

ب�ضياغة  وقاموا  املبادئ،  بهذه  التالعب  مت  ال�ضلطة 
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مبادئ جديدة حُتقق م�ضاحلهم، وت�ضلب من 

بقية احليوانات حقوقهم. ومع ذلك مت تقدمي 

هذه املبادئ اجلديدة على اأنها مبادئ جميع 

احليوانات. وبذلك يتم اإ�ضفاء �رصعية وقبول 

تعمل  التي  اجلديدة  املبادئ  على  مزيفني 

مل�ضلحة اخلنازير فقط. 

اإال داخل  2- �ضياغة عامل متخيل ال يوجد 

احلقيقي  العامل  بو�ضفه  وتقدميه  اللغة، 

اللغوي  العامل  هذا  الب�رص.  فيه  يعي�ض  الذي 

اأبدع مما  اأنه لي�ض يف االإمكان  يروج لفكرة 

اإىل حد  ولذلك فهو عامل يختلف،  هو كائن. 

اإجناز  ويتم  املعي�ض.  العامل  عن  التناق�ض، 

ذلك عن طريق:

euphemisms؛  اللغوية  التلطيفات  ا�ضتخدام  اأ( 

يف  التعديل  عن  دائما  »يتكلم  ف�ضكويلر 

املخ�ض�ضات الغذائية، ولي�ض عن االإنقا�ض« 

)�ض86(. 

االأ�ضياء  ت�ضمية  اإعادة  اأو  ت�ضمية  ب( 

واالأ�ضخا�ض بهدف حيازة ال�ضلطة اأو �ضلبها 

اأطلق  احليوان  مزرعة  ففي  االآخرين.  من 

املن�ضاآت  على  ا�ضمه  »نابليون«  الرئي�ض 

االأخرى  احليوانات  بذلت  التي  ال�ضخمة 

الطاحونة  مثل  بنائها  يف  م�ضنية  جهودا 

الهوائية. ومن اأمثلة ا�ضتخدام اللقب اأداة الإعادة ت�ضكيل 

وعي االآخرين بالتاريخ تغيري نابليون للقب �ضكويلر، 

عنها،  للدفاع  وخطط  الثورة  قاد  الذي  اخلنزير  وهو 

احليواين«  »البطل  ميدالية  احليوانات  منحته  والذي 

بعد  نفاه  اأو  نابليون  قتله  اأن  فبعد  ببطولته،  اعرتافا 

»اخلائن«  لقب  عليه  ُيطلق  اأ�ضبح  ال�ضلطة  على  �رصاع 

بعد اأن كان يدعوه بـ»الرفيق«.

ج( ا�ضتخدام �ضعارات مبهمة مبنية على التناق�ض مثل 

والواجبات(،  احلقوق  )يف  مت�ضاوية  احليوانات  »كل 

بع�ضها  من  اأكرث  مت�ضاوية  احليوانات  بع�ض  لكن 

نابليون  ا�ضتخدمه  الذي  وال�ضعار  )�ض100(،  االآخر« 

واالإدارة  نابليون  »انتخب  االنتخابية«:  »احلملة  يف 

التامة« )�ض45(. 

 ، د( ن�ضبة االأفعال اإىل غري فاعلها االأ�ضلي. فكل فعل خريِّ

وكل جناح متحقق اأو حمتمل، وكل انت�ضار حقيقي اأو 

زائف ُين�ضب للقائد )نابليون(، يف حني ُين�ضب كل خطاأ 

اأو هزمية اأو فعل �رصير اإىل خ�ضمه ال�ضابق )امليت(.

هذا العامل ال تقوم اللغة باإنتاجه فح�ضب، بل ت�ضهم يف 

ترويجه وتر�ضيخه اأي�ضا. ويتم ذلك عن طريق ا�ضتخدام 

املغالطات،  من  كبري  قدر  على  تنطوي  اإقناع  طرق 

باملا�ضي  املعي�ض  الواقع  ملقارنة  االأرقام  وا�ضتخدام 

)ما قبل الثورة(. ورمبا تقدم الفقرة التالية من الرواية، 

اإنقا�ض  اخلنازير  قرار  �ضكويلر  فيها  يربر  والتي 

لكال  وا�ضحا  مثاال  احليوانات،  لبقية  املقدم  الغذاء 

اال�ضتخدامني:

�ضابقيه  من  اأبرد  فال�ضتاء  قا�ضية؛  كانت  احلياة  »لكن 

والغذاء اأقل.. ومل يجد –اأي �ضكويلر- اأية �ضعوبة حني 

�رصح لبقية احليوانات اأنه لي�ض هناك اأي نق�ض حقيقي 

الوقت  ويف  ظاهرا.  نق�ضا  هناك  اأن  رغم  االأغذية  يف 

يكون  اأن  ال�رصوري  من  اأنه  البع�ض  راأى  احلا�رص، 

هناك تعديل يف املخ�ض�ضات الغذائية )وكان �ضكويلر 

يتحدث دائما عن التعديل يف املخ�ض�ضات ولي�ض عن 

االإنقا�ض( ورغم هذا التعديل فاإن املخ�ض�ضات �ضخمة 

جونز.  اأيام  احليوانات  تلقتها  بالتي  قورنت  اإذا  جدا 

لديهم  اأن  بالتف�ضيل  لهم  برهن  االأرقام  قراءة  وعند 

ال�ضابق،  اأكرث من  ال�ضوفان واحل�ضي�ض واللفت  االآن من 

و�ضاعات عمل اأقل، ومياه �رصب اأجود،..، ولقد �ضدقت 

احليوانات كل كلمة من التقرير، وخا�ضة اأن اأيام جونز 

قد غابت جزئيا من ذاكرتهم« �ض86.

الن�ض  هذا  يف  امل�ضتخدمة  االإقناع  اأدوات  تت�ضمن 

الغمو�ض الداليل يف مثل التمييز بني »النق�ض الظاهر 

والنق�ض احلقيقي«، وا�ضتخدام التلطيفات اللغوية مثل 

باالإ�ضافة  »االإنقا�ض«،  من  بداًل  »التعديل«  ا�ضتخدام 
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اإىل اال�ضتخدام املتكرر ل�ضيغ التف�ضيل املطلقة؛ الإظهار 

اأف�ضلية االآن على ما م�ضى..اإلخ.

والكبت،  واالإ�ضكات  والوعد  التهديد  اأفعال  اإجناز   -3

اللغة.  تنجزها  اأن  ميكن  التي  االأفعال  من  وغريها 

واملثال االأو�ضح على ذلك هو ال�ضوؤال البالغي املتكرر 

منها  بدا  كلما  احليوانات  على  �ضكويلر  يطرحه  الذي 

اأيها  »حقا،  �ضكوى  جمرد  اأو  تذمر،  اأو  ما،  اعرتا�ض 

الرفاق، اإنكم ال تريدون عودة م�ضرت جونز؟!« )�ض 33، 

49، 56(. هذا ال�ضوؤال الذي ينطوي على التهديد ينجز 

فعل اإغالق املناق�ضة، واإنهاء الكالم؛ ومن ثم اإجها�ض 

فعل االعرتا�ض اأو الت�ضكي اأو التذمر.

4-  اإجها�ض فر�ض احليوانات املحكومة يف االعرتا�ض 

على اأفعال اأو اأقوال احليوانات املحكومة. فثمة م�ضهد 

متكرر يف الرواية ُت�ضتخدم فيه و�ضيلة لغوية الإ�ضكات 

التي تو�ضك على الظهور. يف هذا  االأ�ضوات املعار�ضة 

امل�ضهد تقوم عنزات اأربع، متثل جوقة احلاكم، باإن�ضاد 

اللحظات  يف  طويلة،  زمنية  ملدد  اأكرث  اأو  جملتني 

احليوانات  اأحد  فيها  يتكلم  اأن  يو�ضك  التي  احلا�ضمة 

معرت�ضا  اأو  اخلنازير  كلمات  اأو  ملمار�ضات  منتقدا 

تردد  العنزات  اإظهار خطئها. وتظل  اأو حماوال  عليها، 

لالعرتا�ض،  املنا�ضبة  اللحظة  ت�ضيع  حتى  ن�ضيدها 

ن�ضيد  اأن  من  الرغم  وعلى  لل�ضمت.  املعرت�ض  ويركن 

العنزات ي�ضلب الراغب يف االعرتا�ض فر�ضته يف الكالم، 

الن�ضيد  اأن  اإىل  ذلك  ويرجع  اإيقافه.  ي�ضتطيع  ال  فاإنه 

يت�ضمن حكما قيميا ال ت�ضتطيع احليوانات االعرتا�ض 

عليه؛ الأنه هو ذاته �ضعار املزرعة، الذي يلخ�ض و�ضايا 

»ثورة احليوانات«، ومبادئ »احليوانية«، والذي تردده 

ميكن  والذي  جماعات،  اأو  فرادى  جميعا  احليوانات 

الثورة. وميثل  ُيعد االعرتا�ض عليه خيانة ملبادئ  اأن 

التي  ال�ضلبية  لال�ضتجابات  منوذجا  العنزات  اإن�ضاد 

تدعم اخلطاب ال�ضلطوي.

وقد ا�ضُتخدمت يف الرواية حيلة لغوية اأخرى لتقوي�ض 

هذه  لل�ضلطة.  مقاومتهم  وواأد  املخاطبني،  ا�ضتجابة 

يف  غام�ضة  كلمات  ا�ضتخدام  هي  احليلة 

ال�ضامعني  جلهل  ونظرا  ال�ضلطة،  ن�ضو�ض 

هذه  تطرحه  ما  يتقبلون  فاإنهم  مبعناها، 

ففي  اعرتا�ض.  اأو  ُم�ضاءلة  دون  الن�ضو�ض 

�ضكويلر  يربر  الرواية  من  اخلام�ض  الف�ضل 

دعوة نابليون لبناء الطاحونة بعد اأن رف�ض 

مناف�ضه  اقرتح  عندما  بناءها  ذلك  قبل 

فعله  ما  اأن  �ضكويلر  ذكر  فقد  ذلك.  �ضنوبول 

بالتكتيك...تكتيك،  ي�ضمى  »ما  هو  نابليون 

احليوانات  تكن  ومل  الرفاق!..  تكتيك..اأيها 

الكلمة بال�ضبط، ولكن  تدري ما معنى هذه 

الكالب  اأن  وحدث  باإقناع،  تكلم  �ضكويلر 

ب�ضوت  تهدد  اأخذت  ترافقه  التي  الثالثة 

غليظ مما جعل احليوانات تقبل تعليله بدون 

اأي اعرتا�ض.« �ض50.

اللغة.  طريق  عن  االجتماعية  الالم�ضاواة  تر�ضيخ   -5

»اأ�ضبح  للحيوانات  زعيما  نف�ضه  عني  الذي  فاخلنزير 

قائدنا  يقولون  واإمنا  كنابليون،  يذكرونه  ال  اجلميع 

الرفيق نابليون، كما اخرتعت له اخلنازير األقابا كثرية 

االإن�ضانية(،  )اأبو كل احليوانات(، و)خميف  اأخرى مثل 

االأوز( وغريها.« �ض72.  االأغنام(، و)�ضديق  و)حامي 

وتقوم االألقاب ال�ضابقة على اال�ضم بتمييز نابليون عن 

نابليون؛  ينفيه  الذي  التمييز  ]وهو  احليوانات  بقية 

اأحد يوؤمن باأن  اإنه، بح�ضب اخلنزير �ضكويلر، »ال  حيث 

جميع احليوانات مت�ضاوية اأكرث من نابليون« �ض48[. 

كما تقوم االألقاب بتحديد العالقة بني نابليون وبقية 

اأو  ي�ضميها  ال  التي  العالقة  تلك  ال�ضعيفة،  احليوانات 

ي�ضفها اأحد خارج دائرة الت�ضمية.

لغة اخلنازير

ي�ضتطيع قارئ مزرعة احليوان تتبع الدور الذي متار�ضه 

ويف  وهيمنتهم،  �ضلطتهم  تثبيت  يف  اخلنازير،  لغة 

�ضناعة اأ�ضطورة الزعيم االأوحد، وتعزيز ديكتاتوريته، 

اإن  والرف�ض.  املقاومة  على  االآخرين  قدرة  �ضل  ويف 
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ُتعد  احليوان«  »مزرعة  يف  اخلنازير  لغة 

منوذجا واقعيا للخداع والت�ضليل، وهي يف 

ال  فحني  االأ�ضا�ضية.  القهر  اأداة  ذاته،  الوقت 

ُت�ضتخدم  االآخرين،  ت�ضليل  يف  اللغة  تنجح 

–يف هذه  اإن ما يبدو ماأ�ضاويا  يف قهرهم. 

الرواية- هو قدرة لغة اخلنازير على ال�ضيطرة 

على اأفعال احليوانات، وعلى اإدراكها للعامل 

ال�ضيطرة،  هذه  اأفق  ودوام  فيه،  تعي�ض  الذي 

لكن  املقاومة.  يف  اأمل  بارقة  اأدنى  دون 

املثري للده�ضة لي�ض قدرة لغة اخلنازير على 

خ�ضعت  التي  ال�ضهولة  بل  والقهر  الت�ضليل 

لهذه  تعليال  جند  رمبا  احليوانات.  بها 

القابلية العالية للت�ضليل يف ال�ضفات الذاتية 

للحيوانات امل�ضلَّلة يف الرواية؛ والتي ت�ضمل 

املطلقة يف  والثقة  الذاكرة،  اجلهل، و�ضعف 

اللغة؛ اأعني الغياب الن�ضبي للقدرة على ال�ضك 

يف ما تقدمه اللغة وتكذيبه. 

اإف�شاد اللغة واإف�شاد العامل

يف عام 1946، وبعد ن�رصه لرواية »مزرعة 

احليوان« بعامني، ن�رص اأورويل مقاال بعنوان 

»ال�ضيا�ضة واللغة االإجنليزية«. عر�ض اأورويل 

اأفكاره االأ�ضا�ضية حول اللغة  يف هذا املقال 

العاملية  احلرب  اأثناء  عاملًيا  امل�ضتخدمة  ال�ضيا�ضية 

ال�ضغري  املقال  هذا  حظي  وقد  بعدها.  وما  الثانية 

على  ال�ضيا�ضية  اللغة  دار�ضي  قبل  من  كبري  باهتمام 

مدار العقود التالية)4(.

الن�ضف قرن منذ ن�رص املقال  لقد م�ضى ما يزيد على 

التي  الأول مرة. ومع ذلك فاإن كثريا من املو�ضوعات 

عر�ض لها ما تزال قيد البحث. وما تزال معظم اأفكاره 

تعر�ض  وقد  للتطبيق.  و�ضاحلة  مقبولة  ونتائجه 

اأربع ع�رصة �ضفحة  الذي ال تتجاوز �ضفحاته  املقال، 

من القطع املتو�ضط، لكثري من جوانب العالقة بني اللغة 

وال�ضيا�ضة.

تتاأ�ض�ض املقاربة االأورويلية للغة ال�ضيا�ضية على اإدراك 

من  والفكر  اللغة  بني  املتبادلة  الطردية  للعالقة  عام 

ناحية، وبني اللغة وطبيعة ال�ضلطة احلاكمة من ناحية 

لوظائف  اأولًيا  حتديدا  املقاربة  هذه  وتت�ضمن  اأخرى. 

اللغة ال�ضيا�ضية، والطريقة التي تعمل بها، واالآثار التي 

تنُتج عن ا�ضتخدامها، واأخريا كيفية مقاومتها واإ�ضالح 

ف�ضادها.

واأن  فا�ضدا،  فكرا  ُتنِتج  الفا�ضدة  اللغة  اأن  اأورويل  يرى 

والعك�ض �ضحيح. هذه  فا�ضدة،  لغة  ُينتج  الفا�ضد  الفكر 

العالقة الطردية تن�ضحب اأي�ضا على العالقة بني اللغة 

وطبيعة ال�ضلطة احلاكمة؛ وهو ما جعل اأورويل يتوقع 

واالإيطالية  والرو�ضية  االأملانية  اللغات  اأن  مقاله  يف 

احلرب  واأثناء  قبل  الديكتاتوري  احلكم  فرتات  –يف 
نتيجة  دكتاتورية  اأ�ضبحت  قد  الثانية-  العاملية 

بقاعدة  ذلك  من  ويخرج  ال�ضيا�ضية.  للديكتاتورية 

واأن  �ضيئا البد  العام  اأنه »حني يكون املحيط  موؤداها 

تعاين اللغة« )اأورويل، 1946، 364(. 

مربَّرا؛  ال�ضلطة  ونوع  اللغة  بني  االرتباط  هذا  يبدو 

نتيجة للوظيفة التي تقوم بها اللغة ال�ضيا�ضية لالأنظمة 

الديكتاتورية احلاكمة. فحني تكون الوظيفة االأ�ضا�ضية 

للخطب والكتابات ال�ضيا�ضية هي »الدفاع عن �ضيا�ضات 

ال ميكن الدفاع عنها اأو تربيرها يف الواقع« فاإن اللغة 

احلقائق«  ثوب  تلب�ض  االأكاذيب  »جعل  ت�ضتطيع  التي 

ت�ضبح اأداة حتمية ل�ضمان ا�ضتمرار هذه النظم. وهو ما 

يوؤدي بدوره اإىل تدعيم هذه اللغة الفا�ضدة »امل�ضلِّلة«، 

وتقويتها حتى ًت�ضبح مهيمنة وم�ضيطرة، بينما حُتارب 

اختفائها  اإىل  يوؤدي  مبا  الكا�ضفة،  »ال�ضاحلة«  اللغة 

)الكا�ضفة  اللغتني  بني  النا�ضئ  ال�رصاع  اإن  وتواريها. 

الديكتاتورية  ال�ضلطة  الأن  متكافئ؛  غري  وامُل�ضلِّلة(، 

لغة  ظهور  اإىل  يوؤدي  ما  وهو  امل�ضلِّلة.  اللغة  تدعم 

ديكتاتورية مُتار�ض اإق�ضاًء واإ�ضكاتًا للغات االأخرى.

ت�ضتطيع اللغة الديكتاتورية حتقيق وظيفتها الرئي�ضة؛ 

ظواهر  بوا�ضطة  عنه،  الدفاع  ميكن  ال  عما  الدفاع  اأي 
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االإبهامي  والغمو�ض   ،euphemism التلطفات  قبيل  من 

اإىل اال�ضتعارات  اإ�ضافة   ،sheer cloudy vagueness املطلق 

الفا�ضدة والكلمات الطويلة وامل�ضطلحات املنِهكة. هذه 

والبالغية  اللغوية  اخل�ضائ�ض  بع�ض  متثل  الظواهر 

ال�ضخ�ض  اإليه  يلجاأ  الذي  الفا�ضد  ال�ضيا�ضي  للخطاب 

ب�ضكل غريزي حني »توجد فجوة بني اأهدافه احلقيقية 

واملعلنة« �ض364. ي�رصب اأورويل اأمثلة لبع�ض هذه 

على  التهدئة«  »عمليات  ت�ضمية  اإطالق  مثل  الظواهر 

بعيداً  �ضكانها  اجلو، وتهجري  العزالء من  القرى  تدمري 

بالر�ضا�ضات،  ما�ضيتهم  قطعان  و�رصب  اأوطانهم،  عن 

اإطالق ت�ضمية »ترحيل  اأو  اأكواخهم،  النار يف  واإ�رصام 

اأرا�ضيهم  من  الفالحني  ماليني  انتزاع  على  ال�ضكان« 

وتركهم هائمني يف الطرقات، اأو اإطالق ا�ضم »التخل�ض 

من العنا�رص التي ال ميكن االعتماد عليها« على عملية 

اإطالق الر�ضا�ض على موؤخرات روؤو�ض اأفراد ال�ضعب، اأو 

اإلقائهم يف ال�ضجون ملدد طويلة بدون حماكمة. 

اخلطاب  على  الغمو�ض  باإ�ضفاء  الظواهر  هذه  تقوم 

غياب  هو  �ضببه  اأن  اأورويل  يرى  الذي  ال�ضيا�ضي 

بني  فجوة  توجد  »عندما  اأنه  يرى  حيث  االإخال�ض. 

اأهداف ال�ضخ�ض احلقيقية واملعلنة يتحول املرء، فيما 

ُي�ضبه االأمر الغريزي، اإىل الكلمات الطويلة وامل�ضطلحات 

امُلنهكة« �ض364. ويوؤدي غمو�ض اخلطاب ال�ضيا�ضي 

على  القدرة  عدم  ثمَّ  ومن  املفاهيم،  و�ضوح  عدم  اإىل 

مقاومة اخلطري منها. وي�ضري اأورويل اإىل هذه النتيجة 

يف �ضيغة ا�ضتفهام دال موؤداه: »اإذا كنَت ال تعرف ما 

الفا�ضية فكيف تكافح �ضدها؟«. كما يوؤدي عدم التحديد 

ما  وهو  معانيها،  من  املفردات  اإفراغ  اإىل  املفاهيمي 

بوا�ضطة  ي�ضتطيعون  الذين  ال�ضيا�ضيون  اإليه  ي�ضعى 

و»احلرية«،  »الدميقراطية«،  مثل  معينة  مفردات  ربط 

ال�ضياقات  كل  يف  ا�ضتح�ضارها  يتم  اإيجابية  مب�ضاعر 

حتديد  اإىل  حاجة  دون  املفردة،  فيها  ُت�ضتخدم  التي 

مفاهيمي لها قد يحرمهم من حرية ا�ضتخدامها. واالأمر 

نف�ضه ينطبق على املفردات التي ُيريد ال�ضيا�ضي دمغها 

مبعنى �ضلبي، فيلجاأ اإىل ا�ضتخدامها يف �ضياقات �ضلبية 

العمليات،  هذه  وتعد  معناها.  حتديد  دون 

اللغة،  ال�ضتخدام  اإ�ضاءًة  الأورويل،  وفقا 

وا�ضتعماال غري اأمني ملفرداتها.

الفا�ضدة  اال�ضتعارات  اأن  اإىل  اأورويل  يذهب 

وهو  لال�ضتعارة؛  االأ�ضا�ض  الهدف  ُتف�ضل 

يفكر  التي  لالأ�ضياء  ذهنية  �ضورة  ا�ضتدعاء 

اال�ضتعارة  اأن  اإىل  ذلك  ويرجع  فيها.  املرء 

ا�ضتعارات  على  تنبني  التي  الفا�ضدة 

وميثل  ذهنية.  �ضورا  ُتنتج  ال  متعار�ضة 

»الفا�ضية  بعبارة  الفا�ضدة  اال�ضتعارات  لهذه 

الفذة« �ض361.  اأغنيتها  االأخطبوطية غنت 

توفر  واأ�ضباهها  اال�ضتعارة  هذه  اأن  ويرى 

التفكري  للقارئ الأنها ال تتيح  العقلي  اجلهد 

ب�ضكل حقيقي، وتوؤدي اإىل غمو�ض املعنى.

ال�ضيا�ضية  اللغة  عن  مقاله  اأورويل  بداأ  لقد 

بحكم قيمي و�ضف فيه الكتابات ال�ضيا�ضية 

يف وقته باأنها كتابات �ضيئة. ومل يلبث بعد 

حالة  يف  �ضبًبا  اللغة  ف�ضاد  جعل  اأن  قليل 

عامله  اأن  راأى  التي  ال�ضيا�ضية  الفو�ضى 

اللغة  اإ�ضالح  اأن  راأى  فقد  ثمَّ  ومن  يعي�ضها. 

اإ�ضالح  نحو  اأوىل  خطوة  يكون  اأن  ميكن  ال�ضيا�ضية 

ال�ضيا�ضة. يبدو اأورويل متفائال ب�ضدة فيما يتعلق بقدرة 

الب�رص على »معاجلة انحطاط اللغة« كما اأ�ضماه. وذلك 

التدخل  ي�ضتطيع  اأحد  ال  اأنه  اإدراكه  من  الرغم  على 

يقرتح  ما  واأن  عمومها،  يف  ووقعها  اللغة  حركة  يف 

يتعلق  ذاته،  الوقت  يف  معاجلته  ميكن  وما  معاجلته، 

يف  ثقته  اإىل  التفاوؤل  هذا  يرجع  ورمبا  بالتفا�ضيل. 

الواعية، حتى  اأن تقوم به املقاومة  الذي ميكن  الدور 

ولو كانت لقلة من الب�رص. 

على  اأوال،  ارتاآه،  الذي  اللغوي  االإ�ضالح  طريقة  تقوم 

فعل ال�ضخرية. ويق�ضد بفعل ال�ضخرية اأن ي�ضخر النا�ض 

من  ي�ضتطيعون  ما  باأق�ضى  الفا�ضدة  اللغة  ظواهر  من 

قوة. وقد ا�ضتند يف ذلك اإىل جتربة ناجحة يف ع�رصه 
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اللغة  ُيخلِّ�ضوا  اأن  ال�ضحفيني  من  عدد  فيها  ا�ضتطاع 

االإجنليزية من بع�ض التعبريات التي كانت �ضائعة عن 

طريق ال�ضخرية العميقة املت�ضلة منها. ويذكر اأورويل 

منها  ُيتخل�ض  اأن  يقرتح  التي  اللغوية  الظواهر  بع�ض 

امل�ضو�ضة،  العلمية  الكلمات  مثل  ال�ضخرية؛  بوا�ضطة 

واملفردات الالتينية واليونانية، واال�ضتعارات الفا�ضدة. 

لل�ضخرية من تركيب »لي�ض غري   ويقدم منوذجا عمليا 

not un-« ال�ضائع يف ن�ضو�ض ع�رصه.

توؤ�ض�ض املقاربة االأورويلية اأر�ضية للمقاربات النقدية 

للغة ال�ضيا�ضية. لقد ُو�ضفت روايته 1984 مرارا باأنها 

فاإننا  االإجنليزية«؛  واللغة  »ال�ضيا�ضة  اأما مقال  نبوءة، 

ميكن اأن ن�ضفه باأنه ُملِهم. رمبا يعود جزء من اأهمية 

املقال اإىل البعد االإن�ضاين الكامن وراءه، ونبل مقا�ضده 

لكن  فيه.  ت�رصي  التي  الطغيان  مقاومة  روح  اإىل  اأو 

النقا�ض  الإثارة  قابلة  تزال  ال  اأفكارا  يقدم  اأنه  املوؤكد 

حولها.

لقد ك�ضفت العقود ال�ضتة التي تف�ضلنا عن اأعمال اأورويل 

اأورويل  عامل  يف  اللغوي  اال�ضتخدام  ب�ضاعة  اأن  عن 

عامل  يف  ا�ضتخدامها  ب�ضاعة  من  اأكرث  لي�ض  الكابو�ضي 

اآخر غري متخيل، هو عامل حياتنا اليومية. وما ُي�ضيب 

الدكتاتوريات  اأن  من  يبدو  ما  هو  حقيقية  بتعا�ضة 

الداخل  يف  العامل  على  م�ضيطرة  غدت  التي  احلديثة، 

التي  بدميقراطيتها  نهار  ليل  تت�ضدق  والتي  واخلارج، 

عوامل  من  ا�ضتفادة  اأكرث  كانت  رمبا  حُتتذى،  اأن  يجب 

اأن  اأعماله  من  اأورويل  ق�ضد  لقد  وكتاباته.  اأورويل 

اأن  بالتخويف مما ميكن  مة  اإيقاظ، مدعَّ ُيطلق �ضيحة 

اللغوي.  والت�ضليل  القهر  على  يقوم  عامل  اإليه  ي�ضل 

واأن  قلة،  ال�ضيحة  اأيقظتهم  من  اأن  يبدو  االآن  وحتى 

اإنتاج  اأعادوا  الذين  امل�ضلِّلون  هم  بحق  امل�ضتفيدين 

عوامل اأورويلية، ال تقل ب�ضاعة عن عوامله املتخيلة.

الهوام�ض

RadP 1- ميكن الرجوع على �ضبيل املثال اإىل ت�ضنيف دار ن�رص رادكليف 

cliffe يف يوليو 1998، الأف�ضل مائة رواية مكتوبة باالإجنليزية يف القرن 
اأما  الت�ضنيف،  هذا  يف  الثامن  املركز   1984 رواية  احتلت  وقد  الع�رصين. 

اأورد  وكذلك  ع�رص.  ال�ضاد�ض  املركز  احتلت  فقد  احليوان«  »مزرعة  رواية 

PSullivan University L  الت�ضنيف الذي قدمته مكتبة جامعة �ضوليفان 

brary الروايتني �ضمن قائمتها الأف�ضل مائة رواية يف القرن الع�رصين. اأما 
 ،»/http://www.worldbookday.comللكتاب العاملي  »اليوم  موقع 

ال  التي  الع�رص  الكتب  الختيار  ا�ضتفتاًء   2007 مار�ض   27 يف  اأُجرى  فقد 

ي�ضتطيع الربيطانيون احلياة بدونها. وقد �ضارك يف اال�ضتفتاء األفا �ضخ�ض، 

وجاءت رواية »1984« يف املركز الثامن.

 Aubrey, Crispin & Chilton, Paul (Eds.). (1983).« 2- مثل كتاب

Nineteen EightyPFour in 1984: Autonomy, Control & CommuP
.nication. London: Comedia

3- انتهى اأورويل من كتابة الرواية يف فرباير من عام 1944. وقد ُترجمت 

اإىل العربية يف العقود الثالثة املا�ضية ثالث ترجمات على االأقل؛ �ضدرت 

الرتجمة االأوىل يف عام 1978 عن �ضل�ضلة »كتاب اليوم«، ال�ضادر عن دار 

الرتجمة  و�ضدرت  الكاتب.  احلميد  عبد  بها  وقام  امل�رصية،  اليوم  اأخبار 

الهادي  عبد  بها  وقام  ال�ضورية،  االأن�ضار  دار  عن   1996 عام  يف  الثانية 

عبلة. اأما الرتجمة الثالثة فقد �ضدرت يف عام 2006 عن املوؤ�ض�ضة العربية 

اعتمدُت يف  العرميي. وقد  والن�رص ببريوت، وقام بها حممد عيد  للدرا�ضات 

هذا املقال على الرتجمة الثانية التي قام بها عبد الهادي عبلة.

والع�رصين )حل�ضن حظه(.  القرن احلادي  بدايات  اأورويل حتى  4- مل يع�ض 

والقنوات  ال�ضحف  اآالف  وي�ضاهد  يقراأ  وهو  الده�ضة،  �ضتنتابه  كانت  ورمبا 

الف�ضائية و»الب�رص« الذين يطلقون على القوات االأمريكية التي احتلت العراق 

التحرير«، وعلى اجلنود  التحرير«، وعلى غزو دولة م�ضتقلة »حرب  »قوافل 

م�ضوؤولية  تولت  التي  واالإبادة  القتل  يف  املتخ�ض�ضة  وال�رصكات  املرتزقة 

االأمن«،  »و�رصكات  الدويل«  التحالف  »قوات  العراقية  القرى  بع�ض  اإبادة 

اإدارتها  �ضوؤون  بع�ض  وتولوا  بالدهم،  غزو  اأيدوا  الذين  »العراقيني«  وعلى 

وطنهم  املدافعني عن  وعلى  الأوطانهم«،  »املخل�ضني  االحتالل  مظلة  حتت 

واأر�ضهم واأرواحهم واأعرا�ضهم »االإرهابيني« و »اخلونة«.
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مفاجئة  ب�ضورة  ينبج�ض  الذي  احلدث  بعد 

عليه  كان  كما  يعود  �ضيء  ال  متوقعة،  وغري 

النحو  على  اإال  عهده،  �ضابق  اإىل  يرجع  اأو 

العربية  الثورات  كانت  واذا  واالأخطر.  االأ�ضواأ 

اآثارها  ترتك  كربى  اأحداث  هي  الراهنة 

العميقة واجل�ضيمة يف م�ضالح الب�رص وم�ضائر 

املجتمعات، فاإنها ت�ضّكل فاحتًة لع�رص جديد 

بقدر  واحلياة،  للوجود  اإمكانات  معه  جترتح 

تخلق  امل�رصح  على  جديدة  قوى  تن�ضاأ  ما 

وقائع تغري خارطة امل�ضهد، وتنبني م�ضاحات 

تت�ضكل  ما  بقدر  والتعبري،  للتفكري  جديدة 

ثقافة خمتلفة مبفرداتها وتراكيبها، مبنطقها 

يف  والفاعلني  مبنتجيها  الداللية،  و�ضبكاتها 

حقولها وعلى �ضاحاتها.

ثقافــة خمتلفــة

من منوذج �ملنا�سل �إىل منوذج �لنا�سط

من ع�سر �ملنظومة �إىل ع�سر �ل�سبكة

عـــلي حــــرب ]

اإن الثقافة اليديولوجية وال�صيا�صية، 

لدى اأ�صحاب امل�صاريع، قد ا�صتهلكت، 

ب�صيفراتها ورموزها ومناذجها، 

فهي ت�صّد الأبواب ول تفتحها، 

اأي اأنها باتت م�صدر امل�صكلة 

ولي�صت احلّل اأو العالج.



احلدود الق�شوى

ال  بدالالتها:  �ضارخة  واقعة  عند  بدايًة  ولنتوقف 

اأحد توقع ما حدث من انتفا�ضات عفوية اأو ثورات 

ميول  ذوو  ومثقفون  كتاب  ذلك  يف  مبن  �ضعبية، 

باأن  اعرتفوا  معار�ضة  ي�ضارية  واجتاهات  ثورية 

�ضقوط النظام يف تون�ض، ثم يف م�رص، مل يكن ممكنًا 

تخّيله حتى يف احللم.

املثقفون  ي�ضنعها  مل  اجلارية  الثورات  فاإن  وهكذا 

ما  هذا  قيادتها.  ت�ضّدر  اإىل  ي�ضعون  الذين  والكّتاب 

من  وهو  االأ�ضواين،  عالء  امل�رصي  الروائي  به  �ضهد 

اأكرث املتحم�ضني للثورة واملن�ضغلني بها واحلري�ضني 

معه  اأجرته  اال�ضواين يف حوار  يقول  على جناحها. 

جريدة »لوموند« )اجلمعة 30 اأيلول 2011(: بعد اأن 

البولي�ض  قها 
ّ
التي فر التظاهرات  �ضاركت يف احدى 

من  ملجموعة  قلت  يناير،   26 يوم  الغاز،  بقنابل 

ال�ضباب، يكفي ما فعلناه اليوم، غداً نعود للتظاهر. 

ولكنهم رف�ضوا، وقد بكى اأحدهم م�رّصاً على البقاء 

يف امليدان. عندها فهمت ما يحدث. ولذا بقيت معهم 

يف ميدان التحرير طوال ثالثة اأ�ضابيع..

واملغزى من هذه احلكاية اأن من فّجر الثورة و�ضنع 

يف  كبري،  حتّول  َحَدث  و�ضابات  �ضباب  هم  احلدث، 

البقاء يف امليدان  يوؤثرون  وعيهم وفكرهم، جعلهم 

اأنظمة  ظّل  يف  البقاء  على  بحياتهم،  واملجازفة 

اال�ضتبداد والف�ضاد.

بلغت  اأن  بعد  االأ�ضلي،  واملحرك  البداية  كانت  تلك 

اله�ضا�ضة  حيث  من  الق�ضوى  حدودها  االأو�ضاع 

والتاآكل والرتّدي، لكي تنقلب اإىل �ضّدها. فالنفو�ض 

كانت تغلي من فرط الغ�ضب وال�ضخط، ولذا فاجلموع 

من عموم النا�ض كانت حتتاج اإىل �رصارة لكي تك�رص 

حاجز ال�ضمت واخلوف، وتخرج هادرة اإىل ال�ضوارع 

لتقلب موازين القوة وتغرّي قواعد اللعبة. 

�ضنعها  جديدة  ثورات  اإزاء  نحن  بذلك:  لنعرتف 

اأتوا من خارج االأطر واملوؤ�ض�ضات ال�ضائدة،  فاعلون 

اأ�ضاطري  من  حترروا  ما  بقدر  واحلديثة،  القدمية 

االأولني واأقانيم املحدثني. فهم ال ينتمون اإىل النخب 

الثقافية، ومل يتخرجوا من املدار�ض العقائدية، ومل 

ينخرطوا يف االحزاب ال�ضيا�ضية، �ضواء منها الرتاثية 

اإىل  ينتمون  اإنهم  والعلمانية.  احلداثية  اأو  والدينية 

واالنعطافات  الثورات  من  افراده  اأفاد  جديد  جيل 

والتحوالت العاملية على غري �ضعيد.

الطفرة املعرفية

الطفرة  من  الفكري،  ال�ضعيد  على  اأفادوا،  لقد  )اأ( 

احلداثة،  بعد  ما  خانة  حتت  اأدرجت  التي  املعرفية 

تبدلت،  كما  املفاهيم  خارطة  معها  تبدلت  والتي 

والق�ضايا.  القيم  مع  التعامل  طرق  خا�ض،  بنوع 

التحرر من لغة املطلقات واملتعاليات ذات  مّت  فقد 

ك�رص  جرى  ما  بقدر  وال�ضمويل،  االأحادي  الطابع 

التعامل مع  ما يخ�ض  والثبات يف  التطابق  منطق 

واخللق  القراءة  مفردات  ل�ضالح  والواقع،  احلقيقة 

يعد  مل  فالواقع  وهكذا  والتحول.  والبناء  والرتكيب 

وت�ضخي�ضه  قراءته  نح�ضن  ما  بل  عليه،  نقب�ض  ما 

اأو تفكيكه، الإعادة بنائه وتغيريه. واحلقيقة مل تعد 

نتقن  وما  على خلقه  نقدر  ما  بل  نعرفه،  ما  د 
ّ
جمر

اإجنازه واأداءه.

 املناخ ال�شيا�شي

انهيار  من  ال�ضيا�ضي،  ال�ضعيد  على  واأفادوا،  )ب( 

عنه  اأ�ضفر  وما  اأوروبا،  يف  ال�ضوفييتي  املع�ضكر 

بعناوينه  خمتلف،  عاملي  مناخ  ت�ضكيل  من  ذلك 

املتجددة،  ولكن  اي�ضًا،  والقدمية  امل�ضتجّدة، 

وال�رصاكة  والتعددية،  وال�ضفافية،  كالدميوقراطية، 

واملجتمع املدين، وحقوق االن�ضان؛، ف�ضاًل عن حّق 

التدّخل من جانب هيئات االمم املتحدة وموؤ�ض�ضات 

اأو حماية  املجتمع املدين، الدولية والعاملية، لدعم 

�ض 
ّ
تتعر التي  ال�ضعوب  اأو  اجلماعات  اأو  االأفراد 

االأنظمة  جانب  من  لالإبادة  اأو  اال�ضطهاد  اأو  للقمع 
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اال�ضتبدادية اأو من اأي جهة اأتى ذلك.

هذا املعطى اجلديد اأدى اإىل انك�ضار الثنائية القطبية 

بني املع�ضكرين اال�ضرتاكي والراأ�ضمايل، واىل جتاوز 

لربوز  املجال  يفتح  لكي  والغرب،  ال�رصق  ثنائية 

الثقافية  اأو  الوطنية  خ�ضو�ضيتها  متار�ض  هويات 

ب�ضورة منفتحة، مركبة، عابرة للحدود. فقد بات من 

التذرع  اأو  ال�ضيادة  مببداأ  ك 
ّ
التم�ض والت�ضليل  اخلداع 

اإىل �ضجون  باملوؤامرة، فيما تتحول بع�ض االوطان 

حرا�ضتها  يدعون  الذين  احلكام  جانب  من  ومقابر 

والدفاع عن م�ضاحلها.

ولذا مل يعد مقنعًا خطاب املثقف الذي يحدثنا عن 

بلقبه  الغرب  ثمرة  هو  فيما  االآخر،  بو�ضفه  الغرب 

ومعارفه وعّدته الفكرية. هل املق�ضود بذلك الغرب 

املهيمن والعدواين والعن�رصي؟!

وجمتمعاتنا،  اأنظمتنا  قبل  ومن  عندنا،  مُياَر�ض  ما 

هو  وحروب،  وعدوان  وف�ضاد  وطغيان  هيمنة  من 

اأكرث   
ّ
بعد م�ضي اأنه  والدليل هو  اأ�ضعاف م�ضاعفة. 

يف  االخ  يتحول  الغرب،  مقارعة  على  قرنني  من 

الدين وال�ضقيق يف الوطن اإىل عدو كما ت�ضهد احلروب 

االأهلية.

ع باملوؤامرات واالأجندات اخلارجية 
ّ
من هنا فاإن التذر

يعرتف  التي  االأنظمة،  بتغيري  املطالبة  لقمع 

اإىل اال�ضالح، مل يعد يقنع  اأ�ضحابها باأنها بحاجة 

د تغطية للعجز اأو متويه للم�ضكلة، 
ّ
اأحداً، بل بات جمر

للهروب من اال�ضتحقاقات الداخلية امل�رصوعة يف ما 

يخ�ض حماربة اآفات اال�ضتبداد والف�ضاد.

ثم اإن العامل الغربي، �ضواء يف اوروبا اأو يف امريكا، 

اليورو،  اأزمة  الدين،  اأزمة  اأزماته،  يف  االآن  يغرق 

اإفال�ض بع�ض الدول... وال اأعتقد اأنه قادر على ن�ضج 

فيما هو عاجز عن حّل م�ضكالته.  موؤامرات �ضدنا، 

التي تقوم  اأنظمتنا  لو فعل ذلك ي�ضبح على �ضاكلة 

امل�ضكالت  وت�ضدير  االعداء  خلق  على  �ضيا�ضتها 

وا�ضتدعاء املوؤمرات والتدخالت.

طبعًا، اإن الغرب يتدخل اإن اأعطي الفر�ضة لذلك، كما 

من  ح�ضل  ما  خالف  على  ولكن  ليبيا.  يف  ح�ضل 

قبل يف العراق، اذ التدخل هذه املرة قد مّت يف اطار 

املدنيني من  اأجل حماية  املتحدة، وفقط من  االمم 

ال�ضكان.

حتى لو افرت�ضنا وجود موؤامرات، فاالوىل يف هذه 

احلالة اال�ضتجابة ملطالب احلراك ال�ضعبي، الأن ذلك 

ت�ضتعيد  االأنظمة  يجعل  ما  بقدر  فاعليتها،  يعّطل 

بع�ض م�رصوعيتها. ولكن االأنظمة ال تريد اال�ضالح 

�ضت على 
ّ
وال هي قادرة عليه اأو قابلة له. الأنها تاأ�ض

منطق التقدي�ض والت�ضبيح والرتهيب، من اأجل قولبة 

الب�رص واإخ�ضاعهم وا�ضتعبادهم، وَمن ُيعاِر�ض اأو ال 

ُيذعن ُي�ضتبعد اأو ُيّتهم اأو ُيالَحق اأو ُيعَتقل اأو ُيقَتل... 

من هنا ا�ضبح احلديث عن املوؤامرة حديثًا متهافتًا. 

نتقنها  فنحن  د�ضائ�ض،  اأو  موؤامرات  ثمة  كان  واذا 

اكرث من �ضوانا، يف �ضيا�ضاتنا وعالقتنا بع�ضنا مع 

بع�ض.

املوجة احل�شارية

جناح  يف  �ضاعد  الذي  االأبرز  العامل  ولعّل  )ج( 

على  ا�ضتثمروا،  قد  فّجروها  من  اأن  هو  الثورات، 

بثورتها  العوملة  موجة  احل�ضاري،  ال�ضعيد 

الرقمية والتقنية التي فتحت املجال لوالدة الواقع 

امليديائي  والفاعل  العددي  واالن�ضان  االفرتا�ضي 

واالأنا التوا�ضلي واخليال ال�ضرباين...

احتكار  اوىل،  جهة  من  ك�رص،  الهائل  التطور  هذا 

االأنظمة الديكتاتورية للمعلومة وقّل�ض قدرتها على 

املراقبة والتج�ض�ض وال�ضبط، بقدر ما فتح اأمام قوى 

والتبادل  لالت�ضال  ق�ضوى  امكانات  املعار�ضة 

النقالة  الهواتف  عرب  بعد،  على  من  والتن�ضيق، 

وال�ضبكات االلكرتونية والقنوات الف�ضائية. من هنا 

لعبت القنوات الف�ضائية، خا�ضة »اجلزيرة« واىل حد 

كبري »العربية«، دوراً يف جناح الثورات اكرب بكثري 

من دور االأحزاب واملوؤ�ض�ضات العقائدية وال�ضيا�ضية 

والنقابية.
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من  اأف�ضت،  واالت�ضاالت  املعلومات  ثورة  ولكن 

املركزية،  الفوقية،  العقلية  ك�رص  اإىل  ثانية،  جهة 

نحو  ال�ضيا�ضي  العمل  اآفاق  لتو�ضع  البريوقراطية، 

الدميوقراطية هي حّية وميدانية،  �ضيغ جديدة من 

بقدر ما هي ت�ضاركية اأو ميديائية.

اآلهة وعبيد

من اأبرز �ضمات الثورات الراهنة اأنها مدنية، �ضلمية، 

كانت  واذا  وتوّجهها.  منطلقها  حيث  من  م�ضتقبلية 

العنف  القائل:  باملبداأ  التي عملت  ال�ضابقة  الثورات 

لتاأكل  املاآل  بها  انتهى  قد  التاريخ،  قابلة  هو 

جديدة  اأ�ضكااًل  وتنتج  اأعداءها،  وت�ضفي  اأبناءها 

لع�رص  الناعمة  القوة  ثورات  فاإن  العبودية،  من 

اأ�رص التاريخ  ر من 
ّ
االت�ضال والتداول، حتاول التحر

اال�ضطورية  وتهومياته  احلتمية  باإيديولوجياته 

امل�ضتقبل، من  اأبواب  تفتح  لكي  الدموية،  وبطوالته 

اأجل بناء جمتمع حيوي، تعددي، دميوقراطي، ت�ضود 

وال�رصاكة،  واملداولة  واالعرتاف  ال�ضفافية  قيم  فيه 

بقدر ما ينك�رص منطق الرتهيب واال�ضتعباد، وتتفكك 

عالقات التدجني واالإخ�ضاع.

واحلرية  وامل�ضاواة  العدالة  مطالب  يرفع  فمن 

اأو  ويبتكر،  يجتهد  اأو  وي�ضقى،  يعمل  ال  والكرامة، 

يقاوم وي�ضمد، لكي ي�ضنع تاريخًا اأو ي�ضجل بطولة 

اآمنة، كرمية،  ة، 
ّ
ليحيا حياة حر اأو يعبد زعيمًا، بل 

الئقة، وب�ضورة تتيح له �ضناعة ذاته واال�ضهام يف 

بناء جمتمعه وعامله.

اأخذ يربز، مع االنتفا�ضات اجلديدة، فارق  من هنا 

وبني  الثورة،  �ضباب  ج�ضده  الذي  النمط  بني  نوعي 

النمط القدمي الذي �ضنعته املنظومات االيديولوجية 

واالأحزاب  ال�ضمولية  واالأنظمة  املقد�ضة  والكتب 

املنظر  مناذج  يف  ذلك  جت�ضد  كما  االأ�ضولية، 

العقائدي والقائد الطليعي واملنا�ضل الثوري، ويف 

َور املر�ضد الديني واالمري اجلهادي  ما تالها من �ضُ

والوكيل ال�رصعي...

النا�ض، فالواحد  العاديون من  االأتباع واالفراد  اأما 

اأداة،  اأو  ماأمور،  اأو  منفذ،  اأو  متلق،  جمرد  هو  منهم 

اأن ال �ضفة  اأو رقم كما يف احلالة الق�ضوى. مبعنى 

احل�ضود  يف  وينخرط  وميتثل  يخ�ضع  اأن  �ضوى  له 

ال�ضا�ضة  اأمام  يت�ضمر  اأو  ال�ضاحات،  يف  العمياء 

لال�ضتماع اإىل خطبة الزعيم االأوحد اأو القائد املر�ضد 

ر عن 
ّ
اأو الويل الفقيه اأو البطل املنقذ الذي يفكر ويقر

اجلموع، فيما هي ت�ضدق وت�ضفق اأو تنت�ضي وتهّلل، 

لكي متار�ض فرو�ض الطاعة وطقو�ض العبادة جتاه 

زعمائها الذين يتحولون بدورهم اإىل عبيد ل�ضلطاتهم 

�ضنعته  ما  هذا  ونزواتهم.  واألقابهم  ومنا�ضبهم 

اآلهة وعبيد،  ر بثوراتها ومقاوماتها: 
ّ
التحر حركات 

�ضالطني ومماليك، ابطال واأرقام، اأمراء واأدوات...

بربرية النخب 

من  وا�ضعة  �رصائح  اأن  الفا�ضحة  املفارقات  ومن 

وعي  اأ�ضحاب  باأنهم  ادعوا  الذين  العرب،  املثقفني 

نقدية حديثة،  وثقافة  تقدمي  ثوري  وفكر  تاريخي 

للزعيم  والت�ضفيق  العبودية  الأنف�ضهم  ارت�ضوا  قد 

االأوحد حتت �ضعار الفداء بالروح والدماء.

وقد احتاج هوؤالء، واالأحرى القول بع�ضهم، اإىل اندالع 

الثورات التي جوبهت بكل هذه الوح�ضية، ملطالبتها 

غفلتهم  من  ي�ضتفيقوا  لكي  واحلرية،  بالعدالة 

ويخرجوا من �ضجونهم الفكرية ويدركوا، ولكن بعد 

فوات االأوان، ان االأنظمة واالحزاب التي �ضاروا يف 

�ضوى  اأو �ضّدقوا دعاويها، ال ق�ضية عندها  ركابها 

تاأبيد ال�ضيطرة وممار�ضة القب�ض والهيمنة. وها هي 

الثورات العربية تف�ضح امل�ضتور، اإذ هي تك�ضف زيف 

االأنظمة واأحابيلها وتنزع عنها �رصعيتها، بقدر ما 

ورقة،  ورقة  �ضادرتها،  التي  االوراق  منها  تنتزع 

حتت �ضعارات العروبة والقومية واملقاومة. هذا ما 

ت�ضهد به امل�ضائر الكارثية للق�ضايا وال�ضعارات يف 

غري بلد. 

ولو توقفنا عند لبنان، الذي اأريد له اأن يكون وحده 
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االمربيالية،  ومواجهة  االر�ض  لتحرير  حربة  راأ�ض 

اإىل  حتويله  من  عقود  بعد  جرى،  ما  باأن  جند 

املدمرة  �ضاحة مفتوحة و�ضائبة الأ�ضحاب االحالم 

غري  من  لبنان  تخريب  هو  الفا�ضلة،  وامل�ضاريع 

ا�ضرتجاع فل�ضطني. وتلك هي الرببرية التي مار�ضها 

امل�ضاريع  اأ�ضحاب  من  وغربيون  عرب  مثقفون 

واملقاومة  التحرير  دعاوى  حتت  العقائدية، 

ومناه�ضة الغرب.

واأتوقف عند ت�ضوم�ضكي الذي يقدم مثااًل. فهو يقول 

لنا االن باأن »الغرب مرعوب من الثورات العربية« 

كتوبر  اأو   16  ،951 عدد  االدب«  »اأخبار  )جملة 

اأفادت  العربية  الثورات  اأن  حني  يف  هذا   .)2011

من الثورات واالجنازات العاملية، كما تفيد ال�ضعوب 

العربية من دعم بع�ض الدول الغربية لها يف مواجهة 

طغاتها الذين ين�رصون الرعب ويزرعون املوت. تلك 

العربية  املجتمعات  تواجهه  ما  االآن:  امل�ضاألة  هي 

الذي  الرعب على يد طغاتها. ولكن ت�ضوم�ضكي،  من 

وا�ضرتاتيجياته  الغرب  من  النقدي  موقفه  له  يحمد 

للم�ضكلة،  االآخر  الوجه  عن  يتغا�ضى  الهيمنة،  يف 

العامل  يف  واال�ضتبداد  الرعب  على  ي�ضكت  ما  بقدر 

العربي.

املنا�شل والنا�شط

املذاهب  املتعدد  اجلديد،  النمط  يربز  ذلك  مقابل 

وامل�ضارب واملنابت، حيث كل فرد هو فاعل وخالق، 

بقدر ما ي�ضتثمر على نحو بناء االأدوات الفائقة يف 

االت�ضال التي اأتاحت، ب�ضبكاتها العنقودية وقنواتها 

الإقامة  احلدود،  وتخّطي  احلواجز  ك�رص  الف�ضائية، 

وتت�ضّكل  وروابط  عالقات  معه  ُتن�ضج  تداويل  �ضياق 

جتّمعات كانت م�ضتحيلة قبل الع�رص الرقمي.

الرنج�ضية  بعقلية  احلالية  الثورات  ُتدار  ال  ولذا 

النخبوية والعقيدة املقد�ضة والزعيم االأوحد واحلزب 

يف  يتظاهرون  الذين  ال�ضبان  ميّيز  ما  هذا  الواحد. 

االأجيال  عن  التغيري  و�ضاحات  التحرير  ميادين 

ال�ضابقة والنماذج االآفلة. من هنا خلّوها من �ضور 

الزعماء والقادة واالبطال... والفارق بني النمطني، 

القدمي واجلديد، هو كالفرق بني املنظومة وال�ضبكة، 

اأو بني القوقعة والف�ضاء، اأو بني الهوية والعالقة، اأو 

بني العقيدة واملداولة...

وهكذا اأخذ يت�ضّكل منط جديد هو »النا�ضط« الذي حّل 

ال�ضتار  اأ�ضدل  الذي  »املجاهد«  اأو  »املنا�ضل«  حمّل 

يته وكرامته، جتاه الزعيم 
ّ
على عقله وتخلى عن حر

من  و�ضواها  والبطل،  والو�ضي  والوكيل  واملر�ضد 

اإىل  انتهت  الواجهة يف حقبة  ت�ضّدرت  التي  ال�ضور 

ماآالتها البائ�ضة، ا�ضتبدادا وف�ضاداً وخرابًا.

فالنا�ضط هو فرد ميلك ا�ضتقالليته وميار�ض حيويته، 

بقدر ما يفكر ويعمل بو�ضفه مواطنًا منتجًا وفعااًل، 

م�ضوؤواًل وم�ضاركًا. اإنه ينخرط مع �ضواه ويح�رص يف 

احل�ضد، ولكنه يتحرك ويبادر، يناق�ض وينتقد، يت�ضل 

يتغري  اأو  ويوؤثر،  يفعل  لكي  يبتكر ويقرتح،  ق، 
ّ
وين�ض

ويغري.

التي  اليمنية  الثورة  �ضباب  يقدمه  ال�ضاطع  واملثال 

اأواًل  �ضواها.  من  اكرث  الثورة  مقومات  فيها  تتوافر 

املدن  جميع  ت�ضمل  هي  اإذ  �ضعبية  االأو�ضع  لكونها 

واملحافظات؛ ثانيًا، الأن الن�ضاء ي�ضاركن يف القيادة 

مع  امل�ضاواة  قدم  على  وا�ضع  نطاق  على  واحلراك 

هو  االأ�ضولية  التيارات  وزن  الأن  ثالثًا،  الرجال؛ 

االأ�ضعف قيا�ضًا على الثورات االخرى.

وهكذا كّنا نظّن اأن اليمن وراءنا ير�ضف يف تخّلفه، 

فاإذا به اأمامنا ي�ضنع منوذجه يف التغيري والتحديث 

يحاولون  الذين  اليمن،  اأهل  ف�ضحنا  لقد  والتقدم. 

 الكوارث على البالد والعباد، فيما 
ّ
اإ�ضقاط حاكم جر

فا�ضدين،  م�ضتبّدين،  زعماء،  �ضناعة  نتقن  نحن 

والرثوة  بال�ضلطة  عالقتهم  حيث  من  جمانني، 

والعقيدة، لكي نوؤّلههم ونتع�ضب لهم تع�ضبًا اأعمى، 

ثروتهم،  وازدياد  �ضيطرتهم  تاأبيد  اأجل  من  فنقتتل 

كما هي حالنا يف لبنان.
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الثالوث امل�شاد

ت�ضمية  عليها  اأطلق  واإن  فرادي�ض،  الثورات  لي�ضت 

»الربيع العربي«. فالثائرون اأرادوها مدنية، �ضلمية، 

بالدماء.  م�رّصجة  اأرادتها  االأنظمة  ولكن  ناعمة، 

حتى الثورات التي جنحت يف اإ�ضقاط االأنظمة، فاإنها 

واالأزمات،  والعقبات  ال�ضعوبات  من  الكثري  تواجه 

ورمبا املوؤامرات.

كما  جميعًا،  اال�ضداد  الثورات  �ضد  يتواطاأ  وهكذا 

ال�ضيا�ضية،  الدكتاتورية  ثالوث  يف  ذلك  يتمثل 

واالأ�ضولية الدينية، والنخبوية الثقافية، وكما ت�ضهد 

به املجريات.

ففي م�رص تطّل براأ�ضها، بني الفرتة واالخرى، الفتنة 

�ضعار  وت�ضّوه  الوراء  اإىل  االأمور  لتعيد  الطائفية 

املجتمع املدين كما يرفعه �ضباب الثورة و�ضاباتها. 

ال�ضابق  للنظام  امل�ضادة  القوى  اأن  عن  ف�ضاًل  هذا 

حتاول تخريب الثورة �ضواء باأدوات الفتنة اأو بعقلية 

املوؤامرة. من هنا ت�ضهد م�رص االآن موجة جديدة من 

م�ضادرة  يحاولون  الذين  �ضد  احلا�ضدة  التظاهرات 

الثورة اأو التاآمر عليها.

ويف تون�ض، وكما ح�ضل يف االآونة االخرية، جلاأت 

اإىل �ضّن غزوات  ال�ضلفية املت�ضّددة  بع�ض اجلماعات 

بذريعة  واأكادميية،  واعالمية  فنية  موؤ�ض�ضات  �ضد 

االلهية  الذات  اإىل  اإ�ضاءة  ي�ضمونه  عّما  االحتجاج 

اأن تنتقل  واملقد�ضات اال�ضالمية. بذلك يراد لتون�ض 

اإىل ملكية  بلده  الذي حّول  االأوحد  الزعيم  من حكم 

يحاولون  الذين  ال�ضلفيني  حاكمية  اإىل  خا�ضة، 

الواحد  با�ضم  والنطق  الدينية  احلقيقة  احتكار 

االأوحد.

االعتداء  اأ�ضحابه  يحاول  الذي  املنطق  هذا  مثل 

االإرهاب  وممار�ضة  والتعبري  التفكري  حرية  على 

يف  والفقهي  ال�رصعي  منوذجهم  بفر�ض  العقائدي، 

النهاية عليهم، كما  العي�ض على املجتمع، يرتد يف 

والن�ضو�ض  االآلهة  حروب  االأهلية،  احلروب  ت�ضهد 

اأن  اأعتقد  اأنني ال  واجلوامع، بني امل�ضلمني. هذا مع 

التون�ضي  اأن يتحكم باملجتمع  ال�ضلفي  التيار  بو�ضع 

لكي  جديدة،  �ضفحة  وفتح  بالطاغية  اطاح  الذي 

ي�ضنع جمتمعه الدميوقراطي، املدين، التعددي، كما 

ي�ضهد  وكما  التاأ�ضي�ضي،  املجل�ض  انتخابات  �ضهدت 

االحزاب  بني  بائتالف  اجلديدة  احلكومة  ت�ضكيل 

الرئي�ضية الثالثة.

عجز املعار�شة

واأما النخب الثقافية وال�ضيا�ضية املعار�ضة لالأنظمة، 

فاإنها حتاول االلتفاف على الثورات وت�ضدر قيادتها، 

قليلو  �ضباب  امليدان هم  املنتف�ضني يف  اأن  بدعوى 

اخلربة. ويف هذا الراأي الكثري من االدعاء واملكابرة. 

اليهم،  ن�ضتمع  الذين  ال�ضباب  من  الكثريين  اأن  ذلك 

عرب ال�ضا�ضات، يبدون ذوي فكر حي وخالق، قيا�ضًا 

ولنا  وال�ضيا�ضة.  والعقيدة  النخبة  دينا�ضورات  على 

اليمنية  النا�ضطة  جتربة  يف  ذلك  على  �ضاطع  مثال 

توكل كرمان. وها هي الت�ضوية التي مّتت يف اليمن 

بني نظام علي عبداهلل �ضالح واملعار�ضة التقليدية، 

هذه  اأن  على  ت�ضهد  الثوار،  مطالب  تتجاهل  والتي 

املعار�ضة، اأكانت قومية اأم ي�ضارية اأم ا�ضالمية، هي 

الوجه االآخر للنظام، الأن مطلبها هو ال�ضلطة، ولي�ض 

العدالة اأو احلرية.

وهذا داأب املعار�ضة التقليدية التي ت�ضّكلت وتخّلقت 

وااليديولوجيات  ال�ضمولية  االأنظمة  ع�رص  يف 

ت�ضهد  كما  غربية،  اأم  عربية  اأكانت  اال�ضمنتية، 

مواقفها من الثورات اجلارية. فهي تعلن باأنها مع 

الثورة، وقد تنخرط يف �ضفوفها، ولكنها اأعجز من 

اأن تفي مبطالبها اأو تتحمل تكاليفها. اإذ هي تنتمي 

اإىل زمن اآخر، فائت، بعقلياتها القا�رصة وم�ضبقاتها 

�ضوى  حت�ضن  ال  ولذا  امليتة.  ومعارفها  املعيقة 

لقادتها  االجدى  الثورة.  على  واالرتداد  الرتاجع 

هذه  كل  بعد  االخفاق،  من  الدر�ض  ي�ضتخل�ضوا  اأن 

الن�ضاالت الطويلة، لكي يفيدوا من النا�ضطني الذين 
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ينتمون اإىل زمن م�ضتقبلي، وي�رصعون االبواب لبناء 

جمتمعات جديدة، بفكرهم احليوي وخيالهم اخلالق 

واأ�ضاليبهم  امل�ضتحدثة  الفّعالة ومعارفهم  وعقولهم 

املبتكرة...

ومن الطريف يف هذا اخل�ضو�ض اأن ياأتي الفيل�ضوف 

لكي  �ضرتيت«  »وول  اإىل  جيجك  �ضالفوج  الي�ضاري 

يلقي كلمته و�ضط اال�ضواء، على جموع املتظاهرين 

والراأ�ضمالية  املالية  ال�ضيا�ضات  �ضد  واملحتجني 

الوح�ضية.

تعومي  اأو  تلميع  جيجك  بو�ضع  اأن  يعني  ال  فذلك 

مقوالته التي تنتمي اإىل مرحلة اآفلة من ال�رصاعات 

واملع�ضكر  اال�ضرتاكي  املع�ضكر  بني  االيديولوجية 

املثقف  منوذج  د 
ّ
يج�ض اأنه  عن  ف�ضاًل  الراأ�ضمايل. 

النخبوي الذي فقد م�ضداقيته، كو�ضي على م�ضالح 

والعدالة  واحلرية  احلقيقة  �ضوؤون  وعلى  العموم، 

واالن�ضانية. 

من هنا الفارق بني الفيل�ضوف جيجك الذي ميار�ض 

ازدهاره باالنتقال من عا�ضمة اإىل اخرى ومن ندوة 

 )manstreet( ال�ضارع  رجل  وبني  �ضواها،  اإىل 

والنا�ض العاديني املحتجني على بوؤ�ض او�ضاعهم.

حقه.  هذا  بل  حريته،  ميار�ض  اأن  جليجك  بالطبع 

فائدته.  تكمن  وهنا  ويحّلل.  يقراأ  اأن  مهنته:  وهذه 

ولكن لي�ض له اأن يت�ضدر امل�ضهد اأو ي�رصق اال�ضواء، 

الذين �ضنعوا احلدث، بقدر ما  فيما يغيب االآخرون 

ي�ضتثمرها  التي  العلمية  التكنولوجيا  من  اأفادوا 

جيجك ويهجوها.

الرهان ال�شعب

ال  فاإنها  �ضيا�ضية،  اأنظمة  ت�ضقط  الثورات  كانت  اذا 

حتمل معها البديل الذي ال ينجز بني ليلة و�ضحاها، 

اأو م�ضبقة، ال  اأحد ميلك ب�ضاأنه و�ضفات جاهزة  وال 

اأو �ضواهم. فالنظام الذي ينهار هو  من جهة الثوار 

بعد  يتك�ضف،  ولذا فهو  النهاية �ضنيعة اجلميع.  يف 

حتتاج  التي  واآفاته  املجتمع  امرا�ض  عن  �ضقوطه، 

اأ�ضبابها  على  للوقوف  والت�ضخي�ض،  الت�رصيح  اإىل 

وعواملها. ولكن النا�ض تكتفي عادة بروؤية االعرا�ض 

والنتائج وتت�ضرّت على العلل التي ت�ضهم يف انتاجها، 

ال�ضعارات  اأن  نف�رص  كيف  واإال  حتت�ضب.  اأن  غري  من 

ترتجم باأ�ضدادها واأن االعمال تقود ا�ضحابها اإىل 

ما يفاجئهم وي�ضدمهم.

من هنا يحتاج بناء اأنظمة جديدة اإىل جهود جبارة، 

فيها  ت�ضاهم  اجلمعي،  والعمل  الفردي  االإبداع  من 

والفاعليات، على نحو  والقطاعات  احلقول  خمتلف 

اإدارة  ي�ضفر عن �ضنع مناذج جديدة، يف ما يخ�ّض 

�ضوؤون ال�ضلطة والرثوة واملعرفة.

�ضيكون  فاإنه  جنح،  واإذا  �ضعب.  رهان  هذا  بالطبع 

وحتوالت  مديدة  وجتارب  مريرة  �رصاعات  ثمرة 

والنا�ضطون  الفاعلون  خاللها  يكت�ضب  خالقة، 

واملواطنون، كل يف حقل عمله ويف جمال تاأثريه، 

اأو ابتكار  خربات غنية بقدر ما ينجحون يف �ضوغ 

اأطر وقيم وقواعد واأ�ضاليب جديدة يف العمل واالنتاج 

اأو يف التداول والتبادل اأو يف التدخل والتو�ضط اأو يف 

التنظيم والتدبري.

�شيا�شة الفكار

الكّتاب  نحن،  دورنا،  يخ�ّض  ما  اإىل  ذلك  من  اأ�ضل 

مل  املعرفة.  فروع  خمتلف  يف  العاملني  واملثقفني 

يعد االأمر يقت�رص على ترديد �ضعارات الدميوقراطية 

الثورات  فيما  املدنية،  ال�ضلمية  والثورة  والتعددية 

تواجه كل هذه امل�ضكالت واملوؤامرات. ما ينتظر منا 

وما بو�ضعنا القيام به، هو اإعادة النظر يف ما يت�ضل 

مبهننا ومهامنا، من غري وجه.

لكي  املعريف،  التوا�ضع  على  ب 
ّ
التدر هو  االول   )1(

مركزيتنا،  عن  ونتزحزح  نرج�ضيتنا  من  نخفف 

معهم،  ونتبادل  العاديني  النا�ض  اإىل  نن�ضت  بحيث 

النا�ضطون لكي نتعلم منهم،  اإىل ما يقوله  ون�ضتمع 

بعد اأن فاجاأونا بهذا االجناز الذي ال �ضابق له.

القيم  اأو�ضياء على  ما عدنا وكالء على غرينا، وال 
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ويف  جمتمعاتنا  يف  فاعلون  نحن  واإمنا  العامة، 

عاملنا، بقدر ما نحن منتجون يف حقول اخت�ضا�ضنا. 

وما ننتجه من االأفكار على �ضبيل الدر�ض والتحليل اأو 

الفهم والت�ضخي�ض، نتداول به مع الفاعلني يف بقية 

القطاعات، الجرتاح املعاجلات وتركيب احللول، يف 

ما يخ�ض الت�ضدي  للم�ضكالت واخلروج من املاآزق.

)2( الثاين هو التمر�ض ب�ضيا�ضة فكرية جديدة تتغرّي 

من  نطرحه  اأو  ننتجه  ما  مع  التعامل  طرق  معها 

وتنانني  نظرية  اأ�ضنام  اإىل  تتحول  ال  كي  االفكار، 

مفهومية اأو اإىل اأنظمة ا�ضتبدادية ومنظمات ارهابية. 

اأو  مطلقة  حقائق  لي�ضت  واخل�ضبة  احلّية  فاالفكار 

التطبيق.  اإىل  فقط  حتتاج  اأو  بذاتها  ت�ضّح  نهائية 

من  وا�ضكال  املعا�ض  الوجود  من  اأمناط  هي  واإمنا 

التوا�ضل، بقدر ما هي قدرتها على خلق بيئة للحوار 

اأو و�ضط للتداول اأو م�ضاحة للتبادل، وهي قابليتها 

جتري  ما  بقدر  تتغري،  اأو  وتتجدد،  تغتني  الأن 

والتدابري  اخليارات  من  ُمعا�ض  واقع  اإىل  ترجمتها 

واالإجراءات االآيلة حلل امل�ضكالت اأو لتح�ضني �رصوط 

الوجود ونوعية احلياة...

الزمن  جتاوزنا  لقد  االفكار.  جتديد  هو  الثالث   )3(

نفعل  كنا  كما  الق�ضايا،  عن  فيه  نتحّدث  كّنا  الذي 

قبل خم�ضني عامًا. الأن املفاهيم تغرّيت، يف �ضوء 

التغري الهائل الذي طراأ على العامل مب�ضهده ونظامه 

واأدواته وقواه والفاعلني على م�رصحه.

مل تعد الق�ضايا ُتفهم كما كانت ُتفهم بعقل كنط اأو 

هيغل اأو مارك�ض، وال حتى بلغة �ضارتر اأو ت�ضوم�ضكي 

بالدميوقراطية  االمر  تعّلق  �ضواء  بورديو،  اأو 

بالهوية  اأو  وامل�ضاواة،  باحلرية  اأو  والعقالنية، 

ُتفهم  ال  فهي  وبالطبع  والدولة.  بالدين  اأو  والذات، 

النه�ضة  ُتفهم يف ع�رص  ب�ضورة �ضاذجة كما كانت 

فيما  امُلحَدثون،  والدعاة  املثقفون  يفهمها  كما  اأو 

العامل يزداد تعقيداً وت�ضابكًا، اأو ت�ضارعًا وتغرّياً، بل 

�ضعوبًة وتاأّزمًا.

من هنا فاإن التحوالت اجلارية، مع اندالع الثورات 

املحرتفني،  املفكرين  اأمام  فر�ضة  ت�ضّكل  العربية، 

�ضواء منهم الذين ينظرون اإىل االأحداث بعني نقدية 

حمايدة، اأو الذين يتحّم�ضون للثورات بالكتابة عنها 

ادوار  اإىل  يطمحون  الذين  اأو  جمرياتها،  وقراءة 

جتديد  يف  ي�ضهموا  لكي  فر�ضة  اأقول  فيها،  قيادية 

الُعّدة الفكرية، باإغناء العناوين القدمية اأو باجرتاح 

عناوين جديدة.

احل�شن والف�شاء

اأ�ضحاب  الثقافة االيديولوجية وال�ضيا�ضية، لدى  اإن 

ورموزها  ب�ضيفراتها  ا�ضتهلكت،  قد  امل�ضاريع، 

القومية  امل�ضاريع  اأ�ضحاب  لدى  �ضواء  ومناذجها، 

ت�ضّكل  ال  فهي  ولذا  اال�ضالمية.  اأو  الي�ضارية  اأو 

عن  للدفاع  فيه  نتمرت�ض  الذي  االأخري  احل�ضن 

حتّجرها  فرط  من  فهي  بالعك�ض  وامل�ضري.  الهوية 

وه�ضا�ضتها وانغالقها، اأ�ضبحت اأعجز من اأن تواجه 

وال  االمكان  تخنق  يجعلها  مما  املزمنة،  االزمات 

باتت  هي  اأي  تفتحها،  وال  االبواب  ت�ضّد  ت�ضنعه، 

ال  ولذا  العالج.  اأو  احلّل  ولي�ضت  امل�ضكلة  م�ضدر 

مهرب من العمل على تفكيكها وتغيريها، لالنخراط 

يف بناء ثقافة جديدة تتغري معها جغرافية املعنى 

وعالقات القوة، بقدر ما تتغري اأمناط القراءة وطرق 

املعاجلة، اأو خرائط الطرق وا�ضرتاتيجيات العمل.

االأجدى اأن نتوقف عن التعامل مع الثقافة بو�ضفها 

الثقافة  الأن  مقتلها،  فهذا  معتقاًل.  اأو  ح�ضنًا 

واخللق  االنفتاح  على  قدرتها  هي  والغنية،  احلية 

�ضواء  املطروحة،  فالعناوين  وهكذا،  واالنت�ضار. 

بالعدالة،  اأم  اأم بالدميوقراطية  االمر باحلرية  تعلق 

حتتاج اإىل تغذيتها ورفدها باأبعاد جديدة، يف �ضوء 

التحوالت والتحديات. واإذا �ضّح اأن الثورات العربية 

ت�ضكل جتارب جديدة، فذة وخارقة، بقدر ما ت�ضكل 

نقلة نوعية يف تاريخ املجتمعات العربية، والعامل 

عامة، فاإنها ال توؤتي ثمارها، ما مل ُت�ضفر عن اجلديد 

تفتح  التي  وال�ضور  والنماذج  واالفكار  القيم  من 
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له  يكون  لكي  جمموعة،  اأو  فرد  كل  اأمام  االمكان 

ق�ضطه ودوره يف بناء جمتمعه و�ضناعة عامله.

الق�ضايا وكيف  االآن: كيف تفهم  من هنا، فال�ضوؤال 

ومتار�ض  ال�ضعارات  ترتجم  كيف  االأمور؟  تدار 

ال�ضيا�ضات؟ اأعني باأي عقل واأي منطق؟ باأي معيار 

باأي  باخت�ضار،  اأداء؟   واأي  اأداة  باأي  اأ�ضلوب؟  واأي 

ثقافة واأي لغة؟

ولو توقفنا عند م�ضاألة الدميوقراطية، التي هي االمر 

باأن  القول  بالو�ضع  اجلارية،  الثورات  يف  اجلامع 

التحول  عملية  يف  تنجح  لن  العربية  املجتمعات 

والنا�ضطون  الفاعلون  ينخرط  مل  ما  الدميوقراطي، 

وتطور  تغني  و�ضيا�ضية  جمتمعية  ممار�ضات  يف 

مفهوم الدميوقراطية، بقدر ما ت�ضفر عن ابتكار اأطر 

اإمكانات  وتت�ضاعف  معها  تت�ضع  واآليات  وو�ضائط 

الرقابة والنقد، يف ما  اأو  التفكري والتعبري،  وفر�ض 

يخ�ّض ادارة امل�ضالح العمومية والعمل امل�ضرتك.

خرق ال�شروط

يف مثال اآخر، اأتوقف عند م�ضاألة النه�ضة التي ال  تزال 

تثري النقا�ض واجلدل حول كيفية حتققها، بعد قرن 

ونّيف على طرح م�رصوعها و�ضعاراتها. فالكثريون 

يعاجلون امل�ضاألة باحلديث عن �رصوطها. واأنا اأعيد 

التفكري فيها ب�ضورة مغايرة: لي�ضت امل�ضاألة م�ضاألة 

اإمكانه  ل�رصوط  مطابقة  بالنهو�ض  م�ضبقة  معرفة 

التعرث  م�ضدر  هو  فذك  وم�ضّبباته.  اأ�ضبابه  نظام  اأو 

واالخفاق.

وك�رص  احلدود  وجتاوز  ال�رصوط  خرق  هي  الق�ضية 

يف  النجاح  ياأتي  املعنى  بهذا  ال�ضائدة.  للنماذج 

م�رصوع النهو�ض كثمرة لتخييل خالق وخارق تنفتح 

معه االبواب املو�ضدة اأو تطلق الطاقات املحبو�ضة، 

بقدر ما جترتح امكانات للتفكري والتقدير والتدبري، 

ب�ضورة غري متوقعة وال منتظرة.

بالطبع، ال يعني ذلك اأن اأعمال النهو�ض واال�ضالح 

والتحديث جتري من غري علم اأو معرفة بالواقع، على 

والت�ضخي�ض، فيما  الفهم  اأو  والتحليل  الدر�ض  �ضبيل 

�رصوري.  عمل  هذا  والتحديات.  امل�ضكالت  يخ�ض 

نركب  لكي  ونحّلل،  ندر�ض  فنحن  يكفي.  ال  ولكنه 

نخرق  اأو  القوالب  بها  نك�رص  مناذج  ون�ضنع  حلواًل 

مبتكر،  املعنى، كل عمل  بهذا  واملعايري.  املقايي�ض 

مادة  ي�ضكل  لكي  �ضبق،  مثال  غري  على  يجري  اإمنا 

لوالدة مناذج اأو �ضيغ جديدة، مبتكرة وخارقة.

ال�شعار امل�شتحيل

بقواها   
ّ
�ضاهد حي النا�ضط  ال�ضباب  ثورات  وها هي 

اإذ  فّجرتها،  التي  وباالإمكانات  ح�ضولها  وبكيفية 

هي فاجاأت اأ�ضحاب النظريات اجلاهزة والباحثني 

ما  بقدر  والتغيري،  للنهو�ض  امل�ضبقة  ال�رصوط  عن 

ك�ضفت عن اأوهامهم وعجزهم.

اال�ضالمية  االحزاب  اأمام  الكبري  التحّدي  هنا  من 

التي فازت يف االنتخابات بالو�ضيلة الدميوقراطية 

العناوين  جتديد  الغربية:  احلداثة  من  امل�ضتفادة 

احل�ضارية واخرتاع مناذج جديدة. وهذا اأمر يتجاوز 

اإذ هو حيث  احلل،  اال�ضالم هو  امل�ضتحيل:  �ضعارهم 

وال  ولغريهم.  الأ�ضحابه  م�ضكلة  اإىل  حتول  طبق 

بنماذج  الع�رص  هذا  يف  حكم  ي�ضتقيم  فال  غرابة، 

اال�ضالميني  فاإن  ولذا،  وادواتهم.  واحكامهم  ال�ضلف 

فاإن  به،  له  طاقة  ال  ما  اال�ضالمي  الدين  يحّملون 

اأو ما مل ياأت  ما لي�ض له  اإليه زوراً  جنحوا ين�ضبون 

اليه بالغ  ي�ضيئون  ِقَيَمُه  اأخفقوا ينتهكون  واإن  منه. 

اال�ضاءة. 

وهكذا ال مهرب من التغيري والتبديل، خرقًا للثوابت، 

الرتكية  والتجربة  واالإبداع.  االخرتاع  �ضبيل  على 

�ضاهد بليغ، فقد جنح »حزب العدالة والتنمية«، االآتي 

مبنطق  يعملوا  مل  قادته  الأن  ا�ضالمية،  خلفية  من 

املنّظر العقائدي وال مبوجب النظام الفقهي، بل كان 

هّمهم اأن يخرجوا ببلدهم من هام�ضيته وتخّلفه. وقد 

واالإمناء  التحديث  يف  منوذجهم  بناء  يف  جنحوا 

الع�رص،  حقائق  على  انفتحوا  ما  بقدر  والتقّدم، 
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الغري، وبقدر ما فّكروا بطريقة  واأفادوا من جتارب 

التقليد  بني  وبّناء،  مثمر  نحٍو  على  جتمع،  مرّكبة 

االقت�ضادي  والتحديث  القومي  واملرتكز  الديني 

واملدى العاملي.

العني النقدية

من  امل�ضتفاد  االأول  الدر�ض  اإن  القول،  خال�ضة 

اإىل  اأ�ضاء  َمن  هو  واإخفاقاتها،  املا�ضي  جتارب 

الق�ضايا وامل�ضاريع هم دعاتها وحملتها بالدرجة 

اإىل القيم الدينية،  اأ�ضاء اال�ضالميون  االأوىل. كما 

واحلداثيون  الوحدة،  فكرة  اإىل  والعروبيون 

التنوير  اإىل  والعلمانيون  احلداثة،  عناوين  اإىل 

وامل�ضاواة،  العدالة  اإىل  والي�ضاريون  والعقالنية، 

وتلك  واحلرية.  الثورة  اإىل  اال�ضتبداد  ومناه�ضو 

هي العدمية املعا�رصة.

وال غرابة. فتلك هي ح�ضيلة الرنج�ضية الب�رصية. 

عالقتنا  حيث  من  �ضاأنًا  اأدنى  نحن  لنتوا�ضع 

�ضوى  نح�ضن  ال  التي  واملثل،  واملبادئ  بالقيم 

انحراف  اأو  �ضيا�ضي  لف�ضاد  فقط  لي�ض  انتهاكها، 

خلقي، بل خللل تكويني قوامه حمدودية االن�ضان 

وتناهيه، جهله وادعاوؤه، االمر الذي يف�رص كيف 

اأن الذات التي نظنها �ضيدة، قاب�ضة، عاملة، فعالة، 

ما  كل  يف  هناك  اأن  االأوان،  فوات  بعد  تكت�ضف، 

يخرج  معتمًا  جانبا  نعلمه  اأو  ونعقله  فيه  نفكر 

عن نطاق التفكري وال�ضيطرة، هو الذي يقودنا اإىل 

ما ال نريده، اأو يقف وراء ما تفاجئنا به اأفكارنا 

واأعمالنا من امل�ضاوئ واملخاطر والكوارث.

هذا ما يجعل من النقد والتنوير مهمة دائمة، من 

التفكيك والت�رصيح واالإ�ضاءة، يف ما يخ�ض ما هو 

حمجوب اأو م�ضتبَعد اأو م�ضتع�ٍض على االدراك اأو 

التغيري... والنقد املثمر لي�ض هو نقد االآخر، واإمنا 

ارتداد املرء،  اإنه  الذات بالدرجة االوىل.  هو نقد 

بامل�ضاءلة واملراجعة، على اأفكاره من البداهات 

العوائق  ت�ضنع  التي  وامل�ضلمات  وامل�ضبقات 

واالزمات. بهذا املعنى يختلف النقد عن الت�ضبيح 

النقدي الذي يتقنه بع�ض الذين ال يعرفون معنى 

معه  الذي جترتح  النقد  الأن  النقد.  نقد  وال  النقد 

ك، مرّكب، يرى 
ّ
االمكانات يتم بعقل مرن، متحر

اإىل الواقع بكل تعقيده وت�ضابكه، والتبا�ضه، وبكل 

ميار�ض  ما  بقدر  وطفراته...  و�ضريورته  حراكه 

والرتكيب  املنتج  والتداول  اخل�ضِب  احلوار  بلغة 

البّناء والتحويل اخلاّلق والتفاعل املثمر.  
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ـ اأنا اأمترد، اإذن نحن موجودون........

     اآلبري كامو

فاإننا  الجتماعي،  نظامنا  تهدم  اأن  لو ح�صل  ـ 

�صنحتاج اإىل قرون لإن�صاء نظام اآخر........

دوركهامي     

ـ نق�ض بداهة املوت 

يحتاج اإدراكنا لنقطة اإ�ضنادية تعينه على تنمية وعيه مبا يجهله. 

اأن يعرف نواة احلدث لريتب بناء عليها، ترابط املعنى يف  يحتاج 

ا�ضرتاطي  نحـو  على  يفتـر�ض  لذلك  منه.  امل�ضتقة  واخلربات  احلدث 

م�ضمون  عرب  احلدث  مت�ضك  لعلها  منطية،  مقدمات  من  لديه  ما 

اخلربات ال�ضابقة، وبالتايل تقرتح باطمئنان اجلهل اإىل نظامه، ما 

ال  باأ�ضماء  معرفا  ال�ضاللية،  اخلربة  على  الغريب  احلدث  من  يجعل 

فيتم  التحليل،  على  ع�ضيا  وجتعله  والتبا�ض  غمو�ض  �ضوى  تزيده 

مرتنحة  منطية  خلربة  اال�ضقاطي  ال�ضياق  داخل  املمار�ضة  اإدراج 

احلدث  �ضدمة  عرب  لت�ضادر  جذريا.  اخلالق  احلدث  �ضغط  حتت 

وتختزله  تاريخانية هكذا حدث،  له،  املوؤ�ض�ضة  اخلالقة  واملمار�ضة 

نحو  على  اإال  التاريخ  يف  تفكر  ال  لعقلية  �ضببي  تطور  جمرد  اإىل 

تركيب  واأعادت  ت�ضظت،  قد  النواة  ـ  النقطة  اأن  غري  مغلق.  �ضببي 

النفجـــار املجتمعـــــي 

»وجهة نظر فـي �لتحرر«

�شــامـــي داود ]

z هل، التفكري فـي احلرية مبثابة طرح  ميتافيزيقي؟!

z الدولة الأمنية تكون مهددة با�صتمرار من قبل ال�صعب الذي تعتقله..

اللوحة لناجي العلي



امل�ضلمات الراكدة لفكرة التحول االجتماعي.

اإىل  البوعزيزية  اللحظة  حتولت  اإذاً  كيف 

انفجار �ضعبي عارم، وَمّغنَط حوله كل فئات 

لتفككه  الق�رصي  ال�ضياق  ذي  ال�ضعب 

الهوياتي.؟ كيف التحَم عرب هذا االنفجار، ما 

النظم  هراوات  حتت  مذرورا  كان 

اجلنون  هذا  خرج  اأين  من  الدكتاتورية.؟. 

لنزعة  الرتوي�ضية  النظم  داخل  التحرري 

احلياة.؟. من هذا الذي يريد اأن ُي�ضقَط مبوته 

عاريا واأعزل، نظاما قمعيا، تربى على القتل 

وجترد من البنى االأخالقية لفكرة االآدمي.؟. 

لظهور  م�ضبوق،  غري  تفتق  لهكذا  ممكنة  معقولية  اأية 

مل  نقي�ضه...؟.  اأق�ضى  جلد  حتت  من  النقي�ض  اأق�ضى 

ترتب  منطقية،  مقدمات  على  بناء  املجمتمع  ينفجر 

الذين  مهمة  فت�ضهل  �ضببية،  �ضل�ضلة  يف  احلدث  ترابط 

كتبوا عن �رصورة املمار�ضة الثورية حلدوث كل ثورة. 

الفكر  باأدوات  اخلالق  احلدث  تعليل  يف  اأملهم  فخاب 

لك�ضف  البحث،  يف  التعمق  من  بدَّ  ال  لذلك،  النمطي. 

على  وبات  الالمرئي،  خالله  من  تنامى  الذي  التدرج 

القهر  لتفاعل  العالئقي  املجال  يف  مرئيا  غرة،  حني 

والكبت التاريخيني، دون اختزال املمار�ضة االجتماعية 

اإىل تعينات فردية معزولة، اأو اإىل طفرة نف�ضية يف بنية 

يتوقف  الدكتاتورية  نري  حتت  فاملجتمع  الفرد،  ت�ضكل 

عن ت�ضعيده النف�ضي، ليكرر �ضلوكيا وعلى نحو �ضاليل 

عليه  هو  ما  على  يثبت  �ضلفه.  جمودية  من  تلقفه  ما 

الذهنية امل�ضاعدة لتمف�ضل اال�ضتبداد يف  البنية  موفرا 

النظام، دون احلاجة الإعادة تروي�ض االأجيال اجلديدة 

يطور  ال  لذلك  القدمية.  بالرتاتيل  االن�ضباط  على 

على  تكون  بحيث  اليومية،  ممار�ضته  اأ�ضكال  املجتمع 

الرتبوية  التنكيل  عمليات  �ضمن  منها  ُينتظر  ما  غري 

�ضتالني  قد�ضها  التي  فال�رصورة  القمعي.  للنظام 

وجعلته عاملا بيولوجيا يف عملية حتويل الب�رص، التي 

املعللة  الوراثية  »المارك«  نظرية  اإثرها  على  عمم 

هي  �ضيوعيا،  الأطفال  ال�ضيوعي  االأب  اإجناب  حلتمية 

يرى  م�ضتبد،  كل  عقيدة  يف  املتحكمة  ذاتها  ال�رصورة 

بحيث  ال�ضعبي،  للتماهي  عاليا  معيارا  نف�ضه  يف 

ذاته،  يف  اجلرنال  اإنتاج  ليعيد  املجتمع  يت�رصف 

فينجبوا اأطفاال ينتمون بال�رصورة لعقيدة االأب اخلالد. 

الكتاب  اأو  الف�ضائيني  املتحدثني  ا�ضتخدام  وما 

تو�ضيف  يف  النمطية  القالبية  للجمل  ال�ضحفيني 

االأ�ضياء مب�ضميات ال تعك�ضها مفهوميا ودون ترابطات 

معرفية، اإال تن�ضل من التحليل على ح�ضاب الت�ضاريح 

اأم الثورة، ال  الطنانة. فالقول باأن ما يحدث هو ثورة 

ذاته.  يف  اجلريان  حلقيقة  حقيقي  متحي�ض  اإىل  يوؤدي 

للعبارات  اأوجد ف�ضاءات خا�ضة  االعالم  اأن  خ�ضو�ضا 

الأداء  الهلعي  والطابع  العقل.  مع  متفقة  غري  جعلتها 

االعالميني، جعلهم ال يطيقون ما ال ي�ضكل بالن�ضبة لهم 

�ضي�ضكل  لذلك  االخباري.  للتوظيف  قابال  ت�رصيحا 

ترتبط  مل  اإذ  ملفهومها  م�ضادرة  الثورة  عن  الكالم 

العالقات  العقل املوؤ�ض�ضاتي الإدارة  بتحول حقيقي يف 

وهذه  املجتمع.  ترابطات  من  القوانني  وا�ضتخال�ض 

اإ�ضقاط  حلظة  بعد  ما  اإىل  بال�رصورة  موؤجلة  نتائج 

ال�ضنم الدكتاتوري. وك�ضف امل�ضالح العقائدية للقوى 

قد  والتي  بينها،  فيما  واملتعار�ضة  للنظام  املعار�ضة 

خماتلة. جديدة  مبان�ضيتات  ال�ض�ضتام  ذات  اإنتاج  تعيد 

من هنا �رصورة التحليل الت�ضابكي للحدث. فكل ظاهرة 

هي تركيب اأو تقاطع ظواهر متباينة متعددة، وحتليلها 

للقوى  العالئقي  الن�ضاط  لتناول  بال�رصورة  يتفرع 

�ضاهم  لقد  ال�ضامل.  الفاعلة يف حت�ضري احلدث  الغائبة 

ا�ضتمرار القمع على مدار عقود بطيئة وخ�ضنة، يف جتذر 

الكراهية اال�ضرتاتيجية للنظام القمعي، داخل العالقات 

االجتماعية،  الرتابطات  يف  ومتف�ضلت  املجتمعية، 

لبنية  بال�رصورة  حامل  اإىل  �ضيء  كل  حول  بحيث 

ال�ضتخال�ض  مناخا  القمع  فاأ�ضبح  الهمجي،  النظام 

ـ،  القانون  ـ على طريقة مونت�ضكيو يف تناول  القوانني 

مما جعل هذا النظام كامل الف�ضاد، و�ضار النظام حقال 

خبيثة،  بعدوانية  حمملة  اأ�ضبحت  التي  النف�ض  لف�ضاد 

مرتبطا  االنفعايل،  امل�ضتوى  يف  الفعل  لتجعل  موظفة 

التام  التماهي  وبحكم  خدمته.  ويف  النظام  ب�ضيا�ضات 

االأوالية  عن  واملعربة  املختلفة،  املوؤ�ض�ضات  بني  فيما 
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القمعية ذاتها، جتان�ضت املجاالت املتباينة، وانفتحت 

باملوت،  املحفوف  االعتقايل  الهيكل  على  بينها  فيما 

الرتابط  يف  احلماقة  وتعقدت  الو�ضاية،  فازدهرت 

ال�ضادي الأجهزة االأمن البهائمية، ومتخرت عن�رص االأمن 

مع  اخلائف،  املجتمع  �ضوارع  يف  اإفرتا�ضي  نحو  على 

تنامي الرعب املماأ�ض�ض الأجهزة املخابرات االرهابية. 

النظام  تر�ضيخ  يف  اخلوف،  ميثولوجيا  بداأت  وهكذا، 

الرمزي حل�ضور االأب االأعلى ـ الزعيم اخلرايف، امل�رصف 

�ضد  بطريقة  املحتكر  املباغتة،  القتل  عمليات  على 

االجرام  َع  �رُصِ حيث  املجتمع  داخل  للعنف  قانونية 

عملية  فاأ�ضبحت  احلاكمة.  الع�ضبة  حقوق  من  كحق 

ال�ضيادية وال�ضادية  اأكرث امل�ضاريع  اإنتاج املواطن، من 

هو  مبا  التفكري  و�ضار  االأمنية.  الدولة  باأمن  املرتبطة 

غري مباح ـ بعد حتديد االأفكار املتعلقة بحدود الدولة، 

انتهاكا ملقد�ضها ال�ضيادي وتهديدا الأمنها. لقد اتخذت 

القتل  يف  ووجدت  م�رصوعا،  املوت  من  القمعية  النظم 

عرب اأجهزة املخابرات البهائمية ا�ضرتاتيجية م�ضريية، 

فا�ضتثمرت يف هذا املجال كل م�ضادر الدولة، وجعلته 

فاأنتجت  ياأ�ضا،  املجبول  املواطن  خميلة  يف  حا�رصا 

موؤ�ض�ضات  على  وتوزيعه  الطعن،  تنهيج  عملية  عرب 

االأمنية  الدولة  اأن  بحكم  ـ  االأمن  لفكرة  اخلادمة  الدول 

ـ،  الذي تعتقله  ال�ضعب  تكون مهددة با�ضتمرار من قبل 

ما ي�ضطلح عليه »فوكو« بـ: املوت التعذيبي، الذي هو 

فن اإم�ضاك احلياة يف الوجع، وذلك بتق�ضيمه اإىل » األف 

اأ�ضد  على  احلياة،  تتوقف  اأن  قبل  احل�ضول  مع  موتة«، 

وعنف  الرتاكمية  واملهانة  فالذل   .)1( النزوع  حاالت 

الروتني االداري التعذيبي وكل ما متهر بها املوؤ�ض�ضات 

ج�ضد املواطن، من تعليم/ ما نقراأه، واملحاكم/ قوانني 

الربكة  غياب  يف  �ضيئا  تثمر  ال  وكفاءات   ، فارغة 

احلزبية...اإلخ، كلها ترتاكم وتتوزع يف م�ضاره احلياتي 

االعتقالية. ههنا،  الدولة  �ضياق  كاإم�ضاءات مميتة يف 

يغدو املوت ركنا يف هيكلية الدولة، فال ت�ضع املواطن 

تتداعي  لذلك  ا�ضتعبادي،  نحو  على  اإال  اعتبارها  يف 

واملجال  العام  املجال  بني  ما  الفا�ضلة  امل�ضافة 

لنزوات  م�ضتباحة  النا�ض  حياة  وت�ضبح  اخلا�ض، 

و�ضمة  ي�ضكلون  الذين  املخابرات،  عنا�رص 

بهكذا  حمكوم  جمتمع  اأي  تاريخ  يف  عار 

املجتمعية  الداللة  يدركون  وكونهم  نظام. 

يزدادون  فاإنهم  االأخالقية،  لو�ضعيتهم 

املجتمع  وي�ضبح  النا�ض،  جتاه  �ضادية 

النا�ض جمال  االأوحد، وت�ضبح حياة  عدوهم 

متعتهم وا�ضتثمارهم املتمحور حول العنف. 

وبحكم اأن الدولة االعتقالية ت�ضيطر وتتنف�ض 

ت�رصع  فاإنها  املخابراتي،  الن�ضيج  عرب 

ال  د�ضتور  عرب  املجتمع،  �ضد  عدوانيتها 

د�ضتوري، وقوانني م�ضادة للحقوق، وحماكم 

يف  النا�ض  �ضفع  وتبيح  ظلما،  اإال  حتكم  ال 

القتل  يتوزع  هكذا  املخابرات.  موكب  عبور 

من  املواطن،  بها  مير  التي  املوؤ�ض�ضات  عرب 

اأن  املدر�ضة التي تلقنه ما يكرهه وما يجب 

يكرهه ـ كالتعليم البعثي ـ، اإىل امل�ضايف التي 

للح�ضول  احلكومة  بختم  للمواطن  الي�رصى  اليد  متهر 

فالدولة  ـ  احلكومية  اال�ضعاعية  ال�ضورة  هبة  على 

باإمكانها اأن تك�ضفنا من الداخل اأي�ضا ـ ؛ ختم حيوانية 

ال�ضينية.  االأ�ضعة  �ضورة  جمانية  مقابل  املواطن 

املرحلة  يعقب  الذي  االلزامي  الت�رصيد  اإىل  وو�ضوال 

اجلامعية، ل�ضباب يتقرف�ض على مفرتق الطرقات مراقبا 

بتحرمي  مدينته  حتا�رص  دولة  �ضمن  م�ضتقبله  خواء 

العمل يف اأي جمال، لكونه ينتمي لعرق اآخر ـ كالكردي 

يخ�ضع  اأن  يرف�ض  اأو  ـ،   49 املر�ضوم  مع  �ضوريا  يف 

مع  به  فريمى  بعثي،  اإىل  اآدمي  من  حتويله  لعملية 

يجعل  مما  املوؤ�ض�ضة،  مراتب  اأ�ضفل  اإىل  العليا  �ضهادته 

باحلاملني  مكتظا  االأجنبية،  ال�ضفارات  اأمام  الر�ضيف 

الذين ال يبقى اأمامهم �ضوى احللم بالنجاة عرب تاأ�ضرية 

احلرية  يف  التفكري  يغدو  كهذا  و�ضع  �ضمن  خروج. 

مبثابة طرح  ميتافيزيقي، فاجل�ضد مكبل كليا وحمكوم 

اجلرمية  من  العقاب  يجرد  الذي  العريف  بالتنكليل 

»املحاكمة«  يف  جوزيف  �ضخ�ضية  نحو  على  ويجعله 

هذه  مع  اإدانته.  جرم  عن  يبحث  �ضلفا  مدانا  لكافكا، 

االأج�ضاد املرتنحة حتت �ضغط �رصبات العجز واخلوف 
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ميدد  الذي  للقمع  رف�ضهم  عن  التعبري  من 

حلظات موتهم ليعمق نزوعهم، تتو�ضع الهوة 

الفا�ضلة بني االأرقام االح�ضائية التي توزع 

اأو و�ضائل االنتاج، بل واإمنا، ما  لي�ض العمل 

اأي  االجرامية.  باحلظوة  ت�ضميته  ميكن 

املراقبة  الأجهزة  واأخالقيا  ع�ضويا  االنتماء 

ال�ضعب؛  من  االآخرين  لكرامة  واملداهمة 

الآدمية  الطاردة  القوى  مفعول  تفعل  اأجهزة 

املجتمع، والتي ت�ضع خريطة رقمية للتهجري 

العائالت  تفكك  اإىل  يوؤدي  الذي  الق�رصي، 

اأملا. خ�ضو�ضا لدى االآباء  اقت�ضاديا فتزداد 

تخلي�ض  عن  يعجزون  الذين  احليلة،  فاقدي 

اال�ضطناعية،  احلاجة  براثن  من  اأوالدهم 

فالتفكك العائلي ذو ال�ضبب االقت�ضادي جرح 

ال يندمل يف كرامة رب العائلة، جرح مقرتن 

للعدالة  مطلق  وغياب  ق�رصي  بحرمان 

وللمعقولية االجتماعية . حيث تتمتع فئات 

�ضئيلة همجية بكل ما ي�ضكل عامل احلرمان 

قبل  من  امل�ضتعبد  ال�ضعب  بقية  اإىل  بالن�ضبة 

اأمراء القتل وع�ضابات املخابرات املتحكمة 

باأجهزة الدولة املنهوبة �ضيا�ضيا واقت�ضاديا. 

فالطالب  منهوبة،  دولة  هي  االعتقالية  الدولة  اإن 

 /  25  / مقداره  ما  على  يح�ضل  �ضوريا،  يف  البعثي 

اإكراما  العامة،  الثانوية  �ضهادة  يف  اإ�ضافية  عالمة  

بالعن�رص  تدفع  التي  للبالهة  علمية  اإكرامية  لبعثيته. 

اجلامعة  حرم  يف  اأمنيا  عن�رصا  يكون  اأن  اإىل  البعثي 

اإن  ـ هذا  ولي�ض طالب علم، لذلك يتخرج منها م�ضحوال 

على  بعدها  فيح�ضل  الغباء،  بدرجات  ـ  حقيقة  تخرج 

ُيرتكون  الذين  الطلبة  من  لغريه  اإق�ضائية  علمية  بعثة 

�ضيء  لتحلل كل  الرمزي  الذي يو�ضح املجال  لل�ضياع 

اإىل داللته القمعية. فلكي تكون �ضيئا اجتماعيا، عليك 

ملوؤ�ض�ضة  مديرا  تكون  ولكي  عقائديا،  �ضيئا  تكون  اأن 

دواليك،  وهكذا  بعثيا،  تكون  اأن  عليك  البعث،  ميتلكها 

بال�رصورة  منتجة  موؤ�ض�ضة  فيرتاأ�ض  البعثي  يتخرج 

املجتمع، على  داخل  اخلبيثة  الهرمية  لتتاأ�ض�ض  للقمع، 

نحو الطريقة التي عاجلها »جورج اأورويل« يف روايته 

لقوام  �رصورة  القمع  يغدو  حيث  احليوان«،  »مزرعة 

املزرعة التي يتهددها اخلطر اخلارجي، وال توجد فئة 

التي  امل�ضطفاة  الفئة  من  اخلطر،  درء  على  قدرة  اأكرث 

املجتمع  اأمن  ل�ضمان  �رصورية  قائدة  نف�ضها  ن�ضبت 

االأمن  كلمة  تكون  لذلك  حتيطه.  التي  واملنطقة 

هكذا  بها  يتم�ضك  التي  احلماقات  اأكرث  من  العاطفية، 

نظام لتربير انتهاكه حلياة النا�ض. 

ت�ضع هذه املنظومة االجرامية القتل يف �ضياق قدري، 

عملية  �ضمن  عاديني  موتى  ال�ضحايا،  من  لتجعل 

حلظات  اإىل  املوت  جتزئة  يتم  حيث  التتابعي،  القتل 

د�ضتوريا،  املوت  اإنتاج  خط  على  موزعة  وتخ�ض�ضات 

العرقي،  التمييز  من  امل�ضتلهم  احلزبي  بالتمييز  تبداأ 

وتت�ضعب عرب االعتقال العريف لالأفراد على اأ�ض�ض عرقية 

االختطاف  عمليات  لت�ضمل  وتتفرع  اأيديولوجية،  اأو 

بذوّيهم...اإلخ  الفارين  ومقاي�ضة  االأعراق  وا�ضتباحة 

هذه  ت�ضتوردها  التي  واخلربات  التقنيات  من  وغريها 

النظم من دول م�ضنعة للتعذيب كرو�ضيا وايران. ويتم 

تنفيذ كل ذلك وفقا لالأدوار التمثيلية التي ُفوِّ�َض بها كل 

ال�ضلطة  عدوانية  فتتمنهج  ال�ضلطوي،  موقعه  جمرم يف 

�ضري  دورات  داخل  لالإجرام  بتبطينها  املجتمع،  �ضد 

النظام، مقننة بذلك عملية الرتيي�ض االجتماعي، ليغدو 

من  كونه  ـ  و�رصوريا  عفويا  االجتماعي  اجل�ضد  تقومي 

طبيعة النظامـ  وكاأن املجتمع قد وِجَد ليتلقى على نحو 

طفويل، ما اأُِعدَّ له من بيلجة �ضيا�ضية �ضد اآدمية اأفراده، 

خا�ضعني  اأفراد  جمرد  من  حتويلهم  لعملية  بالر�ضوخ 

اإىل اأ�ضياء خا�ضعة. مق�ضية بذلك الفردانية اإىل اأقا�ضي 

التهمي�ض االجتماعي، وت�ضوير فردانية الفرد على اأنها 

الفكر  راية  حتت  املن�ضوية  ال�ضاللية  لالأعراف  خيانة 

االأوحد للقائد اخلالد، وذلك عرب فر�ض وتعميم ا�ضكال من 

التوحد املر�ضي على اجلماعات املتباينة، يف هيئات 

ومهددا،  اأعزل،  خارجها،  الفرد  يظهر  عمياء،  ع�ضابية 

ومريبا، فريمتي يف احلا�ضنة الرهطية. وقد اأدى اإق�ضاء 

البنى  متييع  اإىل  االجتماعية،  الرتكيبة  من  الفردانية 

املجتمعية و�ضقوط املحرم عن حدود الهويات املوؤ�ض�ضة 
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بذلك  فتغري  االجتماعي،  املجال  �ضمن  واملتفاعلة 

النظام الرمزي املحدد لتجربة كل مكون اجتماعي، يف 

اجلميع  اإكراه  بعد  تاريخي.  قيمي  كتعيني  ذاته  اإنتاج 

على التخندق يف امل�ضرية العقائدية للحزب البهائمي، 

خرايف  اعتقاد  الدكتاتوريات،  هذه  لدى  فرت�ضخ 

فاعليتها  وامتالك  الب�رصية  الطبيعة  م�ضخ  باإمكانية 

اخلبيثة  العدوانية  من  نوعا  مار�ضت  لذلك  الكلية، 

واخل�ضو�ضيات  الفردية  اال�ضتقاللية  �ضد  املمنهجة 

مع  متماثال  �ضيء  كل  بجعل  الثقايف،  والتنوع  االأثنية 

التي  لهراواتها  ورهينة  املطلقة،  ال�ضلطوية  املرجعية 

حيث  التعذيب،  معقدة  لعقود  ال�ضعب  تدمي  فتئت  ما 

الب�رص  الإفقار  مواردها  كل  الهمجية  ال�ضطلة  �ضخرت 

بالطريقة  حلاجاتهم  اإ�ضباعهم  عملية  وربط  وجوديا، 

التي تدار بها العملية الت�ضلطية، فدخلت ال�ضلطة املجال 

برتتيب  مثال،  البعث  قام  لقد  الفرد.  لتكّون  النف�ضي 

عمل املوؤ�ض�ضات ال�ضورية، لتتكامل يف تنظيمها للن�ضق 

القمعي، عرب تكييف املجال العام وتوجيه اال�ضتعدادات 

االجتماعية كي تتفق مع اخلطط اخلم�ضية وال�ضيا�ضات 

التعليمية املر�ضخة ل�ضنمية النظام. هكذا ازدهر الهتاف 

الدميقراطية  فاأ�ضبحت  امل�ضتلبة،  للجماهري  الق�رصي 

للحرية،  جوهرا  الطواعية  وباتت  خارجية،  موؤامرة 

فاطماأن النظام اإىل قاعدته ال�ضعبية التي بايعته بن�ضبة 

تهريجية، �رصعان ما حتولت مرتكزا فكاهيا للتنكيت، 

قمعي  كيميائي  اإىل  قمعي،  نظام  من  البعث،  وحتول 

بعد اأن توفرت لديه املختربات ال�ضعبية، لتجريب اأدوات 

القمع املبتكرة ـ كانت حمرقة اأو�ضفيتز ابتكارا تاريخيا 

وفقا لكا�ضتورياد�ض، فتتالت املرا�ضيم اجلمهورية على 

التي  الوح�ضية  الدرجة  ملعرفة  التجريب،  حمل  ال�ضعب 

باإمكان القمع اأن يحققها يف البنى اجلماهريية. وهكذا، 

التي  البعثية،  الدولة  هيكلية  �ضمن  العبث  تنهيج  متَّ 

�ضارت حتدد للجماهري طريقته يف التحلل االجتماعي؛ 

اإذ اأن الوهم املت�ضخم لدى الدكتاتور امل�ضاب برنج�ضية 

مر�ضية، جعله يعتقد باأن �ضيا�ضات االخ�ضاع �ضتوؤدي 

ال�ضيطرة  اإىل  وبالتايل،  الكلي،  اخلنوع  اإىل  بال�رصورة 

اأجهزة االأمن  املطلقة على الفرد املت�ضيء، فواظب عرب 

ال�ضادية، على ممار�ضة م�ضاريعه االخ�ضاعية، 

غافال كليا عن الرتاكمية البطيئة للخ�ضوع ـ 

اإىل مترد  تتطور  التي  ـ  اال�ضتعباد  راأ�ض مال 

بوجود  اأو  بامل�ضاومات  يقبل  ال  راديكايل، 

الذي  فاملتمرد  الثوري،  التحول  يف  تدرج 

يكون  التخديري،  امل�ضهد  عمق  من  ينق�ضع 

بتدرج  نتائجه  �ضاوم كثريا وح�ضل على  قد 

ال يطاق، فتكون اخليارات املطروحة اأمامه، 

كانه  ا  عمَّ ين�ضلخ  كونه  م�ضبقا،  متجاوزة 

اأمام  نف�ضه  يجد  لذلك  م�ضتعبدا.  جعله  ا  وعمَّ

خيار وجودي جذل،، باأن يقلب مهانة احلياة 

زمام حياته  واأن مي�ضك  املوت حرا،  بكرامة 

التجديد  املوت طبيعته. هذا  اإىل  بذلك  ليعيد 

الذات املتمردة، تخلط لديها  اخلالق ملاهية 

م�ضلحته  مع  �ضديد،  ببطء  مكت�ضبة  عدوانية 

البيولوجية يف الدفاع عن ذاته النوعية، مما 

حازما  �ضلوكا  الثورية،  حركته  من  يجعل 

ما،  باأيديولوجيا  االرتباط  دون  ومعقوال، 

احلرية  يف  متحققة  يجدها  التي  فحريته 

الرتاكم  ذلك  يف  تكمن  وقوته  مرجعيته،  هي  العامة، 

خا�ضعا  جعلته  التي  اال�ضتعبادية  لل�ضيا�ضات  الهائل 

واأرادته خانعا؛ اإذ تتحول كل تلك االكراهات التاريخية، 

ممكناتها  وحترير  الذات،  المتالك  حترري  اندفاع  اإىل 

االن�ضانية. غري اأن ال�ضلطة القمعية، ال تدرك ما ال تراه، وال 

تفهم منوَّ االأ�ضياء اإال اإن كانت فجة، وال تفهم الفجاجة 

هي  فيما  فت�ضتمر  اخلا�ضع،  الكائن  قبل  من  كمواربة 

النظام املجتمعي، الأن  عليه، من جرمية منهجية �ضد 

املجتمع بالن�ضبة لها، لي�ض حمل �رصعية تطمئن اإليه، بل 

حمل ريبة دائمة، مما يجعله يراقب احلراك املجتمعي 

يف  املتغلغلة  املوؤامرة  بجرمية  النا�ض  كاهل  ويرهق 

اجتماع اأكرث من ثالثة اأ�ضخا�ض، االأمر الذي يربر حتول 

ال�ضبكة املخابراتية اإىل مرجعية مطلقة لقراراتها. لذلك 

جمال  حتدد  اأمنية،  غرفة  موؤ�ض�ضة  كل  ج�ضد  يف  تزرع 

املقد�ض واملدن�ض حلركة االأفراد، وهكذا يتم تدمري دور 

اأكرث  اإىل  العدالة  لتتحول  العالقات،  اإدارة  يف  القانون 
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الكوابي�ض رعبا بالن�ضبة اإىل ال�ضلطة القمعية. 

فهكذا �ضلط، تكره العدالة، وجتد فيها تهديدا 

كبريا لقوامها غري ال�رصعي، لذلك تعيقها مبا 

ي�ضمن انحرافها عن �ضياقها القانوين، بجعل 

اجلهاز الق�ضائي والفكرة ال�ضعبية عن القانون 

االأمنية،  بالفروع  مقرتنة  تكن  مل  اإن  عبثا 

التي ال يحكمها اأي قانون، وال تعرتف باأية 

عدالة ال تتفق ومزاج القادة االأمنيني. وذلك 

ال�ضيا�ضي  الوعي  اإىل  العدالة  تت�رصب  لئال 

امل�ضتلب،  املواطن  في�ضت�ضعر  واالقت�ضادي، 

العداء للعدالة، مرتبط  جزءا من حقوقه. هذا 

لذلك  املجتمع،  من  النظام  بريبة  جوهريا 

داخل  ال�رص  المتالك  الوح�ضية  نزعته  ي�ضحذ 

املعلوماتي،  التدفق  فرياقب  املجتمع، 

لتمر  احلديثة،  االت�ضاالت  �ضبكة  ويحتكر 

اأن  ذلك،  من  واالأنكى  خالله.  من  االأ�ضوات 

للمعلومات،  االأخالقي  اجل�ضد  مت�ض  ال�ضلطة 

قيمة  وجعلها  وطنيا،  و�ضاما  الو�ضاية  مبنح 

�ضخ�ضية  بذلك  لتزدهر  الطواعية،  �ضياق  يف 

الوقت  يف  اأنها  غري  املجتمع.  داخل  الوا�ضي 

للمجتمع  الداخلية  احلياة  من  جتعل  ذاته، 

�رصا �ضياديا، فتواري الواقع قدر ما ت�ضتطيع 

غري  واقع  كاأنه  اخلارجي،  العامل  اأنظار  عن 

افرتا�ضي  بواقع  وتقاي�ضه  اأ�ضا�ضا،  موجود 

التخديرية، فتظهر  االعالم  تبثه عرب و�ضائل 

�ضورة االن�ضان اليائ�ض، �ضعيدا بابت�ضامة رمزية تهتك 

كل االأجهزة التي وظفت الإخفائه. اإن ك�ضف وامتالك ال�رص 

داخليا، وحجبه خارجيا، لهو اإنكاٌر مطلق للواقع، وهي 

كا�ضرتاتيجية قمعية، قرينة عينية على القمع، ال يفوقها 

اأي برهان الإثبات نقي�ضه. وبحكم احلماقة فقط، ولي�ض 

الأي �ضبب اآخر ـ احلماقة كن�ضيج مت�ضابك ـ تف�ضح النظم 

االجرامية نف�ضها بنف�ضها، عرب وزارة اإعالمها التي تنكر 

دائما وجود واقع خمتلف عن االأخبار واملعلومات التي 

اأن االنكار  اإدراك،  تن�ضجها عن عاملها امل�ضتغلق، دون 

هو من اأكرث االأدوات الدفاعية بدائية وك�ضفا لنقائ�ضها، 

فالتعمية التي تنتهجها هذه النظم، تعميها متاما عن 

روؤية اإرادة التمرد وهي تتاأجج من عمق اخل�ضوع ذاته، 

لذلك تنهمك بقمع االأج�ضاد، الإخ�ضاعها وجعلها ملبية 

لرمزيتها القمعية، بحيث تتوقف حياة االأفراد على مداه 

االأنوية،  م�ضتوى  الفرد يف  يدركه  ما  وهذا  اخل�ضوعي، 

التي جتد يف قبول اخل�ضوع مواربة عقلية حلفظ الذات، 

يف  وتنميته  التمرد  تغذية  على  هينا  االأمر  وجلعل 

الثالثية  فالرتكيبة  الباطني،  والوعي  ال�ضعور  م�ضتوى 

االكراهات  حتت  بال�رصورة  عراها  تنف�ضم  ال  للذات، 

الق�رصية للبيلجة ال�ضيا�ضية، بل واإمنا، قد تزداد تن�ضيقا 

كينونتها  يف  التحول   الإحداث  العمق،  يف  و�ضالبة 

املنتهكة، وتغيريها من ذات خا�ضعة اإىل ذات متمردة 

ال�ضعبي  فاخلنوع  متاأن�ضنة.  اخلال�ضة،  ويف  ومتحررة 

من  يقلل  ال  الثوري،  االنفجار  واإرجاء  ت�ضلطي،  وهم 

احلياة  لنزعة  الطبيعي  النهو�ض  كون  حدوثه،  حتمية 

يف مواجهة نزعة املوت املتمثلة يف النظام االعتقايل، 

بل هو  الفعل،  تركيب  �ضلوكية يف  اإمكانية  لي�ض جمرد 

تكون  لذلك  الفناء.  من  الذات  حلفظ  وجودية  �رصورة 

ي�ضكل  وال  حتققها.  يف  �ضمنية  قيمة  الثورة  حتمية 

اإخمادها الق�رصي �رصطا لغيابها املطلق، بل اإن غيابها 

اإذ  متالزمان؛  املت�ضعب  املباغت  وانفجارها  الطويل 

وبنية  الفرد  بنية  تركيب  اكتمال  الأجل  تراخت  اأنها 

قوام  لت�ضييد  االفرتا�ضي،  بالبعد  تعديله  بعد  الواقع 

املدين،  الثائر  ـ  خالقة  ن�ضالية  واأدوات  جديد  نف�ضي 

املحايثة  الب�رصية  والطاقة  وحزمه،  الرف�ض  وعالنية 

االجرامية  الرت�ضانة  اأمامها  ظهرت  ـ،  للتمرد...اإلخ 

التقليدية للنظم القمعية، مرتبكة، حائرة و�رص�ضة، ويف 

الوقت ذاته، �ضعيفة ومرتعبة ومتداعية كليا. فالفاعلية 

التحريرية املرتتبة على الن�ضال املدين االأعزل ـ �ضمن 

حدود املعقولية ـ تكمن يف كونها جترد �ضالح ال�ضلطة 

النا�ض  لقتل  اأدوات  جمرد  من  وحتولها  �رصعيتها  من 

العزل، وبالتايل تكون اإجراما خال�ضا.

يف  االأق�ضى  تذريرها  البوعزيزية  اللحظة  اأحدثت 

لعقم  املحدد  املميت،  للركود  املجتمعية  البداهة 

االختزالية  النظرة  معه،  فتداعت  التاريخية،  الفاعلية 
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حول  اال�ضتفهام  معه  وت�ضخم  جمتمع،  هكذا  ملاهية 

من  املتحررين  ال�ضباب  لهوؤالء  ال�ضحري  الظهور 

اال�ضتالبني ال�ضيا�ضي والديني، الذين نزعوا عن هيئتهم 

التاريخية، تلك الطبقة ال�ضميكة من القهر اال�ضتعبادي، 

التاريخي  املنطق  ح�ضبان  يف  يكن  مل  ما  مظهرين 

على  الده�ضة  خيمت  لذلك  املجتمعية،  ال�ضاللة  لتطور 

التي  الثورات،  هذه  ا�ضرتاطات  حتت  وان�ضوى  الفكر، 

املجتمع  اختزل  الذي  امل�ضطنع،  الواقع  بقلب  طالبت 

احليوانية،  بحاجاتهم  ع�ضويا  مرتبطني  اأفراد  اإىل 

مب�ضلحتهم  ارتباطا  االأكرث  احلاجة  نحو  واالنطالق 

البيولوجية ككائنات اآدمية؛ املطابلة بحاجة االن�ضان 

التي  املتعددة  النظر  وجهات  اأن  غري  كرامته.  اإىل 

ـ  املنطقي  الال�ضببي، وغري  الظهور  متحورت حول هذا 

بعجالة  جاءت  ـ،  املدر�ضي  املنطق  قيا�ضات  �ضمن 

تزيده  ما  احلدث  على  لتفر�ض  املتحم�ض،  ال�ضحفي 

تعيد  ا�ضنادية  نقاطا  له  فافرت�ضت  وغمو�ضا،  التبا�ضا 

تاريخي  وتطور  �ضببية،  منظومة  مع  احلدث  وتكيف 

طبيعته  متنع  ا�ضتثنائي  حدث  باجتاه  التدرج،  حمكم 

ظهر  كونه  �ضببي،  تطور  اإىل  اختزاله  اال�ضتثنائية،من 

املكبوت  بكثافة  امل�ضحون  العدم  من  به  مقذوفا 

الالمرئية النعكا�ضات  الذخرية  املتمثل يف  التاريخي، 

عبارة  ا�ضتخدم  ـ  االن�ضانية  الروح  يف  القمعي  املجال 

من  كل  لدى  امل�ضتخدمة  الداللة  بذات  هنا  الروح 

مونت�ضكيو وماك�ض فيرب ـ. وتوارت ماهية احلدث خلف 

به،  املتعلقة  بالكتابة  دفعت  التي  املت�ضارعة  وتريته 

اإىل جماراة هذه الوترية، فلم ترتيث االأقالم لتتعمق يف 

الكتابات  با�ضتثناء  ـ  معظمها  يف  واكتفت  احلدث، 

القول  يف  املمار�ضة  بتجميد  ـ  �ضاغية  حلازم  املكثفة 

على  اأدوني�ض  بها  توجه  التي  فالر�ضالة  النكو�ضي. 

ـ  ت�ضلح  قد  االأ�ضد،  ب�ضار  اإىل  احل�رص،  ال  املثال  �ضبيل 

اأنها  لو  ـ  وح�ضب  للمجادلة  مفرت�ضة  هنا  ال�ضالحية 

الذي  ومقاله  البوعزيزية،  ال�رصارة  انطالق  قبل  ظهرت 

مناق�ضات  من  فيها  واقرتب  ال�ضيا�ضة  عن  فيه  ابتعد 

املتعلقة  للمطارحات  تعيدنا  التي  الطبيعي،  احلق 

جمعها  التي  الفرن�ضية  بالثورة  املتعلقة  احلق  بفل�ضفة 

»برنار غروتويزن« يف كتابه »فل�ضفة الثورة 

الفكري  املناخ  اأظهر  الذي  الفرن�ضية« 

احلق  مفهوم  حول  جتادلوا  الذين  للفال�ضفة 

جتريد  و�رصورة  الو�ضعي،  واحلق  الطبيعي 

احلق من الت�ضور الفردي وغريها من االأفكار 

الفرن�ضية.  الثورة  لظهور  نظريا  مهدت  التي 

هذه الثورة التي �ضارت فيما بعد حمل خيبة 

مقدمتهم  ويف  الفال�ضفة،  من  موؤيديها  اأهم 

تناول  يف  الطريقة  تلك  وانتهاج  »كانط«. 

يف  النظري  االرتباك  يظهر  احلق،  ق�ضية 

هذه  لتنظري  التحليلية  االأدوات  ا�ضتخدام 

خالق  بحدث  املتعلقة  الغريبة  املمار�ضة 

كل  جوهر  ت�ضكل  احلق  فل�ضفة  اأن  من  فبالرغم  جذريا. 

اأنه كورقة نظرية ال تب�ضع  اإال  اأو معتقد ثوري،  ت�ضور 

ت�ضتق  اأن  االأفكار  لهذه  ميكن  وال  الراهن،  احلدث 

اخلربة  لُتدرج  احلدث  من  اجلوهرية  ا�ضتفهاماتها 

املتعلقة به، يف اجلهاز االدراكي. بل انها تفرت�ض فيه 

النظام«  اإ�ضقاط  يريد  »ال�ضعب  ف�ضعار:  منه.  لي�ض  ما 

طرحا  لي�ض  وهناك،  هنا  املتماثلة  البهية  ونغمته 

الدولة، ولي�ض اقرتاحا لهيئة بديلة  �ضيا�ضيا يف نظرية 

توجه  بالتحديد،  اإنها  ما.  اأيديولوجي  بقوام  حمددة 

حترري غري مقرتن بنظام، نحو حرية جمردة �ضيا�ضيا 

ومتعينة اإن�ضانيا بالكرامة. واحلق املرتبط بهكذا حرية، 

االكتمال  يف  رغبة  ولي�ض  الطبيعي  التاأن�ضن  حق  هو 

اإنه  الهيجلي.  باملعنى  الدولة  كيان  �ضمن  االأخالقي 

جمرد  ولي�ض  طبيعيا،  كائنا  يكون  باأن  االن�ضان  حق 

عرب  متلي  التي  العقائدية،  باملواطنة  م�ضتعبد  �ضيء 

مل  لذلك  املواطن.  على  االن�ضباطي  الن�ضيد  الرعب، 

كبديل  القانون،  دولة  حدود  ال�ضعارات  جميع  تتجاوز 

فا�ضدة ميكن  بدولة  يتعلق  ال  فاالأمر  الالدولة.  لقانون 

اإ�ضالحها من خالل تعديل د�ضتورها، بل هي مع�ضكرات 

فيها  يتوارث  عائلية،  ملكية  ذات  اعتقالية،  حقول  اأو 

الذين وجدوا يف  اأ�ضماء حاكمها  فيها  وتت�ضاتل  احلكم 

فردوا  وانتهاكا مللكيتهم،  املدين، �ضدمة  الثائر  ظهور 

بعد  وعر�ضهم،  مالهم  عن  يدافعون  وكاأنهم  بوح�ضية 
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تكون  هنا،  من  مزرعة.  اإىل  الدولة  حتلل 

يف  لكن  ا�ضرتاتيجيا.  خيارا  الثورة  �ضلمية 

خيارا  الع�ضكري  اإمكانها  يبقى  املقابل، 

ا�ضطراريا، نظرا حلجم االبادة الوح�ضية التي 

لن  التي  الثورة  لدحر  النظم  هذه  تنتهجها 

�ضوؤال  زال  ما  ذلك  رغم  قتل.  اأي  يردعها 

ال�رصعية واالإ�ضالح والف�ضاد يرتدد يف القول 

اإن �ضوؤال ال�رصعية بحد  املتعلق بهذا احلدث. 

ينبني  ال  كونه  �رصعي،  غري  �ضوؤال  هو  ذاته 

يف  وياأتي  قانوين،  اأو  حقوقي  اأ�ضا�ض  على 

اإمكانية  كل  قو�ضت  تاريخية  جتربة  �ضياق 

املحيطة  املنطقة  يف  �رصعية  اأنظمة  لظهور 

بها. اأما �ضوؤال االإ�ضالح، فهو �ضوؤال بال طائل 

اأو ترقيعا من قبل نظم  اإ�ضالحا  الأنه ينتظر 

الف�ضاد على احلكم، ومن خالل  ا�ضتولت عرب 

لها  الف�ضاد وتنظيمه تطورت. فكيف  ت�رصيع 

طبيعتها  فالف�ضاد  اإ�ضالحا.؟  تقود  اأن 

واالإ�ضالح منطقيا حدها الذي يفندها، لذلك 

فاإن كل اإ�ضالح ي�ضدر عن منظومة اإف�ضادية 

حافظ  جاء  لقد  بال�رصورة.  ف�ضادا  �ضيكون 

االأ�ضد عرب تنظيم انقالبات ع�ضكرية متتالية 

اأفراد من غري  من  البعثية وطهر حزبه  الهيكلية  داخل 

اآخر  حتى  ق�رصيا  قائدا  و�ضار  احلكم  وع�ضكر  طائفته 

الفا�ضد  الد�ضتور  الذي غري  لب�ضار  ث احلكم  نف�ض. ثم ورَّ

يف  ال�ضيا�ضية  احلياة  وحرفت  الف�ضاد  جذرت  بطريقة 

�ضدام  طينة  من  ب�ضار  اأن  ومبا  خرافة.  اإىل  �ضوريا 

والقذايف، مبعنى اأنه ال يرى يف نف�ضه رئي�ضا لدولة، بل 

�ضاحب ملكية تتعر�ض لالنتهاك من قبل املتظاهرين 

اأنه  وبحكم  املنهوبة.  دولتهم  با�ضتعادة  املطالبني 

معظم  به  ي�ضاب  مر�ضي  نرج�ضي  بت�ضخم  م�ضاب 

يف  واملديح  الهتاف  لرتاكم  ونتيجة  الق�رصيني،  القادة 

�ضياق تكونهم النف�ضي، فاإنه لن يتنحى، بل �ضيبقى عرب 

�ضيعقب  وما  �ضقوطه.  من  االأخرية  اللحظة  حتى  القتل 

االجتماعية  ال�ضيماء  يف  االآن  منقو�ضا  لي�ض  ال�ضقوط، 

الراهنة، لذلك علينا اأال نغايل يف التعويل على املرحلة 

املقبلة، فاجلديد يتاأ�ض�ض عرب التاريخي والطبيعي، قبل 

التخوف  اأما  به.  اخلا�ضة  املعقولية  يف  ي�ضتقر  ان 

يف  باحلكم  اال�ضالمي  التطرف  حتكم  من  فيه  املبالغ 

البالد التي ي�ضيطر عليها اال�ضتبداد، فاإنه ت�ضور واقعي، 

دون اأن يكون هذا الواقعي عقالنيا بال�رصورة. فالتدين 

ابتليت  التي  املنطقة  يف  تف�ضى  الذي  ال�ضلفي 

العجز  اثنني:  اأمرين  ظهر  على  جاء  بالدكتاتوريات، 

ا�ضتثمرت احلركات  املوؤ�ض�ضاتية، حيث  العدالة  وانعدام 

الدينية حاجات النا�ض االأ�ضا�ضية، وقدمت نف�ضها داخل 

فعندما  رباين.  توجه  ذي  كبديل  ظامل،  قمعي  نظام 

الق�ضائي  النظام  ويفتقر  املنطقية  احللول  تنعدم 

للعدالة، وتختزل كل امل�ضالك اإىل امل�ضار القمعي، حيث 

الذل واملهانة حت�ضيل حا�ضل، حتت نري �ضلطة مطلقة 

باجتاه  �رصور  من  تريده  ما  ارتكاب  يف  ال�ضالحيات 

�ضلطة  اأية  تقوى  ال  قمعي  جلهاز  اخلا�ضعني  االأفراد 

يف  م�ضتغرقا  نف�ضه  املرء  يجد  جماراته.  على  تقليدية 

املاورائيات/  اإىل  اأمره  الإحالة  وم�ضطرا  الياأ�ض 

ال�ضلط  من  وغريها  وال�ضعوذات  والتعويذات  كال�ضيوخ 

التو�ضطية امل�ضرية لفهم ديني �ضعبوي، مرتبط  الدينية 

تظهر  لذلك  الدينية،  للعقالنية  وم�ضاد  العام  بالياأ�ض 

همجي،  بعنف  منظمة  ال�رصية،  ال�ضلفية  التوجهات 

متحينة الفر�ضة لالنق�ضا�ض على التذمر املتغلغل يف 

و�ضعيته  من  للتخل�ض  املتحم�ض  ال�ضباب  كيان 

يف  جتد  ع�ضابية،  متوح�ضة  حالة  عرب  احليوانية، 

الكلي خال�ضها ومدخلها لعامل مثايل ال تفقه  التدمري 

منه �ضيئا. يرافق منو هذه الو�ضعية، قبول عام للتوكل 

على اهلل يف �ضكله النقي، االأمر الذي ي�ضاعد على مترير 

احلقيقي،  االميان  عرب  الدينية  احلركات  �ضيا�ضة 

لل�ضيطرة على الفئات اجلاهلة واملتذمرة بغ�ضب �ضديد، 

وجتنيدهم يف حركات دينية تر�ضد النا�ض اإىل التخندق 

الدكتاتوريات  اأن  التدمريي املقد�ض. ومبا  ال�ضالل  يف 

ال تعرتف بالقوانني، وبالتايل باإمكانية وجود مرجعية 

الطلب  ب�رصا�ضة   تقمع  اإليها،  اأمره  املرء  ليحيل  ما 

وجتد  واالقت�ضادية،  ال�ضيا�ضية  العدالة  يف  االجتماعي 

يف هكذا �ضغط، خروجا على املحرم وتدني�ضا ملقد�ضها 
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الياأ�ض،  يف  املجتمع  وي�ضقط  ال�ضبل،  فتنعدم  اخلا�ض. 

اأو ينت�ضله،  لتبقى حياته معلقة على القدر الذي يرديه 

ت�ضييد  لتفا�ضيل  عقلية  غري  ترابطات  �ضل�ضلة  عرب 

الو�ضعية اخلرافية لالأحوال االجتماعية؛ اإذ يظهر العته 

تهديدا  الفكري  والتفرد  الطاعة،  �رصوط  �ضمن  كقيمة 

لبقاء ال�ضخ�ض املفكر وهكذا دواليك، لت�ضعيد املقدمات 

التي تنمو من خاللها مكانة ال�ضحر واالأفكار ال�ضيطانية 

باملطلق.  عقالين  وال  �رصير  نظام  جتاوز  على  القادرة 

ظهور املعادل اخلرايف يف الذهنية ال�ضعبية اأمام نظام 

منه،  يتقني  ال  مبا  يعتقد  العقالين  الفرد  يجعل  قمعي، 

في�ضمر الربهان على ح�ضاب ال�ضعوذة وبربرة اخلطباء. 

القمعية ت�ضتفيد على نحو مر�ضي من  ال�ضلطة  اأن  ومبا 

تدهور الوعي االجتماعي، فاإنها تنفخ باأدواتها القذرة 

اإنها  له.  معاداتها  ادعائها  رغم  املاليل،  عباءة  يف 

تعادي فقط ما يجعل النا�ض عقالء يف دينهم، وتغذي 

بيلجتهم الدينية، لت�ضهل عملية ا�ضثمارهم يف عمليتها 

وتطهري  اال�ضطناعي  التدين  تعميم  مع  العدوانية. 

املوؤ�ض�ضات من القوانني ودارات العمل الو�ضعي ـ يقول 

يف  العقابي  لدورهم  ممار�ضتهم  اأثناء  الدولة  موظفو 

جلد املواطن عرب الروتني : لن اأم�ضي لك هذه املعاملة، 

لل�رصوط  م�ضتوفية  غري  معاملته  باأن  القول  من  بدال 

اإنها الذهنية املتحكمة يف العدالة وال�ضحة  القانونية. 

والرتبية والتعليم مثلما هو االأمر يف ال�ضجون ـ يتف�ضى 

يف  والياأ�ض  الغ�ضب  ويتحايث  والعجز،  التذمر  بذلك 

مبثري  جتهمه  يتعلق  ال  الذي  املتجهم  االن�ضان  مالمح 

الذي  والتبخي�ض  لالزدراء  تاريخي  برتاكم  بل  مبا�رص، 

للدولة  اال�ضطهادي  املناخ  داخل  ذاته  له  تتعر�ض 

اأ�ضكال  من  �ضكال  لي�ض  مثال  فالروتني  االعتقالية، 

االدارة املتخلفة، بل هو اأولية عقابية لتبخي�ض املواطن 

منتهكة  بكرامة  احلكومية   الدائرة  من  يخرج  الذي 

عدوانيته  من  جزءاً  في�رصف  غ�ضبا،  يرتع�ض  وج�ضد 

تتعلق  قد  التي  االدارية  ملعاملته  العنيف  بالتمزيق 

االذالل  هذا  اأن  غري  رزقه.  برتخي�ض  اأو  ابنه  بدرا�ضة 

التبخي�ضي للذات ال يتال�ضى هباء، بل يتغلغل يف هيئة 

التعنيفية  ال�ضيماء  على  بدورها  املنعك�ضة  الفرد 

للعدوانية  يحدث  الذي  والتعميم  للمجتمع، 

بالرغبة  مرتبطا  يكون  املجتمع،  داخل 

ف�ضل   «  : فـ  الذات،  ا�ضتعادة  يف  اجلوهرية 

اإىل قيمة ذاتية  حتقيق الذات، ف�ضل الو�ضول 

تعطي للوجود معناه، يولِّد اأ�ضد م�ضاعر الذنب 

اإيالما للنف�ض، واأقلها قابلية للكبت واالإنكار. 

�ضديدة  عدوانية  بدورها  تفجر  امل�ضاعر  هذه 

تراكمها  مبقدار  تدريجيا  وطاأتها  تزداد 

اال�ضطناعي  التدين  وي�ضكل  الداخلي«)2(. 

العدوانية  ت�رصيف  اأ�ضكال  من  �ضكال 

الرتاكمية، رغم دخولها يف جمال اال�ضتثمار 

اال�ضطهادي  املناخ  يقّوم  االأيديولوجي. 

اإىل  املع�ضالت  الإحالة  االأفراد  ذهنية 

املاورائيات ك�ضلطة وحيدة قادرة اأن تتفوق 

�ضرب  من  وبالرغم   ، الطاغية  �ضلطة  على 

العدالة االلهية الطويل ـ دون اأن نخلط بذلك 

نقي،  بدين  املرتبطة  االلهية  العدالة  بني 

املقد�ض  حدود  يف  تعدل  التي  الدينية  احلركات  وبني 

مع  املتواطئة  واأديولوجيتها  ين�ضجم  مبا  واملدن�ض 

التبعية لظل  اأو املكر�ضة ال�ضتمرار  الدكتاتورية  مفهوم 

اأنها مع ذلك متنح املرء نوعا من  اإال  ـ  الغليظ  اخلليفة 

وهكذا  امل�ضتباحة.  حياته  يف  املنعدمة  الطماأنينة 

ي�ضبح التدين م�ضطنعا، وبالتايل يكون ا�ضتالبا للفرد 

حتت  ولدت  ق�رصية  هيئة  ي�ضكل  اأنه  بحكم  املوؤمن، 

ق�رصية  و�ضتكون  اأخرى.  ق�رصية  لهيئة  القمعي  ال�ضغط 

ما  اإذا  منه،  للتحرر  مدخال  احلدي،  الديني  االن�ضباط 

متكن هذه الثورات اأن تنزع ال�ضقف عن الدولة، وتفتح 

اإكراه  من  الفرد  لتحرر  املفرت�ضة،  ف�ضاءاتها  للحرية 

الدكتاتورية،  املرجعية  اأو  الدينية  باملرجعية  االلتزام 

ليختار ما ميثله ويحقق من خالله ذاته دون ا�ضتالب 

احلقيقي  م�ضاره  اإىل  الدين  ليعود  �ضيا�ضي،  اأو  ديني 

�ضمن عالقة الفرد باإلهه. وبعودة املجتمع اإىل الف�ضاء 

البنى االعتقالية، �ضي�ضبح باإمكان  العام، وحترره من 

هويته  يف  خارجية  اإكراهات  دون  يتعني  اأن  الفرد 

املمكنة. لذلك �ضتبقى املمار�ضة الثورية ما بعد اإ�ضقاط 
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غري  اللحظة  تلك  با�ضرتاطات  معلقة  النظام 

واملرتبطة  التاريخية،  اخلربة  من  امل�ضتقة 

التاريخية ما قبل  الوقت ذاته بالطبيعة  يف 

�ضتكون  للمجتمع.  الق�رصية  الو�ضعية 

اخلارجي  االكراه  من  متحررة  املمار�ضة 

فاإن  لذلك  التاريخية،  الطبيعة  من  ولي�ض 

التنابذ والتفاعل لتاأ�ضي�ض الهوية، �ضيحدث ـ 

املمكنات  �ضمن  ـ  حقيقة  متحررا  كان  اإن 

والدارات الثقافية اخلا�ضة بكل جمتمع. وهذا 

اال�ضقاطي يف ح�ضابه،  االدراك  ياأخذه  ما ال 

للحدث  تنظريه  يف  املعنى  ي�ضو�ض  لذلك 

به  التزمت  ما  هذا  غمو�ضا.  اأكرث  ويجعله 

الكثري من الكتابات التي مل تتمكن من فهم 

املرور  دون  حتررية  ثورات  حدوث  كيفية 

االيديولوجي  للتطور  التقليدية  باحلتميات 

امل�ضتقبل  يف  تفكر  التي  الثورية،  للمار�ضة 

ومت�ضي  املا�ضي،  يف  تفكرها  طريقة  على 

مع  التاآلف  دون  ال�ضنع،  م�ضبقة  قالبية  اإليه يف خطط 

لهذه  افرت�ضت  لذلك  املحتملة.  التاريخية  ال�ضدف 

املمار�ضة اخلالقة، نواة جاهزة من التناق�ض ال�ضطحي، 

�ضبيه يف اأجزاء منه مبفهوم التناق�ض املارك�ضي الذي 

وا�ضطدامها  االنتاج  و�ضائل  تطور  نتيجة  يحدث 

يتطور  مل  فاحلدث  املجتمع،  داخل  االنتاج  بعالقات 

يوما  يكن  مل  الذي  ـ  القمع  بني  ال�ضغط  لتفاقم  نتيجة 

خامدا ـ وبني تطور مفهوم الدولة اأو العقل، لتكون هذه 

الثورات، ثورات الأجل اإنتاج دولة منقو�ضة يف بيانات 

من  ظهرت  التي  االيحاءات  بع�ض  رغم  املعار�ضة، 

املعار�ضة على خجل، باأنها هياأت للمناخ الثوري على 

ثورة  لي�ضت  اإنها  املعار�ضة.  من  فارغة  عقود  مدار 

للمعار�ضة يف مواجهة ال�ضلطة، بل ثورة ان�ضمت اإليها 

االأخرى،  االجتماعية  ال�رصائح  �ضمن  املعار�ضة 

وكعنا�رص احتجاج اجتماعي بال تنظيم حمدد. وروؤية 

على  بناء  احلدث،  داخل  لنف�ضها  اأو  للحدث  املعار�ضة 

هذا املنطق، �ضيكون ت�ضليال الوتعاء احلدث يف زمنه، 

وعقبة  املعنى،  من  جاهز  لنمط  اختزاليا  واإ�ضقاطا 

نظرية اأمام حماولة اإنتاج وعي باحلدث وت�ضعيده يف 

اآن. اإن هذه املمار�ضة اخلالقة للتحرر الالاإ�ضنادي، التي 

ظهرت من العمق الالمرئي ، بقدر مرئيته ورمزيته يف 

ال�ضيماء االجتماعية، لتفاعل ما ميكن ت�ضميته بالغبار 

للدوال  الرمزي  النظام  كثافة  معه  �ضتغري  املجتمعي، 

االجتماعية، مبا يجعلها تتعني من جديد يف قيم اأكرث 

نعترب  كنا  اإن  لذلك،  موا�ضيعها.  على  وارتكازا  ثباتا 

كذلك  تكون  فاإنها  ثورة،  التحررية  املمار�ضات  هذه 

االأمناط  على  قيا�ضها  ودون  مرجعي،  ال  ب�ضكل 

احل�ضبان،  يف  االأخذ  مع  الثورة.  ملفهوم  التاريخية 

من  بها  تعلق  وما  الثورة،  لعبارة  العاطفي  اجلانب 

الفعل  ديناميكة  لتفعيل  بتغذيتها  قامت  رومان�ضيات 

غريها،  قبل  ملاهيتها  الثورة  انتهاك  وت�ضويغ  الثوري 

درا�ضة  ومنعت  الثوري  الفعل  األهت  الثورية  فاحلما�ضة 

املقد�ض  ملجال  بتعديلها  له،  امل�ضادة  مقوماته 

واملدن�ض يف النظام العام للمبداأ االجتماعي، وما رافق 

فانتهك  احلقوق،  حلدود  عقائدي  تر�ضيم  من  الثورات 

�ضيء  كل  و�ضار  الثوري،  احلق  با�ضم  الطبيعي  احلق 

الكاملة  بالثورة  عليه  ُي�ضطلح  �ضيء  يوجد  ال  اإذ  ثورة. 

يف  اإال  الثورية،  املمار�ضات  لقيا�ض  معيارا  لتكون 

بكل   /1789 الفرن�ضية/  فالثورة  ال�ضحري،  املعتقد 

الفل�ضفي  التمهيد  كل  ورغم  والفكري،  العاطفي  زخمها 

لها من قبل فكر واأدب االأنوار، حتللت يف ممار�ضتها اإىل 

د�ضتور  عنها  يتمخ�ض  ومل  فرييللو/،  االأنوار/  اإرهاب 

من  بالرغم  العقل،  غرار  على  دولة  لبناء  منوذجي 

عن  الفرن�ضي  االأدب  روجها  التي  العقل  اأيديولوجيا 

الدولة يف اجلماهرية الثائرة اآنذاك، حيث كان: »خيال 

يف  ليختبئ  االأول  املجتمع  تدريجيا  يخلي  اجلماهري 

جمتمع  ل�ضالح  املوجود  الواقع  جتاهل  مت  لقد  الثاين. 

مفرت�ض ومن ثم ظلت اجلماهري حتيا بفكرها يف تلك 

احلا�رصة املثالية التي �ضيدها الكتاب«)3(. اإال اأن ذلك 

القواعد  مع  متفقة  مثالية  دولة  اإنتاج  اإىل  يوؤد  مل 

بالدولة  يفكرون  الثوار  جعلت  التي  املجردة  النظرية 

من خاللها، ويجدون يف حكم لوي�ض ال�ضاد�ض ع�رص �رصا 

احلروب  الثورة  هذه  اأعقبت  حيث  بال�رصورة، 
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د�ضتور  الدولة، وجاء  موؤ�ض�ضات  النابليونية، وت�ضدعت 

خال�ضة  »باأنه   : بريك  اآدموند  فو�ضفه  خميبا،   1793

اأمل كانط بالثورة التي كان من  الفو�ضى«)4(. وخاب 

بالقيمة  اميانه  عن  عدوله  عدم  رغم  معجبيها،  اأ�ضد 

مثل  لكنه  االن�ضان.  حلقوق  املنتجة  لالأفكار  االأخالقة 

ل�رصاع  منوذجا  موقفه،  كا�ضيري  يو�ضح  كما  بذلك، 

التنوير  بني  ال�رصاع  والتاريخ،  القوانني  عن  ت�ضورين 

�رصوحا  لي�ضت  التحررية،  فالثورات  والرومانتيك.)5( 

حتت  املتحركة  وممار�ضتها  الدولة.  ليوتوبيا  مثالية 

بنودها النظرية، متعلقة على نحو اأكرث عمقا بالرتاب، 

اجلغرايف  بنمطها  اخلا�ضة،  االجتماعية  بال�رصوط 

هذه  حتوير  ميكن  وال  واالنفعايل.  والتاريخي 

املمار�ضة  قبل  من  حتى  الذاتية  اال�ضرتاطات 

االيديولوجية املدجنة للفعل عقائديا، لذلك فاإن امليل 

ملعاٍن  تاريخيا،  اجلديد  احلدث  الإخ�ضاع  النظري 

مكت�ضبة من ممار�ضات خمتلفة جوهريا، ت�ضكل حجابا 

اخلربات  ا�ضتدماج  والإمكانية  احلدث  لروؤية  �ضميكا 

امل�ضتقة منه يف الروؤية. يتوجب بناء على ما �ضلف، اأن 

يكون تاأملنا النظري يف ممار�ضتنا، تكثيفا دالليا لهذه 

املعقولية  لتتاأ�ض�ض  لفاعليتها.  وتطويرا  املمار�ضة، 

عنا�رص  من  ولي�ض  الذاتية  مكوناتها  من  الثورية 

انبالجه، ف�ضح  الذي رافق احلدث منذ  اأجنبية. فاجلهل 

املجال لل�ضلط القمعية من االرتكاز على القتل وت�ضويغه 

احلدث  بجوهر  مرتبطة  عفنة وغري  عبارات  با�ضتخدام 

دفاعي  كنظام  ذلك  رغم  ظهرت  اأنها،  اإال  التحرري، 

ـ  القتل  اأمد  اإطالة  يف  بذلك  و�ضاهمت  اإجرامي،  لكيان 

ـ،  ال�ضوري  البعثي  للنظام  العربية  اجلامعة  كمبادرة 

ت�ضتقيم  ال  نظم  كاإ�ضالح  �ضاذجة  طروحات  وتقدمي 

 « برنج�ضية  احلدث  اإن�ضانية  وربط  الف�ضاد،  بدون 

باأكرث  تقدم  الذي  االعالمي،  الظهور  اأ�ضري  اأو�ضاجن« 

ربط  حيث  اخلال�ض،  ـ  احلدث  يف  �ضذاجة  الت�ضاريح 

غري  الدعائية  ويكليك�ض  بوثائق  البوعزيزية  اللحظة 

اخلا�ضعة ملنطق القيم ال�ضادقة فيما يتعلق ب�ضدق اأو 

زيف تلك الوثائق املعربة عن ات�ضاق ال�ضيا�ضة العاملية 

يف م�ضمونها ال�رصير / اإن جوهر ال�ضيا�ضة غري اأخالقي 

هكذا  يف  املت�ضابكة  احلماقة  لبالغة  ونظرا   ./ فيرب   .

ت�ضويق  بهكذا  يليق  باخت�ضار  عنده  �ضنتوقف  ربط، 

الدرامية  بطريقته  علينا  اأطل  حيث   ، للرنج�ضية 

التلفاز،  على  ل�ضورته  االأميائي  التعبري  يف  املبهرجة 

البوعزيزي  الفتيل  فيه  ربط  احلماقة،  كلي  وبت�رصيح 

بوثائقه املمتلئة اإثارة مغوية لو�ضائل االعالم املتيمة 

اال�ضتعباد  من  طويلة  عقود  بذلك،  فاختفت  باالإثارة. 

الهمجي املنظم. مل تقدم لنا وثائق اأو�ضاجن جديدا يذكر 

بخ�ضو�ض ف�ضاد العائالت احلاكمة، التي قمعت لعقود 

طويلة اآدمية الفرد، وقو�ضت بنية التحوالت االجتماعية 

ت�رصيع  يف  قانونيا  ثابتا  اخل�ضوعية  الو�ضعية  جلعل 

بنية  بدوره  الذي �ضار  االغت�ضابي،  للحق  فوقية  بنية 

البعثي  كالد�ضتور  االأخالقيني،  وال�ضاأم  للف�ضاد  حتتية 

اأكنت يف حاجة لويكيلك�ض  والكتاب االأخ�رص املقد�ض. 

ن�ضف  منذ  ال�ضلطة  يغت�ضبون  االأ�ضد  اآل  اأن  اأعلم  حتى 

قرن.؟. واأن كرامتي تنتهك ما اأن مير بي عن�رص اأمن؟. 

اأكان الليبيون بحاجة لهذه الوثائق، لكي يتعرفوا على 

وامل�رصيون  اليمنيون  اأكان  ووح�ضيته؟.  القذايف  خبل 

بحاجة لوثائقه لكي يعرفوا اأن واأن و...اإلخ. لقد �ضاهم 

الإرادة  مهني  مر�ضي  ت�رصيح  هكذا  ت�ضويق  يف  اجلهل 

فطن  الذي  ال�ضعب  يف  ت�ضعبت  التي  اجلارفة  التحرر 

اأي  وهوـ  خال�ضه،  الأجل  فانتف�ضت  احلرية  يف  حلقه 

للجهالة  ت�رصيح  لهكذا  �ضمح  الذي  االعالمي  املجال 

اجلاهلة اأن تظهر دون م�ضاكل ـ يثبت اخلطاأ التاأ�ضي�ضي 

لتنظري انبثاق الالمتوقع التحرري. فال�ضوؤال املب�ضعي 

لهذا احلدث، هو �ضوؤال الـ»كيف« ولي�ض �ضوؤال الـ»ملاذا«، 

اعتاد  ملن  املبادلة  هذه  �ضتحدثها  التي  ال�ضدمة  رغم 

التحرري غري  الكال�ضيكي لال�ضتفهام، فاجلدل  التنهيج 

ال�ضيادة  بني  فيما  القائمة  بال�رصورة  مرتبط 

العبودية  بني  واإمنا   بل  كوجييف/،  والعبودية/ 

الو�ضعية وبني احلق الطبيعي يف التاأن�ضن. لذلك يكون 

هيئة  يف  مقلوبا  جاء  لو  حتى  متاأخرا  ملاذا  الـ  �ضوؤال 

احلدث  هذا  حتقق  منعت  التي  االأ�ضباب  عن  اال�ضتفهام 

االنبثاقي. لقد حترر الفرد من م�ضخيته، وا�ضتنه�ض عرب 

تركيبته  اإىل  اأٌ�ضيفت  التي  الف�ضائية  املكونات 
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امل�ضار  على  ليتمرد  الثورية،  غريزته  املعا�رصة، 

العبودي للموت، ليظهر يف العراء عاريا دون خوف من 

يف  االأوىل  للمرة  ي�ضعر  التي  االن�ضانية  ماهيته  اإعالن 

من  ليحرر  وميتلكها  ويعي�ضها،  ي�ضرتدها،  باأنه  حياته 

الذي  الكوجيتو  هو  هذا  االآخرين.  يف  ذاته  خاللها 

االن�ضان  ل�ضايكولوجية  اإليه »كامو« يف حتليله  تو�ضل 

ذاته  من  ينتزع  القمع،  على  يتمرد  فمن  املتمرد)6(. 

اخلوف من املوت، ويتعني عرب التمرد يف اخلري العام، 

لذلك ال يكون الرتاجع يف ح�ضبانه، فالقتل يغذي مترده 

اإنه  اإرداته.  اإ�ضعاف  اإىل  القمع  وح�ضية  توؤدي  اأن  دون 

ال�ضطهاده،  احلقيقي  امل�ضدر  يكت�ضف  االأوىل  وللمرة 

بعدم  الذات،  مل�ضخ  التاريخي  الرتاكم  اإليه  فيعيد 

على  م�ضخه  وت�رصيف  القمعية  ال�ضلطة  مع  التماهي 

احليوانية  و�ضعيته  با�ضتثمار  اإمنا،  بلو  االآخرين، 

ال�ضابقة ال�ضرتداد عزته، فالنظام االجتماعي االن�ضاين 

واالعتقاد  احليواين،  النظام  عن  جوهريا  يختلف 

لرتتيب  تدفعها  الكليانية  النظم  يف  املتحكم  اخلرايف 

لذلك  الب�رص،  الإخ�ضاع  حيوانية  اأ�ض�ض  على  املجتمع 

الذي  املجتمع  تاريخ  يف  ا�ضتثنائية  حلظة  تقرتح 

النقطة  تلك  مع  التماهي  عرب  عليه  وتفر�ض  حتكمه، 

الت�ضحيحية  واحلركة  اخلميني  كلحظة  التدجينيةـ 

اخل�ضوع  بجعل  ـ،  اخل�رصاء  القذافية  واللحظة  االأ�ضدية 

وفقا لقيم �ضد طبيعية وطبائع مندجمة يف ا�ضرتاطات 

الرتيي�ض احليواين للمجتمع، اأ�ضا�ضا يف ترتيبها للنظام 

مطالب  احرتام  عدم  اإىل  يجرها  ما  وهذا  االجتماعي، 

النا�ض يف الكرامة، كونها ال تنظر اإىل النا�ض على انهم 

ل�ضيا�ضاتها  خا�ضعة  حيوانية  م�ضوخ  بل  اآدميون، 

احليوية يف التقومي احليواين. لقد بني بيري بورديو تلك 

العامل  لتمييز  ال�ضو�ضيولوجيا  بينتها  التي  االأخطاء 

التق�ضيمات  »ان  بقوله:  احليواين  العامل  عن  الب�رصي 

الب�رصية تتميز عن الت�ضنيفات احليوانية والنباتية من 

يف  وتو�ضع  هنا  ترتب  التي  املو�ضوعات  اإن  حيث 

مكانتها هي ذوات قادرة على الرتتيب والتق�ضيم«)7(. 

اإن الفرد ذات قادرة على التعني، و�ضلبها قدرتها يف اأن 

التاأن�ضن. ومبا  قدرتها على  يعني جتريدها من  تكون، 

االآدمي  ماهية  واأن  الكائن،  طبيعة  من  الكون  اأن 

فريدا  فردا  يكون  اأن  يف  فاعليتها  مبدى  مرتبطة 

ومتميزا، فاإن التمرد على ال�ضلط اال�ضطهادية ال ي�ضتمد 

مربره من خارجه، اأو من خزعبالت اأو�ضاجن، بل واإمنا 

من ذاته. اإنه مرجعية حدوثه وجوهره يف اآن. دون اأن 

نلب�ض حتمية احلدوث اأ�ضماال اأيديولوجية ما. فالعقائد 

وعن  املمار�ضة  عن  تف�ضلها  التي  الهوة  تدرك  ال 

عليها  تعلق  لذلك  ممار�ضة،  بكل  اخلا�ضة  اخل�ضائ�ض 

اآماال طوباوية وت�ضتثمر تلك االآمال املخادعة لتكري�ض 

اأن نفطن جلوهر متردنا قبل  امل�ضالح اخلا�ضة. علينا 

التاأكيد  اإن  العقائدية.  املمار�ضات  قبل  من  م�ضادرته 

الذي يجعله كامو ثابتا يف �ضخ�ضية االن�ضان املتمرد، 

يف  الفردي  لالإح�ضا�ض  اجلوهري  االندماج  ذلك  هو 

يف  ال�ضخ�ضية  احلرية  ت�ضحق  بحيث  العام،  االح�ضا�ض 

حرية االآخرين، وخري الفرد يف اخلري العام. هذا الثابت 

النف�ضي يقود التمرد جذريا، بجعل الفرد راف�ضا لكل ما 

كان يقبله �ضابقا وملا مل يكن يقبله، فيعرف ذاتها بناء 

على مقدمات جديدة ومناق�ضا للمقدمات التي �ضاغت 

خ�ضوعه ال�ضابق. يعيد هذا التمرد التحويل عملية الفرز 

معها  وتتغري  املجتمعية،  للداللة  الرمزيني  والتجميع 

الذي  االأمن  فعن�رص  النف�ضية.  واأثقالها  االأفعال  اأ�ضماء 

اأخالقي  جمال  يف  خمربا  بكونه  ومزهوا  خمربا  كان 

ميلي�ضيات  �ضمن  جمرم  اإىل  يتحول  الو�ضاية،  الزدهار 

ملحقاتها  من  االأمن  عبارة  وتتجرد  خمابراتية. 

االأمنية  الدولة  وت�ضبح  االعتقال،  لريادف  العاطفية، 

التي  القمعية  النظم  ادعاءات  يفند  اعتقالية، مما  دولة 

اأمنيا  انفالتا  �ضيكون  بعدها،  �ضياأتي  ما  باأن  تقول 

الذي  ليكون  اإ�ضالميا...اإلخ.  واإرهابا  عارمة  وفو�ضى 

للحركات  انفالتا  كونه  من  اأكرث  حترريا  اإمكانا  يليه 

 ، العقابي  للنظام  التعذيبي  فالت�ضعب  الراديكالية. 

ينك�ضف  املجتمعية،  التوا�ضلية  يف  متف�ضله  وعفوية 

على جرميته، ويتحلل اإىل حقيقته االأخالقية امل�ضينة، 

لذلك يواجه هذا النظام حركة التمرد بوح�ضية مفرطة، 

االجرامية  االأحابيل  النظام من كل  التمرد يعري  كون 

على  قدرته  من  ويجرده  التاريخي،  وجهه  ك�ضت  التي 
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احلياة  �ضري  يف  القتل  الأوالية  وتبطينه  القتل،  مواراة 

ولي�ض  االأفراد  قدر  كاأنه  ومقبوال  عاديا  اأمرا  جلعله 

الق�ضائي  النظام  يكن  مل  لذلك  النظام،  قبل  من  جرما 

يتعر�ض للجرائم التي يرتكبها النظام �ضد ال�ضعب، وال 

حتا�ضب  قوانني  ـ  املدح  جمال�ض  ـ  الربملان  ي�رصع 

قد�ضية  تقر  بل  االجرامي،  جموحها  على  ال�ضلطة 

االأ�ضفاد املكبلة لل�ضعب والتنكيل اليومي بحياته. هذا 

التي  البعثية  الكارثة  مع  عقود  ومنذ  االآن  يحدث  ما 

ينكر  ال  والعراقي.حيث  ال�ضوري  بال�ضعبني  حلت 

عنها  يدافعون  بل  جرائمه،  البعث  با�ضم  املتحدثون 

�رصورية  اإجراءات  وجعلها  القانوين،  تكييفها  بتغيري 

رايته  حتت  املن�ضوين  غري  عبث  من  النظام  حلماية 

اأح�ضن االأحوال على الرقم  اأو ي�ضاومون يف  االجرامية، 

االح�ضائي لل�ضحايا ، مع اقت�ضام الرقم بجعل جزء من 

االعتقالية  الدولة  تعادي  لها.  تابعني  اأفراد  ال�ضحايا 

القانون.  اإىل  احلق  الإ�ضناد  اإمكانية  كل  وتثبط  العدالة 

اأعدائها.  قائمة  �ضمن  اأي�ضا  ال�ضعب  مفهوم  ويندرج 

تدحر  اأن  لها  بدَّ  ال  العدالة،  تقوي�ض  من  تتمكن  فلكي 

احلاكمة،  الفئة  اأن  اإذ  ال�ضعب؛  لتعني  ال�ضيا�ضي  املعنى 

خارج  �ضئيل  مكون  مع  وعرقيا  طائفيا  متطابقة  فئة 

تت�ضنم  ومل  املجتمع،  وقوانني  اجلماعة  قوانني  عن 

ال�ضلطة عرب انتخاب حقيقي لتمثل بذلك ال�ضعب. وهكذا، 

�ضعبا  يكون  اأن  على  قادر  متما�ضك  كيان  وجود  فاإن 

بقاء  يف  تاأثريا  التهديدات  اأكرب  من  �ضيكون  �ضيا�ضيا، 

وا�ضتمرارية هكذا فئة ـ ع�ضابة. لذلك ترى وجودها يف 

بربط  تذريره جغرافيا  على  فتعمل  الن�ضيج،  هذا  غياب 

فئوية  احلقوق  بجعل  و�ضيا�ضيا  ما،  مبكان  مكون  كل 

وغري متقاطعة مع الو�ضع العام للمناخ اال�ضطهادي، 

اإىل فئيات �ضغرية و�ضعيفة وحمدودة  ال�ضعب  فيتحلل 

العام  النظام  قبل  من  االفرتا�ض  �ضهلة  لت�ضبح  الروؤى، 

لتحلل ال�ضعب اإىل جماهري نوامة ومطواعة. اإن ا�ضتثمار 

ال�ضيطرة على  لها  يتيح  االجتماعي، ال  للتفكك  ال�ضلطة 

حتييد  على  ي�ضاعدها  واإمنا،  بل  وح�ضب،  املجزاأ  الكل 

اجلهة  بذلك  في�ضبح  ال�ضعب،  مقولة  من  ال�ضيا�ضي 

يف  ال�ضعب  عبارة  ا�ضتدماج  على  القادرة  الوحيدة 

اإليه  خطابها، بعد الق�ضاء عمليا على كل وجود يحيل 

اإداريا  هذا التعبري، وهكذا ت�ضبح ق�ضية جزء ما عطبا 

اأو طائفية ال  اثنية  يف حمافظة متطابقة مع جماهري 

الت�ضامن  بذلك  مينع  مما  العام.  العطب  اإىل  ترمز 

مع�ضالته  وتختزل  االجتماعية،  الفئات  بني  ال�ضعبي 

اإىل م�ضاكل جزئية قابلة للعزل ـ القمع على حدى، دون 

هذه  اأدت  وقد  العام.  املر�ضي  الف�ضاء  معاجلة 

يف  االعتقالية  الدولة  مهمة  ت�ضيري  اإىل  اال�ضرتاتيجية 

معاداتها ملفهوم الهوية الوطنية. فغياب هوية وطنية 

االجتماعية  الرتكيبة  مكونات  لكل  وحاملة  متعالية 

�ضمن خ�ضو�ضياتها، ميهد ال�ضبيل لتذرير ال�ضعب وربط 

مكوناته بتعينات رهطية ب�ضكلها االأقرب اإىل احلاجات 

على  اخلروج  الفرد  يتجنب  بحيث  الع�ضوية،  البدائية 

كيان جماعته التي حتميه وتوؤمن له حاجته احليوانية 

مبفاهيمه  يتعاىل  فال  اآن،  يف  والن�ضلية  الغذائية 

يف  ليتاأ�ض�ض  اجلماعية،  بقاء  غريزة  فوق  احلقوقية 

مقابل ذلك، هوية مزيفة وواقعية يف اآن؛ مزيفة لتوهم 

الفرد عرب انتمائه لها، اأنها متكنه من اأن يكون ما هو 

زمنيا  كائنا  يكون  اأن  االن�ضان  يف  يفرت�ض  ـ  عليه 

مع  ـ  عليه  هو  ما  عند  يتوقف  ال  الهيجلي،  باملعنى 

ملحق �ضغري ، يت�ضمن بندا واحدا، يجرده من ماهيته 

وحمددة  معينة  خوا�ض  ذي  كاإن�ضان  احلقيقية 

با�ضرتاطات تاريخية وثقافية وتخيلية خا�ضة به، مع 

لتتفاعل  اخلوا�ض  تلك  ت�ضعيد  يف  اجتماعية  �رصورة 

اإىل  الفردي  الذي يحول  العام،  الف�ضاء االجتماعي  يف 

فردية  تفاعالت  اإىل  االجتماعي  ويرجع  اجتماعي 

يف  التحول  ذاتي  املجتمع  فيكون  با�ضتمرار،  متحولة 

املتعددة.  املتباينة  فيها عرب مكوناته  يتعني  كل مرة 

ال�رصط  ذي  الواحد  احلزب  وجود  يتناق�ض  وهكذا 

الوجود  الهويات، مع  وتنافر  املجتمع  لثبات  احليواين 

التفاعلية  ب�رصوطه  االن�ضاين  للمجتمع  احلقيقي 

حتول  اأن  االعتقالية  الدولة  حتاول  لذلك  والزمانية. 

الزيف اإىل واقع، عرب ت�ضخري موؤ�ض�ضات الدولة ملعاجلة 

لت�ضليل  اجتماعي  واقع  اإىل  الهوياتي وحتويله  الزيف 

الت�ضعيد  غرار  على  للمجتمع  االن�ضاين  الت�ضعيد 
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على  وللربهنة  الفرويدي.  باملعنى  للفرد  االجتماعي 

هكذا حتليل، �ضنكتفي بذكر قرارات املحاكم البعثية يف 

�ضوريا، التي ال ي�ضدر فيها احلكم با�ضم ال�ضعب ال�ضوري، 

بل با�ضم ال�ضعب العربي ـ املرادف للبعثي ـ يف �ضوريا، 

االأحكام  من  العدالة  باإق�ضاء  القوانني  تقوم  وهكذا 

الفرد  في�ضبح  القانوين،  التمثيل  من  ال�ضعب  واإق�ضاء 

اإن  ممثال بهوية خاطئة، وبالتايل يغدو خمتفيا فيها. 

ال�ضيا�ضي  للمجال  واقتحامه  الإرادته  ال�ضعب  ا�ضتعادة 

قد  النظام«،  اإ�ضقاط  يريد  »ال�ضعب  البهي:  �ضعاره  عرب 

زلزل حتى الهواء الذي يتنف�ضه الطغاة. فالعدالة ت�ضبح 

القانون  دولة  يوؤ�ض�ض  اأن  يريد  ل�ضعب  بالن�ضبة  ممكنة 

كانت  ملكونات  املده�ض،  االجتماعي  التكافل  عرب 

امل�ضطنعة،  اخلبيثة  الكراهية  بهوامات  م�ضتلبة 

مت�ضامنة  وطنية  هوية  لتاأ�ضي�ض  النوعي  وتن�ضيقها 

�ضيق�ضم  نوع،  كل  لقيم  تكافوؤية  بطريقة  ملكوناتها 

كل  االأبد،  واإىل  معه  ويقو�ض  الدكتاتوري  العماد 

املكونات املرتبطة بفكرة اخل�ضوع االكراهي ال�رصوري 

خطاب  بني  قارن  ـ  المتفاهمة.  اجتماعية  لعنا�رص 

�ضيف اال�ضالم حول احلرب االأهلية وخطاب ب�ضار االأ�ضد 

عن حتول املنطقة اإىل اأفغان�ضتانيات ـ. لكن ما ينق�ض 

االجتماعي، هو �ضعف  للتفاعل  العفوي  التاأ�ضي�ض  هذا 

هذه  رفد  يف  جمتمع،  بكل  اخلا�ضة  الثقافية  الدائرة 

بوعيها  الهوياتي  للتماأ�ض�ض  التاريخية  املمار�ضة 

قادم  يف  �ضيخلق  الذي  هو  املثلب  وهذا  التاريخي، 

التنابذ  النظام،  اإ�ضقاط  حلظة  بعد  وخ�ضو�ضا  االأيام، 

وطني  وعي  باإنتاج  ذلك  تدارك  مت  اإذا  اإال  االجتماعي، 

وقيم ثقافية و�ضيا�ضية منفتحة على اأنرتبولوجية االآخر 

قيم  اإىل  املختلف  اختزال  دون  الوطن،  يف  ال�رصيك 

التفكري،  الغوغائية  االأغلبية  لدميقراطية  اإح�ضائية 

ميكن  وال  مت�ضارطان،  الوطنية  والهوية  فالدميقراطية 

اأن تتحق هوية وطنية بدون دميقراطية عقالنية. وكل 

لتفكري  انعكا�ض  هو  اإمنا  واأغلبية   اأقلية  عن  حديث 

ح�ضمت  لقد  واقعية.  مبوازين  التزاما  ولي�ض  خاطئ 

الدرا�ضات االب�ضتمولوجية املعا�رصة ق�ضية اال�ضتخدام 

املجموعات  تقييم  يف  ريا�ضية  لتعابري  اخلاطئ 

�ضللت  العقائدية  املمار�ضات  اأن  وكيف  الب�رصية، 

ال  قيمي  بنظام  ما  ب�رصية  جمموعة  لربط  التعابري 

من  وغريها  وامل�ضاواة  الدونية  كمفهوم  له،  تنتمي 

التعابري املتعلقة بحجم االأ�ضياء ولي�ض بقيمها النوعية. 

املزهو  العرقي  التفكري  برجمة  متت  دوليك،  وهكذا 

نفطن  اأن  علينا  لذلك  العرقي.   التفوق  بهوامات 

لتن�ضيط  املتوجهة  احلالية  املمار�ضة  هذه  خل�ضو�ضية 

التفاعل الهوياتي ملكونات املجتمع، اإذ اأنها تقوم على 

�ضطح الرتاكم الق�رصي لنقائ�ضها الق�ضوى. لذلك ت�ضكل 

اأق�ضى �رصبة تلقتها هذه الدول االعتقالية، التي  م�ضتها 

حمملة  تكون  ذاته،  الوقت  ويف  بربكتها.  احلرية 

العاطفية  الهالة  تخفيها  �ضمنية  داخلية  به�ضا�ضة 

للتحرر العام. اإن ال�رصا�ضة التي واجه بها الطغاة ثورات 

يريد  ل�ضعب  ال�ضدامية  العودة  يف  تعليلها  جتد  التحرر 

اأن يتماهى مع العدالة ـ حتى اإن كان ذلك جمرد طرح 

طوباوي ل�ضايكولوجيا احلرية، فالعدالة تاأتي فيما بعد 

اجل�ضد  يف  القوانني  ملوؤ�ض�ضة  اآخر  تاأ�ضي�ض  وعرب 

االجتماعي وبناء على جهاز ثقايف قابل الأن ينخرط 

اأن  اإال  ذلك،  من  وبالرغم  للعدالة.  املدين  ال�ضياق  يف 

�ضعار » ال�ضعب يريد ..« مل ي�ضكل فقط تعبريا لديناميكية 

اإ�ضقاطه،  اأعلنت  ما  ت�ضقط  ان  تهداأ قبل  لن  التي  الثورة 

�ضعب  كل  وجود  يف  اأ�ضا�ضية  ملرتكازات  تثويرا  بل 

غيابها  �ضكل  التي  ـ  وال�ضعب  والهوية  العدالة  ـ  حقيقي 

املتوا�ضل.  العمومي  القتل  يف  الطغاة  حلرية  اأ�ضا�ضا 

يفعل  اأن  يريد  ل�ضعب  الرمزي  بتمثيلها  الثورة  فجاءت 

لوجود  بذلك وجوده كنقي�ض  يريده، حمددا  ما  بنف�ضه 

الطرف اال�ضطهادي، بحيث ال ي�ضتقر اأحدهما يف وجود 

االآخر. فاما اأن يهرب الطاغية، اأو اأن يقتل حتى ُيقتل، 

يف �ضوء النتيجة احلتمية النت�ضار غريزة احلياة لدى 

ال�ضعب الذي يرف�ض اأن يكون ميتا.

)يتبع البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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77 ] كاتب وباحث من ُعمان.  

�شورة عامة

وال  نا�ضجة  قراءة  يقدم  باأنه  يزعم  ال  املقال  هذا 

العربي  الوطن  بها  مير  التي  االأحداث  عن  مكتملة 

القرن امليالدي،  االأوىل من هذا  الع�رصية  منذ نهاية 

كله،  بامل�ضهد  مِلم  غري  املقال  كاتب  الأن  فقط  لي�ض 

ال �ضيما خبايا ما يجري، بل –باالإ�ضافة اإىل ذلك– 

الأن االأحداث اإىل االآن ما زالت متحركة �رصاعًا، بحيث 

يلهيها  حتى  تلتقط خرباً  تكاد  ال  االأخبار  قنوات  اإن 

�ضا�ضتها  على  تتزاحم  اأن  درجة  اإىل  اآخر،  خرب  عنه 

اإن املحللني  اإيقونة »خرب عاجل«، وبحيث  ال�ضغرية 

ذوي ال�ضاأن ال يكادون يلقون علينا �ضذراً من قراءتهم 

للحدث حتى ين�ضخوه براأي اآخر، ولذلك فهذا املقال هو 

حماولة ت�ضطري بع�ض ما تزاحم يف ذهني من نظرات 

وت�ضاوؤالت، راجيًا اأن ميد القارئ بقراءة ع�ضاه اأن يجد 

فيها ما ي�ضلكه يف درب مقاربة فهم االأحداث.

ت�صاوؤلت فـي �صري

�لأحد�ث �لر�هنة بالوطن �لعربي

خمي�ض بن را�شد العدوي ]

ُقدم اأكرث من طرح لأ�صباب 

الحتجاجات والثورات، فمن 

قائل باأن ال�صبب هو ال�صتبداد 

والقمع، ومن قائل اإنه الفقر 

وتردي الأو�صاع القت�صادية 

والجتماعية، واآخر يرى باأنه 

التاأخر احل�صاري واملدين، 

ورابع يذهب اإىل املوؤامرة 

اخلارجية؛ قد يكون بع�ش ذلك 

اأو كله، بيد اأنه اإىل الآن ل يعدو 

اأن يكون نوعًا من التكهن الذي 

يحتاج اإىل الر�صد والتدليل 

والربط وال�صتنتاج.



بداأت  عامة،  ب�ضورة  االأحداث  اإىل  بالنظر  لنبداأ 

2010م،  دي�ضمرب   18 يف  بتون�ض  االحتجاجات 

يف  نف�ضه  البوعزيزي  حممد  حلرق  التايل  اليوم  يف 

االحتجاجات  هذه  اأدت  وقد  بوزيد،  �ضيدي  مدينة 

اإىل ثورة عارمة يف القطر التون�ضي اأجربت الرئي�ض 

اإىل  زين العابدين هو وعائلته على الهرب واللجوء 

اململكة العربية ال�ضعودية.

هذا النجاح لقي �ضدى يف م�رص املتخمة بالتململ 

بداأت  حيث  مبارك،  ح�ضني  نظام  من  �ضنوات  منذ 

بتاأريخ 25 يناير 2011م،  م�ضريات احتجاج فيها 

اأدت  ثورة  ا�ضتعال  عن  االأحداث  ت�ضارع  اأ�ضفر  وقد 

بعد  احلكم  عن  مبارك  ح�ضني  الرئي�ض  تنحي  اإىل 

اأ�ضبوعني.

برحيل  االآن مطالبهما  اإىل  الثورتان حققت  هاتان 

يف  وال�رصوع  احلكم،  عن  اجلمهوريتني  رئي�ضي 

لبع�ضهم  غيابيًا  واأعوانهما  واأ�رصتهما  حماكمتهما 

وح�ضوريًا لالآخر، كما اأن الدولتني دخال يف مرحلة 

االنتخابات الربملانية.

رئي�ضي  اإجبار  يف  الثورتني  هاتني  جناح  بعد 

دولتيهما على مغادرة كر�ضي احلكم ا�ضتعلت نريان 

االحتاجات يف ه�ضيم الوطن العربي، حيث ت�ضاعدت 

االأحداث يف ليبيا مبا اأدى اإىل حرب اأهلية بني الثوار 

الغربية عمومًا،  والقوى  الناتو  مدعومني من حلف 

معمر  العقيد  وبني  العربي،  اخلليج  دول  وبع�ض 

واعرتاف  الثوار  بانت�ضار  انتهت  وكتائبه،  القذايف 

كثري من دول العامل مبجل�ضهم االنتقايل حاكمًا على 

ليبيا.

موجات  يف  دخلتا  عربيتان  دولتان  هناك 

تزال  ال  التي  �ضوريا؛  اإحداهما  كربى،  احتجاجات 

تت�ضاعد فيها االأحداث مبا قد يجعلها تلحق بالركب 

اأنها دولة مواجهة  لها دون ذلك  ي�ضفع  الليبي، وال 

هي  املواجهة  هذه  تكون  قد  بل  االإ�رصائيليني،  مع 

اإحدى حمر�ضات التدخل الغربي، وثانيتهما اليمن؛ 

باأو�ضاع  متر  اأن  مر�ضحة  كانت  االأخرى  هي  التي 

القبلية  الرتكيبة  ب�ضبب  ليبيا  به  مرت  ملا  م�ضابهة 

ال�ضعبة  االقت�ضادية  واالأو�ضاع  االحرتاب،  حد  اإىل 

اإىل حد الفقر، وال�ضيا�ضة املتباينة اإىل حد االنف�ضال، 

اإال اأن التدخل اخلليجي مببادرته جعل االأمور فيما 

يبدو تاأخذ م�ضاراً رمبا يجنب اليمن االإحن اإن اأح�ضن 

اليمنيون ا�ضتغالل املبادرة.

دولتان خليجيتان طالتهما االحتجاجات: البحرين 

لكبح  وع�ضكريًا  ماليَا  اخلليج  دول  تدخلت  التي 

ثورتها، وذلك بنظري ل�ضببني؛ االأول: الأنها جزء من 

البيت اخلليجي، والذي رمبا يوؤدي �ضقوط نظامها اإىل 

عدوى لبع�ض دول اخلليج، والثاين: ل�ضيادة املذهب 

ال�ضيعي املوايل كثرٌي من رموزه الإيران. وعمان التي 

لل�ضعب  احلكومة  قدمته  مبا  احتجاجاتها  �ضكنت 

الوزاري  والتغيري  للتعليم  جمال  وفتح  وظائف  من 

يف  مرحليًا–  يكون  رمبا  –الذي  الن�ضبي  والتعديل 

ال�ضورى  جمل�ض  وباإعطاء  للدولة  االأ�ضا�ضي  النظام 

وظائفه من الت�رصيع واملراقبة، وحترك بع�ض �ضيوخ 

القبائل موؤازرين للحكومة، ومبا يتمتع به ال�ضلطان 

قابو�ض من والء بني عموم �ضعبه؛ خا�ضة اأنه باين 

عمان احلديثة.

ما عدا ذلك فاإن االحتجاجات يف بقية الدول العربية 

هكذا  الوقت،  هذا  اإىل  كثرياً  موؤثرة  وغري  هام�ضية 

تبدو ال�ضورة للعيان، ورمبا تختفي حتتها كثري من 

على  وحكامها  العربية  لل�ضعوب  املفاجاآت  خطوط 

حدٍّ �ضواء، وهو ما يطل ب�ضيء من مقدماته يف بع�ض 

الدول العربية بني احلني واالآخر.

ما قبل حتليل الأحداث

ما الذي حدث؟ وما اأ�ضبابه؟ وما ماآله؟ وكيف جتري 

االأمور؟ ما هي التُاثريات املركزية واجلانبية لهذه 

من  هائل  قطاع  اأذهان  على  تلح  اأ�ضئلة  االأحداث؟ 

الب�رص يتجاوز العرب وحدهم.

فقد  االأحداث،  حتليل  عن  احلديث  اإىل  يجرين  هذا 

تابعت حمللني كرثاً؛ عربًا واأجانب، من داخل الدول 
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املتابعة  من  اأ�ضهر  ثمانية  خارجها،  ومن  الثائرة 

موازنًا  اأعتربه حتلياًل  اأن  اأجد ما ميكن  والقراءة مل 

ل�ضري االأحداث، كل ما راأيته و�ضمعته هو اآالم واآمال، 

تاأوهات و�رصخات حما�ض، كانت قادرة فعاًل على 

عمومها  يف  عجزت  ولكنها  االأحداث،  يف  التاأثري 

باأبعاده  للحدث  مو�ضوعي  حتليل  على  توقفنا  اأن 

اليقني:  ي�ضبه  قد  مبا  القول  واأ�ضتطيع  املختلفة، 

يدركون  ال  لهم  ونقراأ  ن�ضمعهم  ممن  كثريين  اإن 

املاآالت الفعلية التي �ضت�ضفر عنها خارطة االأحداث 

امل�ضتقبلية، براأيي اأن التحليل املو�ضوعي ينبغي اأن 

يكتب من خارج منطقة الفعل امل�ضحونة بالعواطف 

اأما  الفعل،  َتْكُتُب  املنطقة  اإن  امل�ضادة،  والعواطف 

حتليله فُيكتب من خارجها؛ زمنًا اأو جغرافيا.

اإىل االآن ال يفي باحلقيقة، رمبا نظر  معظم ما قدم 

يزال  ال  معظمها  اأن  اإال  ال�ضورة،  من  جانب  اإىل 

االحتجاجات  الأ�ضباب  طرح  من  اأكرث  ُقدم  معتمًا، 

والثورة، فمن قائل باأن ال�ضبب هو اال�ضتبداد والقمع، 

االقت�ضادية  االأو�ضاع  وتردي  الفقر  اإنه  قائل  ومن 

احل�ضاري  التاأخر  باأنه  يرى  واآخر  واالجتماعية، 

ال  اخلارجية؛  املوؤامرة  اإىل  يذهب  ورابع  واملدين، 

اأنه  اأو كله، بيد  الغربية، قد يكون بع�ض ذلك  �ضيما 

الذي  التكهن  من  نوعًا  يكون  اأن  يعدو  ال  االآن  اإىل 

واال�ضتنتاج،  والربط  والتدليل  الر�ضد  اإىل  يحتاج 

يجدر بي هنا اأن اأذكر باأن التحليل وحده لي�ض حاًل 

للم�ضكلة، لكنه قد ي�ضاعد االإن�ضان على و�ضع �ضورة 

اأ�ضمل يحاول اأن ي�ضع على �ضوئها قدمه وهو يتجه 

نحو قادم االأيام.

خطابات  خالل  من  ن�ضاهدها  التي  ال�ضورة  اإن 

جترنا  قد  التحليل  عن  االآن  اإىل  البعيدة  احلما�ضة 

فعل  املعتم؛  النفق  من  املخرج  هو  نظنه  فعل  اإىل 

دماء   من  ت�ضتلزمه  مبا  والثورة  االحتجاجات 

مرفه  �ضعيد  غد  يف  اأماًل  �ضتى،  وت�ضحيات  واأموال 

بالتقدم،  ومزدهر  بالعطاء  ومليء  بالدميقراطية 

واالنقالبات  الثورات  مع  جتربة  لنا  تكن  اأمل  ولكن 

بعد ع�رص اال�ضتعمار التي اأ�ضبحت بعد حوايل ن�ضف 

قرن نثور عليها من جديد؟.

على  لهوؤالء  حكمًا  اأكون  اأن  املقال  هذا  يف  اأريد  ال 

اأولئك، وال مع حمتج اأو �ضده، وال اأدور يف فلك نظام 

اأو انخزر عنه، ولكن كما قدمت �ضابقًا اأحاول اأن اأقراأ 

اأو  لهذا  احلما�ضة  ما– عن  ب�ضيء  –لو  بعيداً  احلدث 

ال�ضورة،  مالمح  بع�ض  اأ�ضتبني  اأن  اأقدر  لعلي  ذلك، 

فالذي اأخ�ضاه هو املاآل الذي ال نريده وقد ال نتوقعه، 

من  فيه  مبا  الركود  من  خ�ضيتي  اأي�ضًا  ذلك  وبقدر 

ا�ضتبداد وتقهقر اآل اإليه الو�ضع العربي.

اأثافـي القدر العربي

من  االأ�ضهر  هذه  بعد  العربي  القدر  يل  يبدو  كما 

اأثايف؛  ثالث  على  يرتكز  والثورات؛  االحتجاجات 

هي: االأنظمة وال�ضعوب والغرب.

اأ. الأنظمة:

ال  م�ضتبدة  اإنها  وقويل  م�ضتبدة،  هي  عمومها  يف 

يلزم اأنها قمعية اأو ناهبة الأموال �ضعوبها، فهي قد 

هذه  اأن  اأعنيه  ما  واإمنا  تكون،  ال  وقد  كذلك،  تكون 

االأنظمة اأ�ضبحت ترى يف حكم �ضعبها حقًا مطلقًا ال 

اأن ي�ضاركها فيه ال�ضعب ذاته، وقد قيل: لي�ض  يجوز 

باخلبز وحده حتيا ال�ضعوب، فمهما كان ثراء ال�ضعب 

حياته  حركة  يف  ي�ضارك  اأن  يريد  فاإنه  ورخاوؤه 

وتقرير  وطنه  مقدرات  و�رصف  جمتمعه  واإدارة 

يف  انفجرت  االحتجاجات  اأن  �ضحيح  م�ضريه، 

الوطن العربي اأول ما انفجرت ب�ضبب القب�ضة االأمنية 

ال�ضاخنة واللقمة ال�ضحيحة، فرمبا قد يكون هذا �ضنة 

من �ضنن انفجار ال�ضعوب، اإال اأن احلياة تقول اأي�ضًا: 

اإن ال�ضعوب ال ت�ضكت مبجرد ح�ضول االأمن وال�ضبع، 

فهي تريد امل�ضاركة يف احلكم.

ب. الغرب:

الغرب يدير موؤامرة  باأن  القول  اإىل  اأميل  اأن  اأريد  ال 
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وح�ضارية  دينية  الأ�ضباب  العربية  ال�ضعوب  على 

اإلقاء  ذلك  من  فاأخ�ضى  وجيو�ضيا�ضية،  واقت�ضادية 

نف�ضه  الوقت  يف  اأنه  اإال  غرينا،  على  و�ضعنا  تبعة 

يف  وا�ضحة  واخل�ضنة،  الناعمة  الغرب؛  يدي  نرى 

باأنه  البع�ض  ي�ضميه  اأن  ميكن  وما  العربي،  امل�ضهد 

موؤامرة قد ي�ضميه الطرف االآخر باأنه اأمن ا�ضرتاتيجي 

فكل  املنطقة،  يف  الغرب  مل�ضالح  حيوي  وتاأمني 

غالبا،  الدنيا  وتوؤخذ  التناف�ض،  على  قائمة  االأمور 

عن  املنت�رص  ي�ضاأل  ال  خلدون:  ابن  قول  وبح�ضب 

اأن  علينا  غلبه.  املغلوب عن  ي�ضاأل  واإمنا  انت�ضاره، 

ن�ضاآل اأنف�ضنا: ملاذا الغرب مي�ضك بخناقنا؟ وال ن�ضاأل 

الغرب: ملاذا مي�ضك مبفا�ضل حياتنا؟ ففي ديالكتيك 

الوجود �ضيطرة القوي على ال�ضعيف قانون قاهر يف 

مرافق احلياة، ال يكاد ي�ضذ عنه �ضيء.

بعد اأن انفجرت االأو�ضاع ت�ضاءل البع�ض: اأين الغرب 

من كل ما يحدث. وكان هذا الت�ضاوؤل كافيًا التهام 

بتخوين  لالحتجاجات  املتحم�ضني  قبل  من  هوؤالء 

اأن نرى ما  اأ�ضهر، وقبل  ال�ضعوب، واالآن بعد ثمانية 

زلنا  ما  ونحن  ثوراتهم،  من  الثائرون  اإليه  يطمح 

نرى م�رص وتون�ض حتكمهما نف�ض االأنظمة ال�ضابقة 

العملية  ابتداأت  واإن  ناعم؛  ع�ضكري  ب�ضوجلان 

االنتخابية، تك�ضفت لنا االأيدي اخلارجية؛ مبا فيها 

قادة  بتوجه  ابتداًء  قفازاتها،  عن  عارية  الغربية، 

اإىل الواليات املتحدة مع  اجلي�ض يف تون�ض وم�رص 

بداية الثورتني، وانتهاًء بالتدخل الع�ضكري املبا�رص 

يف ليبيا، ولي�ض اآخراً ال�ضعي احلثيث اإىل ر�ضم معامل 

مبا  الغربية  الروؤية  وفق  العربي  الوطن  خارطة 

على  وامل�ضتقبلية،  احلالية  االأو�ضاع  مع  يتنا�ضب 

اأوطاننا  يف  التدخل  بعدم  عمليًا  يقنعنا  اأن  الغرب 

اأن  الغربي  للتدخل  املتحم�ضني  على  كما  و�ضوؤوننا، 

يقروا بحقيقة التخوف من ذلك.

ويف املقابل قد يقول البع�ض؛ وهو ما �ضمعناه فعاًل: 

ال�ضعوب يف مواجهة االأنظمة احلاكمة يف  ما حيلة 

دولها؟. ن�ضّلم معهم اأن ال�ضعوب هي الطرف االأعزل 

اأنها غري عاجزة، وعليها  بيد  االأنظمة،  يف مواجهة 

اأن تدفع فاتورة التغيري بنف�ضها، وال ت�ضمح ب�رصقة 

هذه  �ضيدفع  الغرب  اأن  تتوهم  اأن  اأما  منجزاتها، 

الفاتورة عنها فذلك بعيد، اأمل ن�ضهد تدخل الغرب يف 

وماذا  وال�ضومال؟  وفل�ضطني  والعراق  اأفغان�ضتان 

كانت النتيجة غري الويالت؟.

تفعله  فيما  االأنظمة  اأعذر  اأنني  يعني  وال  هذا  اأقول 

ب�ضعوبها، واإمنا على الطرفني اأن يدركا ج�ضامة االأمر 

وامل�ضري الذي �ضتواجهه �ضفينته عندما تع�ضف بها 

اأمواج التغيري، فلي�ض املقام مقام حتميل طرف تبعة 

اإن  للطرفني  �ضتكون موؤ�ضفة  النتيجة  الو�ضع، ولكن 

�ضلكا هذا الدرب الذي نراه.

اإن الثورات لي�ضت ال�ضبيل االأ�ضلم يف تغيري االأو�ضاع، 

على  راأ�ضًا  االأمور  تنقلب  حيث  االأ�ضواأ،  تكون  قد  بل 

عقب، وغالبًا ما توؤدي اإىل االحرتاب االأهلي، ولذلك 

اأن  وال�ضعوب  االأنظمة  على  الغربي؛  الفخ  لتجنب 

رمبا  بلدانها،  الإدارة  �ضل�ضًا  دميقراطيًا  طريقًا  تتخذ 

اأبدو هنا مثاليًا، وهذا ما اأ�ضّلم به يف و�ضعنا العربي 

الذي ال �ضبيل له فيما يبدو اإال اال�ضتكانة اأو العنف، 

ولذلك رمبا نحن بحاجة اإىل ثورة يف العقل العربي 

قبل الثورة يف ال�ضارع العربي.

ج. ال�شعوب:

كثرياً ما ن�ضمع عن ال�ضعوب العربية اأنها غري نا�ضجة 

اإذ  دقيق،  غري  تو�ضيف  هذا  وبنظري  دميقراطيًا، 

العملية ال�ضيا�ضية لي�ضت مبثابة اأكلة تطبخ ثم توؤكل، 

خطوة  ال�ضعوب  فيه  تتدرج  اجتماعي  مران  هي  بل 

اإىل  االأوىل للو�ضول  خطوة، والبد من �ضلوك اخلطوة 

على  ي�ضيطران  اأمران  يوجد  اأنه  اإال  االأخرية،  اخلطوة 

والعقل  ال�ضلفي  العقل  هما:  ال�ضيا�ضي،  العربي  العمل 

املتدين  العقل  به  فاأق�ضد  ال�ضلفي  العقل  اأما  القبلي، 

غابرة،  قرون  من  اإلينا  قادمة  �ضلفية  منظومة  وفق 

زمنها  اإىل  وينظر  متّثلها،  اإىل  العربي  ال�ضمري  ينزع 

اإال  باأنه الزمن اخلريي، الذي ال ي�ضلح حا�رص االأمة 
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اأحادية  روؤى  وفق  ت�ضّلب  معظمه  يف  عقل  وهو  به، 

خ�ضائ�ض  اأخ�ض  هو  الذي  التعدد  تقبل  ال  حدية 

الدميقراطية، فلي�ض الَهمُّ االأول لهذا العقل ال�ضلفي اأن 

ال�ضلطة  فيه  تتداول  دميقراطي  بنظام  الديار  تبنى 

وحتا�ضب على جناحها واإخفاقها، وتاأخذ باالزدهار 

االأول  هّمه  بل  االجتماعي،  والعمران  االقت�ضادي 

يف  منظومات  وهي  ال�ضلفية،  املنظومات  تطبق  اأن 

يف  ال�ضدة  ا�ضتعمال  اإىل  نزاعة  اإق�ضائية،  جوهرها 

تطبيق روؤاها يف حال جناحها للو�ضول اإىل ال�ضلطة، 

واإىل ا�ضتعمال العنف يف حال اإخفاقها من الو�ضول، 

مذهبية  مدر�ضة  بال�ضلفية  اأق�ضد  ال  احلال  بطبيعة 

التفكري االإ�ضالمي يف �ضقه االأكرب هو  اإن  بعينها، بل 

�ضلفي، اإن هذا النزوع ال�ضلفي الذي نلحظه على اأر�ض 

الواقع ال ينبئ عن حتول حقيقي �ضهل يف االأو�ضاع 

اأن  ال�ضلفي  العقل  وعلى  العربي،  بالوطن  ال�ضيا�ضية 

يجهد نف�ضه كثرياً يف فهم احلياة ومتغرياتها، كما عليه 

ن مفرداته على ممار�ضة الدميقراطية اإن 
ّ
اأي�ضًا اأن مير

اأراد جناحًا واأراد اأن يجنب املنطقة القالقل اإن و�ضل 

اإىل �ضدة احلكم، وهو وا�ضل فيما يبدو.

يف  كذلك  يقال  ال�ضلفي  للعقل  بالن�ضبة  يقال  وما 

احلكم  اأنظمة  يف  العربي  فالتفكري  القبلي،  العقل 

الدولة،  اإدارة مرافق  قبلي ع�ضائري، وهو كذلك يف 

فالوزير �ضيخ يدير وزارته كما ي�ضو�ض �ضيخ القبيلة 

�ضيخ  كاإدارة  موؤ�ض�ضته  يدير  �ضيخ  واملدير  قبيلته، 

القبيلة، وهكذا يف بقية مفردات الدولة وموؤ�ض�ضاتها، 

على  ثورة  مبجرد  ي�ضتاأ�ضل  اأن  ميكن  ال  هذا  كل 

النظام، فالتكوين العقلي �ضلفيًا كان اأو قبليًا موغل 

عدم  من  اخل�ضية  درجة  اإىل  العربي  االإن�ضان  يف 

قابلية هذه العقول للتحول عما هي عليه اإىل وعي 

ح�ضاري اأكرث اإدراكًا ملتطلبات الدميقراطية، اإذن ما 

عليه العربي يف عمومه لي�ض عدم ن�ضج دميقراطي، 

بل حركة يف م�ضار اآخر بعيد عن الدميقراطية، ولي�ض 

لالأنظمة العربية اأن تتذرع بهذا يف مواجهة �ضعوبها، 

الأنها هي بنف�ضها اأي�ضًا غري دميقراطية.

عوامل الثورات

هذه  حدثت  كيف  ن�ضاأل:  اأخرى  فمرة  وبعد؛ 

العامل  اأن  يل  يبدو  والثورات؟،  االحتجاجات 

ميكن  عوامل  ب�ضعة  اأو  واحداً  عاماًل  لي�ض  املحرك 

واإمنا  ال�ضوؤال،  هذا  على  االإجابة  يف  اإليها  الركون 

ومت�ضابكة،  متداخلة  لذلك عوامل كثرية  اأن  بنظري 

بل هي �ضبكة عتيدة من العوامل، ذات ُبعد تراكمي، 

ميكن اأن اأفككها هنا مدر�ضيًا، ولي�ض مو�ضوعيًا، اأي 

اأن  دون  االإن�ضان  فيها  لينظر  مقروءة  كنقاط  فقط 

ي�ضتطيع تلم�ض حدودها على اأر�ض الواقع على جهة 

اال�ضتقالل عن بع�ضها بع�ضًا:

املذهبي  العراك  �ضنعه  الذي  الفقهفكري  احلقل   .1

حقل  وهذا  االإ�ضالمية،  للمذاهب  االأول  التكّون  عند 

من طبيعته الثورة على االآخر املخالف، بغ�ض النظر 

عن عدالته وظلمه، اأما يف حال تبني النظام مقوالت 

هذا احلقل اأو ذاك فاإنه يجد منها التاأييد، وقد �ضعت 

بلدانها،  يف  احلقول  هذه  ا�ضتغالل  اإىل  االأنظمة 

فنجحت يف جوانب وف�ضلت يف اأخرى، الأن ال�ضاحة 

تعج باحلقول ال�ضلفية املتناف�ضة.

2. الدولة الوا�ضعة التي كانت للم�ضلمني، والفتوحات 

التي �ضملت اأ�ضقاعًا من االأر�ض، ت�ضّكل حلمًا ينتاب 

�ضمائر امل�ضلمني والعرب ويدغدغ م�ضاعرهم، ويف 

ظل التو�ضع العاملي لدى ال�ضعوب االأخرى؛ ال �ضيما 

الغربية، اأخذت الرغبة تتعاظم لدى امل�ضلمني الرجاع 

ما�ضيهم الزاهر، وقد وجدوا حكامهم احلاليني دون 

حتقيق تلك االأماين مبراحل �ضا�ضعة.

3. ال�رصاع االإ�ضالمي ال�ضليبي، وما فعله امل�ضيحيون 

عليهم،  امل�ضلمني  انت�ضار  ثم  القد�ض،  اغت�ضاب  من 

اإىل  باالأوبة  العرب  نفو�ض  يف  م�ضتمراً  اأماًل  اأوقد 

اأجمادهم.

4. اال�ضتعمار الغربي الذي طال كل البلدان العربية؛ 

وقد  ويالت،  فيها من  خّلفه  وما  اأخرى،  اأو  بطريقة 

ظل اجلميع مبا فيهم االأنظمة احلاكمة يلقي بتبعة 
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التخلف على هذا اال�ضتعمار، وُمنِهَج ذلك يف الكتب 

املدر�ضية، فن�ضاأ ال�ضغري به و�ضاب عليه الكبري.

5. الوجود االإ�رصائيلي يف املنطقة، وطموح العربي 

هزميُة  العربي  �ضخَط  زاد  وقد  منه،  التخل�ض  اإىل 

االأنظمة العربية اأمام القوة االإ�رصائيلية، ثم دخولها 

يف اتفاقات �ضالم اأقرب اإىل اال�ضت�ضالم، مع ا�ضتمرار 

الفل�ضطيني،  ال�ضعب  ا�ضطهاد  يف  االإ�رصائيليني 

العربية،  البلدان  وقدرتهم على توجيه �رصبات يف 

دون اأن يكون لهذه االأنظمة القدرة على الرد.

مما  اأكرث  �ضعوبها  منها  عانت  م�ضتبدة  اأنظمة   .5

ا�ضتفادت منها.

واالإ�ضالمية،  العربية  املنطقة  الغربي يف  الت�ضّيد   .6

والتدخل يف كل مفا�ضل احلياة، من القوة الع�ضكرية 

ت�ضتطيع  اأن  دون  اليومية،  احلركة  اإىل  املدمرة، 

االأنظمة العربية اأن تقدم مذكرة احتجاج على الدولة 

الغربية التي تبا�رص ذلك.

اأن  دون  اال�ضتهالك،  يف  العربي  املجتمع  اإيغال   .7

اإىل  منه  عقوله  وهجرة  لالإنتاج،  الفر�ضة  له  تتاح 

العامل الغربي.

8. اجلوع والفقر واجلهل وغياب موؤ�ض�ضات املجتمع 

املدين يف الوطن العربي، مع متتع كثري من البلدان 

العربية برثوات هائلة تغذي الغرب مبوادها اخلام، 

وباحتياطات النقد التي تغذي هي االأخرى امليكنة 

الغربية، وما حت�ضل عليه ال�ضعوب العربية ال يعدو 

كثرياً اأن يكون ا�ضتهالكًا للب�ضاعة الغربية وغريها.

9. الطبيعة الب�رصية التي ال تاأن�ض كثرياً لل�ضكون، فاإن 

مل جتد طرقًا �ضليمة لتحوالتها النف�ضية واالجتماعية 

واحل�ضارية فاإنها تعرب عن ذلك باالنفجار.

املعلومات  تداول  و�ضهولة  االإعالمي  االنفتاح   .10

عرب القنوات الف�ضائية واالإنرتنت، وكان هذا �رصيعًا 

اأو  و�ضخمًا بحيث فاق قدرة االأنظمة على حتجيمه 

اأي�ضًا قدرتها على تطوير  ت�ضيي�ضه ل�ضاحلها، وفاق 

ذاتها بحيث تواكب التغريات املعرفية لدى النا�ض، 

فتحولت املعادلة الأول مرة يف تاأريخها من موقع 

تتلم�ض  ال�ضعوب  واأخذت  ال�ضعف،  موقع  اإىل  القوة 

قوتها على ح�ضاب هذا ال�ضعف.

بحقوق  تعنى  عاملية  مدنية  موؤ�ض�ضات  بروز   .11

�رصباتها  وتوجه  له،  وتنت�رص  العادي  االإن�ضان 

تتهم  التي  االأنظمة  جتاه  واالأخالقية  القانونية 

باالإخالل بحقوق االإن�ضان.

ال�ضاحة  اكت�ضحت  دينية  تنظيمات  وجود   .12

روؤيته  ال�ضيا�ضي وفق  البعد  يتبنى  العربية، بع�ضها 

انت�رصت يف  وقد  العربي،  لالإن�ضان  املغرية  ال�ضلفية 

العامل العربي، ولها �ضلع بارز يف االأحدات اجلارية، 

ال�ضالح  حمل  التنظيمات  هذه  من  االآخر  والبع�ض 

ملواجهة الغرب ومن تراهم اأعوانه، مما اأوجد تعاطفًا 

خّلف رغبة ثورية مكبوتة.

13. ن�رص الغرب ملا اأ�ضماه بالدميقراطية يف املنطقة، 

ياأمل  والتي  اخلالقة،  الفو�ضى  اإيجاد  على  وعمله 

منها تغيري خارطة الوطن العربي اجليو�ضيا�ضية.

الغرب والتغيري العربي

ظهر جليًا اأن الغرب مل يكن خمتفيًا يف التاأثري على 

االأحداث يف الوطن العربي، بل ظاهر وبقوة يف اأكرث 

من موقع ودولة، لكن ال يعني ذلك اأن هذه ال�ضعوب 

با�رصت  غربية  اأيدي  هناك  واأن  بنف�ضها،  تنفجر  مل 

ال�ضعوب مهياأة ملا ذكرت  الفتيل، لقد كانت  اإ�ضعال 

اأي حلظة مواتية، وكانت  اأن تنفجر يف  اأ�ضباب  من 

نار حممد البوعزيزي ح�ضًا ومعنى هي التي اأ�ضعلت 

�ضواء  العربي؛  الفرد  اأن  اإال  والثورات،  االحتجاجات 

يظل  خارجها  اأو  االحتجاجات  معمعة  داخل  كان 

الغرب  بينما  اخلارطة،  من  �ضيقًا  جزءاً  اإال  يرى  ال 

وتاأريخه  املقتدرة  واإمكاناته  العتيدة  مبوؤ�ض�ضاته 

املعهود من الهيمنة على ال�ضعوب، يرى ال�ضورة كلية 

اأو �ضبه مكتملة، اإنه يجيد لعبة ال�ضطرجن جيداً، ويجيد 

اأي�ضًا ا�ضتثمار امل�ضكالت وحتويلها اإىل مكا�ضب.

الوطن  يف  التغيري  حدوث  الغرب  يريد  ملاذا  اإذن 

العربي؟.
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يف  االأحداث  �ضري  اأن  اأبنّي  ذلك،  على  االإجابة  قبل 

الوطن العربي رغم التدخل الغربي اجللي، اإال اأنه لي�ض 

بال�رصورة �ضيوؤول بح�ضب ما يريده الغرب بال�ضبط، 

عك�ضية،  النتيجة  تكون  وقد  املعادلة،  تختلف  فقد 

فمن ذا الذي ي�ضتطيع اأن يتنباأ بعمل االإن�ضان، الذي 

بطوفانها،  البحار  به  متور  مما  باأكرث  �ضدره  ميور 

ولكن مع ذلك فالغرب له ح�ضاباته التي يرى اإنزالها 

على اأر�ض الواقع.

يف  التدخل  الغرب  يريد  �ضبب  من  الأكرث  يكون  قد 

اأحداث التغيري يف العامل العربي، من ذلك:

واأنه  الدميقراطية،  منبع  نف�ضه  يعد  الغرب  – بكون 
ميثل نهاية التاأريخ يف ذلك، فاإنه يرى نف�ضه اأدبيًا 

ملزمًا بال�ضعي اإىل اإحالل الدميقراطية –طبعًا وفق 

روؤيته– يف العامل، ال �ضيما يف املنطقة العربية التي 

نظمها هي االأبعد عن هذه الفل�ضفة.

الثقايف  التوجه  ذو  العربي  العامل  يزال  ال   –
جتاه  املمانعة  خط  ي�ضّكل  عمومه  يف  االإ�ضالمي 

اأن احلاجز الكبري دون �ضقوط  الغربية، ويرى  القيم 

هذا اخلط هو االأنظمة احلاكمة، ال�ضتغاللها �ضماعة 

ولعل  التغريب،  من  بالتخويف  الغرب  من  اخلوف 

الغرب يرى يف �ضقوط هذه االأنظمة التحول تدريجيًا 

با�ضمحالل  مهدداً  اأ�ضبح  قد  قيمه، خا�ضة  باجتاه 

قيمه يف عقر داره من جراء هجرة العرب وامل�ضلمني 

اإليه.

�ضعوبها،  لدى  العربية  االأنظمة  اأوراق  احرتاق   –
وبروز التململ فيها بقوة، واأن التغيري حان، فاأراد 

قدم  موطن  له  ويوجد  االأحداث،  ي�ضتبق  اأن  الغرب 

يف االأنظمة القادمة.

على  تغيرياً  العربية  الثورات  تنجز  مل  االآن  اإىل   –
اإزاحة  اإال  ال�ضابقة،  االأنظمة  بنية  يف  الواقع  اأر�ض 

�ضغط  حتت  الع�ضكرية  اجلهات  قدمتهما  حاكمني، 

هتافات »ال�ضعب يريد حماكمة الرئي�ض« قرابني فداء 

يف حمرقة الثورات، فالغرب ال يزال ير�ضم اخلارطة 

اأن تتلون  اأنها م�ضتعدة  التي يبدو  االأنظمة  مع هذه 

احلكام  و�ضول  بعد  ولو  ل�ضعوبها،  مغرية  باألوان 

اجلدد اإىل �ضدة احلكم عرب �ضناديق االنتخابات.

من  بها  علق  مما  �ضورته  ع  يلمِّ اأن  الغرب  يريد   –
واأفغان�ضتان  العراق  يف  الع�ضكرية  التدخالت  رماد 

ودعمها  العربية  ال�ضعوب  مع  بالوقوف  وال�ضومال 

يف التحول الدميقراطي.

موقف الدول الإ�شالمية

واالإ�ضالمية  العربية  الدول  موقف  عن  احلديث  بقي 

دول  اأربع  عن  احلديث  وميكن  االأحداث،  هذه  من 

وال�ضعودية  واإيران  تركيا  هي:  احلدث  يف  فاعلة 

وقطر.

جاهدة  ت�ضعى  فاإنها  االأوىل؛  الدول  الثالث  اأما 

ورثة  فاالأتراك  العربية،  املنطقة  يف  للتناف�ض 

العثمانيني الذين ب�ضطوا من قبل نفوذهم على هذه 

اإليها من جديد بثوب اآخر يتنا�ضب  املنطقة، رجعوا 

مع التغرّيات ال�ضيا�ضية واحل�ضارية، فهم يريدون اأن 

العامل  والغرب عن طريق  ال�رصق  بني  يكونوا ج�رصاً 

العربي، وقد متكن حزب العدالة والتنمية كثرياً من 

الرتكية  اإليه احلكومات  اإىل نفوذ مل ت�ضل  الو�ضول 

من قبل، كما اأنه حقق رفاهًا ل�ضعبه حدَّ بدرجة ما 

من هجرت االأتراك اإىل الغرب، وهذا مما يريده الغرب، 

فالتدخل الرتكي ياأتي يف اإطار ال�ضباق على املنطقة 

العربية من جانب �ضمري �ضعوبها املنتف�ضة.

اإىل  للو�ضول  اإيران فرغم حماوالتها املحمومة  اأما 

قدرة  لعدم  حمدودة،  ظلت  فاإنها  العربي،  االإن�ضان 

حكامها على التخل�ض من نزعتهم املذهبية ال�ضيعية، 

العامل  عموم  م�ضتوى  على  �ضدوداً  ت�ضادف  والتي 

العربي الذي تغلب عليه مذاهب اأهل ال�ضنة املناكف 

اإىل  التقرب  اإيران  حاولت  وقد  لل�ضيعة،  التاأريخي 

العرب با�ضتغالل الق�ضية الفل�ضطينية ودعمها جانبًا 

من املقاومة يف لبنان وفل�ضطني، اإال اأنها مل حتقق 

مكا�ضب كبرية يف ذلك، ومع ذلك ال ميكن اإغفال دور 

اإيران يف البحرين و�ضوريا، فرغم التدخل اخلليجي 
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يف البحرين اإال اأنها ال تزال تلعب بورقة املعار�ضة 

ال�ضيعية ذات القاعدة ال�ضعبية االأو�ضع يف البحرين، 

كما اأن الثورة يف �ضوريا اأحرجتها مع باقي الثورات 

لهذه  حليفًا  نف�ضها  تقدم  اأن  ت�ضتطع  فلم  العربية، 

االحتجاجات.

االأحداث  يف  االأكرب  الالعب  هي  ال�ضعودية  اأن  يبدو 

علي  بن  العابدين  زين  اآوت  التي  تون�ض  ثورة  منذ 

م�رص،  يف  ال�ضلفيني  اأن�ضارها  بروز  ثم  واأ�رصته، 

ودعمها  اجتاهاته،  بكل  اليمني  الب�ضاط  وافرتا�ضها 

يف  املتمكن  واإعالمها  البحرين،  حلكومة  الع�ضكري 

اأنها ذات توجه برجماتي قادر  االأر�ض، كما  زوايا 

على ا�ضتثمار كل االأوراق مبا فيها العاطفة االإ�ضالمية 

املالية  بقدرتها  م�ضفوعة  ال�ضلفي،  للتوجه  بدعمها 

الهائلة وحتالفها مع الواليات املتحدة.

اأن  على  القدرة  لديها  اأن  اأظن  فال  لقطر  بالن�ضبة 

الثالث يف املنطقة،  الدول  اإحدى هذه  تكون بحجم 

اإثارة  على  قدرة  اأكرثهن  تكون  رمبا  كانت  واإن 

ذات  اجلزيرة  قناة  به  تقوم  مبا  املحتجني  حما�ض 

والقومية، وهذا من  االإ�ضالمية  اجلامع بني  التوجه 

الدعم  وكذلك  العربية،  العاطفة  على  يوؤثر  ما  اأبلغ 

االإ�ضالمي  العامل  الذي تنفقه قطر يف  الكبري  املايل 

والعربي.

ما هدف قطر من ذلك؟ قدم اأكرث من راأي حول ذلك، 

ولكن رمبا ما يقارب املنطق التاأريخي هو اأن حكام 

قطر قرروا اأن ي�ضنعوا منعطفًا ي�ضجله لهم التاأريخ 

واإن كان حمفوفًا باملخاطر امل�ضتقبلية.

نهاية امل�شهد

مل ينته امل�ضهد، بل هو يف بدايته الباكرة، ورغم ما 

قلت من وجود تيار �ضلفي وقبلي يف االأر�ض العربية 

مفارق للدميقراطية وم�ضتع�ض عليها، اإال اأن هذا ال 

ال�ضيا�ضية يف  يعني عدم ح�ضول تغرّي يف اخلارطة 

التغريات قادمة باأي �ضورة كانت، وعلى  املنطقة، 

ذلك،  على  م�ضتقبلها  ت�ضمم  اأن  واالأنظمة  ال�ضعوب 

اأخرى،  دون  عربية  دولة  بنظري  ي�ضتثني  ال  وهذا 

اأر�ضه،  على  التغري  رياح  لهبوب  مر�ضح  فالكل 

�ضاحات  يف  الالعبة  اخلليجية  الدول  ذلك  يف  مبا 

اأو يطول،  التغيري وقتًا؛ يق�رص  االحتجاج، قد ياأخذ 

اإال اأنه حا�ضل.

وقبلي  �ضلفي  �ضعود  من  ن�ضاهده  مما  الرغم  على 

مفارق للدميقراطية، اإال اأن ذلك ال يعني اأي�ضًا نهاية 

التاريخ يف املنطقة العربية، واإمنا هو مرحلة �ضتنتقل 

عنها ال�ضعوب العربية يومًا ما يف ظل �ضغط تطورات 

ومت�ضارعة،  متعاظمة  كبرية؛  ح�ضارية  عاملية 

اإىل كل اخلاليا  اإىل اخللف، بل تت�رصب  ولن تنك�ض 

االإن�ضانية، قد تعاين منطقتنا من هيمنة هذا التيار 

التحوالت،  من  اأي�ضًا  نعاين  وقد  الزمن،  من  برهة 

ال�ضعوب  وعلى  حا�ضل،  نظري  يف  االنتقال  اأن  اإال 

م�ضتقبلها  وت�ضمم  ذلك  تدرك  اأن  العربية  واالأنظمة 

ال�ضتيعابه والتعامل معه، ببناء منظومات جديدة؛ 

بفل�ضفة  ومدنية،  واقت�ضادية  وتعليمية  �ضيا�ضية 

جديدة، ولي�ض جمرد حتديث الهياكل القدمية، واأول 

حرية  مقدمتها  ويف  احلريات؛  باب  فتح  الطريق 

الراأي. 
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85 ] باحث واأكادميي من اجلزائر.  

م�ضاهمة  من  واأكرث جدوى  اأثمن  النقد  الفيل�ضوف يف  م�ضاهمة  اإن   

اأن  على  التاأكيد  ي�ضبه  ما  هناك  نف�ضه.  املتخ�ض�ض  االأدبي  الناقد 

الوعي النقدي يتغذى من غري مائه، فال بّد له من ينبوع اآخر لينمو 

ويزدهر ويتفرع. اإن واقع الثقافة االإن�ضانية ميدنا بكثري من االأمثلة 

مع  وهوؤالء  هايدجر،  نيت�ضه،  هيجل،  كانط،  اأفالطون،  ال�ضاطعة، 

انتمائهم للثقافة الغربية مار�ضوا جتربة النقد وتقاطعت كتاباتهم 

العالية،  الفنية  الن�ضاطات  باقي  ومع  االأدبية  الفنون  مع  الفل�ضفية 

والعمارة  املو�ضيقى  عن  حديثه  يف  مثال  هيجل  م�ضاهمة  ونتذكر 

وال�ضعر. االأمثلة �ضاطعة اأي�ضا يف ثقافتنا العربية واالإ�ضالمية التي 

الذي  النقد  هذا  ال�ضديد،  االأ�ضف  مع  م�ضريته  تكتمل  مل  لنقد  اأ�ض�ضت 

ظهرت بوادره مع الكندي وبخا�ضة مع ال�ضعر اجلديد املمثل عند اأبي 

ل�ضعرية  وترجمته  املو�ضيقى  حول  كتابه  يف  الفارابي  وعند  متام، 

اأر�ضطو، وعند ابن �ضينا يف فل�ضفته الفنية يف طبيعة االإدراك احل�ضي 

التاريخ  يف  حدثت  اأمثلة  كلها  هذه  والعلوم.  الفنون  يف  واأمثلته 

وحتليال  قراءة  واالأدب،  الفن  مع  الفل�ضفة  فيها  تقاطعت  االإن�ضاين 

ومعرفة. 

  لقد اعتمدنا على بع�ض االأ�ضماء املعلومة يف تاريخ الفل�ضفة لكي 

يجعل  ما  االأ�ضئلة  من  تثري  خلطاب  خطاب  م�ضاءلة  اأن  على  نوؤكد 

ومتظهراته.  ورموزه  مبعانيه  غنى  اأكرث  والفني  االأدبي  اخلطاب 

الهويــــة املرتحـــــلة: 

فل�سفة �لنقد عند 

جيل دولوز   

حمّمـــد خـــــّطاب ]

كان دولوز فيل�ضوف الرتحال دون مغادرة 

موطنية، يرحل يف املكان ذاته، اأو ترحل 

هوالذي  ال�ضفر  هذا  اإن  واأفكاره.  معانيه 

تاريخ  يف  فريدة  مواقف  يتبنى  جعله 

متدر�ض  كل  حارب  وقد  كله،  الفل�ضفة 

ومتذهب �ضيق يتبنى الفكرة يف حدودها 

معنى  يتبنى  كان  والق�ضرية،  ال�ضيقة 

الت�ضتت والهذيان، لذلك ا�ضتهواه نيت�ضه..



الفيل�ضوف  ميار�ضها  حينما  النقد  فتجربة 

طريقا  وتر�ضم  جمهول،  اأفق  على  تنفتح 

جديدة مل تعرف من قبل، وتثري من االأ�ضئلة 

النقدية  ال�ضاحة  يف  مطروحا  يكن  مل  ما 

لي�ض  هوجتربة،  حيث  من  فالنقد  الوا�ضحة. 

ممار�ضة خا�ضة بفئة تنتمي معرفيا و�ضوريا 

اإىل االأدب، بل هو ف�ضاء عام ومفتوح. وكما 

ذكرنا الدخول اإىل حقل جديد باأدوات جديدة 

و�ضفة  خمتلفة،  نتائج  يثمر  خمتلف  ووعي 

االختالف هي التي توؤ�ض�ض لوعي نقدي ميكن 

اأن ي�ضكل هاج�ضا ال ينتهي اأثره اأبدا.

Deleuze متفردة الأ�ضباب    تعد جتربة دولوز 

كثرية، اإنها جتربة عظيمة يف عامل النقد الذي 

اغتنى بالفل�ضفة احلقيقية وتغذى من التاأمل 

الطويل يف الق�ضايا التي تت�ضل ن�ضبًا باالأدب 

والفن. جتربة ر�ضمت طريقا مل تكن مر�ضومة 

حول  العاملة  اخلطابات  توؤكد  فقد  قبل.  من 

االأدب �ضواء اأكانت متمثلة يف التاريخ االأدبي 

على  االأدبية  لالأعمال  النقدي  اأوالتحليل 

اختالفها، اأو النظريات القائمة على املعرفة 

التي  الفل�ضفية  التجربة  فرادة  على  االأدبية، 

تقارب االأدب والفن، وت�ضنفها �ضمن تراتبية 

عليها،  واحلكم  تقييمها  اإىل  ورائها  من  ت�ضعى  خا�ضة 

هذا يحدث يف الثقافة الغربية التي تغريها رياح التغيري 

وت�ضاب بالده�ضة من االكت�ضاف، رمبا على العك�ض من 

الت�ضنيف  يف  جدت  واإن  التي  العربية  النقدية  الثقافة 

اأغفلت  اأنها  اإال  النقدية  للنظريات  والتاأريخ  والرتتيب 

اإليها فمن  بع�ض امل�ضاهمات العظيمة)1(، واإن اأ�ضارت 

باب التنبيه فقط.

  فالنقد العربي قليال ما ا�ضتفاد حتى من حيث التمثل 

من جتربة دولوز، الأنها جتربة غامرت بعيدا عن اأ�ضئلة 

العقل العربي الذي وجد نف�ضه حبي�ضا يف الق�ضايا اجلدلية 

التي تثري اهتمام العوام. فاملكتبة النقدية العربية تزخر 

بالتطبيقات البنيوية وال�ضيميائية واالأ�ضلوبية امل�ضتمدة 

من اأ�ضولها الغربية، ولكنها مل تغامر مع جتربة فريدة 

كانت تطل من �رصفة اأخرى وتهتم بق�ضايا غري تقليدية 

على االإطالق: عامل ال�ضورة، ال�ضينما وعالقتها باملنظور 

الب�رصي، الكلمات، االأدب والرغبة، الرتحال واخلروج، 

خط الهروب، الطية، وغريها من الكلمات/العوامل. وهنا 

يكمن �ضكل من اأ�ضكال التعرث يف النقد املعا�رص، حيث 

يف  ي�ضري  النظري  والتفكري  واد،  يف  ت�ضري  التطبيقات 

االأوىل  عن  تعرثا  تقل  ال  اأخرى  �ضورة  هناك  ثان.  واد 

وهي عدم التبا�ض النقد كتجربة بتجربة الواقع كحركة 

اإال  ي�ضل  مل  التجريدي  النقد  اإذ  والزمان،  املكان  يف 

التي  القدمية  االأ�ضئلة  طرح  واإعادة  التفكري  اإعادة  اإىل 

والفنون.  االآداب  يف  احل�ضا�ضة  الق�ضايا  حول  طرحت 

ن�رصب املثل بالنقد الذي وجهه اإدوارد �ضعيد اإىل جاك 

دريدا بخا�ضة، فهو نقد يعيد مو�ضعة النقد اأو موقعته 

بعيدا  عام  ب�ضكل  والثقايف  االجتماعي  �ضياقه  �ضمن 

نقد  اإنه  النظرية.  واالأوهام  التجريدية  االلتبا�ضات  عن 

ح�ضور  مثل  التقليدية  الق�ضايا  م�ضاءلة  عن  يخرج  ال 

مثل  االأدبي  للمعنى  املنتج  العام  والف�ضاء  الكاتب 

ال�ضيا�ضة واملجتمع والثقافة، اأي ما ميكن ح�ضوله يف 

يزال  ال  التجريدي  املعا�رص  النقد  فيم  الدنيوي.  العامل 

من  ب�ضكل  ابتعدت  التي  املفاهيم  بع�ض  عن  يتحدث 

االأ�ضكال عن الواقع املادي للن�ضو�ض.

مالمح احلياة

جيل دولوز اأحد اأقطاب الفل�ضفة املعا�رصة يف اأوروبا، 

جامعة  يف  الفل�ضفة  در�ض   ،1925 �ضنة  بباري�ض  ولد 

ال�ضوربون بداية من �ضنة 1944 وتعرف على فرون�ضوا 

 Michel Butor بيتور  ومي�ضال   Fronçois Châtelet �ضاتليه 

اأ�ضاتذته  بني  ومن   ،Michel Tournier تورنييه  ومي�ضال 

 Ferdinand Alquié األكييه  فرديناند  جند  االأ�ضا�ضيني 

دي  وموري�ض   Georges Canguilhem كانغيالم  وجورج 

PJean Hy Maurice de Candillac وجون هيبوليت   كوندياك

اأ�ضتاذا  ا�ضتغل  �ضنة 1948،  اجلامعة  تخرج من   .polyte

اإىل غاية  �ضنة 1948  الثانوية من  باملدار�ض  للف�ضلفة 
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ال�ضوربون  بجامعة  م�ضاعدا  اأ�ضتاذا  وبعدها   1957

لتاريخ الفل�ضفة اإىل غاية �ضنة 1960، وبدءا من 1960 

اإىل غاية 1964 ا�ضتغل باحثا باملركز الوطني للبحث 

العلمي CNRS. يلتقي مبي�ضال فوكو Michel Foucault �ضنة 

1962. من 64 اإىل 69 ي�ضتغل اأ�ضتاذا للفل�ضفة بجامعة 

اإحداهما  ر�ضالتني  يناق�ض   1969 يف   .Lyon ليون 

يراأ�ض  وكان  والتكرار،  االختالف  عنوانها  اأ�ضا�ضية 

حول  مكملة  فهي  الثانية  اأما  كوندياك،  دي  اللجنة 

التعبري،  وم�ضكلة  �ضبينوزا  عنوانها   Spinoza �ضبينوزا 

ال�ضنة  يلتقي يف  األكييه.  فرديناند  اللجنة  يراأ�ض  وكان 

 Félix Guattari نف�ضها �رصيكه النف�ضاين فليك�ض غواتاري 

 .Vincennes فان�ضني  جامعة  يف  الفل�ضفة  بتدري�ض  ويبداأ 

ويتقاعد �ضنة 1987.)2(

الهادئة  احلياة  بهذه  تتعلق  التفا�ضيل  هناك كثري من 

باملعنى  موطنية  مغادرة  فيها  جند  ما  قليال  والتي 

الرتحال  اإذ كان دولوز فيل�ضوف  لكلمة مغادرة،  العام 

اأو  ذاته،  املكان  يف  يرحل  موطنية،  مغادرة  دون 

جعله  الذي  هو  ال�ضفر  هذا  اإن  واأفكاره.  معانيه  ترحل 

يكن  مل  كله،  الفل�ضفة  تاريخ  يف  فريدة  مواقف  يتبنى 

تاأخذ  ريحا  الوجودية  كانت  حينما  وجوديا  اأبدا 

كانت  يوم  فينومينولوجيا  يكن  ومل  �ضيء،  كل  معها 

الفينومينولوجيا اأ�ضا�ض التفكري الفل�ضفي، ومل يكن يوما 

هايدجريا يوم كان هيدجر زعيم الفكر وهادي العقل. 

وقد حارب كل متدر�ض ومتذهب �ضيق يتبنى الفكرة يف 

حدودها ال�ضيقة والق�ضرية، كان يتبنى معنى الت�ضتت 

و�ضبينوزا   Nietzsche نيت�ضه  ا�ضتهواه  لذلك  والهذيان، 

.Bergson وبرغ�ضون

فل�شفة النقد: الطبيعة والإ�شكاليات 

   هناك مدخل نظري مهم ي�ضمح مبقاربة ملو�ضوعنا 

بالعالقة  االأمر  يتعلق  دولوز،  عند  النقد  فل�ضفة  حول 

تتجلى  كيف  وتطبيقاتها.  النظرية  بني  اجلدلية 

الواقع  النظرية؟ ما هي �ضور تطبيقاتها على م�ضتوى 

والوعي؟)3( تعرب اإجابة دولوز على نوع من املراوغة 

مراوغة  لي�ضت  بها،  عرف  التي  الفكرية 

باملفهوم العامي للكلمة، بل هي ن�ضبة عالية 

من الذكاء يف التعاطي مع مفردات املعرفة. 

النظرية  ملفهومي  التقليدي  فالت�ضور 

تكون  باأن  يق�ضي  اال�ضتخدام  اأو  والتطبيق 

جتٍل  والتطبيق  �ضابقة،  جتريدية  النظرية 

يقوالن  والتجربة  احلال  بينما  لها،  عملي 

اأي�ضا  التقليدي  الطرح  اإن  متاما.  ذلك  غري 

يرى اإىل امل�ضاألة يف ظل عملية �ضاملة، بينما 

وا�ضتخداماتها  للنظرية  احليوي  املجال 

واملق�ضود  اجلزئية)4(.  املجاالت  يف  يكون 

من روؤية دولوز هو اأن النظرية ال ميكنها اأن 

تتجاوز طابعها املحلي، فاملوقع الذي ميكن 

ينا�ضبها،  ا�ضتخدام  بحقل  مت�ضل  حتتله  اأن 

اإذ  بعيدا،  اال�ضتخدام  حقل  يكون  اأن  وميكن 

من  وا�ضتخداماتها  النظرية  بني  منطقية  منا�ضبة  ال 

حيث مواقع التطبيق اأوحقول التحقق. فتحقق النظرية 

العملي ال �ضاأن له مبوقعها احلقيقي، فهي كاأ�ضل نبتت 

يف موقع واال�ضتخدام ميكنه اأن ي�ضغل موقعا ثانيا.)5(

هذا هو امل�ضمون الفل�ضفي واملفهومي حلقل اال�ضتخدام، 

�ضاأن  فلهما  النظرية  و�ضالحية  اال�ضتخدام  طبيعة  اأما 

بكل  اخلا�ض  الفل�ضفي  بالت�ضور  عمقيا  يرتبط  اآخر، 

النظرية  داخل  يفكر  دولوز  اإن  وليدة.  جمردة  فكرة 

هي  ذلك  يف  القوة  باأن  ويرى  ا�ضتخدامها،  وطبيعة 

اأو  النظرية  م�ضت  كلما  اأنه  ذلك  من  واملق�ضود  املنع. 

�ضعت اإىل التحقق عرب ا�ضتخدامات معينة، كلما �ضادفت 

اأو  اأ�ضبه باجلدران املانعة، وقوة الت�ضادم  عقبات هي 

عرب  للتحقق  النظرية  يوؤهل  اجلدران  هذه  عرب  النفاذ 

اال�ضتخدامات الرمزية الفاعلة، فقوة املواجهة وطبيعة 

هذا  ظل  ويف  العقبات،  بوجود  م�رصوطان  التحقق 

الت�ضور ين�ضاأ خطاب اآخر مرتبط بالنظرية ي�ضلمها اإىل 

ن�ضميه خطابا تف�ضرييا  اأن  ن�ضتطيع  حقل حتقق جديد، 

احلقل  يالئم  جديدا  مفهوميا  بعدا  للنظرية  يعطي 

اجلديد، وال بّد من وجود هذا اخلطاب الأنه مينح النظرية 
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فر�ضة للوجود، والعملية كما و�ضحها دولوز 

هي اأن جتد النظرية وا�ضتخدامها ذاتهما يف 

حقل تناوب اأو تبادل للدور، ويقول يف ذلك:« 

النظرية  نقاط  تناوب  جمموعة  اال�ضتخدام 

ا�ضتخدام  من  انتقال  والنظرية  بينها،  فيما 

اإىل ا�ضتخدام اآخر.«)6(

االعتبار  على  قائمة  دولوز  فل�ضفة  اإن    

اأكانت  �ضواء  النظريات  اأو  للنظرية  الرمزي 

اجتماعية.  اأو  نف�ضية  اأو  تاريخية  اأو  فل�ضفية 

من  اعتبارا  منها  الكثري  يف  النظر  اأعاد  فقد 

مفهومه املتحول والدينامي حولها. فمجال 

بعيدا  الق�ضوى  حدوده  يف  يبقى  اال�ضتخدام 

عن خطية النظريات، فلي�ض �رصطا ما تقوله 

تكون  اأن  املدلول  م�ضتوى  على  النظريات 

عليه جملة اال�ضتخدامات، فالنظرية جمموع 

باملدلول)7(  لها  عالقة  وال  غري،  ال  اأدوات 

لال�ضتخدام،  بل  لذاتها  جمعولة  لي�ضت  وهي 

واال�ضتخدام  وجودها،  يف  هوال�رصط  وهذا 

التجزيئ  يقت�ضي   – التاأويل  �ضئنا  اإذا   –
والت�ضظي والتكاثر.)8( 

النقد؟  اأهمية هذه املقدمات يف حديثنا عن فل�ضفة  ما 

هل ميّكننا هذا املدخل من معرفة ّما لطبيعة النقد عند 

دولوز؟ ال �ضك اأن فكرة النظرية ت�ضتحق اهتماما اأكرث لو 

اأمكن اأن ن�ضتغل املوقف يف اأكرث من منا�ضبة، وبخا�ضة 

جدل املجرد والعملي، فهما ثنائيان كثريا ما اأديا اإىل 

قبيل  من  لي�ض  نظرية  الأي  العام  فال�ضيوع  كبري.  خلط 

اجتماعية  مبوا�ضعات  م�رصوطة  هي  بل  كلية،  كونها 

يف  �ضبب  اختالفها  على  املوا�ضعات  وهذه  خمتلفة، 

ت�ضظي النظرة اإىل النظرية. فلو �رصبنا املثل بالت�ضور 

مع  نلتقي  اأن  الأمكننا  نظرية،  اأي  للنظرية  التقليدي 

داخل  كمفكر  يراها  التي  الروؤية  �ضوابية  يف  دولوز 

الثقافة التي تنتج النظرية اأو النظريات على اختالفها.

النظرية  توتر  حول  قدمناه  ما  معنى  باأن  نرى  اإننا    

جتربة  على  وا�ضحة  داللة  ذو  اال�ضتخدام  اأو  والتطبيق 

النقد عند دولوز، فهي جتربة متميزة الأنها معتمدة على 

الت�ضور الفل�ضفي اخلال�ض والنابع من االأ�ضئلة الكربى 

اخلا�ضة بالوجود، والفن وجود يفرت�ض قراءة خا�ضة 

امل�ضائل  عن  االأحوال  من  حال  باأي  ف�ضله  ميكن  وال 

اأن يكون بوابة لها وفاحتة للحديث  الكربى، بل ميكن 

عنها. واهتمام دولوز مب�ضائل الفن وما يتعلق مب�ضكالت 

الكتابة كاللغة والكالم وامللفوظ واخلطاب وعالقة ذلك 

باملوؤ�ض�ضات والهيئات واملجتمعات، نابع من اهتمامه 

االأكرب بالفل�ضفة، وهوالداعي اإىل حماولة اخلروج منها 

وعدم االإقامة يف مكان واحد. ففكرة الرتحال ت�رصح لنا 

بطريقة ّما م�ضاألة النقد داخل ن�ضق الفل�ضفة.

يف  دولوز  عند  النقد  لفل�ضفة  االأ�ضا�ضية  الدعامة  تقوم 

حماولة اإيجاد �ضورة حية للمفهوم، يف حركته يف الذات 

واملجتمع، يف �رصيانه وخطوه وذهابه واإيابه. احلركة 

لي�ضت امتدادا اأو انتقاال من نقطة اإىل اأخرى، بل دورانا 

بل  ال�ضورة،  معلومة  لي�ضت  احلركة  اإن  وتخلقا.  وتولدا 

املعرفة  حركية  يفيد  وهذا  معلومة،  غري  موجودة  هي 

الفل�ضفة  اأن  املبدئية  الناحية  من  يرى  فهو  ذاتها.  يف 

و�ضناعتها.)9(  وابتكارها  املفاهيم  ت�ضكيل  فن  هي 

اأي�ضا يف �ضياقات جديدة حيث  وتبدو حركية املفهوم 

امل�ضارب املختلفة التي فتحها دولوز داخل الن�ضو�ض 

واالنتقاالت  الهروب  خط  فكرة  �ضاحب  اإنه  واملتون، 

اأي داخل الن�ض، داخل ما نقراأ �ضواء يف  داخل املكان 

نق�ضدها  التي  احلركية  اإن  العامل.  يف  اأو  الن�ضو�ض 

تكرارها  وحتوالتها  �ضريورتها،  املفاهيم،  حياة  هي 

الواقع  يف  هما  والتكرار  و»االختالف  واختالفها 

وال  جذري  اأفقي  فكر  نحو  حركة  على  يدالن  موؤ�رصان 

اأي لي�ض املق�ضود الرتحال عرب خط من  متثيلي«)10( 

�ضياق  يف  بع�ضا  بع�ضها  ي�ضبه  والت�ضورات  املفاهيم 

املختلف  يكمن  اخلطية  هذه  داخل  بل  مت�ضابه،  خطي 

التكرار  ال  االختالف،  ي�ضتوجب  الذي  التكرار  ويحدث 

الذي يتماثل فيه املفهوم مع نف�ضه. 

النقد لي�ض جتربة خا�ضة باالآداب والفنون، فهو اأ�ضا�ض 

يف  نقدية  هي  فل�ضفة  وكل  الفل�ضفة.  حقل  فـي  النظر 
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على  قامت  الفل�ضفية  النظريات  وكربى  االأول،  املقام 

حية  النقدية  النظرية  بقاء  �رّص  ما  ولكن  االأ�ضا�ض.  هذا 

ال�رّص  يكمن  املتحول؟  للواقع  وت�ضتجيب  وم�ضتمرة 

احلقيقي يف كون النظرية كحقل األغام مليئة باالأ�ضئلة 

وتفا�ضيلها  بحياته  ل�ضيقة  �ضاحبها،  بج�ضد  ملتب�ضة 

الكثرية، البعيدة والقريبة. ما معنى االلتبا�ض يف هذه 

منها  جتريدية  واالأكرث  االأ�ضئلة  تكون  اأن  هي  احلالة؟ 

التي  املبا�رصة  اأو  العيانية  اخلربة  واقع  من  م�ضتمدة 

يحياها الناقد كاإن�ضان حمكوم بظروف خمتلفة. وهذا 

يعني اأن جتربة النقد لي�ضت جتربة جمردة مما هو عملي 

اأو من واقعيتها، ولي�ض �رصطا كما راأينا اأن تعك�ض هذه 

حتوله  تعك�ض  بل  هو،  كما  الواقع  بال�رصورة  التجربة 

بني  بدعًا  دولوز  جتربة  تكن  مل  و�ضريورته.  ورمزيته 

للتجارب  خال�ضة  نوعية  اإ�ضافة  هي  بل  التجارب، 

لي�ض  الالحقة  للتجارب  هادية  تكون  ولعلها  ال�ضابقة 

التكرار وقع خا�ض  واإن كان لكلمة  اأجل تكرارها،  من 

الواقع  الأن  عليها،  والبناء  لتمثلها  ولكن  فل�ضفته،  يف 

واقع  عن  متاما  خمتلف  وللوقائع  لالأحداث  احلقيقي 

النظرية.)11( 

كانت تهمه جتربة فوكو و تغريه بالكتابة، لذلك جنده 

اأهم  بني  من  يعّد  حيث  حوله،  مهما  كتابا  يخ�ض�ض 

يف  اخلطرية  التجربة  هذه  مقاربة  حاولت  التي  الكتب 

لالآفاق  التحليل  م�ضتوى  لي�ض فقط على  املعرفة.  عامل 

التي عرفت بها فل�ضفة فوكو، بل احتماالت القول لهذه 

الفل�ضفة، ما اأرادت قوله من بني ال�ضطور، وما مل ت�ضتطع 

احل�ضيلة  مدى  يكت�ضف  للكتاب  والقارئ  اأي�ضا.  قوله 

على  الن�ضو�ض  مواجهة  يف  دولوز  بها  يتمتع  التي 

واللغة  لغوية،  ن�ضو�ض  اأنها  املهم  طبيعتها،  اختالف 

قولني،  تتوتر بني  اإنها  فرادة خا�ضة،  ذات  دولوز  عند 

ح�ض  عن  تعبريا  ولي�ضت  �ضماع،  حلالة  ا�ضتجابة  اإنها 

ال�ضمع -  اإنها  الب�رصية -  الروؤية  اإىل  ن�ضبة  روؤيوي - 

القول)12(، وقد كان ياأمل اأن متنحه هذه اللغة �ضورة 

اأو م�ضهدا، اأن تكون تعبريا عن حدث روؤيوي، عن �ضينما 

من  فوكو  فل�ضفة  عن  رمزية  ب�ضيغة  ويتحدث  املعنى، 

اأو  ق�ضيدة)13(  وكاأنها  اللغوي  البناء  حيث 

روؤية  متنحنا  ق�ض�ض  اأو  حكايات  جمموعة 

خا�ضة مليئة باالأحالم فيما هي ت�رصب يف 

�ضلب الواقع. 

نحن نقدم عر�ضا رمزيا ملفهوم دولوز حول 

جت�ضد  كحالة  يعاملها  نف�ضه  هو  الأنه  اللغة 

اأفقا  فيها  ي�ضت�رصف  احلقيقي،  الن�ض  نب�ض 

دون  �ضيء  ال  الأنه  الهاوية،  اأفق  هو  اآخر 

مهوى. والهاوية بتعبرينا هي الف�ضاء الذي 

�ضورتها  تتجاوز  جديدة،  لغة  فيه  ترتكب 

االأوىل وتتلب�ض حالة اإبداعية اأخرى، اإن اللغة 

التي تعني دولوز هي التي تن�ضاأ داخل اللغة/

النظام، ل�ضان الل�ضان، اأواللغة االأجنبية)14(، 

م�ضمون  يف  عنه  احلديث  �ضياأتي  كله  وهذا 

املفاهيم التي �ضكلت فل�ضفة دولوز النقدية.

اإن فل�ضفة النقد عند دولوز هي جتاوز للطرح 

املعرفة  مركزية  يجعل  الذي  التقليدي 

حوله  تدور  الذي  الكائن  هذا  يف  منح�رصة 

الفل�ضفات جميعا )االإن�ضان(. لقد فقد االإن�ضان 

نقطة  واإىل  االأ�ضل،  اإىل  وافتقد  مركزيته 

واأ�ضبح مو�ضع  اخلطوط  ت�ضابكت  لقد  البدء، 

يف  اأخرى  مراكز  قبل  من  مهزوزا  بل  مهددا،  االإن�ضان 

فيه،  تتكلم  االإن�ضان  هذا  ت�ضكن  التي  فالعوامل  الوجود. 

اأتيحت لها األ�ضنة وانتقلت عرب اللغة اإىل خارج هوداخل 

ال�ضخر،  احليوان،  للن�ض:  احليوي  املجال  اإىل  الن�ض، 

لغات جمهولة، الرغبة، اأ�ضكال من الت�ضورات والطقو�ض 

واالأفعال. اأ�ضبح املركز المركزا، بل نقطة تت�ضابك فيها 

جميع النقاط.

هناك حالة من تو�ضعة املجال الرمزي الذي يتحرك فيه 

الرمزي  املجال  ن�ضو�ض الحقت هذا  االإن�ضان، وهناك 

ن�ضو�ض  والتحليالت،  التاأويالت  من  واأنواع  باأ�ضكال 

ن�ضو�ض  االأنرتوبولوجيا،  ن�ضو�ض  النف�ضي،  التحليل 

علم االجتماع، والن�ضو�ض الدينية. حتول هذا االإن�ضان 

املعارف  دوائر  يف  كثرية  �ضور  جمموع،  اإىل  فرد  من 
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اإن�ضان  وولد  االإن�ضان  اأغتيل  لقد  والعلوم. 

جديد، وتراكم ال�ضور حوله اأتاح فهما جديدا 

يتجاوز التاأ�ضي�ضات االأوىل والتنبوؤات الرمزية 

التي خلفها لنا التاريخ، تاريخ الب�رصية. يعرب 

عنها دولوز يف كتابه عن فوكوبعالقة قوى 

االإن�ضان بقوى خارجية متناهية.)15(

عن  ينف�ضل  ال  دولوز  عند  االإن�ضان  بحث 

بحث  وكل  واحلدث،  وال�ضورة  اللغة  بحث 

له  م�ضدرا  اأو  منه  جزءا  االإن�ضان  يكون  ال 

اأو  اجلديد  النقد  جند  لذلك  �ضيئا.  يعني  ال 

يف  الفل�ضفة  عني  عن  ي�ضتغني  ال  املعا�رص 

حدثه  ت�ضكل  التي  املو�ضوعات  اإىل  النظر 

النقد  روؤية  من  الرغم  وعلى  وتبني م�ضريه. 

التجريدية التي ف�ضلت يف اأمر املوؤلف بحكم 

اأنه تف�ضيل زائد، اإال اأن دولوز حّول امل�ضاألة 

اإىل �ضاأن جديد، ت�ضتح�رص االإن�ضان ولكن يف 

ذلك  يف  مبا  االإن�ضان  ي�ضبح  جديدة.  �ضيغة 

الكاتب اأو املوؤلف بوؤرة ت�ضورات تعربه جيئة 

وذهابا، فاملعاين واملفاهيم والت�ضورات اجلديدة تعرب 

م�ضتقلة  وكذات  متجدد  تاريخي  كحدث  االإن�ضان  هذا 

وكفكر قائم.

اإن �ضوؤال التجربة النقدية بعني الفل�ضفة يجب اأن يطرح 

�ضمن جتربة منفتحة يف القراءة ذاتها، وال بّد من و�ضعها 

مو�ضعها التي ت�ضتحقه، حتى من ناحية الت�ضنيف، ال 

ولكن  اأواملنطق،  العلم  بلغة  فقط  عنها  التعبري  يجب 

كل  خالل   - �ضتظل  جتربة  الأنها  بها،  االحتفاء  وجب 

اال�ضتخدامات  اإن  وفعالة.  ورائدة  جديدة   – ا�ضتخدام 

العلمية للنقد اأدت يف كل احلاالت اإىل حالة من االن�ضداد 

واالنغالق، والنقد كتجربة متعالية بحاجة اإىل االنفتاح 

واال�ضت�رصاف على الهاوية كما ذكرنا من قبل. الهاوية 

واللغة  الت�ضور  اليقني يقتل  التيه، الأن  اإىل  توؤدي  التي 

والنقد ذاته، بينما التيه يرثي االأ�ضئلة، والنقد يف اأق�ضى 

حاالته ميدان توتر االأ�ضئلة التي تتعلق باالإن�ضان. 

  هكذا ميكن اأن نحلل طبيعة التجربة النقدية يف مقابل 

الواقع الذي نعي�ضه اأو نحياه، وهو واقع حمكوم مباديته 

نوعية  اإ�ضافة  النقد  جتربة  تكن  مل  فاإذا  وتناق�ضاته؟ 

انغم�ضت  واإذا  تكون؟  ع�ضاها  فما  االإن�ضان  الإن�ضانية 

وبني  بينها  الرابط  فما  قاهرة  جتريدية  يف  التجربة 

بظروف  العامل حمكوما  كان  واإذا  الذي حتياه؟  الواقع 

تاريخية معينة، كيف ميكن للنقد اأن ي�ضتجيب لالأهواء 

واالأوهام؟ خطر النقد يكمن يف تكري�ض ال�ضلبية من خالل 

املو�ضوعات  هذه  على  ي�ضتغل  )الكربى(،  املو�ضوعات 

بينه وبني ما هوواقعي حي. كيف ميكن  الهوة  خالقا 

ت�ضنيف هذا الوعي النقدي القائم على التجريد؟ كيف 

ميكن توظيف املعرفة النقدية اأو النقد كتجربة اإن�ضانية 

يف  يجري  الذي  وتف�ضري  حولنا  يدور  ما  معرفة  يف 

الع�ضري  اجلانب  هذا  يف  يكمن  دولوز  خطر  اإن  واقعنا؟ 

مو�ضعة  تف�ضري  اإعادة  على  القائمة  النقد  فل�ضفة  من 

�ضار  لقد  منه،  نابعة  اأ�ضئلته  اإن  التاريخ.  يف  االإن�ضان 

حمورا لفل�ضفته. 

م�شاألة الكتابة

امل�ضائل  بقية  عن  دولوز  عند  الكتابة  م�ضاألة  تفرتق  ال 

جوهرية  م�ضاألة  اإنها  كتبه.  يف  توزعت  التي  الفل�ضفية 

على  بل  فقط،  الفني  امل�ضتوى  على  مناق�ضتها  تتم  ومل 

فقارئ  وللوجود.  للعامل  الفل�ضفي  الت�ضور  م�ضتوى 

امل�ضائل  الفنية من  امل�ضائل  اأن مييز  ي�ضتطيع  دولوز ال 

الفل�ضفية، الأن النظرة احلديثة اأو املعا�رصة ت�ضمل جميع 

امل�ضائل حتت عنوان واحد هو االإن�ضان. وقد حاولنا اأن 

جند �ضيغة علمية لتوحيد امل�ضائل �ضمن روؤية �ضاملة ال 

جتزئ الفكر وتربك الوعي النقدي لدى دولوز. وهذا من 

الفل�ضفة بطريقته اخلا�ضة،  �ضنيع ما تعلمه من تاريخ 

فهو لي�ض تاريخا للوعي فقط، بل تاريخ لتجربة االإن�ضان 

عرب الوجود.

متت مناق�ضة الكتابة �ضمن جو خا�ض، ففي كل مناق�ضة 

التيارات  حول  النقاد  بني  وا�ضعا  اجلدال  فيها  يكون 

النقدية والفل�ضفية اجلديدة، جند دولوز دائما ياأخذ م�ضافة 

مما يجري من حوله، وهذا وعي يوؤ�ض�ض لنظرية متجددة 
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ال تنطلق من ن�ضو�ض بل من اإن�ضان ذي ح�ض ووعي، اأي 

من جتربة حية تعاين امل�ضكالت التي تطرحها النظريات 

كان  لقد  االإن�ضاين.  احل�ض  عن  بعيدة  جتريدية  ب�ضيغة 

دولوز يف اأكرث الكتب اأكادميية مثل االختالف والتكرار 

اأي�ضا،  اأو منطق املعنى يحاول امتحان نف�ضه والكتابة 

ويف خ�ضم هذه النزعة القلقة املتوترة، ا�ضتمر دولوز يف 

نقطة  اإىل  وا�ضتدراجه  وامتحانه  الب�رصي  الفكر  خلخلة 

ال�ضفر، ومثلت له الن�ضو�ض الفل�ضفية واالأدبية وبخا�ضة 

الروائية وفنون الت�ضوير مادة مهمة الكت�ضاف الكتابة 

الل�ضانيني وال  من منظور جديد. مل ين�ضق وراء مباحث 

النقاد وال البنيويني، واإن كان ا�ضتلهم الكثري من فوكو، 

لقد اأعاد قراءته يف �ضوء ما يتاأمل بخ�ضو�ض الكتابة، 

و�ضنحاول اأن ن�ضري اإىل امليزات الكربى التي �ضكلت هذه 

الروؤية للكتابة التي تختلف عن مدارك اأ�ضحاب املدار�ض 

االأخرى.

اإن حم�ضلة ت�ضور دولوز حول الكتابة اأنها خط هروب 

داخل اللغة، والتف�ضري هوخلق ل�ضان خا�ض اأو لغة غريبة 

اأهم  باأن  ويرى  النظام)16(،  اللغة  داخل  اأجنبية  اأو 

الكتب هي التي كتبت بلغة اأجنبية. ما املق�ضود باللغة 

االأجنبية؟ هل هذا يعني البحث عن �ضكل ا�ضتثنائي من 

اأ�ضكال التعبري يف لغة ما؟ هل يعني فقط ابتكار اأ�ضلوب 

نظام  على  هواخلروج  االأجنبية  اللغة  هل  الكتابة؟  يف 

ال�ضابقة  املعطيات  هذه  يتجاوز  املق�ضود  اإن  اللغة؟ 

ويبني مفهوما جديدا لكتابة/�ضريورة، وال�ضريورة لفظ 

خا�ض يف معجم النقد عند دولوز، ال�ضريورات هي من 

اجلغرافيا، هي توجهات وطرق، مداخل وخمارج)17(، 

اإذن هي ترحال وانتقال، واالنتقال يفرت�ض حتما حركة 

نحو، مما يجعل الكتابة ظاهرة متحولة ولي�ضت ثابتة، 

هذا  ت�ضري:  اأن  اأخرى،  �ضورة  اإىل  �ضورة  من  انتقال 

ال�ضريورات  فبحث  كبرية.  كتابة  كل  من  املق�ضود  هو 

احلركة.  جمرد  يف  املتمثل  العامي  التفكري  يتجاوز 

كيف ميكن معرفة هذا املفهوم؟ هل من مقيا�ض لقيا�ض 

التي  الرمزية  العالقة  ال�ضريورات؟ ما  باعتبار  الكتابة 

تربط بني هذين املفهومني؟

فالقوانني  احلرية،  على  حواجز  م�ضبقا  اللغة  تفرت�ض 

التي تتحكم فيها ال تتحكم فقط يف نظامها 

وهذا  اأي�ضا،  اال�ضتعمال  طبيعة  يف  بل  فقط، 

يطبع  الذي  الدائم  ال�ضكون  من  نوعا  يخلق 

ذاكرة  ت�ضبح  واآثارها،  اللغة  هذه  تاريخ 

اأن  دون  وتركة،  بقايا  اإىل  وت�ضتحيل  وتراثا 

تتحول اإىل قوة حية. ولكن الكتابة التي تكون 

للفل�ضفة  وم�ضمونا  النقدي  للبحث  مقيا�ضا 

هذه  ن�ضوء  يف  �ضببا  تكون  التي  هي  النقدية 

متار�ض  اأن  االأمر  ويقت�ضي  اللغة،  يف  القوة 

وجتاوزها  للقواعد  الهدم  من  نوعا  الكتابة 

مار�ضيل  من  دولوز  ي�ضتلهم  نف�ضه.  االآن  يف 

برو�ضت Marcel Proust قاعدة مهمة يف الكتابة 

اللغة،  داخل  جديدة  لغة  قيام  �رصورة  وهي 

لذلك  بالهدم)18(،  اإال  يكون  ال  القيام  وهذا 

فكل كتابة عظيمة هي التي توؤ�ض�ض لقواعدها 

بالت�ضاوؤل  االأقل  على  اأوحت  اأو  اخلا�ضة، 

حول  باالنتقاد  وحتى  واحلرية  والده�ضة 

الكتابة  خربة  وقواعدها.  وتركيبها  نظامها 

كيف  بل  نظام،  عن  نظام  ين�ضاأ  كيف  هي 

تقوم  الذي  العمل  هذا  جديد.  نظام  بن�ضاأة  نظام  ي�ضمح 

به الكتابة ي�ضمى بخط هروب، وقد راأى دولوز يف االأدب 

هروب  خط  االأمريكية  االجنليزية  اللغة  ويف  االأمريكي 

فاالأدب  االأم،  االجنليزية  اللغة  اإىل  بالقيا�ض  حقيقيا 

االأمريكي ميثل خط هروب يف االآداب االجنليزية.)19( 

  خط الهروب �ضكل من اأ�ضكال العبور الذي و�ضمناه اأي�ضا 

باحلركة. خط الهروب - ويرتجم اأي�ضا بخط االنفالت- 

هو ال�ضري يف انعدام االجتاه، فلي�ضت الكتابة اتباعا لنمط 

اأو خلط معني اأو الجتاه �ضلفي، بل هي �ضكل خالق الجتاه 

جديد مل يتم ال�ضري فيه بعد. ففي اللغة ميكن للكتابة اأن 

ت�ضكل فيها اجتاهات وخطوطا ال ح�رص لها، اأما الكتابة 

النمطية فهي التي تعجز عن ت�ضكيل مثل هذه اخلطوط، 

اأن  اأن تكت�ضف نظامها اخلا�ض، وال ميكن  وال ت�ضتطيع 

ت�ضري وفقا لقواعد تعلوعن القواعد العامة.

احلاجز/احلائط.  وجود  اأ�ضا�ض  على  يقوم  دولوز  نقد    

كيف نتخطى احلاجز مع افرتا�ض وجوده دائما؟ وكيف 
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فيه  النفاذ  اأو  بهدمه  احلائط  جتاوز  ميكن 

املفاهيم  تنبثق  اأي�ضا؟  وجوده  افرتا�ض  مع 

باخلطر،  االإح�ضا�ض  هذا  وجود  ظل  يف 

اللغة  ت�ضكله  اأن  ميكن  الذي  احلاجز  خطر 

التحليل  طبقات  عنها:  النا�ضئة  واخلطابات 

النف�ضي واالجتماعي واللغوي، ثم الرتاكمات 

االجتماعية وما ت�ضتطيع اأن ت�ضهم به الثقافة 

العامة اأوال�ضعبية، الأن الرتاكمات تخلق نوعا 

من ثوابت االأدب والفكر. 

يلتقي معنى خط الهروب اأ�ضا�ضا مبعان اأكرث 

�ضالبة على املوقف النقدي العام الذي يحرك 

لغوية  اأدب ذي خ�ضائ�ض  وعي دولوز جتاه 

PLi احلّد جند  املعاين  هذه  ومن   خمتلفة، 

اأن اخلروج عن  Mur، واملق�ضود  ite، واحلائط 

اللغة هو متو�ضع يف احلّد الفا�ضل بني الكالم 

وال�ضمت، يف احلد الذي يف�ضل بني االإن�ضان 

االأ�ضياء،  اأو  اجلماد  وبني  وبينه  واحليوان، 

�ضميناه  وقد  اجلهل،  عن  العلم  يف�ضل  الذي  احلد  يف 

بالربزخ الذي يف�ضل بني عاملني. يف هذا الربزخ تقيم 

اللغة االأجنبية والل�ضان املتلعثم ويبداأ خط الهروب، اإنه 

نوع مما ي�ضميه دولوز اأي�ضا باملغادرة املوطنية)20(، 

اخلطو  فيها،  حركة  ال  التي  احلركة  جمرد  بها  ويق�ضد 

الذي ال يتحرك والرحلة التي ال تكون وال تبداأ. اإنها حركة 

داخلية مثمرة تتجه نحو اخلارج الذي يفرت�ضه الداخل. 

اللغة  خارج  يكون  اأن  ميكن  ال  اللغة  عن  اخلروج  اإن 

ذاتها: اللغة/االأّم. اإن فهمنا للنحو مثال كونه تعبريا عن 

نظام اللغة هو ما يتاأ�ض�ض على منظومة قوانني واأعراف 

ل�ضانية، ولكن التلعثم واخلروج واالنحراف هو االجتاه 

اللغة/ بها  ت�ضمح  اأخرى  واأعراف  م�ضاد،  تركيب  نحو 

اللغة  اإن جتربة  به.  ت�ضمح  الذي  االأّم، هذا هو خارجها 

تتوتر بني نقطتني، اإذ ال حديث عن املركز، كيف ميكن 

اأن نتخيل نقطة البدء؟ من اأين نبداأ؟ اإننا جنهل حقا هذا 

ال�ضوؤال اأو نتجاهله، اإننا نفكر يف اللغة كحدث ال كزمان. 

اأمر مثري لالهتمام �ضاأنه �ضاأن  واإن كانت نقطة البداية 

جميع املظاهر االأخرى التي تثري االنتباه.

ما ال�شاأن يف الأ�شلوب؟

ت�ضكلت  التي  للروؤية  تابع  �ضاأن  االأ�ضلوب  عن  للحديث 

التحليل  منطق  وفق  ن�ضري  نحن  واإذ  اللغة.  حول 

ملو�ضوعات نقدية عند دولوز مثل الكتابة واللغة، جند 

اأن االأ�ضلوب حمكوم بالرغبة، اإنها تدفع اللغة اإىل القول، 

اأن  اأي�ضا  يعني  وهذا  واالنفجار)21(،  التدفق  اإىل  اأي 

االأدب كال�ضيزوفرينيا: تطور ولي�ض غاية، اإنتاج ولي�ض 

دولوز/ فكرة  حمتوى  عن  التعبري  ميكن  تعبريا.)22( 

بدافع  يكون  اللغة/النظام  عن  اخلروج  اأن  غواتاري 

بامل�ضاعر  فقط  خمت�ضة  غري  ظاهرة  فالرغبة  الرغبة، 

كمظهر  باللغة  مرتبطة  هي  بل  الداخلية،  االإن�ضانية 

الل�ضان والتحكم يف  التفرد وال�ضيطرة على  من مظاهر 

لغة  على  ينفتح  اأفقا  االأدب  من  جتعل  الرغبة  التعبري. 

من  املظهر  فهذا  التقليد،  عن  وع�ضية  غريبة  �ضاذة 

املظاهر الغريبة لي�ض مبتناول اجلميع، اأي لي�ض معطى 

جماعيا عاما، اإمنا هو ميزة خا�ضة باأفراد قالئل ميكن 

اأن ينعتوا – ولي�ض هذا بال�رصورة امللحة – باملر�ضى. 

دوافع جمهولة جتعلهم يكتبون بطريقة ال ت�ضبه الطرق 

املاألوفة اأو املعتادة اأو )العامة(. هنا االأدب ياأخذ م�ضار 

ال�ضريورة، واللغة فيه ت�ضكل خط هروب دائم بالقيا�ض 

اإىل اللغة النظام اأو لغة الرتاث.

قوله.  للغة  ميكن  ما  حول  دولوز  تاأمالت  معظم  تدور 

الفكر  الال�ضعور، يف  اأو  ال�ضعور  �ضواء عرب  اللغة -  قول 

والرواية، �ضدرت من مري�ض  ال�ضعر  والفل�ضفة كما يف 

اأومن �ضليم - هو املعرب عن كثري مما يوؤ�ض�ض له دولوز 

االإن�ضاين  الفكر  تبني  وعنا�رص  وارتباطات  معان  من 

على اأ�ضا�ض فل�ضفي ومعريف. فاملعريف يف اإدراكنا للغة 

هو مدى قدرتها على بناء نف�ضها وجتديد مائها. كيف 

تظل اللغة لغة حقا وال ت�ضتحيل اإىل بقايا وعظام؟

الذي  ال�ضد  اأن  هو  دولوز  عند  الالمعة  املفارقات  من 

يقيم يف الفكر كما يف احلياة هو الذي ميكن اأن يكون 

هو  غيابه  االأ�ضلوب،  انعدام  فمثال  اأ�ضا�ضية،  بدء  نقطة 

الذي يوؤ�ض�ض ملعنى االأ�ضلوب الذي يعنيه دولوز كت�ضور 

عند  االأ�ضلوب  اللغة.  عليه  تكون  اأن  ينبغي  ملا  حقيقي 
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املعنى  ما  ولكن  الل�ضان.)23(  يف  هوالتلعثم  دولوز 

اللغة، بل  اللعثمة عيبا يف  لي�ضت  للعثمة؟  الذي يعطيه 

هي اكت�ضاف لها، والبحث عن اجلذور ال�ضخ�ضية فيها، 

تراثي،  وخمزون  جماعية  اللغة  اإن  االأنا.  عن  البحث 

ذاكرة اأمة، ت�ضرتك فيها األ�ضنة كثرية ال متناهية. ال بّد 

للبحث عن ال�ضوت املفرد، عن التلعثم، عن االنحراف يف 

الل�ضان الذي يقود اإىل م�ضاءلة اللغة يف حّد ذاتها. ال بد 

من خلق ال�ضوت املفرد من خالل االختالف واملغايرة. 

قيمة االختالف عن اللغة/النظام توؤكد معنى انحراف 

يف  ي�ضهم  الذي  االنحراف  ولكنه  اجلماعة،  عن  الذات 

هو  اللغة  يف  القوة  فمركز  اكت�ضافها.  واإعادة  بنائها 

ليتخلق  النظام،  ويخطئ  يتلعثم  الذي  اخلا�ض  الل�ضان 

نظام جديد يف هذه اللغة. فكاأن امل�ضاألة هي خلق نظام 

الفراغ  وجود  من  بّد  ال  االأجنبية.  اللغة  ي�ضمى  خا�ض 

ليكون هناك ملء.

ولكن ما الذي يدفع اإىل هذا التلعثم؟ اأي ما هي اأ�ضباب 

ال�ضوؤال بحاجة  الكربى؟  املبدع لالكت�ضاف داخل لغته 

اإىل جتريد اأبعد من اللغة، اإىل الوعي اأو الفكر اأو املوقف 

اأو احلياة. ال ياأتي التلعثم ما مل يكن هناك وعي يدفع 

عن  تعبريا  فقط  لي�ض  التلعثم  يبدو  التحقق.  اإىل  به 

اأي�ضا.  الفكر  انحرافية  على  تعبريا  بل  اللغة،  انحرافية 

فالتجربة ال تنق�ضم وال تتجزاأ. جتربة التلعثم قائمة يف 

الوعي االإن�ضاين املختلف الذي يهج�ض التغيري دائما يف 

للفكر. فكل ثقافة  املوؤ�ض�ضة  الت�ضورات والبنى والروؤى 

عن  الناجم  الت�ضاد  اأ�ضا�ض  على  تقوم  عميقة  اإن�ضانية 

املعركة امل�ضتمرة بني الثابت فيها واملتحول منها، اإن 

�رصارة هذه املعركة طبيعية يف كل ثقافة: مثل العرفان 

اأو الت�ضوف يف الثقافة االإ�ضالمية، فلغة العرفان لعثمة 

يف النظام الل�ضاين العربي، جتربة النفري اأو ابن عربي 

دليل على ذلك. كل تلعثم يف�رص مبداأ وجوده وح�ضوره، 

اإنه الظاهرة التي ال ينفك منها التاريخ االإن�ضاين اأبدا.

عن  يتوقف  »مل  باأنه:  فوكو  �ضديقه  عن  دولوز  يقول 

كونه رائيا، يف الوقت الذي طبع فيه الفل�ضفة باأ�ضلوب 

اإيقاع  االثنان بخطى خمتلفة يف  العبارات،  من  جديد 

اإذا  اإال  الو�ضف ال يكون من دولوز  مزدوج«)24( وهذا 

الوعي  تنبه  ظاهرة  االأ�ضلوب  ظاهرة  كانت 

لالأ�ضياء.  الروؤية  يف  االختالف  عمق  اإىل 

يف  اجتمعتا  اإذا  �ضفتان  والكاتب  الرائي 

احلقيقية  املفارقة  ي�ضكالن  واحد  كيان 

ي�ضف  هكذا  االإبداعية،  اأو  الفنية  للظاهرة 

دولوز الكاتب: »هو الرائي وال�ضامع، هذا ما 

ميكن قوله عن كل كاتب«)25( وكان فوكو 

بالفعل واحدا من الفال�ضفة الرائني يف تاريخ 

الف�ضلفة الغربية، والروؤى ال تختلف عن اللغة 

ل�ضان  الل�ضان.  داخل  التلعثم  اأو  االأ�ضلوب  اأو 

الفل�ضفة هو ل�ضان االأدب وال�ضيا�ضة والتاريخ، 

الل�ضان.  هذا  داخل  فريدة  �ضفة  التلعثم  لكن 

فاالأ�ضلوب ال يعني فقط الطابع الزخريف يف 

الطابع  اأي�ضا  يعني  ولكن  اللغوية،  العبارة 

تتك�ضف  ال  التي  هي  الروؤية  الأن  الروؤيوي، 

يتم  العبارات،  اأ�ضلوب خم�ضو�ض من  اإال يف 

اختيارها بعناية فائقة وبعبقرية خال�ضة.

»االأ�ضلوب  باأن:  دولوز  يرى  نف�ضه،  االجتاه  ويف    

اأو  اإيقاعات  اأو  عبارات  اأو  األفاظ  م�ضاألة  لي�ض  كاحلياة 

�ضور، واحلياة نف�ضها لي�ضت م�ضاألة اأحداث اأومبادئ اأو 

نتائج«)26( اإن االأ�ضا�ض يف كل هذا هو مبداأ ال�ضريورات، 

هي اأفعال حتتاج اإىل احلياة كما حتتاج اإىل االأ�ضلوب.

ال�ضريورة، غري ما  يت�ضمن  الذي  االأ�ضلوب  )27( ولكن 

االألفاظ  حيث  التقليدي  االأ�ضلوب  مفهوم  عن  نعرفه 

االأو�ضاف  الر�ضينة وغري ذلك من  والعبارات  املنتقاة 

التقليدية املتعلقة بجماليات اللغة. ال�ضوؤال يظل قائما 

اللغة  الب�رص،  التي حتدث يف حياة  املفارقات  يف هذه 

التي ال ت�ضتطيع اأن تكون اأبدا جماال للت�ضابه اأو االن�ضجام 

االأ�ضلوب  انعدام  االأ�ضلوب هو يف احلقيقة  االأ�ضياء.  بني 

كما مت بيانه، وانعدامه هو غياب كل املعايري امل�ضبقة 

لتحديد ما ميكن اأن يكونه االأ�ضلوب. الأنه يف ظل وجود 

املعيار: معيار اللفظ ومعيار املعنى، �ضار االأدب والفن 

هذا  يف  تتحكم  التي  القاعدة  اإن  اجلمال.  عن  بعيدين 

اأن ي�ضريه االأ�ضلوب، ويف هذا االأمر  االأمر هو ما ميكن 

ميكن التكهن بالنتائج.
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هي  االأ�ضلي  الل�ضان  يلحق  الذي  الت�ضويه  م�ضاألة  اإن 

اعتبار  الت�ضويه على  يقوم  لالأ�ضلوب.  من ت�ضنع معنى 

تدّل  لكي  النقية  االألفاظ  نقية، ال متلك  لي�ضت  اللغة  اأن 

الت�ضوهات  متلك  اإذن؟  متلك  فماذا  النقي.  املعنى  على 

رغبة  بها  تفي�ض  التي  اال�ضتعماالت  عرب  الل�ضان  يف 

العباقرة الكتاب، وكلهم مر�ضى بت�ضوراتهم عن العامل. 

هل من املنطقي احلديث عن نقاء الت�ضور؟ هل ن�ضتطيع 

العبارات  ومن  اأنقاها  االألفاظ  من  نختار  اأن  فعال 

التي  االإزاحات  رمبا  العامل؟  نقاء  نقول  لكي  اأجزلها 

تركها لنا املتقدمون ممن ظللنا نحلل يف ا�ضتعاراتهم 

االأدبية.  تفهم احلالة  التي مكنتنا من  وجمازاتهم هي 

اإن اال�ضتعارات كلمات غري نقية بتعبري دولوز.)28( اإن 

يف  االأدب  الأن  االأدب،  معنى  حقا  ي�ضاد  النقاء  معنى 

الل�ضان  للحظة  مفارق  تعبري  هو  املبدع  اخلالق  �ضكله 

التوا�ضل  لغة  عن  للحديث  جمال  فال  ي�ضتعمله.  الذي 

�ضناعية  لغة  اإنها  للغة.  العامي  اليومي  اال�ضتعمال  اأو 

الكتابة ظاهرة  اأن نقول باأن  الكتبة؟. يكفي  ي�ضتعملها 

ميتة.  لغة  تفرت�ضه  الذي  التوا�ضلي  لل�ضكل  مفارقة 

االآخر عجزه عن  اأعلن  اأن  للكتابة معنى منذ  لقد �ضار 

العربي،  االأدب  اأبي متام يف  الفهم )نحيل على ظاهرة 

حيث �ضوؤال اجلمهور دائما عن املعنى الذي تقوله هذه 

ال�ضورة اأو تلك (. مفارقات الكتابة االإبداعية هي اأنها 

خالقة للم�ضافة الوهمية بني الكاتب و اجلمهور. و كلما 

ات�ضعت هذه امل�ضافة ازدادت احلاجة اإىل النقد.)29( 

هوام�ض الدرا�شة

الغربي، ركز على ما هو  العربي املعا�رص يف تاأريخه ودرا�ضته للمنجز  النقد  اإن   -1

اأو التي كانت جديدة يف ع�رصها، لذلك جند كما  غالب عليه من االجتاهات اجلديدة 

هائال من الكتابات يوؤرخ للبنيوية وال�ضيميائية والتنا�ض اأو الن�ضي وال�ضعرية وغريها 

من النظريات، لكنه مل يوؤكد على الطبيعة الفردية للنقد املعا�رص يف اأوروبا ممثال يف 

كتابات مي�ضيل فوكووجيل دولوز ومي�ضيل �ضري وغريهم.

ال�ضمال  يف  بخا�ضة  و  املعا�رص  العربي  للنقد  �ضعيد  اإدوارد  وجهه  الذع  نقد  هناك   -

يالم�ض  مل  نقد  لها.  احلقيقي  التمثل  ح�ضول  دون  للمفاهيم  االجرتار  حيث  االإفريقي 

الواقع املادي الذي يعي�ضه بل الم�ض الواقع ال�ضخ�ضي للناقد و غروره، و يف ذلك يقول:« 

ال�ضابقة،  اإفريقيا، يف امل�ضتعمرات االإفريقية  ال�ضمال  تاأمل العدد الكبري من االأفراد يف 

ممن يكتبون و كاأنهم تالمذة فوكو اأو دريدا اأو تودوروف. اإنها نوع من فانتازيا التكرار 

التي اأجدها م�ضحكة يف معظم احلاالت. و الق�ضط االأعظم منها راجع يف نظري، و هذا 

جمرد انطباع، اإىل فهم ناق�ض حلقيقة الغرب« من حوار مع �ضبحي حديدي: الهويات 

تعددية و املنفى حقل كرمي، جملة الكرمل، العدد 78، �ضتاء 2004، �ض 111.

بعد  ما  اإىل  البنيوية  من  معا�رصا،  اأ�ضا�ضيا  مفكرا  خم�ضون  كتاب:  مراجعة  ميكن   -2

املنظمة  بدوي،  حممد  د.  مراجعة،  الب�ضتاين،  فاتن  د.  ترجمة،  لي�ضته،  جلون  احلداثة، 

العربية للرتجمة، بريوت، ط. 1، اأكتوبر 2008، �ض 214.

الفل�ضفة، فقد كان تكوينه  النقد كان من باب  الذي كر�ضه دولوز يف  اإن احل�ضور   -3

اإىل هذا احل�ض النابع من ال�ضمولية  فل�ضفيا بحتا، وطبيعة  تعامله مع الق�ضايا ي�ضري 

والكلية. 

 Michel Foucault : Dits et écritsII, Gallimard, Paris, 1988, p. -4

.307
 .Op. Cit, p. 307 -5

.Michel Foucault : Dits et écritsII, p. 307  -6

Ibib. P. 309 -7

.Ibid -8

Gilles Deleuze ? Félix Guattari : Qu’est ce que la philosoP  -9

.phie ? Minuit, Paris, 2005, p. 8
10 - جون لي�ضته: خم�ضون مفكرا اأ�ضا�ضيا معا�رصا، ترجمة، فاتن الب�ضتاين، �ض 214. 

مرجع مذكور �ضابقا. 

11- ت�ضجل بع�ض الكتب حقيقة جتربة دولوز باأن تعك�ض قيمة ما كان يدعواإليه من 

اأفكار كفكرة الرتحال. وقد رحلت جتربته بالفعل وانتقلت اإىل مواطن اأخرى وانغر�ضت 

يف جتارب جديدة والتب�ضت بواقع جديد. يراجع يف ذلك كتاب فرون�ضوا كو�ضيه: النظرية 

الفرن�ضية، فوكودريدا دولوز واآخرون وانتقاالت احلياة الثقافية اإىل الواليات املتحدة 

 Fronçois Cusset : French theory,.2005 االأمريكية، الديكوفارت، باري�ض، 

Foucault, Derrida, Deleuze ? Cie et les mutations de la vie intP
.electuelle aux EtastPUnis, La Découverte, Paris, 2005

Gilles Deleuze ? Félix Guattari : Capitalisme et schizophréP -12

  .nie, Milles plateaux, Minuit, Paris, 1980, p. 97
.Gilles Deleuze : Foucault, Minuit, Paris, 2004, p. 27 -13

.Gilles Deleuze : Foucault, Op. Cit. p. 140 -14

.Deleuze : Foucault, p. 134 -15

Voir : Deleuze : Dialogues, p. 11, et voir : Critique et ClinP -16

.ique, Minuit, Paris, 1993, p. 9
.Gilles Deleuze : Dialogues, p. 8 -17

.Deleuze : Critique et clinique, p. 16 -18

.Op. Cit. p. 77 -19

.Deleuze : Dialogues, pp. 51P52 -20

Gilles Deleuze ? Félix Guattari : Capitalisme et SchizophréP -21

.nie l’AntiPŒdipe, Minuit, Paris, 1972/1973, p. 158
.Ibid. pp. 158P159 -22

.Deleuze : Dialogues, p. 10 -23

.Deleuze: Foucault, p. 58 -24

 .Deleuze: Critique et clinique, p. 9 -25

.Deleuze: Dialogues, p. 9 -26

.Ibid -27

.Ibid -28

و هي �ضيغة  الكتاب/احلدث،  ل�ضنف من  ا�ضتعارة حية  الكتبة هي  - مفردة 

معرتك  يدخلوا  حتى  النا�ض  من  �ضنف  على  طغى  الذي  الهاج�ض  على  تطلق 

اأخرى، و ياأتي يف طليعة  اأغرا�ض  اأو  ال�ضيت  اأو ذيوع  ال�ضهرة  االأدب من باب 

اأ�ضحاب  و  الراق�ضني  و  امل�ضهورين من املغنني  اأو  ال�ضحفيون  الكتاب  هوؤالء 

احلاالت  عن  التعبري  �ضوى  يهمها  ال  متجان�ضة  هوؤالء  عند  الكتابة  التمثيل. 

املفردة يف جتاربهم. الكتابة احلقيقية ت�ضاد ذلك متاما، اإنها الرغبة يف قول 

اأو ن�ضمعه، و لكننا نظل اأقل منه و اأ�ضعف من القب�ض عليه.  �ضيء كاأننا نراه 

�ضيء ي�ضتحيل اإىل �ضور رمزية قد ال تعني �ضيئا، و قد تعني الكثري. الكتابة بهذا 

املعنى نادرة يف التاريخ االإبداعي كله. 

29- يف احلقيقة هذه فكرة ت. �ض. اإليوت يف كتابه فائدة ال�ضعر و فائدة النقد، 

ترجمة، يو�ضف نور عو�ض، دار القلم، بريوت، الطبعة 1، 1982، �ض 31. 

94نزوى العدد 69 / يناير 2012 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



95] اأكادميي من ُعمان. 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s

امللّخ�ض

حول  ة 
ّ
االأ�ضلوبي علم  ات 

ّ
اأدبي اإىل  ا�ضتناداً 

تربهن  اأْن  الّدرا�ضة  هذه  حتاول  ة«، 
ّ
»ال�ّضعري

ن�ضوزه  يف  يتمّثل   
ّ

ال�ّضعري االلتزام  اأّن  على 

وقوالب  ت�ضنيفات  من  عليه  اُجتِمع  ا 
ّ
عم

جزءين.  اإىل  الّدرا�ضة  تنق�ضم  جاهزة.  وروؤى 

 
ّ
و�ضي

ّ
الر  

ّ
االأل�ضني بالعامل  مبتداأً  ل، 

ّ
االأو اجلزء 

ة 
ّ
رومان ياكب�ضون، ومروراً مبنّظري االأ�ضلوبي

عرب  ونّقاد  �ضعراء  وباآراء  الربيطانينّي 

طرحًا  والّنقد،  بال�رّصح  يقّدم،  معا�رصين، 

مفاده اأّن اخلطاب ال�ّضعري فّن اإن�ضايّن يتحّدى 

ز عن 
ّ
االأذهان من �ضور، ويتمي  يف 

ّ
ا�ضتقر ما 

ا 
ّ
اأم تاأويله.  �ضواه من اخلطابات ب�ضعة جمال 

ق اإىل ق�ضائَد �ضعراء عرب 
ّ
اجلزء الثاين فيتطر

معا�رصين  للّنظر فيما اإذا كانت توؤّكد فر�ضية 

ل.
ّ
اجلزء االأو

ن�صوز ال�ّصعر وان�صقاقّيته 

نظرّيا وتطبيقّيا

خالد بن حممد البلو�شي ]

جتادل هذه الّدرا�صة 

اأّن القارئ، مبا يحمله 

من افرتا�صات حول 

اللغة وال�ّصعر والعامل، 

يتفاعل مع الّن�س 

ال�ّصعرّي تفاعاًل ينتج 

عنه خطاب نا�زش 

ان�صقاقّي، اأي خارج عن 

املاألوف، خطاب ي�صائل 

بدوره افرتا�صات القارئ 

امل�صبقة



املُقّدَمة

ببقّية  وعالقته  االأدب  وظيفة  ظّلت 

اخلطابات ق�ضّية ت�ضغل الّنقاد واالأدباء 

واأ�ضكال  خمتلفة  ب�ضور  الع�ضور،  عرب 

نظرّيًا  طابعًا  اكت�ضبت  اأّنها  بيد  �ضّتى، 

االأديب  ن�رص  اأن  بعد  ًا  خا�ضّ وفل�ضفّيًا 

، جان بول �ضارتر، 
ّ
والفيل�ضوف الفرن�ضي

احلديثة«  »االأزمنة  جمّلة  يف  مقاالته 

يف اأربعينّيات القرن الع�رصين)1(. وقد 

مع  العربّية  الّثقافية  ال�ّضاحة  تفاعلت 

مقوالت �ضارتر، ترجمًة، و�رصحًا، ونقداً، 

حّتى  الع�رصين  القرن  خم�ضينّيات  منذ 

الوقت الّراهن)2(. كان ذلك عاماًل، من 

�ضمن عوامل اأخرى،)3( الأن ت�ضتند جّل 

الّطروحات النقدّية املتداولة يف ال�ّضاحة 

 ،
ّ
الفرن�ضي الّنقد  اإىل  العربّية  الّثقافّية 

 مل يتفاعل تفاعاًل 
ّ
فاأّدى ذلك اإىل اأّن الّنقد العربي

كافيًا مع بع�ض االأدبّيات الغربّية غري الفرن�ضّية 

قّلما  اأّننا  ذلك  من  باملو�ضوع)4(.  لة  ال�ضّ ذات 

جند بحوثًا عربّية تتطّرق اإىل وظيفة االأدب من 

ل�ضّد  حماولًة  الربيطانّية)5(.  االأ�ضلوبّية  منظور 

الّدرا�ضة،  هذه  تتناول  الّثغرة،  هذه  من  جانب 

منظور  من  االأدب  وظيفة  وتطبيقًا،  تنظرياً 

االأ�ضلوبينّي الربيطانينّي.  

من  الّنقاد  طرقه  مو�ضوع  االأدب)6(  اأدبّية  حتديد  اإّن 

زوايا عّدة. فهناك من املنّظرين من ي�ضّدد على عوامل 

. فمثال يرى هرن�ضتن�ضمث)7( 
ّ
خارجة عن الّن�ّض االأدبي

ومينب)8( اأّن »االأدبّية« �ضفة متنحها فئة ما لن�ضو�ض 

اإيجلتون)9( وفاولر)10(  يوؤّكد  تعّدها ذات قيمة، كما 

واملوؤ�ّض�ضّية  واالجتماعّية  الّثقافّية  للعوامل  ما  على 

املقابل  يف  جند  بينما  »االأدبّية«.  حتديد  يف  دور  من 

منّظرين يعولون على ما يف الّن�ضو�ض من خ�ضائ�ض 

»داخلّية« حتّدد االأدبّية. فنجد بع�ض علماء االأ�ضلوبّية 

الربيطانّيني املعا�رصين مثل جاي كوك)11( وهرنى 

كامنة  �ضفة  »االأدبّية«  اأّن  اإىل  يذهبون  ودو�ضن)12( 

حتّديها  درجة  يف  عماُدها  يكمن   ،
ّ
االأدبي الّن�ض  يف 

للخطابات االجتماعّية ال�ّضائدة. 

منطلقًة من هذا الّطرح، جتادل هذه الّدرا�ضة اأّن القارئ، 

اللغة وال�ّضعر والعامل،  مبا يحمله من افرتا�ضات حول 

خطاب  عنه  ينتج  تفاعاًل  ال�ّضعرّي  الّن�ض  مع  يتفاعل 

، اأي خارج عن املاألوف، خطاب ي�ضائل 
ّ
نا�زش ان�ضقاقي

بدوره افرتا�ضات القارئ امل�ضبقة. 

اأّوًل: 

املعا�رصة،  الربيطانّية  االأ�ضلوبّية  اأدبيات  اإىل  ا�ضتناداً 

يتمّيز   
ّ
االأدبي اخلطاب  اأّن  الّطرح  من  اجلزء  هذا  يقّدم 

افرتا�ضات  وبني  اللغوّية  خياراته  بني  فريد  بتفاعل 

واأّن  والعامَل،  الّن�ضّية  اللغة واخل�ضائ�ض  القارئ حول 

هذا الّتفاعل الفريد يوّلد خطابًا ينع�ض ذهن القارئ باأن 

ميّده بافرتا�ضات تختلف عن �ضوره الّذهنّية امل�ضبقة. 

اإىل  يحيل  ال  االأدب  كون  باأّن  اجلزء  هذا  يجادل  كما 

 يجعل منه ف�ضاًء رحبًا للّتاأويل.
ّ
�ضياق خارجي

مْن »�شعرّيِة«)13( اللغِة اإىل »�شعرّيِة« اخلطاِب 

ياكب�ضون)14(  رومان   
ّ
الرو�ضي  

ّ
االأل�ضني للعامل  كان 

دور كبري يف حتديد »�ضعرّية« اللغة. ففي مقال قراأه يف 

اإنديانا  اأُقيم يف عام 1958 يف  موؤمتر خا�ّض باللغة 

اأّن  ياك�ضبون  اقرتح  االأمريكّية،  املّتحدة  الواليات  يف 

ح  للغة، كحدث اّت�ضايل، �ضّت وظائف رئي�ضة، كما يو�ضّ

املخّطط الهيكلي االآتي)15(:

الوظيفة العن�رش   

الوظيفة العاطفّية اأو النفعالّية املر�ِصل    

وظيفة الّتوا�صل  املخاَطب)امل�صتقِبل( 

ال�ّصياق    الوظيفة املرجعّية

الوظيفة الختبارّية الو�صيلة الّناقلة 

الوظيفة ال�ّصعرّية  الرّ�صالة    

وظيفة لغة اللغة )اللغة املاورائّية( ال�ّصيفرة    

نلحظ من هذا املخّطط اأّن يف كّل حدث ات�ضايّل مر�ِضال 

يحاول اإي�ضال ر�ضالٍة اإىل م�ضتقَبل، ر�ضالٍة لها �ضياقها 
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)اأي  و�ضيفرتها  احلرف(  اأو  وت  )ال�ضّ الّناقلة  وو�ضيلتها 

تتحّدد  عن�رص  كل  وظيفة  اأّن  ياكب�ضون  يرى  لغتها(. 

الّر�ضالة  رّكزت  اإْن  الّر�ضالة. فمثال  ترتكز عليه  ح�ضبما 

على املر�ضل كانت الوظيفة انفعالّية، واإن رّكزت على 

املخاَطب كانت الوظيفة توا�ضلّية، اأّما اإذا رّكزت الّر�ضالة 

جمالّية،  اأو  �ضعرّية  عندئذ  الوظيفة  فتكون  ذاتها  على 

عملّية  يف  االأهّم  والعن�رص  الغاية  هي  ت�ضبح  الأّنها 

الّتوا�ضل، اأي اأّن �ضعرّية اللغة )اأو اأدبّيتها( حُتّدد بدرجة 

�رصف الّنظر اإليها دون �ضواها من العنا�رص)16(. 

�ضو�ضري)17(،  دي  فريديناند  ال�ّضوي�رصي  العامل  مّتبعًا 

يقول ياكب�ضون اإّن اللغة تعمل على م�ضتويني: م�ضتوى 

االنتقاء  م�ضتوى  فعلى  الّتن�ضيق.  وم�ضتوى  االنتقاء 

مثل  كلمات  اللغوّي  »ننتقي« من خمزوننا  اأن  ميكننا 

ميكننا  كما  »ولد«.  اأو  »فتاة«،  اأو  اأو»امراأة«،  »الولد«، 

اأو »يدر�ض«.  اأو»يكتب«،  اأن نختار فعاًل، مثل »يلعب«، 

وتعقب عملّية االنتقاء هذه عملّية الّتن�ضيق، اأي تاأليف 

اللغة،  لقواعد  وفقًا  املختارات  هذه  من  مفيدة  جملة 

اأّن »ما  اإاّل  كاأن نقول يف العربّية مثاًل »الولد يدر�ض«. 

مبداأ  اإ�ضقاط  ياكب�ضون هو  ال�ّضعر يف مفهوم  به  يتمّيز 

امل�ضاواة يف حمور االنتقاء على حمور الّتن�ضيق«)18(. 

وبناًء على ذلك، فاإّن الرّتاكيب اللغوّية، �ضوتّية كانت 

اأم نحوّية،  تكون »مت�ضاوية« تبعا للعالئق الّتنظيمّية 

التي تربط بع�ضها ببع�ض. وبهذه امل�ضاواة تك�ضب اللغة 

ظالاًل زائدة عن معانيها املتعارف عليها.

تلك  على  زائدة  معاين  تك�ضب  اللغة  اأّن  على  للّتمثيل   

املتعارف عليها، يورد ن�رص حامد اأبو زيد)19( املثال 

االآتي: »غابة احلياة متتلئ باالأ�ضجار امليتة«. يقول اأبو 

زيد اإّن »الغابة« و»احلياة« لهما �ضور ذهنّية معينة يف 

اأّن مرّكب »غابة احلياة« ال ي�ضري اإىل �ضورة  اإاّل  اللغة، 

وما  جديدة.  �ضورة  ي�ضنع  هو  واإمّنا  متداولة،  ذهنّية 

ورة اجلديدة هو ما  �ضاعد قائل العبارة على ابتكار ال�ضّ

اأبو زيد بـ»القدرة اال�ضتبدالّية« للغة، ذلك »الأّن  ي�ضّميه 

املفردات  من  جمموعة  ذهنّيا  ت�ضتدعي  »غابة«  كلمة 

مثل  بها،  املرتبط  الّداليل  »احلقل«  اإىل  تنتمي  التي 

»اجلبل« »اأفريقيا«، »خط اال�ضتواء«، »الوحو�ض«... اإلخ، 

ولو كانت اجلملة مثال: »غابة اجلبل متتلئ 

و�ضفّية  جملة  لكانت  امليتة«  باالأ�ضجار 

حتملها  التي  كتلك  �ضحنة  حتمل  ال  عادّية 

اجلملة ال�ّضابقة. اإّن ا�ضتبدال كلمة »احلياة« 

يف  يوؤّثر  مل  »اجلبل«  املفرت�ضة  بالكلمة 

داللة العالمة »غابة« وحدها، بل اأّثر كذلك 

فة  يف داللة كلمة »االأ�ضجار« ويف داللة ال�ضّ

عالمة  ا�ضتبدال  عملية  جمرد  اإذن  لي�ضت  اإّنها  »ميتة«. 

بعالمة اأخرى، بل هي عملية حتويل كامل يف الداللة.« 

واإذا ما ا�ضتعرنا كلمات اأدوني�ض)20( فنقول اإّن وظيفة 

اجلملة االأوىل »نقلّية، متثيلّية ت�ضّور لنا و�ضعًا حمّدداً، 

يف  وظيفتها  اأّما  عنه«.  حمّددة  فكرة  اإلينا  ل  وتو�ضّ

بني  تربط  وهي  وك�ضفّية.  »فاإيحائّية  الّثانية  اجلملة 

 ،
ّ
اأطراف متباينة من عنا�رص الواقع ربطا غري منطقي

والعقالنّية  املنطق  رجل  اأّن  بحيث  عقاليّن،  غري  اأو 

يرف�ضها.«

 كانت روؤية ياكب�ضون معينًا انتهل منه علماء االأ�ضلوبّية 

مقّدمتهم  يف  ياأتي  والذين  املعا�رصون  الربيطانّيون 

هرني ودو�ضن)21(. يقول ودو�ضن اإّن اللغة حني تقّدم 

وظيفتها ال�ّضعرّية على �ضواها فاإّنها تفر�ض على نف�ضها 

ورّية يف  اآلّية تنظيمّية ت�ضع خ�ضائ�ضها اللغوّية وال�ضّ

تتجاوز  جديدة،  معايَن  اللغة  تك�ضب  متوازية  اأمناط 

عليها  املتعارف  واملدلول  الّدال  بني  العالقة  بها 

اأي  املتوازية،  البنى  اإّن  �ضورت  ِمك  يقول  اجتماعّيًا. 

االآلّية الّتنظيمّية، تدعو القارئ اإىل اأْن يبحث عن معاٍن 

متوازية لتك البنى، وي�ضّمي ذلك »قانون التوازي«)22(. 

 �ضالح ف�ضل)23( 
ّ
بعبارة اأخرى، ووفقًا للّناقد العربي

معطيات  على  تقت�رص  ال  ال�ّضعرّية  الّداللة   ...« فاإّن: 

لة الّتداخل  الّداللة اللغوّية العاّمة، بل تتمّثل يف حم�ضّ

البنيوّي ملجموعة االأبنية الّتعبريّية املتعالقة. فالبنية 

االإيقاعّية مثال تعّد �ضفرة اإ�ضافّية �ضعرّية ال تقت�ضيها 

االأنظمة ال�ضوتّية اللغوّية، مع اأّنها منبثفة عنها.«

فالوظيفة  عّدة.  اإ�ضكاالت  تثري  االأطروحة  هذه  اأّن  اإاّل 

اأم  كانت  تركيبّية  متوازية،  اأمناط  من  ال�ّضعرّية، 

درا�ضات  فهناك  ال�ّضعر.  على  حكراً  لي�ضت  جمازّية، 

97نزوى العدد 69 / يناير 2012 

اّن ال�ّشعر 

يتحّدى 

اخلطاب 

الجتماعّي 

ال�ّشائد

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



االإعالنات  ولغة  اليومّية)24(،  اللغة  حول 

اأّنها توّظف اأمناطا  التجارّية)25( ت�ضري اإىل 

كالّداللّية  املختلفة  امل�ضتويات  على  لغوّية 

خارجة  والّتداولّية  والرّتكيبّية  وتّية  وال�ضّ

اأّن طرح ودو�ضن يختلف  عن املاألوف. على 

يف  االأ�ضلوبينّي  من  غريه  اأطروحات  عن 

اللغوّية  بخ�ضائ�ضه  ال�ّضعر،  باأّن  يوؤمن  اأّنه 

متوازية،  اأمناط  يف  املو�ضوعة  الّنا�زشة 

اأِلَفه  الذي  ذاك  عن  بديٍل  عامَل  عن  يعرّب 

الّنا�ض وتعّودوه. وهو بذا يوؤّيد ويتبّنى روؤية 

�ضيَم�ض هيني، ال�ّضاعر الربيطايّن من اأيرلندا 

لالآداب  نوبل  جائزة  على  احلائز  ال�ّضمالّية، 

اخلطاب  يتحّدى  ال�ّضعر  اأّن   ،1995 عام  يف 

فاإّن  املنظور،  لهذا  وطبقًا  ال�ّضائد)26(.   
ّ
االجتماعي

 
ّ
االجتماعي العامل  ت�ضع  بديلة  عوامل  خلق  خ�ضي�ضة 

غريه  عن  ال�ّضعر  ميّيز  ما  هي  امل�ضاءلة  حمّك  املعا�ض 

من اخلطابات. ودو�ضن، مقر باأن ال�ّضعر لي�ض بذي بال 

يف املجاالت التطبيقّية، مثل تخطيط املوارد الب�رصّية 

اأو�ضكار  يقوله  ما  ومقّراً  اليدوّية،  املهارات  وتنمية 

وايلد، االأديب والّناقد الربيطاين، باأّن الفنون كّلها اإمّنا 

ال�ّضعر  جدوى  اأّن  اإىل  يذهب  ورائها،  من  طائل  ال  هي 

تكمن يف الجدواه املعي�ضي. 

على  والّتما�ضك  بط  ال�ضّ من  قدراً  ن�ضقط  حّتى  فنحن، 

بها  لن�ضّكل  اللغة  ن�ضتخدم   ،
ً
وفو�ضى تعقيداً  يعّج  عامل 

اإ�ضقاط  وعملّية  وت�ضنيُفه.  اإدراُكه  ي�ضتطاع  جمتمعًا 

»ال�ضبط والّتما�ضك« هذه توهمنا باأّن ما اجتمعنا عليه 

ذات  هواج�ضنا  وباأّن  ثابت،  قاّر  هو  اإمّنا  املعاين  من 

اللغة تعبريا  اأن تعرّب عنها  الفردّية ميكن  اخل�ضو�ضّية 

�ضاماًل جامعًا. اإال اأّن الّتجارب الفردّية، يقول ودو�ضن، 

ع�ضّية  تظّل  بحيث  والفرادة  اخل�ضو�ضّية  من  تبلغ 

اللغة  اإليه  ت�ضل  اأن  ميكن  مبلغ  واأق�ضى  البيان،  على 

متغرّية  ن�ضبّية  مفردات غام�ضة  الّتعبري هو  �ضبيل  يف 

املعاين كـ»روح« االإن�ضان و»قلبه«، اأي اأّن جتارب الفرد 

تاأبى اأن توؤّطر اأو تقولب وفقًا ملا اُّتفق عليه اجتماعّيًا. 

ووظيفة ال�ّضعر، ح�ضب روؤية ودو�ضن، هي ف�ضح االتفاق 

 وك�ضف ن�ضبّية املعاين والثباِتها.
ّ
اجلمعي

الربيطايّن   
ّ
االأ�ضلوبي العامِلُ  حاول  هذه  ودو�ضن  اآراء 

ال�ّضعرّية  باأدبّيات  فربطها  توظيفها،  كوك)27(  جاي 

لالإتيان  الربيطانّية  االأ�ضلوبّية  وعلماء  الياكب�ضونّية 

نا�زٌش  خطاب  ال�ّضعري  اخلطاب  اأّن  موؤّداها  بنظرّية 

خارٌج عّما تاألفه الّنا�ض وتعّده »طبيعّيًا«. وقبل بيان 

هذه الّروؤية ينبغي اأْن ُيذكر اأّن نظرّية كوك هذه اأَتت يف 

�ضياق تطّور الّنظرّيات احلديثة لالأل�ضنّية والبنيوّية التي 

التي  ال�ضعرّية  البنيوّية  فهناك  االأدب.  بقراءة  اهتّمت 

ترى  والتي  كولر)28(،  جوناتن  الناقد  اأ�ضا�ضها  و�ضع 

باالأعراف  القارئ  معرفة  على  تّتكئ  االأدب  قراءة  اأّن 

ة باالأدب، كموؤ�ّض�ضة جمتمعّية، ولي�ض  والّتقاليد اخلا�ضّ

تلك  معرفة  بدون  واأّن  نوعه،  من  وفريد  متمّيز  كعمل 

القارئ  على  يتعّذر  املجتمعّية«  »املوؤ�ّض�ضّية  القوانني 

قراءة االأدب وفهمه. اأّما �ضتانلي ف�ض)29( فيذهب اإىل 

اأبعد من ذلك ليقول اإّن اخل�ضائ�ض اللغوّية وال�ّضعرّية ال 

توجد يف الّن�ض، واإمّنا القارئ يخلقها تبعا لتوّقعاته 

وافرتا�ضاته امل�ضتمّدة من املجتمع.

االأل�ضنّية  النظرّية  من  ال�ّضياق،  هذا  من  كوك  ا�ضتفاد 

ة  اخلا�ضّ والّنظريات  البنيوّية  وال�ضعرّية  الياكب�ضونّية 

وحتليل   
ّ
اال�ضطناعي الّذكاء  وباأبحاث  بالقراءة 

اخلطاب فقّدم ما �ضّماه »مبداأ الّتغيري الّذهني«، والذي 

به االأدُب ينع�ض اأو يغرّي �ضور القارئ الذهنّية امل�ضبقة 

االأ�ضلوبينّي  من  غرَيه  مذهب  ذاهبا  كوك،  العامل.  عن 

املعا�رصين، اأمثال �ضمب�ضون)30( و�ضورت)31( وكارتر 

ولوجن)32( وكارتر ومكراي)33( وكارتر و�ضمب�ضون)34( 

اإّن االأدب يوؤّدي وظيفته بالّتنظيم  ومكراي)35(، يقول 

الفريد لبناه اللغوّية والرتكيبّية. اإاّل اأّنه يف �ضبيل تبيان 

الّتمثيالت  وهي  االإ�ضكيما،  فكرة  اإىل  كوك  ي�ضتند  ذلك 

والتي  املرء،  يحملها  التي  الّذهنّية  ور  وال�ضّ الّنمطّية 

اإْن كانت »ماألوفة«  يحكم بها على الّتجارب اجلديدة، 

اأنواع:  ثالثة  اإىل  االإ�ضكيما  كوك  يق�ّضم  اأو»نا�زشة«. 

ور الذهنّية عن العامل، واإ�ضكيما  اإ�ضكيما العامل، اأي ال�ضّ

االأحداث  ت�ضل�ضل  عن  الذهنّية  ورة  ال�ضّ اأي  الّن�ض، 

واإ�ضكيما  نرثاً،  اأم  كان  �ضعراً  ما،  ن�ّض  يف  وترتيبها 
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ور  اللغة، اأي اخليارات اللغوّية املتوّقعة. وتعّد هذه ال�ضّ

بها  يقاي�ض  التي  اخللفّية  الّثالثة،  باأنواعها  الذهنّية، 

القارئ الّتجارب واخلربات اجلديدة التي يختربها يف 

 .
ّ
اأثناء قراءة الّن�ض االأدبي

للقارئ  الّذهنّية  ور  ال�ضّ بني  العالقة  اأّن  كوك  يرى 

لي�ضت عالقة   
ّ
االأدبي الّن�ّض  املوجودة يف  والّتمثيالت 

على  للحكم  بال�ّضابق  توؤتى  حيث  اجلانب،  اأحادّية 

ور  ال�ضّ واإمّنا  نا�زشاً.  اأو  ماألوفًا  كان  اإْن  اأي  الالحق، 

تغيري  عليها  يطراأ  القارئ(  افرتا�ضات  )اأي  الذهنّية 

هو  عّما  الّن�ض  يف  املوجودة  ور  ال�ضّ ن�ضوز  ب�ضبب 

ماألوف. فاإذا كانت االإ�ضكيما اجلديدة املقدَّمة يف ن�ّض 

فاإّن ذلك  الذهن م�ضبقا  ور املر�ضومة يف  ال�ضّ ما تعّزز 

كوك  ي�ضّميه  ما  عنه  ينتج   
ّ
توا�ضلي تفاعل  اإىل  يوؤّدي 

ور  ال�ضّ حتّدي  حتّقق  ما  اإذا  اأّما  حمافظًا«.  »خطابًا 

امل�ضبقة وتعديلها فاإّن ذلك يوؤّدي اإىل تفاعل يننتج عنه 

ال�ضعرّي،  انتعا�ضّيًا«. اخلطاب  ي�ضّميه كوك »خطابًا  ما 

يف راأي كوك، ينتمي، وبامتياز، اإىل هذا االأخري. ويوؤّكد 

الّن�ض  الّناجت عن تفاعل  اأّنه لكي يكون اخلطاب  كوك 

الّتغيري  فاإّن  »�ضعرّيًا«  امل�ضبقة  القارئ  وافرتا�ضات 

يجب اأن يتحّقق على امل�ضتويات الّثالثة. فاإذا مل يطراأ 

تغيري، مثال، على �ضور االإن�ضان حول العامل لن يكون 

اخلطاب »انتعا�ضّيًا«، حّتى ولو كان هناك تغيري على 

ي واللغوي)36(. امل�ضتويني الّن�ضّ

اعتباره  ميكن  ما  حول  اإ�ضكالية  االأطروحة  هذه  تثري 

تتمّيز  الّن�ضوز  اأو  االألفة  ف�ِضمة  »نا�زشاً«.  اأو  »ماألوفًا« 

. فالذي يكون ماألوفًا لزيد قد 
ّ
بن�ضبّية وبطابع �ضخ�ضي

يكون »نا�زشاً« لعمرو، فال�ضعر العمودّي يكون »نا�زشاً« 

املتحّرر من قيود  ال�ّضعر املعا�رص  يّتخذ  الذي  للقارئ 

يكون  نف�ضه  املنوال  وعلى  معياراً.  والوزن  القوايف 

ال�ّضعر املعا�رص »نا�زشاً« للقارئ الذي يّتخذ من ال�ّضعر 

اأّن  اأي  الّطرح،  ن�ضبّية  يوؤّكد  ما  وهذا  معياراً.  العمودّي 

انتباه  ل�ضّد   »
ّ
االنتعا�ضي الّنا�زش  »اخلطاب  فكرة  درجة 

جمتمع  داخل  الآخر  �ضخ�ض  من  تبعًا  تختلف  القارئ 

ف اإىل ذلك  واحد، ناهيك عن املجتمعات املختلفة. اأ�ضِ

يوليه  الذي  املعنى  اأو  االأهّمّية  عب حتديد  ال�ضّ اأّنه من 

القارئ اإىل ن�ضوز البنى اأو توازيها، واإن اّتفق 

وما  الّن�ض  يف  ماألوف  هو  ما  على  قارئان 

هو نا�زش فاإّن ذلك ال يتبع بال�رّصورة باأّنهما 

الّدرجة  نف�ض  الّنا�زشة  اخل�ضائ�ض  يعطيان 

الّن�ّض  بتاأويل  يقومون  حني  االأهمّية  من 

وظيفة  ال�ّضعرّية  كانت  اإْن  اأّنه  اأي   .
ّ
االأدبي

لدى  وما  �ضور  من  الّن�ّض  يف  ما  تفاعل 

االإ�ضكيما  اأّن هذه  اإ�ضكيما، ومبا  القارئ من 

ال�ّضعر هو  اأّن  الآخر، ومبا  قارئ  تختلف من 

التي  الفردّية  الّتجارب  جوانب  عن  تعبري 

القّراء  تاأويل  فاإّن  الفهم،  على  ع�ضّية  تكون 

لتلك اجلوانب ال�ّضديدة اخل�ضو�ضّية من �ضاأنه 

اإىل رحابة  يف�ضي  تغايراً  اأْن يكون متغايراً 

تاأويل اخلطاب ال�ّضعري.

اخلطاُب ال�ّشعريُّ ورحابُة تاأويِله:

اإىل  الذي يحيل  )اأي  االإحايّل  يتمّيز اخلطاب 

ال  اخلطاب  نفهم  لكي  اأّوال،  يتني:  بخا�ضّ بعينه(  �ضياق 

بّد واأن نعرف متغرّياته ال�ّضياقّية. فلكي نفهم »�ضاأراك 

غدا هناك.« يتحّتم علينا اأن نعرف ال�ّضياق العام الذي 

يرجع  الذي  ال�ّضخ�ض  نعرف  اجلملة،  هذه  اإليه  حتيل 

مري  مري املتكلِّم، وال�ّضخ�ض الذي يرجع اإليه �ضّ اإليه �ضّ

نعرف  اأن  بّد  ال  »غداً«  معنى  نعرف  ولكي  املخاَطب. 

اأّنه لكي نفهم  الّزمن الذي قيلت فيه تلك العبارة. كما 

ظرف املكان »هناك« ال بّد من اأْن نعرف اأين قيلت هذه 

العبارة. خال�ضة القول اأّنه ال يتاأّتى لنا تف�ضري اخلطاب 

ال�ّضخ�ضّية  ال�ّضياق  اأركان  نعلم  نكْن  مل  لو  االإحايّل 

والّزمنّية واملكانيّة املحّددة. وامليزة الّثانية للخطاب 

االإحايّل هي اأّنه اإْن حدث َلْب�ض اأو غمو�ض يف الّتوا�ضل 

ميكن  كما  الغمو�ض،  اإزالة  يطلب  اأن  للمتلّقي  فيمكن 

ومدى  املتلّقي  حلالة  تبعا  كالمه  يكّيف  اأن  للمتكّلم 

ا�ضتيعابه للّر�ضالة.

اإاّل اأّن اخلطاب ال�ّضعرّي يختلف عن االإحايّل يف اأّنه لي�ض 

مرتبطًا ب�ضياق ي�ضتهديه املتلّقي ملعرفة ما يرمي اإليه 

ال�ّضاعر، واإمّنا ميّثل، وفقًا للمنظور ال�ّضابق ذكره، عوامَل 
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خمتلفة، بديلة عن العامل املعا�ض. وال �ضياق 

الق�ضيدة  توّفره  ما  غري  للق�ضيدة  خارجيًا 

واإيحاءاِتها،  ظالِلها  معاٍن،  من  نف�ضها 

الق�ضيدة  خارج  هو  ما  اإىل  نرجع  ال  فنحن 

اأّن ال�ّضعر  لفّك رموزها. ال يعني ذلك، طبعًا، 

حقيقّية،  اأماكن  اأو  اأ�ضخا�ض  فيه  ُتذكر  ال 

لتاأويل  ال�ّضعراء  بحياة  ن�ضتعني  ال  اأّننا  اأو 

ال�ّضعر  نقراأ  ال  اأّننا  يعني  واإمّنا  ق�ضائدهم، 

توثيقًا الأ�ضخا�ض اأو و�ضفًا الأماكن اأو �رصداً 

حمّدد  �ضياق  عن  ال�ّضعر  ف�ضل  اإّن  الأحداث. 

الفهم،  ي�ضاعده على  ما  القارئ  ي�ضتقي منه 

وتوظيف ال�ّضعر تراكيب لغوّية ومفردات ت�ضّع 

يجعل  اجلّدة  غاية  جديدة  و�ضوراً  اإيحاءات 

يوؤولها  التي  الّداللّية  اآفاقه  يف  ثرّيًا  ال�ّضعر 

افرتا�ضات  من  يحملون  ما  ح�ضب  القّراء 

وخربات. يقول حممود اأمني العامل)37( يف 

الّداليّل  وتاأويلنا  االإبداعي  »تذّوقنا  اإّن  ذلك 

ل�ضعر اأبي العالء اأو اأبي مّتام اأو ابن الّرومي يف ع�رصنا 

يختلف عن الّتذوق والّتاأويل يف ع�رصهم اأو يف ع�ضور 

، وهناك دائما 
ّ
اأخرى. حّقا، هناك ما هو م�ضرتك ن�ضبي

بتجّدد  اإبداعّيته  تتجّدد  وما  اإبداعّيا،  جديد  هو  ما 

التّذوق والّتاأويل النقدي بتجّدد ال�ّضياقات االجتماعّية 

والّتاريخّية والّثقافّية واختالفها.« 

الق�ضيدة  تاأويل  كان  لئْن  اأّنه  ذلك  من  ُي�ضتنتج  قد 

مرهونًا بتجارب القّراء كان للقارئ اأْن ي�ضِقط اأّية قراءة 

يبغيها على الّن�ّض، وبذا ال ميكن اأن يكون هناك اّتفاق 

على قراءات بعينها، وتكون م�ضاألة الّتاأويل ف�ضفا�ضة 

واحٍد  اإىل عامٍل  ال�ّضعَر ال يحيل  باأّن  القوَل  اإّن  ممذوقة. 

خمتلفة  عوامل  ميّثل  واإمّنا  ما،  ب�ضياٍق  مربوٍط  حمّدٍد 

االإيحاءات  كّل  اأّن  يعني  ال  الّدالالت،  متباينة  املعاين 

التي ي�ضتمّدها القّراء تكون �ضواًء يف ال�رّصعّية. فاللغة، 

يف  غاية  وظالل  اإيحاءات  من  منها  ي�ضّع  ما  على 

 يتقا�ضمه اأفراد املجتمع، 
ّ
اخل�ضو�ضّية، كياٌن اجتماعي

ع�ضية  بني  ويدّمره  الفرد  يخلقه  فردّيًا  معَلمًا  ولي�ض 

قدراً  هناك  اأّن  تعني  اللغة  »اجتماعّية«  اإّن  و�ضحاها. 

ال�ّضعرّية،  اللغة  متّثله  اأن  ميكن  ما  حول  وابط  ال�ضّ من 

واأّن اللغة تكت�ضب قواها الّتعبريّية والّداللّية واالإيحائّية 

من خالل ال�ّضياق الذي ترعرعت فيه.

باملزاوجة  ال�ّضعرّي،  للخطاب  الّتاأويلّية  الّرحابة  اإّن 

خواطر  من  االإن�ضان  �ضدر  يف  يعتمل  عّما  الّتعبري  مع 

املعنى  ثبات  تتحّدى مقولة  اأن  �ضاأنها  وهواج�ض، من 

واألوانًا من  ثّمة ظالاًل  اأّن  اأّنها توحي  وا�ضتقراره، كما 

املعاين ت�ضتع�ضي على اللغة كحدث ات�ضايّل جمتمعي.

ن�شوُز اخلطاِب ال�ّشعريِّ وان�شقاقّيُته

لئْن كان ال�ّضعر تعبرياً عن »الّروح« و»القلب«، اأي عّما 

َغَم�َض وعّما كان قيد الّت�ضكيل، ولئْن كان ال�ّضعر تكمن 

حول  قارئه  الفرتا�ضات  م�ضاءلته  مدى  يف  ماهيته 

العامل الذي يعّده ماألوفا، فاإّن ال�ّضعر يقّدم عوامل واآفاقا 

الراهن.  عن  وتن�زش   ،
ّ
اجلمعي املّتفق  عن  تن�ضق  بديلة 

ومن البديهي اأّن االآفاق التي ياأتي بها ال�ّضعر تّت�ضف، 

، باأّنها �رصب 
ّ
اإذا ما ُنظر اإليها من املنظور االجتماعي

جتد  فاأنت  للواقع.  ب�ضلة  ميّت  ال  الذي  اخليال  من 

�ضاعراً يتحّدث اإىل كائن غري ناطق، كما يفعل ال�ّضاعر 

يت حني  االإجنليزّي جون كيت�ض يف اأغانيه الّذائعة ال�ضّ

جتده تارة يناجي العندليب، وتارة اأخرى يناجي وعاًء 

 
ّ
اأو ف�ضل اخلريف. لو انطلقنا من »املنطق« االجتماعي

اجلنون.  من  و�رصب   
ّ
عقلي اختالل  اإمّنا  ذلك  اإّن  لقلنا 

على اأّن هذا القول قد يكون اأدّق ما ميكن اأن يو�ضف به 

ال�ّضعر. فاجلنون له داللتان: االأوىل ت�ضري اإىل زوال العقل، 

الّناجت عن عدم الّتوازن يف وظائف املخ الف�ضيولوجّية، 

اإىل  ت�ضري  الّدرا�ضة،  به هذه  تعنى  التي  والّثانية، وهي 

عليها  املّتفق  ال�ضلوكّية  القواعد  عن  تخرج  ت�رّصفات 

االإن�ضان  ياأتي  اأن  تقت�ضي  فـ»احلكمة«  اجتماعّيًا. 

اأّما  االجتماعي.  ال�ّضياق  يقّرها  ب�ضلوكّيات  »العاقل« 

ي�ضتحوذ  الذي  فهو  الثانّية،  الّداللة  ح�ضب  املجنون، 

عليه عامله اخلا�ّض، فال يجد غ�ضا�ضة يف اأْن ال يحتفل 

للمجتمع املثقل بنوامي�ضه ال�ضّيقة اخلانقة. لعّل افتنان 

قي�ض بعامل يدور حوله وحول حمبوبته ليلى هو الذي 

ذاك  العاملني،  ليلى. فكال  باأّنه جمنون  يجعلنا ن�ضفه 
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اخلا�ّض باملجنون وذاك اخلا�ّض بال�ّضاعر، يلتقيان يف 

متّردهما على القيود. 

غري اأّن ذينك العاملني �رصعان ما يفرتقان يف جماليهما: 

فاالأّول يهرب من املجتمع الّرازح حتت وطاأة القيود اإىل 

 االأكرث �ضيقًا، اإىل عامله الذي يبداأ به 
ّ
عامله ال�ّضخ�ضي

وينتهي اإليه. اأّما ال�ّضاعر فعامَله يبداأ بذاته اإاّل اأّنه ينتهي 

اإىل االإن�ضان. يجب الّتاأكيد يف هذا ال�ّضان على اأّن »لي�ض 

معنى الّنظر يف الّذات هو االنكباب على الّنف�ض. بل اإّن 

الّذات هنا ت�ضبح حموراً اأو بوؤرة ل�ضور الكون واأ�ضيائه، 

وعالقته  ذاته  يف  الّنظر  خالل  من  االإن�ضان  وميتحن 

الّثالثي بني  احلوار  نوعًا من  يدير  وقد  االأ�ضياء.  بهذه 

االأ�ضياء. ومن  الّناظرة وذاته املنظور فيها وبني  ذاته 

خالل هذا احلوار تتوّلد احلقيقة التي يحدثنا �ضقراط اأّنه 

من امل�ضتحيل اأْن تغر�ض يف نف�ض االإن�ضان، ويعلمنا اأّنه 

ال بّد من اإدراكها باجلدل الذي يبداأ بالفكرة اأي الذات 

الناظرة. ثم امتحان الفكرة بال�ّضّك اأو الّتاأّمل يف الّذات 

العيانية،  باحلقائق  ذلك  يف  م�ضتعينة  فيها،  املنظور 

وهي االأ�ضياء«)38(.

اإىل  اأدنى  تو�ضيحًا  ال�ّضعري  »العامل«  ولتو�ضيح 

ال�ّضعر  اأخرى.  مقارنة  اإىل  نلجاأ  اأن  ميكننا  مداركنا 

ية فريدة يف اأّنها كلها  جتمعه باالأ�ضطورة والّدين خا�ضّ

االأ�ضداد  تلتقي  الب�رصّية حيث  الّنف�ض  اأغوار  نابعة من 

�ضلطة  تتداعى  حيث  و»الالمنطقي«،  و»الالمعقول« 

ال�ّضاعُر  الراأَي  ي�ضاركنا  ذلك  ويف   .
ّ
املجتمعي املنطق 

الفال�ضفة  »اإّن  يقول  اإذ  بور،  ال�ضّ عبد  �ضالح   
ّ
العربي

ال  وجهها  يف  احلياة  اإىل  ينظرون  وال�ّضعراء  واالأنبياء 

متفّرقة  ك�ضذرات  ال  ككّل  اإليها  وينظرون  قفاها...  يف 

يختلط  همومهم  فاإّن  هنا  ومن  و�ضاعات،  اأّيام  يف 

والفكر  واحلياة،  واملوت  والواقع  امليتافيزيقا  فيها 

فاأّن  م�ضدريهما،  توا�ضج  مع  اأّنه  بيد  واحللم...«)39(. 

يحاول  فاالأّول  مرماهما،  يف  يختلفان  وال�ّضعر  الّدين 

«، فيقّيد خياله، 
ّ
جتريد االإن�ضان مّما يعّده »غري اأخالقي

والّنواهي،  باالأوامر  يعّج  مثايّل  عامل  نحو  ويوّجهه 

�رصوب  من  فيه  ما  على  االإن�ضان  فيتناول  الّثاين  اأّما 

املحتمل،  نحو  اآفاقًا  له  فيفتح  والغمو�ض،  الّتعقيد 

اأقررنا  واإْن  العنان خلياله.  والبديل، ويطلق 

لي�ض  ال�ّضعر  باأّن  اأي�ضا  نقّر  اأْن  فعلينا  بذلك 

 
ّ
اأْن يلعَب دورا يف ال�رّصاع االجتماعي عليه 

واملقهورين،  امل�ضتغّلني  بني  واالقت�ضادّي 

يف  الّثورّية  الّروح  لبّث  اأداة  يكوَن  اأْن  اأو 

املجتمع. فماّدة ال�ّضعر هي الّنف�ض االإن�ضانّية، 

اأعمق  معاٍن  من  الكلمة  هذه  حتمله  مبا 

اإىل(  حت�رص  )اأو  يف  حت�رص  اأن  من  واأ�ضمل 

جمّرد �رصاع بني طبقات، اأو اأداة يف تغليب 

روؤية اأيدلوجّية على اأخرى. من هنا نقول اإّن 

ال�ّضعر الذي يرمي اإىل م�ضاندة نظام مر�ضوم، 

وا�ضح املعامل، متبلور اخل�ضائ�ض، �ضيا�ضّيًا 

كان اأم اجتماعّيًا، دينّيًا كان اأم ثقافّيًا، اأقرب 

اإىل دعاية اأو �ضلعة منه اإىل �ضعر، وذلك الأّن 

�ضعراً هذا داأبه يفقد ماّدته التي بها يعرف: 

االإن�ضان، ولي�ض �ضالمة االأنظمة االأيدلوجّية.

 
ّ
لعّل هذا ما يجعل البع�ض يف العامل العربي

ي�ضف ال�ّضعر احلّر باأّنه ينق�ضه الوالء، وباأّنه 

فوقه.  يقفز  الواقع،  يعاي�ض  اأْن  �ضعٌر، عو�َض 

لكّل  موؤدجلة  افرتا�ضات  اإىل  ي�ضتند  موقٌف  اإاّل  هذا  ما 

من االنتماء وال�ّضعر. فاإْن اأخذنا م�ضاألة االنتماء جندهم 

يح�ضبونها مت�ّضكًا بقوالَب معّينة. فاإْن كنَت �ضاعراً دينّيًا 

يدي جمموعة من  اأْن متُثل بني  عليك  قومّيًا وجَب  اأو 

االفرتا�ضات ياأخذها اأ�ضحاُبها على اأّنها حقائق، يتبع 

تلّطم خّديك  واأْن  يبكون،  تبكي حني  اأْن  اأّن عليك  ذلك 

حني يلّطمون خدوَدهم، واأْن متدح حني ميدحون، واأْن 

تكون �ضمولة يف عجلة من  اأْن  اأي  يذّمون،  تذّم حني 

واإْن  معها،  درَت  دارْت  اإْن  والقومّية،  الّدين  يوؤولون 

يبكون  فيما  وتت�ضاَءل  تتاأّمل  اأْن  اأّما  توقفَت.  توقفْت 

وعالم ي�ضحكون، فذاك يعّد مروقًا وهرطقًة.

يقول جورج طرابي�ضي)40(، هي  كما  الهرطقة،  اأّن  َبيد 

االأ�ضولّيات  �ضيادة  »زمان  يف  املقاومة  �ضبل  اإحدى 

 ب�ضكل عام- نحو قرون 
ّ
– واالإ�ضالمي

ّ
واالرتداد العربي

و�ضطى جديدة.«  لعّل ال�ّضعر، اإذا ما ُنِظر اإليه من منظور 

ي�ضع  فهو  املقاومة،  �ضبل  اأجنع  اأحد  هو  الّدرا�ضة،  هذه 
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تتعّلق  اأكانت  �ضواء  القارئ،  افرتا�ضات 

ت�ضاوؤاًل  الّت�ضاوؤل  مو�ضع  القومّية،  اأو  بالّدين 

ولي�ض  االإن�ضانّية،  القيم  منا�رصة  به  يراد 

االأيدلوجّيات الدينّية اأو القومّية اأو الّطائفّية. 

املّتفق  »الّثوابت«  من  اأّنه  على  يوؤول  فما 

عليها ال يعدو غري افرتا�ضات جلماعة معّينة، 

الدخول  هو  االفرتا�ضات  هذه  على  واخلروج 

 اأدوني�ض 
ّ
يف عامل ال�ّضعر. يقول ال�ّضاعر العربي

يف هذا ال�ّضاأن اإّن:)41( »كّل ما يتعارف عليه 

اأي خارج  اإيّل مقّننا  بالن�ضبة  الّنا�ض، ي�ضبح 

ال�ّضعر. وخروجي عليه هو بالّن�ضبة اإيّل دخول 

يف ال�ّضعر يف حني يرونه خروجًا على ما اعتادوه.« 

من هذا املنطلق، ميكن القول اإّن ال�ّضعر فّن التزام اأ�ضيل 

اأ�ضالًة تكمن يف م�ضاءلة االفرتا�ضات، ولي�ض يف املثول 

اأو  يوؤّطر  اأن  ال�ّضعر من  ا�ضتنكاف  بني يديها، تكمن يف 

اإليه الّناقد واالأديب امل�رصي  يوؤدلج. لعّل هذا ما ي�ضري 

اإدوارد اخلراط)42( يف رّده على من يّتهمونه باالإغراق 

اأعفيها  اأن  اأعفي نف�ضي، وال ميكن  يف »الّذاتّية«: »ل�ضت 

هناك  ولي�ض  االلتزام،  تبعات  من  اأحدا(  اأعفي  )وال 

مّنا  كل  ما.  التزام  عبء  نف�ض  من  ف�ضحة  اأية  بالقطع 

التزامي  اأن  مو�ضع  من  اأكرث  يف  قلت  واأظنني  ملتزم... 

لي�ض باأيديولوجّية حمّددة، وال بنظام فكري حمّدد، وال 

حمدد  التزام  فهو  �ضّح،  اإذا  هذا،  حّتى  حمّددة،  بفل�ضفة 

ح�رص  ميكن  ال  املنظور،  هذا  من  املعاين.«  من  مبعنى 

الّزمان ال�ّضعري يف الفرتة الّزمنّية التي يعي�ضها ال�ّضاعر، 

كما ال ميكن ح�رص املكان ال�ّضعري يف رقعة جغرافّية، 

�ضاأن  من  معّينة.  وثقافّية  اجتماعّية  خ�ضائ�ض  ذات 

ال�ّضعر اأْن يتجاوز املحّددات، زمانّية كانت اأم مكانّية. 

من هنا ال ميلك املرء اإاّل اأْن يختلف مع اخلراط)43( يف 

»اأّن وجود الكاتب يف الغرب ي�ضّكل فقط ركنًا يف نتاج 

»لعّل  واأّنه  فقط«،  للّت�ضلية  اأحيانا  اأو  العاّمة  الّثقافة 

اأ�ضبح غري مهّم، غري  ال�ّضاعر يف الغرب قد  اأو  الّروائي 

، فعلى العك�ض 
ّ
فّعال، اإىل حّد كبري، اأّما يف العامل العربي

 
ّ
العربي العامل  يف  ال�ّضاعر  اأو   

ّ
الّروائي من  ينتظر  ما 

اأو  االأدَب  به يرى �ضاحُبه  والذي  الّت�ضّور،  كبري«. هذا 

افرتا�ضًا  يحمل  بال،  ذي  غري  خاماًل  الغرب  يف  الفنَّ 

ُوِجَدت  اأينما  ينتع�ض  دوره  االأديب  اأّن  مفاده  م�ضبقًا 

اأّن  ق�ضايا �ضيا�ضّية واجتماعّية وا�ضحة املعامل، ومبا 

واالإغراق  الّتخلف  مثل  م�ضكالت  يعاين   
ّ
العربي العامل 

الّدين تاأوياًل يخالف قيم احلرّية  يف املا�ضي وتاأويل 

واأكرث  اأهمية  اأكرث  فيه  االأديب  دور  والدميقراطّية كان 

لهذا  . ووفقًا 
ّ
الغربي العامل  اإحلاحًا من دور نظريه يف 

االفرتا�ض، على االإن�ضان ال�ّضاعر واالأديب اأن يكون بوَق 

االأيدلوجّية االإ�ضالحّية، وعليه اأن يلب�ض رداَء امل�ضلح 

هي  االأدب  مادة  اأّن  هي  القول  خال�ضة   .
ّ
االجتماعي

الق�ضّية، ولي�ضت االإن�ضان.

بيد اأّن ال�ّضعر لي�ض بال�رّصورة ا�ضتجابة لق�ضّية ما، واإمّنا 

هو ا�ضتجابة للمفارقة بني توق االإن�ضان اإىل اأن يكون حّرا 

االإن�ضايّن  ن�ضاطه  ميار�ض  اأن  �رصورة  وبني  القيود،  من 

يوؤّكد  اأن  اإىل  االإن�ضان  توق  بني  للمفارقة  قيود،  داخل 

يعي�ض يف حميط  اأن  املجتمع وبني �رصورة  متّيزه عن 

القيود  من  للحرّية  حّقك  تعلن  اإْن  ما  اإّنك  اإْذ   .
ّ
جمتمعي

توؤّكد عزمك على اأْن متار�ض حّريتك يف قيود خرى، ما 

لكل  �ضاحلة  للحّرية،  مطلقة  قيم  هناك  لي�ض  اأّنه  يعني 

االأزمنة واالأمكنة. مبعنى اآخر اأّن االآفاق اجلديدة والعوامل 

البديلة التي ياأتي بها ال�ّضعر تكون هي بدورها عر�ضة 

للم�ضاءلة واملكا�ضفة، وهذا ما يوّفر لل�ّضعر دومًا ماّدته، 

�ضيا�ضّية  ق�ضايا  هناك  كانت  اإذا  عّما  الّنظر  ب�رصف 

واجتماعّية توؤول على اأّنها م�ضريّية ملّحة. ولرمّبا كان 

االإن�ضان،  لدى  الوجودّي  الهّم  مكمُن  املفارقة  هذه  يف 

وهي مفارقة لي�ضت مر�ّضحة للّنفاد ما دام االإن�ضان دائَم 

احلاجة اإىل من ي�ضتاأن�ض به ويجتمع معه.

وهذا ال�ّضوق اإىل روؤى بديلة ال يخلقه ال�ّضعر يف قارئه، 

كوك)44(  يقول  الّطفولة.  منذ  يالزمه  �ضوٌق  هو  واإمّنا 

االألعاب والّدمى، يعرّب  ال�ّضديد بعامل  الّطفل، ب�ضغفه  اإّن 

واالأنظمة  الّتقاليد  اأّن  اإاّل  بديلة.  عوامل  خلِق  َملَكة  عن 

االجتماعّية حتاول دوما تقييد تلك القدرة الّرا�ضخة يف 

باحلّق  له  تقّر  واحداً  عامَلًا  باأن جتيز  الب�رصّية  الّنف�ض 

ودالالت  جملها،  برتاكيب  اللغة،  ولعّل  �ضواه.  دون 

االأدوات  مقّدمة  يف  تاأتي  عليها،  املّتفق  مفرداتها، 
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اإذ مّما يتمّخ�ض  الكابحة للخيال اخلاّلق،  االجتماعّية 

اأْن يرى الطفل العامل تبعا للّت�ضنيفات  اللغة  عن تعّلم 

والقوالب االجتماعّية. فاإْن راأى كائنًا باأع�ضاء ج�ضدّية 

اأو  ذكر  اإّما  باأّنه  ي�ضفه  اأن  اللغة  عليه  تفر�ض  معينة 

ا�ضتح�ضار جمموعٍة  ي�ضتتبعه  امراأة، ما  اأو  اأنثى، رجل 

اأن  �ضاأنها  من  الذهنّية،  والتمثيالت  الت�ضّورات  من 

توؤّطر االإن�ضان. 

قوة  اإىل  الّطفولة،  اإىل  العودة  حماولة  فهو  ال�ّضعر  اأّما 

اللغة  اأيدلوجّيات  تالم�ضه  مل  الذي  البتول  اخليال 

واملجتمع. وما دام االأمر كذلك، فال غرَو اأْن جند االإن�ضان 

يقول  وح�ضبما  املوؤدَلج،  على  للّتمّرد  ي�ضعى  ال�ضاعر 

 )الكتاب 
ّ
اأدوني�ض)45( يف مقّدمته لديوان ال�ّضعر العربي

الّثاين( اإّن: »لهذا احلنني مرتكزا يف اّلطبيعة االإن�ضانّية. 

فاالإن�ضان يتوق اإىل اأن يتخّطى ظواهر االأ�ضياء اإىل ما 

وراءها، ومهّمة ال�ّضعر هي اأن يفتح دروبًا اإىل ذلك العامل 

 وراء العامل الّظاهر، ويتيح لالإن�ضان اأْن يتخّل�ض 
ّ
اخلفي

يف  يتمّدد  روحي  ب�ضائل  اأ�ضبه  وي�ضري  العوائق،  من 

العامل.« اأي اأّن ال�ّضعر ا�ضتجابة فطرّية، اإن�ضانّية، ولي�ض 

 �ضالح 
ّ
ال�ّضاعر العربي اأو دينّية. يقول  �رصورة قومّية 

بور اإّن »...ال�ّضعر... يرينا نفو�ضنا يف انفعاالتها  عبد ال�ضّ

نف�ضّية، ويعيننا على  وعواطفها، مبا يجلوه من �ضور 

هذه  تنمية  وعلى  باأ�ضالتها،  الّنف�ض  لتلك  االحتفاظ 

االأ�ضالة، وهو يرينا اجلمال يف احلياة...«)46(. 

ن�ضارة  ي�ضفي  خطاب  االأدب  اأّن  الروؤية  اإىل  ا�ضتناداً 

عّما  تختلف  اإ�ضكيما  له  يقّدم  باأن  القارئ  ذهن  اإىل 

العرب  ال�ّضعراء والّنّقاد  باآراء عدد من  األفه، وم�ضتعينًا 

املعا�رصين، قّدم اجلزء االأّول من الدرا�ضة طرحًا موؤّداه 

اأّن ال�ّضعر ي�ضائل ما ا�ضتقّر عليه املجتمع من متثيالت 

مناذج  الدّرا�ضة  تقّدم  الّثاين،  اجلزء  يف  منطّية.  و�ضور 

 املعا�رص. 
ّ
من ال�ّضعر العربي

ثانيًا:

الق�ضم  يتناول  اأق�ضام:  ثالثة  اإىل  اجلزء  هذا  ينق�ضم 

االأّول ق�ضيدتي »امل�ضباح« و»زهرة الكيمياء« لل�ّضاعر 

اأدوني�ض، اأّما الق�ضم الّثايّن فهو يتطّرق اإىل »والدة ع�ضرية« 

و»ال�رّصخة« و»اأحالم القطارات« لل�ّضاعر العمايّن �ضيف 

الّرحبي، اأّما الق�ضم الّثالث فهو يناق�ض ق�ضيدتي »ال�ّضتاء 

حمّمد  ال�ّضوري  لل�ّضاعر  البحر«  قرب  و»منزل  ائع«  ال�ضّ

املاغوط. اإال اأّنه قبل اّل�رصوع يف املناق�ضة من ال�رّصورّي 

الّدرا�ضة ال ت�ضعى لتحليل الق�ضائد حتلياًل  الّتنويه باأّن 

نقدّيًا �ضاماًل، اأو ملناق�ضة القراءات الّنقدّية حولها، واإمّنا 

اإْن كانت توؤّكد  ت�ضعى الإبراز اخلطوط العاّمة لها لرنى 

املنحى الّنظري للّدرا�ضة. 

ما  خري  هي   )47( »امل�ضباح«  اأدوني�ض  ق�ضيدة  لعّل 

ميكن اأْن يفتتح به هذا اجلزء.

يحمل يف رابعة الّنهاْر/ م�ضباحه، يبحث عن اإن�ضاْن

ال رمل يف عينيْه/ ي�ضري يف خّف من الغباْر/ ينام يف 

برميْل/ملتحفا كّفيْه/-واأنت، ماذا؟

بيني  قابيْل/  اأخوتي  وبني  بيني  عيناْن/  يل  -لي�ض 

والنهاْر/  الليل  ينام  حني  الّطوفاْن/  اإخوتي  وبني 

الغباْر/لكنني  خلفي  ومي�ضي  اأم�ضي  ال�ّضفاْح/  اأغافل 

اأم�ضي بال م�ضباْح.

انطالقًا من فكرة اأّن اللغة ال�ّضعرية ال حتيل اإىل �ضياق 

نقراأ  اأْن  باإمكاننا  بديلة،  عوامل  متّثل  واإمنا  بعينه، 

»امل�ضباح« و»الربميل« قراءة متثيلّية ولي�ضت اإحالّية، 

فنقول اإّن االأّول ال يحيل اإىل اأداة مادّية ت�ضيء الّطريق، 

واإمّنا ميّثل �ضيئًا معنويًا يهتدي به االإن�ضان يف حياته، 

عوامَل  اإىل  يرمز  واإمّنا  وعاء،  اإىل  يرجع  ال  الّثاين  واإّن 

اأّنها  على  الق�ضيدة  تاأويل  ميكننا  بذا  مقوَلبة.  معلَّبة 

ال�ّضاعر  غري  االإن�ضان  عامِل  خمتلفني:  لعامَلني  متثيٌل 

وقوالَب،  اأطٍر  ذو  عامٌل  االأّول  ال�ّضاعر.  االإن�ضان  وعامِل 

لي�ض فيه معاناة روحّية، وال جمازفة فكرّية، عامٌل ينعم 

فيه منت�ضبه براحة البال، فهو يحمل »م�ضباحًا« ينري 

لي�ض  املجتمعّية،  والقوالب  القوانني  م�ضباَح  طريَقه، 

اأّنه عامٌل  اإاّل  له م�ضاغل تقلق فَكره، اأو تق�ّض م�ضجَعه. 

مقنّن �ضّيق االآفاق، �ضاحبه كالذي ينام يف برميٍل ال 

ي�ضتطيع اأن ميّد ِرجليه فيه. اأّما العامَلُ الّثايّن فهو نقي�ُض 

فكرّية، وخماطرة  اآفاق رحبة، وجمازفة  ذو  كّله:  ذلك 

على  يعول  ال  الذي  ال�ّضاعر  االإن�ضان  عامل  اإّنه  روحّية، 
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اأو يهتدي باحلكمة املوروثة )فهو ال  عينيه احل�ّضيتني 

االإن�ضان  عامَل  اإّنه  م�ضباحًا(،  الّنهار  رابعة  يف  يحمل 

الّرخي�ضة  الّثقة  ي�ضرتي  اأن  ي�ضتنكف من  الذي  ال�ّضاعر 

يعّلب بها فكره يف قوالب اجتماعّية جوفاء.

حامل  اأّن  بالقول  العامَلني  بني  الفرق  اإيجاز  ميكننا 

م�ضيئا  الّطريق  احل�ّضّيتني  بعينيه  يرى  امل�ضباح 

م�ضتقيما، اإاّل اأّن ب�ضريته ال تعينه على اأن ترى اأبعد من 

جمال اإ�ضاءة امل�ضباح، اأي اأّن ثقته با�ضتقامة طريقه 

االأعراف  من  و»برميله«،  »م�ضباحه«  من  م�ضتمّدة 

اأْن  بدل  فهو،  ال�ّضاعر  االإن�ضان  اأّما  املجتمعّية.  والقيم 

ي�ضتعني مب�ضباح العادات والّتقاليد لي�ضيء به طريق 

�ضفره، ميتطي، بروحه الّنّزاعة اإىل املجازفة واملغامرة، 

�ضهوة غري املاألوف وغري املقنّن.

الق�ضيدة الّثانية هي »زهرة الكيمياء« الأدوني�ض)48(:

اأ�ضجاِرها  بني  الّرماْد/  جّنة  يف  اأ�ضافَر  اأن  ينبغي 

اخلفّيْه/ يف الّرماِد اخلواتيُم واملا�ُض واجلّرُة الذهبّيْه.

اأ�ضافَر يف اجلوع، يف الورد، نحَو احل�ضاْد/  اأن  ينبغي 

ال�ّضفاِه  قو�ِض  حتت  اأ�ضرتيْح/  اأن  اأ�ضافَر،  اأن  ينبغي 

اليتيمْه / يف ال�ضفاِه اليتيمِة يف ظلِّها اجلريْح/ زهرُة 

الكيمياِء القدميْه.

الرماد« م�ضافًا  البيت االأّول جند يف عبارة »جّنة  يف 

تعني  فاجلّنة  كامل.  تنافر  حالة  يف  اإليه  وم�ضافًا 

دار  اأو  وال�ّضجر  الّنخل  ذات  احلديقة  اأو  الب�ضتان، 

لها  احلالتني،  كلتا  يف  وهي،  االآخرة)49(،  يف  الّنعيم 

املواد  تخّلفه  ما  فهو  الّرماد  اأّما  اإيجابّية.  اإيحاءات 

اإىل اجلحيم. يف  اأقرب  تكون  بذا  املحرتقة)50(، وهي 

هذا الّرماد املتالزم بالّنار عرفًا، واملن�ضوب اإىل اجلّنة 

الّذهبّية.  واجلّرة  واملا�ض  كاخلواتيم  نفائ�ُض  ًا،  ن�ضّ

 
ّ
اجلمعي ال�ّضائد  املعتقد  بني  وا�ضحة  خمالفة  هنالك 

وبني مذهب ال�ّضاعر. فاخلال�ض مرتبط، عرفا، باجلّنة، 

مّتفق  بتاأويالت  الّتقّيد  هو  اإليها  املف�ضي  والطريق 

اإليه ال�ّضاعر فهو حرق ما هو باٍل  اأّما ما يدعو  عليها. 

وذلك  املنِقذ،  هو  باأّنه  عرفًا  ُيعتقد  ما  حرق  وتليد، 

اأي،  احل�ضاد«،  نحو  الورد،  يف  اجلوع،  »يف  بال�ّضفر 

 عنه، واملحذور 
ّ
متثياًل، خو�ض غمار »املنَكر«، املنهي

يف  البطل  جازف  فكما  باملخاطر.  واملحفوف  منه، 

اجلّرة  على  احل�ضول  �ضعي  يف  اليونانّية  االأ�ضطورة 

تّنني  يحر�ضها  غابة  يف  �ضجرة  على  املعّلقة  الّذهبّية 

خطري لتخلي�ض بالده من اللعنة، كذلك الّذات ال�ّضاعرة 

فهي تقتحم احلدود، جتتاز اخلري وال�رّص، جتّرب الّتابو، 

. واإْن اأرادت اال�ضرتاحة فيجب 
ّ
ت�ضارع املعتقد اجلمعي

عليها اأن ت�ضرتيح حتت قو�ِض ال�ّضفاِه اليتيمِة يف ظلِّها 

اجلريْح/ زهرُة الكيمياِء القدميْه/  اأي اأّن اال�ضرتاحة ال 

تتحّقق باالرمتاء يف اأح�ضان اخلطاب ال�ّضائد، وبتبّنى 

لغته وروؤاه، واإمّنا تتحّقق »حتت قو�ض ال�ّضفاه اليتيمه« 

و»يف ظّلها اجلريح«، اأي با�ضتئنا�ض املختلف الّنا�زش.

ال�ّضاعُر  اأدوني�َض  ي�ضاركه  هاج�ٌض  املختلف  اإْلَف  اإّن 

العمايّن �ضيُف الّرحبي، كما �ضيبنّي الق�ضم االآتي.

ُذِكر يف اجلزء االأّول اأّن ال�ّضعر هو تعبري عّما يختلج يف 

اأعماق االإن�ضان من م�ضاعر وعواطف واأ�ضئلة وهواج�ض 

ت�ضنيفاِتها  اللغة،  على  ت�ضتع�ضي  القلب  يف  غائرة 

يف  الّرحبي  �ضيف  اإليه  يذهب  ما  هذا  لعّل  وقوالِبها. 

ق�ضيدته »والدة ع�ضرية«: )51(

ة يف القلب/ املرتبكة، امل�ضطدمة  هذه الكلمات الغا�ضّ

ب�ضوئها  االأح�ضاء/  جتُز  التي  الكلمات   / باجلدار 

القاطع./ هذا الّطائر الذي يغّني يف/ ظالم الّثكنات.

 الكلمات الّنائحة/ كذئاب يف ليل قرية مهّدمة،

حتلم بالهواء الّطلق/ حتلم بالّنجوم. 

اأّن  ومبا  االإن�ضان،  جتارب  عن  تعبرٌي  ال�ّضعر  اأّن  فبما 

بقوالبها  اللغة،  اأن حتويها  اأعمق من  االإن�ضان  جتارب 

وت�ضنيفاتها، كان طبيعّيا اأن تكون اللغة املراد الّتعبري 

تدخل  اأن  ع�ضّية  اأي  الوالدة،  على  ع�ضّية  عنها  بها 

 ...« فال�ّضعر  ت�ضتن�ضخها.  اأو  اللغة  وت�ضنيفات  اأطر  يف 

واالأيدلوجّية  ال�ّضيا�ضّية  اخلطابات  ا�ضتن�ضاخ  يرف�ض 

الّت�ضكل، وما  ا�ضتيحاء ما هو قيد  اإىل  ال�ّضائدة، ومييل 

حلظات...  مالم�ضا  املبدعة  الّذات  اأعماق  يف  ينبت 

الّت�ضاوؤل عن الكينونة وامل�ضري، وعن العالقة بالّتاريخ 

واالآخر«)52(. هي كلمات غائرة، تتوق اإىل جّو بعيد عن 

ال�ّضطحّية، وتناأى بنف�ضها عن معامع الّتحّزب ال�ّضيا�ضي 

ب االأيدلوجي. والّتع�ضّ

تعاي�ضها  التي  القلب«  يف  ة  الغا�ضّ »الكلمات  هذه 

يف  غابرة  »�رصخة  اإىل  تتحّول  ال�ّضاعرة  الّذات 
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االأح�ضاء«:)53(

يف  مطمور  كحيواٍن  اأح�ضائي/  يف  الغابرة  ال�رّصخُة 

كهف، تتجّول / بني الّنائمني مع جندها الغرباء،

 معها نحو/اأقا�ٍض جمهولة،
ّ
وجتربهم على امل�ضي

هذه ال�رّصخة القادمة من عهوِد/ الفي�ضانات الكربى، 

دليل اأ�ضفاري/ الوحيد / امراأتي املدّللة، اأحيانًا/ اأراها 

 
َّ
باع يف �رصيري/ وتنام وديعًة بني ذراعي تخاتل ال�ضّ

الهادئتني/ بفعل املخّدر./ واأحيانا ت�ضقط فوق الّذرى 

الع�ضور./ لكن يف هذه  اأرملِة  ُمنتحبًة، مثل  البعيدة/ 

الليلِة التي هجرْتني فيها/ اأرى يف الّطرف االأق�ضى من 

الغابة/ منرًة جريحًة ترمُقني باإعجاْب.   

هذه ال�رّصخة ال حتيل اإىل تلك الّناجتِة عن فراِق حبيٍب، 

تاأّمٍل عميٍق حول  نابعٌة من  اإمّنا هي  فقداِن عزيٍز،  اأو 

امل�ضري االإن�ضايّن، لي�ض اإن�ضان القرن الع�رصين، اأو اإن�ضان 

هي  االأ�ضود.  االإن�ضان  اأو  االأبي�ض،  االإن�ضان  اأو  ال�رّصق، 

�رصخٌة تالزم االإن�ضاَن »من عهود الفي�ضانات الكربى«، 

 
َ
منذ اأن ُوِجَد االإن�ضاُن على االأر�ض وهو يحاول اأْن يعي

جمهولة،   
َ
اأقا�ضي يف  الوحيد،  دليله  هي  وجوده،  كنه 

يف عوامَل فكرّية وروحّية خمتلفة عن العامل الذي األفناه 

يف حياتنا.

يقول الّرحبي يف ق�ضيدته »اأحالم القطارات«)54(:

يف  مقعداً  يل/  وحجز  ح�رصته  اإىل  دانتي  اأدخلني 

الّرجال  مني  هرَب  طفولتي/  زعيق  لب�ضُت  اجلحيم/ 

الّر�ضميون/ واأ�ضعلت قطارات الليل اأنهارها املقّد�ضة/

يف اأح�ضائي.

واالن�ضقاق،  الّتمّرد  ي�ضتمرئ  �ضاعٍر  عامَلِ  يف  نحن 

وي�ضتنكف من االنتماء. فـال غرَو اأّن »الّرجال الّر�ضمينّي« 

املوؤمنني باخلطاب الّثقايّف ال�ّضائد يتجّنبونه ويهربون 

منه، بل حّتى اأّن اأقرانه من ال�ّضعراء يتربوؤون منه، فنجد 

االإلهّية، ي�ضعه يف م�ضاّف  الكوميديا  دانتي، �ضاحب 

اإّنه يخرج على وجهه يف هذا العامل املقوَلب  االأ�رصار. 

باحثًا عن املعاين االإن�ضانّية ذات الّطابع الّطفويّل التي 

ا يدّجْنها اخلطاُب الّثقايّف : مَلّ

دماوؤك بّللت �ضفاهي/ باالأمطار الوثنّية/ فطفقُت باحثا 

اأرخبيالت اجلنون/ مل تر�ضعني  اإلهي االآخر/ يف  عن 

القطارات/  فراأيت  بالد/ا�ضتيقظُت  تاأِوين  مل  اأُّم/ 

االأم  اأّيتها  فتبعُتك  امل�ضافات/  مبخمل  عمري/  تنهب 

اأّيتها  انفجري  عبة/  ال�ضّ الوالدات  لعنة  يا  ال�رّصيرة/ 

اجلزر الّنائمة/ يف اأح�ضائي/ لّطخي وجه اخلالئق/

طوَر  دخلت  اأحالمي/  �ضاخت  فقد  االأقا�ضي/  بزعيق 

الهباء.

»كلمات  من  واختالجاته  ال�ّضاعر  تاأّمالت  تتحّول 

ة يف القلب« اإىل �رصخة غابرة يف االأح�ضاء، اإىل  غا�ضّ

بل على  حو،  ال�ضّ ال�ّضاعر على  ي�ضتحّثها  نائمة«  »جزر 

اإاّل  ذاك  بها وجه اخلالئق«. وما  لـ»يّلطخ  »االنفجار«، 

الأّنه يرف�ض هذا العامل، فهو �ضخ�ض مل يُلْذ اإىل قوقعة 

املاألوف  ، ومل يتخندْق يف �رصنقة 
ّ
االأيدلوجي اخلطاب 

يبحث  اإّنه  بالد/.  تاأوين  اأّم/ مل  تر�ضعني  املقبول، مل 

اأن يوؤول على  االآخر )ميكن  االإله  االآخر. فهذا  اإلهه  عن 

البديل  �ضاعرة،  كذات  به  اخلا�ّض   ،
ّ
الّذاتي عامله  اأّنه( 

املختلف عن املاألوف. يبحث ال�ّضاعر عن هذا االإله »يف 

اأرخبيالت اجلنون«، يف عامل الفكر اخلارج عن »الّر�ضد« 

و»احلكمة« التقليدينّي. 

عامل  اإىل  ويطمح  بالواقع  ذرعًا  ال�ّضاعر  ي�ضيق  اْن 

حمّمد  ال�ّضاعر  اأعمال  يف  اأي�ضًا  جنده  اأمٌر  رحابة  اأكرث 

املاغوط.

القارئ ملجموعة االآثار الكاملة لل�ّضاعر حمّمد املاغوط 

اأ�ضعاره،  على  يغلب  ملنكوليًا  طابعًا  هناك  اأّن  يلحظ 

اإىل  ت�ضري  بال�رّصورة،  لي�ضت،  امللنكوليا  هذه  اأّن  اإال 

جتربة فردّية �ضّيقة الّنطاق، واإمّنا هي نتيجة معاناة 

ال�ضاعر  يتجاوز به  الواقع �ضرباً  اأغوار  ناجمة عن �ضرب 

اإن�ضانّية كونّية. ففي  اأبعاد  ذات  ليدنَو من معاٍن  ذاته 

ائع«55 يقول املاغوط: ق�ضيدته »ال�ّضتاء ال�ضّ

فاأنا جارٌح يا ليلى/  منذ بدِء اخلليقِة واأنا عاطٌل عن 

العمل/ اأدّخن كثرياً/ واأ�ضتهي اأقرب الّن�ضاء اإيّل/ ولكم 

وقم�ضاين  واأ�ضعاري  اأنا  كثرية/  حاراٍت  من  طردوين 

ويف  القامة/  طويُل  رجٌل  فاأنا  اللون../  الفاقعة 

اأجياٌل  تكمن  وال�ّضاعرّية/  بالبوؤ�ض  املفعمِة  خطواتي 

�ضاقطٌة بلهاء/ مكتنزٌة بالّنعا�ِض واخليبة والّتوتر

 فاعطوين كفايتي من الّنبيذ والفو�ضى

)يتبع البقية مبوقع املجلة على النرتنت(

105نزوى العدد 69 / يناير 2012 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



106

يف  الُعمانية(  )املقامة  والثالثني  التا�ضعة  املقامة  مـن  الوا�ضطـي  يحيـى  الفنـان  ر�ضوم  اأحـد 

خمطوطة مقامات احلريري - 3 مايو 1237م . 



107] قا�ضة و�ضحفية من ُعمان

ولكنها  الواقع بحرفيتها،  احلكاية من  ُتقتن�ض  اأن  بال�رصورة  لي�ض 

تقريب  فيمكن  جديدة،  فنية  باأ�ضاليب  عنه  وتعرب  معه  تتما�ض  قد 

واإن  به..حتى  قوية  ب�ضلة  متت  اأ�ضياء  با�ضتخدام  الواقع  اإىل  الق�ضة 

كانت احلكاية خمرتعة، وال�ضخ�ضيات مبتكرة اإال اأنها تتقاطع ب�ضكل 

احلب  ق�ض�ض  فهي  الواقع..  عن  اأذهاننا  تختزنه  ما  مع  باآخر  اأو 

والفرح والوجع واملفارقات..الخ،  ق�ض�ض بنهايات مفتوحة، واأخرى 

بنهايات حمكمة االإغالق، وثالثة مفاجئة.. ورابعة.. متاما كالواقع 

ق�ض�ض  فيه..  احلياة  جتربة  نخو�ض  عندما  اإال  منه  نتيقن  ال  الذي 

الواقع..  لتغيري  حماولة  اأو  ناقدة  اأو  مواربة  اأو  فا�ضحة  بر�ضائل 

وتقدميها.. لتوليفها،  املوؤلف  اإمكانيات  على  تقوم  منها  واحدة  كل 

الد�ضمة، وبع�ضها ياأتي  اأو كالوجبات  اإما كوجبات »الفا�ضت فود«، 

كالوجبات الباردة..

اأن  اأحيانا  فيحدث  التخيل،  الواقع حتى عرب عملية   ميكن مالم�ضة 

يقوم التخيل باإعطاء الواقع ر�ضانة وقوة للحدث ولل�ضخو�ض.. ميكن 

اأن يكون الواقع قريبا لدى ا�ضتخدام �ضمري املتكلم، وت�ضمية االأماكن 

واالأ�ضخا�ض واالأ�ضهر وال�ضنوات – واإن مل تكن حقيقية- لكي ي�ضبح 

احلدث مقنعا.. بالرغم من اأّن الق�ضة لي�ض من املهم اأن تكون مقنعة 

واقعيا بقدر اأهمية اأن تكون مقنعة فنيا..

لكن ال�ضوؤال املهم: هل م�ضوؤولية االأدب اأن ُيقدم الواقع الذي نعي�ضه.. 

القـــا�ش الُعمـــاين بـــني 

ن�ص �لو�قع وو�قع �لن�ص 

هـــدى حمـــد ]

الكتابات العمانية 

الأخرية، جند اأنها 

اأ�صبحت متكئة على 

اإمكانيات اأخرى

تتمثل فـي

التكنيك الكتابي، 

والفكرة ولعبة الزمان 

واملكان، والجتاه ناحية 

الكتابة الواقعية

دومنا الإخالل 

بالفنيات..



موقف  له  يكون  واأن  خباياه،  يف  ُيفت�ض  اأن 

يكون  اأن  يرف�ضون  االأغلبية  رمبا  منه..؟ 

ولكن  النوع،  لالأدب وظيفة مبا�رصة من هذا 

ا�ضت�ضفافها،  ميكن  ب�ضورة  يحدث  االأمر 

ما  ل�ضالح  تاأويلها  حتى  اأو  وا�ضتنتاجها، 

يحدث على اأر�ض الواقع..  

�ضتحاول هذه الورقة تق�ضي متا�ض القا�ض 

الُعماين مع الواقع املعي�ض من خالل درا�ضة 

امُلَمثِّلة  الق�ض�ضية  املجموعات  من  عدد 

قبل  ولكن   .. ُعمان  الق�ض�ضية يف  للتجربة 

قليال  �ضنتوقف  التق�ضي  هذا  يف  ن�رصع  اأن 

الق�ضة  عن  موجزة  تاريخية  م�ضحة  مع 

العمانية :  

موجز عن تاريخ الق�شة يف ُعمان:

كانت   الذين  العمانيني  الكتاب  جميع  رمبا 

العمانية،كانت  للق�ضة  التاأ�ضي�ض  طور  يف  اأعمالهم 

الب�ضيط،  باحلدث  االعتناء  على  تن�ضب  اهتماماتهم 

ويعزو البع�ض ذلك اإىل عدم وجود تاريخ ق�ض�ضي عماين 

اأن ن�ضميه عدم وجود  اأو ما ميكن  ميكن اال�ضتفادة منه 

»اأبوية« يف الق�ضة العمانية.

الكتاب  من   1927 عام  املولود  الطائي  اهلل  عبد  يعد 

الرواد يف جمال كتابة الق�ضة الق�ضرية يف عمان، ويف 

االأربعينات  منذ  الق�ضة  كتابة  بداأ  حيث  اأي�ضا،  اخلليج 

ق�ض�ضه  مو�ضوعات  على  ويغلب  املا�ضي،  القرن  من 

كانت  املحلية  مو�ضوعاته  وحتى  القومي،  الطابع 

متثل االأو�ضاع ما قبل النه�ضة، وهو بهذا ميثل مرحلة 

احلديث  االأدب  تاريخ  يف  جدا  واملبكرة  االأوىل  الريادة 

اهلل  عبد  االأديب  ق�ض�ض  ُجِمَعْت  وقد  عمان،  �ضلطنة  يف 

عام  ُن�رِصْت  »املغلغل«  عنوانها   جمموعة،  يف  الطائي 

2009، اأي بعد وفاة الطائي ب�ضت وثالثني �ضنة . وكان 

اأ�ضلوب كتابته كما و�ضفه الناقد �ضرب املو�ضوي »اأقرب 

ينفي  ال  هذا  اأّن  من  بالرغم  االإخبارية«..  التقارير  اإىل 

للحدث  والتمهيد  البداية  من  الق�ضة  عنا�رص  اكتمال 

بالواقعية  الن�ض  ال�ضخ�ضيات، وحتلي  وبناء  الق�ض�ضي 

ال�ضعبية  واحلكايات  املخيال  يف  موجود  »املغلغل«  فـ 

العمانية.. 

اأما جمموعة »�ضور املنايا« لكاتبها اأحمد بن بالل والتي 

ق�ض�ضي  كتاب  اأول  فعليا  فُتعد    1981 عام  �ضدرت 

املجموعة  هذه  ق�ض�ض  تتفاوت  عمان.  يف  من�ضور 

املقالة،كما  اأو  اخلاطرة  وبني  الق�ض�ضي  ال�ضكل  بني 

بعنوان   ،1983 عام  يف  ثانية  جمموعة  البالل  اأ�ضدر 

يبدو  املجموعة  هذه  يف  لكنه  االأر�ض«  »واأخرجت 

يرى  ما  بح�ضب  الق�ضرية  الق�ضة  كتابة  من  متكنا  اأكرث 

العام  اأ�ضدر يف نف�ض  ثم  الفنية.  الناحية  املو�ضوي من 

»قلب  جمموعة  تلتها  غريب«.  يا  »ال  الثالثة  جمموعته 

من  ثاين  وهو   ،1983  – اخل�ضيبي  حممود  لـ  للبيع«، 

اأ�ضدر جمموعة ق�ض�ضية يف عمان. 

فيما ابتعد ال�ضاعر �ضيف الرحبي يف حماوالته الق�ض�ضية 

االأوىل عام 1983 �ضمن كتابه  »اجلبل االأخ�رص«، والتي 

تقم  اإذا مل  الواقعية،  ق�ض�ضية« عن  »التبا�ضات  اأ�ضماها 

لتفا�ضيل ق�ض�ضية  اأو �رصد  وا�ضح  على حدث ق�ض�ضي 

اأ�ضبحت  وقد  الذاتية،  الروؤيا  على  اعتمد  واإمنا  معينة، 

الق�ض�ضية،  التجارب  يف  وجمربة  رائدة  كتابة  الحقا 

التي قامت على الكتابة ال�رصيالية.. اأي تلك الكتابة فوق 

الواقعية.  

ثم جاءت جمموعة »انتحار عبيد العماين« لكاتبها اأحمد 

الق�ضرية  الق�ضة  بداأت  حيث  خمتلفة   1985 الزبيدي 

الواقع..  اجتاه  يف  واالنزياح  بالتطور  الب�ضيط  واحلدث 

ال  احلدث  احتياج  ُتلبي  املجموعة  هذه  يف  فاملفردة 

تزيده وال تنق�ضه..

بعدها ف�ضلت جمموعة كثرية من املجموعات الق�ض�ضية 

الُعمانية االنحياز اإىل اللغة، والتحليق يف املعنى، والبعد 

عن الواقع، واإن مل يكن بعدا ُكليا.. من مثل توجه القا�ض 

حممد القرمطي، القا�ض حممد البلو�ضي، والقا�ض علي 

وقع  البع�ض  اأّن  كما  التجارب..  من  وغريها  املعمري، 

يف فخ الغمو�ض املربك الذي ال تطال منه �ضيئا.. الحقا 

حتاول  جديدة  جتارب  خرجت  اجلديدة  االألفية  ورمبا 

جاهدة اأن تعقد توازنا بني لغتها و�ضخو�ضها واأحداثها، 

وما ترمي اإليه من اأفكار..
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متهيد:

�صاأتناول يف هذه الدرا�صة اأربع جمموعات ق�ص�صية 

�صاأتتبعها ح�صب ت�صل�صلها الزمني يف عملية الن�رش 

، و�صاأبداأ مع القا�س �صامل اآل تويه �صاحب جمموعة 

عن  1999م  عام  �صدرت  التي  ال�صوف«  »حد 

موؤ�ص�صة النت�صار العربي، ومن ثم جمموعة �صليمان 

املعمري »الأ�صياء اأقرب مما تبدو يف املراآة« والتي 

�صدرت عام 2005 عن دار النت�صار العربي ، ومن 

ثم جمموعة جوخة احلارثي »�صبي على ال�صطح« 

وجمموعة  اأزمنة،  دار  عن   2007 عام  ال�صادرة 

القا�س عبدالعزيز الفار�صي »واأخريا ا�صتيقظ الدب« 

التي �صدرت عام 2009 .

]] »حد ال�شوف«.. 

مراآة لأق�شى ما ميكن اأن ُيرى..    

ق�ض�ض �ضامل اآل تويه يف جمموعته الثانية 

»حد ال�ضوف« تبداأ من الذات ولكنها بات�ضاع 

الكلمات  اإىل  احلياة.. جنده يذهب مبا�رصة 

مواربة..  دون  ومن  بدقة  يريدها  التي 

من  بداأ  للمجموعة  العام  العنوان  حتى 

اأّنه  بالرغم من  واقعيا  ا�ضم مكان معروف 

ت�ضمن دالالت اإ�ضافية من االأجواء العاّمة 

للن�ضو�ض.. اأ�ضار يف حا�ضية املجموعة اإىل 

اأّن معنى العنوان: »اأق�ضى ما ميكن اأن ُيرى، 

وهو ا�ضم مكان يف قرية الدريز الواقعة يف 

�ضمال �رصق عمان«. وعلى الرغم من واقعية املكان اإال 

اإنها متباينة بني  العنوان متدفقة وممتدة بل  اأّن طاقة 

تباين  حال  هو  كما  التاأويل،  حيث  من  واآخر  �ضخ�ض 

بذكاء  يتداخل  العنوان  حولنا..  من  احلياة  اإىل  نظرتنا 

عاملي  بني  تدور  التي  املجموعة..  ق�ض�ض  مع  كبري 

ن�ضه  من  مقطع  له  ونقراأ  بينهما..  وما  واملوت  احلياة 

»امليت«: »عندما اأنام اأموت، وتنقطع �ضالتي بالعامل.. 

النوم مترين للموت.. النوم موت بال حفرة.. النوم ملتذ 

به، وامليت لي�ض بنائم لن ي�ضتيقظ اأبدا، حتى الكوابي�ض 

تتخاذل ق�ضوتها اأمام اليقظة بعد نوم طويل، وال اأتذكر 

منها �ضوى رعب جمرد، وحده الكدر يجمل يل 

الفرار اإىل ناحية الغياب..«

بلغته  تويه  اآل  �ضامل  عناية  من  الرغم  وعلى 

متوهجة  املعنى..ظلت  على  تزد  مل  اأنها  اإال 

اآخر  مبعنى  تريد..  ما  اإىل  متاما  وترمي 

ن�ضميه  اأن  ميكن  ما  من  التخل�ض  من  متكن 

»عموميات القول«. 

االإ�ضدارات  من  كونها  من  الرغم  على  وهي 

املبكرة ن�ضبيا اإال اأنها مل تقع يف فخ ال�ضعرية 

بالن�ض  الحقا  ت�ضميته  مّت  ما  اأو  املفرطة، 

املفتوح.. 

احلوارات  اإحدى  تويه يف  اآل  �ضامل  وقد عقب 

بجملة مهمة قائال: »اجليل االأول من القا�ضني 

مماثلة  جتارب  لديهم  تكن  مل  اجلامعيني 

اطلعوا  اجلدد  الكتاب  بينما  عليها.  يطلعوا 

وكانت  املتقدم،  اجليل  على 

جتاوزهم..االأمر  فر�ضة  لهم 

يتعلق بالتجربة..فالق�ضة التي 

تفقد  جتربة  على  تنه�ض  ال 

الكثري من �رصوطها«.. 

 يف الق�ضة االأوىل لـ �ضامل اآل تويه »نع�ض«..

الواقع يف ا�ضتخدام �ضمري املتكلم  يكمن 

تام مع م�ضهد  الذي  يجعلنا على متا�ض 

مراقبة  عني  خالل  من  متكامل  جن�ضي 

القدرة على  تكمن يف  الواقعية  بعد..  عن 

القارئ  يدخل  اأن  لدرجة  بلحظة  حلظة  امل�ضهد  ت�ضوير 

مع  امل�ضهد  يت�ضادم  قد  بل  به..  ويقتنع  وي�ضاهده  فيه، 

ذاكرة املتلقي وي�ضتفز م�ضهدا واقعيا تعاي�ض معه..    

فيه  يدور  الذي  ال�ضهر  التايل«:ُي�ضمي  »اليوم  ق�ضة  يف 

احلدث، �ضهر رم�ضان 

بهم  يكتظ  وبواكريهم،  بخناجرهم  يتوافدون  »والنا�ض 

وقدره..  اهلل  ق�ضاء  القهوة،  فناجني  يهزون  امل�ضجد، 

»بندوم مايدوم«، نلحظ اإدخال مفردات عامية اإىل جملة 

ف�ضيحة بخفة عالية تدفع القارئ – حتى غري العماين- 

الأن يجد لها معنى قريبا من خالل فهم ال�ضياق. 
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هام�ضا  يرتك  تويه  اآل  اأّن  من  وبالرغم 

تو�ضيحيا لكلمات ُمغرقة يف حمليتها اإال اأّنه 

مينح القارئ فر�ضة الإعمال الذهن، اإذ ُيقطع 

لعبته  وفق  ترتيبه  ويعيد  الواقع،  اأو�ضال 

الفنية اخلا�ضة.. 

»�ضن�ضلي عند ال�ضوقمة«، ُي�ضمي هنا ال�ضجرة 

الوديان،  يف  نف�ضها  تلقاء  من  تنمو  التي 

الطارقة التي ُيحمل عليها امليت، الـ »بجايل«، 

وهي م�ضابيح االإ�ضاءة.. يرتكها كما هي يف 

وقربها  بحرارتها،  لتحتفظ  الق�ضة،  ن�ضيج 

احلميمي من احلياة ومن واقعها..  

اخلوف املتخيل هو اخلوف يف الواقع: »يعلو..

�ضوته..يقتلني الظن باأّنه يعُد �ضايا يف املطبخ يتناهى 

هل  احلمام  باب  ي�ضفق  املمر،  يجوب  حذائه  وقع  اإيّل 

»املوتى  نف�ضه  ليحدث  يعود  يديه؟..  اأم  هواء  ذلك  كان 

ال ي�ضكنون اإال القبور« . حتى يف واقعنا كثريا ما نخاف 

يف  نزرعها  جاهزة  اأفكار  حقيقية،  غري  اأ�ضياء  من 

روؤو�ضنا عن فكرة املوت والغياب، وهي كثريا ما تنجح 

يف اإخافتنا.. 

بف�ضل  ُم�ضابا  كان  الذي  امليت  واقع  تويه  اآل  يك�ضف 

كلوي، ويجري غ�ضيال ثالث مرات وي�ضف لنا هذا الواقع 

املرير، »اجلهاز مي�ض حياتي وينفخها يّف من جديد«. 

املتكلم  �ضمري  ي�ضتخدم  كونه  يف  تكمن  واملفاجاأة 

واقعا،  ذلك  يكون  اأن  مبالغة  اإنها  امليت..  عن  ليحدثنا 

املوت،  واقع  نعرف  ال  الأننا  اأي�ضا،  ممكن  واقع  ولكنه 

ولكنه اأقرب ملا ميكن اأن تت�ضوره اأذهاننا »امليت لي�ض 

اإال نائم لن ي�ضتيقظ اأبدا«..

نلحظ اأي�ضا اختالل الزمن يف ق�ضة »اليوم التايل«، حيث 

اليوم  ويف  رم�ضان،  من  ع�رص  ال�ضاد�ض  من  احلدث  يبداأ 

التايل ياأتي الثالث من رم�ضان.. ولكن يبدو هذا االختالل 

نقع يف  اإن  ما  اأذهاننا  الزمن يف  اختالل  وي�ضبه  مربرا، 

م�ضيبة كبرية فيختل توازن عالقتنا بالوقت واالأيام.. 

ذهن  يف  حتدث  التي  للموت«..االأفكار  مترين  »النوم   

امليت..هي متخيل عن واقع ال نعلمه، ولكن ثمة احتمال 

ال  كثرية  ثقافات  يف  امليت  روح  فـ  واقعا..  يكون  الأن 

اإليهم،  ت�ضتمع  معهم،  حا�رصة  تبقى  اأحبتها،  تغادر 

يت�ضاءل  اأن  الغريب  من  لي�ض  لذا  بعد..  عن  وتراقبهم 

ر�ضيقة  �ضتبقى  »هل  اإميا:  �ضديقته  عن  امليت   »علي« 

تهبط  �ضميث،  هامر  اأنفاق  حمطة  يف  تتوقف  وفاتنة، 

ال�ضالمل وت�ضعدها بخفة ...«

ترتيب احلكاية لدى اآل تويه يقوم على التقدمي والتاأخري، 

تتاأخر  واآخر  الفعلي،  زمنه  قبل  ياأتي  اأحيانا  فاحلدث 

الحقا  ونكت�ضفه  الفعلي،  زمنه  موعد  عن  به  معرفتنا 

ترتيب  اإعادة  للذة  اأ�ضريا  املتلقي  ليبقى  اأوانه..  يف غري 

التفكري  اإىل  ُيحيلنا  االأمر  ذلك  اأكرث من  ولكن  احلكاية.. 

من  اأ�ضئلة  علينا  ويطرح  الفعلي..  بالواقع  معرفتنا  يف 

قبيل: هل نعرف االأ�ضياء ح�ضب ترتيب حدوثها فعليا؟، 

اأوان حدوثها؟ ، وكم  كم من االأ�ضياء نعرفها بعد فوات 

هذه  اإذن  ترتيب؟..  دومنا  اأوراقها  نك�ضف  االأ�ضياء  من 

عالقة  لها  باك«..  »الفال�ض  لعبة  فنيا،  املبتكرة  اللعبة 

وطيدة بالواقع اأي�ضا..  

فيها  الهام�ض  ال�ضفراء«:  الدائرية  »النزهة  ق�ضة  يف 

التي  اجلانبية  االأحاديث  اأو  االأ�رصار،  ي�ضبه  كاحلياة.. 

اأن يعرفها للجميع.. لذا يح�ضد ق�ض�ضا  لي�ض بال�رصورة 

ق�ض�ضية  م�ضاريع  تكون  اأن  ميكنها  كاملة،  وو�ضايات 

من  الكثري  تبقى  عندما  االأمر  هو  كما  متاما  م�ضتقلة.. 

حكايات واقعنا ملقية على هام�ض اهتمامنا.. 

الواقع الذي تدور حوله ق�ص�س اآل تويه.. هو واقع داخلي 

جواين عميق.. واقع التفا�صيل ال�صغرية كتف�صيل عالقته 

وب�صاطة  بحب  اأمل�صها  التي  »فالأ�صياء  بال�صيجارة: 

واإهمال اأ�صتاق اإىل مل�صها من جديد«.

التنقالت يف الق�ضة.. ال ت�ضري حول بوؤرة وحدث واحد..

بل يف عدة اجتاهات متاما كاحلياة.. اإىل اأن ن�ضل اإىل 

النزهة الدائرية ال�ضفراء.

يف ق�ضة »البيت: وقت العمل«: ي�ضتخدم لعبة االحتماالت، 

هكذا  العديدة..  الواقع  احتماالت  يجرب  مل  مّنا  ومن 

عندما نتاأمل اأ�ضخا�ضا عن بعد نفرت�ض لهم حياة ما.. 

باحلب..كال  العهد  قريبا  وامراأة  رجل  االأرجح  »على 

اأكربهما  البيت كبريا فهم رجل وامراأة وطفالن،  مادام 

يف العا�رصة واأخته يف ال�ضابعة..«، ويف »حمال القيظ«: 
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ي�ضع جمددا االألفاظ املحلية كما هي يف �ضياقها: »اأمالأ 

اأمل منها  اإىل ال�ضاقية،  اأهرع  اأفرغها يف املبدع،  زيلتي، 

املبدع  يف  اأفرغها  ال�ضبح،  منذ  رقطتها  التي  االأكدا�ض 

معلومات  تويه  اآل  مينح  هكذا  ميتلئ«..  حتى  الثاين 

ال�ضيف:  اأيام  العماين  الواقع  عن  اخل�ضو�ضية  �ضديدة 

النغال  تطرح  العظوق،  تهمد  القيظ  يكتمل  »عندما 

والزبد  واخلال�ض  واخل�ضاب  واملدلوكي  واخلنيزي 

وامليناز.. يفر�ضون احل�رص وال�ضميم حول النخلة لتلتقط 

تفا�ضيل  جند  هنا  العذوق..«،  نف�ض  عند  يت�ضاقط  ما 

ُتعا�ض وحت�ض يف بع�ض  التي  بالطريقة  مكتوبة متاما 

مناطق ال�ضلطنة..  

لواقع  املقابل  الواقع  وهو  اآخر  لواقع  ف�ضح  وهنالك 

الباب  »اأغلق  املدينة..  واقع  اإنه  واحلارات..  القرى 

املكيف..  برد  ..يغمرين  ال�ضتارة  اأ�ضدل  بقوة،  الزجاجي 

هذه هي املدينة اإذن!«

للزمن  واإن كانت تكثيفا  الق�ض�ض،  الزمنية يف  النقالت 

تندفع  التي  تلك  �ضواء  واقعها..  متثل  اأنها  اإال  احلقيقي، 

اإىل االأمام، اأو عرب تقنية الفال�ض باك.. �ضواء ذلك الواقع 

املتدفق من ذاكرة خ�ضبة، اأو الواقع كما نظنه ونتخيله.

�ضمري  ي�ضتخدم   »PEMBA:بيمبا من  »ر�ضالة  ق�ضة:  يف 

ال�ضخ�ضيات تتحدث  املتكلم، وهو ال يكتفي باأن يجعل 

طبيعتها  على  ال�ضخ�ضيات  يرتك  اإنه  بل  بالعامية، 

وتلقائيتها..حتى تلك التي تتحدث بـ »اللغة ال�ضواحلية« 

يرتكها تلقي بكلماتها على �ضجيتها.. 

ق�ضة من هذا النوع ت�ضعرنا باقرتابها من �ضيء هو اأقرب 

بدرجة  كتبها  قد  الكاتب  اأّن  ت�ضعر  بل  الذاتية..  لل�ضرية 

عالية من احلميمية والتماهي، وعلى درجة عالية من 

االأمام  اإىل  والزمن فيها يقفز  اآن،  الكتابية يف  الفنيات 

من الطفل ال�ضغري اإىل اأن يكرب له �ضاربه..

يف »اأيام ح�ضينة الواقفة« تقول ح�ضينة: »اأنا ما اأحبهن 

انتيه بي�ضاره ونحنه  وهنه ما يحبني، كل يوم يقوللي 

عربيات�ض..«.. هنا ف�ضح �ضارخ لواقع نعي�ضه اإىل اليوم..

»العربان«.. وفئة  »البيا�رص«،  فئة  بني  الطبقي  التمايز 

جدا  �ضغرية  وهي  ح�ضينة  تكت�ضفها  التي  الطبقية  هذه 

لتثري  هكذا  ح�ضينة  تطلقها  وجترحها..جملة  فتوؤملها 

رع�ضة ال�ضوؤال يف نف�ض القارئ، واأ�ضئلة اأخرى..

العادات من  ببع�ض  االرتباط  تغفل حتى  املجموعة مل 

راأ�ضها،  فوق  القراآن  تقراأ  واأمي  ترجتف  »كانت  مثل: 

اأنفها  بها  تدهن  نفاذة  بروائح  اجلن  طرد  حتاول  عبثا 

وج�ضدها ثم اأر�ضلتني اإىل البا�رص.. « حتى ال�ضتائم التي 

ي�ضوقها يف هذه الق�ضة متر بنف�ض طزاجتها، وقوتها يف 

الواقع.. 

اخلا�ضة  اأ�ضئلتها  طرح  عن  تويه  اآل  جمموعة  تكف  ال 

والعميقة، ال تكف عن التحر�ض بالواقع ولدغه بدال من 

اأن ت�ضتلدغ منه.. هكذا توفر »حد ال�ضوف« مراآة الأق�ضى 

ما ميكن اأن ُيرى من الواقع..    

»الأ�شياء اأقرب مما تبدو يف املراآة«..

الإ�شابة بالأحالم عند تعذر الإ�شابة بالواقع:

»نحن ُن�صاب بالأحالم 

متعذراً  يكون  حني 

باحلياة«..  ُن�صاب  اأن 

القا�س  يقول  هكذا 

يف  املعمري  �صليمان 

بدون  »احلياة  ق�صته 

هذا  ويبدو  ع�صافري«، 

املفتتح حقيقيا و�صائبا 

املجموعة  هذه  حلقيقة 

يتعذر  التي  الق�ص�صية 

تواجد  واإن  نعي�س،  وكما  نظن  كما  الواقع  وجود  فيها 

لعبة  و  املجنحة،  اللغة  وداخل  ال�ضطور،  بني  فتجده 

االأحداث الالمعقولة.. »ماذا يعني هذا ؟! .. اأن املوت �ضهل 

بالزجنبيل يف  �ضاي حليب  اأ�ضهل من �رصب كوب  جدا.. 

مقهى �ضاطئ االأن�ض«، فعلى الرغم من غرائبية الت�ضبيه، 

اإال اأّن املوت يف الواقع ياأخذ ت�ضبيهات عّدة بني النا�ض 

اعتاد  الذي  املكان  ُي�ضمي  اأّنه  ذلك  اإىل  اأ�ضف  العادية.. 

اأن ي�رصب فيه ال�ضاي: »�ضاطئ االأن�ض«، ويف مكان اآخر 

من املجموعة يدندن باأغنية خليجية لـ عبداهلل الروي�ضد 

»ملني ب�ضوق واح�ضّني، بعادك عني بعرثين«.

»اأتدري اأين كان اللقاء االأول؟.. يف قطار جمنون.. كان 
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بالرذاذ«..  م�ضّبعا  ربيعيا  �ضباحا  الوقت 

ن�ضاهد  مل  ُعمان  بلدنا  مثل  بلد  حقيقة، ويف 

قطارا حقيقيا، وال �ضكة حديد حتى، ومل نعرف 

ف�ضل الربيع وال الرذاذ.. اإذن هذا اأمر ال واقعي 

التي  البقعة اجلغرافية  اإذا ما مّت قيا�ضه على 

خرج منها الن�ض، ولكنه اأمر ُيحيل الن�ض اإىل 

اأبعد من حمليته.. فقد ابتكر حكايته من واقع 

وخربات  وقراءات  مب�ضاهدات  عالقة  له  عام 

حياتية من خارج البقعة التي تخ�ضه.. وهذا 

ال يعني ال واقعية الن�ض.. بل يدلل على قدرته 

الأن يكون واقعيا اأينما وكيفما ُقِرئ الن�ض..

اإىل  حمليته  من  يخرج  الن�ض  يجعل  كما   

اأن  ميكنه  الن�ض  �ضيقراأ  من  فكل  العاملية.. 

يتعاطى معه، واأن ال ي�ضعر مبحدوديته.. 

»وبينما نحن نهبط بحذر من منعرجات �ضالل �ضخري، 

اإىل  فتدحرجُت  املياه  بفعل  الريا�ضي  حذائي  انزلق 

اأ�ضفل ال�ضالل..« اأي�ضا ال�ضالالت ال توجد يف ُعمان اإال يف 

اإىل  وا�ضحة  اإ�ضارة  كانت  هنا  لكن  ا�ضتثنائية..  ظروف 

اأّنه يف رحلة ا�ضتجمام..

يف ق�ضة: »الأنها مل تَر االأر�ض.. فانه مل يَر ال�ضماء«.. اللقاء 

�ضمت  تتو�ضد  نهر  �ضفة  »على  كان،  حبيبني  بني  االأول 

االأ�ضجار اخل�رصاء املحيطة بها«، عينا احلبيبة زرقاوان.. 

اأي�ضا موا�ضفات حلبيبة وللقاء ال يتحقق كثريا يف  هي 

للحياة..  العام  الواقع  يف  يتحقق  لكنه  العماين..  واقعنا 

فهو مل يقل التقيا على كوكب الزهرة مثال، ومل يقل عينا 

احلبيبة حمراون، لرندد مع اأنف�ضنا اإنه جتاوز الواقعية..  

تربز االأهمية يف اإحدى الق�ض�ض اإىل وجود عراف فيتم 

اللجوء اإليه، لكن املفاجاأة اأن يكون العراف يرتدي بدلة 

رمادية جميلة، بدال من د�ضدا�ضة بي�ضاء، وحلية طويلة، 

وعلينا اأن نالحظ هنا اأنه قال العّراف ومل يقل ال�ضيخ اأو 

املعلم اأو حتى امل�ضعوذ.. يحمل يف يده بلورة م�ضتديرة 

يحمل  اإنه  لنا  يقل  ومل  عمله..  اأداة  هي  اجلوهرة  ت�ضبه 

ما  تاأثري  من  وهذا  اللبان،  فيها  وي�ضع  كبرية،  مبخرة 

نقراأه ون�ضاهده من ال�ضعوذة االأجنبية.. 

لكن اأين خمرج الواقعية يف ق�ضة »ملاذا ؟ ..الأن«، والق�ضة 

تقوم على رجل يجل�ض على مقعد الطائرة، وي�ضع عّدة 

ال�ضماء  بني  معلق  اآخر  رجل  وجود  الأ�ضباب  احتماالت 

واقعي  خمرج  ال  طبعا  الطائرة؟..  جناح  على  واالأر�ض 

لها �ضوى اأن يكون االأمر من بنات اأفكار الرجل اجلال�ض 

داخل الطائرة.. وهنا تقرتح علينا هذه الق�ضة �ضوؤاال يف 

غاية االأهمية: ما جدوى اأن تكون هنالك خمارج واقعية 

لق�ض�ضنا، بينما جماليات الق�ضة يعلو �ضقفها فنيا عرب 

هذا التنويع واالبتكار؟

الن�ض مكتمل فنيا.. بل لديه قدرة هائلة على خلق مفارقة 

رمبا ال يتمكن الواقع من فعلها..بل اإّن الق�ضة حتت�ضن 

اأ�ضئلة كثرية للواقع عرب لعبة التخييل واالحتماالت التي 

تطرحها..وهذا ما يبدو اأكرث اأهمية من كون الن�ض ارتبط 

بالواقع اأم ال...    

مع  ح�ضابه  ي�ضفي  للك�ضــر  قابـل  »رجـل  ق�ضة  ويف   

غري  اال�ضم  هذا  اإىل  وانظر   – »اإميا«  اأّن  جند  الريح« 

بـ  لتحتفل  وذهبت  وحيدا،  حبيبها  تركت  العربي- 

وهذا  »مارجريت«،  التواأم  �ضقيقتها  مع  »الكري�ضما�ض« 

احتفال ال يقوم يف بلدنا لقلة ن�ضبة امل�ضيحيني املقيمني 

بو�ضوح  لذلك  مربراتها  تقدم  الق�ضة  اأن  اإال  اأ�ضال.. 

فالق�ضة تدور اأحداثها اأ�ضال يف بريطانيا بني مدينتي 

بالكري�ضم�ض  لالحتفال  اميا  وذهاب  وبري�ضتول،  اك�ضرت 

مع اأختها اأمر جد واقعي يف واقعها ذاك.. ال يف واقعنا 

نحن..

 يف اأغلب ق�ض�ض املجموعة كان وجود االأب ب�ضكل طاغ 

كموجه حقيقي ل�ضلوكيات البطل، ورمبا هذا ما نلحظه: 

»بيني وبني اأبي االآن بحار وحميطات، اأي اأنني لن اأ�ضمع 

�ضوته يخربين اأن البكاء ال يليق برجل«..

الت�ضبيهات تر�ضم �ضورة ال واقعية، وخارجة عن  حتى 

املاألوف واملعتاد: »احلزن عود ثقاب من اأين له بقداحة 

مثلي؟«، وكاأن يقول اأي�ضا: »اإنها غرفة ُتعلم القلق كيف 

مي�ضي حتى وهو يف نومه«.

املعمري  يبنيها  داجن«،  م�ض  كراب  ُكون  »كب  وق�ضته 

على مفارقات ال واقعية.. ويكفيك اأن تعرف عن الرجل 

الذي يحمل القمل يف راأ�ضه..

منقو�ض«،  والراوي   .. ممدود  ا�ضم  »ال�ضحراء  ق�ضة  يف 
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العذوق  بني  الراب�ضة  واحلية  والنخلة  ال�ضحراء  يجعل 

مت�ضك  اأن  على  قادرة  كائنات  الن�ضيان  وع�ضبة  والكلب 

جانبا من ال�رصد لتتحدث عن واقع حالها بنف�ضها..

الواقع يف جمموعة املعمري لي�ض �ضهال، ولي�ض ب�ضيطا 

لتك�ضف  حتليل  معمل  تدخل  اأن  وعليك  مركب،  هو  بل 

عنه، الواقع هنا معجون بالذات، وبالتخيل واالبتكار.. 

متكن  العامل  يف  دولة  اأي  من  قارئ  اأي  هنالك  اأّن  ولو 

املكان فيها،  �ضعر بخ�ضو�ضية  قراءة ن�ضو�ضه ملا  من 

اأو  الكلمات،  بخ�ضو�ضية  وال  االأفكار،  بخ�ضو�ضية  وال 

على  ال�ضوف«  »حد  جمموعة  يف  �ضعرنا  كما  التعابري.. 

وحملقة،  مطلقة،  اأنها  القارئ  ي�ضعر  بل  املثال،  �ضبيل 

العمق  من  الداخل  من  الواقع  يراقب  تويه  اآل  كان  واإن 

عاليا،  يحلق  وهو  الواقع  يراقب  املعمري  فاإن  اجلواين 

ويالم�ضه بخفة، ويعود لي�ضنع خلطته ال�ضحرية اخلا�ضة 

به.. ونوؤكد جمددا اأنه ال يكمن امتياز وتفوق الن�ض يف 

بالقدرة  واإمنا  ذلك،  عدم  من  الواقع  ك�ضف  على  قدرته 

�رصوطها  ووفق  ذاتها،  يف  مكتملة  حكاية  كتابة  على 

اخلا�ضة التي تخطها منذ االأ�ضطر االأوىل.. 

»�شبي على ال�شطح«...

اأحد  ..ل  مبهارة  احلياة  يف  الواحد  دورك  العب 

�شيبادلك الدور

الأوىل  الق�ص�صية  جمموعتها  بعد 

اآن  اإذ  لبنى  �صرية  من  »مقاطع 

املجموعة  �صدرت  الرحيل«2002، 

الثانية للقا�صة جوخة احلارثي، حملت 

واحتوت  ال�صطح«،  عى  »�صبي  عنوان 

اأزمنة  دار  عن  ن�صا،  ع�رش  ت�صعة  على 

عام 2007 �ضخ�ضياتها ب�ضيطة جدا من 

اخلارج، ُمربكة ومعقدة من الداخل..ثمة 

االأ�ضماك، وعن موظف  حديث عن مربي 

يف وزارة االقت�ضاد الوطني، عن ال�ضبي 

على ال�ضطح، و عن طفل يف »التيمينية«، عن امراأة تزور 

العمانية  العادات  بع�ض  عن  حديث  ثمة  �ضنرت..  �ضتي 

�ضمن �ضياق عدة ق�ض�ض.. �ضمري املتكلم  تتناوب عليه 

يف  االأدوار  يتناوبان  رجل..كما  ومّرة  امراأة 

احلياة وال يتبادالنها اأبدا..   

يف  اخل�ضبي  الكر�ضي  »على  ق�ضتها  يف 

�ضغري  تف�ضيل  اقتنا�ض  جل�ضنا«،  احلديقة 

مقعد..كان  يجمعهما  �ضخ�ضيتني  حياة  من 

طرف  اأق�ضى  على  منهما  واحد  كل  يجل�ض 

من اأطرافه، مع الوقت اأ�ضبح كل واحد منهما 

واحد  كل  ت�ضيق..  بينهما  وامل�ضافة  يقرتب، 

منهما يحمل املا�ضي على كتفيه..كما يحدث 

تبداأ  التي  تلك  الب�رصية..  العالقات  متاما يف 

حلّد  ت�ضل  اأن  اإىل  الق�ضية  امل�ضافات  من 

التال�ضق..

احلقيقة،  احلياة  يف  اأدوار  تبادل  يوجد  »ال 

وعلى كل واحد منا اأن يلعب دوره الواحد مبهارة«.. ال 

اأمرا  اأن تكون  اإال  ال�ضعر  لهذه اجلملة املحلقة يف  ميكن 

من  دوره..  ُيغري  اأن  ميكنه  مّنا  فمن  ومعي�ضا،  واقعيا 

املوؤكد اأن ذلك ي�ضبح خارج قانون احلياة..

�ضم�ضة،  البطلة  ُت�ضمي  �ضنرت«،  ل�ضتي  »م�ضوار  ق�ضة  يف 

وبذكاء  الكاتبة  لكن  العباءة..  ترتدي  موقعها،  وت�ضمي 

حتاول اأن تر�ضم الواقع اجلواين العميق اأكرث من ال�ضورة 

اخلارجية.. هكذا جندها تر�ضم اللحظات، وتكثف ال�ضوء 

ال�ضغرية  التفا�ضيل  اإىل  وتدخل  حولها، 

جدا.. 

�ضم�ضة  البطلة  ُتذكر  كانت  املادية  االأ�ضياء 

ت�ضع  ولكن  عليها،  نتعرف  ال  ما،  بحكاية 

من  �ضا�ضعة  مل�ضاحات  القابل  العام  خطها 

التاأويل.. خ�ضو�ضا لذاك الذي يتتبع االإ�ضارات 

النوم  مالب�ض  حمل  اأمام  »توقفت  املوحية: 

حدقتيها،  يف  قليل  ماء  جتمع  حمدقة.. 

قلبها..ملاذا  يف  مرق  ن�ضال  كاأن  وتنهدت 

الباقي  احلارثية  لنا  ترتك  هكذا  خذلتني«.. 

لكي نفكر فيه.. متاما كما يفعل الواقع عندما 

احلكاية من جديد،  بناء  لنعيد  مفتوحة،  النهايات  يرتك 

وفق روؤى نخرتعها... فالواقع اإذن لي�ض كاأفالم االأبي�ض 

واالأ�ضود.. تلك التي ت�ضنع قفلة واحدة و�ضعيدة غالبا.. 

113نزوى العدد 69 / يناير 2012 

عوامل 

احلارثية 

تبداأ من 

دواخل املراأة 

من اأعماقها، 

مما يعتمل 

فيها ول ميكن 

احلديث عنه 

غالبا

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



 ق�ضة »لوحة ملاتي�ض« تدور حول امراأة تقف 

اأمام الباب اخل�ضبي، وتدقه بعنف، وال رغبة 

اأن ترى لوحه ماتي�ض.. هكذا تقدم  لها �ضوى 

لنا تف�ضيال �ضغريا ُم�ضاء، بينما حياة كاملة 

لهذه املراأة ُمعتمة..

ومع  ال�ضعادة،  مع  حواراً  احلارثية  جتري 

االأ�ضياء  وحتول  اأي�ضا،  احلنني  ومع  اللحظة، 

�ضليمان  .. كما فعل  اأ�ضياء حية  اإىل  املجردة 

 .. ا�ضم ممدود  »ال�ضحراء  ق�ضته  املعمري يف 

والراوي منقو�ض«،

ق�ضة »حبة الفا�ضوليا« تبداأ من حلظة الفرح 

مبوعد  والبهجة  �ضخ�ضني  بني  باخلطوبة 

قلبها كحبة  الناتئة يف  احلبة  »لكن  العر�ض، 

االأمرية..حرمتها  فرا�ض  حتت  الفا�ضوليا 

يف  ثالث  ل�ضخ�ض  مكان  هنالك  الن  النوم«، 

القلب.. 

يف  احلبة..حتركها  لهذه  كاملة  حياة  احلارثية   تخلق 

القلب: »براعمها وجذورها الدقيقة حتفر يف تربة قلبي.. 

الكتمان  واأ�ضبح  القلب  جدران  النامية  الفروع  مزقت 

العرو�ض  مبالب�ض  املحملة  امل�ضقولة  واالأكيا�ض  عبئا 

وعطورها عبئا... م�ضادات اأكرث ا�ضتعلت من جراء تربعم 

تلك البذرة  بيني وبني اأنا�ض كرث..«  

هذه االإحالة الذكية اإىل البذرة التي تنمو يف القلب.. ت�ضري 

اإىل اأّن العرو�ض التي تبدلت م�ضاعرها جتاه اخلطيب، مل 

يكن ذلك االأمر بيدها »اإنها البذرة«.. حتويل تلك امل�ضاعر 

�ضيء ملمو�ض.. هكذا نحن متاما يف كثري  اإىل  املجردة 

اآخر  �ضيء  اأي  اإىل  اأو  »بذرة«  اإىل  بحاجة  االأحيان  من 

ن�ضتند عليه، ونحتمي به، خ�ضو�ضا عندما نكون اأ�ضعف 

من اأن نتخذ قرارا ونقول: »ال«..  

وانظر لهذه ال�ضورة، »يف يونيو ويوليو جل�ضت يف مقعد 

دوار، وكل من �ضاء دار باملقعد دورة اأو ع�رصا ناب�ضا يف 

قلبي عن اأ�ضل البذرة«.

اإنها تقول كل �ضيء عّما تكابده امراأة بكل ب�ضاطة اكت�ضفت 

اأّن يد خطيبها ثقيلة يف يدها واأنها تود االنف�ضال.. وتنهي 

العائدة،  والهدايا  العائد،  »املهر  عجائبية:  بخفة  الق�ضة 

وال�ضجارات الالزمة للت�ضوية، ومل ينته كل �ضيء بعد«.   

عوامل احلارثية تبداأ من دواخل املراأة من اأعماقها، مما 

يعتمل فيها وال ميكن احلديث عنه غالبا.. يف ق�ضة »ماء 

غري اآ�ضن« تتحدث عن: الفتاة التي ال تب�رص ومل يدخلها 

التي  عائ�ضة  احتياجاتها..«لكن  تالئم  مدر�ضة  والدها 

�ضابحة  الكلمات  تتحرك  الكلمات..  ترى  اأحد  يراها  ال 

ت�ضكيالت  وتكون  عائ�ضة  وترق�ض  نف�ضها،  تلقاء  من 

مده�ضة«.. 

يف  م�رصية  ُمدّر�ضة  اإىل  ت�ضري  ال  اأنها  من  وبالرغم 

اأّن  اإال  فتحية«،  اأبلة  ف�ضتان  يف  خ�رصاء  »نقط  ق�ضتها: 

ذلك ُيفهم من ال�ضياق، كما ُتفهم اأي�ضا االإ�ضارة اإىل تاريخ 

التعليم يف ُعمان الذي بداأ على يد الكثري من االأ�ضاتذة 

اإيقاع  اأن املفردة امل�رصية تدخل يف  امل�رصيني. حتى 

الن�ض ب�ضال�ضة: »حبات العرق ُتل�ضق �ضعري املق�ضو�ض 

باالإي�ضارب االأبي�ض، حبات عرق �ضغرية متالحقة تلتمع 

على جبينها وتختفي..قدماها يف ال�ضب�ضب منفرجتان..

تلفحني اأنفا�ضها امل�ضبعة برائحة احللبة...« 

 [[[  

الثالث  البيت  يف  القاطنة  البنت  اأحب  العايل  »رجب 

الباب  اأمام  مرابطا  كلها  مراهقته  وق�ضى  الدكان  بعد 

حول  نهائية  ال  حلقات  يف  ما�ضيا  اأو  للبيت  اخل�ضبي 

جدرانه البي�ضاء، واليوم بزغت �ضعرات بي�ض يف راأ�ضه 

املدر�ضي  بزيها  فيه  حمفورة  البنت  �ضورة  تزال  ما 

احلمراء،  حقيبتها  من  املطلة  الكتب  وربطة  الكحلي 

واأ�رصطة حذائها االأ�ضود، عرف دائما اأنها لي�ضت جميلة 

هذا  ورد   ،« عينيها  يف  اال�ضتعالء  بنظرة  معذبا  وبقي 

حول  تدور  كلها  والق�ضة  املحبوب،  ق�ضة  يف  املقطع 

العجز عن  املحبوب«، حتديدا  امتالك  »العجز عن  واقع 

امتالك منطقة القلب حتى عندما تزوجها واأجنب منها 

بنتا فهو مل ميتلكها اأبدا..  

العر�ض  »العر�ض«  ق�ضة  يف  احلارثية  ت�ضف   بينما 

وتعقد  والتفا�ضيل،  واملكياج  كبرية..الف�ضتان  بواقعية 

االأم�ض، والفارق  اليوم وعر�ض  مقارنة ذكية بني عر�ض 

الذي يكرب بني االأجيال.. بني »�ضلومة« التي كانت ُتزف 

مغطاة من قمة راأ�ضها اإىل اأخم�ض قدميها ب�ضال اأخ�رص 
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ثقيل مو�ضى بخيوط ذهبية اأو غري مو�ضى - ح�ضب غنى 

العري�ض - .. تزف راأ�ضا من بيتها اإىل بيت زوجها.. 

اأي�ضا ت�ضع الكلمة العامية �ضمن �ضياقها وت�ضع �رصحا 

زينة  من  وهما  و»البدلة«..  »العكفة«  لها  الهام�ض  يف 

اليوم  يف  فتاة  اإال بوجود  املقارنة  ، وال تكتمل  املراأة 

اأمام  طويال  وتقف  طبيعية،  ورد  وباقة  اأبي�ض،  ف�ضتان 

اآلة الت�ضوير.

قليال  طاأطاأت  التي  العرو�ض  راأ�ض  على  يدها  »و�ضعت 

خوفا على ت�رصيحة �ضعرها ومتتمت �ضلومة بالفاحتة«.

تتغري  الوايل،  »يتغري  الراك�ضة  »اخليول  ق�ضة  يف 

الوجبات، تتغري ال�ضيارات، ودرجة تركيز القهوة، والذي 

ال يتغري البتة هو حياة نا�رص العبد«،

التي  للحرية  املعادل  هي  اللوحة  يف  الراك�ضة  اخليول 

يتمناها نا�رص العبد.. 

فمن  الب�رص  حياة  تغري  ال  االأحداث  كانت  اإذا  وال�ضوؤال: 

اجلواب:   متاأخرا  العبد  نا�رص  ويكت�ضف  ؟  يغريها  الذي 

»ال�ضن« اأو العمر .. لذلك ويف تلك اللحظة اكت�ضف انطفاء 

اخليول يف اللوحة..

 وهذه الق�ضة كما نالحظ تتقاطع مع ق�ضة اآل تويه »اأيام 

ح�ضينة الواقفة«.. حيث التوق اإىل حياة اأخرى..يت�ضاوى 

فيها الب�رص با�ضم القانون والعرف االجتماعي اأي�ضا.. 

ثمة تفا�ضيل �ضغرية توظفها احلارثية لتدلل على روح 

املكان، يف ق�ضة »�ضبي على ال�ضطح«، تذكر اأغنية تردد 

يف االأعرا�ض: »عند الع�رص يا الكو�ض هبي والزين روح 

بعده ما �ضفا يل حمب«، ويف ق�ضة  عني مغرب، ومن 

»ما لن ياأتي عرب النافذة« تخمن البطلة اأّن اأمها، »منكبة 

على �ضواين التمر، ت�ضف الرطب لل�ضم�ض، وتدخل الياب�ض 

املخزن«، وتذكر لنا ما يردد يف التيمنية..عندما يختم 

قرا...  وقد  كتب  قد  اأخوكم  »هذا  القراآن:  قراءة  ال�ضبي 

احلارثية  تغفل  وال  الورى«..  كل  على  احلظ  يف  وفاق 

واقع املراأة وتف�ضيالته اإىل جوار ذلك: »ال ترفع برقعها 

املذهب حتى اأثناء �رصبها اللنب ب�ضوت م�ضموع«، وهذه 

�ضورة دقيقة للمراأة البدوية نكاد نراها اإىل اليوم..

هكذا تتوغل احلارثية داخل الواقع، بل تتورط فيه، لكنها 

تخرج لنا من ق�ض�ضه العادية، ق�ض�ضا اأخرى لي�ض عرب 

حياكة املفارقات كما ي�ضنع �ضليمان املعمري، ولي�ض 

عرب �ضدمك بكهرباء الواقع كما يفعل اآل تويه، ولكن عرب 

الكتابة نف�ضها، حيث  مُتكن احلدث العادي من اأن يبدو 

النهايات  عرب  االأ�ضياء..  مواقع  تغيري  عرب  عادي..  غري 

التي تطرح اأ�ضئلة اأكرث من اأن تقدم اإجابات، وعرب خدع 

وهنا  لقراءته..  عديدة  م�ضتويات  مينحك  الذي  الن�ض 

تكمن املتعة اأن جتد الواقع بطريقة اأخرى عرب الكتابة..    

»واأخريا ا�شتيقظ الدب« 

امل�شي على حبال الواقع.. لتغيريه 

اأو للوقوع فـي فخاخه 

اأما جمموعة عبد العزيز 

»واأخريا  الفار�صي 

الدب«  ا�صتيقظ 

دار  عن  وال�صادرة 

 ،2009 عام  النت�صار 

تدخل  وكاأنك  ت�صعرك 

ولية  يف  حارة  اإىل 

�صنا�س العمانية ، التي 

ُولد الكاتب فيها وعا�ض 

من  كبريا  ردحًا  فيها 

البيوت  حيث   ، حياته  

عالية،  باحلكايات  الو�ضاية  على  والقدرة  املتقاربة 

ومتنوعة..

وعلى الرغم من �ضعرية  الفار�ضي يف املجموعة االأوىل، 

اإال اأنه كان ينقاد وراء متعة ال�رصد اأكرث من انقياده وراء 

ا�ضتيقظ  »واأخريا  االأخرية  جمموعته  اإىل  و�ضوال  اللغة.. 

ال�ضعرية  التي تبدو �رصدا خال�ضا ومتخل�ضا من  الدب« 

احلياتية كما  الواقعية  ل�ضالح  والفكرة  ل�ضالح احلدث، 

يعي�ضها اأهايل �ضنا�ض..

لذا نلحظ اأنه وما اإن تختمر التجربة على م�ضتوى االأجيال 

الفردي حتى ي�ضل  التجريب  املتالحقة، وعلى م�ضتوى 

االعتناء  اأهمية  مع  الت�ضالح  مرحلة  اإىل  الكتاب  معظم 

الكتابات  ذلك  على  والدليل  املختلفة،  الق�ض  بعنا�رص 

العمانية االأخرية التي �ضهدها عام 2009.. اإذ جند اأنها 

115نزوى العدد 69 / يناير 2012 

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



اأ�ضبحت متكئة على اإمكانيات اأخرى تتمثل يف التكنيك 

واالجتاه  واملكان،  والزمان  ولعبة  والفكرة  الكتابي، 

ناحية الكتابة الواقعية دومنا االإخالل بالفنيات.    

اإىل  املوؤمل  الواقع  حتويل  على  الفار�ضي  اأ�ضلوب  يعتمد 

يف  ظاهرة  العامية  جند  الواقع،  من  �ضاخرة  ق�ض�ض 

هذا  مايل  ورا�ض  جماعة  يا  فقري   اأنا   « احلوارات:  كل 

اأ�ضل فيه الفريخات«.. وهي نف�ضها اللهجة  البا�ض اللي 

ب�ضال�ضة.. متر  االأحداث  �ضنا�ض،  والية  تتعاطاها  التي 

كما يفر�ض الواقع اأحداثه على اأر�ضية احلياة، وبالرغم 

من الب�ضاطة الظاهرة اإال انه يخلق املفارقات من خالل 

يحلم  اأن  قرر  الذي  الرجل  املثال  �ضبيل  فعلى  احلدث، 

»ال�ضيخ  ق�ضة  يف  حياته  ُيغري  واأن  �ضيخا،  ُي�ضبح  باأن 

ال�ضم�ضوين«، - رمبا يكون هذا احللم م�رصوعا الأي واحد 

مّنا- ، اإال اأّن املفارقة تكمن يف الطرق واالأ�ضاليب التي 

ي�ضتخدمها لي�ضل اإىل ذلك..

اأغلب حكايات الفار�ضي تقوم على فكرة تغيري الواقع من 

ال�ضكل الذي ال حتبه ال�ضخ�ضيات اإىل ال�ضكل الذي تطمح 

اإليه.. فال�ضم�ضوين اأراد التحول من �ضائق با�ض اإىل �ضيخ 

بعد اأن ورث مزرعة كبرية، وباعها بن�ضف مليون ريال 

اإال اأن النا�ض مل تقبله بينها ب�ضفته اجلديدة، لذا يت�ضاءل 

»�ضو ناق�ضني ؟ مال وجمال؟..اأح�ضن عن ال�ضيوخ واهلل«.

ويبداأ  يديه  يرفع  واحد  �ضيخ  عن  البحث  كان  همه  كل 

بال�ضالم عليه.. 

ت�رصد لنا ق�ض�ض الفار�ضي ُجملة من اخلطط التي يقوم 

كانت  النهاية  اأّن  اإال  ولين�ضفه،  واقعه  ليغري  البطل  بها 

يف اأغلب االأحوال اأن يتلقى �ضتيمة كربى تذكره بواقعه 

..ا�ضكت.. يتكلموا  ال�ضيوخ  اأعمامك  ت�ضوف  يوم  »ا�ضكت.. 

ومل ينطق ال�ضم�ضوين بعد تلك احلادثة«. 

كان  الذي  الوايل  حكاية  على  تقوم  »التحدي«  ق�ضة 

يبط�ض بالعبيد، فيقوم اأحدهم ب�رصقة التمر الذي يخ�ضه، 

الواقع  من  الق�ضة  هذه  تبدو  ال  الوايل..  ال�ضارق  ويتحدى 

اإذ اأن الل�ض يتمكن من الهرب يف كل مرة حتى بعد رميه 

من  الق�ضة  تكون  اأن  ميكن  ولكن  ج�ضده،  مزقت  بقذيفة 

املتخيل ال�ضنا�ضي.. الكاتب ال يدخلنا اإىل الكوالي�ض لرنى 

كيف يهرب الل�ض وال اإىل اأين يذهب ُفتات جثته.. وبالرغم 

الت�ضديق  اأو خارج منطقة  واقعية  لي�ضت  اأّن احلكاية  من 

عن  حتكي  كونها  يف  تكمن  واقعيتها  اأن  اإال  االأقل  على 

»البط�ض«، ورغبة املخيلة يف خلق بطل فوالذي. هذا البطل 

الكاتب عبدالعزيز  اأّن  لل�ضعوب..اإال  اأمل  ي�ضكل نافذة  الذي 

عن  الق�ضة..  لهذه  واقعي  جذر  وجود  اإىل  ي�ضري  الفار�ضي 

رجل قاطع طريق هدده ال�ضلطان �ضعيد بن تيمور اأو اأحد 

والته باأن ي�ضعه يف فوهة مدفع اإذا مل يتب عن ال�رصقة.. 

ولذا فاإنها لي�ضت بعيدة عّما يتداول النا�ض.. 

اأن  لها  وميكن  احلياة،  يف  حتدث  املجموعة  ق�ض�ض 

العامل،  اإىل  لتخرج  ُعمان  تتجاوز  بل  �ضنا�ض  تتجاوز 

خال�ضة..فالبيت  �ضنا�ضية  رائحتها  كانت  واإن  حتى 

الذي تلتهمه النار يف انتظار املطافئ يف ق�ضة »حريق« 

كانت  االت�ضاالت  »بع�ض  كوميدية:  �ضورة  اإىل  حتيلك 

اخلط،  باإغالق  متبوعة  حريييق  �رصخات:  عن  عبارة 

اأما اأغرب ما تلقاه ال�ضابط فكان ات�ضاال �ضبيها بالنقل 

اأمام  ال�ضماعة  بتمرير  املت�ضل  اكتفى  اإذ  للحدث  احلي 

الولولة  �ضوت  لي�ضمع  احلدث  حا�رصي  من  عدد  اأفواه 

وال�رصاخ خمتلطا بال�ضجيج الناجت عن احلريق..« 

عندما  الكوميديا  ل�ضالح  الواقع  ت�ضغيل  اأي�ضا  وهنالك 

يقول: منطقة »اأبو بقرة« يف �ضنا�ض. كما ُي�ضمي الدفاع 

اأّن �ضديقا يحكي لنا حكاية  املدين يف �ضحار.. لن�ضعر 

ح�ضلت بالفعل..  

كما اأننا ن�ضعر مبحاولة املجموعة لالقرتاب من حيوات 

مهم�ضة واإ�ضفاء �ضوء جديد عليها.. 

اأهمية يف واقعها احلقيقي، ُت�ضبح  االأقل  فال�ضخ�ضيات 

اأكرث اأهمية يف واقعها الق�ض�ضي اجلديد..

بكونه  واقعه  ُيغري  اأن  اأراد  فقد  املخياط«  »�ضعيد  اأما 

رجال اقرت�ض من البنك ب�ضغط من والده من اأجل الزواج 

اأوالدي يف بيت  اأربي  وبناء بيت جديد للزوجة. »كيف 

تراود  اأفكار  وهي  البنك؟«،  من  بفائدة  بقر�ض  بنيته 

اأذهان اأغلب ال�ضباب االآن.. يتواىل اإجناب زوجته لالأبناء 

توؤرقه،  احلرام  فكرة  والأن  عليه..  امل�ضاريف  وتتواىل 

فهو يرى اأّن بيع البيت ب�ضعر بخ�ض �رصوري لكي ي�ضدد 

هي  وما  اأهلها..  بيت  وتغادر  الزوجة  فتغ�ضب  للبنك، 

ابتاعه  ممن  بيته  ال�ضاب  ي�ضرتي  اأن  يتعني  ؟؟  النتيجة 
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ب�ضعر اأعلى ليعو�ض امل�ضرتي، وذلك عرب قر�ض جديد من 

البنك.. هكذا ي�ضنع الفار�ضي حلقات واقعية ر�ضينة، اإال 

اأنها ال تخلو من مفاجاأة وقدرة على االإدها�ض..   

تكاد  فال  ال�ضيوخ..  اأهمية  الفار�ضي  جمموعة  يف  تربز 

يف  وتاأثريهم  مكانتهم  ذكر  ومن  منهم،  ق�ضة  تخلو 

العادات  من  العديد  يربز  كما  العماين،  القبلي  النظام 

والتقاليد، ويوؤثث بها املجموعة..

توجه  حمفوظ«:العمة  جنيب  تعرف  »عمتي  ق�ضة  يف 

حديثها اإىل ابن اأخيها الغائب متاما من الق�ضة.. فاحلوار 

ُيدار  من طرف واحد فقط..الرثثرة التي جتر ثرثرة اأخرى 

فـ  وتتطور..  احلكايات  تتغري  اأي�ضا  هنا  ورابعة..  وثالثة 

»مريوم بنت الغبريي« التي ال متلك عاملة منزل.. حتيلنا 

واقعنا  يف  منزل   عاملة  بدون  البيت  اأن  -واقع  اأّن  اإىل 

عند  لي�ض  »قلت:   : الده�ضة-  يثري  اأمرا  اأ�ضبح  اخلليجي 

كما  الوقت  نف�ض  يف  �ضهقن  �ضغالة..اجلال�ضات  مريومة 

الغبريي  بنت  اأرادت  لذا   ،« م�ضيبة  عن  اأخربتهن  اأين  لو 

اأن ُتغري هذا الواقع اأي�ضا اإىل واقع اآخر حتى لو ا�ضطرها  

االأمر الأن تتمار�ض.. هنالك نقطة مهمة ينبغي اأن ننتبه 

لها، وهي اأن البع�ض ُيغري واقعه لي�ض الأنه راغب يف ذلك، 

بل الأن من حوله يحثونه على ذلك..هي  رغبة يف الت�ضابه 

مع االآخرين.. رغبة يف اأن ال ينق�ض عنهم ب�ضيء.. فعندما 

لكي  ال�ضمت..  �ضيئة ف�ضلت  ح�ضلت مريومة على عاملة 

يبقى و�ضعها بني ن�ضاء �ضنا�ض منطقيا ومقبوال.. 

وما هي النتيجة: تذهب العاملة وتاأتي اأخرى فـ »حتمل« 

من اأحد اأفراد االأ�رصة، وعندما حتاول االإجها�ض تنزف 

اإىل املوت.. هكذا تتداعى حكايات العمة، ون�ضائحها... 

بينما الطرف االآخر م�ضتمر يف الغياب..

ي�ضتمر وقوفك اأمام الدراما احلياتية ال�ضاخرة، ولكن يف 

�ضكل كتابي. ق�ضة احل�ضمري – اأبو عيون حارة- ال�رصد 

احلوار..  فقط  ولي�ض  العامية،  باللهجة  باأكمله  فيها 

اأن  احل�ضد  عني  فدواء  املعتقدات  من  الكثري  اإىل  اإ�ضافة 

يفعل  كما  احلا�ضد  »بول«  بـ  املت�رصر  املكان  تدهن 

االأولون فت�ضفى، ويكمن التكنيك الكتابي يف كونه ُيق�ضم 

و»ح�ضمري«  الزوجة،  »�ضيخوه«  �ضاردين  بني  الق�ضة 

املعادل  هي  احلا�ضد  فيها  يتبول  التي  الطا�ضة  الزوج. 

بينهما.. اأما امل�ضتمع لهما فهو ال�ضيخ عبداهلل.. 

كاأي  عادية  تكون  قد  التي  الق�ضة  قيمة  من  يرفع  ما 

ق�ضة تنت�رص يف اأحاديثنا اليومية هو االأ�ضلوب، وتنوع 

ال�ضاردين، وتوظيف طاقة االإ�ضحاك.. فكل �ضارد ُيكمل 

احلكاية من وجهة نظره ال�ضخ�ضية.. 

»البانيان«  فيما تك�ضف ق�ضة »امل�ضتثمر« حقيقة واقع 

بها:   ويعني  ُعمان،  من  متعددة  اأماكن  يف  املوجودة 

اأفرادها  يعمل  التي  الديانة  هندو�ضية  الهندية  اجلالية 

يف التجارة. 

يحاول البطل اأن ي�ضتثمر بع�ض املال لديهم، لكي مُينح 

عمل  واقع  اإىل  اأي�ضا   الق�ضة  ت�ضري   .. �ضهر  كل  فائدة 

هذه  البطل  يدخل  اخلليج.  دول  يف  �ضابقا  العمانيني 

باالبتعاد عنهم،  الزوجة  بالرغم من ن�ضيحة  املغامرة 

بينما ن�ضيحة االأخ كانت خمتلفة: »البانيان عروقهم يف 

�ضنا�ض ما يطلعوا منها ليوم القيامة«.. اإذن اال�ضتثمار 

حماولة لتغيري واقعه الفقري، والطموح اإىل الغنى ال�ضهل 

والب�ضيط..وعندما يدخل يف امل�رصوع تبداأ مرحلة احللم 

»اأول �ضيء بف�ضل ثياب جديدة، وب�ضرتي نعال حمرتمة، 

و�ضاعة غاوية وبعدين بفر�ض املجل�ض.. وب�ضافر �ضرياز 

اأعالج ال�ضحمة اللي طالعة يف عيني وهناك بتزوج زواج 

متعة«. 

لعامل  حقيقي  ا�ضم  وهو  »األطاف«،  مطعم  لنا  ُي�ضمي 

حليب«..  �ضاهي  واحد  جيب  األطاف  »األطاف   : املطعم 

ليل�ضقنا اأكرث بواقعية املكان..

بال�ضبية،  العمانيني  ي�ضف  اإذ  مهمة،  حياتية  مفارقة 

اأّن  اإال  بالنوخذة..  »البانيان«  الهندي  املحل  و�ضاحب 

هذا الواقع املقلوب هو واقع حقيقي..

ُتقدم  املجموعة  ق�ض�ض  كل  يف  النهايات  نلحظ  وكما 

مفارقات ماأ�ضاوية، فهل هي النتيجة احلتمية ملحاولة 

ذلك  حدث  اأم  يحب؟  ال  الذي  واقعه  ُيغري  الأن  اأحدنا 

والب�ضيطة  ال�ضهلة  الطرق  اإال  ت�ضلك  مل  ال�ضخ�ضيات  الأن 

للتغيري..؟؟ 

ما  غري  اآخر  مكان  اإىل  الق�ضة  هذه  نهاية  بنا  تذهب 

لل�رصقة  تعر�ضه  هو  نتوقعه  قد  ما  فاأ�ضواأ  توقعنا.. 

واخل�ضارة..اإال اأّن ما حدث خمتلف متاما حيث اأّن التفكري 
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يجعل �ضحته تتدهور اإىل اأن ي�ضاب بال�ضلل الذي مينعه 

النهاية  »ال�ضيكات«..هذه  مبكان  لزوجته  االإف�ضاح  من 

كان  اإن  حول  التاأويل  حمطة  يف  جتعلنا  املبتكرة 

بالوفاء  �ضيقومون  اأم  �رصقته  على  �ضيقدمون  البانيان 

لوعدهم له.. والتاأويل اإحدى فخاخ الواقع عندما ال ُيقدم 

لنا اأوراقه كاملة..

هكذا برباعة وباأ�ضلوب �ضاخر وخفة يف الروح، وتالحم 

اأحيانا،  ال�ضغرية واملن�ضية  القرى  مده�ض مع حكايات 

من  مواربة،  دون  من  اخلا�ض  ن�ضه  الفار�ضي  يبتكر 

دون اختباء خلف جمل منمقة، وزائدة.. تنطلق كال�ضهم 

اأما مكمن قوتها االآخر فيكمن يف  اأمامها،  لت�ضيب من 

كونها ال تغفل اأن تتيح  م�ضاحة للتاأمل والتاأويل..

حبل  على  مت�ضي  كونها  يف  فهي  الكربى  اأهميتها  اأما 

خربة  بال  والذي  العادي  القارئ  مُيكن  للغاية  رقيق 

اأن يقراأها ويحبها ويتعاطف معها، كما  قرائية له من 

يجد  اأن  من  اأي�ضا  والنخبوي  املتمكن  القارئ  مُيكن 

احلبال  هذه  على  امل�ضي  اأّن  من  بالرغم  فيها..  ح�ضته 

لواقعية يف غاية اخلطورة.. 

اخلامتة:

ول يفوتني هنا اأن اأقول اأّن هذه املجموعات املختارة 

قد تكون   – اإل مناذج فقط لتكوين وجهة نظر  ما هي 

يف  ي�صغلها  وما  العمانية  الق�صة  واقع  عن  ناق�صة- 

اإزاء املحيط  الألفية اجلديدة، وكيف تعرب عّما ي�صغلها 

الذي تتعاي�س معه ..  اإذ اأّنه من ال�صعب، ومن غري املمكن 

قراءة كل املجموعات وا�صتعرا�صها يف هذا البحث..

هكذا اكت�صفنا الواقع الذي تدور حوله ق�ص�س اآل تويه.. 

التفا�صيل  واقع  العميق..  اجلواين   الداخلي  الواقع 

ال�صغرية التي ل يكف عن مطارتها وحما�رشتها، وطرح 

يتجاوز  املعمري  �صليمان  واقع  حولها..بينما  الأ�صئلة 

املحلية، ويتعّداها، فقد ابتكر حكايته من واقع عام له 

خارج  من  حياتية  وخربات  وقراءات  مب�صاهدات  عالقة 

البقعة التي تخ�صه، وهذا ل يعني ل واقعية الن�س، بل 

ُقِرئ..  اأينما وكيفما  يدلل على قدرته لأن يكون واقعيا 

العمق  من  الداخل  من  الواقع  يراقب  تويه  اآل  كان  واإن 

اجلواين، فاإن املعمري يراقب الواقع وهو يحلق عاليا، 

ويالم�صه بخفة، ويعود لي�صنع خلطته ال�صحرية اخلا�صة 

من  املراأة  دواخل  من  تبداأ  احلارثية  عوامل  فيما  به.. 

اأعماقها، مما يعتمل فيها ول ميكن احلديث عنه غالبا.. 

هكذا تتوغل احلارثية داخل الواقع، بل تتورط فيه، لكنها 

تخرج لنا من ق�ص�صه العادية، ق�ص�صا اأخرى لي�س عرب 

حياكة املفارقات كما ي�صنع �صليمان املعمري، ولي�س 

عرب �صدمك بكهرباء الواقع كما يفعل اآل تويه، ولكن عرب 

الكتابة نف�صها، حيث  مُتكن احلدث العادي من اأن يبدو 

غري عادي.. عرب تغيري مواقع الأ�صياء.. عرب النهايات التي 

تطرح اأ�صئلة اأكرث من اأن تقدم اإجابات، وعرب خدع الن�س 

الذي مينحك م�صتويات عديدة لقراءته..بينما عبدالعزيز 

وخفة يف  ال�صاخر  واأ�صلوبه  براعته  ي�صتخدم  الفار�صي 

روحه يف تالحمه املده�س مع حكايات القرى ال�صغرية 

دون  من  اخلا�س  ن�صه  يبتكر  كان  اأحيانا،  واملن�صية 

وزائدة..اإل  منمقة،  اختباء خلف جمل  دون  مواربة، من 

اأّن هذا ل ينفي اّنه مي�صي على حبل رقيق للغاية مُيكن 

يقراأ  اأن  من  له  قرائية  بال خربة  والذي  العادي  القارئ 

ن�صه ويحبه ويتعاطف معه، كما مُيكن القارئ املتمكن 

والنخبوي اأي�صا من اأن يجد ح�صته فيه.. 

اأعود اأخريا لكي اأوؤكد اأّن  امتياز وتفوق الن�س ل يكمن 

يف قدرته على ك�صف الواقع من عدم ذلك، واإمنا بالقدرة 

�رشوطها  ووفق  ذاتها،  يف  مكتملة  حكاية  كتابة  على 

اخلا�صة التي تخطها منذ الأ�صطر الأوىل..
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119] كاتبة وباحثة من ُعمان

املقدمة

توؤ�ض�ض  اأن  ت�ضتطيع  التي  هي  الهادفة  الفكرية  االأعمال 

هذه  وتكت�ضب  االندثار،  من  حتفظها  مكانة  لنف�ضها 

اأو االبتكار،  االأعمال ح�ضورها من قدرتها على التعبري، 

عليها  تقوم  التي  االإمكانات  من  غريها  اأو  الت�ضوير،  اأو 

وفق املجاالت والق�ضايا التي ترتبط بها.

والقوة كما  فالعظمة  اخللود عادة مبا هو ما�ٍض.  ويرتبط 

يقول باختني)1( مع ال�ضلف واالأجداد، الأن االإن�ضان ال يكون 

عظيما يف زمنه؛ لكن تبني لنا، ونحن نقراأ بع�ض الن�ضو�ض 

الروائية العمانية املعا�رصة، كيف تك�رص الوهم بهذه القاعدة 

الروايات  اأ�ضحاب  �ضاأن  وهذا  زمنها؛  يف  حا�رصة  لتكون 

منوذج الدرا�ضة، وغريهم كثريون يف ال�ضاحة العمانية ممن 

قدموا –وما زالوا- مواقف وق�ضايا ووجهات نظر تعك�ض 

على  وقدرتهم  العماين،  جمتمعهم  يف  يقع  مبا  تب�رصهم 

ت�ضخي�ض الداء يف زمنه اأو قبله بكثري. 

اإ�صكالية الواقع والتحولت اجلديدة 

فـي �لرو�ية �لعمانية 2006 – 2011 

عزيزة الطائي ]

تكتفي الدرا�صة بثالث 

جمموعات هي: 

»الوخز« حل�صني العربي 

و»تبكي الأر�ش.. ي�صحك 

زحل« لعبدالعزيز الفار�صي

و»ابن �صولع« لعلي املعمري

 لتو�صيح تطور الرواية، 

وعالقته بال�صياق الن�صي 

والثقافـي والجتماعي، ودوره 

فـي بناء الن�ش )الروائي(،



مرجعية  وتنوع  تعدد  هو  االآخر  واالأمر 

ق�ضاياهم ب�ضكل يبدو معه االأمر؛ كاأن الرواية 

تاريخها  اأو  ما�ضيها،  تختزل  االآن  العمانية 

كله؛ فن�ضو�ض عديدة تلك التي ا�ضتطاعت اأن 

بنربة  وتف�ضخه  العماين  املجتمع  واقع  تلج 

جادة وحا�ضمة اأحيانا، و�ضاخرة ومرة اأحيانا 

املو�ضوع،  �ضحر  بني  القارئ  وا�ضعة  اأخرى، 

وجمال الكتابة التي تبحث عن خ�ضو�ضيتها 

العربي،  الوطن  يف  يكتب  ما  بني  ومتيزها 

موؤكدة يف الوقت ذاته دور املتخيل ال�رصدي 

العماين يف متابعة الواقع ور�ضده.

حديثة  الروايات  بع�ض  عند  نتوقف  اأن  وقبل 

اجلديد  اجليل  اأن  ن�ضجل  اأن  ينبغي  ال�ضدور 

الذي بداأ الكتابة يف الت�ضعينيات وبداية االألفية 

والتنوع،  بالتعدد  يتميز  جيل  هو  اجلديدة 

ب�ضخ�ضيات  اليوم  العماين  ال�رصد  ويغني 

ومو�ضوعات من منط جديد، وبا�ضتغال جديد 

من  وبعمله  والتاريخ.  واملجتمع  الذات  على 

على  قدراته  الروائي  العمل  ي�ضتعيد  اأن  اأجل 

واملجتمع،  )الذات،  ملرجعه  الفعلي  الظهور 

بطرائق  االن�ضغال  يهمل  اأن  دون  والتاريخ( 

التخييل واأ�ضكال ال�رصد وجماليات القول.

حتوالت  حدثت  االأخرية،  العقود  فخالل 

دراماتيكية يف حقل الكتابة الروائية العمانية. 

مالحظات  وجود  رغم  تغافلها،  ميكن  ال  حقيقة  هذه 

التحوالت، واأهميتها، وعمقها على  كثرية على نوع تلك 

�ضعيد تطور ال�رصد الروائي. وعلى �ضعيد مدى االإ�ضافة 

التحوالت  وتلك  اليوم.  العربية  الرواية  تيار  اإىل  املقدمة 

مل تطل ال�ضكل فقط، بل امل�ضمون اأي�ضا، مع التاأكيد على 

اأن ال�ضكل وامل�ضمون ن�ضيج واحد ي�ضعب الف�ضل بينهما، 

اإذا ما تكلما بالتاأكيد عن التجارب املهمة واملوؤثرة يف 

حقل الرواية.

الرواية وحتّوالت  العالقة بني حتّوالت  الورقة  �ضتتناول 

ن�ضو�ض هي:  بقراءة ثالثة  و�ضنكتفي  الواقع وحتّدياته، 

عن  2006م  عام  ال�ضادرة  العربي  حل�ضني  »الوخز« 

زحل«  االأر�ض..ي�ضحك  و»تبكي  العربي،  االنت�ضار  دار 

دار  عن  2007م  عام  ال�ضادرة  الفار�ضي  لعبدالعزيز 

ال�ضادرة  العربي، و»ابن �ضولع« لعلي املعمري  االنت�ضار 

دار �رصقيات. حتى نتبني ما ورد من  عام 2011م عن 

االألفية اجلديدة يف الفرتة من )2006-  اآراء واأفكار يف 

الن�ضي  بال�ضياق  وعالقته  الرواية،  تطور  من   ) 2011م 

والثقايف واالجتماعي، ودوره يف بناء الن�ض )الروائي(، 

به  وي�ضمو  الروائي  العمل  يحول  الذي  الطابع  هذا 

للخروج  االآراء  هذه  حتليل  ثم  الفني،  اإىل  الواقعي  من 

الواقع  جتاوز  على  القدرة  مدى  تربز  عامة  بخ�ضائ�ض 

ور�ضم اخليال فيها، واإمكانية الكاتب العماين يف تناول 

مو�ضوعاته، وطرح ق�ضاياه، واال�ضتدالل عليها من خالل 

ونظرياتهما  املتخيل،  و  الواقعية  م�ضطلحي  مفهوم 

منهجًا،  لي�ض  العناوين  بني  الرابط  اأن  و�ضيبدو  احلديثة. 

اأو خطًا علميًا وا�ضحًا، بل معايري خمتلفة حتكم اختيار 

هذه االأعمال دون غريها، والرتكيز على بع�ض الروايات 

اأكرث من غريها.

3/1 عنف املتخيل والواقع/ يف رواية
 »الوخز« حل�شني العربي

كيف  القراءة،  هذه  خالل  من  نبني  اأن  �ضنحاول  بداية 

ي�ضوغ الن�ض عنف الواقع بعنف الكلمة الناقدة وال�ضاخرة 

يف الوقت ذاته؟ اأي يف الوقت الذي ي�ضبح فيه »الوخز« 

غري الوخز، ليكت�ضب �ضفات اأخرى تعمل على بناء ال�ضورة 

ال�رصدية التي �ضتعك�ض ما يده�ض ويربك ويقهر.

بني الكتابة واحلكي

اإ�ضكاالت متنوعة  �ضخ�ضية حتمل يف طيَّاتها  اأمام  نحن 

ذلك  عبداهلل«  بن  »�ضامل  )البطل(  الراوي  يحكيها  كما 

االإن�ضان العادي الذي ي�ضكنه قلق ال�ضائع يف قلب وطنه 

اء معاناته من تهمة غري متوقعة، اأو حمددة؛ فيبث  من جرَّ

على ل�ضانه �ضخرية القدر وممار�ضات االأمن لواقع االإن�ضان 

الب�ضيط، اأو باالأحرى العادي �ضاحب ال�ضخ�ضية النمطية 

يف املجتمع. الذي لي�ض هدفه �ضوى الرزق الكرمي والعي�ض 

املجتمع  معايري  تختل  حني  اإالَّ  يحدث  لن  وهذا  االآمن، 
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منذ  يعي�ض،  عبداهلل«  بن  فـ»�ضامل  الوطن،  يف  املتمثل 

بدايات زمنه يف الرواية، فقدان ملاأمنه الوجودي. وحني 

ينتهي من حكايته مع الزمن احلا�رص، يوؤكد لنا ما �ضبق 

اأن تو�ضل اإليه فكريا قبل اأن يحكي احلكاية.

�ضوت  »اأكان  اجلاذب  املقطع  بهذا  )الوخز(  رواية  تبداأ 

ه كان �ضوتا وا�ضحا  �رصطي اأم رجل اأمن؟ ال اأدري، اإالَّ اأنَّ

يتمثل  العا�رصة«)2(.  ال�ضاعة  اليوم  ننتظرك  وغليظا: 

�ضوؤال الرواية يف هذا احلوار ال�ضمني الذي ُن�ِضج يف عامل 

وما يح�رص؛ بني  يغيب  ما  ه حوار الثب بني  اإنَّ الرواية: 

وخملفات  جهة،  من  الزمن  حلركة  كونية  ميتافيزيقية 

مدفونة مرتاكمة يف االأر�ض للموجودات، والكائنات من 

جهة ثانية. يتعمق منظور الرواية الفكري ليقارب �ضوؤاال 

فل�ضفيا عن معنى امل�ضري كما �ضرنى، فتتحدد منذ البداية 

املحورية(  )ال�ضخ�ضية  الراوي  بني  متكافئة  غري  عالقة 

الغمو�ض  بني  ترتاوح  عالقة  وهي  االأمن؛  ورجال 

والتحدي. غمو�ض يوهمنا به الن�ض الروائي، وهو يقدم 

الطلب عرب حمادثة هاتفية بحيث ال نعرث فيه على  لنا 

اأع�ضائها �ضخ�ضيات   يجعل من 
ِّ
ما يحددها ب�ضكل جلي

اعتاد  الذي  القارئ  اأفق  بذلك  فيتك�رص  املعامل،  وا�ضحة 

�رصورية،  الكال�ضيكي  النقد  يف  اعتربت  اأو�ضاف  على 

كاال�ضم ال�ضخ�ضي والعائلي واالنتماء اجلغرايف، وغريها 

لل�ضخ�ضية  ال�ضيميائية  البطاقة  تغني  التي  ال�ضمات  من 

بتعيني  الراوي  يكتفي  عادة.  الواقعية  الن�ضو�ض  يف 

معرفته  ي�ضتنكر  الذي  االآمر  ال�رصطي  ب�ضوت  املحادثة 

مع  احلقيقي  االأمل  ليتعادل  وغلظته؛  و�ضوحه  ويحدد 

يزحف  اليمنى  اأذين  يف  االأمل  ذلك  »كان  النف�ضي  االأمل 

ذلك  وكان  االأ�ضنان،  من  االأعلى  ال�ضف  لي�ضمل  ببطء 

اأ�ضبه ب�رصبتني يف الراأ�ض، �ضيئني جديدين يف يوم واحد 

اأملني طيبني. وانتبهت لالأمل يف اأذين واأنا اأ�ضتلم امل�ضاد 

احليوي وم�ضاد االأمل«)3(؛ فيتجلى له عرب �ضري االأحداث 

تباعا اأن التحقيق ال مربر له وال هدف منه وال قيمة له 

ب�ضهادة اأحد رجال االأمن حني قال له: »ما الذي ي�ضريك 

لو اأخربتنا ما نعرفه؟ هل تظن اأننا بالفعل نريد اأذيتك؟ 

ه يحمل دالالت  هذه الق�ضية برمتها منتهية »)4(؛ اإالَّ اأنَّ

كثرية عميقه تخرتق واقع املجتمع امل�ضكوت عنه.

ال�شاهد وراء املحكي

يخرتق  العربي«  »وخز  يف  ال�ضاهد  �ضوت  اإن 

ن�ضيج الن�ض الروائي، ليقدم لنا داللة اإ�ضائية 

حتليل  بهدف  )البطل(؛  الراوي  عن  حمايدة 

االإن�ضانية  الناحية  من  ومواقفه  �ضخ�ضيته 

»العربي«  فيطرح  والنف�ضية،  واالجتماعية 

�ضخ�ضية ال�ضاهد املحايدة واملطلعة على �ضري 

تقنية  وهي  عبداهلل«  بن  »�ضامل  البطل  حياة 

يوظفها »العربي« برباعة واإتقان حني ي�رصح 

املوقف  هذا  مثل  »يف  ح�ضورها  ب�رصورة 

بد  لكي يحكي...وال  �ضاهد  اإىل  الواحد  يحتاج 

اأن يكون هذا ال�ضاهد من اخلارج، وكان قد مرَّ 

مقدما،  �ضيحكي  ما  يعي  يكن  ومل  بال�ضدفة، 

لكن احلقائق تتك�ضف له واحدة بعد االأخرى، 

ب�ضمري  ال�ضاهد  ليعلن  احلكاية«)5(؛  يف  ي�ضرت�ضل  وهو 

الغائب منذ ال�ضفحات االأوىل وقبل بدء التحقيق عن فتوته 

ومترده لي�ضري هذا التمرد متجان�ضا ومت�ضقا متناغما مع 

ما �ضي�رصده عرب الزمن الق�ضي الذي ال يتعدى ب�ضعة اأيام 

اأو حتديدا ثالثة اأيام لتهمة ال يعرفها اأو يتوقعها. »...كان 

املر�ض  اأن  رغم  للتحقيق،  ذاهب  اإلهي وهو  ب�ضالم  ينعم 

كان ينحته من الداخل: اإن ال�ضيطان ال يك�رص اأوانه«)6(، 

»وينط  التحقيق  اأثناء  بجدارة  ال�ضاهد  دور  ويتبلور 

�ضاهدي املتخيل قائال:...لقد كان رحمه اهلل متدينا الأنه 

تتدين،  ي�ضاأله ملاذا  تدين جاءه من  كان متدينا، وحني 

ملاذا  ي�ضاألوه  من  جاءه  اأن  ح�ضل  تدينه  اأوقف  وحني 

اأوقفت تدينك، ثم ها هم االآن بعد اأحد ع�رص عاما ياأتون 

اإننا  الذكرى:  اأطالل  على  ويقفون  ذاتها  االأ�ضئلة  لي�ضاألوا 

اأن ن�ضميه بحق  هنا �ضيداتي و�ضادتي، نتكلم عمن ميكن 

املتخيل،  ال�ضاهد  حيادية  ويربز  بتاريخ...«)7(،  رجال 

والفخر حني  باملدح  املغلف  الذم  املدح يح�رص  فمقابل 

ي�ضتفزه اأحد اأع�ضاء جلنة التحقيق »كان قبحه اهلل قليل 

االأدب، ويتمتع بوقاحة كائن �ضفيق، فها هو يقذف ذاته 

من  الغواية  ومواطن  الهوى  مزالق  اإىل  املخادعة  االأبية 

اأجل اأن يقول هو، نف�ضه، لذاته، ذاتها، اإن احلقيقة من�ضوؤها 
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ويا  عليه!  نف�ضه  حزن  فيا  النبيل.  القلب  هذا 

لغبنها به!...«)8(.

�شرد الذات داخل وطن

ه  وكما ذكرنا اأن القارئ يف هذه الرواية يجد اأنَّ

يعود مع الراوي من حيث بداأ وهذه االآلية اأتقن 

توظيفها »ح�ضني العربي« برباعة فائقة حتى 

جتد نف�ضك، وكاأنك تعي�ض معه اآالمه وعذاباته 

)الراوي(  �ضوت  واإن  وت�ضاوؤالته،  واندها�ضه 

لنا  يقدم  ال�رصدي  الن�ض  ن�ضيج  يخرتق  الذي 

اإ�ضاءة داللية حتلل �ضخ�ضية البطل »�ضامل بن 

واالجتماعية  االإن�ضانية  الناحية  من  عبداهلل« 

والنف�ضية حتى حني ينظر اإىل املراآة بعد انتهاء 

جل�ضة التحقيق يكون متواجها مع نف�ضه: »اإن 

وجه  بل  التحقيق،  حتت  رجل  وجه  لي�ض  هذا 

يلعبها  الذعة  �ضخرية  وهي  يلعب«)9(،  رجل 

ال�ضاهد مع الراوي.

االأ�ضئلة  هذه  اأمام  الراوي  اأن  نالحظ  وكما 

العامة، يجيب اأحيانا بطريقة جتمع بني الدقة والتعميم 

للجنة  لدنه  من  موازية  مراوغة  على  دال  كاإرها�ض 

اأنا  ال،  »قلت  االأول:  ال�ضوؤال  عن  جوابه  مثل  التحقيق، 

فح�ضب...«  اأ�ضلي  ال  ا  واإمنَّ وجوديا،  ول�ضت  ملحدا،  ل�ضت 

واأخرى عرب تعدد االأجوبة التي توحي بعجزه عن االإدراك 

املق�ضود من ال�ضوؤال، بحيث يعطي اجلواب وينفيه باآخر، 

حتى ي�ضل برجال التحقيق اإىل االعتقاد بعجزه، وهو ما 

ي�رصح به يف الن�ض كاإجابته عن ال�ضوؤال الثالث »يعني 

اأنت وجودي؟ وقلت: ال اأعرف حقا«)10(.

اأما التحدي، فيتجلى اأوال، يف هذا االأ�ضلوب الذي يعتمده 

ال�ضارد يف االإجابة عن اأ�ضئلة اللجنة التي تخرتق مواطنته 

اإزاء تاريخ وطنه، حني ي�ضاأله املحقق با�ضتفزاز اإن كان 

يعرجون  التي  اأحاديثهم  �ضمن  من  العماين  التاريخ 

الواثق، »فاإذا كنا نتكلم عن  الرد  عليها، فيتلقى املحقق 

م�رص، ملاذا ال نتكلم عن وطننا وتاريخه«)11(، وتتواىل 

التهكم  من  تخلو  ال  اأجوبة  لها  لتجد  االأ�ضئلة  ذلك  بعد 

تاأتي  وطنه.  على  وغريته  بحبه  مفعم  وهو  وال�ضخرية، 

االأمنية  القوى  على  اخلارجية  الهيمنة  لتف�ضح  الرواية 

امل�ضتويات  جميع  يف  تتحدد  هيمنة  وهي  بالده،  يف 

الن�ضي  الوجود  يرتجمها  وال�ضيا�ضية  والثقافية  الفكرية 

اأحداث  بعد  التطرف(  اأو  )التطني  بها  اتهم  التي  للق�ضية 

ف�ضال  ؛  املتحدة  الواليات  �ضبتمرب يف  من  احلادي ع�رص 

التفا�ضيل  اأدق  له وا�ضتف�ضارها عن  اللجنة وتهمتها  عن 

غري املعنية بها ال�ضخ�ضية )الراوي منوذجا(. وال يكتفي 

خلخلتها  على  يعمل  ا  واإمنَّ الهيمنة  هذه  بف�ضح  الراوي 

و�ضحبها من م�ضاحاتها امللحمية التي جتعل منها مقد�ضا 

ال يقبل ال�ضك وال�ضوؤال، حني يعتمد على ال�ضخرية الالذعة 

باعتبارها اآلية ت�ضاعد على بلورة موقفه من العامل.

جريئة  ب�ضخرية  الراوي  يختمها  حني  النهاية  وتاأتي 

وا�ضتهجان مرير لتلك اللعبة، فتبحث لنف�ضها عن دعامات 

اأخرى تقويها، وجتعلها قادرة على اإدانة عامل يقوم على 

قيم زائفة معربا عن نذالة احلياة وبط�ض ظلمها، لينتهي 

نف�ضه  حمدثا  املريرة؛  احلياة  كانتهاء  الغبي  التحقيق 

انت�رص  اأن  بد  »ال  قهره،  من  ويتخل�ض  ثباته  لي�ضتعيد 

بالقرب  العمالقة  املهمالت  �ضلة  من  اأتقدم  اإنني  لذاتي. 

من املقهى، واألقي بكوب القهوة البال�ضتيكي من اأجل اأن 

غريبة  �ضناعية  ملوثات  من  دائما  نظيفة  املدينة  تبقى 

عن هذه االأر�ض. واأم�ضي باجتاه االأحرا�ض حيث تنت�ضب 

فانحازت  امل�ضقطي  التمدن  ن�ضيها  عمالقة  �ُضمر  �ضجرة 

و�رصة،  ونظرت مينة  الهالك،  اإىل  املوؤدي  ال�ضارع  جانب 

ورفعت قليال من د�ضدا�ضتي واإزاري، واأفرغت مثانتي واأنا 

اأويل وجهي �ضطر الق�ضبان املنت�ضبة يف االأفق«)12(. 

ها امتلكت  ميكن القول اإن الرواية يف النهاية ال تدعي اأنَّ

امتالك  بال�رصورة  لي�ض  غايتها  اأن  رمبا  كلَّها،  احلقيقة 

احلقيقة بقدر ما يبدو اإنها من�ضغلة ب�ضوؤال اآخر هو: ماذا 

عن  ماذا  م�ضتحيلة؟  متمنعة  تكون  عندما  احلقيقة  عن 

عن  ماذا  الف�ضل؟  اإىل  ينتهي  قد  الذي  والتحقيق  البحث 

ميكنه  ما  بحثا  واإن  ومناهجه؟  وو�ضائله  البحث  طريق 

نت�ضاءل: ماذا عن  ما  قليال  لكن  احلقيقة،  يك�ضف عن  اأن 

حمكيات البحث التي ال تبلغ احلقيقة، وغايتها لي�ضت اأن 

ت�ضل اإىل احلقيقة، بل اأن تظهر احلقيقة ممتنعة م�ضتحيلة، 

فاحتة بذلك اأعني القراء على احتماالت متعددة ملتب�ضة 
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واملزالق  واملخاطر  ال�ضعوبات  خمتلف  كا�ضفة  حمرية 

التي تنتظر كل باحث عن املعرفة واحلقيقة. ولهذا يعلن 

ال�ضارد اأن الق�ضة لن تنتهي مع هذه الق�ضبان املنت�ضبة 

مع  و�رصاعه  النف�ضية  اأزمتها  عن  اأف�ضحت  بقية؛  فلها 

دمار،  كل  ا�ضتجلت  التي  االأخرية«)13(  »معلقته  احلياة 

وحتطيم لنف�ضه عرب اأحداثها، حتى م�ضار نهايتها بانتحار 

البطل على ج�رص القرم؛ حني خنق نف�ضه مب�رصه االأزرق 

الذي كان اأغلى ما ميلكه. وبالنظر اإىل العالقة الكلية التي 

تربط اأو�ضاج اإنتاج »ح�ضني العربي« هناك ما يوؤكد الظن 

باأن هذه الثنائية و�ضع بذرتها االأوىل يف ق�ضته الق�ضرية 

»ال توجد حياة«.

رواية/»تبكي  يف  والوجود  الذات  غربة   3/2
الأر�ض، ي�شحك زحل« لعبدالعزيز الفار�شي

زحل«  ي�ضحك  االأر�ض..  »تبكي  رواية  بقراءة  تبداأ  حني 

للقا�ض »عبدالعزيز الفار�ضي«، يثريك العنوان، وتراودك 

اأو  تبكي،  حني  االأر�ض  دموع  راأيت  فهل  كثرية؛  اأ�ضئلة 

�ضمعت �ضحكات زحل؟! وما الداللة الفكرية ذات االأبعاد 

االأر�ض  كوكب  بكاء  من  الفار�ضي  اأراداها  التي  العميقة 

احلي بحيواته و�ضحك كوكب زحل امليت من احلياة؟!

ها داللة هدمية بنائية للتخر�ضات الروائية يعلنها »عبد  اإنَّ

العزيز الفار�ضي« ب�ضخرية الذعة، وجراأة �ضجاعة؛ ويعمقها 

ب�ضحك ال�ضماء وبكاء االأر�ض يف الن�ضيج الداخلي لقريته/

الوطن، لت�ضبح االأر�ض خرافة اأ�ضطورية �ضائعة، والنا�ض 

عليها هياكل ميرحون وي�رصحون ب�ضاللهم وبط�ضهم؛ كلٌّ 

ح�ضب قدرته ومكانته يف امل�ضاحة التي عليها.

املكان/الوجود/ الذاكرة

متثل جتربة القا�ض »عبدالعزيز الفار�ضي« منوذجا مهما 

لقراءة حمنة االإن�ضان املثقف الذي يعاين من غربة الذات 

والوجود، يف ت�ضادماتها مع وهم احلقائق واالنك�ضارات 

بالغمو�ض  اإح�ضا�ض  من  ذاته  تعك�ضها  التي  واخل�ضائر 

لتن�ضهر  وماآ�ضيها،  احلياة،  قدرية  اإزاء  والفقد  وال�ضك 

الإعادة  الواقع  مع  وذاتيتها  خ�ضو�ضيتها  يف  التجربة 

تعريف املكان، والك�ضف عن ح�ضوره وغمو�ضه وغيابه 

و�ضطوته وامل�ضاحات التي تتوفر فيه للحرية. 

العزيز  »عبد  عند  التعبريات  هذه  فتتجلى 

وعالقته  االإن�ضان،  اأزمة  عن  الفار�ضي« 

بالوجود يف عدد من الغربات املوؤقتة والدائمة 

بطله  روح  الروح/  ت�ضظي  اإىل  توؤدي  التي 

اأن  ترى  التي  الذات  غربة  بني  خالد/  االأول 

العامل وفق قدرية حمتومة، والذات )ال�ضاعرة( 

املتمردة التي حتاول فك رموز هذا الغمو�ض، 

مما ي�ضاعف وترية الغربة منذ حلظة ا�ضطدامه 

اإىل  للعودة  وقراره  املدينة،  يف  لعبري  بحبه 

قريته ليفرغ فيها جدليات احلياة ومفارقتها، 

املدينة  اإىل  والعودة  بان�ضحابه  قراره  حتى 

يف  خا�ضها  التي  التجربة  �ضدمة  بعد  ثانية 

الزائفة  احلياة  حقيقة  وا�ضتك�ضافه  قريته 

املغلفة، واخلرافات املتاأ�ضلة فيها التي ال تقل 

عن زيف املدينة، اأو الوجه االآخر للقرية؛ ليفرغ 

كافة التخر�ضات العالقة املتمثلة يف م�ضاحة 

القرية/ الوطن، و�ضوال اإىل الن�ض الذي يقوم 

اأي�ضا  تخلو  ال  التي  اال�ضتعارية  الداللة  على 

قريتي  »اأبناء  الزحلي.  ب�ضاعره  املتمثلة  اال�ضتعارة  من 

االإجابات  وتهزمهم  كثرية؛  باأ�ضئلة  اأحاديثهم  مي�ضطون 

ال  اأو  نفهم  ال  قول  يخ�ضون  والأنهم  كالق�رصة.  املقت�ضبة 

نعرف، جتاهلوا ال�ضاعر الزحلي وتركوين اأدندن«)14(.

لذلك كله �ضتعلق بفخ ال�رصد اجلميل الذي يطل به علينا من 

اآرائهم يف خمتلف  الب�رص واختالف  فل�ضفة طبيعة  خالل 

الق�ضايا التي تبدو ب�ضيطة لالآخرين، ولكنها كبرية بالن�ضبة 

تت�ضارع  متعددة  باأ�ضوات  �ضخو�ض  املحدود.  لعاملهم 

التطوير  اأمام  رف�ضها  ويحتد  اأحداثها  فتت�ضعب  اأفكارها 

توج�ضهم  اء  جرَّ القرويون  يرف�ضها  عادة  التي  والتجديد 

لعنة  حلول  من  وخوفهم  عنهم،  ال�ضيادة  ان�ضحاب  من 

املدينة ذات املدنيَّة باالأفكار احلديثة والبيوت االإ�ضمنتية 

التناق�ض  يربز  فيما  االآخر،  بثقافة  املت�ضلة  واحلياة 

الكذب  على  اأ�ضا�ضا  املبنية  القرية  زعماء  بني  والتناحر 

والنفاق واخلداع التي تعاي�ضوا عليها ومعها زمنا. يقدم 

الذي  الدرامي  باأ�ضلوبه  كله  ذلك  الفار�ضي«  العزيز  »عبد 
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فيما  �ضل�ضة،  و�ضهلة  هادئة  كثيفة  لغة  يكتنز 

تنعطف  حني  جاذبة  �ضعرية  لغة  اإىل  تتحول 

و�ضاعره  بخيت  »خالد  بني  احلوارات  اإىل  بك 

املعنوية  القرية  مالمح  لك  لينرث  الزحلي«؛ 

والتقاليد  والعادات  الطقو�ض  يف:  املتمثلة 

املادية  اإىل  واملوروثات؛  واالأعراف،  والقيم 

واالأزقة  واملنازل  واملالب�ض  االأدوات  من: 

والبحر  والوادي  وال�ضوق  وامل�ضجد  واجلبال 

ترجيعية  ا�ضرتجاعية  ذاكرة  وعرب  والنخيل؛ 

يف  تراكم  ما  ومواربة..  مبا�رصة  لنا،  تقول 

ج�ضد وروح االإن�ضان العربي من اأوجاع واآالم 

واأحزان وقهر وقمع وا�ضتغالل وموت ومقابر.. 

حيث كل �ضيء مقو�ض منقو�ض، فيما مزامري 

القمع والقهر جاهزة كي تلقى على اأي مولود 

يجيء الدنيا.. وحيث عقلية القطيع، وال وجود 

به  تعلق  احليوان  �ضبهة  بل  اإن�ضان..  ملواطن 

الكائن  به  يحيا  الذي  اال�ضتبداد  ب�ضبب  دائمًا 

الرغبات  فيما  احلياة،  جحيم  اإىل  به  ويودي 

الوجود  �ضمة  التعذيب  وفيما  جمتثة،  مبتورة 

يف  اأو  القرية/الوطن  من  امل�ضاحة  هذه  يف 

اخلليج؛  اإىل  املحيط  من  املمتد  التابوت  هذا 

العنوان  بعد  املذيلة  العبارة  ذلك  يوؤكد  وما 

والفهر�ض، وقبل �رصد احلكاية »وعلى القاطنني 

ف�ضاًل  التوقيت«)15(.  فارق  مراعاة  خارجها 

مو�ضوعات،  من  الرواية  يف  يتك�ّضف  ا  عمَّ

واحلب  الهجرة  التاأريخي:  ال�ضياق  مبالحظة 

ولعنة  املدينة،  وهجاء  العواطف  ورهانات 

القرية، والثورة على التقاليد، وهذا ما اأكده خالد بخيت 

بهذا  القرية  ع�ضقت  متى  حتديدا  اأذكر  »ال  البداية،  منذ 

لكنه  ون�ضاأ.  معي،  ولد  احلب  اأن  اأحيانا  اأت�ضور  اجلنون. 

فقد. وحني  ذات  اإالَّ  به  اأ�ضعر  مل  القريبة،  االأ�ضياء  كباقي 

دخلت اجلامعة فقدت هذه القرية. هذا احتمال، الأين اأذكر 

اأن جوَّ القرية هذا ت�ضبب يل يف ح�ضا�ضية مفرطة، ونوبات 

اأثناء  اجلو  هذا  كرهت  لطاملا  التنف�ض.  �ضيق  من  حادة 

طفولتي، وكرهت القرية ومتنيت الرحيل اإىل مدينة ذات 

طق�ض معتدل وجاف«)16(. 

غربات كثرية وذات قليلة

وعرب م�ضهديات متواترة بداللة ال�ضاعر الزحلي التي متر 

يف  جديدة  نقطة  وت�ضجل  �ضياجها،  لتخرتق  القرية  فوق 

»خالد  واالأحالم  الوجوه  على  نتعرف  اإذ  الزمن،  دائرة 

بخيت  وعايدة،  ال�ضيل  ولد  خدمي  الزحلي،  و�ضاعره 

تقاليد  من  عالية  اأ�ضواراً  ت�ضارع  �ضخ�ضيات  وفريدة«؛ 

واأقاويل وق�ض�ض حب مكتومة، فالقرية حتيا  ومفاهيم 

على احلب وتعي�ض حكاياته لكنها تاأبى اأن ت�ضمع اأخبار 

احلب باإيقاع احلياة.. اإيقاع املوت.

جند عرب �ضفحات الرواية بتعدد اأ�ضواتها غربات كثرية 

وذات قليلة يف اأكرث من بعد �رصاع يت�ضل بوجود االإن�ضان 

يف  وجتلياتها  الغربة  وامليتافيزيقي؛  القيمي  احل�ضي 

الن�ض بالوقوف عند: غربة الذات والوجود، غربة الوالدة 

وانف�ضالها، غربة املدينة، غربة االأم املرجعية)االأر�ض/

القرية(.

ثنائيات  يف  تتمظهر  الرواية،  اإيقاع  حتكم  تبادلية  ثمة 

الرجل واملراأة، املوت واحلياة، احلب والكراهية،  الحقة، 

حزنه  باإيقاع  الرواية  لتبداأ  املدينة،  مقابل  يف  القرية 

يا وطني.. اأينما حل وارحتل »وحيدا كنت  امل�ضافر معه 

..ت�ضكنني«)17(، ليعلن البطل خالد  واأنت معي، ت�ضافر يفَّ

بخيت: »هكذا اأدندن باأغنيتي الوحيدة؛ اأق�رص اأغنية عرفها 

تاريخ الهزائم، واأطول حزن يدمنه الغياب«)18(. وهذا ما 

يجعلها تنطوي وفق تلك املقرتبات على ا�ضتعادة حلظات 

ت�ضتبطن  لكاأنها  حلوة،  و�ضور  ذكريات  وت�ضجيل  هاربة 

�رصداً ذاتيًا مقنعًا، فخالد البطل )الراوي االأول( العائد من 

املدينة وزيفها حني تتك�ضف له االأمور برمتها يف قريته 

الهجينة في�ضطدم باأن من اأحبها هي اأخته ليبث عبارته 

اإذا  اأقدارنا  الفاحتة الأحد ف�ضولها »على االأكتاف حملنا 

مل يحتملها جبني«)19(.

ان�شطار الذات/والبناء الفني

ا�ضتند »عبد العزيز الفار�ضي« يف روايته »تبكي االأر�ض...

فحكاية  التخييل،  داخل  التخييل  اإىل  زحل«  ي�ضحك 
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راويها  اإىل  عائدة  متخيلة  حكاية  البداية  منذ  القرية 

االأول »خالد بخيت« الذي هزَّ القرية بكلمات اإيحائية من 

واملوت  ال�ضتاء  بالدي  »يف  اأعلن  حني  الزحلي،  �ضاعره 

دروبا  حريتي  ير�ضم  الليل  وهذا  الرغبة،  لنف�ض  وجهان 

املتجمد  والقطب  قريتي  قريتي.  النف�ض  ويف  تال�ٍض،  من 

الوطن«)20(، ومن خالل رحلته  اجلليدي وجهان لنف�ض 

مع �ضاعره الزحلي يبحث »خالد بخيت« عن م�ضاحة من 

الوطن واحلرية يف املكان االفرتا�ضي الذي ي�ضتعيده يف 

مقاربات من عامل الواقع اإىل ف�ضاء الكتابة الإيجاد مكان 

الرحيل  فيعلن  والطماأنينة؛  التوازن  حتقق  التي  الروح 

بج�ضده والهروب بنف�ضه عن زيف املدينة وخداعها تاركا 

اأمتعته علَّه يجد خال�ضه يف م�ضاحة �ضغرية من الوطن 

املدينة،  يف  ومالب�ضي  اأمتعتي  كل  »تركت  قريته.  وهي 

وعدت اإىل القرية وحيدا..عا�ضقا.. ورمبا هاربا. ذاك اليوم 

يقنعني  الق�ضيدة. قال  واأ�ضمعني  الزحلي..  ال�ضاعر  زارين 

بالن�ضيان« ال مهرب من جحيم الوطن اإالَّ يف �ضدر اأنثى.. 

وال مهرب من �ضدر اأنثى اإالَّ جحيم الوطن..وهكذا هربت!، 

اأنتظر- مذ عدُت- كل فجر، الأتنف�ض فيه، واأرى  اأزل  ومل 

ميالد يوم جديد دون عبري«)21(.

الفني  بنائها  ناحية  من  الرواية  خ�ضائ�ض  اأبرز  ولعل 

العوامل  ت�ضخي�ض  يف  اأ�ضاليبها  ناحية  ومن  ودالالته، 

بالعوامل  املعقدة  عالقاتها  يف  والنف�ضية  الذهنية 

االجتماعية اخلارجية هو بناوؤها الفني، حيث يتاألف الن�ض 

ال�ضخو�ض،  باأ�ضماء  موؤطرة  جمزوءة  وع�رصين  اأربع  من 

وتت�ضدر كل جمزوءة �ضذرة هي يف �ضكل ق�ضا�ضة خربية، 

وتتخلل املجزوءات ن�ضو�ض اأو مقاطع غري مرقمة، وهي 

الرواية؛  �ضخ�ضيات  بع�ض  قدمتها  �ضهادات  عن  عبارة 

وهكذا يبدو الن�ض الروائي كاأنه ينتهك التما�ضك الروائي 

املاألوف، ويوؤ�ض�ض منطلقا �رصديا؛ مل يعد الن�ض الروائي 

ه  اإنَّ بل  املاألوف،  باملعنى  والتما�ضك  الوحدة  على  يقوم 

يف  الرواية  وتبدو  والتفكك،  التعدد  على  تتاأ�ض�ض  وحدة 

ها جمع من اأ�ضياء خمتلفة، ميكن لل�ضذرات  جمموعها كاأنَّ

يف  توؤلف  اأن  املركزي  املحكي  جمزوءات  تت�ضدر  التي 

جمموعها ن�ضا له ا�ضتقالليته الن�ضبية. 

االأر�ض...ي�ضحك  »تبكي  باأن  ن�ضجل  اأن  ينبغي  واإجماال، 

اأ�ضكاال  توظف  رواية  جمموعها  يف  زحل« 

الوقائعي اخلارجي،  �رصدية متعددة: املحكي 

املونولوج  األوانه،  مبختلف  النف�ضي  املحكي 

الداخلي مبختلف اأ�ضكاله، ر�ضائل ال�ضخ�ضيات 

و�ضهاداتها بطريقة �ضمحت بالتقليل من �ضيطرة 

ال�ضارد، وف�ضح املجال اأمام ال�ضخ�ضيات لتحتل 

مقدمة امل�ضهد ال�رصدي باإحداث �رصخ يف �ضلب 

اأحادية ال�ضارد التقليدي ووجدانيته، وهي من 

الروايات القليلة يف االأدب العماين التي تعترب 

كبري  حب  عن  وتعرّب  اهتمامها،  مركز  القرية 

للرتبة واالأر�ض والنَّا�ض، وتقرتن بنظرة عميقة 

نتائجها  من  وحتذر  ال�ضلبية،  التقاليد  ترف�ض 

وجوهر االهتمام لي�ض جمرد و�ضع اأهل القرية 

االجتماعي  االإ�ضالح  هو  بل  وممار�ضاتهم، 

القيم  حترير  ي�ضبح  ال�ضبب  ولهذا  وال�ضيا�ضي، 

�رصورة وطنية واجتماعية و�ضيا�ضية.

3/3 اأزمة الهوية من الرف�ض اإىل الأمل 
يف رواية/ »ابن �شولع« لعلي املعمري

حني مل تكن لعبة االأو�ضاع ال�ضيا�ضية يف فرتة ما متنع 

عدد  يف  رئي�ضي  بعدا  الهوية  اأزمة  �ضكلت  الوطن  حب 

اأي   – كونها  احلديثة؛  العمانية  الروائية  الن�ضو�ض  من 

التي  الغرب  مع  املتكافئة  غري  العالقة  نتاج  االأزمة- 

حقيقية،  عربية  دميقراطية  اأنظمة  تكّون  دون  حالت 

اأنظمة  العربي حتت  املواطن  اإىل رزوح  بالتايل  واأف�ضت 

لت�ضمل  امتدت  رجعية،  وتقاليد  وعادات  ا�ضتبدادية، 

اأبرزها ما  املواطن املهم�ض واملنفي داخل وطنه، ولعل 

التي تالم�ض بح�ض مرهف  �ضولع«  »ابن  رواية  جنده يف 

اجلديدة  املعاين  اإ�ضفاء  بهدف  لكن  الهوية،  م�ضاألة  رائع 

عليها التي عززت املتخيل التاريخي باقتدار.

القرن  من  ال�ضبعينيات  يف  اأحداثها  تدور  فالرواية 

املن�رصم؛ وبالتحديد تبداأ يف لندن عام 1977م؛ اأي يف 

ال�ضنة التي التحق فيها بطل الرواية/الراوي »�رصيدان بن 

فطي�ض احلر�ضو�ضي« بكلية الدرا�ضات ال�رصقية واالأفريقية 

ال�ضتكمال  ثانية  اإليها  عاد  التي  الفرتة  ويف   ،)SOAS(
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حدد  حيث  )املاج�ضتري(،  العليا  درا�ضته 

ل�ضبه  ال�ضيا�ضي  »التاريخ  ر�ضالته  مو�ضوع 

اجلزيرة العربية«. 

عنوان  يكون  اأن  ال�ضدفة  باب  من  لي�ض  اإنه 

ما  العنوان  هذا  فوراء  �ضولع«  »ابن  الرواية 

واأبعاد  متعددة،  وثائقية  دالالت  من  وراوؤه 

كبرية؛  �ضيا�ضية  وانعطافات  مهمة،  تاأريخية 

هذه  بخارطة  التعريف  اإعادة  اإىل  قادت 

–عمان- تاأريخيا و�ضيا�ضيا  املنطقة املمتدة 

تفجر  اأن  بعد  اجتماعيا  وحتى  واقت�ضاديا، 

اأطماع  وبدت  الذهبية،  �ضحرائها  من  النفط 

يف  حولها  الد�ضائ�ض  حتيك  الربيطاين  النفوذ 

�ضبيل ب�ضط هيمنتها، واإعادة ت�ضكيل خارطتها؛ 

باأ�ضلوب حفاوي، و�رصد فني �ضائق؛  م�ضتعر�ضا كل ذلك 

واالأحداث  ال�ضخو�ض  عرب  التاأريخية  اأبعاده  جتذر  رغم 

واملتعة  جهة،  من  واالأمل  الرف�ض  بني  مازجا  فيها؛ 

احلب  برمزية  ليكون اخلال�ض  ثانية،  والفائدة من جهة 

»ميثاء  مبحبوبته  املتمثل  الوطن  حب  وهو  اأال  االأبدي؛ 

العمانية« باالنتظار املرتقب حلل اأزمة هويته الوطنية.

غربة الوطن تاريخ املكان  

فطي�ض  بن  »�رصيدان  �ضولع  البطل/ابن  �ضخ�ضية  تبدو 

طول  وعلى  االأوىل  الوهلة  من  ال�ضحراوية  احلر�ضو�ضي« 

املا�ضي  خلفه  مبا  متاأزمة  متناق�ضة  احلكي  م�ضار 

تائقة  نف�ض  للم�ضتقبل؛  احلا�رص  حمله  ومبا  للحا�رص، 

لي�ض  العماين  االإن�ضان  انتماء  اإىل رباط متوا�ضل بجذور 

اأرا�ضي  لكل  بل  فح�ضب،  احلرا�ضي�ض«  »جدة  ملنطقته 

عمان؛ كما يقودنا اإىل خبايا تلك املحمية التي حتت�ضن 

جليَّة  معادلة  اإالَّ  هذه  وما  االنقرا�ض؛  من  �ضولع«  »ابن 

اأن  اأراد  موؤملة  واأبعاد  مكتنزة،  دالالت  من  حتمله  مبا 

احلكي  خالل  من  املعمري«  »علي  الروائي  يطرحها 

واملحكي؛ كمعادل مو�ضوعي بني هذا احليوان الذي يكاد 

يو�ضك  الذي  العماين  وبني  وبيئته،  بلده  يف  ينقر�ض  اأن 

املتنازع  االآخر بني رحاب حدود بالده  ينقر�ض هو  اأن 

عليها، اأو امل�ضكوت عنها، وما ذلك اإالَّ تاأكيد على رف�ضه 

ولعل  مواطنته؛  له  وتعر�ضت  وطنه  اإليه  اآل  الذي  للواقع 

هذا ما توؤكده حالة الفو�ضى وال�ضياع التي كان يعي�ضها 

يومية  حياة  عا�ض  بيئته؛  غري  بيئة  يف  �ضولع«  »ابن 

قوى  مثلن  ع�ضيقات  ثالث  اأح�ضان  بني  فيها  انف�ضم 

فا�ضت�ضلم  املتاأزمة،  نف�ضه  على  �ضاغطة  وواقعية  رمزية 

لـ»بروين االإيرانية«، واندفع باجتاه »كارن الربيطانية«؛ 

مبحبوبته  املتمثل  االأبدي  ع�ضقه  اأح�ضان  بني  الذ  حتى 

»ميثاء العمانية«، حيث اأبان عن اأرقه وقلقه على م�ضري 

وطنه، وما ميكن اأن يوؤول اإليه كذات باحثة عن مواطنة، 

»واأنا يف �ضقتي ال�ضغرية، يا عيني، وجدت اأن عودة ابن 

عرف  عندما  وخ�ضو�ضا  م�ضتحيلة،  حمميته  اإىل  �ضولع 

�ضوف  اآفة  هناك  اأن  ال�ضديد،  لالأ�ضف  امل�ضتقبل،  بنبوءة 

وطني،  من  اأنقر�ض  �ضوف  باأنني  املقبل،  الزمن  يجنيها 

بالربع  الطبيعية  حممياته  من  �ضولع  ابن  انقر�ض  كما 

اخلايل«)22(؛ فهذه العبارة اخت�رصت ما اأراد اأن يف�ضحه 

لنا الروائي »علي املعمري« من خالل مزجه بني الزمن 

املا�ضي واحلا�رص متنبئا بامل�ضتقبل، غري غافل اخلطوط 

البنف�ضجية التي ر�ضمت على حدود بالده لت�ضتت هويات 

�ضكنت  التي  االأوبئة  من  اخلال�ض  وا�ضتحالة  نا�ضها، 

النفو�ض ما بني ما�ٍض وحا�رص م�ضتلبان. 

املتكلم،  ب�صمري  �صولع« حمكيات  »ابن  رواية  جند يف 

وقائعية  حمكيات  جند  الغائب،  ب�صمري  وحمكيات 

التناوب،  ويح�صل  داخلية،  نف�صية  وحمكيات  خارجية، 

اأو التداخل بني املحكي واملونولوج، بني �صوت الراوي 

و�صهادات  الراوي  خطاب  بني  ال�صخ�صية،  و�صوت 

بال�صكل  والقط حمران،  م�صني  الآن�رش  بني  ال�صخ�صيات، 

الذي يجعل هذا التناوب، اأو التداخل يولد حمكيا متعدد 

اللغات والأ�صوات، ويرتجم عالقات ال�صك والرتياب التي 

تطبع موقف ال�صخ�صية من ذاتها كما من العامل والآخرين، 

ويجعله يعمل على ت�صعيب احلقيقة وتن�صيبها، فاحلقيقة 

لميلكها �صوت واحد، بل الأ�صح اأن احلقيقة ل تكون اإلاَّ 

بني اأ�صوات تتحاور وتتجادل.

عالقة �شريدان مبيثاء

�ضخ�ضية  االأوىل  الوهلة  منذ  العمانية«  »ميثاء  تبدو 
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جاذبة متاألقة واثقة، فاأبى حني يذكرها، اأو يغلبه احلنني 

العمانية«  »ميثاء  تلقائية  بـعفوية  ينعتها  اأن  اإالَّ  اإليها 

املاأمول  الوطن  خارطة  جديد  من  ليحدد  »العمانية«  اأو 

العمانية  ميثاء  ت�ضعه  ما  �ضينيتي  يف  اأ�ضع  »وكنت 

بح�ض  ت�ضعرك  فائقة،  بعناية  �ضينيتها  يف  طعام  من 

خا�ض يف انتقاءاتها لوجبة غذائية �ضحية كاملة. ومن 

باالآن�ضة  واالجنذاب  اجلذب  رغبة  بداء  اأ�ضبت  حلظتها 

ب�ضكل  مرافقتها  متنيت  حلظتها  ومن  العمانية،  ميثاء 

م�ضتمر دائم. وكنت اأحتني فر�ضة لقائي بها يف اأي وقت 

منذ  وبينها  بينه  العالقة  فتت�ضكل  االأوقات...«)23(؛  من 

العالقة  لت�ضري  بها؛  جمعه  لقاء  اأول  ومن  االأوىل  الوهلة 

ميثاء  تقدمه  الذي  الداعم  الدور  من  منطلقة  بينهما 

الرواية. مل  لتبداأ حكاية  بحثه  اإجناز  �ضبيل  ل�رصيدان يف 

وامللذة  احلب  م�ضدر  فكونها  حقيقية  امراأة  ميثاء  تكن 

مبختلف  املا�ضي  اأي�ضا  هي  ا  واإمنَّ وح�ضب،  والذكريات 

اأيدلوجيته القومية واالنتمائية والطائفية. فتداعي اأفكار 

البطل �رصيدان احلر�ضو�ضي وم�ضاهداتها تبدو على م�ضافة 

ميثاء  يف  اأرى  اأنني  »والواقع  الوطني،  التطرف  نبذ  من 

من  تعافيت  بعدما  حياتي،  يف  حتقيقه  اأود  الذي  احللم 

جراح وك�ضور نتيجة جتاربي ال�ضابقة، لقد حاولت كثريا 

واأنا  ال�ضديد،  لالأ�ضف  لكن  الوطن  يف  حلمي  اأحقق  اأن 

اأتكلم بحرقة ومرارة اأ�ضابتني يف احلال، حلمي ال ميكن 

تكمن  يدهم  يف  بب�رص  اأملَّ  بداء  موبوء  مكان  يف  حتقيقه 

�ضلطة االأمر والنهي«)24(. يتعمق يف منظور رواية »ابن 

موؤقت  فل�ضفيا عن حل  ا�ضتنكارا  ليقارب  الفكري  �ضولع« 

لق�ضية الوطن، وم�ضاألة املواطنة. 

يف الجتاه املعاك�ض للزمن 

لئن قام مف�ضل الرواية على الهجرة اإثر �ضعوره بالبحث 

عن حقيقة الوطن، فاإن عودته اإىل الوطن/عمان مل تكن 

التطورات  فر�ضتها  عودة  بل  فح�ضب،  الوطن  اإىل  عودة 

اأيدلوجية  اأفرزت  التي  واالإقليمية  واالأمنية  ال�ضيا�ضية 

»ابن  يذكر  احلرية«؛  ون�رص  الدميقراطية  »بث  �ضعارها 

اأ�ضاتذته يف جامعة  �ضولع« وب�ضخرية حني عر�ض عليه 

لندن منحه موا�ضلة الدكتوراة »لقد تذكرت مقولة �ضهرية 

قالها حكيم من قدمي الزمن، واأنا اأدخل البوابة 

االإفريقية،  ال�رصقية  الدرا�ضات  لكلية  الرئي�ضية 

يتحولون  �رصا�ضتهم  الطغاة  ي�ضبع  حني  ه  اأنَّ

بني  املفارقة  وكون  طيبني«)25(،  رجال  اإىل 

اأنهى البكالوريو�ض، وعودته بعد  عودته حني 

اأن ح�ضل على املاج�ضتري؛ لكن تقاطع �ضوت 

الكاتب/الروائي مع �ضوت البطل/ ابن �ضولع 

متناق�ضتني  روؤيتني  معه  حمل  االأنا  ب�ضمري 

اأحدها:  واملواطنة،  االنتماء  وملعاين  للعامل، 

والثانية:  ميثاء،  واحلبيبة  الرواي  متثلها 

ت�ضارب  ومع  نف�ضه.  البطل  �ضولع  ابن  ميثلها 

البطل  واإ�ضكالية  جهة  من  الروؤيتني  هاتني 

عاك�ضه  الذي  العماين  الزمن  مع  وتناق�ضاته 

من جهة ثانية، اأي الزمن الذي لفظه فيه وطنه 

الغارق يف ا�ضتبداده منذ ما قبل ال�ضتينيات، ما 

اإرها�ضات التحديث، حيث جنح »علي  اأفرزته 

العماين  املاأزق  على  القب�ض  يف  املعمري« 

ب�ضورة  االأمكنة  لتجاوز  مبلحقاته  الراهن 

»وجل�ضت  ال�ضياق  مع  من�ضجمة  لكنها  �ضاخرة 

اأهز راأ�ضي ويدي املم�ضكة بكاأ�ض الطال، وكاأنني 

اأ�ضمع اأ�ضوات كعوب وحوافر رك�ض ابن �ضولع، 

خملفة نقع اأتربة مبواطنها يف ال�ضحراء، بدال 

من اأ�ضوات قرقعات الثلج يف كوؤو�ض رفعناها 

نخب م�ضكلة كري�ضتي هذه الليلة«)26(.

ف�ضاءات  يف  واالإياب  الذهاب  رحالت  اأما 

»علي  الروائي  لعبته  اأتقن  املعاك�ض  الزمن 

املعمري«، ويف ذلك �ضاهد على حلِّه وترحاله 

لندن  وبني  جهة،  من  الوطن  ف�ضاءات  بني 

والوطن من جهة اأخرى، حيث عاد بطل الرواية »�رصيدان 

احلر�ضو�ضي« مع زوجته »ميثاء العمانية« اإىل عمان، وما 

خيبت  االأو�ضاع  ولكن  و�ضجن،  حنني  من  نف�ضه  حتمله 

اإذ يذكر.  اأمله ك�ضابق عودته، وهذا ما يبثه للعمة حمدة 

عندما  الروح  يف  وانك�ضارات  اأمل  بخيبة  اأ�ضبت  »لقد 

عابرة  احلالة  اأن  وظننت  وطني،  يف  العمل  حياة  بداأت 

ولن ت�ضتمر يف بالدنا، لكنني وبعد تق�ضي امل�ضتقبل يف 
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ا�ضتحالة  يل  بان  بلدي  من  االأمكنة  من  كثري 

اخلال�ض من تلك االأوبئة ال�ضارة التي �ضكنت 

حياتي  فرتة  طوال  معهم  تعاملت  من  نفو�ض 

العملية يف عمان«)27(.

االأ�ضالة  معنى  د  ج�ضَّ الذي  �ضولع«  فـ»ابن 

الزمن  مبفارقة  غربته  يف  �ضعر  واالأر�ض 

ثانية  عنها  رحيله  قرار  فكان  واإ�ضكالياته 

اختار  حني  وبالتايل  ونا�ضه،  زمانه  عك�ض 

العودة اإىل لندن/مهجره بدت عودته معاك�ضة 

الزمن  هذا  الأن  جلرحه؛  و�ضببا  لزمانه  اأي�ضا 

زمانه  يعد  مل  �ضولع«  »ابن  اإليه  عاد  الذي 

زمن  بل  والدعة،  والرباءة  الفطرة  زمن  هو، 

يحقق  »وكي  العبثي.  واال�ضتغالل  والفو�ضى 

قوته  ي�ضتخدم  كان  م�ضاريع  منهم  بع�ضا 

وعنفه وكل ال�ضبل امل�رصوعة وغري امل�رصوعة 

حتقيق  طريقة  كانت  ولو  حتى  تنفيذها،  يف 

هالك  اإىل  وتوؤدي  توؤذي  �ضوف  م�ضاريعه 

واحل�ضد  واالأنانية  االأطماع  بكرت  لقد  لالآخر. 

نفو�ض  تربة  يف  وحلت  ومنوها،  و�ضولها  يف 

من �ضولت له نف�ضه اأن يكون طاغيا وباغيا، ال 

اأكرث  الوطن،  البلد، وال م�ضتقبل  تهمه م�ضلحة 

ما يهمه نهب املال العام، وجمع االألقاب قبل 

ا�ضمه، مثل: دكتور، و�ضيخ، و�ضعادة، ومعايل، 

و... اإىل اآخره«)28(. اأما االجتاه املتذبذب يف 

الزمن املعاك�ض فقد حمل »علي املعمري« يف 

روايته قوال روائيا جديدا وخمتلفا عن والوالء 

واالنتماء متحررا من قيود الع�ضبية والقبلية، 

خمتلفني:  عمانيني  بزمنني  ا�ضطدم  فالبطل 

الكربى وجتزئتها،  عمان  االطماع حول  زمن 

وزمن عمان ال�ضغرى، وانف�ضالها عن رحمها 

االنتماء  متاأرجح  ُعمانيا  اإن�ضانا  جعله  مما 

اإىل  احلر�ضو�ضية،  البدوية  بعمانيته  فهو معتز  والوطنية، 

عمان  هي  املنف�ضلة  االإمارات  هذه  باأن  يقينه  جانب 

ت�ضكل  بل  اجلن�ضية،  ازدواجيته  ت�ضنيها  ال  التي  الكربى 

م�ضدرا من م�ضادر غناها الفكري والتاأريخي والرحمي. 

تعيدنا نهاية الرواية اإىل بدايتها، اأو ملا قاله »ابن �ضولع« 

اأنا ذا اأبحث من  يف بداية رحلته يف زمن الرواية، »وها 

جديد عن حل موؤقت لق�ضية مل اأح�ضمها بعد، وهي م�ضاألة 

الوطن واملواطنة يجب اأالَّ تعالج بطرقنا املثالية، واإمنا 

واملواطنة  الوطن  ق�ضية  يف  و�ضائكة  معقدة  اأمور  هناك 

ب�ضكل  ولو  لها،  �ضائبة  حلول  عن  يبحث  االإن�ضان  جتعل 

موؤقت. فحياتنا على هذا الكوكب اأي�ضا لها فرتة معينة، 

قد  النهاية  نهاية. وهذه  بد من  موؤقتة، وبعدها ال  وهي 

ماذا  اأعلم  ال  واأنا  وحزينة،  قا�ضية  ورمبا  �ضعيدة،  تكون 

اأنا  ال�ضم�ض،  علينا  ت�رصق  حينما  الغد،  عليه  �ضيكون 

وخطيبتي ميثاء، يف مدينة ال�ضباب، عندما ن�ضلها عرب 

طريان اخلليج غدا �ضباح اجلمعة«)29(. 

كان،  عاملا  باعتباره  الزمن  ال�رصدية  الذاكرة  ت�ضتعيد 

م�ضعى  يف  �ضولع«  فـ»ابن  التاريخ.  يتجاوز  فعال  فتبدو 

الراوي، م�رصوع جواب فلقد كتب »علي املعمري حلكاية 

وقاده  ق�ضيتنا،  باحلكاية/  لالهتمام  دعوة  فيها  اأ�ضمر 

االختالف  كتابة  ممار�ضة  اإىل  الق�ضية  بهذه  اهتمامه 

الروائي. ومل يكن دافع االختالف  االأدبي  البنائي للنوع 

مبو�ضوع  نف�ضها،  الكتابة  مبادة  مرتبط  هو  بل  �ضكليا، 

الق�ضية وحكايتها.

اخلامتة:

القول:  ميكن  الثالثة  الروائية  الأعمال  هذه  من  انطالقا 

اإن الرواية يف عمان ت�صري نحو خلق توازن بني خمتلف 

وظائفها اجلمالية واملعرفية والتداولية، وبالرغم من اأن 

وبالرغم  خمتلفني،  جيلني  اإىل  ينتمون  الثالثة  الكتاَّاب 

فاإن  منهم،  واحد  كل  جتربة  متيِّز  خ�صائ�س  وجود  من 

متقاربة  �صنوات  �صدرت يف  التي  الروايات  اأن  املالحظ 

هامة.  نراها  خ�صائ�س  ت�صرتك يف  اجلديدة  الألفية  من 

فهي ت�صتغل على البناء الفني للعمل الروائي، وت�صتدعي 

البنيات اللعبية النتهاكية، وتوظف اأ�صكال واأ�صاليب يف 

ذاك  اأو  احلد  هذا  اإىل  وتعمل  والتخييل،  وال�رشد  احلكي 

على تفجري الن�س الروائي مبعناه التقليدي، ب�صكل يبدو 

وميثاقا جديدا  للكتابة،  مقولبة  قواعد  هناك  كاأن  معه 

للقراء جديد.
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وفوق ذلك، فقد اختارت هذه الروايات الثالث، كل واحدة 

البحث  بطريقتها �ضكال �رصديا حمددا هو �ضكل حمكيات 

االآن  العمانية  الرواية  اأن  اإىل  ي�ضري  ما  وهذا  والتحقيق. 

االإن�ضان  حول  معرفة  توؤ�ض�ض  اأن  تريد  تعرف،  اأن  تريد 

ها باالأ�ضا�ض تريدنا اأن  وجمتمعه وتاأريخه وم�ضريه، اأو اأنَّ

نفكر يف �ضبل تاأ�ضي�ض معرفة بذواتنا واأو�ضاطنا وعواملنا 

وم�ضائرنا.

ها متتلك  اأنَّ تدعي  ال  الثالث  الروايات  اأن  للنظر  والالفت 

اأو  االإن�ضان  حول  املطلقة  احلقيقة  اأو  الكاملة  املعرفة 

املجتمع اأو التاأريخ، وهذا بال�ضك حتول جديد يف الرواية 

العمانية؛ فاالأدب الروائي مل يعد يعمل مل�ضالح اأيدلوجية 

معينة، ومل تعد الرواية تدافع عن دعوى اأو اأطروحة، بل 

اإن الرواية االآن تركب ال�ضك، وتقول االحتمال واالفرتا�ض، 

يف  ت�ضبح  ها  كاأنَّ وتبدو  واال�ضتنكار،  ال�ضخرية  ومتار�ض 

ظل  يف  تف�ضريه  التحول  هذا  ويجد  والاليقني،  اخليال 

التحوالت الكربى التي يعرفها جمتمعنا والعامل.

اأواخرها،  اأو  ال�ضبعينيات  منذ  ينك�رص  بداأ  ما  �ضيء 

�ضت�ضاب  الثالثة  االألفية  وبداية  الت�ضعينيات،  يف  وتفجر 

والت�ضييدات  الفكرية  االأن�ضاق  �ضت�ضاب  كما  االأيدلوجيا 

تعرفها  عامة  اأزمة  هناك  واأ�ضحت  الكربى،  النظرية 

خطابات اليقني، وهناك عجز يف �ضناعة االأمل، وهناك 

اأزمة تعي�ضها املثل ال�ضيا�ضية، ولن تكون هذه التحوالت 

هذه  يف  باالأخ�ض  منه؛  الروائي  االأدب  على  تاأثري  دون 

الروايات الثالث معا، يبدو االأمر كاأن املعرفة معرفة ما 

يجري، وما يقع يف املجتمع اأمر غري قابل لالإدراك، ومل 

يعد ال�ضارد ميتلك تلك القدرة التي ت�ضمح له بتاأليف حقيقة 

العامل، فالعامل اأ�ضحى اأكرث متنعا وانغالقا وا�ضتحالة، ما 

يقع هو اأ�ضبه بالغرائب والعجائب، اأ�ضبه ب�ضيء غري واقعي 

الروائي  واالأدب  اجلنون،  اإىل  واأقرب  احلدوث،  م�ضتحيل 

ي�ضتعيد  اأن  يحاول  والاليقني،  وال�ضخرية  ال�ضك  يكت�ضحه 

مكانته داخل العوامل االأدبية والثقافية واملرجعية بنوع 

جديد من االلتزام، لكن بعيدا عن االإيدلوجيات االحتوائية 

القاهرة، واملحاوالت املثالية احلاملة التي هيمنت على 

االأدب يف عقود �ضابقة. فهناك حتوالت هائلة يف ال�رصد 

الروائي بالتاأكيد. ولهذه التحوالت اأ�ضباب مل تكن عر�ضية 

اأو طارئة، لكنها مت�ضاوقة، بجدلية را�ضخة، مع حتوالت 

جمتمعات و�ضعوب. مل يعد املثقف نخبة يف حميط اأمي، 

املثال. نخبة  �ضبيل  قرن على  قبل ن�ضف  ذلك  كما كان 

االأميني،  العاديني  للنا�ض  اليومية  احلياة  على  متعالية 

واقعها  تفا�ضيل  اجلهل  متام  جتهل  كانت  التي  النخبة 

وهموم فردها الب�ضيط يف ال�ضارع واحلقل واجلامع. 

الأفخاخ  من  الروائي«  »املثلث  هذا  اأمام  اأنف�صنا  جند 

اأوجه  بع�س  تعك�س  التي  التعبري-  جاز  –اإذا  الفنية 

الفنون ال�رشدية، وهي اإ�صكالية نقدية متمثلة يف عالقة 

الكاتب بالراوي وال�صخ�صية. فقدمت لنا هذه الن�صو�س 

عن  بل  ل  ارتباط،  عن  واقعيا  مثال  الثالثة  الروائية 

اخلا�س.  التخييلي  ب�صياقها  الروائية  ال�صخ�صية  تالحم 

هذا ال�ضياق الذي يقود القراءة النقدية اإىل عدم اخللط بني 

اأو  اإن�ضانية،  كذات  ال�ضخ�ضية  وبني  التخييلية  ال�ضخ�ضية 

االإ�ضاءة  طائلة  حتت  والكاتب  الراوي  وبني  بينها  اخللط 

بحيث  الداللية؛  اأبعاده  عن  بخطابه  واالنحراف  للن�ض، 

يف  العربي«  »ح�ضني  الكاتب  اإىل  التعرف  مثال  يجدي  ال 

االأر�ض  »تبكي  يف  الفار�ضي«  »عبدالعزيز  اأو  »الوخز«، 

يف  �ضولع«  »ابن  يف  املعمري«  »علي  اأو  زحل«،  ي�ضحك 

وجوه �ضخ�ضيات اأبطال رواياتهم، الأن هذه ال�ضخ�ضيات 

قائمة  عنا�رص  جمرد  ال�ضخ�ضيات  باقي  �ضاأن  �ضاأنها 

الكتَّاب الثالثة لتكت�ضي هذه  داخل بنية �رصدية ابتدعها 

اخلطاب  الدالالت  بهذه  ولرتفد  دالالتها،  ال�ضخ�ضيات 

الروائي الكا�ضف وامل�ضيء؛ بحيث جتلت االأبعاد الداللية 

الكلمة  اأحد م�ضتوياته- يف منا�رصة  –يف  لهذا اخلطاب 

الكتَّاب على  بها  التي عمل  بذلك حقيقته  احلرة مكت�ضبا 

متويهها بفنية عالية عمادها الت�ضكيك منذ البدء بواقعية 

احلر؛  واخلطاب  احلرة  الذَّات  ان�ضحاب  فكان  احلكايات، 

ويفر�ض  والواقع،  احللم  بني  الواهية  احلدود  ليظهر 

والظلم  اال�ضتبداد  نف�ضه كخطاب موجه �ضد كل عنا�رص 

القهر  تاريخ  و�ضد  العماين،  جمتمعنا  يف  واالنغالق 

االإن�ضان  طال  الذي  اخلفي  والعنف  والنفاق  والغربة، 

كلَّها  الثالث  الروايات  النهايات يف  العماين؛ حتى غدت 

تن�ضد االإن�ضانية، وتعيد اإنتاج الوعي يف ظل زمن احلقوق 

االإن�ضانية، وما خلفته املدنيَّة احلديثة.
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الواقع  بني  الثالث،  الروايات  به  توحي  تداخل،  ثمة 

الثنائيات  مفهوم  وفق  ينبني  ال  تداخل  واخليال. 

والتقابالت ال�ضدية: )واقع/خيال، موت/حياة، ما�ٍض/

حا�رص(، بل وفق مفهوم التحول التداخلي. فالزمن يجري 

ما  حتول  عن  جريانه  ويتمخ�ض  يرتاكم  لكنه  كاالأنهر؛ 

التي  املخيايل  الف�ضاء  هذا  يف  الب�رصية  وتبدو  يراكم. 

ت�ضتعاد به، وفيه �ضور من العامل املا�ضي العائد اإلينا يف 

اآخر يف وجوه االآخرين املوتى يف  خيالنا حينا، وحينا 

الزمن،  راكمها  التي  وجوهها  الذاكرة  فيها  تب�رص  مرايا 

يتحول  بل  يفنى،  �ضيء  ال  الروايات،  منظور  فبح�ضب 

الزمن  حركة  هي  التحوالت  اإن  اأخرى.  اأ�ضياء  يف  ويحل 

الب�رص  نحن  وحركتنا،  التاريخ.  حركة  هي  اأو  والوجود، 

بهذا الزمن وفيه، هي هذه الرحالت والتقلبات التي تقوم 

العمانية  الروائية  الكتابة  لي�ضت  فيها.  �ضخ�ضيات  بها 

اأو نقل الواقع املعطى كما هو، قدر  جمرد اإبالغ حقيقة، 

الواقع  وراء  ما  اإىل  والنظر  »احلقيقة«  م�ضاءلة  هي  ما 

يقدم  ملا  نقدية  مراآة  التخييل  من  يجعل  ب�ضكل  املعطى 

ه »حقيقة« يف عامل من التوافقات واال�ضطالحات.  على اأنَّ

وال�ضك يف  العقل  اختبار  الروائية ميكن  الكتابة  بوا�ضطة 

واالإن�ضات  وال�ضخرية من م�ضكوتاته ويقينياته،  عقائده 

اإىل عامل  والدخول  اللعب،  اإىل خطاب اجلنون، وممار�ضة 

على  »احلقيقة«  اإىل  والنظر  واالفرتا�ضات،  االحتماالت 

ف�ضاء  يف  ي�ضبح  �ضيء  كل  واإن  اأمرها،  يف  م�ضكوك  ها  اأنَّ

الاليقني. وبعبارة اأخرى فالرواية يف جمموعها تقع بني 

الوهم واحلقيقة، بني الواقع واالفرتا�ض. ويبدو كاأن االأهم 

لي�ض هو البحث يف �ضحة ما ي�ضاع، بل البحث يف اأبعاده 

املاأ�ضاوي  االآخر  الوجه  وك�ضف  والرمزية،  اال�ضتعارية 

التحوالت  فيه  �ضاعت  زمن  يف  واملجتمع  لالإن�ضان 

واإن�ضانيته  االإن�ضان،  جوهر  مت�ض  التي  وامل�ضوخات 

مهزوم؛  قزمي  كائن  اإىل  االإن�ضان  حتول  اإىل  فبرتكيزها 

ال�ضخ�ضي  للقدر  ومتثل  اإدراك  يوؤلف  امل�ضخ  الأن  ذلك 

تاأزما من حياته وجمتمعه.  اللحظات  اأكرث  لالإن�ضان يف 

وهكذا ميكن القول اإن الرواية العمانية كالرواية العربية 

مت�ضلحة  العربية وهي  الثقافة  ميدان  اإىل  نزلت  اجلديدة 

بكل ما و�ضلت اإليه احل�ضارة الراهنة. فوجدت نف�ضها يف 

خ�ضم عامل معقد، مل يعد يحتمل الثنائيات التقليدية يف 

امللحد  واخلائن،  املنا�ضل  وال�رص،  اخلري  ال�ضابق،  ال�رصد 

يف  حملت  بل  والفرد،  ال�ضلطة  واالآخر،  العربي  واملوؤمن، 

اأح�ضائها الهزمية، التمرد، الت�ضظي الروحي، العجز، النفي، 

�ضارت  ال�ضغرية.  الفردية  االنت�ضارات  الهوية،  فقدان 

بالتايل انعكا�ضا لروح الكاتب املاأزومة، وانعكا�ض لروح 

�ضخ�ضياته املاأزومة. وهي بالتايل انعكا�ض لواقع ماأزوم 

عن  اأمينا  معرّبا  بالتايل  و�ضارت  القناعات،  من  خال 

حريات كرتنا االأر�ضية. 

يف هذه الروايات الثالث –ال�ضك- اأننا نكون اأمام كتابة 

تقول واقعنا وزماننا وم�ضرينا، ولكن بطريقة الواقعية، 

املرعبة  املتناق�ضة  الواقع  غرابة  على  تاأكيدا  المعقولة 

ا هو ماألوف واإن�ضاين. املقلقة املتحولة عمَّ
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131 ] كاتب وناقد من �ضورية.  

فـي معنى اخل�شو�شية ... وكتابة املراأة

الكاتبة  املراأة  املراأة كما قدمتها  تناول �ضورة  قبل 

يف روايتها بالدرا�ضة والتحليل، البد من طرح �ضوؤال 

اأويل حول معنى تلك اخل�ضو�ضية التي ميكن اأن تكون 

عليها تلك ال�ضورة يف هذه الرواية، ومدى �ضدورها 

هوؤالء  عند  والهوية  بالذات  خا�ض  ن�ضوي  وعي  عن 

الكاتبات، بعد اأن ا�ضتعدن دورهن الفاعل يف امل�ضهد 

الثقايف، واأ�ض�ضن مل�ضاهمة جديرة بالقراءة يف حقل 

الكتابة ال�رصدية، انطالقا من وعي متعدد املرجعيات 

واملنطلقات الفكرية واجلمالية، ظلت ترتهن اإليه روؤية 

الكاتبة يف و�ضعها االإدراكي الذي قدمت من خالله 

يف  الن�ضائية  و�ضخ�ضياتها  واأحداثه  ال�رصد  وقائع 

تلك االأعمال التي حتظى فيها املراأة بح�ضور متميز، 

حتاول الكاتبة من خالله اأن ت�ضتنطق تلك ال�ضخ�ضيات 

وجودا وكيانا ... ج�ضدا وروحا وعقال، على الرغم مما 

يجعلها  وظلم،  وتبعية  اإق�ضاء  من  به  حمكومة  هي 

عاجزة عن حتقيق وجودها الفاعل، وم�ضاركتها يف 

�ضنع احلياة التي تطمح اإىل حتقيقها.

مرايا الذات

�سورة �ملر�أة فـي رو�ية �لكاتبة �خلليجية

مفيــــد جنـــم ]

�صهد الإنتاج الروائي اخلليجي

فـي ال�صنوات املا�صية تناميا 

وا�صحا فـي عدد الأعمال 

الروائية التي كتبتها املراأة، 

وكان لفتا حجم الأعمال التي 

قدمتها الكاتبة ال�صعودية 

وجراأتها امللحوظة حيث �صكلت 

تلك الفورة الروائية الن�صائية 

املتباينة فـي م�صتوياتها 

اجلمالية والفكرية ظاهرة 

جديرة بالتاأمل والدر�ش، خا�صة 

واأن الوعي املركزي للمراأة 

الكاتبة يف تلك الأعمال..



يفر�ض  الذي  االأول  ال�ضوؤال  فاإن  هنا  من   

الكاتبة  املراأة  متاهي  مبدى  يتعلق  نف�ضه 

مع �ضخ�ضيات اأعمالها االأنثوية، وبالتايل 

يف  ال�ضريي  اجلانب  ح�ضور  مدى  ماهو 

حياة تلك ال�ضخ�ضية، وقبل هذا وبعده هل 

دون  لذاتها  وعيها  اأن حتقق  للذات  ميكن 

وجود االآخر املختلف الذي هو الرجل، االأمر 

العالقة  ا�ضتبطان م�ضمون  الذي ي�ضتدعي 

وانعكا�ضها  االآخر،  بهذا  تربطها  التي 

و�ضريورتها  وحياتها  وجودها  على 

الكاتبة  املراأة  قدرة  اأخريا  ثم  االإن�ضانية، 

بجراأة  هي،  تراها  كما  ذاتها،  نقد  على 

جتعلها تكا�ضف هذه الذات بحقيقتها التي 

الواقع  بنقد  االكتفاء  بدال من  عليها،  هي 

وحتميله م�ضوؤولية كل ما تعاين منه، من 

مما  وتهمي�ض.   وم�ضادرة  واإحباط  قهر 

ال�ضك فيه اأن وعي املراأة لذاتها وحماولتها 

جمتمع  يف  ووجودها  هويتها  ا�ضتعادة 

هذا  با�ضتقاللية  االعرتاف  على  قادر  غري  يزل  مل 

الوجود، وقدرتها على �ضياغته وتاأهيله مبعزل عن 

و�ضاية االآخر/ الرجل و�ضلطته، قد �ضكل املو�ضوع 

االأبرز يف حياتها، وكان عالمة افرتاق بني م�ضري 

مكتوب عليها، واآخر حتاول اأن تكتبه هي، اأوتختاره 

مبعزل عن اأي ارتهان اأو ا�ضتالب اأو اإكراه، االأمر الذي 

يجعلها ت�ضطدم بثقافة ذكورية قارة وعتية، حتدد 

املجتمع  يف  وموقعها  ودورها  وظائفها  �ضلفا  لها 

الواقع  مع  املواجهة  تلك  على  ترتب  لقد  واحلياة. 

خو�ض  الناجزة  واملفهومية  القيمية  ومنظومته 

عن  ودفاعها  وا�ضتقاللها  حتررها  ملعركة  املراأة 

ما  وعقال،  ج�ضدا  الذاتية  وخ�ضو�ضيتها  وجودها 

واالأمل  واملكابدة  املعاناة  من  الكثري  عليها  حتتم 

واملرارة الناجمة عن �ضالبة تلك املنظومة من القيم 

واملفاهيم والعالقات ال�ضائدة يف الواقع. اإن درا�ضة 

اأن  البد  الكاتبة  املراأة/  اأعمال  يف  املراأة  �ضخ�ضية 

ينطلق من اأن اأي وجود لل�ضخ�ضية الروائية عموما، 

واالأنثوية خ�ضو�ضا ال ميكن له اأن يت�ضكل مبعزل عن 

م�ضاألة الداللة، ذلك الأن وجود هذه ال�ضخ�ضية فيها ال 

ميتلك اأي ح�ضور مبعزل عن تلك الوظيفة، ولهذا فاإن 

ال�ضخ�ضية كما يقول فالدميري بروب )1( تختلف من 

باعتبارها  والوظيفة  متحوال،  عن�رصا  كونها  حيث 

كل  ا�ضتقاللية  ذلك  يعني  اأن  دون  ثابتا،  عن�رصا 

هي  الوظيفة  يجعل  الذي  االأمر  االآخر،  عن  منهما 

التي تلعب الدور احلا�ضم يف خلق ال�ضخ�ضية وحتديد 

طبيعتها داخل الرواية.

يف  الكاتبة  منه  تنطلق  الذي  ال�رصدي  املنظور  اإن 

بناء �ضخ�ضياتها االأنثوية وتقدميها البد اأن يختلف 

عن املنظور االآخر الذي ينطلق منه الكاتب على هذا 

نوايا  ميتلك  الكاتب  هذا  كان  واإن  حتى  امل�ضتوى، 

يحاول  التي  حتررها،  وق�ضية  املراأة  جتاه  ح�ضنة 

الدفاع عنها وعن حقوقها املنتق�ضة، ذلك اأن معرفة 

املراأة وتكوينها اخلا�ض ومعاناتها  املراأة بحقيقة 

الذي  وبالعامل  بذاتها  واإح�ضا�ضها  تعي�ضها،  التي 

تختلف  لها،  بالن�ضبة  العامل  ميثله  وما  بها،  يحيط 

عن املعرفة التي ميتلكها الرجل/ الكاتب حكما. واإذا 

كان هذا هو حال املراأة ب�ضورة عامة فكيف يكون 

حال املراأة اخلليجية التي تعي�ض يف واقع بداأ ي�ضهد 

املا�ضي،  القرن  ثمانينيات  منذ  مت�ضارعة  حتوالت 

واإن كان ب�ضورة ن�ضبية تختلف بني بلد واآخر. لقد 

التحوالت االجتماعية واالقت�ضادية  ترافق مع تلك 

املراأة  م�ضاركة  زيادة  عنها  عربت  ثقافية  حتوالت 

وتو�ضع دائرة مكت�ضاباتها التي حتققت لها يف اإطار 

اخلليج،  دول  ت�ضهده  كانت  الذي  التحديث  م�رصوع 

املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  مقدمتها  ويف 

تعي�ضان  كانتا  اللتني  والبحرين  الكويت  اإىل جانب 

الروائي  االإنتاج  �ضهد  وقد  �ضابقا.  ثقافيا  حراكا 

وا�ضحا يف  تناميا  املا�ضية  ال�ضنوات  اخلليجي يف 

الكاتبة،  املراأة  كتبتها  التي  الروائية  االأعمال  عدد 

الكاتبة  قدمتها  التي  االأعمال  حجم  الفتا  وكان 
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للمحرم  خرقها  يف  امللحوظة  وجراأتها  ال�ضعودية 

الوطاأة واملعاناة،  ال�ضديد  واقعها  اجلن�ضي وت�رصيح 

حيث �ضكلت تلك الفورة الروائية الن�ضائية املتباينة 

جديرة  ظاهرة  والفكرية  اجلمالية  م�ضتوياتها  يف 

املركزي  الوعي  واأن  خا�ضة  والدر�ض،  بالتاأمل 

متركز  عن  عرب  قد  االأعمال  تلك  يف  الكاتبة  للمراأة 

تلك  حمور  �ضكلت  التي  املراأة  ق�ضايا  حول  وا�ضح 

ظلت  بينما  ببطولتها،  تنفرد  جعلها  ما  االأعمال 

الروؤية ال�رصدية يف تلك االأعمال مرتبطة بالراوي/ 

بال�رصد  املبا�رصة  بعالقتها  متيزت  التي  املراأة 

احلكائي، فكان ا�ضتخدام �ضمري املفرد املتكلم داال 

االأعمال.  الذاتية يف هذه  البالغ  ال�رصد  على طبيعة 

ت�ضكيل  يف  �ضاهمت  التي  الروائية  االأ�ضماء  ومن 

امل�ضهد الروائي ال�ضعودي كل من رجاء عامل ورجاء 

ال�ضانع وبدرية الب�رص و�ضمر املقرن وليلى اجلهني 

خا�ضقجي  و�ضمرية  اخلمي�ض  واأميمه  حنفي  وزينب 

الكويت  وتاأتي  الخ.   ... املفلح  وهيام  حمرز  و�ضبا 

حيث  من  تاليا  املتحدة  العربية  االإمارات  ودولة 

الروائي  االإنتاج  يف  الكاتبة  املراأة  م�ضاهمة  حجم 

التحديث  فورة  بعد  ال�ضيما  اخلليجي،  والثقايف 

التي �ضهدها املجتمع االإماراتي على جميع ال�ضعد، 

املراأة يف خمتلف جماالت احلياة  وتعزيز م�ضاركة 

وال�ضيا�ضية،  واالجتماعية  والثقافية  االقت�ضادية 

االأمر الذي انعك�ض اإيجابياعلى و�ضعها، وح�ضورها 

الالفت يف جمال الكتابة االإبداعية عموما والروائية 

خمتلفة  روائية  جتارب  ظهرت  حيث  خ�ضو�ضا، 

لفاطمة ال�ضويدي ومي�ضون �ضقر القا�ضمي واأمنيات 

وفاطمة  يون�ض  وبا�ضمة  الزرعوين  واأ�ضماء  �ضامل 

حني  يف  الغفلي،  ومرمي  الكعبي  وح�ضة  املزروعي 

االأقدم  هي  العثمان  ليلى  الروائية  جتربة  كانت 

واالأهم يف التجربة الروائية يف الكويت، تلتها جتارب 

كل من فاطمة العلي وبثينة العي�ضى وعالية �ضعيب 

وفوزية �ضوي�ض ال�ضامل وفوزية ال�ضنداين. وعلى الرغم 

ظلت  فقد  البحرين  يف  الثقافية  التجربة  عراقة  من 

الوحيدة  الروائية  التجربة  هي  ر�ضيد  فوزية  جتربة 

اأما يف ُعمان فظهرت فيها  التي ظهرت حتى االآن. 

اآل �ضعيد واأزهار اأحمد  جتارب كل من غالية.ف.ت. 

وجوخة احلارثي، بينما اقت�رصت التجربة الروائية 

يف قطر على جتربة دالل خليفة. 

بني الكتابة الن�شائية، والكتابة الن�شوية

املراأة  رواية  يف  املراأة  �صورة  يف  البحث  قبل 

تتعلق  منهجية،  م�صاألة  طرح  من  لبد  الكاتبة 

الن�صائية، لأن  الن�صوية والكتابة  الكتابة  مبفهومي 

العديد  زال  ما  املفهومني  بني  وا�صحا  متايزا  ثمة 

من الباحثني والكتاب والكاتبات يخلطون بينهما، 

متنا�صني اأن مفهوم الكتابة الن�صوية ل يت�صمن اأية 

الأدبي،  العمل  كاتبة  كاتب/  بجن�س  تتعلق  دللة 

على  ينطبق  املفهوم  هذا  لأن  اجلن�صية،  هويته  اأو 

اجلن�صية  الهوية  على  تدل  التي  الن�صائية  الكتابة 

خ�صو�صية  اأية  متتلك  ل  الكتابة  وهذه  لكاتبته، 

متنحها  فكرية  اأو  لغوية  اأو  �رشدية  اأو  تعبريية 

الثقافة  يف  ال�صائدة،  الروائية  الكتابة  عن  متيزها 

املراأة،  كتابات  وفيها  معها  تتماهي  التي  الراهنة 

ال�صخ�صيات  من  الروايات  تلك  اتخذت  واإن  حتى 

يف  العمل،  بطولة  ومنحتها  لها،  حمورا  الن�صائية 

حني اأن الكتابة الن�صوية ت�صدر عن وعي ذاتي ن�صوي 

بهويتها الأنثوية، وخ�صو�صية تلك الهوية من حيث 

التكوين والفروق القائمة بينها وبني الرجل، والتي 

وح�صب،  والثقافية  الجتماعية  بالفروق  ترتبط  ل 

على  تنعك�س  التي  الفيزيولوجية  بالفروق  واإمنا 

العالقة بني الذات والزمن والوجود، اإ�ضافة اإىل ما 

ميثله عجز اللغة واأ�ضكال التعبري ال�ضائدة التي جرى 

عبداهلل  يقوله  ما  وفق   - ومعنى  مبنى  تذكريها 

الغذامي - عن متثل تلك اخل�ضو�ضية وا�ضتح�ضارها 

تعي  فاعلة،  ذاتا  بو�ضفها  الروائي  الن�ض  داخل 

من  التحرر  وحتاول  والثقايف،  االجتماعي  �رصطها 

واكت�ضاف  ذاتها  على  انفتاحها  خالل  من  �ضطوته، 
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ح�ضورها  تر�ضيخ  على  القادرة  لغتها 

الفاعل داخل اللغة واملجتمع، بعد اأن ظلت 

ال�ضك  الرجل.  املركز/  حول  يدور  هام�ضا 

ازداد  قد  الرواية،  يف  املراأة  ح�ضور  اأن 

وتعمق قيمة وداللة وتاأثريا مع تزايد عدد 

حقل  يف  م�ضاركتهن  وتو�ضع  الكاتبات، 

من  ذلك  �ضاحب  وما  ال�رصدية،  الكتابة 

تنام لوعي املراأة الكاتبة بذاتها وواقعها 

املعا�ض، وحاجتها اإىل ا�ضتعادة �ضيطرتها 

وجودها  على  وماديا  رمزيا  الكاملة 

وذاتها، والتعبري عن كل ما لديها، بحيث 

والطبيعية مع  املتوازنة  ت�ضتعيد عالقتها 

تلك  اأن ظلت  بعد  فيه،  تعي�ض  الذي  العامل 

باال�ضتالب  حمكومة  طويال  زمنا  العالقة 

والقمع والتهمي�ض، الذي يجعل منها جمرد 

الوعي  هذا  اإن  احلياة.   يف  �ضلبي  متلق 

ح�ضوره  درجات  تتباين  الذي  الن�ضوي 

وم�ضامينه ومرجعياته، يف رواية املراأة/ 

واأخرى، يجعل �ضورة  الكاتبة بني كاتبة 

اأي�ضا،  وتتمايز  تتباين  بالتايل  املراأة 

من  لنمط  متثيال  بو�ضفها  ال�ضخ�ضية  الأن 

باإنتاج  مرتبطا  وجودها  يظل  االجتماعي،  الوعي 

الداللة داخل العمل ال�رصدي، هذا الوجود الذي يتم 

بناوؤه وت�ضكيله من خالل روؤية �رصدية، متتلك وعيها 

على  االأنثوية  الذات  انك�ضاف  حتقيق  على  القادر 

معانيها  ي�ضوغ  جماليا  انفتاحا  وجوانيتها  ذاتها 

وي�ضتلهم اأبعادها 

االأعمال  تلك  بني  الن�ضبي  التمايز  من  الرغم  وعلى 

الروائية، من حيث امل�ضتوى الفني واجلمايل، فاإنها 

تتقاطع جميعا يف نقطة مركزية تتمثل يف هيمنة 

ق�ضايا املراأة الذاتية واالإن�ضانية والوجودية عليها، 

وان�ضغالها بالبوح واملكا�ضفة وا�ضتبطان الذات من 

خالل �رصد ذاتي داخلي وحتليلي ميعن يف ا�ضتظهار 

الكبت  م�ضاعر  من  تعانيه  وما  املراأة،  فيه  تفكر  ما 

ورغبات  اأحالم  من  تعي�ضه  اأو  واال�ضتالب،  والقهر 

�ضخو�ضها،  حياة  وقائع  ترويها  م�ضادرة  وم�ضاعر 

تتباين  التي  واأفعالها  حركتها  خالل  من  وتتج�ضد 

تقدمها  التي  ال�ضخ�ضية  وبنية  وعي  طبيعة  بح�ضب 

تلك االأعمال الروائية، وما ميكن اأن حتوز عليه من 

خالل  من  وجودها  مبع�ضالت  وكياين  ذاتي  وعي 

جهة،  من  بذاتها  وعالقتها  ومواقفها،  اأفعالها 

وبالعامل الذي تعي�ض فيه، وتطمح اإىل اأن�ضنته وجعله 

اأكرث األفة وجماال من جهة اأخرى.

1/ 1  املراأة املقهورة قاهرة 

ميكن  كيف  اإذ  العنوان،  بها  يوحي  قد  مفارقة  ثمة 

�رصطها  مرارة  وتدرك  القهر  من  تعاين  التي  للمراأة 

االجتماعي اأن متار�ض القهر يف عالقتها مع املراأة 

كيف  اأو  ابنتها؟  هي  املراأة  هذه  كانت  اإذا  ال�ضيما 

ظل  طاملا  الذي  الدور  هذا  توؤدي  اأن  للمراأة  ميكن 

تقوم  املراأة  يجعل  الذي  ما  ثم  ؟..  بالرجل  مرتبطا 

بهذه الوظيفة التي جتعل منها عدوة للمراأة ومت�ضلطة 

بدرا�ضة  املخت�ضة  النف�ضية  الدرا�ضات  توؤكد  ؟  عليها 

ال�ضخ�ضية  تلك  اأن  املقهور،  االإن�ضان  �ضيكولوجية 

مع  �ضلوكها  يف  القهر  ممار�ضة  حتاول  املقموعة 

ال�ضخ�ضية االأ�ضعف واالأدنى منها ك�ضلوك تعوي�ضي، 

لكي ت�ضرتد ثقتها بذاتها املقموعة، من خالل �ضعورها 

بالقدرة على قمع االآخرين، ومن هنا ميكن اأن نفهم 

ملاذا تتخذ �ضخ�ضية االأم يف اأغلب االأعمال الروائية 

التي كتبتها املراأة �ضفة الق�ضوة والت�ضلط على بناتها 

االأب  �ضخ�ضية  مع  حتى  تتعار�ض  جندها  ب�ضورة 

اأمهاتهن  من  عليهن  وعطفا  رحمة  اأكرث  تبدو  التي 

احلماية  م�ضدر  ي�ضكلن  اأن  بهن  يفرت�ض  اللواتي 

والرعاية لهن يف جمتمع حتكمه عالقات  والعطف 

التمييز الوا�ضحة بني الرجل واملراأة. اإن هذا التحليل 

النف�ضي ال ينفي الدور الذي يلعبه الواقع االجتماعي 

ومنظومته القيمية والثقافية على هذا امل�ضتوى، من 

البنت،  اأن ترتكبه  اأي خطاأ ميكن  خالل حتميل االأم 
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ترتبط  التي  )ال�رصف(  بق�ضايا  يتعلق  ما  خ�ضو�ضا 

حتا�ضب  التي  م�ضوؤوليتها  ذلك  اأن  باعتبار  باملراأة، 

على  اأ�ضا�ضا  تقوم  ثقافة  هناك  واأن  خا�ضة  عليها، 

العاطفي  تكوينها  اأن  باعتبار  املراأة  من  االرتياب 

الذي يغلب عليها يجعلها �ضعيفة، اإىل جانب نزوعها 

اإىل الغواية لالإيقاع بالرجال، االأمر الذي يدفع االأم 

اإىل ال�ضّدة والق�ضوة يف ممار�ضة �ضلطتها على بناتها 

ذلك  عن  ينجم  ما  تبعات  ومن  االتهام،  من  خوفا 

تلك  نفهم  ذلك  �ضوء  يف  العائلي.  ا�ضتقرارها  على 

ال�ضكوى املت�ضاعدة يف رواية املراأة من موقف االأم 

و�ضلوكها القا�ضي الذي يخلو يف الغالب من احلنان 

والدفء جتاه بناتها، يقابله �ضلوك مغاير وخمتلف 

لها يف العالقة مع االأبناء الذكور خا�ضة مع االبن 

والنظرة  املعاملة  يف  التمييز  يبدو  حيث  الوحيد، 

والقهر  بالغنب  ت�ضعر  الفتاة  جتعل  ب�ضورة  وا�ضحا 

الواقع باأ�ضاليب  التمرد على هذا  وال�ضخط، وحتاول 

بطبيعة  ترتبط  خمتلفة،  ومواقف  اأفعال  وردود 

العائلي  واملحيط  الذاتي  ووعيها  البنت  �ضخ�ضية 

جاهلية  رواية  يف  فيه.  تعي�ض  الذي  واالجتماعي 

االأم  �ضلوك  يك�ضف  ليلى اجلهني  ال�ضعودية  للروائية 

عن متييز �ضارخ يف العالقة مع ابنها ها�ضم الذي 

ال هم له �ضوى مطاردة الن�ضاء واال�ضتمتاع بعالقاته 

كل  تراقب  التي  لني  ابنتها  وبني  معهن،  اجل�ضدية 

حركة من حركاتها، وتتعامل معها بق�ضوة و�رصامة 

�ضديدة، على خالف ها�ضم الذي يتمتع بحرية كاملة 

يف حياته اخلا�ضة باعتباره رجال، االأمر الذي يجعل 

ها�ضم  تعدي  لوقف  حماولة  اأي  عند  لني  تنهر  االأم 

على حياتها وممار�ضته ل�ضلطته املطلقة عليها، على 

الرغم من كونه االأخ االأ�ضغر عمرا، الأن املطلوب هو 

الرتاتبية  يقوم على  له يف جمتمع  التام  خ�ضوعها 

اأمها  )كانت  الرجل  قمتها  يت�ضنم  التي  االجتماعية 

ت�ضرّيه يف  دائما وراءه كي حتميه، كي تدفعه، كي 

طرقات احلياة املت�ضابكة، ومل تكن لت�ضعر ب�ضيء يف 

واأحيانا  طارئ،  كيان  اأنها  �ضوى  تلك  مثل  حلظات 

وجودهما  كان  وجودهما.  على  متطفل 

جزءا  تكون  اأن  ينق�ض  يكن  ومل  مكتمال، 

منه، وحتى اأن تطل عليه()2( وال تختلف 

�ضورة االأم يف رواية هند والع�ضكر للروائية 

االأم  �ضورة  عن  الب�رص  بدرية  ال�ضعودية 

اأن بناء �ضخ�ضيتي  ال�ضابقة، حيث نالحظ 

االأم واالأب يف تلك الرواية حمكومة بتلك 

الثنائية ال�ضيقة التي يتحلى فيها ب�ضفات 

ببناته،  عالقته  يف  واملودة  الرحمة 

�ضلوكها  تنحاز يف  التي  االأم  على خالف 

خالف  على  الذكور  ابنائها  جانب  اإىل 

�ضلوكها مع بناتها، الذي يت�ضف بالق�ضوة 

هند،  الرواية  بطلة  يجعل  ما  وال�ضّدة،وهو 

مدى  عن  تعرب  فيها  ال�ضاردة  وال�ضخ�ضية 

نقمتها و�ضخطها يف خطاب ال�ضكوى الذي 

تبثه اإىل جدتها التي تبدو اأنها اأكرث عطفا 

اجلدة  حماولة  على  ردا  االأم  من  وحنانا 

اأال ترين   ! تربير �ضلوك االأم )اأمي م�ضكينة 

كيف ته�ضنا بجفاف كلما توددنا اإليها؟ اأو 

حنونا عليها؟ اأمل تري كيف تف�ضل اأخوتي 

تق�ضو  بوداعة، يف حني  وتعاملهم  الذكور 

يا  اأمي  ال�ضعيفات.  البنات  نحن  علينا 

عمو�ضة تكرهنا الأننا...بنات؟()3( . حتاول 

هند تقدمي تف�ضري ل�ضلوك االأم جتاه بناتها 

ينبع من حماولة االأم التماهي مع ثقافة 

اخل�ضوع  خالل  من  وذلك  وجتلها،  الذكورة  متجد 

ل�ضلطة تلك الثقافة وقيمها، وتكري�ضها عرب املمار�ضة 

الفعلية، لكي تنال اعرتاف تلك الثقافة بها، وباأهمية 

ببطلة  عالقتها  يف  و�ضّدتها  االأم  ق�ضوة  اإن  دورها. 

الرواية تكت�ضب معناها من خالل الدور الذي تلعبه 

بو�ضفها الرقيب واحلار�ض الذي يوكل لنف�ضه مهمة 

ير�ضمها  التي  احلدود  جتاوز  من  الرواية  بطلة  منع 

الواقع للمراأة ومعاقبتها على اأي فعل خمالف لذلك، 

كما هو احلال عندما ت�ضبطها يف اأحد االأماكن العامة 

135نزوى العدد 69 / يناير 2012 

على الرغم 

من التمايز 

الن�شبي بني 

تلك الأعمال 

الروائية، 

من حيث 

امل�شتوى الفني 

واجلمايل، 

فاإنها تتقاطع 

جميعا 

يف نقطة 

مركزية 

تتمثل فـي 

هيمنة ق�شايا 

املراأة الذاتية 

والإن�شانية 

والوجودية 

عليها

درا�ســات.. درا�ســات.. درا�ســات 

 s  s s



) دخلت من باب املالهي وقفت اأمي مثل قطار ينفخ 

دخويل  تنتظر  كانت  اأع�ضابها.  احرتاق  فوهته  من 

عاجلتني  راأتني..  عندما  خرجت.  قد  اأنني  متاأكدة 

بجري من �ضعري، لطمتني على وجهي اأمام النا�ض.. 

ب�ضايل احلرير  الأنها دون كم، وقذفت  ثيابي  مزقت 

يف  الن�ضاء  جمل�ض  غرفة  يف  حب�ضتني  القمامة.  اإىل 

اأقفلت علي الباب، ومنعت اخوتي  الطابق االأر�ضي. 

من روؤيتي اأو احلديث معي، اأو حتى من املرور اأمام 

الباب()4(. 

وتت�ضم �ضخ�ضية االأم يف رواية زاوية حادة للروائية 

ال�ضخ�ضيات  كما هي  املزروعي،  فاطمة  االإماراتية 

بواقع  احل�ض  وغياب  التقليدي،  بطابعها  ال�ضابقة 

لهذا  رمزا  هي  تغدو  بل  املراأة،  تعي�ضه  الذي  الظلم 

تلغي  متعددة  م�ضتويات  على  متار�ضه  الذي  الظلم 

فيها اأي قدرة لبطلة الرواية/ ابنتها على اأن يكون 

رغم  يجعلها  الذي  االأمر  حياتها،  يف  خيار  اأي  لها 

ا�ضرتاكها بنف�ض �ضفات الق�ضوة والعنف مع االأمهات 

ال�ضابقات تذهب بعيدا يف تع�ضفها وق�ضوتها، حيث 

حالة  تعميق  يف  واجتماعية  ذاتية  عوامل  �ضاهمت 

التاأزم التي كانت تعي�ضها االأم، والتي زادت من حّدة 

الغام�ض  مر�ضها  منها  ابنتها،  مع  القامع  �ضلوكها 

ثم  ومن  لها،  الزوج  وهجر  منه،  تعاين  كانت  الذي 

حالة  تفاقم  يف  �ضاهم  ما  اأخرى،  امراأة  من  الزواج 

الق�ضوة والظلم التي كانت تواجه بها ابنتها عند اأي 

موقف كان، بعد اأن كانت قد حددت لها اأقدارها قبل 

اأن تاأتي اإىل الدنيا) - اأمي لدي امتحان غدا. ال تهتم 

ت�رصبني، ت�ضحبني من �ضعري. لوهلة كرهت �ضعري 

من  ومي�ضكني  ي�رصبني  اأن  يريد  واحد  كل  الطويل، 

اأطبخ  اأعمل يف املنزل،  اأ�رصخ.  واأنا  �ضعري بق�ضوة، 

اأن  تريدين  ال  الدرا�ضة،  من  حترمني  اأمي  واأنظف، 

املنزل  يف  مكانها  املراأة  اإن  تقول  معلمة،  اأ�ضبح 

التي  الغليظة  والع�ضا  علم،  من  لديها  �ضار  مهما 

تهددين بها دوما، وموافقتها على تزويجي من ابن 

العا�رصة من عمري،  اأكن قد تعديت بعد  خايل، ومل 

اأول  باأن  اأخربته  خلايل،  كلمة  اأعطت  اأمي،  وافقت 

ابنة �ضوف تنجبها �ضتكون البنه()5( .

االأم  وموقف  �ضلوك  يف  العجيب  التناق�ض  هذا  اإن 

ب�ضورة  عليه  يدلل  بناتها  مع  والعنيف  القامع 

بالغة الداللة �ضلوك االأم ميا يف رواية �ضيدات القمر 

تنهال  عندما  احلارثي  جوخه  العمانية  للروائية 

عليها بال�ضوط وتقوم بتك�ضري الهاتف النقال عقابا 

ال�ضاب  مع  الغرامية  عالقتها  اكت�ضفت  اأن  بعد  لها 

اأن ميا كانت فتاة  اأحمد. وتتاأتى تلك املفارقة من 

لتبقى  اآخر،  �ضاب  اأمها من  اأن تزوجها  عا�ضقة قبل 

اأعماقها  تخفيها يف طيات  ع�ضقها وخيبته  حكاية 

اجلريحة، فكيف المراأة عرفت معنى الع�ضق وعانت 

هذا  تتخذ  اأن  اأحالمها  حتقيق  على  عجزها  من 

املوقف العنيف من ابنتها لندن عندما عرفت بق�ضة 

اأن  يحاول  الذي  االأب  موقف  خالف  على  ع�ضقها 

يوا�ضيها يف اأحزانها )يف اأحد املواقف املمتدة على 

يف  وانفجرت  االأنوار  اأطفاأت  ال�ضيب،  �ضاطئ  طول 

البكاء . مل اأرها تبكي منذ اأن كانت طفلة حتى العام 

وك�رصت  بال�ضوط،  اأمها  عليها  انهالت  حني  الفائت 

التي كانت فيما م�ضى  اإن ميا  النقال()6(.  هاتفها 

ب�رصب  �ضاملة  والدتها  لقيام  راف�ضا  موقفا  تتخذ 

عليها،  الكلية  �ضلطتها  وممار�ضة  خولة،  �ضقيقتها 

تعود  التي  هي  اخلا�ضة،  زينتها  �ضعيد  على  حتى 

لتمار�ض العنف مع ابنتها الحقا، فما الذي يجعل تلك 

ال�ضخ�ضية التي كانت ترف�ض �ضلوك والدتها القا�ضي 

ابنتها عندما  الدور مع  مع �ضقيقتها، متار�ض نف�ض 

يرتبط  فهل  ؟  اأما  وتغدو  واالأدوار،  املواقع  تتبدل 

�ضلوك العنف باملوقع االجتماعي للمراأة؟ وما يجعل 

املراأة تعيد اإنتاج اأدوارها القامعة مع بناتها؟ )ميا 

تت�ضايق من �رصب اأمها خلولة على اأتفه االأ�ضباب. 

لترتك  لكن  �ضاأنها،  فهذا  الزينة  حتب  ال  كانت  اإذا 

التي  املقموعة  ال�ضخ�ضية  اإن  حالها()7(.  يف  خولة 

حتاول  �ضخ�ضية  هي  واخليبة  االإحباط  من  عانت 

ممار�ضة  اإعادة  خالل  من  بنف�ضها  ثقتها  ت�ضرتد  اأن 
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نف�ض الدور القامع. وقد �ضاهم ال�ضعور باالإحباط يف 

تاأزمي تلك ال�ضخ�ضية التي ظلت رغم �ضنوات زوجها 

الطويلة عاجزة عن اأن تقول لزوجها كلمة حب على 

ان�ضياع وخ�ضوع  �ضوى  يكن  اأن زواجها مل  اعتبار 

الذي  االختيار  هذا  رف�ض  عن  وعجز  االأهل،  لرغبة 

مل ت�ضتطع اأن تتمرد عليه، ولذلك فاإن هذا االإحباط 

نف�ضيا ينعك�ض على �ضلوك ال�ضخ�ضية �ضلبيا فتحاول 

تلك  اإحباط  لنف�ضها من خالل  تنتقم  اأن  �ضعوريا  ال 

العالقة التي ا�ضتطاعت لندن اأن ت�ضتب�ضل الإجناحها، 

تك�ضف  مع�ضوقها  مع  وعالقتها  التجربة  واقع  لكن 

عن �ضخ�ضية اأخرى نقي�ضة ملا كانت تتمناه وتريده 

فتطلب الطالق منه وهما يف مرحلة كتب الكتاب. 

ال�ضائدة  والثقافة  املجتمع  اأن  ال�ضلوك  لقد عزز هذا 

الرجل  من  لكل  االجتماعية  االأدوار  حتدد  التي 

اإىل  تتحول  عندما  باملراأة  تدفع  التي  هي  واملراأة، 

الدور  ولعب  العنيف،  ال�ضلوك  هذا  ممار�ضة  اإىل  اأم 

القدمي الذي كانت تلعبه اأمها معها ومع �ضقيقاتها، 

اأن تلك الثقافة ومنظومة قيمها االجتماعية  طاملا 

املوؤثر  فعلها  ومتار�ض  ذاتها،  اإنتاج  تعيد  زالت  ما 

من  الرغم  على  ال�ضائدة،  واملفاهيم  العالقات  يف 

ت�ضتطع  مل  والتي  الواقع،  ي�ضهدها  التي  التحوالت 

اأن مت�ض جوهر تلك العالقات والقيم املكر�ضة زمنا 

اال�ضتهالك  قيم  اإطار  يف  تاأثريها  ظل  اإذ  طويال، 

واحلداثة اخلارجية.

اإىل  البحر  رائحة  روايتها  يف  اخلمي�ض  اأميمه  تنزع 

وقهرها  املراأة  ا�ضطهاد  من  اآخر  �ضكل  عن  الك�ضف 

التي  واالأقدار  االجتماعي  الواقع  يفر�ضه  لذاتها، 

اأي  لها  اأن يكون  املراأة م�ضريها دون  تفر�ض على 

ل�ضخ�ضية  وزجرها  قمعها  عرب  وذلك  فيها،  راأي 

املقموعة داخل  ال�ضخ�ضية  التي متثل  �ضعاد  الطفلة 

بطلة الرواية بهيجة، وكاأن هذا �ضلوكها القامع لها 

موجه ب�ضورة مبا�رصة اإىل �ضخ�ضيتها االأخرى التي 

اأن ت�ضتقيظ، واأن تعرب عن نف�ضها ورغباتها  حتاول 

ب�ضبب  واالإ�ضباع  التفتح  من  حرمت  التي  املكبوتة، 

يف  كاأم،  مل�ضوؤولياتها  وحتملها  املبكر  زواجها 

عمر مبكر فر�ضه عليها اأهلها) كانت بهيجة عندما 

تنهر) �ضعاد( فاإنها تنهر تلك اخلرقاء بداخلها التي 

اأن ترق�ض وتتهادى باأثواب ق�ضرية  ما برحت تود 

�ضعاد  ترتديها  التي  كتلك  ومغرية،  خفيفة  وعباءة 

 .  )8( الن�ضاء(  وتوبيخ  �ضعد(  بتذمر)  تبايل  اأن  دون 

من جانب اآخر ي�ضكل �ضلوك بهيجة القمعي مع �ضعاد 

ال�ضعوري  كدافع  متار�ضها  كانت  تعوي�ض  و�ضيلة 

�ضالح  اأم  ظلت  اأن  بعد  الذاتي،  توازنها  لتحقيق 

�ضيدة البيت متار�ض نف�ض ال�ضلوك القمعي معها، الأن 

هذا  ممار�ضة  اإىل  عادة  تلجاأ  املقموعة  ال�ضخ�ضية 

الدور مع من هو اأ�ضعف منها، لكي ت�ضرتد تلك الثقة 

الغائبة بنف�ضها من جديد، وهكذا يتنا�ضل القمع الذي 

املراأة بو�ضفه نتيجة تفر�ضها  املراأة بحق  متار�ضه 

طبيعة العالقات االجتماعية القائمة يف الواقع.
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138

كمال ال�ضليبي

طائر حكيم م�صن حطَّ على �صنديانة، كلما راأى اأكرث

تكلم اأقل.. كلما تكلم اأقل �صمع اأكرث..

ابرز  اأحد  يعد  والذي  عاما،  وثمانني  اثنني  عن  ال�ضليبي  كمال  اللبناين  املفكر  تويف 

املوؤرخني العرب ممن بحثوا يف تاريخ لبنان واملنطقة العربية وتاريخ الديانات.
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ال�صليبي على املدار يدور، 

وكان يبوح مبا عنده نحو هذا 

اأو ذاك من املوؤلفني يف التاريخ. 

وكان، اإذ يرتدد اإىل غرفتي، 

كاأنه يرغب يف اأن يكون ال�صدى 

اأني�صًا له، واأن تكون العذوبة 

واأن تكون �صحة الراأي هما ما 

يتجلى وما يجعله اأقرب اإىل 

النا�ش، اأقرب اإيل. وكان على 

راأي اأول ثم راأي اآخر، وراأي 

ي�صتند اإىل حمطات يف ذهنه، 

يف رحلته اإىل امل�صري الآين 

وامل�صافر اإىل ما بعد..

كمال ال�صليبي، 

وجه ثقافـي.. وجه بريوتي

�شوقي ابي �شقرا ]

هوذا الدكتور كمال ال�ضليبي الذي جعلني 

الأنه  واأظنه  كله،  والثوب  املريول،  اأنف�ض 

رحل عن املكان وعن بهجة احلياة ورونق 

االأوراق  تزال  وال  يكتب،  يزال  ال  العمل، 

فكره  واإىل  طاولته  واإىل  قلمه  اإىل  حتن 

الذي ي�ضتغل طوال اخللق وعلى وقع النار 

االأيام  وقع  وعلى  العليقة،  يف  هبت  التي 

التي كانت له وكان لها وكان مثمراً الأنه 

�ضجرة الأنه معرفة الأنه ذلك املقتدر وذلك 

االأكادميي املمتلىء والد�ضم ال�ضمات.

الرفقة  وتلك  ال�ضداقة  بتلك  اأحفل  اأزال  وال 

الداخلية، وباأنه طاملا كان ذلك االآتي نحوي 

واأنا  احلمراء،  ال�ضيف يف مكتبي يف  وذلك 

يف جريدة »النهار« من القرن املا�ضي. 



وكان دائمًا من حملة االأفكار من حملة الراأي، 

ال�ضواب  يدعى  عما  اأبحاثه  ملعب  يف  هو  اإذ 

التي  باحلجة  متقدمًا  يكون  واأن  والت�ضويب 

ترتاكم واإذا هي توائم يف توائم واإذا هو هادىء 

فرط  من  ويكاد  الكلمة،  هادىء  اجللو�ض، 

عر�ضه  وير�ضل  يو�ضو�ض  يكون  اأن  ا�ضتقامته 

ومقوالته كما هو املطر الناعم وكما هو احلوار 

اللطيف. بلى وكل ذلك كاأنه يف اإناء من البلور، 

ينته  مل  الذي  قدا�ضه  القدا�ض  من  مبخرة  ويف 

الزوايا  اإىل  ال�ضل�ضلة،  اإىل  اأ�ضاف  واإمنا  منه 

واإىل القارىء، اأطيب العطر، واأرق الن�ضمات من 

مزماره من دوالبه الهوائي من ذاته املحكمة 

اإن  الذي  خبزه  ومن  اخلا�ضة  �ضناعته  من 

ق�ضمته زاد فلقات وقطعًا ولقمة فوق لقمة.

يف  وكان  بالتوؤدة  يزدان  ال�ضليبي  وكان 

ح�ضور  وذا  دراية  ذا  واأنا  هو  حيث  املجل�ض 

يف ما يجري هنا ويف اخلارج حني يت�ضل به 

هذا ات�ضااًل قوميًا وغارقًا يف املياه ال�ضافية 

والنقية اإىل ركبتيه، اإىل م�ضعله الذي بني يديه 

مثلما  العتمة  نزلت  ولو  م�ضيئًا  يبقى  والذي 

ينزل الغراب.

وال�ضليبي لعله من االأجّل من جراء الفهم ومن 

يتبع  وما  التاريخ  عر�ضات  يف  النكهة  جراء 

من املدونات ومن الكتابات يف �ضتى االأحداث 

واأ�رصاب الوقائع.

الداخل،  تكمن يف  ذا حمية  كان  اأنه  له  واأذكر 

وذا ب�ضطة من القول اإىل جممل ال�ضك والعكوف 

على الق�ضايا يف بالدنا، ويف بلدنا لبنان ويف 

اإىل ما هنالك  تاريخيًا.  �ضائر ما هو مطروح  

من ال�ضفات التي تتطلب الب�ضرية الثاقبة واأن 

اإليه واأن ميد ال�رصاع  يبلغ املركب، واأن ي�ضعد 

يف كل اجتاه.

االأوان  هو  ملا  املدركني  من  كان  وال�ضليبي 

اإحلاحه  وحتت  خيمته  وحتت  فيه  نحن  الذي 

واإندفاعه وكان يطلع القمر من ف�ضائه، ينري لنا 

الدروب الرتابية وكاأنها يف �ضياقه، يف م�ضاره 

الذاهب اإىل االأكمة، اإىل النقطة، اإىل القمر عينه، 

واإذن هي ال�رصاط، وهي اللقيا، وهي املكافاأة. 

اإذ كان �ضبوراً، وذلك هو املفتاح. ويف التاريخ 

يتكىء ال�ضرب على املنت وعلى الهام�ض، وال ما 

ويعطل  االقتناع  يعطل  ما  وال  ال�رصود،  يتيح 

لدى  جامدة  تكون  واأن  االأحداث،  عن  البيان 

ويف  حتوالتها  يف  اأي�ضًا  تكون  واأن  املوؤرخ 

جماريها نحو الغاية نحو التجلي ونحو اجلالء 

عن الغام�ض ونحو التف�ضري حتى منتهى الق�ضة 

واأن تتبدد الغ�ضة والزحام الذي يغطي الدرع، 

يغطي العقل. فال هروب من ذلك يف اأي و�ضع 

واأي اإنتقال.

مبا  يبوح  وكان  يدور،  املدار  على  وال�ضليبي 

عنده نحو هذا اأو ذاك من املوؤلفني يف التاريخ. 

وكان، اإذ يرتدد اإىل غرفتي، كاأنه يرغب يف اأن 

يكون ال�ضدى اأني�ضًا له، واأن تكون العذوبة واأن 

الراأي هما ما يتجلى وما يجعله  تكون �ضحة 

اأقرب اإىل النا�ض، اأقرب اإيل. وكان على راأي اأول 

ثم راأي اآخر، وراأي ي�ضتند اإىل حمطات يف ذهنه، 

ما  اإىل  وامل�ضافر  االآين  امل�ضري  اإىل  رحلته  يف 

بعد. وهو الربوت�ضتانتي واملوؤمن واملدقق حراً 

وعلى غاربه حتى كاأنه ارتدى الرداء اجلميل، 

واإرتدى رداء النظرة اجلديدة اإىل التوراة. وكان 

عن  الكا�ضف  �ضري  املجال،  هذا  يف  �ضار  الذي 
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معامله  رحاب  يف  يجول  هو  وعما  الغمو�ض، 

م�ضمار  امل�ضمار،  يف  التقدم  من  االأدلة،  من 

اأمامه،  بينة مما  على  يكون  واأن  الهدف  بلوغ 

وحيث  ومتناق�ضة  كاملة  درا�ضات  هو  مما 

ال�ضد،  ي�ضارع  ال�ضد  وحيث  و�ضده،  النقي�ض 

ف�ضفا�ض  اأنه  ذلك  عنده.  ذلك  من  اأح�ضن  وال 

البحث  الفطنة فطنة  والتاأمل، ويف  الدر�ض  يف 

واملقدمات  الطروحات  بع�ض  يف  واالنغما�ض 

والن�ضو�ض القدمية واحلديثة.

وكان الذي يعجن كل هذا وميتلك ع�ضا القيادة 

ليكون الرغيف ويفنى اجلوع. واأنني، من ذكريات 

االكتمال  العهد، ومطلع  اأوائل  وكانت يف  معه، 

ومرحلة االبتكار ظهر اأن ال�ضداقة هي اجلوهر، 

اأراه  اجلميع،  وانني جتاه  القيم،  القيم هي  واأن 

يكرب يف املمات مثلما كان يف احلياة.

واالأخري،  ال�ضابق  م�ضواره  يف  ال�ضليبي،  ولعل 

يف  ومنوذج  اللبناين،  االأكادميي  منوذج 

الأننا  نلتهب  كوننا  وعن  وثائقنا  عن  التحري 

يف العط�ض الدائم. والأننا ال ندري ما علينا اأن 

ندري، والأننا، وحر�ضًا على املقام، ذلك �ضبب 

كان  حتفه  احلتف  اإذ  احلرقة.  ويف  اللوعة  يف 

باكراً، واإذ ال اأحد اأال يرقى اإىل اعتبار ال�ضليبي 

يتزيا  بزي العامل، ون�ضيف اأنه العامل الذي له 

مراحل،  عن  تعبرياً  ت�ضكل  جمعاء  وهي  لغته 

النادرة  الب�ضائر  ذوي  العلماء  من  حقبة  عن 

له  مقطع  واأي  له  �ضطر  اأي  يف  الكثافة  وذوي 

واأي تاأليف له.

وال غياب عنه وال نحن نن�ضى كونه من العازفني 

وعلى  الع�رص،  ربابة  على  الراهن،  الوتر  على 

اأننا نفقد به بع�ض ج�ضدنا العلمي رويداً رويداً، 

واننا وكمال ال�ضليبي الذي انق�ضى مل ينق�ض 

�ضاأنه. ونحن نرحب باآثاره لتجلو لتمحو الداكن 

ربوعنا.  يف  عبريه  يبقى  الذي  قلمه  لريتاح 

ويعز علينا اأنه لن يكون وجهًا بريوتيًا يعي�ض 

الواقع ووجهًا المعًا يف و�ضطنا الثقايف. ويعز 

التاريخ و�ضكب عليه ماء  اإ�ضتغل يف  اأنه  علينا 

ها  و�رصب  واملجهول  املعلوم  و�ضبك  النقا�ض 

هنا �رصبته ال�ضاخمة نحو ال�ضدق يف املزاولة 

اإىل  بل  قبة  اإىل  النمو من حبة وحبتني  ونحو 

قباب هي للتاأمل وهي للنا�ض وهي العالمة يف 

اأي حفل اأي �ضباق.    
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 1994 العام  يف  مرة  الأول  التقيته  حني  اأذكر  اأزال  ال 

وكانت املنا�ضبة حواراً مطّواًل يف مو�ضوع التاريخ لكتابي 

الن�ض  »اإ�ضارات  بعنوان   1995 العام  يف  ن�رصته  الذي 

املوؤرخ  كان  والفن.  واالدب  الفكر  واالإبداع« حوارات يف 

وطروحات  �ضهرة  على  ي�ضتوي  ال�ضليبي  كمال  االإ�ضكايل 

املقايي�ض  كتاباته  يف  وجامعًا  اآن.  يف  ودقيقة  خمتلفة 

ال�ضعب  من  االأفق.  املفتوح  املعريف  والربط  االكادميية 

اأن تعرف كمال ال�ضليبي عن قرب وال ت�ضبح �ضديقًا له. 

اأما  عني،  األف  للعقل  والدرا�ضات  االأبحاث  يف  اأن  يعرف 

دفء  �ضوى  �ضيء  فال  االن�ضانية  والعالقات  احلياة  يف 

بل  للوّد ق�ضية  يف�ضد  ال  الراأي  واختالف  القلب وحرارته. 

لفرط  امل�ضاء اخلريفي يذّكرين به  لعّله يعّزز املحبة. هذا 

ما اأحبه. اإذ لطاملا �ضمعته يرّدد باأن اأجمل املناخات يف 

العامل: »خريف بريوت و�ضتاء م�رص وربيع ال�ضام و�ضيف 

جبل لبنان«. الهادئ من فرط رقته يكاد اأن يهم�ض. هذا 

الهدوء الذي يلّفك حني تلتقيه فتظّن اأن �ضيء اآخر ي�ضغله 

اأر�ضاه  قد  كان  ما  لين�ضف  هوادة  بال  يبحث  يقلقه.  اأو 

وال  اأناقة حتوم  اآن.  احلرير و�ضالبته يف  رّقة  قبل وقت. 

ترجتل.  ثمينة  حجارة  وكاأنها  بالكلمات  ي�ضن  ت�ضتقر. 

كمال ال�صليبي

 �سورة �سخ�سية عن قرب

�شليمان بختي ]

بختي: �صاألته عن دور امل�صيحيني 

فقال: »ل اأرى اي دور لهم خارج 

الرتبية والتعليم والثقافة، ل 

اأراهم خارج النه�صة والإ�صالح 

والتنوير«. و�صاألته اي�صًا ملاذا مل 

يكتب كثريًا فـي التاريخ العربي 

مثلما كتب فـي تاريخ لبنان؟ 

اأجاب: »اللبنانيون باتوا م�صتعدين 

لقبول تاريخهم اأكرث من العرب«. 

واأ�صاف: »ال�صعوب احلّرة تقبل 

وت�صنع الثورات واحلروب 

الأهلية اأما ال�صعوب امل�صتعبدة 

فت�صنع النقالبات واملوؤامرات 

والد�صائ�ش«.



مبا  بتعب  كالم.  لدون  الكالم  على  بقدرته  م�ضنى 

تريده احلقيقة. وكلما اأراد اأن يهرب باإح�ضان يتكئ 

على قول لل�ضحفي الراحل مي�ضال اأبو جودة: »الذي 

يعرف ال يحكي، والذي يحكي ال يعرف. والذي لديه 

ال يفعل والذي يفعل لي�ض لديه«.

يذهب اإىل العلم ذهاب راهب اإىل �ضومعته ولكنه حمب 

للحياة مقبل عليها، ويقدر كل ما هو جميل وي�ضتمتع به 

ويطرب له منظراً طبيعيًا كان اأو غناء اأو طعامًا اأو �ضعراً 

اأو طرفة. يحفظ �ضعر املتنبي ويراه االأعظم بني �ضعراء 

ونواحيها.  العربية  اجلهات  يف  حتّركًا  واالأكرث  العرب 

اأن  يف  كبرية  متعة  ويجد  واالإ�ضغاء  اال�ضتماع  يح�ضن 

ي�رصك غريه معه فيما يعرفه من ق�ض�ض ونوادر مده�ضة 

ال تنتهي وتت�ضل باحلياة والتاريخ وال�ضيا�ضة والثقافة 

ة حتمل اإىل طرافتها مغزاها الثابت  واحل�ضارة. وكل ق�ضّ

اجتماعها:  يندر  �ضفات  �ضخ�ضيته  يف  جمع  العميق. 

على  فائقة  وقدرة  خارقة،  ذاكرة  حاد،  فطري  ذكاء 

يف  تخ�ضى  ال  ادبية  جراأة  والواقع،  النظرية  بني  الربط 

االحتفاظ  تقبل  ال  عقلية  و�ضجاعة  الئم،  لومة  احلق 

بل  رفيع.  اأخالقي  وح�ّض  خطاه،  له  يثبت  مبا  بالذهن 

و�ضيخ ع�ضرية يف  االخالق،  اأر�ضتقراطي يف  ما هو  كل 

ك�ضف  يف  امللك  من  اأكرث  وملكي  تالميذه،  مع  العالقة 

احلقيقة واالإعالن عنها، وكادح جماهد يف جمال العقل 

دعوة  اأو  فر�ضة  يعتربها  فكان  ال�ضداقة  اما  املثاقفة. 

لت�ضجيل انت�ضارات على احلياة والزمن واملفارقات. ال 

للخروج منه  العجب يف املنهاج وي�ضعى دومًا  يعجبه 

كان  اللعبة.  قواعد  يتقن  اأن  بعد  وعليه وخا�ضة  وعنه 

يرّدد اأمامنا ما قاله اأبوقراط غري مرة: »احلياة ق�ضرية، 

وال�ضعي  االمور �ضعب،  على  واحلكم  والتجربة خماتلة 

تالميذه  اأحد  مرة  غري  �ضاألت  متوا�ضل«.  املعرفة  اإىل 

اجلامعات  احدى  يف  جامعيًا  اأ�ضتاذاً  اليوم  واأ�ضبح 

االملانية عن اأهم ما تعّلمه ودر�ضه على يد الدكتور كمال 

ال�ضليبي، فاأجاب: »عّلمني ماذا اأقراأ يف الوثيقة، وماذا 

ال اأقراأ يف الوثيقة«. كانت لديه طريقة خا�ضة للكتابة 

بالعربية فهو يكتب ما يريد على �ضفحة ثم يحذف كل 

املعنى  بيانه  املعنى. كان  توؤثر على  التي ال  الكلمات 

على ما يقول ال�ضيخ عبداهلل العاليلي. نقو�ضه التاريخية 

وليدة  التاريخية  نقو�ضه  املعنى.  في�ض  نحو  �ضائرة 

مرا�ض �ضعب وتدريب داخلي عميق. كان يريد اأن ي�ضل 

باأ�ضلوبه اإىل الدقة العلمية و�ضالمة التعبري و�ضال�ضته يف 

لغة عربية احبها منذ ال�ضغر، ومنذ اأن اأح�رص له والده 

الطبيب �ضليمان ال�ضليبي، معلمًا خا�ضًا در�ض على يده 

القراآن حلّثه على االتقان وبيان خمارج االألفاظ. وكان 

النبوي  احلديث  يقراأ  بالعربية  بالكتابة  ي�رصع  اأن  قبل 

ال�رصيف وديوان املتنبي ومروج الذهب.

روى لنا غري مرة انه يف بداية عهده يف التعليم اجلامعي، 

يف اجلامعة االمريكية يف بريوت، �ضوب منت�ضف القرن 

املا�ضي كان يعرف التلميذ من لهجته وطريقة لبا�ضه 

اإىل اي طائفة انتمى ومن اأي منطقة اأتى ثم بعد عقد اأو 

بع�ضهم،  ي�ضبهون  الطالب  امليزة و�ضار  فقد هذه  اكرث 

امل�ضتوى  على  اللبنانية  للفكرة  جناح  عرفه  يف  وهذا 

تلك،  والتوا�ضلي. ويف مالحظته  والثقايف  االجتماعي 

لبنان  �ضورة  ينقل  اأن  هّمه  كان  كلها  جتربته  ويف 

نطاق  من  التاريخية 

نطاق  اإىل  االأ�ضطورة 

احلقيقة مدركًا اأن وعي 

التاريخية  احلقيقة 

املجّردة هو خري اأ�ضا�ض 

لبناء املجتمع. 

التجّرد  هو  »التاريخ 

يوؤكد  اإال«،  لي�ض 

اأنه  واح�ضب  ال�ضليبي. 

يف معاجلته املو�ضوع 

لبنان،  يف  التاريخي 

�ضالح  هدى  على  �ضار 

بن يحيى بقوله »اأردت 

ي�ضتفيد  �ضيئًا  اأجمع  اأن 

معرفة  من  اخللف  منه 

ال  الأين  ال�ضلف،  اخبار 
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وال  فيهم،  مما  باأزيد  ي�ضفهم  ال�ضلف  يف  متغاليًا  اأريد 

ح�ضوداً فينعتهم مبا لي�ض فيهم«.

قلبه يف  اإىل  االأحب  الكتاب  اأن  قلت  اذا  �رصاً  اأف�ضي  وال 

انه  تاريخ لبنان كان »منطلق تاريخ لبنان«. وال�ضبب 

ومن  اللبنانية،  احلرب  اثناء  االردن  عّمان،  يف  كتبه 

الذاكرة ما »كانت مراجعي معي، وملا عدت اإىل بريوت 

دّونت املراجع ودفعته اإىل الن�رص«، يقول. مل يخ�ضع يف 

حياته الأمر �ضوى احلقيقة واحلرية وال�ضدق يف املزاولة 

والتحري عن ال�ضدق. �ضاألته غري مرة وو�ضعت ال�ضوؤال 

كانت   1967 حرب  اأن  تعتقد  هل  التايل:  ال�ضكل  على 

»ال  اأجاب:  العربية؟  االو�ضاع  تدهور  يف  اأخيل  كعب 

اأحّبذ ا�ضتخدام الت�ضابيه واملجازات يف �ضياق االحكام 

الأنها تخرجك قلياًل اأو كثرياً عن احلقيقة«.

و�ضاألته يف املقابلة عن دور امل�ضيحيني فقال: »ال اأرى 

اأي دور لهم خارج الرتبية والتعليم والثقافة، ال اأراهم 

اي�ضًا  و�ضاألته  والتنوير«.  واال�ضالح  النه�ضة  خارج 

ملاذا مل يكتب كثرياً يف التاريخ العربي مثلما كتب يف 

تاريخ لبنان؟ اجاب: »اللبنانيون باتوا م�ضتعدين لقبول 

احلّرة  »ال�ضعوب  واأ�ضاف:  العرب«.  من  اأكرث  تاريخهم 

ال�ضعوب  اأما  االهلية  واحلروب  الثورات  وت�ضنع  تقبل 

امل�ضتعبدة فت�ضنع االنقالبات واملوؤامرات والد�ضائ�ض«.

الرواية  احّب  اجتاه،  كل  يف  �رصاعه  ال�ضليبي  مّد 

اأن  قدرية  م�ضادفة  ولعّلها  ال�ضغف،  حّد  اإىل  واالأدب 

الدماغية  اإ�ضابته باجللطة  ليلة  قراأه  اآخر كتاب  يكون 

ربيع  اللبناين  للروائي  اإن«  الهوليداي  »طيور  رواية 

جابر والذي كتب عنه ال�ضليبي مرتني، مرة يف كتابه 

»بريوت والزمن« متناواًل روايته »بريوت مدينة العامل« 

ومرة يف بحث قّدمه يف موؤمتر يف اوك�ضفورد عن رواية 

عملني  املو�ضيقى  مع  له  وكانت  االجنليزي«.  »يو�ضف 

م�رصحيني من تاأليفه وتلحينه وقد فوجت يف اال�ضبوع 

املا�ضي انه كان قد اتفق مع اأحد املو�ضيقيني لتدوين 

امل�رصحيتني متهيداً لطبعهما ون�رصهما. وكان يف �ضهرة 

امليالد يعزف على البيانو لتالميذه واأ�ضدقائه االغاين 

وخ�ضو�ضًا  اجلل�ضات  يف  اأذكره  ال�ضهرية.  امليالدية 

رجل  �ضيافة  يف  املكث  بنا  يطيل  اإذ  اأحد  كل  ديوانية 

ن�رص علينا من ان�ضه الكثري، ومن حديث الطيب واحلنون 

واالثري، وتب�ضط الينا بعلمه وباأدبه، وقّلب ا�ضماعنا على 

ما يقول، وقّرب الينا املوارد وامل�ضادر و�ضّوب اخلطى، 

اأن »كل معرفة �ضحيحة تت�ضمن قدراً من  واأو�ضح لنا 

اأ�ضا�ض  هي  �ضحيحة  معرفة  »كل  وان  املتداول«،  نبذ 

كان  مهما  الفائدة  اإال  عنها  يتاأتى  وال  ال�ضحيح  الفكر 

وال�ضوؤال  بامل�رّصة  تاأتي  معرفة  كل  واإن  مو�ضوعها«. 

والده�ضة، واذا االإلفة طالعة من كل �ضوق من كل حنني.

اإىل  االوىل  الفتة:  بطريقة  وّزعها  ثالث �ضور  بيته  يف 

الي�ضار باب داره �ضورة و�ضعت يف اإطار الإخراج قيده 

فوق  و�ضورة  الهوية،  عن  املذهب  �ضطب  وقد  الفردي 

و�ضورة  وه�ضابها،  )قريته(  بحمدون  لتالل  البيانو 

لوالده الطبيب يف زّيه الع�ضكري اإبان عمله مع حكومة 

من  وبعد،  الربيطاين.  االنتداب  زمن  وال�ضودان  م�رص 

ال�ضعب اأن ميّر �ضحايف اجنبي يف بريوت وال ي�ضتاأن�ض 

يف  تالمذته  اأحد  ميّر  اأن  ال�ضعب  من  ال�ضليبي،  براأي 

اأن  ال�ضعب  من  خاطره،  ي�ضاأل  وال  غياب  بعد  بريوت 

كافيه  ال�ضيتي  يف  �ضبت  كل  القدامى  اال�ضدقاء  يلتقي 

االأحب  اجلل�ضة  ولكن  بينهم.  يكون  وال  اإقفالها(  )قبل 

اإىل قلبه فكانت ان ي�ضند راأ�ضه على اأحد اأعمدة اجلامع 

االموي يف دم�ضق وياأخذ الو�ضن اخلفيف اإىل قنطرة يف 

والك�ضف  البحث  تربته  الذي زرع يف  التاريخ  التاريخ. 

وزاوية النظر، واأينما زرع اأورف زرعه الأنه كان يبحث 

عاتقه،  على  املاأخوذ  والكمال  ال�ضواب  عن  اأتاه  فيما 

والهام�ض  واملنت  التاريخ  على  املتكئ  ال�ضرب  عن 

ال�ضري  يف  املكافاأة  تلك  احللية،  تلك  له  تكون  حتى 

من  الوثوق  كمال  عن  يبحث  الغمو�ض.  عن  الكا�ضف 

قوة  نق�ض، كمال  وما  والدائرة  ال�ضوء  اال�ضول، كمال 

والنزاهة  ال�ضجاعة  كمال  وت�ضل�ضلها،  وجراأتها  االفكار 

ومع  ماأخذ.  كل  منا  االآخذ  العامل  هذا  عن  وامل�ضوؤولية 

واأحوالهم،  بالنا�ض  باملعرفة،  �ضغف هائل  الكمال  هذا 

االآخرين  مع  البناء  يف  وباالأمل  وهويتها،  وباالر�ض 

ما�ضيًا وحا�رصاً وم�ضتقباًل وهو �ضالة كل كتابة.    

144نزوى العدد 69 / يناير 2012 

كمال ال�سليبي.. كمال ال�سليبي.. كمال ال�سليبي 

 s  s s



145] �ضاعرة وكاتبة من لبنان .

كمال ال�سليبي.. كمال ال�سليبي.. كمال ال�سليبي 

 s  s s

�ضمعُت  هكذا  ومهيب،  كبري  ا�ضم  ال�ضليبي،  كمال  هو 

 اأ�ضعر ب�ضلطان فكره 
ً
 عنه، وهو الذي كنت دائما 

ً
دائما 

التاريخي البحثي يطوف حولنا كما اأ�ضعر بلذة القراءة 

 من املا�ضي يحرك 
ً
لكل ما يبحث فيه ويحوله خربا 

احلا�رص، وهذا كله يدور عنده يف اإطار الفكر العلمي 

 من الن�ضيان اأو من 
ً
الذي لطاملا انت�ضل تواريخ واأحداثا 

املغالطات. �ضهران اأو ثالثة فقط قبل رحيله، التقيته 

والنا�رص  ال�ضديق  عند  نل�ضن  دار  مكتب  يف  م�ضادفة 

وكان  قليلة  دقائق  التقيته  بختي.  �ضليمان  واالأديب 

كلماته  كانت  بالكاد  االأحرى  اأو  بختي،  مع  يتكلم 

ويخرج.  ثم  من  ليعتذر  فمه  من  تطلع   
ً
جدا  الوجيزة 

بلقاء.  اإذا جاز ت�ضمية هذا  الوحيد به،  هذا هو لقائي 

 للذين عرفوه عن كثب من اأ�ضدقائي االأدباء، 
ً
فخالفا 

 اإمنا من خالل كتاباته، 
ً
اإذا   

ً
اأعرفه �ضخ�ضيا  فاأنا مل 

 يف 
ً
 جميال 

ً
وكان يل، كلما قراأته، اأن اأغو�ض غو�ضا 

انتباه  لفت  الذي  العامل  املوؤرخ  هذا  يكتبه  ما  عمق 

ال�رصق كما الغرب من دار�ضني وباحثني. 

كمال ال�صليبي 

عندما يخربنا عن ما�سينا 

�شباح زوين ]

ال�صليبي ي�صعرنا دائماً  باأنه نبع 

متدفق من املعلومات والوقائع، 

نبع ل ين�صب من العطاءات يف 

حقل التاريخ وعلمه حيث هو 

برز معلماً  كبرياً  ل ي�صاهى. 

ورود املعلومة ذاتها يف اأكرث من 

كتاب له، اأو يف اأكرث من ف�صل يف 

الكتاب الواحد، هو مبثابة التاأكيد 

على املعلومة والتاأكيد على 

�صوابية توثيقها. فتاأتي هي ذاتها 

ولو يف �صيغ بع�ش ال�صيء خمتلفة، 

تاأكيداً على كل ثيمة تناولها تناول 

ً علمياً  ممتازاً .



يف  يحفر  البحث  يف  فهو  الكبار،  العلماء  غرار  وعلى 

 
ً
بعيدا  يذهب  والرباهني،  واملعطيات  التواريخ  جوف 

يف عمق احلدث واخلرب اإىل اأن يجمع اليقني بالربهان 

اخليار  يرتك  فهو  تاريخية  الأ�ضباب  االأخري  غاب  واإن 

اأمام  للقارىء وقد ح�ضل االأمر غري مرة حيث ي�ضعنا 

ق�ضد  عن  املو�ضوع،  �ضحة  حول  والت�ضاوؤل  ال�ضك 

اأن يخرجنا من معتقدات را�ضخة قد حتتاج  واملغزى، 

اإىل نف�ض وبع�ض الت�ضاوؤل. 

اأ�ضفه  فقد  واالإخبار،  الِعْلم  اأي  ال�رصد،  جهة  من  اما 

اإىل كونه علمي بحت. نقراأ كل ف�ضل  اإ�ضافة  باجلذاب 

راٍو  اإزاء  وكاأننا  كتبه  من  اأي  ف�ضول  من  حدة  على 

باأكملها،  ع�ضور  على  بل  ال  ع�رصه،  على  �ضاهد  كبري 

االأول.  عهدها  منذ  مهدها،  منذ  االأحداث  عاي�ض  كاأنه 

فهو اإ�ضافة اإىل دقته وعلميته التاريخية واإ�ضافة اإىل 

وباملعلومة  باحلدث  ياأتي  وبراهينه،  الدقيق  توثيقه 

على  قدرته  لنا  يثبت  الرواية حيث  اإىل  اأ�ضبه  باأ�ضلوب 

واملعلوماتي  واجلاف  ال�ضارم  التاأريخ  بني  اجلمع 

وبني حتويل هذه املعلومة اإىل خرب ن�ضتهي قراءته وال 

روحه  فيها  ي�ضع  وقائع  يكتب  اإنه  امللل.  من  نخاف 

من جهة وحما�ضه من جهة اأخرى، وهما دعائم ملا قد 

باردة،  ح�ضابية  معلوماتية  اإح�ضائية  كتب  يف  جنده 

فمن خاللهما يحوله هو مادة جميلة مقروءة ومغرية.

اآخر كتاب له قراأته هذه ال�ضنة كان »املوارنة- �ضورة 

تاريخية« )عن دار نل�ضن(، هذا الكتاب ال�ضيق على غرار 

من  علمت  كما  وحيث  الهائل،  موؤرخنا  يكتبه  ما  كل 

�ضديقنا النا�رص وكما قال يف جانب من هذا الكتاب، 

اليه  ي�ضتند  م�ضدر  باأي  االإ�ضتعانة  دون  من  كتبه  اإنه 

امل�ضدر  الذاكرة،  من   
ً
راأ�ضا  كتبه  فهو  حججه.  ويربر 

العارفني.  بدقة  يعرف  ذاته، فغرف مما  املتكامل من 

 اإىل اأكرث من ف�ضل 
ً
وكتاب املوارنة هذا، اأخذين تلقائيا 

من ف�ضول كتاب �ضابق له وذائع ال�ضيت، اأال وهو »بيت 

اإمنا  املعلومات  تطابق  نالحظ  حيث  كثرية«  مبنازل 

 
ً
اأي�ضا  مبداأ  العلمي ومن  اأي  التكرارال�ضحيح  مبداأ  من 

تاأتي من �رصورة  التي  والزيادة  تغني  التي  االإ�ضافة 

التاريخي من  ال�ضياغة ويف تقدمي احلدث  التنوع يف 

نبع  باأنه   
ً
دائما  ي�ضعرنا  فال�ضليبي  الكثرية.  جوانبه 

من  ين�ضب  ال  نبع  والوقائع،  املعلومات  من  متدفق 

العطاءات يف حقل التاريخ وعلمه حيث هو برز معلما 

اأكرث من   ال ي�ضاهى. ورود املعلومة ذاتها يف 
ً
ً كبريا 

كتاب له، اأو يف اأكرث من ف�ضل يف الكتاب الواحد، هو 

�ضوابية  على  والتاأكيد  املعلومة  على  التاأكيد  مبثابة 

توثيقها. فتاأتي هي ذاتها ولو يف �ضيغ بع�ض ال�ضيء 

 
ً
 علميا 

ً
على كل ثيمة تناولها تناوال 

ً
تاأكيدا  خمتلفة، 

.
ً
ممتازا 

ال�ضدفة  باب  من  �ضواها  دون  الثيمة  هذه  على  واأركز 

من ناحية )كونها اأتت يف موؤلفه االأخري، اأي قبل اأ�ضهر 

امل�ضتحيل  من  الأنه  اأخرى  ناحية  ومن  وفاته(،  من 

تناول كمال ال�ضليبي يف كل ما كتبه يف ورقة واحدة، 

 
ً
لبنانيا  امل�ضمون  هذا  الأهمية  ثالثة  ناحية  ومن 

وهي  رابعة،  ناحية  وثمة  �ضواء.  حد  على   
ً
وعربيا 

املوارنة  على  يتكلم  ال�ضليبي  اأن  وهو  االأكرب،  احلافز 

كاأنه هو بذاته ماروين، يتكلم ب�ضغف كاأنه هو املنتمي 

انه  لين�ضينا  اللبنانية، ي�رصد ويخرب  اإىل هذه اجلماعة 

يف  اإيانا   
ً
وا�ضعا  اجلاف،  واحليادي  املدقق  العامل 

وال  لكن  واالندفاع.  والت�ضويق  احلما�ض  من  �ضفحات 

اأي انزالق خارج  �ضك يف ذلك، فهو يعرف كيف يلجم 

التاريخي   ن�ضه  ليبقي  العلمية،  التاريخية  املعلومة 

داخل الطابع البحثي ال�رصف، ولو مع تالوين طريقته 

واالأحداث. ومثال على هذا  التواريخ  قول  اجلميلة يف 

اإذا   من كتابه االأخري 
ً
اآخُذ مقطعا  التاأريخي،  االأ�ضلوب 

ً، يف ال�ضفحة 29، حيث يقول: »)...( وانقطع املوارنة 

اخلارجي،  العامل  عن  لبنان  جبل  اإىل  جلوئهم  بعد 

 
ً
�ضعبا  فاأ�ضبحوا  اجلديدة،  بيئتهم  بوعورة  وتطبعوا 

على   
ً
غيورا  الباأ�ض،  �ضديد  ال�ضفوف،  مرتا�ض   ،

ً
�ضلبا 

الكني�ضة  وا�ضتمرت  القتال.  يف   
ً
ماهرا  ودينه،  كيانه 

من  قريبة  فبقيت  القيادة،  مبهمات  تقوم  املارونية 

ال�ضعب، تر�ضده يف االأمور الروحية والزمنية وتوؤّمن له 

 خلربته )...(«.  
ً
م�ضتودعا 
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وال يبخل ال�ضليبي يف كالمه عن املوارنة وكاأنه جزء 

بعلمية  ولو  ب�ضغف  يتكلم  اأ�ضلفُت،  كما  جماعتها  من 

وتوثيقية يف اآن ! ففي الكتاب ذاته، يف الف�ضل »فرن�ضا 

 يف تعزيز 
ً
 واإ�ضهاما 

ً
حتقق حلم املوارنة«، يزيد اإ�ضهابا 

ليقول  وجاذبية  اإغراًء  لبنانيته،  يف  املاروين  ال�ضعور 

 حول انتداب فرن�ضا واحتاللها لبنان وحول كيف 
ً
مثال 

باإعالن  املوارنة  حلم   1920 �ضنة  الدولة  تلك  حققت 

: » فقامت هذه  الخ  الكبري كدولة م�ضتقلة  دولة لبنان 

التي نادى بها املوارنة منذ  الفكرة  اجلمهورية جت�ضد 

يف  املارونية  الكني�ضة  مكان  وحتّل  املت�رصفية  عهد 

من  اجلمهورية  هذه  ومتكنت   )...( الوطنية  القيادة 

الدميوقراطية  نظمها  وعلى  كيانها  على  املحافظة 

كانت  التي  الكبرية  واالأخطار  ال�ضعوبات  رغم  احلرة 

ان  الطبيعي  من  وكان   )...( بنموها  حتيط  تزال  وال 

يف  احلكم  دفة  لبنانيني،  كمواطنني  املوارنة،  يت�ضلم 

خلقها  يف  االأ�ضا�ضي  الدور  لهم  كان  التي  اجلمهورية 

ت�ضلم  رغم  انه  املجال  هذا  يف  ال�ضليبي  ويذكر   .»)...(

املوارنة م�ضوؤولية احلكم يف لبنان، فهذا الدور يجب اأال 

 عليهم وحدهم واإمنا على جميع اللبنانيني 
ً
يكون وقفا 

 
ً
. ويذكر كمال ال�ضليبي وبكثري من املديح متغنيا 

ً
معا 

ب�ضفات هذه الكتلة امل�ضيحية من �ضمن الكتل اللبنانية 

 ب�ضفات جمة متّيز 
ً
االأخرى يف اجل�ضم اللبناين، يذكر اإذا 

 رغم 
ً
بها، على حد قوله، املوارنة، فرياه موؤرخنا �ضعبا 

على  املحافظة  من  الع�ضور  عرب  متكن  حجمه  �ضغر 

هويته التاريخية من خالل املثابرة والن�ضال امل�ضتدمي 

والثبات يف املواقف الخ. 

مع ذلك ال يتوقف ال�ضليبي هنا فح�ضب، اأي انه مل ير�ض 

لنف�ضه باأن يكون جمرد راو خرّي ملجموعة لبنانية هي 

اأن يكون قبل كل �ضيء املنتقد  جماعة املوارنة، دون 

اإىل  االأمر  ي�ضل  عندما  احليادي  واملوؤرخ  ال�ضارم 

التحقيق والتوثيق، ويف هذا املجال مل يرتك ال�ضليبي 

�ضاردة اأو واردة اإال ون�رصها ليخربنا عن تفا�ضيل �ضعب 

اأو جمموعة لبنانية يف خناقاتها الطويلة عرب القرون 

على حدة  فئة  كل  واختالف والءات  انق�ضاماتها  ويف 

وما اإىل ذلك. وقد يعيدنا هذا املو�ضوع بكل �ضهولة اإىل 

واحلديث   
ً
جدا  القريب  تاريخنا  اإىل  الراهن،  تاريخنا 

امل�ضاهد  لبنان  يف  نعي�ض   
ً
راهنا  باأن  ليذكرنا   ،

ً
جدا 

 ذاتها! وكاأن الدور االأهم للعامل املوؤرخ 
ً
ذاتها اأو تقريبا 

هو املحافظة على ذاكرة �ضعب ما، على تاريخه، بغية 

اإىل  اأي حال بغية العودة  ا�ضتخال�ض العرب رمبا، ويف 

الوجود، من خالل املقارنة  اإىل جوهر  فل�ضفة احلياة، 

بني ما�ض وحا�رص. 

التي  املوا�ضيع  كل  يف  ال�ضليبي  كمال  به  يقوم  وما 

�ضك،  وال  اللبناين  املاروين  املو�ضوع  ويف  يتناولها، 

هو انه ال يقف عند اأجماد قد تكون وهمية وعاطفية 

بالذاتية  �ضعور  اأي  يتجاوز  بل  وع�ضائرية،  وتع�ضبية 

اأحا�ضي�ض كل ماروين  املفخمة وامل�ضخمة قد يدغدغ 

درا�ضة  كل  ويف   
ً
دائما  ال�ضليبي  يتخطى  ما،  حد  اإىل 

لي�ضل  العام  املطروح  يتخطى  يتناولها،  تاأريخية 
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لياأخذ  �ضددها  يف  هو  التي  الثيمة  لب  اإىل   
ً
عميقا 

كل  يف  املو�ضوعي  التفكري  اإىل  مهتم  وكل  القارىء 

التاريخ. فهو ال يكتفي  تفا�ضيل ودقائق  تف�ضيل من 

يف  يبحث  امنا  وجوهه  من  واحد  وجه  عند  باخلرب 

لديه.  التاريخية  ال�ضورة  العديدة حتى تكتمل  اأوجهه 

كتابه  يف  اأكان  وحمطة  ف�ضل  من  اأكرث  يف  يقل  اأومل 

االأخري »املوارنة �ضورة تاريخية« اأو يف كتابه الذائع 

لبنان  يف  املوارنة  اإن  كثرية«،  مبنازل  »بيت  ال�ضيت 

مروا بخالفات كثرية يف ما بينهم، يف ما بني قياداتهم 

اجلرح  االأ�ضبع على  ي�ضع  اأمل  ؟  الخ  فئاتهم  وخمتلف 

اأمل ي�ضكك  ؟  اأكرث من خطاأ قام به املوارنة  اإىل  لي�ضري 

واجلغرافية  واللغوية  والثقافية  العرقية  اأ�ضولهم  يف 

على  املوارنة  ادعاءات  كثرية  اأحيان  يف  لينق�ض 

اعرتف  ماروين،  اإىل كل  بالن�ضبة  جمالها وجاذبيتها 

اأو جماعات، كما   
ً
اأفرادا  بذلك ام مل يعرتف املوارنة، 

اأحد  وهو  وال�ضوك«  »ال�ضو�ضنة  يف  تفا�ضيل  من  جاء 

ف�ضول الكتاب الثاين االآنف الذكر ويف ف�ضول كثرية 

اأخرى من الكتاب ذاته ؟!

يقول ال�ضليبي يف ال�ضفحة 268 من الف�ضل االأخري يف 

النف�ض  خداع  ان  »وباخت�ضار،  الذكر:  ال�ضابق  الكتاب 

يف مو�ضوع التاريخ ترٌف  ال ت�ضتطيعه اال املجتمعات 

هذا  من  املجتمعات  ولدى   )...( وحدتها  من  الواثقة 

النوع خمزون وا�ضع من امل�ضالح امل�ضرتكة تعتمد عليه 

يف اختيار ما يحلو لها من ت�ضّور اأو تزييف ملا�ضيها، 

تاركة التاريخ احلقيقي للموؤرخني )...( اأما املجتمعات 

وهو  الرتف«.  هذا  تتحمل  فال  ذاتها  على  املنق�ضمة 

نوع  اإىل  ي�ضل  ان  جمتمع  اأي  اأراد  اذا  انه  يعني  بذلك 

ما�ضيه  حقيقة  يعرف  اأن   
ً
اأوال  فعليه  التما�ضك  من 

اأمام واقعه  اأو ذاك  اأن ي�ضع هذا ال�ضعب  وعلى املوؤرخ 

التاريخي كما هو، ب�رصاحته وواقعيته ومو�ضوعيته. 

يذّكر  اإذ  ملوؤرخنا،  الفتة  نظرة  وهذه  اأي�ضا،  هنا  من 

بني  حدث  خلط  ثمة  باأن  واللبنانيني،  كافة  العرب 

يزال  ال  قدمي  اعتقاد  �ضاد  حيث  واالإ�ضالم،  القومية 

، وهو اأن »القومية العربية جنحت يف زرع الوهم 
ً
قائما 

باأن  يوؤمنون  وجعلوهم  العرب  من  العامة  اأذهان  يف 

الواقع  يف  كان  لالإ�ضالم  والثقايف  ال�ضيا�ضي  التاريخ 

، االأمرالذي �ضكل م�ضكلة بالن�ضبة 
ً
 عربيا 

ً
 قوميا 

ً
تاريخا 

فهذا  لبنان  حالة  ويف   )...( امل�ضلمني  غري  العرب  اإىل 

البحث عن  اللبنانيني ويجعل  يزيد من اخلالفات بني 

 .»... 
ًً
الهوية التاريخية احلقيقية لبلدهم اأكرث تعقيدا 

حكاية  �رصد  يف  املوؤرخ  دور  فقط  يكمن  ال   
ً
اإذا 

دوره  ولي�ض  ما،  جماعة  اأو  ما  �ضعب  عن  »منوذجية« 

اأن  ميكن  مما  اأ�ضاطريها  باأجمل  احلكاية  هذه  تلوين 

يعجب هذا ال�ضعب اأو ذاك من حكايات مبهرة وقد تكون 

، اأي لي�ض دوره يقت�رص على نقل ما 
ً
غري حقيقية اأحيانا 

 عرب االأجيال، ولي�ض دوره من 
ً
تتناقله االأل�ضن �ضفهيا 

جهة اأخرى اأن يتم�ضك براأي ما اأو حتى براأيه ال�ضخ�ضي 

هو وبنظرته الذاتية، وال اأن ينحاز اإىل حادثة تاريخية 

االأ�ضل  طبق   
ً
مماثال  �رصده  كان  مهما  اأخرى  دون 

دوره  واملوثق.  واحلقيقي  االأ�ضلي  التاريخي  للحدث 

تكون  واأن  �رصفة،  تاريخية  حقائق  تذكري  يف  يكمن 

اأن ي�رصد ويبحث ويوثق  هذه احلقائق كاملة مكتملة، 

 بال�ضك، ف�ضيلة 
ً
ويقارن ويتحقق ولكن ان يت�ضلح دائما 

 الأن من دونها ال 
ً
ال�ضك التي مل تفارق ال�ضليبي يوما 

يحيا وال ميكنه اأن ي�ضتمر يف ما يفعل كما كان يقول. 

ال�ضك،   يف دائرة 
ً
اأي�ضا  اأن ي�ضع قارءه  ان ي�ضك يعني 

ان يجعله يت�ضاءل حول معطيات يعرفها وتبني الحقا 

دور  يكمن   ،
ً
واأي�ضا  خطاأ.  انها  املوؤرخ  جمهر  حتت   ً

يدح�ض  اأن  ال�ضليبي، يف  به كمال  الذي متيز  املوؤرخ 

ما هو �ضائد من اعتقادات، لي�ض ل�ضيء �ضوى لت�ضحيح 

اأو جماعة، ولبلوغ م�ضتوى واٍع وراٍق من  م�ضار �ضعب 

الفهم، ذلك الفهم ملا�ضٍ  قد ُيبنى عليه كل امل�ضتقبل. 

ولكن  اأ�ضطر،  يف  اخت�ضاره  ميكننا  ال  ال�ضليبي  كمال 

يكفي اأن نتناول، وبتوا�ضع، زاوية واحدة و�ضغرية من 

كم  نفهم  حتى  ال�ضخمة،  والبحثية  الفكرية  اجنازاته 

 الرجل الذي غادرنا للتو.  
ً
كان هائال 
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ال�ضليبي  كمال  اإن  االإطالق،  على  بالقول،  اأجازف  ال 

مل يكن جمرد موؤرخ مهم، بل هو مفكر ذو قامة علمية 

وكمال   ، يغريِّ فكر  وهناك  يتنزه،  فكر  هناك  با�ضقة. 

�ضدور  منذ  جعلنا،  اإذ  جذريًا،  اأفكارنا  غريِّ  ال�ضليبي 

�ضنة  يف  العرب«  جزيرة  من  جاءت  »التوراة  كتابه 

بعد  اأ�ضبحنا،  اأننا  اأي  خمتلفة،  بطريقة  نفكر   ،1985

قبل  عليه  كنا  ما  غري  التاأ�ضي�ضي،  الكتاب  هذا  قراءة 

قراءته. وهذا ما تفعله، من غري �ضك، االأفكار الكربى.

اأراد كمال ال�ضليبي ت�ضحيح ما هو م�ضتقر يف االأذهان 

كا�ضتقرار اأهرامات م�رص فوق ه�ضبة اجليزة، ف�ضّحح 

تاريخ لبنان اململوء باخلرافات واالأ�ضاليل، و�ضّحح 

اأفكارنا  و»�ضقلب«  واليهودية،  اإ�رصائيل  بني  تاريخ 

مئات  منذ  يقينيات  من  ورثته  ما  على  امل�ضتقرة 

هو  به  علق  ما  ي�ضحح  اأن  يريد  دائمًا  وكان  ال�ضنني. 

�ضخ�ضيًا من تاأويالت �ضيا�ضية بعيدة عنه متامًا، ف�ضدد 

العرب، وكان ي�رّص على عدم  اإىل  انتمائه  تاأكيد  على 

وهذا  فل�ضطيني  وهذا  �ضوري  وهذا  لبناين  هذا  القول 

عراقي، بل كان يقول: »هذه بالدنا«.

كمال ال�صليبي

لي�ص موؤرخاً يتنزه بل مفكر�ً يغري

�شقر اأبو فخر ]

مل يحاول اأحد من املوؤرخني العرب 

اأو من علماء الآثار العرب، نق�ش 

هذا الركام التوراتي، اإىل اأن بداأت 

تظهر يف العراق، خا�صة منذ �صنة 

1920 ف�صاعدًا، املدونات ال�صومرية 

والبابلية، ثم املدونات الأوغاريتية 

والآرامية يف �صوريا )راأ�ش �صمرا 

ثم مملكة ماري(، ليتبني اأن معظم 

اأ�صفار التوراة هي ن�صو�ش منحولة 

من الن�صو�ش العراقية وال�صورية 

القدمية. ومع ذلك مل يقدم اأي 

موؤرخ اأو عامل على بناء نظرية 

مغايرة للنظرية التقليدية يف �صاأن 

التوراة، اإىل اأن جاء كمال ال�صليبي 

وقدم نظرية متما�صكة يف هذا 

احلقل من املعرفة.



الديانة  ن�ضاأة  يف  نظريته  ينتقدوا  اأن  كثريون  اأراد 

املقابلة  اعتمد  اإنه  فقالوا  وجغرافيتها،  اليهودية 

اأنه،  وال�ضحيح  نظريته.  لربهان  وحدها  اللغوية 

يف  الواردة  االأ�ضماء  بني  اللغوية  املقابلة  اأعطى  واإن 

اجلزيرة  غرب  جنوب  يف  االأماكن  واأ�ضماء  التوراة 

العربية حيزاً كبرياً يف نظريته، اإال انه ا�ضتخدم ذلك يف 

الوقت نف�ضه.  �ضياق تاريخي، ويف ميدان جغرايف يف 

بن  ي�ضوع  دخول  ق�ضة  اأخذنا  لو  املثال،  �ضبيل  وعلى 

اأن  التوراة، جند  الواردة يف  املقد�ضة  االأر�ض  اإىل  نون 

له: دونك  نبو وقال  اإىل جبل  ي�ضوع  النبي مو�ضى قاد 

هذه االأر�ض، وقدم و�ضفًا ب�رصيًا لها تظهر من خالله 

مدينة اأريحا. واحلقيقة اأن َمن يقف اليوم على جبل نبو 

يف االأردن وينظر �ضوب اأريحا يف االأر�ض الفل�ضطينية 

وهذا  امليت.  البحر  هو  و�ضاحراً  مده�ضًا  م�ضهداً  يرى 

امل�ضهد ال�ضاحر خلت منه رواية التوراة. لكن لو وقفنا 

على جبل نبوه يف بالد ع�ضري، ونظرنا اإىل بلدة »يرحو« 

)يرحو = اأريحا( ملا �ضهدنا اأي منظر مده�ض. اإذاً، فاإن 

رواية التوراة يف �ضاأن دخول ي�ضوع بن نون اإىل اأريحا 

تتطابق  وتكاد  ع�ضري  من  ال�رصاة  بالد  جغرافية  تالئم 

معها، بينما تتنافر مع جغرافية فل�ضطني بو�ضوح.

 التاريخ التوراتي املقلوب

بل  متخيلة،  اأ�ضطورة  اإىل  حتول  تاريخًا  التوراة  لي�ضت 

هو خيال حتول اإىل تاريخ. واأراد ال�ضهيونيون حتويل 

احلقائق  اكت�ضاف  ين�ضد  اإن�ضاين  علم  من  االآثار  علم 

الربهان على �ضحة  �ضيا�ضي غر�ضه  علم  اإىل  العلمية، 

باتوا  اليوم  الدار�ضني  معظم  اأن  مع  التوراة،  مرويات 

مقتنعني باأن معظم ما ورد يف التوراة يرجع اإىل اأ�ضل 

قدمي جرى اكت�ضافه يف املدونات ال�ضومرية واالأكادية 

ف�ضفر  واالأوغاريتية،  وامل�رصية  واالأ�ضورية  والبابلية 

التكوين التوراتي، وال �ضيما يف ق�ضة الطوفان، يت�ضابه 

قايني  وق�ضة  غلغام�ض.  ملحمة  مع  الده�ضة  حد  اإىل 

وهابيل التي ترمز اإىل ال�رصاع بني الفالح والراعي هي 

حكاية  تطابق  وهي  وانكيدو،  غلغام�ض  ق�ضة  نف�ضها 

يعقوب وعي�ضو، مثلما تطابق ق�ض�ض قحطان وعدنان، 

وداود  املزارع،  خليفة  والزناتي  الرعاة  هالل  وبني 

حامل املقالع وغوليات حامل الرمح. و�ضفر ال�رصيعة 

ومزامري  حمورابي،  قوانني  من  م�رصوق  التوراة  يف 

داود م�ضتلة من ن�ضيد املوتى امل�رصي ومن املدونات 

االإوغاريتية املكت�ضفة حديثًا. 

ف�ضل  االإ�رصائيلي  االآثار  علم  فاإن  االأمر،  يكن  مهما 

حتديد  ويف  م�رص،  يف  االإ�رصائيليني  وجود  اإثبات  يف 

الع�رص،  الو�ضايا  فيه  نزلت  الذي  حوريب  جبل  مكان 

اإ�رصائيل يف  اأ�ضباط بني  واملحطات التي توقفت فيها 

اأثناء رحلة التيه يف برية �ضيناء. وجميع احلفريات يف 

الغربية مبا فيها تنقيبات كاتلني كينيون يف  ال�ضفة 

القد�ض بني 1961 و1976 مل تتمكن من اكت�ضاف اأي 

اآثار معمارية ميكن اأن ُتن�ضب اإىل داود اأو اإىل �ضليمان. 

يف  املحا�رص  االأ�ضتاذ  هريت�ضوغ،  زئيف  اأن  حتى 

االآثار  علم  اإن  �ضنة 1999  قال يف  اأبيب،  تلك  جامعة 

التوراتية  الرواية  اإثبات  اإىل  يهدف  الذي  االإ�رصائيلي 

اأما  م�ضدود.  طريق  اإىل  و�ضل  االأثرية  باملعطيات 

ي�رصائيل فنكل�ضتاين، وهو اأ�ضتاذ علم االآثار يف جامعة 

تل اأبيب، فيقول اإننا مل نعرث على اأي �ضواهد من مملكة 

وان  القد�ض،  يف  احلفريات  من  �ضنة   150 بعد  يهوذا 

ففي  االأ�ضاطري،  عامل  اإىل  تنتمي  نون  بن  ي�ضوع  ق�ضة 

فل�ضطني  يف  تكن  مل  اأريحا  الحتالل  املفرت�ض  الزمن 

مدن حم�ضنة، ومل تكن هناك مدن ذات اأ�ضوار.

يف  االإ�رصائيلي  االآثار  علم  ف�ضل  اإن  القول،  ق�ضارى 

التوراتية، يقوي، بطريقة  الرواية  الربهان على �ضحة 

من�ضاأ  اأن  يف  ال�ضليبي  كمال  نظرية  مبا�رصة،  غري 

التوراة كان يف ع�ضري وجنوب احلجاز.

التاريخ مي�شي على راأ�شه

واجلغرايف  املب�رص  فل�ضطني  اإىل  جاء   1838 �ضنة  يف 

االإجنليزي اإدوار روبن�ضون، وبداأ رحلته ما�ضيًا من مدينة 

فل�ضطني،  �ضمال  نحو  فل�ضطني  جنوب  يف  ال�ضبع  بري 

وكان ي�ضري ويف يده »العهد القدمي«. وملا مل يتمكن من 
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مطابقة جغرافية التوراة على االأر�ض الفل�ضطينية، راح 

البلدات والقرى،  اأ�ضماء  يطابق االأ�ضماء التوراتية على 

هي  واخلليل  التوراتية،  »�ضكيم«  هي  نابل�ض  فجعل 

القي�ض �ضارت »الخي�ض«، وقرية  اأم  »حربون«، وقرية 

اجليب باتت »جبعون«، وقلعة هريود يف القد�ض حتول 

�ضفر  يف  الواردة  و»عقرون«  داود«،  »قلعة  اإىل  ا�ضمها 

ي�ضوع �ضارت عاقر، و»اأيلون« باتت يالو، و»�رصفت« 

التوراتية اأ�ضبحت ال�رصفند... وهكذا.

مل يحاول اأحد من املوؤرخني العرب اأو من علماء االآثار 

العرب، نق�ض هذا الركام التوراتي، اإىل اأن بداأت تظهر 

يف العراق، خا�ضة منذ �ضنة 1920 ف�ضاعداً، املدونات 

االأوغاريتية  املدونات  ثم  والبابلية،  ال�ضومرية 

ماري(،  مملكة  ثم  �ضمرا  )راأ�ض  �ضوريا  يف  واالآرامية 

ن�ضو�ض منحولة  التوراة هي  اأ�ضفار  اأن معظم  ليتبني 

من الن�ضو�ض العراقية وال�ضورية القدمية. ومع ذلك مل 

يقدم اأي موؤرخ اأو عامل على بناء نظرية مغايرة للنظرية 

التقليدية يف �ضاأن التوراة، اإىل اأن جاء كمال ال�ضليبي 

وقدم نظرية متما�ضكة يف هذا احلقل من املعرفة.

منهج النظرية والبدايات

اجلا�رص  حمد  ال�ضيخ  العالمة  ن�رص   1977 عام  يف 

»املعجم اجلغرايف للمملكة العربية ال�ضعودية« )ا�ضرتك 

يف التاأليف عدد من املوؤلفني منهم حمد العقيلي وعبد 

وعندما  الزهراين(.  �ضالح  بن  وعلي  خمي�ض  بن  اهلل 

االأ�ضماء  معظم  اأن  اكت�ضف  ال�ضليبي  كمال  عليه  اطلع 

 600 نحو  طولها  يبلغ  منطقة  يف  موجودة  التوراتية 

كلم وعر�ضها نحو 200 كلم تدعى ع�ضري اأو بالد ال�رصاة 

اإىل ذلك �رصع  اليمن. وا�ضتناداً  بني الطائف وم�ضارف 

ال�ضوتية  احلروف  فاأهمل  جمدداً،  التوراة  درا�ضة  يف 

املوجودة حاليًا يف التوراة، واجتهد يف فهم املق�ضود 

واأدى  ال�ضاكنة،  باالأحرف  وردت  كما  الن�ضو�ض  من 

وقارن  القدمي«،  »العهد  ملقاطع  جديد  فهم  اإىل  ذلك 

القائمة يف  التاريخية واحلالية  االأماكن  باأ�ضماء  ذلك 

بالد ع�ضري التي وردت لدى اجلغرافيني العرب القدامى 

اأمثال احل�ضن الهمداين يف كتابه »�ضفة جزيرة العرب«، 

وياقوت احلموي يف كتابه »معجم البلدان«، وعاتق بن 

غيث البالدي يف كتابيه »معجم معامل احلجاز« و»معجم 

قبائل احلجاز«، وحمد اجلا�رص يف كتابه »معجم قبائل 

ال�رصاة  بالد  اأن  وا�ضتنتج  ال�ضعودية«،  العربية  اململكة 

وجنوب احلجاز هي ميدان تاريخ بني اإ�رصائيل، وهناك 

اأن�ضاأ داود و�ضليمان »مملكتهما«، وهناك ينبغي البحث 

ان  اأي  ا�ضتطراداً،  وامل�ضيحية  اليهودية،  اأ�ضول  عن 

اأحداث العهد القدمي مل تقع يف فل�ضطني، بل يف جنوب 

�ضواهد  االإطار  هذا  يف  وقدم  العربية،  اجلزيرة  غرب 

كثرية �ضبه حا�ضمة. وعلى �ضبيل املثال ذكر اأن »م�رص« 

الواردة يف التوراة لي�ضت م�رص االإفريقية بل هي قرية 

امل�رصمة يف ع�ضري، و»تهدم« هي االآن تهامة، و»اأر�ض 

يهوذا«، هي وهادة، و»�ضمرون« هي �ضمران، و»حورب« 
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اإىل  اأ�ضم  اأما »الفرات« فهو وادي  هي حارب احلالية. 

ثالث  الوادي  هذا  ويف  الطائف.  من  الغربي  اجلنوب 

قرى: اثنتان تدعيان فرات، وواحدة تدعى فرت. وكذلك 

»يردن« »التوراتية فهي تدعى ريدان، و»جبل نبو« هو 

االآن مرتفع قرب قرية نباة، تقابله قرية وراخ التي هي 

»يرحو« التوراتية املرتجمة اإىل اأريحا... وهكذا.

اأطلقت نظرية كمال ال�ضليبي هذه، والتي �ضاغها يف 

كتاب رئي�ض هو »التوراة جاءت من جزيرة العرب« ويف 

�ضعب  واأ�رصار  التوراة  »خفايا  هما:  م�ضاندين  كتابني 

اإ�رصائيل«، و»حروب داود«، موجة من ال�ضجال العلمي، 

�ضمدت،  النظرية  هذه  اأن  كله  ذلك  حم�ضلة  وكانت 

اإليها كثري  التي مال  والنبذ  التحطيم  نزعة  بقوة،اأمام 

من البحاثة واملوؤرخني، وكر�ضت نف�ضها عالمة و�ضاءة 

يف ليل الفكر العربي، وبات كمال ال�ضليبي واحداً من 

االأعالم النادرين للفكر العربي التاريخي احلديث.

املوقع الفكري لكمال ال�شليبي

خلم�ضة  ُقي�ض  الع�رصين  القرن  من  الثاين  الن�ضف  يف 

من اأعالم الثقافة العربية املعا�رصة يف بالد ال�ضام اأن 

يهزوا بقوة الفكر العربي الراكد، واأن ي�رصبوا بال�ضوط 

يخلخلوا  واأن  الغفلة،  حتى  الغافية  اخلرافية  العقلية 

واملجذوبة  واقعها،  عن  الذاهلة  العربية  احلياة  هداأة 

اإىل تقاليدها امل�ضائخية والكهنوتية برباط حمكم، واأن 

�ضداها  زال  ما  وحوارات  ونقا�ضات  �ضجاالت  يثريوا 

يرتدد يف االأذهان حتى اليوم، وهوؤالء اأربعة �ضوريني 

ونزار  زريق  ق�ضطنطني  فهم:  ال�ضوريون  اأما  ولبناين. 

العظم، وهوؤالء عا�ضوا  قباين واأدوني�ض و�ضادق جالل 

كمال  فهو  اللبناين  اأما  لبنان،  يف  الزمن  من  �ضحابة 

ال�ضليبي.

اأخطرهم  ال�ضليبي  كمال  يبدو  جميعًا  هوؤالء  بني 

بالفعل. فهو الذي قو�ض، بجدارة، امل�ضلمات املوروثة 

املقد�ضة  املحرمات  وم�ض  االأقل،  على  عام  األفي  منذ 

يف �ضاأن العهد القدمي والعهد اجلديد معًا، ومتكن، بثقة 

العامل، وال �ضيما يف كتابه »التوراة جاءت من جزيرة 

ويبلبل  اأدمغتنا  ويدير  روؤو�ضنا  يفتل  اأن  من  العرب«، 

معارفنا امل�ضتقرة.

�ضاغ كمال ال�ضليبي نظرية مل يتجراأ اأحد، حتى االآن، 

على الرد عليها باحلجة الدامغة والراأي العلمي والدليل 

املقنع. لذلك ا�ضتحق اأن تقوم عليه قيامة العامل القدمي 

كله، بكهنته و�ضياطينه، واأن تطاوله االأ�ضداق باأل�ضنتها، 

واالآراء ال�ضلفية ب�ضهامها ونبالها امل�ضمومة معًا.

»العنحلي« املهاجر

الواقعة  حليا  عني  قرية  من  اأ�ضلها  ال�ضليبي  عائلة 

وهذه  اليوم.  �ضورية  يف  �رصغايا  بلدة  من  بالقرب 

القرية غريبة عجيبة، وقلما يوجد لها مثيل يف تاريخ 

لبنان غري بلدة اإزرع يف حوران. فمن اإزرع وجوارها 

جاءت معظم عائالت مرجعيون وزحلة واالأ�رصفية يف 

بريوت اأمثال عائالت اأبو خاطر وعطية وطراد وعازار 

وجبارة  وحردان  وحبي�ض  عقل(  �ضعيد  )ومنهم  وعقل 

واإدة وبخعازي وزيدان )ومنهم جرجي زيدان( وواكيم 

)ومنهم  ونعيمة  �ضفري(  البطريرك  )ومنهم  و�ضفري 

)ومنهم  واملعلوف  وهزمي  ونوفل  نعيمة(  ميخائيل 

املوؤرخ عي�ضى ا�ضكندر املعلوف( ومفرج وغرة وغلمية 

وريا�ضي وحريق وغريها الكثري جداً. ومن عني حليا، 

التي تنازع اأهلها وتقاتلوا ثم رحلوا عنها، جاءت اإىل 

ملهب  واأبو  و�ضاحلاين  واحللو  كريوز  عائالت  لبنان 

فا�ضل  واأبو  حمد  واأبو  وال�ضاهر  وخملوف  وال�ضدياق 

»العناحلة«  اأعالم  ومن  بالطبع.  وغريها  مع�رص  واأبو 

احللو  يوحنا  والبطريرك  احللو  اهلل  فرج  لبنان  يف 

احلويك  اليا�ض  والبطريرك  خملوف  �رصبل  والقدي�ض 

وال�ضاعر  حلو  �ضارل  والرئي�ض  ال�ضدياق  فار�ض  واأحمد 

االأحفاد  من  واحد  ال�ضليبي  وكمال  �ضقرا.  اأبي  �ضوقي 

بني  وتنقلوا  باالأم�ض،  بحمدون  اأجدادهم  �ضكن  الذين 

بحمدون  يف  ال�ضليبي  واآل  ودم�ضق.  وال�ضلط  اخلليل 

من  بتاأثري  الربوت�ضتانتية  اإىل  حتولوا  اأرثوذك�ض  روم 

اإىل  دين  من  والتحول  واالأمريكي.  االإجنليزي  التب�ضري 

يف  جداً  �ضائعًا  كان   ، مذهب  اإىل  مذهب  من  اأو  دين، 
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القادمون  ال�ضنة  �ضهاب  اآل  من  فاالأمراء  لبنان.  جبل 

ب�ضورية حتول معظمهم  ال�ضويداء  �ضهبا يف  من مدينة 

مل�ضلحة  القوى  موازين  انقالب  بعد  املارونية  اإىل 

واآل  العثمانية.  ال�ضلطنة  عظمة  انح�ضار  وبعد  فرن�ضا، 

اأبي اللمع الدروز القادمون من اجلبل االأعلى يف حلب 

اأن الفارق بني  �ضاروا موارنة رمبا لل�ضبب نف�ضه. غري 

االأرثوذك�ض والربوت�ضتانت يف خميلة كمال ال�ضليبي، 

خالية  الربوت�ضتانت  كني�ضة  الأن  ب�رصي،  فارق  جمرد 

جدرانها متامًا من اأي �ضيء يزينها مبا يف ذلك ال�ضليب 

الذي يعترب متثااًل منحوتًا، بينما الو�ضية الثانية من 

متثااًل  لك  ت�ضنع  »ال  بو�ضوح:  تقول  الع�رص  الو�ضايا 

اأما كني�ضة االأرثوذك�ض ففيها  منحوتًا وال �ضورة ما«. 

وهو  ال�ضعانني،  اأحد  ويف  فخمة.  وثريات  اأيقونات 

يف  االأوالد  مي�ضي  اأور�ضليم،  اإىل  امل�ضيح  دخول  ذكرى 

ال�ضموع  يحملون  وهم  الكني�ضة  داخل  )م�ضرية(  زياح 

الربيع.  واأزهار  بال�رصائط  واملزينة  امللونة  الطويلة 

الليل  الكني�ضة يف  اأما  النا�ض  الف�ضح يتجمع  اأحد  ويف 

وتكون  »الهجمة«،  ي�ضمى  مبا  للقيام  الكاهن  ومعهم 

اأبواب الكني�ضة مقفلة. ويطلب الكاهن اأن تفتح االأبواب، 

االأبواب  اأيها  »ارتفعي  قائاًل:  ويكرر طلبة ثالث مرات 

الدهرية ليدخل ملك املجد«. ثم تفتح االأبواب فجاأة«، 

من  قام  »امل�ضيح  هاتفًا:  الكني�ضة  اإىل  الكاهن  ويدخل 

االأوالد بالبي�ض  االأموات«، ثم تبداأ املفاق�ضة بني  بني 

مدى  عن  يك�ضف  االحتفال  هذا  ان   امللون.  امل�ضلوق 

البالد،  هذه  بح�ضارة  االأرثوذك�ضية  الكني�ضة  ارتباط 

وعمق جذورها يف التاريخ القدمي لبالد ال�ضام. فتقاليد 

الف�ضح هي ا�ضتعادة لعبادات اخل�ضب املقد�ضة وديانة 

االأ�رصار اجلميلة، وهي ترمز اإىل عقيدة املوت واالنبعاث 

والتجدد. وعيد الف�ضح هو العيد الكبري لدى االأرثوذك�ض 

الكثري  امليالد  الروم يعريون عيد  يكن  واملوارنة، ومل 

متكن  وعندما  يهملونه.  كادوا  حتى  االهتمام،  من 

البالد  هذه  يف  ح�ضورهم  تر�ضيخ  من  الربوت�ضتانت 

اهتموا باحتفاالت امليالد، و�ضار »�ضانتا كلوز« اأ�ضهر 

من مار جرج�ض.

بعنوان  املو�ضومة  مذكراته  يف  ال�ضليبي  كمال  يروي 

مع  ال�ضليبي  خليل  جده  ق�ضة  �ضنديانة«  على  »طائر 

الرثي مو�ضى فريج فيقول اإن جده كان يعمل م�رصفًا يف 

م�رصوع زراعي ملو�ضى فريج. وقبيل وفاة املعلم خليل 

بداء التيفو�ض كان اأو�ضى ابنه �ضليمان ) والد املوؤلف( 

املال  من  مبلغًا  وي�ضلمه  فريج  مو�ضى  اإىل  يذهب  باأن 

بقي له يف ذمته. وعندما ق�ضد �ضليمان ال�ضليبي ق�رص 

االأمانة،  اإليه  ويعيد  اأبيه  بوفاة  ليخربه  فريج  مو�ضى 

املبلغ  ا�ضتالم  يرف�ض  واأن  البيك،  ي�ضعق  اأن  توقع 

تعوي�ضًا للعائلة عن موت عائلها. وملا و�ضل �ضليمان 

عند  اخلدم  تركه  فريج،  مو�ضى  ق�رص  اإىل  ال�ضليبي 

املدخل، ومل يدله اأخد على قاعة اال�ضتقبال، ثم جاءه 

عندما ح�رص  واأخرياً  ذبابة.  فيه  قهوة  بفنجان  خادم 

املعلم  وفاة  خلرب  ي�ضعق  مل  االأمر  وعلم  فريج  مو�ضى 

خليل، ومل تبد عليه احل�رصة، لكن فوجئ باالأمانة ترد 

اإليه مع اأنه مل يكن يعلم بوجود ماله له يف ذمة املعلم 

خليل. ومع ذلك اأخذ املال بال تردد.

مدر�ضة  منذ  ال�ضليبي  كمال  اإيب�ض، �ضديق  يو�ضف  اأما 

عن  تنتهي  ال  التي  النكات  و�ضاحب  العالية،  برمانا 

اأحد  ا�ضت�ضاف  والده  ان  فريوي  الدم�ضقيني،  اأهله 

التي جلبها  النعامة  لرييه  مزرعته  دم�ضق يف  وجهاء 

من رحالت ال�ضفاري يف اإفريقيا. ووقف ال�ضيف يتاأمل 

النعامة مبديًا اإعجابه بها، فردت النعامة على اإعجابه 

باقتالع احدى عينيه بنقرة واحدة. 

عائلة  من  املتحدر  اللبناين  املوؤرخ  ال�ضليبي  كمال 

االأقربون يف  اأجداده  اأ�ضول �ضورية، والذي عا�ض  ذات 

وال�ضودان،  م�رص  بني  والده  وتنقل  واالأردن،  فل�ضطني 

وتتلمذ على نبيه اأمني فار�ض الفل�ضطيني، وق�ضطنطني 

ذي  الفل�ضطيني  زين  الدين  نور  وزين  ال�ضوري،  زريق 

االأ�ضول االإيرانية، كان اأ�ضدقاوؤه االأكرث قربًا اإىل نف�ضه 

اأمثال  والبحرين  وفل�ضطني  وال�ضام  العراق  من  عربًا 

)احلوراين  �ضحادة  ورامز  )الدم�ضقي(  اإيب�ض  يو�ضف 

االأ�ضل( واأ�ضامة اخلالدي )املقد�ضي( ويو�ضف ال�ضرياوي 

)البحريني(. ويروي اأنه يف اأربعينيات القرن الع�رصين، 
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ما كان ليكت�ضف اأي فوارق بني ال�ضوريني واللبنانيني 

يف ذلك الزمن. فهو يقول: »ال اأذكر اأننا كنا يف اأي وقت 

يف  ذهبت  فقد  و�ضوريني.  لبنانيني  بني  نفرق  �ضابق 

احدى املرات اإىل دم�ضق يف رفقة اأهلي لزيارة اأقرباء 

ت�ضميته  ميكن  طريقنا  يف  �ضيئًا  نقطع  فلم  هناك،  لنا 

اأن  ح�ضل  ما  جل  بجمارك.  مررنا  نحن  وال  باحلدود، 

و�ضاأل  للحظة،  �ضيارتنا  اأوقف  الطريق  على  �ضابطًا 

اجلواب  �ضمع  وعندما  لبنان؟«  من  »االخوان  ال�ضائق: 

ابت�ضم لنا وقال: »اأهلني و�ضهلني«. الطريف ان �ضديقه 

)الوزير  ال�ضرياوي  ليو�ضف  �ضديق  وهو  عطية،  مكرم 

يف  اإياه،  حمدثًا  ينفك  ال  كان  بعد(،  ما  يف  البحريني 

كل يوم تقريبًا عن لبنان كبلد اإ�ضعاع، ثم يقع ا�ضتباك 

بني مهربي ح�ضي�ضة الكيف يف وادي زحلة ي�ضقط فيه 

�ضديقه  ال�ضرياوي  يو�ضف  فيبادر  واجلرحى،  القتلى 

مكرم عطية �ضاخراً: »ترى مكرم، �ضار اليوم اإ�ضعاع يف 

وادي زحلة«.

 تاريخ لبنان: نكاية بنكاية

  يقول كمال ال�ضليبي اإن والده اأخربه »اأن ال �ضيء اأحب 

امل�ضلمني  نكاية  من  البلد  يف  امل�ضيحيني  قلوب  على 

يطالبون  لبنان  يف  فامل�ضلمون  بالعك�ض.  والعك�ض 

مع  وال  �ضورية  مع  ال  الواقع  يف  يريدونها  ال  بوحدة 

البالد العربية جمتمعة. وما الدافع ملطالبتهم بالوحدة 

مبا  بكركي  يف  راهب  وحدثه  بامل�ضيحيني.  نكاية  اإال 

معناه: »ال ت�ضدق ان املوارنة اأحفاد الفينيقيني، نحن 

اأقحاح العرب. واأين منا امل�ضلمون يف لبنان  املوارنة 

االأتراك  بدم  قرون  منذ  دمهم  اختلط  الذين  و�ضورية 

تركة  من  وغريهم  والب�ضناق  واالأرناوؤوط  واالأكراد 

الإغاظة  فقط  فينيقيني  اأنف�ضنا  نقول عن  بني عثمان؟ 

امل�ضلمني الذين يعتربون اأنف�ضهم القيمني على العروبة 

»اأتريد  له:  فقال  املعو�ضي  البطريرك  اأما  بالدنا«.  يف 

�ضعب  نحن  املوارنة؟  تاريخ  اأفهم  كيف  تعرف  اأن 

اإال  تاريخنا  وما  اجلبل،  هذا  �ضخور  مثل  ياب�ض  خمه 

�ضامح  اأحمد  التقى  الدهر«. وعندما  قرون من معاندة 

املعروف،  الفل�ضطيني  واملربي  املوؤرخ  وهو  اخلالدي، 

الذي  اليوم  ياأتي  »عندما  بالقول:  اخلالدي  بادره 

املوؤرخون  يفعل  كما  تكذب  ال  التاريخ  يف  فيه  تكتب 

الدين كان عا�ضيًا  اأن فخر  اللبنانيون عادة. قل مثاًل 

كان  انه  تقل  وال  عقابه.  ونال  العثمانية  الدولة  على 

دولة  لبنان  من  ليجعل  العثماين  الظلم  يقاوم  بطاًل 

م�ضتقلة، وهو الذي رمبا مل يلفظ كلمة لبنان مرة واحدة 

يف حياته. وهذا ما برهن عليه كمال ال�ضليبي الحقًا 

العثمانية  الوثائق  واإىل  الوقائع،  حتليله  اإىل  ا�ضتناداً 

بامل�ضيحيني،  امل�ضلمني  نكاية  من  الرغم  وعلى  معًا. 

امل�ضلمني  فاإن  وبالعك�ض  للم�ضلمني  امل�ضيحيني  وكيد 

واالأرثوذك�ض يف راأ�ض بريوت على �ضبيل املثال كانوا 

اأخوة حقًا ال جمازاً، اأي اأخوة بالر�ضاعة. فكان هوؤالء 

يقفون يف ماآمت هوؤالء لتقبل التعازي، فهم اأبناء خالة 

اأو اأبناء عمة اأو ابناء خال، حتى اأنهم كانوا ي�ضت�ضريون 

بع�ضهم يف اأمور زواج بناتهم رفعًا للعتب.

[ [ [ 

كمال ال�ضليبي موؤرخ قليل الكالم، لكنه مثري للزوابع 

االأدب  تراث  من  التقط  عندما  اأراد،  ولعله  حقًا. 

وجعلها  �ضنديانة«،  على  »طائر  عبارة  االجنليزي 

عنوانًا ملذكراته، ان يبوح بف�ضيلة نادرة وهي ال�ضمت 

البليغ. اأما اأ�ضل العبارة فهو: »طائر حكيم م�ضن حط 

على �ضنديانة. كلما راأى اأكرث تكلم اأقل، كلما تكلم اأقل 

�ضمع اأكرث«. هكذا عا�ض كمال ال�ضليبي، موؤرخًا فذاً، 

واإن�ضانًا نادراً، وانقالبيًا يف اأفكاره. كثريون تفل�ضفوا 

ومل يغريوا �ضيئًا. وكمال ال�ضليبي جعلنا، يف كتاب 

واحد، ننقلب راأ�ضًا على عقب، ونفكر بطريقة مغايرة 

وجديدة وخمتلفة معًا.      
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اجلامعة  يف  ال�ضليبي  كمال  الدكتور  اإىل  تعرفت 

»تاريخ  مادة  خالل  من  بريوت  يف  االأمريكية 

لبنان«.

ومت�ضوقني  ومتحم�ضني  م�ضو�ضني  كنا   1958 بعد 

القراءة  كانت  اللبنان«.  هذا  »على  للتعرف  كطالب 

اأكادمييًا  جنمًا،  كان  اإذ  ومفيدة،  ممتعة  يديه  على 

�ضاعداً وواعداً يف زمن ال�ضتينات اجلميل من القرن 

املا�ضي.

منذ ذلك احلني، توطدت �ضداقتي مع الدكتور �ضليبي 

واأ�ضبحت من املدعويني اإىل بيته يف �ضارع ال�ضادات 

الكيان  بلبنان،  تولعت  كما  حبي�ض،  كركون  مقابل 

الدكتور  وكان  واأتعمق.  الأتابع  واملجتمع،  والهوية 

�ضليبي خري موّجه ومر�ضد.

بعد االنتهاء من �رصوط املاج�ضتري وتقدمي االمتحان 

ال�ضفهي، انتقلت اإىل البحث عن مو�ضوع لالأطروحة 

�ضيحا  مي�ضال  اأفكار  عن  الكتابة  ال�ضليبي  واقرتح 

مبعرفتي باللغة الفرن�ضية واهتماماتي اللبنانية.

التحقت  ال�ضيفية  العطلة  بدء  من  �ضهر  بعد  اأنه  اإال 

املجال  يف  انخرط  كمحررة.  »النهار«  بجريدة 

ال�ضحفي وتنا�ضيت مو�ضوع االأطروحة، رغم اإحلاح 

منها.  واالنتهاء  كتابتها  �رصورة  على  ال�ضليبي 

يطلب  كان  اجلامعة  يف  التاريخ  لدائرة  وكرئي�ض 

مني تقدمي ا�ضرتحامات بحجة العمل لتجود ومتود 

يل الدائرة فر�ضًا حتى ال اأخ�رص حقوقي بال�ضهادة.

كاملة  �ضنة  وق�ضيت  اأمريكا  اإىل  ذهبت   ،1969 يف 

بعد   .Fullbnight Exchange Programe برنامج  �ضمن 

اأهلي على وجوب كتابة  اأ�رّص ال�ضليبي مع  عودتي 

�رصورة  على  م�رصين  املاج�ضتري.  ونيل  االأطروحة 

�ضحفي.  ن�ضاط  اأي  عن  �ضهور  لعدة  التام  االنقطاع 

عدى اإىل اجلامعة وق�ضيت �ضبعة �ضهور اأكتب واأعمل 

حتت ا�رصافه حتى انهيتها يف 1971، خالل الثورة 

تي�رص  كان  ملا  وم�ضاعدته  رعايته  ولوال  الطالبية. 

هذا االأمر. خالل هذه ال�ضنة. فاحتني الدكتور �ضليبي 

يف  تنفيذها  على  بالعمل  ووعدته  االأطروحة  بن�رص 

اأقرب فر�ضة.

والف�ضل الثاين الذي خ�ضني به ال�ضليبي هو رعايته 

املتعددة  وزياراتي  ال�ضحفية  تغطياتي  خالل  يل 

العديدين  واأمام  اأمامي  فتح  والعراق.  االأردن  اإىل 

حيث  الدينية  لل�ضوؤون  امللكي  املعهد  اأبواب  غريي 

تعرفت اإىل العديد من الباحثني والباحثات ال�ضباب 

وال�ضخ�ضيات االأردنية والفل�ضطينية.

لبنان.  اأجواء  نقل  عّمان  يف  ال�ضليبي  اأن  وامللفت 

خلية  اإىل  الدينية  لل�ضوؤون  امللكي  املعهد  وحول 

نحل ومركز اأبحاث ت�ضتقطب اأعداداً من االأكادميني 

ال�ضباب. متامًا كما كان يفعل  والباحثني والطالب 

يف  مل�ضاعدتهم  بريوت  يف  االأمريكية  اجلامعة  يف 

انتقاء تخ�ض�ضاتهم وتوجيههم يف اأبحاثهم واإعداد 

وتدريب البع�ض منهم لت�ضلم م�ضوؤوليات يف الديوان 

كمال ال�صليبي

مبنا�صبة رحيله

مهى �شمارة ]



واالإدارة والديبلوما�ضية.

وال�ضليبي اأينما كان، ينطلق من ركائز ثالث مهدت 

حياته االأكادميية وال�ضخ�ضية. فهو ابن راأ�ض بريوت 

بامتياز وابن اجلامعة االأمريكية بامتياز وابن لبنان 

بامتياز عا�ض وتعلم يف بيئة راأ�ض بريوت يف ظالل 

عقلية  ن�ضيج  يف  املوؤثر  العامل  االأمريكية  اجلامعة 

يكر�ض  تفكري  ومنط  فريدة  حياة  وطريقة  خا�ضة 

واحل�ضارية  الثقافية  والتعددية  امل�ضرتك  العي�ض 

وتفهم االآخر.

واملوديل  النموذج  لل�ضليبي  كانت  بريوت  راأ�ض 

اإىل  انتقل  وعندما  ال�رصق.  هذا  يف  للعي�ض  ال�ضالح 

االأردن، انتقلت معه اأجواء راأ�ض بريوت امل�ضابهة عرب 

ع�رصات ومئات اخلريجني واخلريجات من اجلامعة 

ما  وجتديد  عليه  لل�ضالم  توافدوا  الذين  االأمريكية 

انقطع بينهما خالل �ضنوات احلرب.

كتابة  يف  حقه  ال�ضليبي  اأعطوا  قبلي  املتكلمون 

�ضاأكتفي  اأنا  اإمنا  والتاأليف.  واالأبحاث  التاريخ 

بالكالم عن كمال االإن�ضان واملعلم.

كما ال�ضليبي مبثل حلقة يف م�ضل�ضل تقليد انفردت 

فيه دائرة التاريخ يف اجلامعة االأمريكية يف بريوت، 

االآداب  كلية  يف  مميزة  اأنظار  حمط  كانت  عندما 

كبار  اإىل  وتتطلع  ت�ضخ�ض  العيون  كانت  والعلوم. 

االأ�ضاتذة وجهابذة اللغة من اأقران الدكتور �ضليبي 

وزمالئه مثل الدكاترة نبيه فار�ض وق�ضطنطني زريق 

دائرة  كانت  زيادة.  ونقوال  زين  الدين  نور  وزين 

التاريخ يف ع�رص اجلامعة الذهبي يف �ضنني ما قبل 

راأ�ض  كانت  كما  متامًا  مرموقة.  علمية  قمة  احلرب 

اأن  �ضحيح  وال�ضحر.  املجد  قمة  يف  ولبنان  بريوت 

�ضليبي هو االأ�ضغر �ضنًا بني هوؤالء العمالقة الذين 

تركوا اإرثًا عظيمًا ورحلوا عن عمور متقدمة. ا�ضتطاع 

ال�ضليبي اأن يتمثل بهم ومي�ضي على خطاهم ورمبا 

يربزهم بعطائه الوفري الذي يربو على ع�رصين كتابًا 

تتناول تاريخ لبنان واملنطقة العربية.

اأهم �ضفة كان يتحلى بها هوؤالء الكبار هي املحبة 

بكثري  اأهم  وروحه  فكره  من  يعطي  من  والعطاء، 

وارفع ممن يعطي من جيبه، جميعهم اأجمعوا مهفهم 

درو�ضهم.  من  ولقاء  للتوا�ضل  وي�ضعدون  وطالبهم 

النا�ض  مع  التوا�ضل  يف  �ضعادة  يجد  كان  كمال 

واالإجابة على اأ�ضئلة ال�ضائلية، اأنعم اهلل عليه بنعمة 

الغفران والرتفع عن ال�ضغائر واالبتعاد عن النميمة. 

ومتعاطفًا.  الل�ضان  ومن�ضبط  النف�ض  عفيف  كان 

اأجواء مريحة  يتمتع بالقناعة وبب�ضاطة العي�ض يف 

التي  اخل�رصاء  واملزروعات  االأزهار  تزينها  زاهية 

تك�ضو بكونه.

جل�ضته كانت تتاأرجح بني اجلد والهذل. عنده روح 

النكتة احلا�رصة والرواية املخت�رصة واملعربة. ي�ضح 

واإن�ضاين  بامتياز   Savant عاملًا  كان  اأنه  فيه  القول 

كبري Humanist الذي ربى اأجيال يعلم التاريخ ويروي 

حكاياته مع تفا�ضيله ال�ضغرية ومعلوماته الدقيقة. 

و�ضماع  االأرغق  على  بالعزف  ي�ضتمتع  كان  كما 

اخلالبة  املناظر  ر�ضوم  يف  والتاأمل  املو�ضيقى 

وح�ضور امل�رصحيات وقراءة الروايات.

�ضنفتقده،  نبيل  رجل  �ضليبي  كمال  باخت�ضار 

و�ضيفتقده لبنان والعرب الأنه عمل على بناء ج�رص 

والكلمة  الهادئ  احلوار  عرب  والتفاهم  التالقي 

امل�ضوؤولة.
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يختلف اللبنانيون فيما بينهم على كل �ضيء. فهم 

منق�ضمون حول هويتهم وما�ضيهم وحا�رصهم 

على  يتفقون  فهم  اتفقوا  اذا  وهم  وم�ضتقبلهم. 

البحث عن احلل على  االختالف فقط ويحيلون 

اأما ما عدا ذلك فهو خالف م�ضتحكم  جلنة ما. 

اأبدي �رصمدي. ويتفق جميع املهتمني باأن اأحد 

على  اللبناين  الداخلي  االن�ضقاق  مظاهر  اأهم 

لبنان،  تاريخ  حول  يتمحور  وجوهه  خمتلف 

بل اأن هذا ال�رصاع ح�ضب كمال ال�ضليبي »بني 

يف  هو  لبنان  تاريخ  حول  املختلفة  املقوالت 

اللبنانيني،  بني  القائمة  االأهلية  احلرب  اأ�ضا�ض 

ويتغري  احلرب  هذه  من  يخرج  لن  لبنان  واأن 

قليال ليحافظ على كيانه اإاّل عندما يت�ضالح مع 

تاريخه ويتم االإجماع بني اللبنانيني على واقع 

هذا التاريخ.« )طائر على �ضنديان، 290(. 

كمال ال�صليبي

كيف يت�صالح اللبنانيون مع تاريخهم؟

حممــد ريحــــان ]

فـي بع�ش املناطق العربية 

حيث الأرا�صي لها حدود 

طبيعية كاليمن وُعمان 

كان ظهور الكيانات املحلية 

طبيعي ويبدو كاأنه ا�صتمرار 

لتاريخ حملي. اأما فـي مناطق 

اأخرى كبالد ال�صام مثال حيث 

احلدود الطبيعية غري موجودة 

فالكيانات كانت تاأخذ اأ�صكال 

خمتلفة من دون اأن يكون 

بينها اأي �صيء ميكن ت�صميته 

ا�صتمرارية تاريخية.. 

اأن  لبنان قبل ظهوره كدولة فـي القرن الع�صرين مل يكن اأر�صا  �ل�سليبي: 

ر�صميا، ومنذ تاريخية �صامية ول اأر�صا تاريخيةعربية، بل كان    

القرن ال�صابع للميالد، جزءًا ل يتجزاأ من العامل الإ�صالمي..   



مع  بعد  يت�ضاحلوا  مل  اللبنانيني  اأن  الوا�ضح  فمن 

تاريخهم ورمبا لن يتمكنوا من االإجماع عليه، فكيف 

�ضبيل  من  اأ�ضال  هناك  كان  ما  اإذا  ذلك  اىل  ال�ضبيل 

لدى  وح�ضا�ضة  مهمة  امل�ضاألة  وهذه  م�ضاحلة؟  اىل 

اللبنانيني لدرجة مت و�ضعها يف وثيقة الوفاق الوطني 

كبند اأ�ضا�ضي.

للم�ضاألة �ضقان: اأوال، اذا كان اخلالف اأحد مظاهر هذا 

االإن�ضقاق فن�ضتطيع االفرتا�ض اأن احلل قد يكون �ضهال: 

فاالتفاق ال�ضيا�ضي مثال قد ي�ضهل االتفاق على ن�ضخة 

اللبنانية  ال�ضيغة  على  اجلميع  من  مقبولة  توافقية 

الدولة  امل�ضهورة ال غالب وال مغلوب. فتفر�ض عندئذ 

عرب الوزارات املعنية هذه الن�ضخة التوافقية يف جميع 

املدار�ض مثاًل. وهذا اأ�ضلوب معروف تقوم به ال�ضلطات 

يف اأغلب دول العامل احلديث امل�ضطنعة اأ�ضال حدودها 

بالت�ضالح  اأو  املغلوب  على  الغالب  بفر�ض وجهة  اأما 

مع اأخطاء املا�ضي كما حدث يف بع�ض الدول الغربية 

�ضّور  فكما  الطريقة.  هذه  اعتمدت  التي  الدميوقراطية 

ال�ضكان  )االأبي�ض( مثال تاريخ مواطنيه من  االأمريكي 

عقود  منذ  اإرهابيني  كمتوح�ضني  االأ�ضليني  )الهنود( 

ال  )قد  النمطية  ال�ضورة  هذه  يغرّي  اليوم  هو  ها  قليلة 

تكون  هذه  ال�ضورة اجلديدة �ضحيحة ودقيقة متاما( 

فرن�ضا  �ضّورت  وكما  احلايل.  الظرف  تخدم  ولكنها 

وقت  يف  وطني  كواجب  النازيني  مع  العمالة  تاريخ 

فبعد  وطني.  كعيب  االآن  ت�ضّوره  هي  ها  االأوقات  من 

االأكادميي  والوعي  الداخلي  ال�رصاع  من  عديدة  عقود 

اخلالف  اختفى  التاريخ  مع  وامل�ضاحلة  وال�ضعبي 

بناء  اإطار  حتت  يندرج  هذا  كل  لالن�ضقاق.  كمظهر 

بالتفاعل  املركزية  الدولة  تفر�ضه  م�ضرتكة  هوية 

والتعاون اأحيانا مع القوى االأكادميية وقوى املجتمع 

املدين، في�ضبح التاريخ اأداة من اأدوات �ضياغة الهوية 

الوطنية.  

كان  ما  اذا  اأي  اليه،  اأميل  ما  وهذا  االآخر  ال�ضق  اأما 

االختالف بني املقوالت التاريخية من اأ�ضباب النزاعات 

جميع  على  فاللبنانيون  اآخر.  بحث  فلالأمر  اللبنانية، 

طوائفهم ومللهم يحملون تاريخا مثقال من االأ�ضاطري 

دورا  تلعب  زالت  وما  لعبت  التي  املتخيَلة  وال�ضور 

الطائفية على مدى  الهويات  اأ�ضا�ضيا يف احلفاظ على 

االأزمنة والدول والظروف. فحتى لوهم اتفقوا �ضيا�ضيا 

الطريقة  اتباع  االأرجح  على  يقدروا  فلن  قادر  بقدرة 

الأنها  اجلميع  على  واحدة  ن�ضخة  فر�ض  يف  االأوىل 

�ضتكون مغلوطة باال�ضا�ض كما ي�ضتحيل حتقيقها يف بلد 

متعدد امل�ضارب واالأهواء كلبنان. لن يقدر اللبنانيون 

كل  اأوال  تت�ضالح  حتى  تاريخهم  مع  الت�ضالح  على 

توؤلف  التي  الطوائف  بقية  ثم مع  تاريخها  طائفة مع 

معها الدولة-الكيان. املهمة �ضعبة جدا قد تكون �ضبه 

م�ضتحيلة يف بلد قائم على تدوير الزوايا ين�ضى قبل اأن 

اأعطي مثال ب�ضيطا كيف �ضرنوي تاريخ احلرب  يتعلم. 

واأمراءها. فمن هو  االأهلية؟ كيف ن�ضّور مثال قادتها 

بطل ومنقذ عند البع�ض هو جمرم وعميل عند الطرف 

االآخر. لن يتم احلل اذا مهما حاول كل طرف الت�ضدد يف 

روؤيته كما ت�ضعب حماولة التوفيق بني هاتني وجهتي 

الروؤيتان كالزيت واملاء  النظر مهما حاولنا. فهاتان 

تتحول  كيف  مراقبة  مثال  املثري  ومن  ين�ضهران.  ال 

�ضيا�ضية  الأ�ضباب  الزعيم  �ضورة  جديد  من  وتت�ضكل 

مثال  ال�ضعبي  امل�ضتوى  فعلى  اللبنانية.  الطوائف  لدى 

تغرّيت �ضورة البع�ض من عدو اىل �ضديق ومن �ضديق 

ال�ضيا�ضي  املناخ  تغرّي  ب�ضبب  االآخر  البع�ض  لدى  لعدو 

النا�ض  من  جزء  �ضمري  يف  تغرّي  فالتاريخ  لبنان.  يف 

ح�ضب تقلب االأهواء ال�ضيا�ضية ولي�ض الوعي االكادميي 

عر�ضة  التاأريخ  يجعل  مما  املدين.  اأو  ال�ضيا�ضي  اأو 

للتحول ح�ضب االأجندة ال�ضيا�ضية. فقد ننام اليوم على 

�ضورة منطية ما لن�ضتيقظ على �ضورة منطية اأخرى غدا 

وكالهما مغلوط، ملاذا؟ الأننا مل نت�ضالح مع تاريخنا، 

كيف  نعرف  ال  وثانيا  الت�ضالح  نريد  ال  اأوال  فنحن 

نت�ضالح معه.

 فكيف اذا نت�صالح مع تاريخنا؟ 

تبداأ  اأطراف عديدة  تتوالها  فامل�ضاحلة عملية معقدة 

على  املبني  التغيري  هذا  لتقبل  اجلاهز  العام  باملناخ 

االأكادميي  باحلقل  ومتر  والثقايف  ال�ضيا�ضي  الن�ضج 

واالجتماعي  والثقايف  االأعالمي  باحلقل  ثم  اأ�ضا�ضا 
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اأوال  بال�ضخ�ضي.  وانتهاء  الطائفي  باحلقل  مرورا 

الت�ضالح  عليه  اأن  يقرر  اأن  فريق  اأو  طائفة   كل  على 

اإال  يتم  القرار ال  االآخر. هذا  تاريخ  تاريخه ثم مع  مع 

باخلروج من التزمت والتع�ضب اىل االنفتاح على الذات 

اأ�ضنامها  حتطم  اأن  اأوال  طائفة  كل  على  االآخر.  وعلى 

التاريخية التي بنتها على مدى القرون املا�ضية. فعلى 

ال�ضيعة مثال اإعادة النظر يف فكرة ربط انت�ضار الت�ضّيع 

اأبي ذر الغفاري وقبيلة عاملة االأموية  يف لبنان عرب 

التي  لبنان  الت�ضيع يف  النظر جديا يف نظرية  واعادة 

على  ال�ضابع  ولي�ض  ميالدي  العا�رص  القرن  يف  ابتداأت 

االأرجح. وعلى املوارنة مثال التوقف عن ن�ضب اأنف�ضهم 

اىل املردة )اجلراجمة( وهم قبائل من االأنا�ضول وّطنهم 

دفاع  كخط  خدموا  حيث  اللكام  جبل  يف  البيزنطيون 

»ما  وهويقول:  ال�ضليبي  اأو�ضح  كما  البيزنطيني  عن 

الدويهي  نظرية  يقبل  اأن  اليوم  ميكنه  جدي  عامل  من 

املردة.  من  اأ�ضولهم  يف  كانوا  املوارنة  باأن  القائلة 

اإن  الكثريين من املوارنة ما زالوا يوؤمنون بها،  ولكن 

يكن ل�ضيء، فلكي ينكروا على اأنف�ضهم اأ�ضولهم العربية، 

خ�ضو�ضا يف الظروف ال�ضيا�ضية القائمة حاليا.« )بيت 

، 118(. فما من دليل  مبنازل كثرية، بريوت-2012 

واحد ي�ضري اىل اأن املوارنة كانوا من اأ�ضول غري عربية 

اأو يف حالة حرب م�ضتمرة مع اال�ضالم  بل على العك�ض 

احلكومات  معظم  مع  وتكّيفوا  ا�ضتفادوا  بل  متاما 

الذين  مثال  ال�ضيعة  من  اأف�ضل  مرت  التي  اال�ضالمية 

ظلموا وهجروا يف كثري من احلاالت والتي �ضّبت مثال 

يف م�ضلحة املوارنة يف كل من جبيل وك�رصوان ذات 

كثرية  االأمثلة  االأيام.  من  يوم  يف  ال�ضيعية  االغلبية 

تر�ضمها كل طائفة عن  التي  والت�ضورات  االأوهام  عن 

نف�ضها ال مكلن لتعدادها االآن.

هي  ح�ضناتها  قبل  باأخطائها  النف�ض  مع  فامل�ضاحلة 

الدروز  راجع  هل  االآخر.  مع  للت�ضالح  االوىل  اخلطوة 

راجع  اأو 1983. هل  العام 1860  تاريخهم يف  فعال 

واالأمثلة  املعا�رص؟  لبنان  تاريخ  يف  دورهم  ال�ضّنة 

فما  االأ�ضئلة  طرح  يف  بعد  نبداأ  مل  ولالأ�ضف  كثرية 

الت�ضالح  الثانية،  اخلطوة  اأما  االأجوبة.  بتلقي  بالك 

االنفتاح  ثم  االأوىل،  امتام  فتتطلب  االآخر،  تاريخ  مع 

على  رمبا  والبناء  ب�ضيئاته   باالعرتاف  تاريخه  على 

ال�ضليبي  ت�ضاعد ما طرحه كمال  قد  ايجابياته. وهنا 

من اأفكار يف هذا املجال. فريوي ق�ضة معرّبة: »عدت 

يف  ببريوت  االمريكية  اجلامعة  يف  التدري�ض  اىل 

خريف 1988 بعد انقطاع �ضنتني فوجدت بني طالبي 

اللبناين  ال�ضباب  من  جديدا  جيال  التاريخ  دائرة  يف 

يف  ن�ضاأ  الأنه  رمبا  واأو�ضاعه  لبنان  مع  مت�ضاحلا 

ظروف احلرب وخرب منها ما خرب: جيل بدا يل واقعيا، 

اىل  وتائقا  العقيم  والتفل�ضف  االيديوجليات  عن  بعيدا 

ق�ضيتها  التي  االخرية  لل�ضنوات  كان  ولذلك  املعرفة. 

يف التعليم باجلامعة رونق خا�ض...و بينما كنا جنول 

الكني�ضة  اأمام  توقفنا  حلب  من  القدمية  االأحياء  يف 

جرمانو�ض  للمطران  متثال  واأمامها  هناك،  املارونية 

مبتهجني  )امل�ضلمون(  الطالب  جميع  فهتف  فرحات 

�ضوفوا هاي كني�ضتنا! .« )طائر على ال�ضنديان، 292(. 

يجمع  الذي  اإن  اجلميع؟  على  العقلية  نعمم هذه  كيف 

اللبنانيني اأكرث بكثري من الذي يفرقهم اأكان بالثقافة 

ال�ضعبية اأو بالطعام اأو اللغة )رغم ا�رصار البع�ض على 

لعدم  رمبا  اآخر  كمثل  اأوىل  كلغة  بالفرن�ضية  التكلم 

اأوالعادات  املو�ضيقى  اأو  الفن  اأو  النف�ض(  مع  الت�ضالح 

االأمثلة  من  وغريها  امل�ضرتكة  العديدة  االجتماعية 

احلية. يبقى احلّيز الديني الطائفي الذي ينعك�ض حكما 

حروبهم  رغم  اللبنانيون  تعّلم  التاريخية.  الرواية  يف 

فال�ضيعة  الدينية.  و�ضعائرهم  خ�ضو�ضياتهم  احرتام 

كله  لبنان  اأن  لو  كما  بعا�ضوراء  يحتفلون  لبنان  يف 

وكاأن  امليالد  بعيد  يحتفلون  وامل�ضيحيون  �ضيعي 

منا�ضبة  االأرمنية  ال�ضنة  وراأ�ض  م�ضيحي  كله  لبنان 

بني  لبنان  يف  وحقيقي  موجود  فالتعاي�ض  وطنية. 

االأ�ضخا�ض واجلماعات ب�ضكل يومي رغم احل�ضا�ضيات 

الطائفية التي تطفو من حني اىل اآخر والعائدة الأ�ضباب 

موجود  االآخر  وتقبل  فاالنفتاح  عام.  ب�ضكل  �ضيا�ضية 

واالقت�ضادي  واالجتماعي  ال�ضخ�ضي  امل�ضتوى  على 

فما الذي مينع امتامه على م�ضتوى التاأريخ الذي يبدو 

ماأزوما ب�ضكل متوا�ضل؟ فاأنا اأوؤمن اأننا اذا ما ت�ضاحلنا 
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مع تاريخنا نكون على قاب قو�ضني من تاأ�ضي�ض هوية 

م�ضرتكة جدية ودائمة تتيح م�ضاحلة �ضيا�ضية حقيقية. 

الرتبوية  واملوؤ�ض�ضات  االأكادمييني  دور  يكمن  وهنا 

اأجد  وهنا  له.  للتاأ�ضي�ض  البدء  يف  املدين  واملجتمع 

هذه  الإمتام  جيدا  منطلقا  ال�ضليبي  كمال  اأفكار  يف 

على  نظيف«  �ضجل  »من  ننطلق  اأن  فعلينا  امل�ضاحلة. 

ح�ضب ما ي�ضفه ال�ضليبي واأن نتقبل فكرة باأن لبنان 

العام 1920  ن�ضاأ يف  ككيان م�ضتقل هو كيان حديث 

ولكنه جنح يف اال�ضتمرار على مدى ت�ضعني عاما على 

الرغم من كل احلروب. »فلي�ض هنا من حاجة« يكتب 

للبنان ما قبل ذلك  ال�ضليبي »الخرتاع تاريخ خا�ض 

بذاته  تاريخ خا�ض قائم  بالفعل  للبلد  اذا  اال  التاريخ 

الكبري.«)بيت مبنازل كثرية،  لبنان  دولة  لقيام  �ضابق 

273(. فال اجلمهورية اللبنانية عمرها 6000 عام وال 

كتب على حدوده اأنه ملجاأ لكل مظلوم ولالأقليات وال 

كانت جباله ووديانه حم�ضنة �ضد االحتالل. فما من 

التكوين  لبنان هو حديث  فكرة  قبول  �ضيء معيب يف 

)هل  التكوين.  حديثة  اأي�ضا  هي  العامل  دول  فاأكرثية 

عاما   70 عا�ض  الذي  ال�ضوفييتي   االحتاد  تذكرون 

اجلماعات  وجود  اأن  واقع  يلغي  ال  هذا  ولكن  فقط!(. 

الدينية والطائفية فيه قدمي وفاعل يف املنطقة. اأفاقت 

هذه اجلماعات ذات �ضباح من اأيلول عام 1920 على 

فرن�ضية  مارونية  بارادة  الكبري  لبنان  دولة  اأعالن 

اأ�ضبه  كان  الدولة  هذه  واعالن  ثانيا.  م�ضيحية  و  اأوال 

اجلماعات  هذه  بني  باالإكراه   املاروين   بالزواج 

يف  خا�ض.  حوار  يف  ال�ضليبي  كمال  قاله  ما  ح�ضب 

الزواج على  لعقلنة هذا  العام 1943 ح�ضلت حماولة 

قاعدة اأنه زواج ماروين غري قابل للفكاك فمن االأف�ضل 

التي ترجمت باال�ضتقالل.  البحث عن حتفيز امل�ضالح 

ونظرة  الكيان  هذا  خارج  بقي  امل�ضلمني  هوى  ولكن 

امل�ضيحيني له باأنه اأوال واأخريا وطن امل�ضيحيني فاأتت 

وانتهت  للطالق  جدية  حماولة  كاأول   1958 حوادث 

)زواج  م�ضتحيل  الفراق  باأن  اخلال�ضة  اىل  اأخرى  مرة 

ماروين( ليليها عقد اأقرب ما يكون اىل �رصاكة ناجحة 

امل�ضلم وامل�ضيحي يف حماولة  الكبريين  الطرفني  بني 

�ضهابية لبناء وطن حديث. ولكن احلب ما برح مفقودا 

واالأخطر  االأكرب  كاملحاولة  االأهلية  احلرب  لتاأتي 

المتام هذا االنف�ضال بتدخل كثري من االأخوة واالأعداء 

على ال�ضواء لتنتهي بانهاك االأطراف اللبنانية جميعها  

لدى  م�ضرتكة«  بهوية خ�ضو�ضية  »�ضعور مميز  وبداية 

اللبنانيني ح�ضب ما يكتب ال�ضليبي »وال�ضعور هذا، هو 

�ضعور بخ�ضو�ضية الكيان والدولة وهو قوي ال يحتاج 

كثرية،  مبنازل  )بيت  م�ضطنع.«  تاريخي  ت�ضويغ  اىل 

�ضبه  اليوم  اأ�ضبح  اللبنانيني  بني  االنف�ضال   .)274

)ال�ضيا�ضي  واالألفة  احلب  من  قليال  اأن  حتى  م�ضتحيل 

طبعا( اأ�ضبح موجودا واالنق�ضام ال�ضيا�ضي احلا�ضل يف 

والأول  �ضيا�ضيتني كبريتني هو  لبنان بني جمموعتني 

مرة لي�ض م�ضيحيا-ا�ضالميا بل �ضيا�ضيا بامتياز ي�ضمل 

على  م�ضاربها  خمتلف  على  اللبنانية  الفئات  جميع 

تعك�ض  التي  الطائفية  احل�ضا�ضيات  بع�ض  من  الرغم 

�رصاعا �ضيا�ضيا اقليميا اأكرث منه واقعا حمليا.

»اأن  ال�ضليبي:  كمال  فيقول  لتاريخنا  نوؤرخ  كيف  اأما 

يكن  مل  الع�رصين  القرن  يف  كدولة  ظهوره  قبل  لبنان 

بل  عربية،  تاريخية  اأر�ضا  وال  �ضامية  تاريخية  اأر�ضا 

كان ر�ضميا، ومنذ القرن ال�ضابع للميالد، جزءاً ال يتجزاأ 

من العامل اال�ضالمي. وخالل هذا الزمن كله، با�ضتثناء 

ع�رص،  والثاين  ع�رص  احلادي  القرنني  يف  الفرجنة  عهد 

هو  كما  لبنان  اأرا�ضي  على  �رصعية  �ضلطة  كل  كانت 

من  اإ�ضالمية:  عليا  �ضلطة  من  النهاية  يف  تنبع  اليوم 

ثم  اأوال،  الفاطميني  اأو  والعبا�ضيني  االأمويني  اخللفاء 

ال�ضالجقة واالأيوبيني فاملماليك ثم من  ال�ضالطني  من 

العثمانيني فيما بعد.)بيت مبنازل كثرية، 278(. ولكن 

يف معظم احلاالت مل تكن هذه ال�ضلطات العليا عاملة اأو 

ذات فعالية جدية وفهم تاريخ هذه ال�ضلطات االإ�ضالمية 

التاريخية كثريا ما يعجز عن رواية الق�ض�ض االقليمية 

املحلية كاملة. فتاريخ اال�ضالم، خ�ضو�ضا بعد تال�ضي 

هيمنة العرب، جمموعة جتارب وخربات اقليمية حملية 

خمتلفة يجب فهم كل واحدة منها على حدة على ح�ضب 

العامل  من  خمتلفة  اأجزاء  �ضهدت  فقد  ال�ضليبي.  قول 

العربي يف االأزمنة اال�ضالمية ا�ضتقالالت ذاتية متفرقة 
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الظهور  هذا  اأّدى  احلاالت  بع�ض  ويف  وتال�ضت  ظهرت 

العربي  الرتاثني  يرثي  حمّلي  ح�ضاري  ازدهار  اىل 

واال�ضالمي. )هل لنا اأن نتخيل تراثنا بال املتنبي يف ظل 

االأمارة احلمدانية يف �ضمال �ضوريا!(. وبع�ض احلاالت 

االأخرى كانت الكيانات العربية املتفرقة تقوم وتنهار 

دون اأن ترتك اأّي اأثر قّيم ح�ضب ما يوؤكد ال�ضليبي. )بيت 

العربية  املناطق  بع�ض  ففي   .)279 كثرية،  مبنازل 

حيث االأرا�ضي لها حدود طبيعية كاليمن وُعمان كان 

ا�ضتمرار  كاأنه  ويبدو  طبيعي  املحلية  الكيانات  ظهور 

لتاريخ حملي. اأما يف مناطق اأخرى كبالد ال�ضام مثال 

الطبيعية غري موجودة فالكيانات كانت  حيث احلدود 

تاأخذ اأ�ضكاال خمتلفة من دون اأن يكون بينها اأي �ضيء 

ميكن ت�ضميته ا�ضتمرارية تاريخية. والتاريخ املحلي يف 

الدينية  الطوائف  بتاريخ  ارتبط  ما  اأكرث  بالذات  لبنان 

التنظيم  من  كاف  بقدر  متّيزت  التي  تلك  خ�ضو�ضا 

كالكني�ضة املارونية مثال. 

من  جمموعة  احلقيقة  يف  هو  االإ�ضالمي  فالتاريخ 

التواريخ املحلية تروي جتارب عربية عديدة وخمتلفة 

بلد  من  ما  ونوعًا.  وزمانًا  مكانًا  البع�ض  بع�ضها  عن 

عربي حاليا يحتاج اىل ال�ضعور بالذنب حيال وجوده 

القاعدة  عن  متعمد  غري  اأو  متعمد  كابتعاد  الفعلي 

القومية العربية )املتخَيلة( التاريخية. فالعرب بحاجة 

للتخل�ض للنظرة البالغة املثالية عن ما�ضيهم ليعي�ضوا 

معا كجماعة �ضيا�ضية من�ضجمة ترتبط ب�ضكل بّناء ح�ضب 

ال�ضليبي. )بيت مبنازل كثرية 283(. وكذلك  ما يوؤكد 

لبنان فان الطوائف املتفرقة فيه والتي ت�ضّكل ال�ضعب 

يف  املحلي  للتطور  انعكا�ض  اإال  هي  ما  االآن  اللبناين 

التاريخ العربي اال�ضالمي ون�ضوء لبنان مل يكن حتميا 

وال ترجمة لواقع تاريخي اأزيل ولي�ض ا�ضتمراره اأي�ضا 

حتميا. فما من دولة بقيت اىل مدى احلياة ولكن البع�ض 

غريه  من  اأكرث  واال�ضتمرار  التكّيف  على  قادر  منها 

ل�ضبب اأو الآخر. ولكي ي�ضتمر لبنان ككيان واحد الأطول 

فرتة ممكنة على اللبنانيني اأن يت�ضاحلوا مع تاريخهم 

التاريخ  اىل  النظرة  الأن  ال�رصاع  اأ�ضباب  من  ك�ضبب 

هي ترجمة لهوية �ضيا�ضية ما. فعلينا الكّف ح�ضب ما 

يقول ال�ضليبي عن التفكر باملا�ضي من خالل منظور 

فتاريخ  الراهنة.  ال�ضيا�ضية  اأهواءنا  يعك�ض  �ضيا�ضي 

ملختلف  واالقت�ضادي  والثقايف  االجتماعي  التطور 

اأكرث جلميع  بارز وم�ضرتك  له مغزى  اللبنانية  الفئات 

البلد وهو قد ي�ضكل االإنطالقة االأ�ضا�ضية اجلامعة  اأهل 

لتاريخ مّوحد وهوية م�ضرتكة جلميع اللبنانيني.

مبنازل  بيت  كتابه  يف  ال�ضليبي  قال  وكما  واأخريا 

ال  طرق  وهناك  كثرية  منازل  احلكمة  لبيت  كثرية:« 

متناهية الأعادة النظر يف تاريخ لبنان مبا هو �ضالح 

للبنانيني وخري للعامل العرب«. وما بحثناه هنا هو 

الطرق، طريقة ال تبحث عن تزييف  واحدة من هذه 

اأو تدوير زوايا بل تعرتف وتت�ضالح مع ما  حقائق 

هو ما�ٍض �ضيء للبنان كمجتمع وتبني على ما هو 

مما  واأغنى  اأكرث  وهو  اللبنانيني  بني  جيد  م�ضرتك 

نت�ضور. 
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حــوارات

عبدالفتاح كيليطو 

z منذ طفولتي، اأقراأ باللغتني العربية والفرن�سية معا،

z ن�سائل الكاتب عن لغة الكتابة، ال عن لغة القراءة..

z كنت بورخي�سيا قبل اأن اأكت�سف بورخي�س.. 



163  ] ناقد ومرتجم من املغرب.  

v كيف �رصت كاتبا، وملاذا؟ 

اأعترب نف�سي كاتبا، فعلى  اأن  التحفظات على  u لدي بع�ض 

الكتبة  من  نف�سي  اأعترب  »بارت«،  كلمة  ولأردد  تقدير،  اأبعد 

الكثري من الدعاء كما يبدو يل.  écrivant، فكلمة كاتب فيها 

كاتب  عمل  هو  به  قمت  وما  جدا،  �سئيل  الأدبي  فاإنتاجي 

الكتابة مل يفارقني بتاتا  essayiste، ومع هذا، فحلم  مقالت 

مدفوع  الأقل-  –على  القارئ  اإن  القراءة.  تعلمت  اأن  منذ 

بطريقة واعية اإىل تقليد، و�رسقة وحماكاة ما يقراأ. ويف يوم 

من الأيام تبزغ الكتابة باعتبارها �رسورة. لقد عرب عن ذلك 

فيكتور هيغو يف �سن الرابعة ع�رسة، بطريقة جيدة: »�ساأكون 

من  تتولد  امليولت  فبع�ض  �سيئا«.  اأكون  اأول  بريان  �ساتو 

�سبب  هناك  يخ�سني  فيما  الكتاب،  بع�ض  �سري  قراءة  خالل 

اآخر دفعني نحو الكتابة، اإذ عندما كنت تلميذا، كنت �سعيفا 

جدا يف املواد العلمية، لكني باملقابل كنت متفوقا جدا يف 

خيار  من  لدي  يكن  مل  والعربية.  بالفرن�سية  الإن�ساء  كتابة 

�سوى الكتابة، حول مو�سوع ما، �سفحتني اأو ثالث �سفحات، 

هذا الأمر لزمني وا�ستمر لدي، فن�سو�سي نادرا ما تتجاوز 

هذا العدد. 

عبد الفتاح كيليطو:

االأدب يحررنا من اأفكارنا ال�سيئة

املقامات حتتاج اىل قراءة مّعمقة لندرك غناها الكبري

 ترجمة: حممد �آيت لعميم ]

عبدالفتاح كيليطو باحث جامعي مغربي 

بداأ الكتابة النقدية منذ ال�ستينيات، 

وكر�س حياته العلمية ملقاربة الثقافة 

العربية الكال�سيكية على �سوء مناهج 

نقدية حديثة بنيوية و�سيميائية م�ستفيدا 

من الفل�سفة الغربية واآليات البالغة 

العربية القدمية ومعارف الرتاث 

العربي القدمي واحلديث. وقد اأثرى 

ال�ساحة الثقافية العربية بدرا�سات 

جادة وقراءات اأدبية معّمقة تنم عن 

ذكاء خارق وكفاءة حتليلية وا�سحة 

وعمق معرفـي وتاأمل منهجي كبري، 

حتى اإن كتبه ت�سبه االإبداع يف الغواية 

واالفتتان واللذة واملتعة وال�ساعرية على 

م�ستوى التلقي والتقبل.



اأو  اللغة،  تع�شق  لأنك  تكتب  هل   v

من اأجل الرغبة يف احلكي اأو ب�شبب 

�رصورة داخلية، تدفعك للحديث عن 

�شيء مل تكن تعرفه؟. 

بال�رسورة،  به،  نقوم  ل  رهان.  اإنه   u

اأن  ونحاول  الذات،  مع  لكن  الآخرين.  مع 

ف�سيلة  يف  العتقاد  اأي�سا  هناك  نتحداه. 

يف  فالن�ض  اجلهد،  نتيجة  ويف  العمل، 

�سدميا  اأم�ساجا،  �سيئا،  ل  يكون  البداية، 

�سكال  ياأخذ  يوم  بعد  ويوما  ف�سيئا،  �سيئا  خمجال، 

ويف الأخري نقول ل باأ�ض، ل باأ�ض. 

فيها  لديك  تكون  معينة  هناك حلظة  هل   v

الرغبة لكي جتعل النا�س يقراأون ما تكتبه؟ 

اأعجبوا  وقد  اأ�ساتذتي،  قبل  من  قراأها  ن�سو�سي   u

يف  اأ�رسع  اأن  املمكن  من  كان  اإن�سائي.  بن�سو�ض 

ممار�سة الأدب منذ وقت مبكر. لكن خارج املدر�سة 

ل ناأمل يف اأي ت�سجيع، ل اأحد يطلب منك اأن تكتب، 

الكتابة.  عن  ليك  عن  يبحثون  بالأحرى  اإنهم  بل 

اأن  اأعني الذين تطلب منهم  هناك انزعاج يظهر يف 

ُيبدو راأيهم حول ن�سو�سك. اإ�سافة اإىل ذلك فدرا�سة 

مبثابة  عري�ض  جمهور  اإىل  بالن�سبة  كانت  الأدب 

ن�ساط ك�سول، م�سو�ض، يليق فقط باحلاملني الذين ل 

موهبة لديهم يف املواد اجلدية، هذه النظرة مل تتغري 

حتى اليوم.

v كان هناك خرق تام؟ 

منفى  عنها  بدل  لنقل  جدا.  قوية  كلمة  خرق   u

لكن عقلك  النا�ض،  فاأنت و�سط  الأدب،  اختياريا يف 

يغمرون  اأ�سخا�ض  اآخرين:  باأ�سخا�ض  م�سغول 

را�سكولنكوف،  فريدة،  ع�ساب،  القبطان  قراءاتك: 

دوماغريل،  مادام  بريكوط،  �سمي�سيت،  �سريو�ض، 

مادام  برادامو،  كالم،  مورو،  فريديريكو  بارتليبي، 

�سغريي�ض، الببغاء لفردور. 

v هل تتذكر ن�شا كتبته �شي�شبح ن�شك الأول 

باعتبارك كاتبا؟ 

ن�سا  الراديو  اإىل  بعثت  ع�رسة،  الرابعة  �سن  يف   u

حكاية،  عن  عبارة  هو  م�ستعار،  با�سم  بالعربية، 

با�سمي  اآخر،  ن�سا  كتبت  اأدبي،  برنامج  يف  فاأذيع 

احلقيقي لكن هذه املرة مل ياأخذوه. 

v هل ميكنك اأن تن�رص الآن هذا الن�س الأول؟ 

u ل. مل يعد له وجود، اأتلفته كما اأتلفت كل ما كنت 

كتبته يف هذه املرحلة. ويف مرحلة لحقة: ق�سائد، 

ون�سو�ض �رسدية. 

v ملاذا اأتلفتها؟ 

اإن  يهم  )ل  اعتقاد  لدي  كان  نف�سي،  قرارة  يف   u

نف�سه  الوقت  ويف  الإلهام.  يف  اأول(  موؤ�س�سا  كان 

كانت هناك حلظات طويلة من الريبة. وكان ال�سوؤال 

منظمة.  غري  قراءاتي  كانت  اجلدوى؟  ما  املوؤرق، 

ذلك  بعد  اأدبي  عمل  اأو  كاتب،  حب  يف  اأقع  وكنت 

اأحدا يتحدث عنه، طرح  اأ�سمع  اأن  اأرغب يف  اأعود  ل 

الكتب هو فعل حرية اإذا اأردنا. 

اأجنزت �سهادة دكتوراه ال�سلك الثالث حول فران�سوا 

مورياك. لكن بعيد املناق�سة تخل�ست من كل كتبه، 

قراءاتي  من  اأتخل�ض  كنت  اآخر،  �سيء  اإىل  املرور 

اأن  يل  �سبق  الذي  الن�سو�ض  من  اأتخل�ض  كنت  كما 

كتبتها. واأنا اأقراأ برو�ست طرحت علي نف�سي �سوؤال. 

كيف ميكن اأن نكتب، اأن جنراأ على الكتابة بعد قراءة 

اإذا  اأننا  اأدركت  حتى  ال�سائع«،  الزمن  عن  »البحث 

القراءة. فالقراءة  الكتابة، �سنتوقف عن  توقفنا عن 

والكتابة عمليتان مرتبطتان ب�سكل وثيق. 

اخلا�سة،  روايتنا  ف�سيئا  �سيئا  ن�سكل  نقراأ،  حينما 

التي  تلك  بال�رسورة  لي�ست  نهاية  مثال  نتوقع 

تتمة  لإعطاء  نتوقف  مرة  من  كم  املوؤلف.  توقعها 

للق�سة التي نقراأ !. 

�س« اأعود اإىل ما اأكدمت يف البداية: اأنا كاتب 
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كتاب  اإذن  �شيكون  كاتبا،  ول�شت  نا�شئ، 

ي�شتحقون هذا ال�شم، ولي�س الأ�شماء الأخرى؟ 

يف  ال�سكل  يجعلون  فالكتبة  ب�رسعة،  لنتحدث   u

الأول  الهم  هو  ال�سكل  اأن  حني  يف  الثانية،  املرتبة 

فالريي  بول  قولة  لنتذكر  الكتاب.  اإىل  بالن�سبة 

»ال�سكل ثمنه غال«. 

v األ ميكننا القول اأي�شا، اإنه من اأجل الكتابة، 

ينبغي اأن نن�شى ما قراأناه. اأن نقوم بقطيعة 

مع قراءاتنا. كما هو احلال بعد قراءة برو�شت، 

فمن اأجل الكتابة يجب اأن نتخل�س منه. 

u ميكننا اأن نقلد، اأو يكون لدينا وهم تقليد برو�ست. 

يحلمون  ال�سائع«  الزمن  عن  »البحث  َفقراء  غالبا، 

الذي مل ي�ستطع  الوحيد  بكتابة مذكراتهم، والكاتب 

اأحد اأن يعيد اإنتاجه هو كافكا. فعامله خا�ض جدا، 

ل يقبل التقليد. ولقد غامر بذلك موري�ض بال�سو لكنه 

مل يكن مقنعا. 

عالقتك  هي  ما  الأول.  ال�شوؤال  اإىل  لنعد   v

ال�شخ�شية بالأدب؟ 

كتابا،  اأفتح  اأن  دون  يوما مير علي من  اأذكر  ل   u

ل  اأن  من  غا�سبا  دائما  كنت  �سابا  كنت  حينما 

كل  ب�سذاجة،  اأقي�ض،  كنت  يقراأ.  �سخ�سا  حويل  اأرى 

بالأدب،  اهتمامهم  عدم  ب�سبب  يفقدونه  كانوا  ما 

بالن�سبة اإىل البع�ض منهم، كان ذلك ب�سبب تعودهم 

كان  اإليهم  بالن�سبة  فالكتاب  املقد�ض،  الن�ض  على 

�سلطة  حتت  يقراأ  كان  املدر�سي  الكتاب  القراآن.  هو 

املعلم والأ�ستاذ، اإنه اأي�سا نوع من التقدي�ض. خارج 

ولي�ست  �سائعني،  باأنف�سهم  يح�سون  الإطار،  هذا 

من  لها  يا  ذلك،  مع  القراءة  يف  رغبة  اأية  لديهم 

�سعادة، حينما كنت طفال، واأدركت للمرة الأوىل اأننا 

ب�سم  الأمر  هذا  لوحدنا!  كتاب  قراءة  على  قادرون 

الكتاب الأول الذي جنحت يف قراءته. 

ما  حيوي،  اأمر  الأدب  اإليك،  بالن�شبة  �س« 

تق�شد بذلك؟ 

حول  م�سبوقة  غري  نظرة  هو  الكاتب،   u

اإنها  النظرة،  العامل، ويف كل مرة تختلف 

كبريا:  كاتبا  تكت�سف  حينما  وعطاء  هبة 

نتلقى  اإننا   Kundira, Perec, Bekett, Celine

�سدمة، هذا الأمر حدث يل، واأنا اأقراأ »مائة 

الأوىل،  ال�سفحة  فمنذ  العزلة«  من  عام 

فالأدب  العامل،  وينقلب  ال�سحر  ي�ستغل 

اأي�سا من اأفكارنا ال�سيئة، اأحيانا  يحررنا 

نعتقد اأننا لوحدنا منتلك اأفكارا، لكن الكتب 

تتحدث عنها وت�سري اأفكارا م�سرتكة. 

واأنت تكتب، كما  اآخراً  v هل تكت�شف نف�شك 

تنظر بطريقة مغايرة اإىل العامل؟ 

u كنت دائما متاأثرا بعنوان لبودلري: »قلبي عاريا«، 

من املمكن اأن هذه هي الكتابة. 

v يف روايتك »خ�سام ال�سور« ت�ستدعي احلكايات 

املر�سومة؟ ما الدور الذي لعبته يف تكوينك؟ 

املر�سومة  احلكايات  بف�سل  الفرن�سية  تعلمت   u

من  وفريا  عددا  منها  اأ�سرتي  كنت   ،Bandes dessinées

بائع الكتب امل�ستعملة يف املدينة القدمية ب�سنتيمات 

قليلة وها هو عامل عجيب ينفتح اأمامنا. 

v هل تذكر الكتاب الأول الذي قراأته؟ 

ا�ستيهام،  اأن هذا  اأعتقد  »األف ليلة وليلة«، لكني   u

من اأجل اإعادة بناء املا�سي، وقراأت »حرب النار« اأو 

اآخر املوهيكون. اكت�سفت مبكرا املنفلوطي، اكت�سفته 

يف املدر�سة، بعد ذلك قراأت كل اأعماله، ترجم دون 

اأي يعرف ولو كلمة واحدة من لغة موليري، كتب من 

�سريانودو  وفرجيني،  بول  العربية.  اإىل  الفرن�سية 

له  يحكي  اأحدهم  كان  الكاميليا.  فتاة  وبرجراك، 

هذه الأعمال، وكان هو ين�سج و يت�رسف، لكن يا له 

من اأ�سلوب، يا له من اإ�رساق ا�ستطرادي؟ ويا له من 

تاأثري قوي على قراء جيلي. يعود له الف�سل يف اأن 

تن�ساأ لدي الرغبة يف الكتابة بالعربية.  
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يف  كربى  اأهمية  ال�شفهي  لالأدب   v

يف  دورا  لعب  هل  املغربي،  الأدب 

تكوينك؟ 

u بالطبع نعم، احلكايات، حلقات الراديو، 

الرباط  �سوارع  كانت  لقد  مثال:  كالأزلية 

كانت  التي  اللحظة  يف  النا�ض  من  تخلو 

تذاع فيها هذه احلكايات امل�سل�سلة، داخل 

الأ�رس، كان �رسد احلكايات من اخت�سا�ض 

الن�ساء، ل اأعرف مدى تاأثري الأدب ال�سفهي 

على تكويني. مل يكن ُيعباأ به يف ذلك الزمن 

الزدراء.  من  بنوع  معه  ُيتعامل  كان  اأو 

فالأمور قد تغريت منذ مدة. فما تعلمناه 

يجب  جميل  مو�سوع  هو  املدر�سة  خارج 

التفكري فيه. 

v اأرجع اإىل احلكايات املر�شومة و�شغفك بها، 

هل اأثرت يف طريقة كتابتك؟ 

 Miki le ronger »بال �سك، ذكرت يف »خ�سام ال�سور u

 Saigné الأ�ستاذ  مرافقيه  ب�سحبة  كان  مراهق  وهو 

 Miki يكن  مل  خمر.  مدمنا  كالهما   Double Rhum و 

ي�رسب �سوى احلليب. حني كان قد دخل احلانة، طلب 

احلليب، فبداأ رعاة البقر ي�سخرون منه، وكان يجب 

�رسب  يف  حقه  عن  يدافع  اأن  اأجل  من  ي�سارع  اأن 

اأثر يف  الوي�سكي مثلهم. هذا املقطع  احلليب، ولي�ض 

قد  كنت  بالطبع  الختالف،  يف  احلق  احلياة،  مدى 

متاهيت مع �سارب احلليب. 

v هل هناك كتاب اأثروا فيك منذ الطفولة اأكرث 

من كتاب اآخرين؟ وتركوا لديك �شورا قوية من 

اأجل تغذية كتابك؟ 

u نعم، رواية »موبي ديك« وفيما بعد دو�ستوف�سكي، 

ي�سبحون  قراأوه  الذين  املراهقني  من  الكثري 

�سموتني  ي�سبحون  �سخ�سياته،  مثل  يت�رسفون 

حميطهم،  عن  يبتعدون  بالغطر�سة  يتظاهرون 

ج�سورة.  باأفكار  يتلفظون  وهم  التميز  عن  يبحثون 

ما يثري هو اأنه نتماهى مع اأغلب �سخ�سيات املوؤلف 

الرو�سية ولي�ض فقط مع البطل حينما يكون وحيدا، 

الذي لي�ض هو حالة »الإخوة كرامازوف«. 

v لدي �شوؤال حمدد، لديك تكوين مزدوج يف 

ائتلف  كيف  الغربي،  والأدب  العربي  الأدب 

فيك هذان الأدبان، هل يت�شارعان؟ هل يهيمن 

اأحدهما على الآخر؟ 

الكاتب  ن�سائل  باللغتني معا،  اأقراأ  u منذ طفولتي، 

القراءة،  لغة  عن  اأبدا  ن�سائله  ول  الكتابة،  لغة  عن 

كاتب  كل  على  طرحه  ينبغي  �سوؤال  فهو  ذلك  ومع 

مل  واإذا  بالرتجمة،  اأهتم  ل  اإيل،  بالن�سبة  مغربي. 

يكن من ذلك بد، اأف�سل الرتجمة من الفرن�سية نحو 

العربية ولي�ض العك�ض. هذا الأمر له دللة. )�سحيح 

اأنني عرفت القراءة والكتابة بالعربية قبل اأن اأتعلم 

اللغتني؟  بني  �رساع  هناك  هل  الفرن�سية(،  تهجي 

ويف  اآدم«،  »ل�سان  كتابي  يف  ذلك  عن  حتدثت  لقد 

»لن تتكلم لغتي«. ومن املمكن اأن هذا هو مو�سوع 

كان  نيت�سه«  »ح�سان  مثل  فكتاب  اأكتب.  ما  كل 

لقد  العربية.  باللغة  البداية  يف  ي�سدر  اأن  ينبغي 

مغايرة  وهي  اللغة.  هذه  يف  مب�سودته  احتفظت 

للن�ض يف �سيغته النهائية. ملاذا وليت وجهي �سطر 

اأكن لأمتكن من  الفرن�سية، للتخل�ض من حب�سته. مل 

وليت وجهي نحو  اأكن  لو مل  نيت�سه  اإنهاء »ح�سان 

الفرن�سية. 

v هل لديك انطباع اأن تعرب عن بع�س الأ�شياء 

يف لغة خا�شة جدا، اأم ل متيز يف ذلك؟ 

التاأكيد  مت  لقد  فيه،  متيز  ل  الأمر  باأن  �ساأقول   u

عبثا باأننا نكون اأكرث حرية يف اللغة الفرن�سية، اإنها 

اأ�سطورة، على الأقل فيما يخ�سني. 

حتددت  مهمة  ن�شو�س  هناك  ذلك  مع   v

وحتققت كتابتها بالعربية واأخرى بالفرن�شية، 

دافع  اأي  هنا حتت  تقول  اأن  املمكن  من  هل 

كتبتها يف هذه اللغة ولي�س يف لغة اأخرى؟ 
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u ل ينبغي اأن نغفل ظاهرة »الطلب«، اجلامعية اأو 

اأن  اأكن لأكتب »املوؤلف وم�ساعفه« لول  الودية. مل 

طودوروف �سجعني يف اأحد الأيام اأن اأجمع مقالتي 

sStudia I اأن ن�رست بع�سا منها يف جملة �سبق   )اإذ 

lamika ويف اأماكن اأخرى( واأجعلها يف كتاب يكون 

من�سجما. فبدون طودوروف مل يكن لهذا الكتاب اأي 

يرى النور. 

v يف هذه احلالة يتعلق الأمر بلقاء.؟ 

u لقاء. مع حماور اأف�سله. 

v هل هناك حماورون اآخرون دفعوك اإىل الكتابة، 

واإىل تطوير بع�ض الأفكار واقتحام بع�ض امليادين 

الخرى. 

اندري  اركون،  ملحمد  اللطيفة  الأفكار  بع�ض   u

  .Ruth Gros richard و Valensi ميكيل، لوي�ست

هناك  األي�س  �شوؤايل،  اإىل  اأخرى  مرة  اأعود   v

الكتابة  اإىل  يدفعك  ما  حلظة  يف  ما  �شيء 

بالفرن�شية اأو العربية؟ 

u بلى يجب اأن تكون هناك اأ�سباب عميقة. لكن ما 

ميكن قوله هو اأن راحتي Confort اإذا جاز ا�ستعمال هذه 

بالفرن�سية،  اأكتب  حني  الختيار.  يف  تكون  الكلمة، 

اأعيد كل �سيء بالعربية. واأقوم  واأح�سني يف ماأزق، 

للوقت،  اإنها م�سيعة كبرية  العملية معكو�سة.  بهذه 

ففي »خ�سام  تكون م�سيعة.  ل  قد  يدري،  من  لكن 

ال�سور«، ن�رس الف�سل املعنون »ابنة اأخ دونكي�سوط« 

بالعربية، ومل تكن بعد فكرة كتاب »خ�سام ال�سور« 

عدة  اأ�رسب  اأن  وميكن  اللحظة.  تلك  يف  موجودة 

اأمثلة، واأذكر امل�سودات التي مل تكتمل. 

النهاية،  هي يف  كاتبا،  باعتبارك  لغتك   v  

هذه الزدواجية اللغوية، والتي هي ما مييزك 

هي هذا املرور من لغة اإىل اأخرى. 

يفكر  اأو  يكتب  كاتب  كل  املغرب،  يف  اأنه  اأعتقد   u

تقريبا يف لغتني. ل اأعرف ن�سو�سا »خال�سة«. 

v مع ذلك هناك كتاب ل ي�شتطيعون 

فهم  واحدة،  لغة  يف  �شوى  الكتابة 

يف  الدارجة  اللغة  تعلموا  حينما 

فيه  مبا  يطعموها  مل  طفولتهم، 

الكفاية وبطريقة م�شرت�شلة من الأدب 

وعلماء  نف�س  علماء  اأعرف  العربي. 

يجروؤون  ل  كتابا  واأي�شا  اجتماع، 

على الكتابة يف اللغتني.  

اللغة  يقراأون  ل  لأنهم  ب�ساطة  بكل   u

ول  اجلواب  هو  هذا  العربية،  الأخرى، 

نبحث عنه يف �سيء اآخر. 

v تبدو يل جتربتك فريدة. 

u هناك اآخرون. عبد اهلل العروي. 

v لكنه، اأمل يكتب بع�س الن�شو�س، النظرية، 

اأدبية  الأكرث  الأخرى،  والن�شو�س  بالفرن�شية 

بالعربية؟ اإذن لي�س بال�شبط كما قلته بطريقة 

متميزة؟ اإنه يقرر: فالأدب �شاأكتبه بالعربية، 

�شاأكتبه  و�شو�شيولوجي  علمي،  هو  ما  وكل 

الذاتي فيه  بالفرن�شية. فهو قد كتب اجلانب 

بالعربية، وهذه لي�شت حالتك. 

بالعربية،  الأدبي  عمله  يكتب  اإنه  �سحيح،   u

اأم  بالعربية  اأكتبه  يكرتث  ل  الباقي  اإىل  وبالن�سبة 

بالفرن�سية. ولنالحظ اأنه يرتجم بنف�سه اإىل الفرن�سية 

يف  ي�ستطيع  فمن  بالعربية،  املكتوبة  حماولته 

اإنهم  الفرن�سية؟  اإىل  العربية  من  يرتجم  اأن  املغرب 

نادرون اأولئك الذين ميكنهم اأن يقوموا بذلك. 

تعرف  اأنت  اللغتني،  هاتني  عن  بعيدا   v

الأملانية، ولديك نافذة على الأدب الأملاين. هل 

لعب هذا الأدب دورا يف ح�شا�شيتك الأدبية؟ 

تكويني،  من  اأزيحه  اأن  ميكنني  ل  العن�رس،  هذا   u

اأفادين  اأقول بالتحديد ما الذي  لكنني ل اأمتكن من 

الأدب الأملاين. قراأت باللغة الأملانية، كتابا كثريين، 
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من بينهم نيت�سه. 

اأو  ذكريات،  كتبت  فيما  جند  هل   v

اإيحاءات من الأدب الأملاين؟ 

u يف فاو�ست جلوته، هناك �سوؤال اللحظة 

احلا�رسة. يرف�ض فاو�ست اأن يقول للحظة 

لقد  جدا.  رائعة  اإنك  توقفي،  احلا�رسة: 

ن�سو�سي.  بع�ض  يف  ذلك  من  ا�ستلهمت 

توقفي. اإنك رائعة جدا: هذا �سيكون عنوانا 

جميال. 

هناك بع�ض اللم�سات تعود للظهور هناك 

اأو هنا، مثل عنوان: ح�سان نيت�سه. من بني 

�سخ�ض  هناك  احلكاية،  هذه  �سخ�سيات 

ريا�سي يقراأ، �سخ�سية كفكاوية �سيء ما. 

وقد ا�ستفدت كثريا واأنا اأقراأ لبع�ض الأملان 

الذين يتقنون العربية. 

فمن خالل الأملانية ارتبط بثقافتي الأ�سلية- من 

اأجل القيام بدرا�سات حول القراآن والعلوم الإ�سالمية 

اإنه تقليد قدمي  الأملانية �رسورية.  الأ�سلية معرفة 

يعود اإىل القرن 19. موؤخرا �سدرت اأعمال جوزيف 

واأعمال  امل�سلمني.  عند  الكالم  علم  حول  اي�ض  فان 

وولف هارت هايرنين، حول ال�سعرية العربية. كنت 

اأعرف  اأكن  مل  لو  اأ�سا�سية  اأ�سياء  عن  جانبا  �ساأمر 

الأملانية. 

v هل قراأت كافكا بالأملانية؟ 

u نعم. اإنه �سهل القراءة، لقد قراأته يف الثانوية من 

 Kleist، من  كل  اأعمال  بالأملانية  اأي�سا  قراأت  قبل 

 Robert Musil، لكنه يف الفرن�سية قراأت .Heine، Fallada

 .Thomas Mame، Gunter Grass

حول  الأخرى  النفتاحات  بع�س  هي  ما   v

الأدب العاملي؟ 

و�سيئا  �رسا  اإيل  بالن�سبة  الآ�سيوي  الأدب  يبقى   u

لقاءات  اأما  كبري.  نق�ض  �سك  بال  واإنه  غام�سا، 

وكذلك  ملهما،  با�سو�ض  دو�ض  كان  فقد  امل�سادفة. 

جوي�ض، اإننا نتغري ول نعود ذواتنا بعد قراءة كاتب 

»بورخي�ض«،  مع  احلا�سم  اللقاء  كان  لحقا،  كبري. 

)لقد  بورخي�ض.  اأقراأ  اأن  قبل  بورخي�سيا  كنت  لقد 

القدمي  العربي  الأدب  يكن  اأمل  النقاد  اأحد  ت�ساءل 

بورخي�سيا. ولي�ض من قبيل ال�سدفة اأن يقع اختيار 

الكاتب الأرجنتيني على األف ليلة وليلة(. »فاملوؤلف 

ولقد  بورخي�سي،  كتاب  ذلك  مع  هو  وم�ساعفه« 

كان الكتاب منجزا ومنتهيا حينما قراأت لأول مرة 

»خيالت«. هناك حوار حميم، اأنا معجب بالتوا�سع 

ول  غطر�سة  من  هناك  )لي�ض  لبورخي�ض،  املزيف 

حتقيقاته  �سيظهر(،  الذي  اخل�سوع  مثل  ت�سامخ 

ا�ست�سهاداته  الذي يف�سل.  اللعبية، اخلطاب املنقول 

يعطي،  الذي  النطباع  �سحيحة،  تقريبا  هي  التي 

وهو يدافع عن نف�سه، على اأنه قراأ كل �سيء، �سمات 

عديدة متيزه تقربه من اجلاحظ الذي ا�ست�سهد به. 

اأجنزت  الأدب العربي، لقد  اإىل  v لنعد قليال 

التي هي  املقامات،  الدكتوراه حول  اأطروحة 

الع�رص  عرف حلظات جمده يف  اأدبي  جن�س 

الكال�شيكي، والتي لعبت دورا كبريا يف املغرب 

يف الع�رص الو�شيط. وهي غري معروفة كثريا. 

هذا يظهر لنا اليوم بعيد املنال. هل ميكننا 

ا�شتخال�س روؤية لالأدب العربي؟ 

u املقامات، ب�سبب اللغة، وال�سيغ القدمية، وال�سنن 

الأدبي، والتوظيف البالغي الكثيف، ميكنها اأن تبدو 

�سعبة املنال، لكنها لي�ست اأكرث من عول�ض جلمي�ض 

جوي�ض. اإنها جن�ض �رسدي ابتدعه الهمداين يف القرن 

العا�رس امليالدي، وو�سلت القمة قرنا بعد ذلك على 

يد احلريري، هذا الأخري عار�سه الكثريون، بالعربية 

والعربية، وال�رسيانية، والفار�سية، كانوا ي�ستهلكون 

املقامات كما ن�ستهلك الروايات اليوم. وقد حتولت 

اكت�ساف  ب�سبب  الع�رسين،  القرن  يف  �سحية  اإىل 

فاليوم، نكتب »�سد« هذا اجلن�ض.  الأوروبي.  الأدب 
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جمموعة من ال�سنن ثم تبنيها، و�سيئا ف�سيئا اأ�سبح 

الأدب العربي »غريبا« عن نف�سه، لقد اأ�سبح اأوروبيا 

عاملية،  ظاهرة  ذلك  اأ�سبح  لقد  وا�سعة.  بطريقة 

يف  جنحت  اأنها  هو  اأوربا  حققته  انت�سار  فاأعظم 

فر�ض اأدبها على بقاع العامل. 

العربي،  الأدب  الذي مييز  ما  هذا،  بعك�س   v

املزيج  من  نوعا  ت�شكل  املقامات  حيث 

املركز؟ 

u حينما يكون لدينا ال�سرب على قراءة املقامات، 

فاإننا ندرك غناها الكبري. بعيدا عن الأطروحة التي 

خ�س�ست لها، ق�سيت وقتا طويال يف حتليل اإحدى 

كانت  اخلام�سة.  املقامة  وهي  احلريري،  مقامات 

مل  الذي  »الغائب«.  بعنوان  �سغريا  كتيبا  النتيجة 

نتحدث  اأن  املطلوب  لي�ض  كثريا.  عنه  را�سيا  اأكن 

عن ما الذي مييز الأدب العربي، ولكن، لنتحدث عما 

يفقده اأو ي�سعفه حينما يرتجم. يف اإحدى الرتجمات 

الفرن�سية للمقامات جند اأن النفاذ اإليها �سهل ن�سبيا، 

الإيقاع  ول  املهجورة،  ال�سيغ  ل  فيها  جند  فال 

اللفظية  الألعيب  ول  لها،  املميزة  الت�سمينات  اأو 

والبتذال،  بال�سطحية  انطباع  لدينا  يتولد  هنا  من 

العموم  على  خرجت  التي  وليلة  ليلة  األف  بخالف 

�سليمة من النقل املريع يف لغات اأخرى. 

فاملقامات لزالت تنتظر �سخ�سا مثل Galland، الذي 

�سيجعل من ترجمتها حدثا. 

اأثر  املقامات  على  الطويل  ال�شتغال  هل   v

فيما كتبت؟ 

u لقد اخرتت درا�ستها ب�سبب �سعوبتها. فاملقامات 

اأن  ويبدو  واملرتجم.  الباحث  اإىل  بالن�سبة  هي حتد 

جماعة Oulipo اهتمت باملقامات فاأثناء ندوة حول 

Perec عام 2000 بجامعة حممد اخلام�ض بالرباط 

واحلريري«  »بريك  عنوان  حتت  مداخلتي  كانت 

اأية حال فهو  هل كان بريك يعرف احلريري؟ على 

 La vie mode اإر�سادات«  »احلياة  روايته  يف  يذكره 

عن  ف�سال  اأخرى.  اأماكن  ويف   d’emploi

اجتهدوا يف درا�سة  الباحثني  ذلك، بع�ض 

عالقات احتمالية بني املقامات والرواية 

15م.  القرن  يف  ال�سبانية  ال�سطارية 

فالأبطال يف كال اجلن�سني لهم العديد من 

النقاط امل�سرتكة. التهمي�ض، �سلطة الرعاع، 

القناع، ال�سحك ال�رسيح، دموع التما�سيح، 

التقلبات الب�رسية، تقلبات الأحوال. 

الكتاب  كتبها  التي  املقامات   v

قابلة  غري  الكبار  الكال�شيكيون 

لكن  ذلك،  تقول  كما  للمحاكاة 

تبدو  املغاربة  الكتاب  كتبها  التي  املقامات 

اأية  وحتت  باملقامات؟  تاأثرت  كيف  باهتة. 

�شيغة؟ 

ب�سحبة  ق�سيتها  التي  الطويلة  اللحظات   u

الن�سو�ض العربية القدمية غذتني يف العمق، مثلها 

مثل الن�سو�ض اليونانية اأو الالتينية، هناك بال �سك 

فمو�سوع  اخليالية،  كتاباتي  يف  املقامات  �سدى 

ن�سو�ض  الأدبية.  والأ�سكال  الأدب  هو  منها  بع�ض 

تعقد  ولكنها  م�ستقلة  احلالتني،  كلتا  يف  ق�سرية 

عودة  مندجمة.  هي  حيث  املجموع  مع  �سالت 

البطل

العربي  الأدب  مييز  الذي  ما  اأخريا،   v

التقى  التي  اللحظة  يف  وملاذا،  الكال�شيكي، 

فيها بالأدب الأوربي، مل ي�شمد؟ 

الطلبة، والديبلوما�سيني  التعليم، فاإقامات  u تغري 

ورجال الأدب يف باري�ض ولندن، كانت قد تعددت. 

فتعلم الفرن�سية والإجنليزية كان قد اأ�سبح �رسورة، 

متار�سه  تاأثري  هناك  كان  هذا،  كل  نتوج  وكي، 

الن�سو�ض الأدبية الفرن�سية والإجنليزية والإيطالية 

الأدبية  الأن�ساق  كن�ست  ف�سيئا  �سيئا  والإ�سبانية. 

طاقتها  فقدت  ذلك  اأثناء  كانت  )التي  الكال�سيكية. 

على الإبداع( مثلها مثل اأن�ساق اللبا�ض، وفن الطبخ، 
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والعمارة، كل هذا كان على خلفية الإغراء 

والتمرد. 

خلدون.  ابن  قاله  ما  تقريبا  هذا   v

الغالب.  بتقليد  مولع  فاملغلوب 

غالب/ العالقة  هذه  عن  بعيدا  لكن 

العربي  الأدب  يوجد يف  األ  مغلوب، 

مع  يتعاي�س  اأن  �شيء ميكنه  القدمي 

الأدب املغربي؟ 

u ل يقلد املغلوب دائما الغالب. فالرومان 

الذي  ما  اليونان.  قلدوا  انت�سارهم،  رغم 

القدمية؟  الأدبية  الن�سو�ض  يف  ي�سمد 

اإنها ن�سو�ض غري قابلة للرتجمة )اإىل حد بعيد(. ل 

على  مق�سورة  كانت  اإنها  مرتجمة.  تكون  اأن  تريد 

النطباع  تعطي  اإنها  العربية.  اللغة  تتحدث  �سفوة 

اأنها مغلقة تاأويليا، فقد �سبق يف املا�سي، انتقادها 

)اإن  �سعفها  نقطة  اإنه  للرتجمة،  قابلة  غري  باأنها 

القالئل  العرب  مل تكن نقطة جمدها( فمن بني غري 

اندري  هناك  القدمي،  العربي  بال�سعر  اهتموا  الذين 

ميكيل. 

ال�شفوة  ثقافة  بني  الثنائية  هذه  جند   v

والثقافة ال�شعبية حينما نقابل بني األف ليلة 

وليلة والأدب الكال�شيكي، لقد ا�شتغلت كثريا 

كتابك  يف  خ�شو�شا  وليلة  ليلة  األف  حول 

»العني والإبرة«، فما الذي ميكنك قوله حول 

اليوم جزءا من  ي�شكل  الذي  وليلة  ليلة  األف 

الأدب العاملي؛ 

اأنه  اأي�سا  اأعتقد  عاملية.  اأهمية  ذو  اإنه  بالطبع   u

الأوروبي  الأدب  اإن  ونقول  بعيدا  الذهاب  ميكننا 

sGa ترجم  18، حينما  القرن بداية   تلقى رجة، يف 

تكت�سفها،  اأوروبا  وجعل  الليايل،  الأوىل  للمرة   land

فمن هو الكاتب الأوربي الذي مل يرجع اإىل حكايات 

�سهرزاد؟ اإنه يبقى الكتاب الوحيد العربي املعروف 

نذكره؟  اأن  ميكننا  كاتب  فاأي  واإل  كله.  العامل  يف 

خارج  معروف  غري  لكنه  عظيم،  �ساعر  املتنبي 

الف�ساء الذي يتحدث العربية. 

ما يثري النتباه هو اأن الأدباء العرب، الذين ازدروا 

يف ال�سابق، األف ليلة وليلة، انتهى بهم الأمر اليوم، 

»اخلا�ض  كتابهم  تبني  اإىل  الأوروبيني،  مبباركة 

بهم«.  

اأن جند يف كتابكم �شدى لألف  v هل ميكن 

ليلة وليلة؟ 

غالبا.  اإليها  اأرجع  اخليالية،  كتاباتي  يف   u

 .R املراأة  ال�سور«  »خ�سام  روايتي  يف  ف�سخ�سية 

الأ�سكال �سهرزاد جديدة. ويف رواية  هي ب�سكل من 

»ح�سان نيت�سه« هناك اإ�سارة اإىل القرد اخلطاط. يف 

مو�سع اآخر، مو�سوعة الكتاب القاتل، ا�ستغلت عليها 

يف ق�سة »املكتبة«، وممكن اأي�سا يف مو�سع اآخر. 

v نتحدث اليوم عن جتديد اخلرافة؟ ما الذي 

تعتقده؟ 

u ل اأعرف هذا التوجه اجلديد.

ميكننا  ل  اأنه  توؤكد  مقالتك  اإحدى  يف   v

بطريقة  تعتقد  اأدب مغربي، هل  احلديث عن 

جدية يف هذا الأمر، اأم اأن الأمر جمرد مزحة؟ 

u اإنها مزحة، لكن لها اأ�سا�ض. لكي نتحدث عن اأدب 

ما، يجب اأن نطرح، على الأقل بطريقة نظرية، بداية 

ما لهذا الأدب، اأين ن�سع بداية الأدب املغربي؟ لقد 

يل  تبدو   1954 �سنة  اأن  اآخر،  مو�سع  يف  و�سحت 

تاريخا دال لأنه يالئم تاأ�سي�ض نظام احلالة املدنية. 

الأعاجيب«  »�سندوق  ن�رست  التاريخ  هذا  قرب  اإنه 

و»يف  لل�رسايبي،  الب�سيط«  و»املا�سي  لل�سفريوي، 

هذه  ما،  بطريقة  جلون.  بن  املجيد  لعبد  الطفولة 

املحكيات ميكنها اأن تعترب مبثابة عقود ازدياد، اأدب 

الطفولة،  حول  تركيز  كبرية،  بطريقة  اأوطوبيغرايف 

وهي �سمة متيزها عن ال�سرية الذاتية العربية القدمية 

نذكر  اأن  ميكننا  البتة.  له  وجود  ل  الطفل  حيث 
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اأي�سا، يف الن�سق نف�سه لالأفكار »الذاكرة املو�سومة« 

للخطيبي، و»لعبة الن�سيان« لربادة. 

v نعود اإىل ال�شوؤال ال�شابق. اأنه يف حلظة ما، 

مل يعد الأدب العربي قادرا على اأن يكتب كما 

الأدب  ازدياد  عقد  ت�شع  واأخريا،  يكتب.  كان 

املغربي املعا�رص يف اقرتا�س منوذج غربي، 

فلماذا اقرت�س الأدب املغربي ال�شرية الذاتية 

اأو التخييل الذاتي؟ 

»متاأخر  زمنيا  هو  املغربي  الأدب  اأن  نعرف،   u

بالن�سبة اإىل الأدب امل�رسي وال�سوري اللبناين، فعقد 

 ،19 القرن  نهاية  حوايل  يوجد  الأدب  هذا  ازدياد 

فلكي تكون لدينا رواية يجب اأن نتوفر على �رسوط 

ع�رس  اإىل  و�سلنا  هل  اأعرف  فال  وجماعية.  ذاتية 

الرواية.  

مبيالد  جدا  مرتبطة  الرواية  اأن  نعرف   v

البورجوازية؛ فيما يخ�س حالة املغرب؛ اأن ل 

األي�س الأمر  ت�شل الرواية اإىل حلظة النطالق 

مرتبطا ب�شوؤال التطور الجتماعي؟ 

u لقد ذكرنا هذا الأمر: فالأدب املغربي حديث العهد 

تلقوا  امل�رسيني  اأن  حني  يف  معا�رس(،  اأنه  )اأفهم 

الثقافة الأوربية منذ حملة نابليون على م�رس. 

ال�سبابية  املرحلة  هذه  �سمن  عملك  جتعل  هل   v

لالأدب املغربي؟ اأو اأنك عرب الأدب حت�ض اأنك منفي 

عن بلدك، واأنك تعي�ض وتكتب يف منفى داخلي؟ 

u بال�رسورة، اأكتب يف اإطار هذه املرحلة ال�سبابية، 

لكني  معا.  اللغتني  يف  منفيا  اأبدا  نف�سي  اأعترب  ومل 

من  �سكل  القراءة  األي�ست  الآن،  الأمر  هذا  يف  اأفكر 

اأ�سكال املنفى؟ 

الطريقة  عن  رواية  كتابة  يف  تفكر  األ   v

الأوربية للكلمة؟ 

u ملاذا اأقوم بذلك؟ دائما يطرحون علي هذا ال�سوؤال؟ 

�سي�سبح  �سابقا،  اأنتجته  ما  لإ�سعاف  طريقة  اإنها 

للمرور  الوقت  حان  لقد  م�سودة.  فقط 

اأر�سى  اأن  يجب  –لكن  جدية  اأ�سياء  اإىل 

�سفحات،  الآن.  حدود  اإىل  كتبته  عما 

فقرات، �سذرات. من الذي يعرف ما يخبئه 

امل�ستقبل لالأدب؟ نف�سل الرواية، لكن هل 

�ست�ستمر يف �سغر املكانة الأوىل مع تطور 

الكتاب اللكرتوين؟ 

الكتابة  بني  تراها  عالقة  اأية   v

يوجد  األ  الجتماعي؟  والتطور 

كتابة  –مو�شوعيا- عجز يف  لدينا 

الرواية؟ 

يف  فالقارئ  جمهور؟  لأي  روايات   u

اأن  فلنتذكر  الأدب.  يحدد  الذي  هو  املطاف  نهاية 

الكبرية  ال�رسيحة  باعتبارهن  خ�سو�سا،  الن�ساء 

ل�ستهالك الروايات، هن تاريخيا الالئي اأعلني من 

ح�سل  الذي  فما   .17 القرن  من  بدءا  الرواية  �ساأن 

التي  الربجوازية،  اإن  يقولون  �سمعتهم  املغرب؟  يف 

وا�سع،  قراء  بجمهور  عادة  فيها  نلتقي  اأن  يجب 

الفئة  هي بورجوازية عامية. لكن ملاذا نهتم بهذه 

لقد  قراءهم.  يخلقوا  اأن  الكتاب  فعلى  الجتماعية؟ 

قام بذلك حممد �سكري، مبعنى ما، مع اخلبز احلايف: 

جانب من النتهاك اأوحى بف�سول كبري. 

v با�شتثناء حالة �شكري، هذا يعني اأن الأدب 

املغربي لن يكون انتهاكيا؟ 

u جاء �سكري يف اأوانه. حينما كانت هناك الرقابة، 

كما  وجيدة.  �سيئة  نتائج،  احلايف  اخلبز  تلقى  وقد 

لدري�ض  الب�سيط«  »املا�سي  مع  ال�سابق  يف  ح�سل 

ال�رسايبي، بطريقة اأخرى ولأ�سباب اأخرى. 

نف�شه  امل�شتوى  يف  جنعل  اأن  ميكن  هل   v

عرفته  الذي  والنجاح  احلايف  اخلبز  جناح 

الكتابات حول تازمامارت؟ 

ي�سمى  اأدبي  جن�ض  هناك  الراهنة،  اللحظة  يف   u
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من  العديد  يجلب  والذي  »تازمامارت« 

القراء. لكن النجاح ل نتحكم فيه )ل يكون 

اأن  ميكن  اأحيانا،  لالأ�سف.  الطلب(  حتت 

ينتج تاأثريات �ساذة. فاخلبز احلايف متيز 

على ح�ساب كتب �سكري الأخرى، و�سكري 

كان ي�ستكي من ذلك. 

اأخرى حول  اأن نعود مرة  v ميكننا 

�شوؤال اللغة. ما هو نوع امل�شكل الذي 

اعرت�شك واأنت تبحث عن اإبداع لغتك 

باقي  مثل  والفرن�شية  بالعربية  اخلا�شة، 

العوائق  ما  ال�شوؤال،  هذا  اإىل  اإ�شافة  الكتاب؟ 

عليك  وكان  كاتبا  باعتبارك  اعرت�شتك  التي 

اأن تتجاوزها؟ 

ك�سل  الكتابة،  يف  الرغبة  لدي  تكون  ل  اأحيانا،   u

ما يعرتيني، هذا الأمر ميكنه اأن يدوم طويال، �سنة، 

اأ�سهًرا، مثال. وكي ل اأركن اإىل وهن العزم، اأ�ستمر يف 

اإعالن التحدي، لكن العائق الكبري هو بناء اجلملة، 

ونظام الكلمات وعالمات الرتقيم، ميكن اأن مير علي 

يوم رديء ب�سبب فا�سلة.

�شعورية،  ل  عوائق  هناك  تكون  اأن  ميكن   v

اأن ل يكون هناك قراء فهذا الأمر  يكفي فقط 

هناك  يكن  مل  فاإذا  الكاتب.  على  بقوة  يوؤثر 

�شدى لعمله، فاإنه ل يكون لديه الوعي نف�شه 

مبا يعمل. 

u حينما ل يكون هناك قراء، اأو يكون هناك القليل 

منهم، فهذا الأمر يبدو اأحيانا ميزة، اإذ ل نكون حتت 

وفق  ن�ستغل  �سنتني،  اأو  �سنة  كل  كتاب  ن�رس  �سغط 

اإيقاعنا. 

v هل فعال تر�شى بالقليل من القراء؟ األي�شت 

لديك الرغبة يف اأن يقراأك الكثري من النا�س؟ 

u ل اأعدم قراًء. فالبع�ض يقراأين بالعربية، والبع�ض 

الآخر بالفرن�سية، والبع�ض يف طبعات بالإجنليزية 

ت�سلني  التي  والأ�سداء  والإ�سبانية.  والإيطالية 

م�سجعة. واأنا متاأثر جدا بالكتب واملقالت والأعمال 

اجلامعية التي اأجنزت حول اأعمايل. 

v اأعود مرة اأخرى حول م�شاألة اللغة، فوراء 

ازدواجية اللغة العميقة كيف تظهر لك التجربة 

مع اللغة؟ هل هناك من روابط، وانتقالت بني 

اللغتني يف كتابتك؟ 

u حكاياتي من�سورة يف الغالب بالفرن�سية، هذا اأمر 

بالفرن�سية  كتبته  ما  كل  اآخر،  م�ستوى  ويف  واقع، 

اإ�رسايف.  حتت  واأحيانا  العربية،  اإىل  يرتجم 

وباملقابل ما كتبته بالعربية مل ينقل اإىل الفرن�سية 

با�ستثناء كتاب »لن تتكلم لغتي«، فقد ترجم حديثا 

اإىل الفرن�سية. 

v هل ترجم كتابك »الغائب«؟ 

القدر  اإىل كتابي »لن تتكلم لغتي« �ساء  u ل. لنعد 

اأن ت�سدر ترجمته باللغة الإجنليزية يف الوقت نف�سه 

الوحيدة  املرة  اإنها  الفرن�سية.  اإىل  فيه  ترجم  الذي 

التي انتقل فيها كتاب يل بالعربية اإىل لغة اأخرى. 

املو�شوعات  حول  انطباع  لديك  هل   v

املتواترة يف كتابتك؟ 

u هناك مو�سوعة امل�ساعف وم�سابهاته، ال�سم�ض، 

ال�سبح، وهناك مو�سوعات  الظل، النعكا�ض،  القمر، 

اأخرى: الكتاب، املكتبة، املخطوط املفقود، الهذيان 

الع�سابي، �سوء التفاهم املعمم. 

v ما الأقوى يف عملك، هل هو احل�شور الذاتي 

الثقافية  التجربة  اأم  ال�شخ�شي  واملعي�س 

والأدبية؟ 

عن  ال�سيء  بع�ض  تف�سلنا  الكتابة  اأن  اأعتقد   u

الوجود،  وممكنات  لحتمالت  بتحريرها  ذواتنا 

اأما املعي�ض ال�سخ�سي فيتمتع بفقر يرثى له، )الأمر 

مل  اإذا  �رسدها(  على  نتجراأ  حينما  بالأحالم  �سبيه 

ي�سند بعمق اأدبي. 
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هناك

�شدى 

�ملقامات

 فـي 

كتاباتي 

�خليالية..



الذكرى، وعلى  اأ�ستغل على  من هنا، يف ن�سو�سي، 

املجرب.  القارئ  يخطئها  ل  التي  التلميحات  لعبة 

ففي كتاب »ح�سان نيت�سه« يدعى الكتبي Alice، يف 

هناك  اأي�سا  العجائب«.  بالد  يف  »األي�ض  اإىل  اإ�سارة 

ُمَدر�سة ت�سمى الآن�سة Laurencin فبالن�سبة اإىل القارئ 

»املثايل« �ستتذكره بالر�سامة Mari Laurencin ع�سيقة 

نن�سى  اأن  يجب  ل  ابولينري،  غيوم  ال�ساعر  وملهمة 

اأبدا ان احلكاية لي�ست مكونة فقط من الكلمات ولكن 

اأي�سا من حكايات. 

v �شوؤال �شو�شيولوجي اأخري، كيف ترى احلياة 

الثقافية والأدبية يف املغرب الراهن؟ 

u هذا اليوم بالذات، قراأت يف مكان ما اأن ال�سيا�سة 

ال�سخرية.  اأو  الفكاهة  مع  تت�سامح  ل  م�ساألة جدية، 

عك�ض الأدب. ففي املغرب هناك العديد من النقا�سات 

الأدب  يخ�ض  فيما  لكن  والتلفزة.  اجلرائد  يف 

والعلوم الإن�سانية... �ساأ�رسب مثال، يف ال�سبعينيات 

كلية  اإىل  الكبار  النقاد  ا�ستقدمنا  والثمانينيات، 

رولن  اأعمالهم:  عن  نتحدث  كي  بالرباط  الآداب 

بارت، جريار رجينيت، طودوروف، كرميا�ض، كان 

املدرج غا�سا عن اآخره. اليوم ميكنك اأن تاأتي بكلود 

�سئيل  جمهور  اأمام  نف�سك  �ستجد  �سرتاو�ض،  ليفي 

مت�سايق من الإن�سات اإليه. 

اأ�سبح  اأنه  يبدو  املعريف  فالف�سول  العموم،  على 

واملجالت  الكتب،  تتحدث  من  فمع  جدا.  �سعيفا 

والإ�سدارات؟ يقال اإن الثقافة، انزلقت من مكانها. 

ومل تعد لها قيمة، نالحظ اأن هناك حركية يف بع�ض 

الوطنية،  واملكتبة  الفرن�سي،  العهد  مثل  الأماكن، 

وفيال الفنون، اأف�سية ت�سد انتباه جمهور ال�سفوة. 

من  عدد  ظهر  �شنوات  ع�رص  منذ   v

ورجال،  ن�شاء  املغاربة،  الكتاب 

بع�شهم ظهر يف اخلارج، هل تابعت 

هذه احلركة؟ 

u قليال، مل اأتابعها كثريا حتى اأمتكن من 

احلديث عنها. 

املغاربة  الكتاب  v هل هناك بع�س 

الذين حت�س اأنك قريب منهم؟ 

u اأح�ض بالقرب من عبد ال�سالم بن عبد العايل، 

له موؤخرا عمل مهم حتت عنوان  الذي ترجم 

»فن الرتجمة« على الفرن�سية والإ�سبانية. اأقراأ 

بانتباه كتابات عبد اهلل العروي. 

مبادرة  يف  راأيك  ما  اأخري،  �شوؤال   v

مغربية  اأدبية  جملة  اإخراج 

ببع�س  ارتباط  لها  هل  بالفرن�شية؟ 

الرهانات املهمة؟ هل لديها اإمكانات 

كي تتطور؟ 

u بالفعل تنق�سنا جملة اأدبية، ول ي�سعنا 

اإل اأن نثمن مبادرتكم. اأعتقد اأن هذه املجلة 

اجلديدة �ست�سجع على الكتابة، وتخلق قراء 

وحتدث حركة اأدبية. �ساأت�رسف �سخ�سيا اأن 

اأكون فيها »رفيق الطريق«. 

Poétique يف  لقد تعلمت الكثري بف�سل املجالت مثل 

الأثر  ال�سيء  بع�ض  ن�سينا  لقد  الدبي.  النقد  جمال 

ال�سبعينيات  يف  املجلة  هذه  خلفته  الذي  الكبري 

الأدبية  »املجلة  تكون  اأن  اأمتنى  والثمانينيات 

�سدمة،   Magasine littéraire du Maroc املغربية« 

بطريقتها طبعا.            
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  Marie Redonnet /حاوره: عبد �ل�شالم �ل�شذ�دي [

   Le Magasine littéraire du Maroc    :ملرجع� [

يا لها من �شعادة، 

حينما كنت 

طفال، و�أدركت 

للمرة �لأوىل 

�أننا قادرون 

على قر�ءة 

كتاب لوحدنا 

بعيد� عن 

�شلطة �لكتابني 

�لديني 

و�ملدر�شي! هذ� 

�لأمر ب�شم 

�لكتاب �لأول 

�لذي جنحت 

فـي قر�ءته..



174

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 

 s  s s

�شعدية مفرح 

z ال�سعر اأهداين فرحي االأكرب وله اأدين..

z الن�س املبدع مناق�س لكل ت�سنيف..
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جن�سية  يف  اأو  �سفر،  وثيقة  يف  الوطن  يختزل   هل 

اأكرب  اأن الوطن هو  اأم  ا�ستحدثتها املدنية احلديثة، 

من كل هذه ال�سكليات يف داخل الإن�سان، ويف داخل 

اأ�سئلة  اإنها  املفرطة.  باحل�سا�سية  الناب�ض  ال�ساعر 

جديرة باأن جتيب عنها ال�ساعرة الكويتية املتميزة 

�سعدية مفرح، بعيد عودتها من اأول �سفر يف حياتها 

يحمل  الذي  الوطن،  اجلغرايف/  النطاق  خارج  اإىل 

منا�سبة  الأول  �سعدية  �سفر  وكان  الكويت.  ا�سم 

ومنا�سبة  مهما يف حياتها،  منعطفا  اأو  ا�ستثنائية 

حلوار ينحو البحث وراء ماهية الكثري من الثيمات 

يف  متفردا  �سعريا  كيانا  جمملها  يف  �سكلت  التي 

تلقت حتذيراً  �سعدية قد  واإذا كانت  منطقة اخلليج. 

وراء  الن�سياق  مغبة  من  ال�سغر  منذ  والدتها  من 

وجدت  اأنها  اإل  وغنائهن،  الن�سوة،  تراتيل  غواية 

متعتها ومنذ الطفولة اأي�سا يف الختالء باملتنبي 

يف  ندماءها  وكانوا  القدماء،  ال�سعراء  من  ورفاقه 

خمدعها الليلي.

�سعدية مفرح:

باالأمل والتاأمل.. اأم�سي وال اأبايل..

التجريب فـي الكتابة وفـي الق�سيدة لعبتي املف�سلة

عا�شم �ل�شيدي ]

ت�ســلل  الــــى عاملي  

�سعراء عظــام  

�ساركوين

خمدع الليل

ودفء املكان، 

واأهدوا 

طفولتي الكثري 

مـــــن 

مباهجها.. 



من  الكثري  يف  معهم  التماهي  فعل  ورغم 

مل  منهم  اأيا  اأن  الآن  ت�رس  اأنها  اإل  املرات، 

من  ردهة  اأي  اإىل  بو�سلتها  ليوجه  يكن 

ردهات الإبداع مت�سي.. لكنها يف هذا وذاك 

توؤكد اأنها مدينة لل�سيد ال�سعر بكثري مما هو 

حقيقي وجميل ونقي ومكتمل يف حياتها. 

اأن  ميكن  ما  كل  عن  بتعوي�سها  له  مدينة 

يف  �ساهم  يكون  وقد  وعيبا.  نق�سا  يكون 

خلق حالة من حالت الت�سظي لكنه الت�سظي 

الذي كان لبد منه لإعادة اخللق. 

لكنها  الكثري  �سعدية  تقول  احلوار  هذا  يف 

حتما �سكتت عن الكثري اأي�سا.

تن�شئتك  جذور  اإىل  نعود  دعينا  البدء  يف   v

وملاذا  جاءت،  �شياقات  اأي  يف  ال�شعرية، 

اأو�شلتك لتكوين �شاعرة؟

وقع  على  ما،  حد  اإىل  �سعرية  بيئة  يف  ن�ساأت   u

كانت  التي  النبطية  والق�سائد  ال�سعبية  احلكايات 

اأنام  كنت  اأفرادها،  ويوميات  العائلة  تاريخ  حتكي 

بني اأح�سان جدتي ، وكانت عمتي متلك �سوتا �سجيا 

تتحني فر�ض غياب الرجال عن البيت الكبري لتطلقه 

احلزينة،  اأغنياتها  به  وتغني  املرجتلة  باأحلانها 

وكثريا ما كانت تناف�سها يف تلك الأحلان والق�سائد 

املرحة.. وكنت  بروحها  الكبري  املروية زوجة عمي 

اأ�سمع واأت�ساءل بيني وبني نف�سي عن اأي �سحر اأ�سمعه 

ل  التي  باأحزانها  اأمي،  وحتذرين  الن�سوة  هوؤلء  من 

تنتهي، غالبا من الن�سياق وراء غواياته املبكرة؟.. 

وعندما و�سلت ل�سن املدر�سة كنت قد ت�سبعت بهذه 

الروح ال�سعرية و�سارت الق�سائد هي اأف�سل ما ميكن 

الكتب  يف  قراءته  ميكن  وما  املعلمات  من  �سماعه 

�سعرائي  عاملي  اإىل  ت�سلل  ف�سيئا  و�سيئا  املدر�سية. 

املدار�ض  خمتلف  ومن  الع�سور  كل  من  العظام 

ال�سعرية وبكل الو�سائل.. حيث �ساركوين خمدع الليل 

ودفء املكان، واأهدوا طفولتي الكثري من مباهجها 

�سماعها  اأو  الطفال  ق�س�ض  قراءة  اأحب  مل  القليلة. 

مفرداته  اأفهم  مل  لو  حتى  ال�سعر  لقراءة  حبي  بقدر 

ال�سعبة اأحيانا. كنت اأهيم باملتنبي منذ اأن كنت يف 

العا�رسة تقريبا ، وكنت اأنوح مع حمامة اأبي فرا�ض 

و�سلت  كلما  واأبكي  بقربه،  �ساكنة  واأنا  احلمداين 

العبد، وهكذا كانت يل مع  بن  لنهاية حكاية طرفة 

اأن�سج ف�سولها على مزاجي  كل �ساعر حكاية �رسية 

املكان  يف  اأ�سعني  اأن  بعد  لنف�سي  �رسدها  واأعيد 

املنا�سب من الحداث فيها.  وعندما اكت�سفت �سعراء 

حتى  اأطرايف  ومتددت  قلبي  ات�سع  احلديث  الع�رس 

لأكاد اأم�سك بال�سماء واأنا اأقراأ لأي واحد منهم. 

�سياق  تاأتي يف  ال�سعرية  الكتابة  كانت جتربتي يف 

و�سيئا  لها.  متثال  كانت  ما  وكثريا  القراءات،  تلك 

ف�سيئا �رست اأبحث عن �سوتي اخلا�ض من دون اأن 

يف  كثريا  �ساعدين  هذا  ولعل  ال�سعر.  يف  اآبائي  اأقتل 

اأعترب  واأنني  خا�سة  باكرا.  ال�سوت  ذلك  اكت�ساف 

نف�سي جريئة جدا يف خو�ض غمار التجريب ال�سعري 

بال اأي حت�س�ض من اأي �سيء. وما زال التجريب لعبتي 

حلظة  يف  واأنا  �سيئا  اأخ�سى  ل  املف�سلة.  ال�سعرية 

الق�سيدة اأو الكتابة كلها. اأجرب كما اأ�ساء، واأتعامل 

مع اللغة وكاأنها لعبتي.. اأنا من يخرتع لها القوانني، 

اأم�سي  قبلي  من  املخرتعة  القوانني  لهذه  ووفقا 

.ول  والتاأمل..  الأمل  مب�ساعدة  البداعي  طريقي  يف 

اأبايل. 

كان ال�سعر خياري الأجمل والأ�سهل والأف�سل، ولأنه 

خيار غري مكلف ل ماديا ول معنويا فقد كان من 

ان  بعد  لالأبعد  اخليار  بذلك  اأم�سي  اأن  علي  ال�سهل 

افرت�ست لنف�سي اأنني اأملك املوهبة. 

اأن  والغريب  الفر�سية،  تلك  ت�سككت كثريا يف  لحقا 

�سكي يزداد كلما م�سيت يف العمر ويف الكتابة ويف 

ال�سعر. هل اأنا حقا �ساعرة؟ اأم اأنني اأحببت اأن اأكون 

بتلك  الآخرين  اإقناع  ذلك وحاولت  فافرت�ست  ذلك؛ 

الفر�سية؟ ل اأدري ما اأعرفه اأنني ما زلت ممتنة لل�سعر 

176نزوى العدد 69 / يناير 2012 

حـــوار.. حـــوار.. حـــوار 

 s  s s



عن اأ�سياء كثرية جدا يف حياتي، واأولها اأنه مهد يل 

ال�سحرية  وغرفها  اللغة  دهاليز  يف  للعب  الطريق 

من  خ�سية  دون  من  الكثرية  اأ�رسارها  عن  والبحث 

ي�سبه  بقلق  ذلك  يفعل  اأن  وحده  لل�ساعر  فرمبا  اأحد. 

قلق الفال�سفة وبطماأنينة ت�سبه طماأنينة الأنبياء. 

ت�شعي  اأن  ميكن  اأين  ذلك  كل  خالل  من   v

يف  �شاهموا  واآخرين  الربعي،  اأحمد  الراحل 

توجيه بو�شلتك باجتاه ال�شعر؟ 

u د.احمد الربعي اآمن بي منذ اأول مداخلة يل �ساركت 

بها يف احدى حما�رساته يف اجلامعة، �ساألني بعدها 

عن ا�سمي وقال �ساحكا لبد اأن تكوين �ساعرة لتقويل 

ما قلت. وبعدها بداأت عالقتنا الطويلة والتي اتفقنا 

فيها كثريا على ال�سعيد ال�سعري واختلفنا كثريا يف 

ق�سايا ال�سيا�سة وخ�سو�سا يف ال�سنوات الخرية. 

ال�سحافة  اأول ق�سيدة يل تن�رس يف  الربعي  ن�رس يل 

اليومية الكويتية وبعدها اخذ بيدي و�سهل يل العمل 

يف ال�سحافة التي كنت اأع�سق العمل فيها. 

لكن الربعي وغريه اأي�سا ممن �ساعدوين يف بداياتي 

اأن  اظن  ول   ، ال�سعرية  بو�سلتي  ليوجهوا  يكونوا  مل 

جتاه  الفرتا�سي  الدور  بذلك  القيام  ي�ستطيع  اأحدا 

اأي �ساعر حتى لو اأراد هو اأو اأراد ال�ساعر. ميزة هذه 

البو�سلة انها تت�سنع حلظة بعد حلظة وق�سيدة بعد 

زجاجها  ين�سقل  ول  وحده  ال�ساعر  مبعرفة  ق�سيدة 

ال�سفيف اإل نار حرائقه الداخلية وح�سب. اأما الق�سيدة 

املوجهة من قبل الآخرين فهي لي�ست ق�سيدة، حتى 

لو علقت على اأ�ستار الكعبة. 

�شعورا  النا�س  اأكرث  من  رمبا  ال�شعراء   v

.. كل هذه الأمل  بالت�شظي، وبالأمل، وبالغربة 

هذا  بكل  لي�شعر  ال�شاعر  مينح  ماذا  واحلزن 

الفخر.. ماذا اأعطاك ال�شعر؟ 

u هل يفعل ال�سعر كل هذا؟ اأم ان ال�ساعر ي�سعر بكل 

هذا فيتجه لل�سعر بحثا عن خال�ض؟ ال�سعر مل يفعل 

بي كل هذا، بل لعله اأهداين النقي�ض متاما. بوا�سطته 

ورمبا  الخرين،  وعلى  ذاتي  على  تعرفت 

اأن  ا�ستطعت  خالله  ومن  العامل.  اكت�سفت 

واكت�سف  بنواق�سي  واأقبل  واقعي  اأتقبل 

بالكلمات  القلب.  وماآخذ  الروح  ثغرات 

الق�سيدة  �سلك  يف  تنتظم  وهي  وحدها 

اأ�سري يف طرق ملتوية ومليئة  اأن  ا�ستطعت 

باحلفر والأ�سواك من دون اأن اأتعرث اأو اقع. 

من  لل�سماء  اأنظر  واأنا  �سعري  اأتوكاأ  كنت 

م�ستنقع  اأو  حفرة  يف  اأقع  اأن  خ�سية  دون 

بكل   .. نعم   . احلياة  �سوارع  يف  يكرث  مما 

ثقة ومعرفة وطماأنينة ا�ستطيع اأن اأقول ان 

دافئة جدا  ال�سعر حماين، و�سنع يل خيمة 

وبال  اأراها  اأكاد  ل  حتى  الأرجاء  وا�سعة 

�سقف على الإطالق. وعلي انا قول ان ذلك 

بل  ح�سب  هو  اأكتب  الذي  بال�سعر  متلي�ض 

تت�سع  روؤيتي  كانت  فقد  اي�سا،  اقراأه  الذي 

ل  ورمبا  اأقراأه.  جديد  ن�ض  كل  مع  وتت�سع 

اأبالغ اذا قلت اأن ال�سعر اأهداين فرحي الكرب 

و�سذب من اآلمي الوح�سية وفتح اأبواب غربتي لآفاق 

الكون كله. 

ال�سعر بكثري مما هو حقيقي  اأنا مدينة لل�سيد   .. نعم 

له  مدينة  حياتي.  يف  ومكتمل  ونقي  وجميل 

بتعوي�سي عن كل ما ميكن اأن يكون نق�سي وعيوبي. 

وقد يكون �ساهم يف الت�سظي لكنه الت�سظي الذي كان 

ل بد منه لإعادة اخللق. 

v يبدو اأن ثمة الكثري من اللتبا�س يف �شياق 

حياتك  يف  والوطن  اجلغرافيا  عن  احلديث 

ال�شخ�شية .. والقارئ ل�شعرك يدرك اأنك حاولت 

.. هل  اأن توجدي لك جغرافيا جديدة  جاهدة 

تعتقدين اأنك جنحت يف ذلك ويف خلق وطن 

كما حتلمني؟

اأنا ل افتقد الوطن لكي ت�ساأل ان كنت قد جنحت   u

اأي وطن.  مثل  دائما  ل. وطني موجود  اأم  يف خلقه 
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وطني  ووجود  جميعا.  منا  اأكرب  الأوطان 

كنت  ملا  فلوله   . وجودي.  مكونات  احد 

و�سع  من  اأعاين  انني  �سحيح  موجودة. 

معني وهو اأنني بدون جن�سية لكن اجلن�سية 

لي�ست هي الوطن. هي جمرد وثيقة ر�سمية 

للبلد  ينتمي  ال�سخ�ض  هذا  باأن  ت�سهد 

الطالق  على  له  عالقة  ل  وهذا  الفالين. 

مبعنى الوطن ول بتعريفه. 

من  الكثري  اإىل  هذا  و�سعي  اأدى  لقد  نعم.. 

زلت  وما  منها  عانيت  التي  امل�سكالت 

ينتمون  الكويت  يف  كثريين  مثل  مثلي 

تنجح  ل  املعاناة  هذه  لكن  الفئة،  لنف�ض 

اأبدا يف �سلخي عن وطني ومل تفقدين اإمياين 

بوطني اأبدا. 

اأما اجلغرافيا اجلديدة التي قد تكون لحظت �سغفي 

لحظها  فقد  ق�سائدي،  خالل  من  معها  بالتعامل 

قبل اأن األحظها اأنا بع�ض من كتب عن �سعري ولفتوا 

نظري اإليها ، حيث اأ�ساروا اإىل تعلقي مبفردات املكان 

وباحلديث عن اجلغرافيات ب�سكل عام، ورمبا يكون 

جتربتي  يف  املكان  فقر  من  معاناتي  ب�سبب  ذلك 

احلياتية وبالتايل ال�سعرية فعال. 

اأبتعد  اأتعمد  ول  اأق�سد  ل  حيث  من  �رست  والغريب 

كتبه  ما  قراأت  اأن  بعد  اأي  الأخرية،  الآونة  عنها يف 

هوؤلء النقاد عن تلك الظاهرة يف �سعري. وهذا و�سع 

يتكرر دائما يف جتربتي، فكلما لفت نظري اأحد اإىل 

ق�سائدي  يف  حمددة  مفردة  حتى  اأو  معينة  ظاهرة 

اأجدين ابتعد عنها لحقا وب�سكل ل �سعوري. 

v يف كتاب الآثام جندك تتحدثني عن ثالثة 

اآثام قد ت�شكل يف جمملها اجتاها واحدا »اإثم 

البالد، واإثم الكالم، واإثم البو�شلة .. اأمل ي�شفو 

هذا الإثم ويطهر؟ 

الآلم �سفت وتقطرت وبدت  الكثري من هذه  u نعم 

ال�سوائب  الكثري من  اأكرث وجعا.  وبالتايل  نقاء  اأكرث 

التي كانت حتيط بتلك الآثام وتختلط مع عن�رسها 

القليل منها مازال  الأيام، لكن  النقي اختفت مبرور 

اإىل  بالإ�سافة  الذاكرة،  يف  يت�سبث  زال  وما  يقاوم، 

النادر منها مما حتول اإىل لذائذ مبهجة بقدرة قادر. 

ودعني اقول لك ان الآثام لي�ست �سيئة اإىل احلد الذي 

على  اأو  اآثامنا،  نحب  نحن  فغالبا  لذلك  به..  توحي 

حياتنا  مراحل  من  ما  مرحلة  يف  احببناها  القل 

وتعاي�سنا معها ، واإل ملا اقدمنا عليها بكل حما�سة 

مكون  اأنها  اأي  جتاربنا  من  جزء  هي  اآثامنا  غالبا. 

وحكمنا  اأي�سا،  واملعرفية  الن�سانية  مكوناتنا  من 

عليها باأنها اآثام غالبا ما يعتمد على نظرة الآخرين 

وتقييمهم لها. وحتى عندما نتحرر من تلك الآثام اأو 

نتطهر منها باأي و�سيلة فاإننا ل نلغيها ول نعدمها، 

تكون  اأن  من  فبدل  ت�سميتها..  نعيد  فقط  هنا  نحن 

اأو  امللعونة  اآثامنا  ت�سبح  مثال  الفا�سلة  جتاربنا 

العك�ض. 

حياتك،  كبري يف  منعطف  حدث  اأيام  قبل   v

خارج  مرة  لأول  الكويت  من  خرجت  عندما 

النطاق اجلغرايف الذي ولدت فيه . . ماذا متثل 

لك هذه الرحلة �شواء يف �شياقها الديني اأو يف 

�شياقها اجلغرايف؟ 

لأول مرة يف حياتي خارج حدود  نعم.. خرجت   u

ع�رسة  ق�سيت  العام..  هذا  احلج  فري�سة  لأداء  بلدي 

�َسَفراً.  اأ�سميها  ان  ميكن  التي  اأيامي  كل  هي  اأيام 

يف  مرة  لأول  الطائرة  مقعد  على  جل�ست  عندما 

حياتي متلكني �سعور ملتب�ض ل اأ�ستطيع الآن و�سفه 

جتاهل  حاولت  الوىل  اللحظة  منذ  وانني  خا�سة 

كنت  حويل.  �سيء  كل  يف  بالن�سغال  ال�سعور  ذلك 

انظر جلناح الطائرة عرب النافذة ال�سغرية واأراه وهو 

�ساأقلع  انني  لأتاأكد  فقط  لالإقالع  ا�ستعدادا  يتحرك 

اأخريا. �سعرت ان هذا اجلناح جناحي.. ومل اأتردد عن 

ت�سويره عرب كامريا هاتفي.. انعك�ست �سورة وجهي 

ال�سورة  فاندغمت  ال�سغرية  النافذة  زجاج  على 
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اأ�سعر  ومل  الأوىل  الطريان  برهبة  اأ�سعر  مل  باجلناح.. 

اأنني اأفارق وطني. ا�سافر.. 

فقط كنت اأ�سعر انني اأطري.. اأحلق .. اأرفرف واأعلو نحو 

ال�سماء. ومع ان طرياننا كان ليال فقد األ�سقت عيني 

بزجاج النافذة طوال ال�ساعتني اللتني هما عمر رحلة 

الطريان من مطار الكويت اإىل مطار جدة. كنت اأريد 

اأن اأرى الكويت كلها من فوق.. ولعلي كنت اأبحث عن 

مكاين فيها. احليز الذي كان يحتويني يف جغرافيا 

الكويت. هل تركت فراغا؟ هل �ستفتقدين الكويت كما 

�ساأفتقدها؟ هل ...؟، هل ..؟ واأ�سئلة اأخرى كثرية كانت 

تتقافز يف راأ�سي على الرغم من حماولتي جتاهلها. 

عندما  حتى  تخمد  ومل   .. ال�سئلة.  مكينة  ا�ستغلت 

و�سلت مطار جدة. 

لوطني،  فراق  اأول  تكن  مل  هذه  رحلتي  ان  الواقع 

 1990 العام  يف  للكويت  العراقي  الحتالل  فاأثناء 

العراق  اإىل  قليلة متجهة  لأيام  اأي�سا  الكويت  تركت 

بهدف زيارة اأخي الذي كان اأ�سريا يف احد معتقالت 

اأ�سعر  مل  يومها  لكنني  املو�سل..  يف  ح�سني  �سدام 

بلحظة �سفر .. فلم ا�ستخدم جوازا لل�سفر ومل اقف عند 

حدود .. كانت حدود وطني م�ستباحة وكانت رحلتي 

احتالل  على  اأملي  كان  وبالتايل  مفقود..  عن  بحثًا 

للدرجة  وطني كبريا جدا وموجعا جدا وقا�سيا جدا 

كله  �سفري  وكان  فيه.  اإل  يومها  اأفكر  اأكن  مل  التي 

نحوه وفيه ومن اأجله. 

وكانت  �سفرا،  كلها  كانت  فقد  الأخرية  رحلتي  اأما 

حّجًا، اأي ان معنى ال�سفر فيها م�ساعف، وبالإ�سافة 

اإىل اأ�سئلة ال�سفر كانت يل اأ�سئلتي الدينية التي ذهبت 

باأ�سئلة  عدت  لكنني  عنها  الإجابات  بحث  مكة  اإىل 

اأكرث منها. وهي اأ�سئلة ت�ساعفت وتنا�سلت من بع�سها 

البع�ض حتديدا اأثناء توجهي للمدينة املنورة وزيارة 

امل�سجد النبوي وال�سالة بالقرب من قربه �سلى اهلل 

ق�سيته  الذي  بالوقت  ماأخوذة  زلت  ما  و�سلم.  عليه 

�ستتال�سى  اأن ده�ستي من م�ساعري  اأظن  هناك، ول 

قريبا، لكنني اأمتنى اأن اأجنح يف الكتابة ب�سكل اأو�سع 

تعبريا عن تلك امل�ساعر وحماولة لالإجابة 

بع�سها  من  املتنا�سلة  ال�سئلة  تلك  على 

البع�ض. 

»التاء  وهو  لك  ن�س  اأول  بني   v

املربوطة« وبني اآخر كتاب �شدر لك 

وهو كتاب »�شني«، هناك الكثري من 

امل�شاريع..  من  والكثري  النعطافات 

ماذا »حتقق منك يا امراأة امل�شاريع 

املوؤجلة«؟  

من  الكثري  وبقي  جدا  القليل  حققت   u

الوىل  ال�سنوات  يف  املوؤجلة.  امل�ساريع 

لتكون احللم كنت اقول ما زال الوقت امامي 

طويال جدا لتحقيق كل ما هو موؤجل . كنت 

اأكت�سف  لكنني  وحده،  الوقت  على  اأراهن 

الآن ان الوقت عندما يتقدم تت�ساقط على 

الطريق بع�ض املوؤن امل�ساعدة، فالظروف 

يختلفون،  والنا�ض  الظروف،  هي  تعود  ل 

ونحن اأي�سا نختلف عما كنا عليه. 

وم�ساريعي املوؤجلة تفقد ماهيتها احيانا 

بل  وح�سب  حتقيقها  على  قدرتي  مدى  ب�سبب  ل 

فعندما  جدوى.  له  يعد  مل  منها  الكثري  لأن  اي�سا 

ان غاب  نفعل  ماذا  ما،  ب�سخ�ض  ما  يرتبط م�رسوع 

�سبيل  على  حياتك  من  نهائيا  غيابا  ال�سخ�ض  هذا 

املثال؟ 

التي  اأجنزته من تلك امل�ساريع  الذي  القليل  على ان 

اأمدين  انه  ويكفي  �سيئا،  لي�ض  يوم  ذات  بها  حلمت 

اأفعال  وردود   ، وال�ستمرار  التحمل  على  بطاقة 

اإىل  واأو�سلتني  معنوياتي  رفعت  جتاهه  الآخرين 

دون  واإليهم من  اإليها  لأ�سل  اكن  ب�رس مل  و  مناطق 

تلك الإجنازات على قلتها ورمبا توا�سعها. .

ثم اأن الأحالم مل متت على الرغم من انها توا�سعت.. 

اأحالمي مازالت م�ستمرة، وما زلت قادرة على انتاج 

ال�سعر وقيد احلياة.  اأبقى على قيد  املزيد منها لكي 
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وهذه اإحدى اأجمل وظائف الأحالم. 

اأحالمي  »توا�شعت  ديوانك  يف   v

كثريا« ويف الن�س الذي يحمل نف�س 

العنوان بالتحديد ثمة روؤية عك�شية 

حلما  ترينه  فما  الأحالم،  لتوا�شع 

باب  من  الآخرون  يراه  متوا�شعا، 

تقرئني  كيف  زماننا..  يف  املعجزات 

ذلك؟ 

يف  القل  على  اأحالمي،  اأرى  اأنا  حتى   u

ذلك الكتاب، تدور يف ذلك الفلك. احالمي 

احيانا  وتبدو  جدا  م�ستحيلة  احيانا  تبدو 

ب�سيطة جدا ولكنها دائما تبقى يف حميط 

الأحالم اليقينية. واحللم هو زاوية من زوايا احلقيقة 

اأنا  اإًذا  اأحلم  اأنا  امل�ستقبلية.  و�سريورتها  الغائبة 

التجاوز  قادرة على  دائما  وباحللم كنت   ، موجودة 

وعلى الإجناز. ذلك اأن احللم مينحنا طاقة ل نهائية 

نريد  فماذا  اي�سا.  الأمل  ممار�سة  وعلى  العمل  على 

اأكرث من هذا؟. 

يف  نف�شه،  ال�شعر  باأن  »اأ�شعر  مرة  قلت   v

تلك  يل  يحقق  يعد  مل  الأحيان،  من  الكثري 

يا   .. ال�شغري«  الفرح  وذلك  القدمية  الده�شة 

اإلهي ملاذا حدث ذلك؟ 

قلت ذلك مرة فعال لكن يبدو انها كانت حلظة خارجة 

عن �سياقي، ف�رسعان ما تراجعت عما قلت واعتذرت 

واإجنازي  الكبري  فرحي  يبقى هو  فهو  ال�سعر،  لل�سيد 

اجلميل يف هذه احلياة. 

v اأ�شدرت موؤخرا كتابا بعنوان �شهوة ال�رصد، 

اأن ال�رصد جاء  اإل  رغم ارتباط ا�شمك بال�شعر 

وكاأنه ال�شهوة التي ل فرار منها ول خروج عن 

�شطوتها. اإىل هذا احلد يفعل بك ال�رصد؟ 

u ال�رسد فعال �سهوة لبد منها حتى يف اإطار ال�سعر، 

بغ�ض  احلر  الإبداعي  بالن�ض  موؤمنة  اأنا  هذا  ومع 

الن�ض  فيه.  الخرون  ي�سعه  الذي  الإطار  عن  النظر 

ومناق�ض  تعريف  كل  اإطار وخارج  كل  املبدع �سد 

لكل ت�سنيف. 

قراءاتي  عن  عبارة  فهو  ال�رسد«  »�سهوة  كتابي  اأما 

والروايات  الق�سرية  للق�س�ض  والنطباعية  النقدية 

نحو  وجذبتني  عليها  اطلعت  التي  الذاتية  وال�سري 

الكتابة عنها. بالإ�سافة اإىل ف�سل توثيقي. والغريب 

ان هذا الكتاب وجد رواجا لدى القراء يفوق رواج كثري 

من كتبي الأخرى، رمبا لأنه مهتم بعوامل �سارت هي 

العوامل املف�سلة قرائيا لدى القراء العرب. 

v حدثيني عن جتربتك، ما قبل اخللق الفني، 

خالل اخللق الفني، ما بعد اخللق الفني؟

u اأنا اأ�سواأ من يتحدث عن ذلك.. �سدقني. اأ�سال انا 

ل اأعرف متى تبداأ مرحلة اخللق الفني ومتى تنتهي. 

ما اأعرفه انني اأنتهي من كتابة الق�سيدة عندما اأقرر 

اأنني ا�ستنزفت كل ما ميكن  اأكت�سف  اأن  التوقف بعد 

يف  اأجنح  رمبا  الكتابة.  حلظة  يف  للق�سيدة  تقدميه 

الكتابة والتنظري حول م�ساألة اخللق الفني ب�سكل عام 

اأو من خالل قراءاتي لالآخرين لكن لي�ض من خالل ما 

اأكتبه اأنا حتديدا. هذا �سعب جدا، ورمبا يتناق�ض مع 

اخللق الفني نف�سه. 

v قراأت لك يف غري ن�س م�شحة �شوفية .. هل 

ن�شو�شك،  �شوفية يف  م�شاحات  عن  تبحثني 

ممار�شة  اأو  لقراءات  انعكا�س  هي  وهل 

حياتية؟ 

u اأجمل قراءاتي هي قراءاتي للن�ض ال�سويف �سعرا 

وتفتح  الن�سو�ض  تلك  تبهرين  كانت  ودائما  ونرثا، 

ال�سويف كنت  الن�ض  الف�سول لدي. من خالل  بوابة 

وكذلك  الدينية  الأفكار  من  الكثري  اأجد  اأن  اأحاول 

جدا  ثري  العربي  ال�سويف  والن�ض  الإبداعية. 

لكي  �ساعر  اأي  يغري  ن�ض  وهو  عالية،  بجماليات 

يغو�ض فيه قدر ما ي�ستطيع. 

ذات  احلياتية  املمار�سات  بع�ض  يل  كانت  ورمبا 
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معني،  ترتيب  وفق  يتم  ل  ذلك  لكن  ال�سويف  الن�سق 

وتداعياته  ال�سويف  بالن�ض  اإعجاب  هو  تعمد.  ول 

بلحظة  متلب�سة  نف�سي  وجدت  ما  وكثريا  الإميانية، 

موغلة يف �سوفيتها واأنا اأ�سلي اأو اأكتب اأو ر�سم. 

اإل  ال�سوفية  الن�سو�ض  من  الكثري  قراأت  انني  ومع 

انني اأحلم اأن يت�سع وقتي لأبداأ قراءة الفكر ال�سويف 

لكت�ساف  اأتوق  فمازلت  متكاملة  منهجية  قراءة 

اأ�رسار ذلك العامل، وحماولة تف�سري الكثري من الروؤى 

املت�سابكة فيه. 

v ل تهتمني كثريا يف ن�شك ال�شعري بتوظيف 

�شعراء  من  الكثري  حال  هو  كما  الأ�شطورة 

ق�شيدة النرث .. ول تبدو ق�شيدتك مثقلة برموز 

اأن  اأم  وعي  عن  ذلك  يحدث  هل   .. غام�شة 

تداعيات اخللق تولده هكذا؟ 

 نعم.. ل اهتم باأي �سيء ول لأي �سيء واأنا يف خ�سم 

الكتابة ال�سعرية. ل اأهتم �سوى باأن اكتب وا�ستمر يف 

اأي �سيء  اللحظة عن  تلك  اأبحث يف  الكتابة.. ول�ست 

اأ�سطورة ول عن حقيقة ول عن رمز ول  اآخر ل عن 

عن واقع. بل ا�ستغرب ممن يقولون عك�ض ذلك واأنهم 

و�سعوا هذا الرمز تعبريا عن هذه الفكرة، وا�ستح�رسوا 

يفعلون  الهدف. كيف  لذلك  تو�سيحا  ال�سطورة  تلك 

ذلك؟ كيف يعون تلك اللحظة ؟ ل اأدري.. 

انا فعال ل اعرف كيف . تبداأ الق�سيدة وتنتهي واأنا ل 

اأدري كيف بداأت ول كيف انتهت ول كيف كتبتها . . 

حتى لو كانت هناك رموز اأو ا�ساطري اأو حكايات من 

هذه القبيل، فهي تاأتي غالبا من دون حت�سري م�سبق 

ومن غري ان اأعرف متاما الهدف منها واأنا اأكتبها. 

اأ�ستح�رس  اأن  تعمدت  التي  الوحيدة  املرة  يف  ورمبا 

اإحدى  يف  واأ�سمنها  العرب  حكايات  من  حكايات 

كنت  فقد  فعال،  احلكاية  تلك  اأعي�ض  كنت  ق�سائدي 

حكاية  لي�ست  انها  ووجدت  قدمي  كتاب  يف  اأقراأها 

خ�سم  يف  كنت  التي  للق�سيدة  ظل  هي  ما  بقدر  بل 

الن�ض  قلب  يف  فو�سعتها  بها  التفكري 

اأت�رسف  اأن  غري  من  كاملة  كتبتها  الذي 

وبعدها  قبلها  الق�سيدة  بقيت  حيث  بها، 

حتمل روحي الب�سيطة يف الكتابة والتدفق 

ال�سعري بال تخطيط م�سبق. 

الن�شوي  ال�شعر  رائدات  من  اأنت   v

توؤمنني  هل  البدء  يف  اخلليج..  يف 

احل�شور  ترين  وكيف  التق�شيم،  بهذا 

الن�شائي ال�شعري يف املنقطة؟ 

بهذا  ول  التق�سيم  بهذا  اأوؤمن  ل  ل..   u

الت�سنيف ول بهذه الت�سمية ول حتى بفكرة 

اإل للن�ض املبدع  الريادة نف�سها. ل ريادة 

الزمني ملنتجه.  الرتتيب  عن  النظر  بغ�ض 

ثم ان ق�سيدتي مل تنطلق من منطلقات ن�سوية �رسفة 

بل منذ البداية كنت اأكتب يف ف�ساء ان�ساين وا�سع غري 

خا�سع للت�سنيف اجلن�سوي، كما لحظ كثريون ممن 

اهتموا بالكتابة عن جتربتي. 

وحتى لو اآمنت، لغر�ض الإجابة على ال�سوؤال، بهذه 

باأن  جديرة  نف�سي  اأرى  ل  فاأنا  فقط،  الآن  الفكرة 

اأكون من الرائدات فقد �سبقني الكثريات ممن مهدن 

الطريق للمراأة يف اخلليج اإىل الن�رس والنت�سار منذ 

يف  املا�سي  القرن  يف  وال�ستينيات  اخلم�سينيات 

حني اأن كتابي الأول على �سبيل املثال مل ين�رس اإل 

، متكئا على جتارب قيمة وثرية  العام 1990  يف 

متهيده  يف  و�ساهمت  الدرب  �سقت  لأ�سماء  كثرية 

لنا. 

اأما احل�سور الن�سائي يف اخلليج على �سعيد الأ�سماء 

الن�سائية فاأنا اأرى اأنه ح�سور كثيف ومندغم بامل�سهد 

ال�سماء  اأن  من  الرغم  على  ولكن  ككل.  الإبداعي 

الن�سائية املبدعة روائيا يف الكويت على القل وعلى 

انها  ال  �سبيل املثال هي الكرث عددا والأقوى عدة 

يف ال�سعر تبدو اأقل وهجا وح�سورا. 
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182

رافع النا�رصي 

ت�شكـيــــل

�شيخنا  ويد  يدك  �أرى  �أن  يل  ُقدر  لقد  تقول.  �لأخرى«  هي  خز�نة  »�ليد 

�لر�حل �شاكر ح�شن �ل �شعيد وهما تعمالن. تنك�شف �ليد �كرث من �لعني 

�لتي ميكن �ن متار�س �خلديعة. تهرب �لعني بود�ئعها. يعرف �لر�شام يده 

�أكرث مما يثق بعينه. تلك �ملعرفة تنتقل مثل عدوى �ىل �مل�شاهد.. 



183  ] �ساعر وكاتب من العراق يقيم يف ال�سويد.  

واأنا اأكتب اليك الآن اأفكر بالطريقة التي يكون فيها 

ما  م�سادره.  غياب  يف  ممكنا  الب�رصي  اللهام 

الذي يحدث حني يغلق الر�سام باب مر�سمه اأو باب 

حياته؟ »تبقى يف العني ا�سياء نائمة كثرية. العني 

الو�سف ما  ارى يف  �ستقول يل. ولكني ل  خزانة« 

ُينجد دائما. ميكن للو�سف اأن يخون اأي�سا. هناك 

ما يختفي، ل لأننا نعجز عن و�سفه، بل لأنه ع�سي 

لكي يو�سف. حتى  ُيخلق  لأنه مل  اأو  الو�سف  على 

ال�سكل لذاته، فهو معباأ مبا يجعله اأ�سري لغزه. ُمريا 

ميكنه اأن يكون حني ل يهبنا فر�سة للدخول اإليه 

من  مُيحى  ما  اأق�سد  جلته.  وركوب  هوائه  وتنف�س 

الثلمة التي ن�ستطيع من  ال�سكل لكي يكون مبثابة 

الر�سامني  اأن  اأعرف  اأعماقه.  اإىل  الت�سلل  خاللها 

�سكل  لهم  بالن�سبة  فهو  الكامل،  ال�سكل  يكرهون 

اأبله، ُمقيد ل يجلب تاأمله اإل العته الب�رصي. 

عزيــــزي.. 

ر�فع �لنا�شري

فاروق يو�سف  ]

ر�فع �لنا�شري ر�شام 

عر�قي ولد عام 1940. 

در�س �لر�شم فـي بغد�د 

وبكني ول�شبونة. 

له ح�شور عاملي فـي �لكثري 

من �للقاء�ت �لفنية. در�س 

فن �حلفر )كر�فيك( طو�ل 

ثالثني �شنة فـي بغد�د. 

يقيم ويعمل منذ ع�شرين 

�شنة فـي �لعا�شمة �لأردنية 

عّمان.                                                              

ر�سومــك تقـــول �سيئـــا خمتلفـا،

�سيئــا ل يفــارق الأمــل..



�ست�ساألني »وهل هناك �سكل كامل؟« لي�س 

اخرتاع  هي  التي  الدائرة،  �سوى  اأمامي 

الهي. اأتذكر اأنك ا�ستغرقت زمنا يف معاجلة 

كانت  احلائطية  �ساعتك  ب�رصيا.  الدائرة 

ت�سخر من الوقت فيما كان تقومي روبن�سن 

اأمامك  كروزو ي�ستقر ب�سماتة على اجلدار. 

يوم مل ينته بعد يف ما ل تاألفه ال�ساعة من 

ل  طبول  للقدر  الزمن.  خارج  تقع  اأوقات 

ياأ�سهم.  على  العاكفون  اإل  دقاتها  ي�سمع 

الدائرة.  داخل  وحرفة  باأناقة  ا�ستغلت 

الذي  الف�ساء  لفتنة  الدائرة �سنع حدودا  تلك  ميط 

�سهوب  اىل  اأخذتك  التي  نزهتك  اأجل  من  اخرتعته 

على  لتعينك  يدك  ا�ستدرجت  النور.  من  �سا�سعة 

اللهام. يف حلظة ال�رصاق باملفردة اللهية لبد اأن 

اخلادمة  ُتطعم  لن  منزلها.  �سيدة  اخلادمة  تكون 

ب�رصية.  مبكيدة  خيالها  ت�ستاأنف  ولن  ميتة  طيورا 

تزين  كانت  التي  القالدة  وهي  كونا،  بغداد  كانت 

جيد بلقي�س قبل اأن يخطفها الولع ب�سليمان. الدائرة 

ُتلهم وهي خزانة مثلها مثل العني يف املنفى. كنت 

يف  هناك  البذرة.  قلب  يف  كلها  امتعتك  جتمع 

ال�سجرة  اأغ�سان  تاأمل  يف  �ستق�سيه  زمن  انتظارك 

التي �ستنبعث من اأر�س مل�ستها يدك بحنان. �سورة 

لبغدادك يف كل زهرة. لنقل اأنها زهور كثرية فلي�ست 

الزهرة.  موجز  تكون  اأن  ببغداد  يليق  واحدة.  بغداد 

تنبت  الذي  املكان  ل  الأمكنة  عرب  امل�سافر  عطرها 

فيه �سجرتها. ومع ذلك فان الزهرة ل �سكل لها. هي 

الزهرة.  ل  املدينة  اأق�سد  ب�سوئها.  تت�سبه  الأخرى 

الع�سبة  عن  بحثا  مت�سي  واأنت  اأثره  اقتفيت  ما  وهو 

املدينة  �سمو�س  اآخر  على  اأخ�رصها  قب�س  التي 

ذريعة  عن  تبحث  يدك  فيما  هناك  اأنت  الغاربة. 

الوحي  ين�سبها  التي  الب�رصية  املكائد  يف  للر�سم 

ذلك  حركة  على  تتل�س�س  عينك  تزال  ل  لقرينه. 

اأن  له  اأن تهزمه مثلما ل تريد  القرين. ل ترغب يف 

وقد  ولكني  �سبيهك.  اأنه  الآخرون  �سيظن  ُي�سلك. 

الآن  اأنت  نف�سك.  ت�سبه  ل  حتى  اأنك  اأعرف  خربتك 

الآخر الذي مل اأره يف كل املرات ال�سابقة. اأما قرينك 

فال اأظنه �سيجروؤ على القرتاب مني لو راآين. �سيحمل 

�سيء  هناك  الذكرى.  اإل  تلهمني  ل  التي  ب�ساعته 
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ينوء  عنك.  الغريب  �سبيهك  ميلكه.  ل  اأعرفه  منك 

اأنت تلك الغربة باأ�سباغك. اليد  بغربتك فيما تعجن 

العاطفية.  تربيتها  منهما  واحدة  لكل  العني.  تخون 

ما ل تراه العني تدركه اليد وما ل تلم�سه اليد ت�سل 

اإليه العني. العني ت�سبق يف اخليانة اإذاً. ولأن املنفى 

فان  الأقل  على  اأ�سبهك.  اأين  ف�ساأزعم  الوطن،  غري 

حكاياتنا نحن الثنني تبداأ هناك. على اأر�س رخوة 

ت�ستحي حلظة  ل  بل  كاملة  الأ�سكال  عليها  تنبت  ل 

مثلما  الن�سيد  الف�سيح.  نق�سانها  من  فيها  اخللق 

تباغت  التي  وال�سهوة  املدار�س  اأطفال  يتهجاه 

الف�ساء  الزهرة متالأ  التي ت�سبق  ال�سهقة  املراهقات. 

باأقدامنا  من�سي  ونحن  �سنقول  باأ�س«  »ل  عطرا. 

واثقني اإىل املذبح. هل غدت القدم بديال عن العني؟ 

اأنت  املراآة.  يف  مقلوبا  الأثر  ذلك  وترى  اأثرا  حتفر 

خيايل.  تقنية  ت�سبق  يدك  تقنية  مني.  حال  اأف�سل 

»اليد خزانة هي الأخرى« تقول. لقد ُقدر يل اأن اأرى 

يدك ويد �سيخنا الراحل �ساكر ح�سن ال �سعيد وهما 

ان  التي ميكن  العني  اكرث من  اليد  تنك�سف  تعمالن. 

يعرف  بودائعها.  العني  تهرب  اخلديعة.  متار�س 

الر�سام يده اأكرث مما يثق بعينه. تلك املعرفة تنتقل 

تخرتع  ل  اليد  ولأن  امل�ساهد.  اىل  عدوى  مثل 

من  قفزت  قد  كانت  كثرية  غزلنا  فان  فري�ستها 

الطبيعة  تقلد  ان  ي�رصك  قد  بعيدا.  باطن كفك وفرت 

الطبيعة  )تلك  الثنتني  ان  تعرف  ولكنك  ر�سومك 

خميلة  واحد:  مكان  عن  ت�سدران  امنا  ور�سومك( 

ت�سعى اىل النف�سال عما �سبقها، فال �سيء مما تفعله 

مبباهجها  تبخل  ل  لكنها  ذاته.  ي�سبه  املخيلة  تلك 

على ما يلحق بها. تر�سم اخلط في�سيل حربه. ي�سعدك 

ذلك  من  اأقل  لي�س  الحبار.  هذيان  اىل  تن�ست  ان 

الهذيان ما ميكنه اأن يذيب ال�سكل. الفعل الذي ي�سم 

داخل  ممكنا  الهذيان  ذلك  كان  �سالتك.  ب�سليبه 

ت�سحو  التي  الطريقة  اأخرى.  بطريقة  لكن  الدائرة، 

التي  ال�سيحة  تلك  ديكها.  �سيحة  على  بغداد  فيها 

تخط ميط الدائرة بحليب الأمهات. يف هذه اللحظة، 

اإذ  ه�سيمها،  يف  الزهرة  وتختفي  الغ�سن  ينك�رص  اإذ 

ي�سيق  اإذ  ميطها،  ترميم  على  تقوى  ل  الدائرة 

خيطا  اإل  �سهيله  من  احل�سان  ميلك  فال  الهذيان 

املرء  ي�سعر  الأفق،  اإىل  حريته  برجاء  ميده  خفيا 

الإيقاع  من  ويكرث  الو�سف  يقلل  من  اإىل  باحلاجة 

ت�سفي  اأن  للر�سوم  ميكن  طريقتك.  على 

الدمع،  فيما  ُت�رص  اأن  ميكنها  ت�سقى.  وهي 

على  ملعانا  ي�سفي  الر�سوم،  تلك  دمع 

الأ�سباغ. لديك موعد يومي ل تتاأخر عنه. 

حورياتك يف املر�سم ل ير�سني باأقل من 

�سباحك ال�سا�سع مثل �سحكتك. لديك اأمل 

يف اأن يكون الر�سم ممكنا كل �سباح. ولأن 

مزاجا  تخرتع  فقد  يهربن  مل  احلوريات 

ين�سجم مع الفكرة التي تقول اأن هذا النهار 
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هو من جتليات نهار مل تع�سه بعمق. لذلك 

نبداأ الر�سم كما لو اأنك تتعلمه، كما لو اأنك 

مل تر�سم من قبل، كما لو اأنك تن�سى. تاأن�س 

يدك اإىل املكيدة فيما عينك تلتقط املواقع 

الن�رصة التي تثني على الر�سام الذي كنته 

ي�ستفز  الذي  الآخر  تكون  اأن  يتعبها  اأم�س. 

بعد.  عليه  تتعرف  الذي مل  الآخر  مزاجها. 

اأنها  غري  ا�سرتخائها  يف  مده�سة  العني 

ترى  اأن  تف�سل  الك�سل.  تف�سل  اليد  بعك�س 

�سيكون  �سحكتها.  يكرر  ما  ُي�سعدها.  ما 

ل  لكي  حفار  اأنك  اأتذكر  اأن  دائما  علي 

الأكرث  هن  حورياتك  بالتاأويل.  اأزعجك 

دراية بامل�سائر املتقاطعة التي يبداأ منها 

�رصقيا  تكون  اأن  تف�سل  لديك.  الر�سم  فعل 

على اأن تكون جتريديا. فال معنى حقيقي 

لكلمة جتريد حني تكون الطبيعة هي التي 

اأيامي  ال�سابق من  الر�سوم. َمن يخون َمن؟ يف  تقلد 

كنت اأنفعل كثريا حني اأرى ر�سومك، الآن انفعل اأقل، 

ر�سومك  اأن  يل  يبدو  كيف؟  اأف�سل.  بطريقة  لكن 

من  لتهدئ  ل  اأعماقي،  يف  تن�سج  �سارت  القدمية 

روعي، ح�سب بل واي�سا لتهذب ح�سا�سيتي اجلمالية. 

للت�سنج �سار يطرق  اأظنه مدعاة  الذي كنت  اجلمال 

مرتفة  عي�س  حلظة  كل  يف  خريف.  كل  بيتي  باب 

حياة.  نبوءة  كان  حريرك  نزق  باأن  نف�سي  اأذكر 

الف  م�سيت  اأن  بعد  ر�سومك  يف  اأقيم  هااأنذا 

الكيلومرتات. اأعرف اأنها نبوءة ناق�سة. ما مل يتحقق 

منها هو ما اأغم�سنا اأعيننا عنه: ال�سواد الكثري. وهو 

من  تو�سع  اأن  اإىل  بفو�ساه  ي�ستدعيك  �سار  ما 

»العني  يل  �ستقول  الطريق.  �ساقت   كلما  خطواتك 

تلم�س  يدك  رافع.  يا  تكفي  ل  عيني  ولكن  خزانة« 

جناح الفرا�سة فال تفتته، فيما عيني ت�سعل نارا فيه. 

ال�سويف  فقد كانت روح  الهي  اخرتاع  الدائرة  ولأن 

العارف حتثك على امل�سي اإىل اأعماقها، حتى �رصت 

اإىل  النظر  اإىل  حتتاج  فال  البذرة،  من  قريبا  تقف 

تبدو  لك.  اقول  يئ�سُت«  »لقد  اأمنحى.  الذي  املحيط 

اأكرث ياأ�سا مني، لكن يا�سك يغيظني. لياأ�سك زهرة ل 

اإىل  يزال غ�سنها اأخ�رص ن�رصا. لن تكون يف حاجة 

اأن حتتمي باملا�سي مثلما اأفعل. الر�سم اأكرث الأفعال 

ما�سيه.  اإىل  يحتاج  ل  فهو  لذلك  الياأ�س،  على  ثناء 

حلظة  كل  يف  الطبيعة  تخرتعها  اأطفاله  اأ�سلحة 

ا�سفاق. امل اأقل لك اأن الطبيعة والر�سوم ت�سدران عن 

اأغبط ر�سومك  الن�سيان.  مكان واحد: خميلة حرفتها 
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املراآة  اإىل  به  تدفع  اأنك  يزعجه  قرينك  تن�سى.  لأنها 

لتقول له: »اأنت ل ت�سبهني يف �سيء. اأن�سحك يف اأن 

ر�سوم  روؤية  اأن  اأتذكر  وجهك«.  عن  املكياج  تزيل 

اليطايل كليمنته غمرتني برائحة التوابل فيما �سج 

تري�سي  ر�سوم  اأرى  واأنا  اجلن�سية  بالتاأوهات  راأ�سي 

وروائح.  واأبخرة  اأ�سواتا  تطلق  اإذاً  الر�سوم  امني. 

يف  اجلديدة  ر�سومك  ذلك؟  تفعل  اأن  ميكنها  كيف 

منفاك �سارت تفعل ذلك وهو ما مل تكن تفعله يوم 

كنَت يف بغداد. هل قلَت العني خزانة؟ يف هذه احلالة 

علينا اأن نعيد النظر يف مفهوم العني التي ترى ومن 

ثم ُتري. يقول ماغريت: »مل اأعد اأتذكر« لي�س مطلوبا 

مما  اأكرث  تن�سى  مثال  اأنت  يتذكر.  اأن  الر�سام  من 

تتذكر. اأنا اأفعل ال�سيء نف�سه يف الكتابة. حني تر�سم 

على  والقب�س  �سوته  اإىل  الن�سات  اأجل  من  ال�سيء 

رائحته فال يعني ذلك اأنك ت�سعى اإىل اأن تتذكر ذلك 

اأن تنفيه معك، تخل�سه من  ال�سيء، بقدر ما حتاول 

الأ�سياء  خفة  حمله.  عليك  لي�سهل  املادية  كثافته 

امل�ستلَهمة ت�سعنا يف مواجهة م�سري خمتلف. حني 

فكرة  تنمحي  مادته  عن  ال�سيء  يتخلى 

اأن  ميكنني  الذكرى.  اأجل  من  ا�ستعادته 

اأفهم جلوئك اإىل ال�سعر، بديال عن املرئيات 

الظهور من خالل  التي �سارت تعزف عن 

الكلمات  دللة  اأجل  من  لي�س  اأ�سكالها. 

لذاتها.  اأجل ما يوحي وجودها  ولكن من 

هو وجود يتوازى مع الذكرى. »الآن �سار 

كثري  �سيء  يل.  تقول  قد  نتذكر«  اأن  علينا 

منك يتخلل تلك الكلمات التي قالها �سواك. 

الر�سام  اأجلك. يعود  اأنها قيلت من  كما لو 
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التي  الرغبة  ال�ستيالء.  يف  رغبته  اىل 

حتتاج اىل موهبة كبرية لتبعد عن نف�سها 

من  ال�سعر  اىل  �سبقك  َمن  ال�سبهات. 

باأ�س  ل  ذلك.  يعرف  العراقيني  الر�سامني 

املرء  بها  يغرم  خيالية  م�ساهد  بب�سعة 

لي�ستعريها. لكن قبل ذلك عليه اأن يه�سمها 

اأنت  فعلته  ما  وهذا  تركيبها  ويعيد 

باملتنبي. العراقي املنفي مثلك. مل يخذلك 

تعلقك مبو�سيقى الطبيعة واأنت تن�ست اإىل 

يجعلك  ما  اآخر.  مكان  عن  ي�سدر  ايقاع 

تتماهى  التي  يدك  دائما:  ذاته  تنت�سي هو 

مع احلرب وهي تفرك العبارة من اأجل خلق 

العبارة.  تلك  �سقاء  مع  م�سريي  متا�س  حلظة 

ب�سريتها الكامنة وقلقها. ميكننا اأن نكون �سعريني 

انك  اأعرف  اأن ُنفنت بالكالم.  اإىل  اأن ن�سطر  من غري 

خال�سا.  للر�سم  ُي�سطفى  اأن  ميكن  عما  تبحث  اأنت 

قدرك الذي ميكنك من العي�س. ُيخيل اليك اأن �رصبة 

الكون  يف  تبعث  اأن  اإمكانها  يف  واحدة  فر�ساة 

ياأتي  فَمن  مق.  اأنت  للخلق.  الأول  اليوم  �رصخة 

�سوى  تر�سيه  ل  تنوعها  يف  غنية  مدينة  من  مثلك 

اللحظة  هذه  يف  رحيما  تكون  اأن  يهمك  البدايات. 

امل�سطربة من تاريخ بغداد. بداهتها الأوىل ت�سكنك. 

الدائرة  اآخرها.  وهي  القيامة  اإىل  الطريق  اأول  هي 

يا �سديقي. مبعث احلرية ورجاوؤها وجواب  نف�سها 

اأي وقت  اأكرث من  الآن يف بغداد  اأنت  اأي�سا.  �سوؤالها 

يفعله  ما  دائما.  بالأ�سباح  نثق  اأن  علينا  م�سى. 

�سداقة  الر�سامون  يحرتف  ما  غالبا  بقوة.  الر�سم 

الأ�سباح. ولإن بغداد مل تعد ممكنة، فقد �سار عليك 

مثلما  اأ�سباحها  ت�ستح�رص  اأن  عنها  املنفي  واأنت 

اإىل كلود مونيه يف مر�سمه.  كانت ُبرك املاء تذهب 

كان يرى تلك الرُبك حتى بعد اأن اأ�ساب الكلل عينيه. 

نغلق  مل  اأننا  اإذ  �ساحبي  يا  مظوظني  نكون  قد 

بغداد  فان  لك  بالن�سبة  مدينتنا.  عيوننا على هالك 

برمو�س  خيالها  ا�ستبك  التي  ذاتها  هي  ُتر�سم  التي 

اأنك  اأتخيل  اأحدا.  ت�ستدعي  اأن  اإىل  حتتاج  ل  عينيك. 

املر�سم.  يف  �سباح  كل  انتظارك  يف  الأ�سباح  جتد 

جتدهم مبت�سمني. مثلك متاما. اجلمال ل ُيهزم. مثل 

اخلري، مثل ال�سداقة، مثل الطفولة. لكن األ ترى اأننا 

اأي�سا حتولنا اإىل اأ�سباح بالن�سبة ل�سوانا؟ نحن وهم 

بنا،  مير  حلم  واحد.  حللم  خمتلفة  مواد  اأ�سباح. 

يخرتقنا ليقيم بعيدا عنا. اأهذا ما يحدث يف الر�سم، 

حني تتحا�سى ال�سورة اأن ُترى كما لو اأنها خامتة؟ 

ثمانينات  يف  معر�سك  عنوان  كان  لبغداد(  )اأدعية 

مخ  هو  الدعاء  فان  تعرف  وكما  املا�سي،  القرن 

العبادة. هو و�سيلتها وغايتها يف الوقت نف�سه. الآن 

وقد حلقت بغداد بعيدا بجناحي فتنتها الأبدية امنا 

بكتاب  تذكرين  التي  الأدعية،  تلك  يف  تقيم  �سارت 

الطائرة  اإىل  معه  �سعيد  اآل  �سيخنا  حمله  �سغري 

اأ�ساأله  مل  فيه.  يقراأ  و�سار  بريوت  اإىل  بنا  الذاهبة 

اأ�سباحا فيما  يومها ماذا يقراأ. كان كمن ي�ستح�رص 

كانت �سفتاه تتحركان مبتعة. ل�سيخه اجليالين كان 

�سبحني  و�سيخنا(  )اأنا  يومها  كنا  الكتاب.  ذلك 

ما  الآن  لك  �ساأقول  الطائرة.  احل�رصة  يف  يجل�سان 

يف  واآخر  حني  بني  تزورين  منك  ا�سباح  ُيده�سك: 

تلك  من  واحد  �سواء.  حد  على  يقظتي  ويف  منامي 

الأ�سباح هو الذي اأمرين اأن اأكتب هذه الر�سالة اليك. 

خمن ذلك ال�سبح حاجتي اإليها بقدر ما رغب يف اأن 

اأي�سا.  اإلينا  اأ�سباحنا حتن  اإليك بالنابة عنه.  اأكتب 

اوكورديون  �سكل  على  �سنعته  الذي  دفرتك  اأ�سع 

على جهاز التلفزيون. اأنظر اإليه واأغبطه على موقعه 

الذي يجعله متاحا للنظر دائما. يت�سل باحلائط غري 

اأنت  ت�سميه  ما  اأهذا  اأكرث.  الفراغ  اإىل  ينتمي  اأنه 

هناك  دائما.  امل�سافة  نقي�س  اأن  مُيكننا  ل  بالأفق؟ 

اأفق حياتنا نحن املنفيني مثال.  م�سافات ل ُتقا�س. 

اخلال�س  الر�سم  عن  فكرة  الأفق  ذلك  يف  ترى  كنت 

الر�سام  ذلك  عادات  يداك  اكت�سبت  وقد  الآن  اأي�سا. 

الذي كنته مل تعد يف حاجة اإىل اأن تر�سم ذلك الأفق. 

�سبحه.  يقلقك  ل  خيالك.  من  جزءا  الأفق  ذلك  �سار 
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تذكر  التي  الأ�سباح  تقلقك  ول 

به اأو تتذكره. على اأية حال لن 

خفيفة.  دعابة  املا�سي  يكون 

�ستكون حياتنا معباأة به دائما. 

�سيئا  تقول  ر�سومك  ولكن 

الأمل.  يفارق  ل  �سيئا  خمتلفا، 

عناء  )بوابات(  م�رصوعك  يف 

اإىل  يهدف  عظيم  ت�سويري 

كانت  احلكاية.  تف�سلنا عن  التي  امل�سافة  اخت�سار 

اإل  منها  يبق  مل  العامل،  على  م�رصعة  اأبواب  لبغداد 

باب واحد. ها اأنت ذا ت�ستعيد تلك الأبواب واحدة تلو 

ابواب مدن عربية  اإىل جانبها  الأخرى، بل وت�سف 

جديدة، مل�ست يدك خيالها. ل يقرتح الر�سام �سكال. 

قوة  لأ�سباغك  يكون  اأن  اأجل  من  ت�سقى  اأنت 

منفي  جمال  هناك  احلقيقة.  تقول  التي  الكائنات 

اإليه  تهتدي  جمال  اإليه.  الطريق  تعرف  وحدك  اأنت 

اأنت  ممكنة.  تزال  ل  بغداد  باأن  تغرينا  وهي  يدك 

هناك يا �ساحبي اإذاً. ل اأتوقع منك اأن تقول »اأنني 

مل اأغادر«. املده�س فيك اأنك يف كل الأحوال حتر�س 

الكائن  ذلك  فيك.  الواقعي  الكائن  ت�سون  اأن  على 

ل�رصوط  ُيخ�سعك  اأن  غري  من  بغداد  من  املحروم 

الكائن.  لديك يقويك على ذلك  املادية. ما  حرمانه 

مهاراتك  اأق�سد  حاله.  من  اأف�سل  حال  يف  يجعلك 

الذي  اليوم  تعينك على ت�سفح غدك.  التي  الروحية 

اأيدي  مل�سافحة  جاهزة  اليمنى  يدك  فيه  تكون 

اأن  تتمنى  للر�سم،  اآخر  در�س  مر�سمك.  يف  اأ�سباحك 

يكون �ساكر ح�سن �ساهده..  
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191  ] �ساعر ومرتجم من املغرب. 

قدمت م�رسحية »العادلون« لأول مرة يوم 15 

هيبريتو  م�رسح  خ�سبة  على   ،1949 دي�سمرب 

اإيتلي،  بول  باإخراج  هيبريتو(،  جاك  )اإدارة 

الديكور واملالب�س لـ»دي رو�سناي«. وهي اإحدى 

اأهم الأعمال امل�رسحية اخلالدة لكامي. تعالج 

مو�سوع الإرهاب والقتل املجاين الذي ينخرط 

فيه �سباب كل الع�سور دون وعي مبا يفعلون. 

اإن مع تعقد م�ساكل ع�رسنا، �سيا�سيا وثقافيا 

ووجوديا، نحتاج اإىل قراءة واإعادة قراءة األبري 

كامي الذي اأ�سبحت له اليوم راهنية اأكرث من اأي 

الغر�س تن�رس جملة »نزوى«  وقت م�سى. لهذا 

على  العادلون«،  م�رسحية«  من  الأول  الف�سل 

اأمل ن�رس ف�سول اأخرى يف اأعداد قادمة.  

العـادلـــون

الف�صل الأول

�ألبري كامي
ترجمة: حممود عبد الغني ]

»اأيها احلب. اأيتها احلياة. لي�ست احلياة بل احلب يف املوت«   

                                                 روميو وجولييت

                                                     الف�سل 5، امل�سهد5

�ألبري كامي



�صقة الإرهابيني. فـي ال�صباح. 

يرفع ال�ستار و�سط ال�سمت. »دورا« و »اأنينكوف« 

فوق اخل�سبة، ل يتحركان. ن�سمع جر�س الدخول 

يدق مرة واحدة. يقوم »اأنينكوف« بحركة ليوقف 

»دورا« التي يبدو اأنها تريد الكالم. يدق اجلر�س 

مرتني، واحدة بعد اأخرى.

- اأنينكوف: اإنه هو. 

يخرج. »دورا« تنتظر، بدون حركة دائما. يعود 

من  الذي مي�سكه  »�ستيفان«  رفقة  »اأنينكوف« 

كتفيه.

اأنينكوف: اإنه هو. هذا هو �ستيفان.

تذهب »دورا« يف اجتاه »�ستيفان«

ومت�سك يده.

اأية �سعادة، يا »�ستيفان«.

�ستيفان: �سباح اخلري »دورا«. 

دورا حتدق فيه.

لقد مرت ثالث �سنوات.

�ستيفان:نعم، ثالث �سنوات. اليوم الذي األقي علي 

القب�س فيه، كنت �ساألتحق بك.

دورا:كنا ننتظرك. الوقت مير وقلبي ينقب�س اأكرث 

فاأكرث. ل جنراأ على النظر يف بع�سنا.

اأنينكوف: كان ينبغي تغيري ال�سقة، مرة اأخرى.

�ستيفان:اأعرف.

دورا: وهناك، �ستيفان ؟

�ستيفان: هناك ؟

دورا: ال�سجن ؟

�ستيفان: لقد هربنا منه.

اأنك  اأنينكوف: نعم. لقد كنا �سعداء عندما علمنا 

متكنت من الهرب.

�ستيفان: �سوي�رسا �سجن اآخر، بوريا.)�س.17(

اأنينكوف: ماذا تقول ؟ اإنهم اأحرار، على الأقل.

م�ستعبد  الإن�سان  مادام  �سجن  احلرية  �ستيفان: 

اأتوقف عن  اأكن  على الأر�س. لقد كنت حرا  ومل 

التفكري يف رو�سيا وعبيدها.

�سمت

قد  احلزب  كون  �ستيفان،  �سعيد،  اأنا  اأنينكوف: 

اأر�سلك اإىل هنا.

من  بد  ل  اأختنق.  لزما.كنت  ذلك  كان  �ستيفان: 

فعل �سيء ، يف الأخري.

ينظر اإىل اأنينكوف.

�سنقتله، األي�س كذلك؟

اأنينكوف: اأنا متاأكد من ذلك.

الرئي�س،  هو  اأنت  اجلالد.  ذلك  �سنقتل  �ستيفان: 

بوريا، و�ساأطيعك.

�ستيفان.نحن  وعدك،  اإىل  اأحتاج  ل  اأنينكوف: 

جميعا اإخوة.

ا�ستوعبت ذلك  لقد  �ستيفان: لبد من الن�سباط. 

يحتاج  الثوري  ال�سرتاكي  احلزب  ال�سجن.  يف 

الدوق  �سنقتل  من�سبطون  ونحن  الن�سباط.  اإىل 

الكبري وننت�رس على الديكتاتورية.

دورا وهي تتجه نحوه: اجل�س، �ستيفان. لبد انك 

متعب، بعد �سفرك الطويل.

�ستيفان:مل اأ�سعر بالتعب اأبدا.

�سمت. دورا تذهب للجلو�س.

�ستيفان: كل �سيء جاهز، بوريا ؟

اأنينكوف، وقد غري من نربته: منذ �سهرين، واثنان 

من عنا�رسنا يدر�سان حتركات الدوق الكبري. لقد 

جمعت دورا التجهيزات ال�رسورية.
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�ستيفان: هل متت كتابة الإعالن؟

الدوق  باأن  رو�سيا  كل  �ستعرف  نعم.  اأنينكوف: 

الكبري قد اأعدم بقنبلة من طرف اجلناح الع�سكري 

بتحرير  لالإ�رساع  الثوري  ال�سرتاكي  احلزب  يف 

الرو�سي. �ستعرف املحكمة المرباطورية  ال�سعب 

حتى  الإرهاب  ممار�سة  قررنا  اأننا  الأخرى  هي 

تعود الأر�س اإىل ال�سعب. نعم، �ستيفان، كل �سيء 

جاهز. لقد اقرتبت اللحظة.

�ستيفان: ماذا علي اأن اأفعل؟

�سوايتزر،  »دورا«.  �ساعد  البداية،  يف  اأنينكوف: 

الذي �ستعو�سه، كان يعمل معها.

�ستيفان: هل قتل ؟

اأنينكوف: نعم.

�ستيفان: كيف ؟

دورا: حادثة.

ينظر �ستيفان اإىل دورا. دورا حتول نظرها.

�ستيفان: وبعد ذلك؟

تكون  اأن  عليك  �سرنى.   ، ذلك  وبعد  اأنينكوف: 

م�ستعدا لتعوي�سنا، عند القت�ساء، واحلفاظ على 

العالقة مع اللجنة املركزية.

�ستيفان: من هم رفاقنا ؟

اأنينكوف: لقد التقيت »فوانوف« يف �سوي�رسا. اأنا 

اأثق فيه، رغم اأنه �ساب. اأنت ل تعرف »يانيك«.

�ستيفان: يانيك ؟

اأنينكوف: كالياياف. ن�سميه اأي�سا ال�ساعر.

�ستيفان: هذا لي�س ا�سما يطلق على اإرهابي.

اأنينكوف، وهو ي�سحك: يانيك يظن العك�س. يقول 

اإن ال�سعر ثوري.

الثوري.  الوحيد  ال�سيء  هي  القنبلة  �ستيفان: 

)�سمت(. دورا، اأتظنني اأنني اأ�ستطيع م�ساعدتك؟

دورا: نعم.فقط ينبغي احلذر من ك�رس الأنبوب.

�ستيفان: و اإذا انك�رس؟

دورا: هكذا مات �سفايتزر.)حلظة(. ملا ت�سحك يا 

�ستيفان؟

�ستيفان: اأ�سحك؟

دورا: نعم.

اأحيانا.)حلظة.يبدو  يل  يحدث  هذا  �ستيفان: 

واحدة  اأقنبلة  دورا،  يفكر(.  اأنه  لو  كما  �ستيفان 

تكفي لتفجري هذا البيت؟

دورا: واحدة، ل. لكنها �ستلحق به اأ�رسارا.

�ستيفان: كم من قنبلة تكفي لتفجري مو�سكو؟

اأنينكوف: هل اأنت جمنون؟ ماذا تق�سد؟

�ستيفان: ل �سيء.

دق اجلر�س مرة واحدة.  اجلميع ين�ست وينتظر. 

دق اجلر�س مرتني. انتقل اأنينكوف اىل  املدخل 

وعاد رفقة »فوانوف«.

فوانوف: �ستيفان! 

�ستيفان: �سباح اخلري.

  ت�سافحا. اجته فوانوف نحو »دورا« وقبلها ؟

يرام،  ما  على  �سيء  كل  مر  هل  اأنينكوف: 

األيك�سي�س؟

فوانوف: نعم.

اإىل  الق�رس  من  امل�سار  در�ست  هل  اأنينكوف: 

امل�رسح؟

ير�سم(  بداأ  اأنظر.)  ر�سمه.  الآن  اأ�ستطيع  فوانوف: 

عوائق...ال�سيارة   �سيقة،  وطرقا  منعطفات،  هذه 

�ستمر حتت نوافذنا.

اأنينكوف: ماذا تعنيان هاتان العالمتان؟
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اخليول  �ستبطئ  حيث  �سغري  مكان  فوانوف: 

اأف�سل  اإنهما   ، راأيي  يف  �ستقف.  حيث  وامل�رسح 

الأمكنة. 

! اأنينكوف: هات

�ستيفان: اجلوا�سي�س ؟

فوانوف، برتدد: يوجدون بكرثة .

�ستيفان: يثريونك ؟

فوانوف: ل�ست مرتاحا.

اأنينكوف: ل اأحد مرتاح اأمامهم . ل ت�سطرب.

فوانوف: ل�ست خائفا من اأي �سيء. ل�ست معتادا 

على الكذب، هذا كل �سيء.

تكذب  اأن  يجب  يكذبون.  النا�س  كل  �ستيفان: 

برباعة، هذا هو املطلوب.

كان  طالبا،  كنت  عندما  �سهال.  فوانوف:لي�س 

اأعرف   اأكن  مل  لأنني  مني  ي�سخرون  رفاقي 

اأفكر فيه،فتم طردي من  اأقول ما  الكتمان. كنت 

اجلامعة.

�ستيفان: ملاذا ؟

فوانوف: يف در�س التاريخ ، �ساألني الأ�ستاذ عن 

كيف �سيد بيار لوغران �سان برت�سبورغ.

�ستيفان:�سوؤال جيد.

فوانوف: بالدم و ال�سوط، اأجبت. فتم طردي.

�ستيفان: وبعد ذلك...

الظلم.  تف�سح  اأن  يكفي  ل  اأنه  عرفت  فوانوف: 

اأنا  بل ينبغي اأن تكر�س حياتك ملحاربته. الآن، 

�سعيد.

�ستيفان: ورغم ذلك تكذب ؟

األقي  يوم  اأبدا  اأكذب  لن  لكنني  اأكذب.  فوانوف: 

القنبلة.

يدق اجلر�س.دقتني، ثم واحدة. اندفعت دورا.

اأنينكوف: اإنه يانيك.

�ستيفان: اإنها لي�ست نف�س الإ�سارة.

اإنه ميكل  اأنينكوف: وجد يانيك متعة بتغيريها. 

اإ�سارته ال�سخ�سية.

هز �ستيبان كتفيه.ي�سمع �سوت دورا وهي تتكلم 

يف املدخل.

اأيديهما.  مي�سكان  وهما  وكالييف،  دورا  تدخل 

كالييف ي�سحك.

يعو�س  الذي  �ستيبان  هو  هذا   يانيك.  دورا: 

�سفايتزر.

كالييف: مرحبا بك، اأخي.

�ستيبان: �سكرا.

تذهب دورا وكالييف لتجل�سان، اأمام الزاخرين.

التعرف على عربة  اأمتاأكد من  اأنينكوف: يانيك، 

اخليل ؟

مهل.   وعلى  مرتني،  راأيتها  لقد  نعم،  كالييف: 

مليون  �سمن  من  و�ساأعرفها  الأفق  يف  لتظهر 

عربة!  

 لقد �سجلت كل التفا�سيل. مثال، قطعة من زجاج 

امل�سباح الأي�رس مك�سورة.

فوانوف: واملراقبون؟ 

كانوا  قدامى.  اأ�سدقاء  لكننا  اأ�رساب.  كالييف: 

ي�سرتون يل ال�سجائر. )ي�سحك(.

اأنينكوف: هل اأكد »بافيل« املعلومة ؟

كالييف: �سيذهب الدوق الكبري هذا ال�سبوع اىل 

اليوم  »بافيل«  �سيعرف  حلظة  خالل  امل�رسح. 

بال�سبط و�سيبث ر�سالة مع البواب. )يلتفت نحو 

دورا وي�سحك(. اإننا حمظوظون، يا دورا.

اأمل تعد بائعا جوال ؟ ها  اإليه:  دورا، وهي تنظر 

على  تندم  اأمل  و�سيم.  اأنت  كم  كبريا.  �سيدا  اأنت 
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ثوبك اجللدي ؟

كالييف: �سحيح، لقد كنت فخورا جدا به. )يتوجه 

�سهرين  اأم�سيت  لقد  واأنينكوف(.  �ستيبان  اإىل 

واأنا  �سهر  من  اأكرث  اجلوالني،  الباعة  مراقبة  يف 

اأبدا  يف  ي�سك  ال�سغرية.مل  غرفتي  داخل  اأمترن 

اأ�سدقائي.« كانوا يقولون اإنه �سجاع كبري، يبيع 

تقليدي  يحاولون  كانوا  للقي�رس«.  اخليول  حتى 

بدورهم.

دورا: طبعا كنت ت�سحك.

من  التخل�س  اأ�ستطيع  ل  اأنني  تعرفني  كالييف: 

ذلك التنكر، تلك احلياة اجلديدة... كل �سيء كان 

ميتعني.

 كان ! 

اإىل تنورتها(.  اأحب التنكرات. )ت�سري  اأنا ل  دورا: 

ثم هذه الثياب الفاخرة. 

اأنا اأملك قلبا ب�سيطا.! »بوريا« �سيجدين خمتلفة. 

ممثلة

كالييف، ي�سحك: اأنت جميلة جدا بهذه التنورة.

يف  التفكري  ينبغي  ل  لكن  بذلك.  �سعيدة  اأكون   

الأمر. !  دورا: جميلة

كالييف: ملاذا ؟ عيناك دائما حزينتان، يا دورا. 

فخورة.  تكوين  اأن  يجب  �سعيدة،  تكوين  اأن  يجب 

ال�سعادة موجودة. »يف الأمكنة  اجلمال موجود، 

الهادئة حيث قلبي يتمناك...

دورا ، وهي تبت�سم : اأتنف�س ال�سيف الأبدي...«

ت�سحكني؟  الآبيات.  هذه  بع�س  تتذكرين   دورا، 

كم اأنا �سعيد...! كالييف: اأوه   

بوريا،  وقتنا.  ن�سيع  اإننا  يقاطعهما:  �ستيبان، 

اأعتقد اأن علينا اإخبار البواب ؟

ينظر اإليه كالييف با�ستغراب.

ل  النزول؟  تريدين  هل  دورا،  نعم.  اأنينكوف: 

بعد  فيما  �سي�ساعدك  فوانوف  البخ�سي�س.  تن�سي 

يف جتميع التجهيزات يف الغرفة.

نحو  مي�سي  �ستيبان  جهة.  من  واحد  كل  يخرج 

اأنينكوف بخطى واثقة.

�ستيبان: اأريد اإلقاء القنبلة.

اأنينكوف: ل، �ستيبان. لقد مت تعيني الذين �سيلقون 

القنبلة.

�ستيبان: اأرجوك.تعرف دللة ذلك بالن�سبة يل.

اأنينكوف:ل. القاعدة هي القاعدة.)�سمت(. اأنا لن 

اأقذفها، �ساأنتظر هنا. القاعدة �سارمة.

�ستيبان: من �سيلقي القنبلة الأوىل ؟

كالييف: اأنا. فوانوف �سيلقي الثانية.

�ستيبان: اأنت؟

اأنت ل تثق  اإذن   !   كالييف: هل يفاجئك ذلك؟  

بي

�ستيبان: الأمر يتطلب جتربة.

نلقي  اأننا ل  تعرف جيدا  اأنت  ؟  كالييف: جتربة 

القنبلة اإل مرة واحدة وبعد ذلك...ل اأحد يقذفها 

مرتني.

�ستيبان: لبد من يد �سلبة.

اأنها  اأتظن  اأنظر.  يده:  ميد  وهو  كالييف، 

�سرتتع�س؟

                              �ستيبان يدير وجهه.

كالييف: لن ترتع�س.      
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كبرية  )الفتات  امل�رسح(  تغمر  قلياًل  خافتة  )اإ�ساءة 

مكتوب  امل�رسح  اأرجاء  على  موزعة  القما�س  من 

عليها بحرب ف�سفوري م�سيء »منطقة حرب كونية«، 

املميتة«،  »االإ�سابات  »املوت«،  »احلياة«، 

فردية  ا�ستباكات  »مناطق  ال�سطحية«،  »االإ�سابات 

ممنوع مرور املعدات الثقيلة«، »مناطق مفتوحة«، 

»مالجئ مفخخة«، »مقهى يقدم م�رسوبات �ساخنة 

وباردة ممنوع الدخول ملن ال يحملون ت�ساريح«(. 

اأواخر  يف  رجل  )يدخل  نارية(  طلقات  )اأ�سوات 

اخلم�سينات على وجهه ندبة �سوداء كبرية يف خده 

منه  يربز  كي�سا  ظهره  على  يحمل  الرجل  االأي�رس، 

االأر�س  على  وي�سعها  خمتلفة  باألوان  قما�س  قطع 

اأ�سفل الالفتة التي حتمل عبارة »املوت« ثم يتحرك 

ب�رسعة بعيداً عن اليافطة ويقف يف املنت�سف.( 

الالفتة  اإىل  الرجل  )يتجه  تدريجيًا(  االإ�ساءة  )تزداد 

التي حتمل عبارة »املقهى« يجل�س على االأر�س وميد 

يده اإىل فمه كاأنه ي�رسب �سيئًا. ثم ينه�س ويقف اأ�سفل 

كي�س  اإىل  يتجه  ثم  قلياًل  يتاأملها  »احلياة«  الفتة 

القما�س يتاأملها قلياًل ثم يخرج من امل�رسح( )يدخل 

الرجل وبيده ع�سا، ويتجه اإىل كي�س القما�س( 

الرجل : �سياأتي، يجب اأن ياأتي، لن يتاأخر كثرياً. 

)يتح�س�س الرجل كي�س القما�س بالع�سا(..

م�شاهـــد جانبيــة 

لل�صيد احلرب
�سمري عبد �لفتاح ]

] كاتب وقا�س من اليمن.



املرة.  هذه  يذهب  اأتركه  لن  تقلق،  ل  وترتاح،  �سياأتي 

الع�سا(  )يرفع  �سياأتي، طريقه مير من هنا، وعندما... 

»بوم.. بوم«، ثم...

)يجل�س الرجل بجوار الكي�س( ثم ماذا، ماذا �ساأفعل بعد 

اأمامه( مل يقل يّل عن  اإىل الكي�س  ذلك. يا... يا... )ي�سري 

ا�سمه... حتى هو ل يعرف ا�سمي؟! كانت ليلة �سيئة فعاًل. 

ذاك الكابو�س خميف فعاًل .هو ما دفعني لهذا العمل.

من  اأ�سد  كابو�س  جاءين  منت  كلما  منهك.  اأنا  )يتنهد( 

هذه احلرب التي لن تنتهي .

)يتمدد الرجل على الأر�س( اأنا منهك، كم اأود لو منت. 

املرة  هذه  الكابو�س،  ذاك  لكن  للنوم،  بحاجة  اأنا  كم 

ابني  بدم  ملوثتني  بيدي  �سعرت  لقد  جداً،  قريبًا  كان 

هذه  اأنام  لن  جمدداً.  �سيظهر  للنوم  عدُت  ال�سغري...،لو 

ليلة  يف  مرتني  مني  يتمكن  لن   . يقظًا  �ساأبقى  الليلة، 

واحدة. ثم هذا... ) ي�سري اإىل كي�س القما�س ( يجب اأوًل 

الق�ساء عليه ثم... )ينه�س ويتحرك وهو ي�سوب ع�ساه 

مكان  من  �ساأطارده  �ساأطارده...  يهرب،  لن  كبندقية( 

لآخر، وعندما يقع يف مداي �ساأطلقها بني عينيه. يجب 

انتزع  كما  حياته  �ساأنتزع  العادل،  جزاءه  يالقي  اأن 

اأعرف  ل  من  حياة  القما�س(  كي�س  اإىل  )ينظر  حياة... 

ا�سمه ول يعرف ا�سمي.

)يتجه اإىل الكي�س، يدور حوله، ثم يحمل الكي�س ويدور 

»املوت«(   الفتة  اأمام  ي�سعها  ثم  امل�رسح،  حول  به 

كيف ا�ستطاع قتله؟!

الأر�س،  على  ممدداً  كان  متاأخراً،  اإليه  و�سلُت  لقد 

يف  قاتلة  طلقة  تلقى  لقد  راأ�سه،  من  تنـزف  والدماء 

اأ�سار  الراأ�س، �ساألته عمن فعل به هذا، مل يتحدث، فقط 

اإىل هناك )ي�سري الرجل اإىل الفته »احلياة«( رمبا كان 

كان  التي  اأو  قاتله  منها  ذهب  التي  اجلهة  اإىل  ي�سري 

على  الرجل  )يتمدد  ل�سيء.  ثم  ب�سيطة،  ا�سارة  فيها؟! 

االأر�س بجوار كي�س القما�س، ويئن بحرقة( ارتفع اأنينه، 

اأنني خافت، ن�سيج متوح�س، ثم ارتفعت ح�رسجة اأخرية 

موح�سة كاأنها حتمل اآلم كل الأحياء، )يرفع يده ببطء( 

رفع يده، ثم ب�سق قليال من الدم وتوقف عن احلركة. 

)يفلت الرجل يده على االأر�س(

)ينه�س الرجل وينظر اإىل ثيابه، يهز راأ�سه بغ�سب( لقد 

، لول اأنه ميت لأو�سعته �رسبًا، هذا الدم 
ّ
ب�سق الدم علي

مقزز ويذكرين بدماء الكابو�س الذي يطاردين. 

)مي�سح ثيابه بيده( ما هذه الـ...

)ينظر  اأحد يعبث معي.  اأنه ميت لب�سقت عليه. ل  لول 

هذا  فعل  لأنه  املوت  ي�ستحق  اإنه  الكي�س(  اإىل  بغ�سب 

اأولئك  من  ل�سُت  الآن،  ميت  اإنه  عينيه(  معي.)يغم�س 

الذين يحملون كراهية للموتى.

)يفتح عينيه ويرتاجع ب�سع خطوات، وي�سوب الع�سا 

اإىل كي�س القما�س( لكنه مع هذا اأ�ساء اإيّل، واأنا ل اأغفر 

مع  تهاونُت  اإذا  ميتًا.  كان  ولو  حتى  اإيّل  ي�سيء  ملن 

ميت فال اأحد يعلم ما �ست�سري اإليه الأمور. )يهز الع�سا 

ويطلق بفمه �سوت الر�سا�س( بووم بووم... 

)يخف�س الع�سا( طلقتان كافيتان للهدوء كما قالوا يّل. 

اأثناء  احلرب عليك باإطالق الر�سا�س،  عندما تغ�سب 

الغ�سب يتال�سى مع �سوت » البووم بووم« الذي يدوي 

لقد  بتعايل(  راأ�سه  )يرفع  الر�سا�سات.  انطالق  مع 

الثاأر له.  لقد ُقتل ويجب  اأهانته، والآن علينا  م�سحُت 

)يرفع  اأن...  اأن...  اأن...  يجب  نعم.  قاتله.  من  النتقام 

الع�سا ويهزها( ل توجد كلمة معربة. لكن املعنى يكمن 

يف النقاء والعدل. )يتنهد( علينا الآن البحث عن قاتله. 

)يتجه اإىل الكي�س ويقف اأمامه( �سياأتي قاتلك وترتاح، 

طريقه  �سياأتي،  املرة.  هذه  يذهب  اأتركه  لن  تقلق،  ل 

مير من هنا، وعندما... )يرفع الع�سا( بووم بووم. ثم... 

اإىل  )ي�سري  يا...  يا...  بعد ذلك؟!  �ساأفعل  ثم ماذا؟! ماذا 

الكي�س( مل اأعرف ا�سمه... وهو ل يعرف ا�سمي؟! 

اأنا بحاجة لاللت�ساق بالأر�س، لكن... لكن  اأنا منهك، 

يجب اأوًل النتقام له ثم...

)يدور حول نف�سه( اأنا بحاجة للنوم، اليقظة امل�ستمرة 

تتعبني، اأنا متوتر ومهتاج، ال�سوء يزعجني جداً الآن، 

تركيزي يقل، قليل من النوم �سي�ساعدين.

ثم  يهتز،  ينام،  الكي�س،  بجوار  االأر�س  على  )يجل�س 

النوم،  اأ�ستطيع  ل  ظهره(  على  الكي�س  ويحمل  ينه�س 
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جثته ت�رسخ طالبة الثاأر ملقتله. �سياأتي قاتله يف اأي 

حلظة ويجب اأن اأكون م�ستعداً له. 

)يدور حول امل�رسح(  لقد تاأخر القاتل، البارحة ت�سلل 

يف منت�سف الليل وقن�سه، وها نحن نقرتب من الفجر 

ومل يظهر بعد؟! لكنه �سياأتي، لبد من جميئه، لبد من 

جميئه بحثًا عن �سيد جديد، يجب اأن ياأتي حتمًا فاأنا 

لن اأحمل هذه اجلثة طوال العمر، يجب اأن ياأتي واأدفن 

جثته فوق جثته... 

يدور  املوت،  الفتة  اأ�سفل  االأر�س  على  الكي�س  )ي�سع 

حول امل�رسح وهو ي�رسخ( بووم بووم بووم. 

)يتجه اإىل الكي�س ويحمله على ظهره( اإنه يزداد ثقاًل. 

كلما طالت املدة يزداد حقد و�سواد اجلثة، يجب الثاأر 

له قبل اأن تتحول جثته اإىل جبل... يجب اإنزاله من على 

من  لدي  ما  يكفي  اإل  لالأبد.  حمله  اأ�ستطيع  ل  ظهري. 

اأحمال لت�سقط هذه اجلثة بني يدي؟! 

)يتوقف وي�سع الكي�س على االأر�س، يتاأمل الكي�س، ثم 

يقف اأمام الفتة »مناطق مفتوحة«( 

منطقة مفتوحة. اإل يكفيني هذا؟! 

)يخف�س  بووم.  بووم  بووم  لالأعلى(  الع�سا  )يرفع 

اإنها منطقة مفتوحة لكل الحتمالت، للحرب  الع�سا( 

تعرف متى كيف  ل  والراحة.  والدمار  للقتل  وال�سالم، 

اإنها منطقة مفتوحة على كل  داخلها،  الأحوال  تتبدل 

�سيء. اأنا ل اأحبها، لكن ل بد من عبوري عربها. 

)يتجه اإىل الفتة »مناطق ا�ستباكات فردية«( يجب اأن 

اأنا حمارب  الأ�سا�سية. هذه منطقتي.  اأن�سى مهمتي  ل 

وهذه منطقتي » بووم بووم بووم بووم«.

)مي�سك كتفه وهو يتاأوه، ويقف اأ�سفل الفتة » االإ�سابات 

ال�سطحية«( لقد مرت الر�سا�سة بجوار يدي. ل بد من 

ب�رسعة هنا، هنا  تلتئم  اأي�سًا  اجلروح  احلرب.  هذا يف 

منطقة حرب ول تقبل احللول الو�سطى، اإما حياة واإما 

موت. ل توجد مناطق و�سطى.

)ينظر للكي�س ( 

املنطقة  يف  البقاء  على  قادر  اإنه  يظن  كان  وهو 

الو�سطى. 

)ي�سري بالع�سا اإىل الفتة » منطقة حرب كونية«(

ي�سع  وهو  راأيته  هناك.  يجل�س  كان  �ساعات  قبل 

حقيبته على الأر�س... لبد اأنه كان مرهقًا من الطريق. 

باللون  الليل  يف  تتوهج  التي  الالفتة  يف  حدق  لقد 

الأحمر، تاأملها قلياًل. ثم جل�س اأ�سفل منها... رمبا فكر 

بالراحة قلياًل... لقد عرف ما تعني اللوحة. راأيته يتلفت 

حوله بقلق. رمبا فكر بالراحة قبل اأن يوا�سل طريقه. 

اأو قد تكون تلك اللوحة مكانا يلتقي فيه مع اأحدهم. اأو 

رمبا كان بحاجة للم�ساعدة وظن اأن وجود هذه اللوحة 

يعني مرور اأحد ي�ستطيع م�ساعدته.

فقط  القتلة  هنا،  من  يعرب  اأحد  ل  لكن  بووم«  »بووم 

يحملون  والذين  القتلة  املنطقة.  هذه  يف  يتجولون 

الكوابي�س املخيفة يجراأون على العي�س هنا. 

نقطة حمراء توهجت يف الظالم. لبد اأنه اأ�سعل �سيجارة. 

لكنه  اللوحة.  مع  ومتناغما  رائعًا  كان  التوهج  منظر 

اأطفاأ ال�سيجارة ب�رسعة، تذكر ب�رسعة اأين هو، فاإ�سعال 

هدفًا  يجعلك  املكان  هذا  مثل  الليل ويف  �سيجارة يف 

لكل من يريد التحقق من مهارته يف اإ�سابة الهدف عن 

�ستخرتقك  الجتاهات  كل  من  الطلقات  ع�رسات  بعد. 

يف ثوان. »بووم بووم« اأطفاأ ال�سيجارة، ونه�س و�سار 

وعندما  خطواته،  يخفي  بداأ  ثم  م�سموعة.  بخطوات 

اطماأن دار دورة وا�سعة وعاد ليجل�س قريبا من اللوحة. 

بع�س  ولديه  �سهاًل  لي�س  اجليد.  النوع  من  هدفًا  كان 

يثري  وهذا  مطارد،  اأنه  عرف  اأنه  والأهم  املهارات، 

القنا�سة املحرتفني، طريدة مثل هذه تغري اأي �سياد 

اأو  اأخرج �سيئا من حقيبته. رمبا كان طعاما  حقيقي. 

يحن  فلم  للحقيبة  واأعاده  ب�رسعة  تاأمله  اآخر،  �سيئا 

وقته بالن�سبة له. ثم اأخرج ثالث اأوراق �سفراء، قلبها 

الأوراق  باهتمام ثم و�سعها داخل حفرة، رمبا كانت 

عالمة تدله على �سيء. 

)يرفع ع�ساه وي�سوبها باجتاه كي�س القما�س( »بووم 

بووم« طلقتان كانتا كافيتني لإفزاعه. ال�سيد اجلامد 

كافيتان  طلقتان  ال�سيد،  يف  الرغبة  يقتل  مكانه  يف 

حلمله على احلركة. 
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اأعرف  مل  يتكلم(  وهو  حوله  يدور  ثم  للكي�س،  )ينظر 

ا�سمه. لقد حتول الآن اإىل رقم. رقم بحوزة �سياد. كان 

اإىل رقم يف  ا�سم، و لديه عائلة. لكنه الآن حتول  لديه 

رابح  من  بد  ول  حرب  الأخري  يف  اإنها  اخل�سائر.  جهة 

وخا�رس.

)يتجه اإىل الفتة »املقهى« ويجل�س، وميد يده اإىل فمه 

كاأنه ي�رسب، يغم�س عينيه ويتنهد بعمق(

حتى هنا يعطونك راحة بني احلني والآخر، عدة دقائق 

اأو �ساعات لتتذكر طقو�س احلياة، تتاأمل وتفكر وتخرج 

اأكرب  للحرب وتبذل جهداً  لتعود  قلياًل،  من جو احلرب 

مع  تتاألف  عندما  اأ�رسع،  ب�سكل  الأوىل  حلياتك  لتعود 

ل�ستعادة  للراحة  فر�سة  مينحونك  وتتباطاأ  احلرب 

لي�س  هذا  لكن  هذا.  بارعون يف  اإنهم  احلياة.  ذكريات 

كل �سيء. ل تعرف براعتهم اإل بعد �سنوات، بعد فوات 

الأوان. تكت�سف احلقيقة الب�سيطة التي مل تالحظها واأنت 

�سحب  حجبتها  التي  احلقيقة  املواجهة،  خطوط  يف 

اأق�سى املكان، ثم  القتل والقتل امل�ساد. ي�سعونك يف 

يطلبون منك اأن حتميهم وحتمي نف�سك. اأربعًا وع�رسين 

�ساعة يف اليوم، �سبعة اأيام يف الأ�سبوع، األف ليلة يف 

يزيحونك  جيد  ب�سكل  مهمتك  تنجز  وعندما  ال�سنة... 

جانبًا. ياه...  

)ينه�س( هذه احلقيقة املخيفة ل تتمكن من معرفتها 

بني  من  ينـزعونك  هنا.  اإىل  ير�سلونك  �سنوات،  بعد  اإل 

عائلتك لتقاتل. يقال لك �ستحارب لتدافع عن عائلتك 

على  دائرة  وير�سمون  بندقية  يعطونك  الآخرين.  وعن 

كلها هدف.  الأفق  دائرة  هذا هو هدفك.  الأفق،  امتداد 

ي�سعون ا�سمك جانبًا ويعطونك رقما. رقم �سيعرب عنك 

والقتلى.  اجلرحى  عدد  اجلنود،  عدد  يح�سبون  عندما 

رقم  بحوزتهم  اأنه  يهمهم  ما  ال�سم،  يهمهم  ل  هم 

ير�سلونك  ال�سالحية.  منتهي  رقم  اأو  للقتال،  �سالح 

جلبهة القتال بحقيبة حتمل فيها كل حاجياتك. تتاأمل 

حياتك  من  كثرية  اأ�سياء  تخت�رس  و  ال�سغرية  احلقيبة 

واحتياجاتك لتتمكن من و�سعها داخل احلقيبة. ت�سطر 

�سخ�س  اإىل  حتولك  ي�سهل  وهذا  الكثري،  من  للتخل�س 

اآخر، وهم يغذون يف كل حلظة بذرة القتل داخلك. واأنت 

ال�سخ�س  اإىل  وتتحول  ب�رسعة.  اجلديدة  اللغة  تتعلم 

الآخر املنا�سب ملهنة القتل والقتل.

ميينًا  الع�سا  ي�سوب  وهو  امل�رسح  على  )يتحرك 

و�سمااًل( 

بووم بووم. واحد.. اثنان... مليون... اأرقام من جانبك 

وتختفي  الأر�س  على  تت�ساقط  جانبهم  من  واأرقام 

حتت الرتاب. كل واحد من الطرفني يجمع الأرقام التي 

ا�ستطاع اقتنا�سها، وكل يوم تتح�سن وتعتاد جيداً على 

يحت�سون  هناك  يجل�سون  فهم  اأر�سلك  من  اأما  احلرب. 

اأمام  واقفون  وهم  الكعك  قطع  ويتناولون  ال�ساي 

خ�سبية  قطع  ويحركون  الأرقام،  يح�سبون  اخلرائط. 

يطلبون منا عرب  للنوم  يذهبوا  اأن  اخلرائط وقبل  على 

اأن  اأن نتقدم اإىل هنا ونن�سحب من هنا. وبعد  الهاتف 

ننجز نحن العمل ي�سجلون هم عملنا كانت�سار لهم اأو 

اأرقام،  جمرد  لهم  بالن�سبة  نحن  بووم.  بووم  هزمية. 

اأرقام من اأرقام.

حرب  »منطقة  الفتة  اأمام  ويقف  الرجل  )يتحرك 

الذي  املكان  مع  تتاأقلم  الوقت  مرور  ومع  كونية«( 

على  تعتاد  اجلديدة،  احلياة  طبيعة  ومع  فيه  و�سعت 

اجلثث  على  املدافع،  اأ�سوات  على  تعتاد  رقما،  كونك 

بب�ساطة  احلرب.  فكرة  على  تعتاد  الآدمية،  والأ�سالء 

احلرب ت�سبح حياتك.

)يتحرك بعيداً عن الفتة »منطقة حرب كونية« ويقف 

ويتكيف  تطمئن  �سنوات  اأو  �سهور  بعد  املنت�سف(  يف 

لكنهم  اجلديدة،  لال�ستمرار وفق حياتك  تبقى منك  ما 

احلرب،  ميدان  عن  يبعدونك  جانبًا.  يزحزحونك 

فر�سة  اترك  �سغرية،  ابت�سامة  مع  تتعاىل  وعبارتهم 

لالآخرين. لقد عملت بجد وحان وقت الراحة.

 ياه. بنف�س الب�ساطة يبعدونك ويعطون الدور ل�سخ�س 

يحب  �سخ�س  احلرب.  معنى  يعرف  ل  �سخ�س  جديد.. 

احلياة والبهجة ليعطوه املوت واجلروح. 

والرباءة  اجلديد  واخلوف  اجلديدة،  الدماء  يحبون  هم 

اجلديدة. والرقم اجلديد.
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اأرقامك كلها التي ح�سدتها بدمك ودم رفقائك ل ت�سفع 

لك يف اإبقائك هنا. 

)يحرك يده يف الهواء( يقولون لك لقد عملت جيداً، عد 

للبيت. هذا كل �سيء. 

اأ�سبحت  قد  بكونك  يهتمون  ل  لك،  حدث  ما  ين�سون 

�سخ�سا اآخر.

القتلى،  رفاقك  بن�سيان  يطالبونك  يده(  )يخف�س 

العجز...  الدموع...  الدم...  يطالبونك بن�سيان كل �سيء. 

الق�سوة... احلقد... الكوابي�س. يعتقدون الأمر �سهاًل، جمرد 

نزعك البزة الع�سكرية يجعلك تعود كما كنت يف ال�سابق 

من  اجلثث  فتنمحي  باملاء  وجهك  تغ�سل  احلرب،  قبل 

اأعماقك، وتنام دون اأن ياأتيك كابو�س. 

هم يقولون انتهى الأمر عد اإىل حياتك. واأنت عليك اأن 

ت�سغط زراً فتعود لتحمل ا�سما. وهم ير�سلون اأحداً اآخر 

�سفحة  لكتابة  اأنف�سهم  يفرغون  بينما  القتال،  جلبهة 

جديدة للتاريخ. لت�ستمر احلكاية. 

داخلنا  الدمار  مقدار  يعرفون  ل  ب�ساطة.  بكل  هكذا 

التي �ستكتب  وخارجنا. ما يهمهم هو عدد ال�سفحات 

عنهم. عدد الأرقام التي ح�سدنها لهم.

)يجل�س على االأر�س(

اأنا ل اأريد كتابة ا�سمي يف كتب التاريخ. الن�رس عندي 

ل يفرق كثرياً عن الهزمية. ما يهمني هو احلرب. حياة 

احلرب، بعد �سنوات مل اأعد �ساحلًا اإل للحرب.

)ي�سم ركبتيه اإىل �سدره( 

تنتظم داخل هذه احلياة، تتاأقلم مع حياة احلرب، على 

ال�سجيج، على العي�س فوق اخلط الذي يف�سل احلياة عن 

املوت. ل ت�ستطيع تخيل احلياة بدون بندقية، البندقية 

التي اأ�سبحت كالهواء. على الكوابي�س التي تتفجر فيك 

كوابي�س  اليقظة.  كامل  يف  واأنت  حتى  فجاأة  ب�رساوة 

ابنك  عائلتك.  اأفراد  اأحد  تقتل  اأنك  لك  يرتاءى  القتل، 

كقاتل  القتال  جبهة  اإىل  ياأتي  للحرب،  ويذهب  يكرب 

املكان  يف  راأ�سه  يدير  اأن  وقبل  عنك.  للبحث  حتى  اأو 

الذي تركته جنينًا يف  ابنك  اأر�سًا.  ت�سقطه ر�سا�ستك 

بطن اأمه تراه للمرة الأوىل والدماء تغطي ج�سده كاأنه 

ولد من جديد بني يديك، لكنه مولود لعامل املوت.

اأحيانًا تتبدل ال�سورة ويقتلك هو، لكن املح�سلة واحدة. 

عندها  لتدمريه.  كاٍف  اأحدكما  �سيحمله  الذي  فالثقل 

تتمنى اأن تكون بال عائلة. نبتة واحدة لي�س لها جذور 

ت�سبح  عنهم  للدفاع  يقاتل  ذهب  الذي  اأنت  فروع.  اأو 

القاتل.حقائق كالكوابي�س، وكوابي�س كاحلقائق.   

كما  بيتك  اإىل  العودة  فكرة  ترعبك  الوقت  مرور  ومع 

اأرعبتك فكرة الذهاب للحرب يف البداية. ت�ست�سلم لفكرة 

تعلن  الكوابي�س.  هذه  مثل  عنك  يبعد  من  فهي  احلرب 

نف�سك مقاتاًل اأبديًا.

لكن بعد كل جهدك للبقاء واإعطائهم اأرقاما ين�سبونها 

ب�ساطة  بكل  ياأمرونك  بالإبعاد.  يكافئونك  لأنف�سهم 

بالعودة اإىل حياتك املا�سية، عد لعائلتك مدينتك...

، مل 
ّ
الزمن علي لقد مر  اإىل من؟!  اأعود  اأذهب؟!  اأين  اإىل 

اأعد قادرا على متيزه، ول اأ�ستطيع النوم اإل مع اأ�سوات 

الأر�س  اهتزاز  مع  اإل  ال�ستيقاظ  اأ�ستطيع  ل  املدافع. 

بفعل �سقوط القنابل.

بب�ساطة مل اأعد ذاك ال�سخ�س الذي ميكنه تقبل الآخرين 

من حوله ويتعامل معهم بدرجات متفاوتة بني احلب 

اإىل  حتولوا  النا�س  والكراهية.  والتجنب  والوداعة 

واأقوم بحمايتهم، ويف  اأنا�س يف جانبي  نوعني فقط، 

اجلانب الآخر اأنا�س اأقتلهم، مل تعد توجد منطقة و�سطى 

للتعامل معهم. 

اأن  بعد  البيت.  اإىل  اإر�سايل  كله  هذا  بعد  يريدون  هم 

تدمرك احلرب يعطونك ورقة وقطعة من املعدن لتحدق 

على  �ستح�سل  احلظ  حالفك  واإذا  حياتي.  بقية  فيها 

األبوم �سور. 

اأمثال  القما�س( ثم ير�سلون  اإىل كي�س  )ينه�س ويتجه 

هوؤلء، املقاتلني اجلدد ل ينفعهم �سوى احلظ ليعي�سوا 

على  وقدرتهم  حمدودة  باحلرب  خربتهم  اأطول.  مدة 

الت�رسف اجليد حمدودة جداً. هم يتعلمون ويتاأقلمون 

كبري  حظ  اإىل  بحاجة  هم  البداية  يف  لكن  الوقت.  مع 

تنتظرهم  اأطول.  لأيام  اأقدامهم  على  بال�سري  لي�ستمروا 

القذائف ومناظري القنا�سة وحقول الألغام، واأيام من 
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اجلوع والعط�س. 

هو  ا�سمه.  اأعرف  مل  يتكلم(  وهو  الكي�س  حول  )يدور   

الآن رقم بحوزة �سياد. كان لديه ا�سم، و لديه عائلة.

زوجة  اأي�سًا  لديه  واأم،  اأب  عائلة...  نعم  اأوه  عائلة؟! 

لن  طفل  زوجته،  بطن  يف  وطفل  وبنت  ولد  واأطفال، 

يراه، لكنه �سيعرف من اإحدى الر�سائل اأن الطفل يحمل 

اأحد  يف وجهه ندبة �سوداء مثله. عالمة ل تتكرر عند 

اأ�سبح لديهم  باأنه  النبوءة  �سواهما. فيهتف كنوع من 

بديل عنه، واإذا ا�ستاقوا اإليه فيكفي التحديق يف الندبة 

ال�سوداء للطفل ال�سغري.

اأي�سًا،  لديه  ماذا  وجهه(  يف  الندبة  على  )مي�سح 

اأقارب... جريان... معارف... �سل�سلة من الب�رس وهو اأحد 

حتى  رقم.  جمرد  والآن.   .« بووم  بووم..   « حلقاتها... 

عائلته �ستوؤرخ له بيوم مقتله.

)يحمل كي�س القما�س ويدور به حول امل�رسح(  عائلة؟! 

ماذا  الآن.  هم  اأين  بووم«.   »بووم...  اأتذكرهم  لزلُت 

يعملون؟! 

)ي�سع كي�س القما�س حتت الفتة »املوت«( )يقف حتت 

الفتة احلياة( هم هناك. على الأقل عندما تركتهم كانوا 

رحيلهم  عن  تتحدث  التي  الر�سالة  تلك  هناك.  مازالوا 

كانت غام�سة. ومل اأحتفظ بها، كانت ر�سالة مدمرة. 

)يحرك الع�سا ثم ي�سوبها كبندقية( »بووم بووم« ماذا 

تلك  يف  جاء  ما  فهمت  اأنني  بافرتا�س  الآن.  يفعلون 

الر�سالة خطاأ »بووم بووم«.

)ينـزل الع�سا( منذ �سنوات مل األتق بهم... ع�رسة اأعوام... 

للحرب كنُت  اأر�سلوين  اأتذكر جيداً. عندما  ع�رسون... ل 

يف ال�ساد�سة والع�رسين. لقد مرت اأعوام كثرية ل اأعرف 

عددها، فمنذ اإر�سايل للحرب علموين اأن ل اأهتم بح�ساب 

رفاقي  من  القتلى  بح�ساب  الهتمام  علموين  الزمن، 

واأعدائي اأي�سًا. 

اأخرى( عائلة؟!  الالفتات كلها واحدة بعد  )يحدق يف 

منذ �سنوات مل اأفكر بهم... لقد ن�سيتهم فعاًل. ياه. ما الذي 

حدث وجعلني اأتذكرهم اليوم؟! اآخر ر�سالة تلقيتها كانت 

با�ستثناء  اجلميع  وموت  قذيفة  بفعل  البيت  دمار  عن 

اإنه ي�سبهني. ي�سبهني حتى  الذي قالوا  ال�سغري  الطفل 

يف بقائه حيًا وانقطاع اأخباره طوال �سنني.

اأ�ستطيع  ل  م�سو�سة.  مالحمهم  حتى  عينيه(  )يغم�س 

حتديد مالحمهم جيداً.طفالن والثالث كان مازال جنينًا 

يف بطن اأمه، الثالث قالوا يّل يف ر�سائلهم الأخرية اإنه 

ي�سبهنني كثرياً خ�سو�سًا مع الندبة ال�سوداء على خده 

الأي�رس.  

)يفتح عينيه( ياه... بعيدين جداً... رمبا هذا من اأ�رسار 

احلرب. اآخر ر�سالة تلقيتها من هناك حملت الكثري من 

الأخبار ال�سيئة. )يرفع الع�سا( تكون يف امليدان. املوت 

عليك  يجب  اأنه  يعتقدون  هناك  وهم  اجلهات،  كل  يف 

م�ساركتهم يف الأ�سياء ال�سيئة. » بووم بووم«. عليك اأن 

اأن  يعرفون  ل  بووم«.  »بووم  عنهم...  وتتحمل  توا�سي 

احلرب ُتغري ب�سدة. حتى الأحجار تتغري هنا. 

 )يحمل كي�س القما�س ويربطه وراء ظهره، يربت على 

الكي�س( واأنت اأي�سا مل يعد مبقدورك تذكرهم. �ستعتاد 

على هذا. يف هذا املكان من الأف�سل ن�سيان كل �سيء. 

هنا  ال�ستمرار  لت�ستطيع  جديدة  درو�سًا  يعطونك  هنا 

لوقت اأطول. 

 الدر�س الأول ل توجد عائلة يوجد وطن. الدر�س الثاين 

توجد حياة  املائة ل  الدر�س  يوجد نحن.  اأنا  يوجد  ل 

يوجد موت... الدر�س املائة والع�رسون اقتل... يعلمونك 

فيك  ويزرعون  ال�سابقة  حياتك  من  تتخل�س  كيف 

ال�سابقة  املفاهيم  كل  م�سح  يعني  والنجاح  اأفكارهم. 

من عقلك. النجاح يعني التحول اإىل اآلة �ساحلة للقتل. 

والدر�س الأخري يقولونه عندما يطلبون منك املغادرة 

والعودة لعائلتك. ان�س كل �سيء وعد اإىل ما كنت عليه. 

الدر�س الأخري تنح جانبًا، اعط الدور لغريك. 

تتحول اإىل اآلة قاتلة وت�ستطيع اإجناز العمل ب�سكل جيد، 

اأيد  اإدخال  يع�سقون  اجلديدة،  الدماء  يحبون  لكنهم 

جديدة يف لعبة القتل. مثلك.

عن  يّل  تقل  اإليه(مل  جانبًا  وينظر  الكي�س  على  )يربت 

ال�سم  هنا.  اإىل  ح�سورك  قبل  حتما  ا�سم  لديك  ا�سمك. 

اإىل رقم ول يهم ا�سمك  اأنك حي، لقد حتولت  يدل على 
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لك  منحوه  الذي  الرقم  عن  خمتلف  الآن  رقمك  الآن. 

عندما زرعوك هنا. ويختلف عن الرقم الذي منحه لك 

 حمل جثتك حتى انتقم لك. 
ّ
من قن�سك... واأ�سبح علي

»بووم بووم«.

هل كنت تفكر يف �سيء ما واأنت حتت�رس. رمبا فكرت 

»بووم  اأجله؟!  من  قتلت  الذي  وال�سبب  قتلك...  من  يف 

بووم« هل كنت ترغب بوجود �سخ�س بجوارك ي�ستمع 

اأم كل ما كان يهمك هو الهروب وموا�سلة  اأنينك.  اإىل 

وتركتني  الآن  ا�سرتحت  لقد  بووم«  »بووم  احلياة؟! 

اأعاين عو�سًا عنك. » بووم بووم«.

لديك  كانت  لو  الرجل(  علي  وترتكز  االإ�ساءة  )تخف 

اإىل  جميئك  قبل  تفكر  كنت  مباذا  عرفت  لكنُت  مفكرة 

ورمبا  واأ�سدقائك.  عائلتك  اأ�سماء  عرفُت  ورمبا  هنا. 

اآراءك  �ساأقراأ  كنُت  اأي�سًا،  واآراءك  اأفكارك  تكتب  كنت 

بحروف  مكتوبة  �ساأجدها  �سافلة،  احلرب  احلرب.  عن 

راأي �رسيح... و�ساأقراأ ما كتبته حول  كبرية و�سميكة. 

�سفالة احلرب، و�ستخفي بع�س الأ�سباب. الأ�سباب التي 

جتعل احلرب اأكرث �سفالة مما تعتقد. �ستقول اأنك جئت 

بالكتابة  تورطت  لكنك  احلرب،  عن  لتكتب  هنا  اإىل 

هناك.  تنتظر  حبيبة  عن  ق�سائد  عدة  الأج�ساد.  على 

ذات  حلبيبتك  ر�سا�س  بقلم  مر�سومة  �سورة  ورمبا 

ال�سعر الأ�سود. ا�سمها هبة، ثالثة حروف كافية ملنحك 

حتبها  لبيتكم.  املقابل  البيت  يف  وت�سكن  ال�سعادة. 

اأنك متزوج ولديك طفالن والثالث �سياأتي  بالرغم من 

عما قريب. ل تعرف كيف تورطت يف هذا احلب، لكنك 

انتظرتها  الأيام  من  كم  فقط.  اأجلها  من  للحرب  جئت 

اأمام موقف احلافالت، كم من مرة انتظرتها اأمام باب 

جامعتها. كم وكم... ال�سهور الأخرية كانت اأكرث ق�سوة 

عليك، وحدها هبة جعلت حلياتك معنى. مرمي ويو�سف 

منا�سبة هنا.  كلمة  توجد  اإىل... ل  اإىل...  طفالك حتول 

اأخذت  كال�سابق. هبة  لي�س  لكنه  تزال حتبهما.  ل  اأنت 

ولو  فيك، حتى  ي�ساركها  اأن  لأحد  ت�سمح  قلبك. مل  كل 

من  �ستقاتل  للحرب.  اأر�سلوك  ثم  منك...  جزءا  كانوا 

اأربع  الكوابي�س...  املدافع...  دوي  �ستحتمل  اأجلها. 

�سور  تغلبك  وعندما  خطرية.  منها  ثالث  اإ�سابات، 

القتلى والدم تخرج مفكرتك وتتاأمل �سورتها فتغمرك 

ياأتيك  ثم  وتقاتل...  فتنه�س  جمدداً،  باحلياة  الرغبة 

من  تزوجت  هبة...  مع  حكايتك  يعرف  �سديق  النباأ... 

خرب  انتظار  حتتمل  ولن  احلياة  حتب  هي  قادم.  اأول 

موتك اأو عودتك باأطراف مقطوعة. »بووم بووم«. 

الرجل  الرجل وت�سقط، ويدور  الع�سا من يد  )ترتاخى 

اأي  اأو  احلرب  اأو  احلياة  معنى  ما  القما�س(  كي�س  مع 

لأي  معني  لديك  يعد  مل  �سيء.  كل  انتهى  اآخر...  �سيء 

�سيء  ل  عائلتك...  عن  الر�سالة  تلك  تاأتيك  ثم  �سيء، 

يبقى �سليمًا فيك بعد ذلك. ولأنك جبان مبا يكفي ترتك 

الآخرين يخل�سونك من حياتك. تغو�س يف احلرب مبا 

تبقى لديك لُتنهي حياتك، لكن املوت يعاندك. رفاقك 

ت�ست�سلم.  الأيام  ومع  ت�ستمر.  واأنت  ورائك  ي�سقطون 

ت�ست�سلم للحياة.

)مي�سك الع�سا وي�سمها اإىل �سدره( ت�سبح البندقية هي 

حياتك. تاألفها وتـاألفك. وفجاأة يوقظونك ويقولون عد 

للبيت، انتهت مهمتك. 

)يدور حول الالفتات( اإىل اأين تعود... وملن..؟! 

املوت  البندقية.  هو  حبك  احلرب.  هم  اأهلك  ملن... 

احلرب...  اإىل  تهرب  الهروب.  من  مفراً  جتد  ل  حياتك. 

اجلهة  اأنت  وتختار  قوانينك،  متتلك  حرب  اأنت،  حربك 

الهجوم  نف�سك  ياأمر  من  اأنت  جانبها،  اإىل  تقف  التي 

حربك،  تاريخ  يكتب  اأحد  ل  هذا  وفوق  الن�سحاب.  اأو 

ي�ستمع  يوجد من  ول  اأعمالك.  يزيف  اأو  يزيفك  اأحد  ل 

اإىل حكايات بطولتك. تقاتل عندما تريد. تختار اجلهة 

اجلهتني  اختيار  وت�ستطيع  جوارها،  اإىل  تقف  التي 

وتقتل  تنتقم  ثم  اجلهة،  تلك  من  واحدا  فتقتل  معًا، 

قتلته.  ملن  تثاأر  ثم  تقتل  الأخرى،  اجلهة  من  واحدا 

ع�ست يف  اإذا  اإل  لعبها  من  تتمكن  ل  فريدة  لعبة  اإنها 

وال�سيئة  املثرية  الأ�سياء  تتعلم  هنا  التما�س.  خطوط 

ذاته  بحد  القتل  عاديًا.  �سيء  كل  يجعل  املوت  اأي�سًا، 

ي�سبح دعابة ومزاحا. تراهن على مقدرتك على قن�س 

الراأ�س اأو اأ�سبع لأي �سيء يتحرك. وعندما ي�سقط اجل�سد 
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م�سجراً بالدماء تبت�سم، وتقول ملن راهنته اأراأيت؟! قد 

يكون ال�سيد حيوانا بريا اأو اإن�سانا، ل يفرق الأمر كثرياً 

املهم اأنك ك�سبت الرهان. ثم تهرع اإىل �سيدك لتعرف 

ا�سمه، وتاأ�سف فقط اإذا مل تعرث ورقة حتمل ا�سم �سيدك. 

يحزنك عدم قدرتك على معرفة ا�سمه، لقد انتهت مرحلة 

جمع الأرقام بالن�سبة لك واأ�سبح ال�سم اأهم من احلياة 

نف�سها. ثم حتمل �سيدك فوق ظهرك وتبحث عن �سخ�س 

حتمله جرميتك. ل ت�ستطيع دفن من قتلت حتى جتد من 

حتمله م�سوؤولية القتل. ت�سعر اأن روح املقتول تطاردك 

فتبحث لها عن جثة اأخرى متت�سها. هناك ثمن عليك 

دفعه، حتى ولو كان عملك ملجرد الدعابة واملزاح. 

)يرفع الع�سا( »بووم..بوم. بوم« تتعب فتلجاأ اإىل اأقرب 

مغارة اأو كهف وتتابع من بعيد حتول احلرب اإىل رحلة 

�سيد.

منذ  تتخذه  الذي  احلقيقي  القرار  هو  هذا  تعود،  لن 

اأ�سياء  قاتلت طوياًل هنا وتعرف  لقد  اإىل هنا.  جميئك 

هنا،  البقاء  تقرر  لذا  فيها.  احلياة  على  تعينك  كثرية 

رقمًا  ولري�سلوا  املفقودين،  ولي�سعوك كرقم يف خانة 

عو�سًا عنك.

اإذا اأردت احلياة ابق هنا. احلرب لي�ست موتا فقط، لي�ست 

اأغنية باردة تعزفها الأ�سالء...

)االإ�ساءة تزداد وتغمر امل�رسح كله(

لقد طلع النهار ومل يظهر قاتله. نهار اآخر �ساأحمله فيه. 

لكن اإىل متى �ساأحمله، جثته تزداد ثقاًل؟!

)يفك كي�س القما�س مع على ظهره وي�سعه على االأر�س 

بعيداً عن الالفتات( )يتاأمل  الكي�س على االأر�س(

ما هذا مل انتبه م�سبقًا اإىل هذا؟! )يحرك الكي�س بالع�سا( 

هذا اأكيد. كيف مل اأنتبه اإىل هذا؟! لقد مر بقربي، م�سافة 

�سغرية ف�سلته عني، لكنني مل األحظ هذا... )يفكر( رغم 

التميز،  على  قادر  لكنني  �ساطعًا،  يكن  مل  ال�سوء  اأن 

ي�سل  مل  رمبا  �سغرياً،  مازال  جيداً؟!  اأميزه  مل  فكيف 

للع�رسين من عمره.

بالع�سا( ملاذا ير�سلون  الكي�س ويحركها  )يجل�س بجوار 

مثل هذه الـ... املكان ل يحتمل اإ�سافة جديدة  وهم يـ...؟!  

)يقطع حديثه ويحدق بقوة يف كي�س القما�س( كيف مل 

انتبه اإىل هذا.. راقبته طوياًل، لكني مل اأحلظ هذا؟! كيف مل 

انتبه؟! رمبا الظالم اأو تركيزي يف حماولة قن�سه. ركزت 

نظرة  بتاأمل مالحمه.  اأهتم  القلب ومل  اأكرث على منطقة 

خاطفة بعد ذلك للوجه كانت كافية لإ�سابته يف مقتل. اأنا 

ل اأحب التحديق يف الوجوه التي اأقن�سها، فهي تطاردين. 

الوجوه تتحول اإىل كوابي�س ل تهداأ، لكن الأج�ساد تتحول 

اإىل جمرد اأرقام. نقاط تريها ملناف�سيك. 

لكن هذه الندبة ال�سوداء يف وجهه. ماذا يعني هذا. هل 

يكون...؟!

)يتح�س�س الندبة التي على وجهه، ثم ينه�س ويتجه 

على  وينحني  كونية«،  حرب  »منطقة  الفتة  اإىل 

االأر�س(

هنا، يف مكان ما هنا. لقد راأيته يحفر الأر�س ويخفي 

ذاك ال�سيء الذي اأخرجه مراراً من حقيبته. 

)يتناول اأوراقا �سفراء مطوية من على الأر�س(

هذه الأوراق هي ما كان ينظر اإليه بني احلني والآخر، 

اإنها ر�سالة...!

)يتاأمل الورقة( 

هذا اخلط... هذا خطي... هذه هي اآخر ر�سالة كتبتها هنا 

لعائلتي ! 

ما هذا؟! 

)يتناول �سورة �سغرية من على االأر�س(

هذه �سورتي قبل ع�رسين عامًا. ماذا يعني هذا؟!

الندبة ال�سوداء على وجهه والر�سالة و�سورتي؟! 

اأره من قبل. كانت زوجتي حامال  اأيكون هو فعاًل. مل 

يف �سهرها اخلام�س عندما اأح�رسوين هنا.

هل مرت كل هذه ال�سنني، لقد كرب فعاًل واأ�سبح �سابًا 

يافعًا. هل هو....

)اإظــــــالم(
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�شعـــــر

فينو�س خوري ـ غاتا..    

ر حقَلَك داخل دائرِة ُدخان  �صُ َتْ

وُذّرّيَتك داخَل مثّلٍث اأحمر



تقدمي: 

فينو�س  الفرنكوفونية  وائية 
ّ
والر ال�ّشاعرة  ُوِلدت 

بلبنان.  ب�رّشي،  �شنة 1937 يف  خوري _ غاتا 

اللبنانية،  الّنهار  بجريدة  البداية  يف  ا�شتغلْت 

وكانْت تكتب متابعات اأدبّية بالعربّية، وترتجم 

اإليها ق�شائد من ال�ّشعر الفرن�شي.... كان ذلك قبل 

حوايل 40 �شنة... ويف �شنة 1972 هاجرْت اإىل 

واية 
ّ
ال�ّشعر والر اأ�شبحت تكتب  باري�س، وهنالك 

يزيُد  ما  الآن  حّتى  لها  �شدَر  وقد  بالفرن�شّية، 

بني  من  رواية.  و20  �شعرّية  جمموعة   20 عن 

مت«، »اأرا�ٍس  جمموعاتها، نذكر: »يف جنوب ال�شّ

»مونولوغ  و�رشخاُتها«،  »الّظالُل  راكدة«، 

املّيت«، »راأفُة الأحجار«... ومن رواياتها: »بيت 
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فينو�س خوري ـ غاتا

)بعد عبداللطيف اللعبي( 

تفوز بجائزة الغونكور لل�شعر - 2011 

تقدمي وترجمة: مبارك و�ساط ]



للمراأة  اأحجار  »�شبعة  البكاء«،  حافة  على 

درْت  اأ�شْ وقد  الوجيه«...  »ع�شيقة  الّزانية«، 

ت�شّم،  �شخ�شّية«،  »اأنطولوجيا   1997 �شنة 

ْتها من قبل،  اإ�شافة اإىل ق�شائد مل تكن ن�رَشَ

وقد  جمموعاتها...  من  �شبٍع  من  خمتارات 

العديد  على  خوري-غاتا  فينو�س  ح�شلْت 

من اجلوائز الأدبية، من بينها: جائزة غيوم 

جول  جائزة  مالرمي،  جائزة  اأبولينري، 

لل�ّشعر  غونكور  جائزة  واأخريا  �شوبرفييل... 

اأعمالها. –ل�شنة 2011- عن جمموع 
 بقيْت فينو�س خوري غاتا مرتبطة بطفولتها 

العربي، رغم  »القا�شية«، وبلبنان، وبال�شعر 

اأّن عربيتها �شُعفْت، اأو، كما قالْت هي نف�ُشها: 

»اْبَتَعدْت عّني العربّية حنَي اْبتعْدُت عنها!«. 

وقد كان للحرب الأهلية اللبنانّية اأثٌر عنيف 

عليها. ومن الذكريات املوؤملة التي تر�ّشخْت 

يف نف�ِس فينو�س من زمن طفولتها، ذكراها 

ة: »اأخي 
ّ
عن اأخيها فيكتور الذي قالْت عنه مر

فيكتور كان ماأ�شاة طفولتي وحياتي واأكرث 

ما ا�شتطعُت اأن اأفعل من اأجله هو اأن اأجعله 

قد  كان  الأخ  فهذا  رواياتي...«،  يف  بطاًل 

اأبيه، وبقي  �س ملعاملة قا�شية ِجّدا من 
ّ
تعر

لالأمرا�س  م�شت�شًفى  يف  ِجّدا  طويال  زمنا 

العقلية، هو الذي كان ُيحّب اأن يكتب �ِشعرا، 

غاتا  خوري  فينو�س  ب�شدده  قالْت  والذي 

اإّنها، نوًعا ما، تولَّت الكتابة مكانه...

ر حقلَََك داخل دائرِةِ ُدخان:  �شُ َتْ

لل�ّشاعرة من:  فيما يلي ترجمة لق�شائد خمتارة 

»اأنطولوجيا �شخ�شّية«، ومن: »راأفة الأحجار«:

 

-1-

اإّن جنمًة ما

هي من اخرتاع �ُشعلة

وهي َنزوُة �رشارة 

راأٌي لقنديٍل ُيْعِوزه اخللود

مناورٌة �رّشّيٌة 

َك�َشفْتها املعاجم.

-2-

ًعا من قدمي اأن َنِرَث هذه القطعة كان متوقَّ

ُف على بيوتنا ماوّية التي ُت�رْشِ
ّ
قة ال�ش

ْ
ر من الزُّ

كّنا قد خّطْطنا ِلَلْقِط الأمطار

وء ِلتوزيِع ال�شّ

وِلَنْقل القمر اإىل مكان اأكرث ُظهوًرا

َتعّلْمنا اأن نتهّجى ا�ْشَم اهلل يف الّظلمات

ْلِح �ِشفاهنا اأن َنْعِجنه ِبِ

َلواٍت ُتوؤَْكل اأن ُنذيَبه َفَي�شرَي �شَ

ي�شرَي اأنا�شيَد

اأدخنًة

جاهلنَي اأّنه َيْكفي املرَء اإطفاُء قنديله ِبَنْفخة

ِلَيِلَج ِم�شاحَة الأثري واخُللود

التي هي له.

-3-

َعَل الفجر يرتفع   َيْنَبغي اأن جَنْ
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 ِلرنى ال�ّشاعر جال�ًشا فوق امَل�ْشهد

ظ
ِّ
اإّنه ل يقوُل �شوًءا ول ُيَقر

بل هو �شاحٌب لأّن اأّمه 

حبلْت به يف وقٍت كانْت خالَله الّثلوج

تت�شاقُط ب�ِشّدة

وجُهُه دائرّي

فاأّمه كانت قد جل�شْت على الَقمر

لُتْخِرج ح�شاًة من فردة حذائها.

-4-

�رُش حقَلَك داخل دائرِة ُدخان  َتْ

ّيَتك داخَل مثّلٍث اأحمر
ّ
وُذر

ا  َتدُّ َحْوَل خْوِفَك َخطًّ

يربُط َج�شَدك بالأفق 

تتخّوف من املحيط الذي 

َيْنَبُح اأمام بابك

من اأ�شالِفك الذين 

َي�رْشُخون يف مراآتك

ياح املقيمة
ّ
من الر

ياح املرتّحلة
ّ
من الر

ْقر لُتْعلن اأّن بيَتك تنطُق كلمَة �شَ

ب وُنِهب 
ِّ
قْد ُخر

فوَل الغابة تقوُل ِم�ْشَذب ِلت�شَف اأُ

ولُتعلن عن نهايتك تقوُل ِم�شعل

فُيْنِزُل الليُل 

ا. ُظلمَته �ِشْبً

-5-

ُ ِبِظلِّك فتقلُب بيَتك تتعرثَّ

ُتعيُد بناء جداٍر اأّول ِبَيِدَك يف ال�رّشق

وجداٍر ثاٍن بيدك يف الغرب

تربُط بينهما ب�رشخة م�شتقيمة 

ُتَعّول على البق لري�ُشَم باَبك

َع حقلك ياح لُتَو�شِّ
ّ
على الر

تبقى بال حراك يف ِظّلك

تعتقد اأّنك �رشورّي

ِة الّنهار. ِلعموديَّ

-6-

تقول حني يحدُث اأن توت

الَم ل ُيخيُف اإل الليل اإن الظَّ

اإْذ َيحب�ُس الفِزعون من بني الأموات

ْوداء.
ّ
اأنفا�َشهم ال�ش

-7-

ل على جبني الأر�س ذلك كان ف�شاًل غرَي ُم�َشجَّ

يور امُلهاجرة  كان تليُق الطُّ

يتجّمد و�شط ال�شماء

�ِشي. َوْحَدَها البيوُت كانْت َتْ

كانْت توابيُت ُتْلقي مرا�ِشَيها اأمام اأبوابنا

وموتى ل مناعَة لهم �شدَّ البد

ِدئة فوَن فوق �شطوِحنا اأ�شابَعهم ال�شَّ ُيَن�شِّ

َوْحَدها بيوتنا كانت ت�شي.

ون ُدًمى كان رجاٌل لهْم اأ�شكاُل خيوٍط ي�شمُّ

ُطْطن اأج�شادهّن  وكانت ن�شاٌء َيْ

حّتى اأر�شفِة امليناء

كان اأطفاٌل من ورق ُيعلُِّقون بالدَّبابي�س
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هم البع�س على ُجدران املدار�س بع�شَ

َوْحَدها البيوُت كانت ت�شي.

-8-

ا ولي�س له كَنارّي ِلُك قف�شً َيْ

لديه مراآة وهو ِمْن ُدوِن َوجه

َبْيُته مقلوب

ُهو غني ِب�شمعة

ِبَحْبل

ِب�ُشّلم له درجة واحدة.

 لري�شَم الفراغ
ٌ
لديه َطب�شور

َفحمٌة لري�شَم امَلالء

بتالٌت متعّددات الوجوه

واأ�شواٌت يالأ بها الثُّقوب 

بني امتدادات �شمته 

هو َغني ب�شم�ٍس خُمتزلة يف نقطة.

-9-

خوًفا ِمْن اأَْن تهرَب �شجرُته الوحيدة

َرَبَطها اإىل قائمة ح�شانه

من اأن ُي�شاَب بيُته بُدوار الأر�س

َبناُه على م�شتنقع

من اأن ينتحَر جدوُله بداخل النَّهر

�شّماه ماًء راكًدا َوَحَب�َشُه يف ِبئر

ياح الأجنبية
ّ
من اأن تتبَع حديقُته الر

طواها واأخفاها يف ِعلِّية بيته

خوفا من اأن ُتهاجر طيوُره

ن اخلريف �شَخَّ

�شّمر الأوراَق اإىل الفروع.

لينبعَث مع الف�شول

ا امتداَد ج�شده. �شّمى اأر�شً

-10-

ا�شت�شاَف البحَر يف قاِرِبه

اأَْجَل�َشه يف اأكرث زوايا حو�ِس القارب ُيُبو�شًة

اأ له َح�شاًء من طحالب هيَّ

اأَْوَقَد له ناَر �َشْم�ٍس غاِرَبة

امه مّلا تثاءَب بتهذيب ثم اأَنَ

جاعاًل كّفه اأمام فمه.

واأيقَظه ب�رشباِت جمذاف حني 

بكى اأثناء نومه

َد على م�شامعه تهويدًة  وردَّ

ُم بها الأ�شماك اليتيمة. ُتَنوَّ

-11-

ْم�ِس ِل�رُشفتها  كان اقتحاُم ال�شَّ

يجعُل احلليَب يفي�س

وماَء الو�شوء يغي�ُس من اإنائه

اِت ُغُدّوها وَرَواِحها
ّ
كانت َتعّد مر

ة
ّ
َوُتْخطئ فُتعيد الَكر

وتقارُن الّناجَت بعدد اأوتاِد َحْقِلها

حني يهوي كتفاها يف 

ياج 
ّ
نف�ِس وقِت �شقوِط ال�ش

تكوُن ال�ّشم�ُس اأكرَث عدًدا

اإّنها ُنْقطُة نهاية 

ماء
ّ
على ُم�ْشَوّدة ال�ش

طريقٌة كان يعتِمُدها الأ�شالف

ِلَدْحَرَجِة الّنار
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-12-

َيِت اجُلدراُن بعد الهجري الأخري اأُْق�شِ

ى  ال�ّشمو�س التي تاأُكُل احَل�شَ

ة
ّ
َقها على املار كانت ُتعيُد َب�شْ

اأحجاًرا

َدْت بيوًتا تراها اخلطاطيف ِرياٌح ُمَتعقِّلة �شيَّ

وكان من يناُم ي�شعر اأّنه

يتخّطى عتبة

كان الإن�شان يرك�ُس من حلم اإىل اآخر

دون اأن ُيعلَن عن ُهّويته

والأ�شماُء التي هي من مقطٍع واحد

كانْت تتاآّكل اإذ تتّك بال�ّشفاه

ّ
كان الكالُم اأُعطيًة من اأجنبي

َيْحمُل الأقالَم ون�شاًء من ُكّل الألوان

 ُخطاُهّن كانت تر�ُشُم على 

الرّتاب حدائَق جهّنمياٍت 

لقد ُكّن ن�شاًء �شاذجات

ريق يعتقدن اأّن نهاية الطَّ

هي نهايُة العامل

-13-

فُل الَفِزُع يرى الليل ينتفُخ كَخمرية الطِّ

يفي�ُس كحليٍب على النَّار

غا�شالُت املوتى اللواتي يعرْفَن ذلك 

َيْنَقْعَن الُقما�َس يف املاّلحات

فامِلْلُح هو الأخ الأكب للّدموع

ديئة 
ّ
ُمْنَحِنياٍت على املياه الر

َن ظهورهّن للقمر الذي 
ْ
ُيِدر

فرة َيْك�ُشو الأكفان بال�شُّ

الذي ُيطارُد م�شابيح ال�ّشارع

ة الُع�ّشاق دون اأْن يتوّقف َيْعُب اأَ�رِشَّ

قبَل اأن يدفَن �شعاَعه الأخري

فح الفقرِي لالأفق  يف ال�شَّ

-14-

يِّب  َباأ الطَّ اِمِل النَّ تفتُح الباب يف احُلْلم حِلَ

لكّنها ُتْغِلُقه

يف وجهه يف الواقع 

ِم�ْشعاُرها ل ياألو جهًدا لإعادِة َر�ْشِم الّنار

عُلها تبكي َجمرٌة ميتة َتْ

ِمْن عّلّية بيتها تفوُح رائحُة البابوجن 

والورق امُلَبّلل

واملالُك الذي مل يكُفْف 

�شالة 
ّ
عن َنْقل الر

ينفتُح على املقبة

الّثلُج الذي �شقط على الّثلج َجَرَف القبور 

وهو يجعُل املراأَة التي َتكتُب الّنار 

تعتقد اأّن ال�ّشتاء

نة 
ّ
�شيكوُن اأطوَل من ال�ش

واأنَّ ذوباَن اجلليد

�شيجعل جمرى دموعها 

اأكَب حجًما.  
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من اأعمال الفنان عبداملجيد جان - ُعمان. 
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لالرتواء يديل الثوُر الرقبة

والديك عند ال�شياح يرفعها

والببغاء ال�شلف يفغر فاه

يقف قرَب

اجلذور

    والباعم

    والزهور

ويخُط على الأر�ِس بظفرِه

يعجز عن الر�شِم

يقارُن 

انفتاح منقاره

بتفتح اجلذور 

والباعم

والزهور

تت جناحه يل�شقون طابع البيد

من ال�صعر الكردي املعا�صر 

فـي مكتبة  بابا طاهر  اخلا�شة  

�سباح رجندر

ترجمة: حمي الدين حممود ]

�سباح رجندر



مطيٌع، يلتقُط احلبَّ من فوق الراحِة

حيثما يوجُه يحلق ويغلق م�شاره

وتبقى يف جلد �شلحفاٍة فارغ

هدايا باعة الكذب وهباتهم

قذارة الدبِّ العاجِز عن اللعب ورائحته

وتذُمر ال�شحرة.

يرى غيابنا

ب�شارة وروؤية

- عن تفتح عيون اأ�شطورة ع�شبة الف�شول الأربعة 

عن ال�شعادة وال�شالم على الأر�س

لي�شت اأحداثًا مفجعة ول م�شاهد مذهلة

دعوت طيور املاء 

الياب�شة حيث جذور اخلري والذكريات طرية  اإىل 

ريانة

وناديت طيور الياب�شة

اإىل �شفاف البحرية املتجلدة

لتن�شج و�شاحًا مللكة احلياة

بدا وا�شحًا اأنها قراأت كتابًا

اأملتُه  م�شالح �شجرة 

تعرف الطيور الأيادي ال�شود والبي�س     

قامة الإن�شان،

وب�شا�شة الطبيعة

مطمئنة اإىل الأر�س حيث ت�شع بي�شها 

الأر�س ل تهدد اأبناء الأر�س 

تعرف كل �شيٍء عنا

ويف �شاعة الحت�شار وحدها

تبدو على وجوهنا روؤيتنا لأنف�شنا

يف  الدود  ظهور  ي�شتغرق  يومًا  كم  تعرف 

اأج�شادنا

ومن اأي الأجزاء تبداأ النه�س،

يف قلب الأر�س واأعماقها

بفرح ال�شجرة املروية تواً

تناغينا احلياة وتغرُد

ذلك الرجِل املنبطح على الأر�ِس

تلمع عيونه املرتعة بالنوِم

رائحة الأجا�س احلام�شة الالذعة

وتقوي قلبه

امتالأ قلبي بالبكاء

ويف اأغنية �شعبية

عرثُت على بكائي

يتماوُج

بالعزلة القلب

حيثما كنت تنظُر

كنت اأنظُر ويتبلور نظري

ير�شدين القلب فاأكتُب

ما يليه.

قطاع الطرق ذوو الأحذية الكبرية نياٌم

والدروب 

ما زالت بقوة تخفُق

ومل يعُلها الغبار بعُد

بوابة احلقل امل�شيج

خمتومة باأ�شابع الله واملالك

والق�س على جوانب الطريق ناع�س

حزينًا ير اجلواد

يفكر وظله املدينة ذات النقو�س القدية 

مل تكن غائبة ولي�شت غائبة

يوم كان مهراً ق�شى العمر بني الأ�شواك الال�شعة

ومن الذئاب قريبًا.

يلوح براأ�شه ويد الب�رش

يرى وجه الدليل
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لفتة خب حزين

ويغادر النعا�س الق�س

تنحه حرارة فم اجلواد القوة

تالأ اأعماقه كلها بخ�شوبة الأر�س

اأمل يكِف

اأن اللقلق كان �شهيد )اأربيل( الأخري

اأمل يكِف

اأن القمري كان اآخر �شعراء اخلفق واحل�س واحلنني

اأمل يكِف

اأن ا�شتعلت نريان احلرب الأهلية

بني املاء والرتاب والهواء

والنار كانت املفاو�س الأخري

امل يكِف

بطاطة  ل�شو�س  من  كانت  الإطفاء  قوة  اأن 

اخلنازير

اأمل يكِف

اأين يف ليلة اإن�شاج خبزي على عجل

قراأت معلومة عن نهب حفر حزن القمح،

�شويت �شعري املبلول تت املطر

وربطت ح�شان �شيدي بعقد ابنة )كافرو�س()1(.

املراوغة بني ال�شاري والبائع،

فو�شى ال�شوق بعد احلرب،

ما من �شيء ل يذوب تت ال�شم�س

حتى الثلج تتغري اأحواله 

وارتف كله من خففة حزينة رهيبة

وكان لل�شم�س قبل الغروب نف�س الإح�شا�س

يحب الببغاء اأكل الفرا�س املجفف

ينظر اإىل اخلطى، ترى هل تخطئ الطريق اأم ل

ل تنظر اإليه وتن�شاه

يحتدم ويتميز غي�شًا

يقتلع الري�س عن ذيله ويك�رش بي�شه

يف الطريق الرتابي تتجمع مياه الأمطار

ويف ال�شارع وم�س يخدع الأب�شار 

ب�شت احلياة وابت�شمت

يقوُل البع�ُس: بداية الطريق بركة وجمال

واآخرون يقولون: النهاية

وكنت م�شافَر البداية والنهاية

وكانت النهاية كالبداية

تكن يل نف�س الإح�شا�س

انظر لالأ�شجار ال�شامقة عن ييني وي�شاري

اأيتها الأحياء والنباتات

املجذاف وقوة ال�شاعد

احلظ وال�شورة

 ال�رشفة واملن�شة

ملن بركة الطريق وجماله ؟ ملن؟

مل يكتب مذكراته

و�شعاع ال�شم�س

حول نف�شه يدور ول يعرف متى النهاية ؟

اأو اأين هي ؟

الب�شمة بقايا �شعاع لطيف

وبقدر ما تت�شع الأفواه والعيون مثري

غر�س �شجرة حظي يف مرتفع امل�شري الرتابي

ا�شتغرق كثرياً من الوقت

عنها  فيخفي  الروح  خمادعة  عن  القلب  يعجز 

الأ�رشار 

القلب والروح معًا ميزاٌن بيِد املالك

اأم�شكت الطيور

حوا�شلها، باجلناح والظفر

نحن مل نفهم جوعها.

فاختنقت بني قلوب باعة 
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الكذب احلجرية الرعناء

حلقوا اإىل �شجرة حظي

اأيتها الأفراخ تفرقي يف ال�شماء

واقرتبي 

من النجوم والقمر وال�شم�س

اأ�شاليب احلوار �شهلة

كالآباء والأمهات تر�س �شجرة احلظ

وتراقب تفتح جوزات القطن

النجوم بني الأوراق والنفحات الآلهية

ت�شمو بنا اأ�شواوؤها

تقربنا اإىل حيث الفاكهة

يف نهايات الأغ�شان 

وغيوم الأحلان الناعمة

و�شم�س الراحة الدافئة

�شوت ال�شماء يعيد كل امل�رشات اإىل الأر�س

اأ�شار يل الله 

�شجرة حظك تطلب حكمة الأنبياء

لل�شنجاب والطري

تقر عيون الأماين يف اجلالل

م�شابيح العيون املتاألقة

اأحاديث املجال�س الناعمة

تعلق الطيور املهاجرة

تفتح الأ�شداف

تاأتيه بح�شة من �شم�س الن�شوج

وم�شيت خلف ح�شة ال�شم�س تلك

وكاأين اأ�شري خلف نع�س اآخر فرد من اأهلي 

انزلق القمر من يدي اإىل �شحالة املاء

كان ي�شبه قلبي

وقلبي كان يف �شدري 

اأو على الأر�س

فالأمر �شواء فله الوزن نف�شُه

يقع يف تلك البقعة من الأر�س

حيث تنح ال�شم�س القوة

للكرم

والأجنحة وال�رشوع

فيا �شديقي

)بابا طاهر( و)العنقاء(

ل تهبطا من ال�شماء

فعيون القتل والقطع مل تنم بعد

ول تدعا القلب يرتفع اإىل ال�شفاه

فالأر�س م�رشقة الوجه دافئة 

وتر اجلياد يف تلك الأنحاء

وال�شم�س ل تولد بالتعقيد ول ت�رشق على الفر�شان

)بابا طاهر( لوؤلوؤة �شاعت بيننا

وانفرطت من مقب�س �شجر العنقاء لوؤلوؤة

] �سباح رجندر  

من موالد 1965 اأربيل ، كرد�شتان العراق . 

�شدر له حتى الآن الدواوين التية : 

1- ال�شادن ، 1988 ، بغداد . 

2- نباتات الآلهة ،  1999 ، اأربيل .

3- هكذا روي احللم نف�شه ، 2004 ، اأربيل . 

4- حرب الأربعني عامًا ، 2005 ، اأربيل .

5- ميت ي�شت�شعر اجلميع ، 2008 ، �شليمانية . 

6- مائة ليلة و ليلة ، 2008 ، اأربيل . 

7- �شنة ال�شفر ،  2010  ، �شليمانية . 

 ]  امل�صدر :

        جملة ئاينده ، العدد 91 �س 102-105 ، توز 2010 . 

هام�ش

)1(: حكايه تقابل �شورة )ابنة املعيدي( العربية ال�شهرية �شعبيًا.
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بوب اخلراب

                       ربيع

هايكو غاري �شنيدر 

)قيل على اجلبل(   

»اأتكلُم عن احلياة 

الأدبية ــــ احلور الرجراج

 الأ�شفر«

ر ـــــ اإنها ُتِطّ

    اأظنُّ اأنني �شاأِعدُّ

بع�س ال�شاي ) الهايكو خا�شتك(

)ر�صالة اإىل غاري �صنيدر(   

يف 18يونيو )حزيران(، عام 1956، ربا 

بتكرار تربة »هان �شان« ال�شاعر ال�شيني، 

».The Dharma Bums الذي اأُْهدَيْت له

مهجور،  جرف  على  نف�شه  كريواك  عزل 

من  وبتاأثري  يومًا،  و�شتني  ثالثة  ملدة 

الزن تارب  الطبيعة، كتَب بروح بوذية 

الهايكو، ذات الطابع  النرثي الغربي كما 

كريواك  جهود  ت�شور  اإذ  دارما،  البوب 

بربط عزلته اجلبلية يف الطبيعة، وتربته 

الغام�شة معًا.

خمطوط بوب اخلراب هو جمموعة من 72 

هايكو، ُرِقَمْت من قَبل الكاتب، وُطِبع منها 

 على �شكل مفّكرة جيب.
ٌ
ن�شٌخ كثرية،

بوب اخلراب

)مالحظة: خراب، هو ا�صم اجلبل....

البوب: يعني الهايكو الأمريكي احلر...(
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من كتاب الهايكو

جلاك كريواك

ترجمة: لينا �سدود ]

جاك كريواك



-1-

مرج ال�شباح -

    ُتثرُي انتباهي،

ع�شبة واحدة

-2-

اأ�شناٌن م�شكينة معذَّبة

   تت

ال�شماء الزرقاء

-3-

تناولُت هامبغر

  كوين اأيالند

 )1( يف فانكوفر وا�شنطن

-4-

اجِر وراء ذلك

   ال�شخ�س ــــ اجِر

وراء ناٍر تتاأجج

-5-

اأثر اجلبل

   الهاِدئ، هذا

الوابل من النقاء.

-6-

�شم�ٌس على ال�شخور-

غ�شٌن مقطوٌع 

يت�شّبث 

-7-

ِجذل بن�شارة

  ــــ مكاٌن 

للتاأمل

-7-

الأ�شماك البا�شمة ــــــ

  اأين هي،

اأيها الطري امل�شتطلع؟

اأنا، غليوين،

   �شاقاي املطويتان -

بعيدون عن بوذا

-10-

 ـــــ
ّ
اأُغلُق عيني

    اأ�شمُع واأرى

)2(ماندال

-11-

الغيوم تفرِت�ُس 

    كما اأفرت�ُس،

اك
ّ
وجوه ُن�ش

-12-

َرخيًا، غ�شن 

    ال�شنوبر َيغت�شُل

يف املياه

-13-

را�شيًا، قمم الأ�شجار

   انحَجَبْت

يف �شباٍب رمادي

-14-

تنا�شلْت لتبتهج،

   اأ�شعة  ال�شم�س ال�شاحكة

ُتغادر
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-15-

رجراج ودافٌئ،

   ثلج الأعايل،

غري امَلطروق

-16-

منعتٌق اأبداً

    ورهيف،

عمل الغيم

-17-

 يف كل مكان خلف 

   احلقيقة،

ف�شاء اأزرق خاو

-18-

اجلبال

    را�شخة ب�شبها،

اأيها البوذي

-19-

طالء القارب

    على

قمي�ٍس عتيق

-20-

الثلج يذوب،

   تتدفق اجلداول -

يغادر احلرا�س  الوادي

-21-

رجٌل ـــ هو  

   حم�س

برميل مطر

-22-

ركام على البحرية

   روحي -

ك�شرية

-23-

)Gee )3 الليلة املا�شية -

   حلمُت

بهاري ترومان

-24-

ل �شيء هناك

  لأنني 

ل اأعباأ

-25-

يف الأ�شيل املتاأخر

ُذرى، اأملح

الأمل

-26-

قمة جبل

  جاك ــــــ اكَتَمَلْت

بالغيوم الذهبية

-27-

اأوف ــــ اأوول �شتارفاي�شن ريدج 

نهاية

 �شديية

-28-

كافة احل�رشات �شمَتت
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اإجالًل  للقمر

-29-

طعم املطر -

 ملاذا اأركع؟

-30-

َبدر، ثلٌج اأبي�س، -

زجاجتي

من جيللي اأرجواين

-31-

اأنا يف اأوج حنقي

اأ�شتطيع اأن اأع�ّس

قمم اجلبال

-32-

قهوة �شاخنة 

ولفافة تبغ -

)4( ملاذا زاِزن

-33-

ال�شفق القطبي

)5( فوق هوزومني -

اخلواء ُمقيم

-34-

)6(نات ويلز، رّحالة

- اأمريكا يف

عام 1905

-35-

ها قد عدت و�شط  

الالمكان -

هذا على الأقل ما اأظنه

-36-

 اأيتها الب�رشة امل�شكينة اللطيفة- 

لي�س من جواب

-37-

العا�شفة،

مثل دو�شتوف�شكي

ت�شيُد كما ُتدون

-38-

ما هو قو�س قزح، 

يا اإلهي؟ - طوٌق

للوديع

-39-

 اأن اأذهب -
ّ
علي

 الوح�س
ْ
ابقر

 واته �شوب املك�شيك

-40-

اأواخر الظهرية-

اخلرقة تّف

على ال�شخرة

-41-

اأواخر الظهرية- بارد

 ظهري العاري.

)يتبع البقية مبوقع املجلة على النرتنت( 
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ترك ال�رشخة يف بئر اأحالمه

غيمته املجروحة تت ل�شانه

النخلة وحبات رمل

كتبه القدية التي اأحرقها

على جانب النهر

ورق�س طويال على رمادها

يف من�شاأة اخليال

عمل حفارا للذكريات

مهند�شا للكلمات

مربيا لطيور الفجر

حار�شا لليل الق�شائد

طحانا حلبوب الياأ�س

خبازا يف اأفرنة احلوا�س

كاأنه دمعة هوت

يف �شحراء

كتلة دم باردة

يف رحم �شوداء

تعجن بال�شدى

وتعود بعد املوت بقليل

على هيئة نزيف حاد

كاأنه حطام �شفينة غارقة 

منذ الأزل

يف القاع راأى خزائن 

ذهب و اأحجارا كرية

ثعلب البحر وقنديله

راأى املراأة التي ن�شفها �شمكة

وال�شمكة العمالقة التي تمل 

على ظهرها جزرا

جزيرة الكنز املفقودة 

وملكها املفتون ب�شوجلانه

يف القاع راأى ظله.. 

�شمته.. �شوءه.. موته

يف القاع  اأي كل  

�شيء و مات .
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دمعة هوت فـي �صحراء

مرثية جان دمو
كمال اأخالقي ]

جــان دمــــو



قلُت م�شتنكًرا:

»َمْن يقدُر اأن يطفَئ ال�شم�َس؟«

قالت:

»العيوُن«

[ [ [

 حلزاِم الأماِن،
ً
اأيُّ معنى

اإذا ا�شطدمُت بغيابِك؟!

[ [ [

زائرٌة يف املغيِب

وُق اّدَعْت اأنها ال�رشُّ

كي اأْح�ِشَن ا�شتقباَلها

مَلْ اأ�شّدْقها بالطبِع

لكنني اأْح�َشْنُت ا�شتقباَلها

فربا ل يجيُء �رُشوٌق

�ِس لل�رّشوِق َخ�شَّ يف الوقِت امْلُ

[ [ [

التعّط�ُس اإىل املاِء

اأَخفُّ وطاأًة

�ًشا اإليِك من اأن اأكون ماًء متعطِّ

[ [ [

اأ�شابُعِك ل تئّن اأبًدا

كاأ�شابِع البيانو

اأ�شابُعِك

حينما تتواىل 

ال�رشباُت عليها

يحتب�س �شوُتها بالداخِل

ِقها باملْطرقِة
ْ
وعند َطر

تئنُّ املطرقُة

[ [ [

رزُق هذه الأر�س الطّيبِة

هو ما ي�شقُط �شهًوا

من قبالتِك

فواكُه اجلنِة ل تعطُب اأبًدا

لذلك ل خوف 

على ابت�شامتِك

[ [ [

حياٌة واحدٌة ل تكفي

لعتناق امراأٍة مبت�شمٍة

�َشُة كفِِّك مَلْ

اأْبَرُع تف�شري ِلَكفِّي

ال�شالمُة يف حقل

 الع�شق امللغوم

اأن ندو�َس اأكب قدٍر 

من األغامِه
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غازات �صاحكة  

�سريف ال�سافعي ]



[ [ [

َغلََّقت الأبواَب كلَّها،

وقالت:

ا مغلقٌة« »اأبوابي اأي�شً

 خم�رشٌم
ٌ
ولأنني �شاحر

فتْحُت اأبواَبها كلَّها

ِة الفاتنَي َوِبِعزَّ

اأغلْقُتَها كّلها باإ�شارٍة

َوَعَبُْت من بابي اأنا

[ [ [

اأرّتُب كلَّ ما اأريُد اأن اأتذّكره

يف جدوٍل،

ثم اأن�شى اجلدوَل،

واأحت�شُنِك 

[ [ [

�شْت خزانتي لل�رشقِة،
ّ
َتَعر

اأنا مقتنٌع بذلك،

رغم اأن ما بها

مَلْ ينق�ْس منه �شيٌء

�شْت �شفينتي للقر�شنِة،
ّ
تعر

اأكاُد اأجِزُم بذلك،

رغم اأن حموَلَتها

مَلْ ينق�ْس منها �شيٌء

�َس قلبي للنهِب،
ّ
تعر

اأنا متاأكٌد تاًما من ذلك،

رغَم اأن ما يختلُج بِه

قد زاَد كثرًيا

اأحّبِك .. 
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من اأعمال الفنان مو�شى عمر - ُعمان 



ي�سكنني ولع التفتح ...

على ه�شي�س احللم 

اأحلق يف املدى 

كفرا�شة ولهى

ل اآبه اإن كان الف�شل خريفا، 

ول ترعبني اأ�شواك ال�شخب،

ول �شدمي الفراغ،

لول ناأي امل�شافات

ورحابة الروؤى

ما اأينعت عزلتي

وما اهتزت اأوتار اأورفيو�س.

على اإيقاع الآتي...

اأرق�س منت�شية

اأبل�شم ب�شحكاتي

جرح اجلرح،

واأ�شعد

حني اأنه�س من اكتمال اخلراب،

فالثمل ل ي�شعد

اإل بالتال�شي

يف حمراب الكاأ�س،

على رفيف احلرف...

اأفرت�س املهاد بيا�شا،

اأقتات من فتات ال�شم�س

كل �شباح،

كي اأ�شقي حدائق اللغة.

ويف عراء الليل

يهجرين ج�شدي

كي يقتات من نيازك الع�شق

وتاأوي روحي هادئة

اإىل الأقا�شي

بحثا عن كوة �شوء،

رحب �شدر هذا الليل

يح�شن حتى األق النهار.

ل اأهاب املوت

فاأق�شى ما يف املوت 

الوحدة،

اأحيا بعد موات... 

وكورد نحيل 

يرتف يف اأ�ش�س مكلومة،

ي�شكنني ولع التفتح

وفرحة البدء.

اأتيه...

كي اأهتدي اإىل دروب 

حيوات مل تع�س،

يغمرين �شوت ريلكه

حني ي�شدو بامتالء

»كل حياة تعا�س«.

األب�س الربيع

فتينع تفاحة ج�شدي،
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ق�صــــــائــد
اإكــــرام عبـــــدي ]



وبني تويجاتي البي�شاء

ينام حبيبي،

مغت�شال باأندائي

غري مكرتث بخطاياي،

ل يقرب من �شجرتي

ففي جذورها

اأودعت اأ�رشاري،

واأ�رشعت اأغ�شانها

على اأفق النتظار.

فيا ربيعا...

هبني زمنا اآخر

كي اأكتب ما حمته الف�شول،

هبني ف�شال اآخر

كي اأحيا حياة اأخرى 

مل تهر بها الرياح،

تل يل يف مراآة ال�شباح

ودعني اأر وجهك يف كل املرايا حويل،

�شل فوؤادي باء ينابيعك،

كن نقطة تيا يف �شمتها احلوا�س،

اأحر�س حقول تتنهد يف ج�شدي،

دثرين...

    اآويني حني يتلب�شني ال�شحوب..         

ا�شكن بوؤبوؤ العني

واأهجر الغني بعد.

ق�سا�سات غيم 

يف �شفري 

معابر اأجهلها اأو�شلتني

واأخرى اأعرفها توهتني،

اأ�شياء تغيب

واأخرى تتجلى

وما يختفي اأجمل مما يتبدى،

يف �شفري

اأركب ذاتي �شفينة

الريح اأنفا�شي

املوج خميلتي

والزبد مدادي

اأحمل كلمات

ق�شا�شات غيم،

اأجوب ذاتي

فال اأ�شل،

وتول بي ذاتي

فاأتيه،

يف ال�شفر �شفران

�شفر ي�شيئني 

واآخر يوؤنثني.
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من اأعمال الفنان حممد ال�شايغ - ُعمان 



م�ساهد �سباحية   

لقد »�رشبها احلذاء«)](، 

هكذا قال رجل م�شاك�س لفتاة

انحنت على �شاقها الي�رشى املقطوعة ! 

[ [ [

يف مقهى »الكون » )1]( 

قرب   ماليني ع�شافري الندم الغام�س،

مل يعرث �شحايف تون�شي على ولعته..

قالت له �شجرة : وّلعتي فيها �شمكة 

و تلك مفاتيح البحر ! 

[ [ [

يف مقهى »الكون« 

ن�شيت مالمح رجال يبكون م�شاء 

وي�شحكون �شباحا..

ن�شيت مالمح الع�ش�س اخلائفني 

من ثورة الأطفال ! 

 حمو  

                   ) اإىل ال�شديق الأ�شتاذ املعز بن يو�شف(

ماء حمراء،
ّ
ال�ش

ماء حمراء،
ّ
ال�ش

لي�س ثّمة لون اأزرق يف »رمادة« ،

يف اجلنوب البعيد الذي اأ�شمع طقطقة عظامه،

لي�س ثّمة كيمياء،

يف جنوب الكلمات حيث ح�رشجة الرمال...

يدي حبلى ب�شاعر الأمومة 

! 
ّ
والّذباب فوق �شفتي

كيف يقراأ اأطفال اجلنوب كتبهم؟

كيف ير�شمون البحر و الزوارق باأقالمهم ؟

هل يتطون دراجاٍت هوائيًة حقا؟

هل يكن لتلميذة يف الثانوية العامة اأن تر�شم

�شفتي ممثلة �شينمائية بقلم الر�شا�س !؟

�شوف تتحول �شفاهها اإىل اأعناب حمراء...

ٍخ 
ْ
ُمر والليل  الر�شا�س  اأقالم  تطري  اأين  اإىل  لكن 

�ُشُدوَلُه ! 

  ن�سيد املياه  

                          ) اإىل ال�شديق نبيل امل�شّلي(

! 
ّ

ة اأخرى لعنك الرب
ّ
اأحرق املراكب مر

اأحرقها اأيها الطفل فالبحر غابة دخان كثيفة،

فرا�شاتك  امتطتها  التي  الأزهار  ترق  اأن  بعد 

ال�شغرية،

 لفظه البحر فجاأة،
ّ
�شوف تتذكر كلمات نوتي

مركبا  مراكبها  امل�شامري  دقات  تتذكر  �شوف 

مركبا،

�شوف تتذكر تلك املطارق وهي تدق عظامي

مثلما تدّق عظام �شحرور مبتّل،

�شوف تلمع اأ�شناين واأنت تغرزها يف األواح ّما،

ملاذا راأيت الألواح والأ�رشعة والرايات

تقفز فوق الرمال؟

ل اأريد اأن اأتذكر �شيئا 
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ق�صــــــائــد

عبد الفتاح بن حّمودة ]



يح ! 
ّ
من عمل الكلمات وفعل الر

عندما عبت البحر باأجنحة طفل ،

كانت رمال ال�شاطئ �شمعا.

لرجال  الأخرية  الأجنحة  ترق  واأنت  كلماتك 

طّيبني

خلقت عاملا اآخر ، فكرة اأخرى،

�شجرة لها فم ول�شان ومروحتان..

تذّكر البحر وحدك يا �شديقي،

فاأنا ل اأتذّكر �شوى راق�شات »الفالمنكو«

والثور الهائج ب�شبب �شيء ملع يف عينيه !

  كامريا  

                      ) اإىل هادي خليل ناقدا �شينمائيا مكتويا بنار ال�شورة(

كيف قراأت كل ذلك الليل وحيدا؟

نحن  لنا  كبرية  جنمة  بعينيك  اأّلفت  كيف 

الأطفال؟

قدية  جدران  يف  الع�ّشاق  اأ�شابع  غم�شت  كيف 

تعلوها �شطور الّنمل؟

والر�شا�س  القمح  حقول  م�شهد  يفزعهم  ملاذا 

الاّلهوتي؟

برع�شات  جمنونة  كلمات  من  يخافون  ملاذا 

الكامريا؟

اأّية اأريكة تقف فوقها اأ�شلع الكامريا؟

من اأين تاأتي عيونها ؟

من قبالت توؤلفها الريح للعا�شقني،

من فوهة بندقية تعوي تت مطر �شمايّل،

ون اأ�شابعهم البي�شاء، من حناجر بّحارة  يع�شّ

من رق�شة طائر ذبيح يف الّليايل،

من و�شادة �شعف ينام عليها ذراعا ع�شفور مبتّل 

بدم الأعوام...

              ملاذا اأتيت اإًذا؟

- لتقراأ وجهك اأم وجوه اأطفال يف الفجر؟

- لتعّد خ�شالت املاء يف الليل؟

  »�شارل بودلري«؟
ْ
- ماذا قراأت يف عيني

- كيف هو ع�شري »ماّلرمي« ؟

- هل اأكلتك �شم�س »فرلن« و»فالريي« ؟

- هل جرَحْت اأ�شاِبَعَك النزهات الّرائعة »لرامبو«؟

لن اأنام بعد اليوم وقد �شطع النور على التالل،

�شاأ�رشب ع�شري الرمان من يدي تلك ال�شّيدة،

�شاأ�شافر غدا يف الفجر حامال فانو�شا اأخ�رش،

ة �شا�شات يف قرطاج، �شاأحر�س الغزلن من ع�شّ

�شاأحر�س قطيعا من املاعز يف البحر،

و�شاأعود حامال خمورك...

بعد ذلك »�شّيدي« �شن�رشب كوؤو�شا يف احلانات،

�رشاب  من  �شيئا  البي�س  الرجال  مع  �شن�رشب 

جنود احلرب..

امللح  على  رق�شاتهّن  ال�شينما  فتيات  �شتوؤّدي 

باأقدام مثلومة،

�شنغّني  حتى املوت »كامريا«

                                 »كامريا«

                                »كامريا«

�شينتقم بّحارة الّليل  ملوت املغنني..

و�شي�شّج اّلليل...

جاذبية ق�سيدة الــنثـر

   ) اإىل �شجرة �شغرية يف هذا العامل. ن - ق(

ربا ُترح ال�ّشوارع باأحّباء الفرق الريا�شّية،

ربا ينزل املطر خائفا فوق مبنى 

املعر�س الدويل

ربا اأقتني كتاًبا واحًدا عن »ق�شيدة النرث« التي 
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تقتل فكرة املوت الزرقاء.

تده�س  وهي  ال�شيارات  اأرجل  من  اأخاف  ربا 

القطع النقدية لروحي.

ربا اأخاف من �شّيارة تنفث الأدخنة املبيدة

على ح�رشات ال�شارع الرئي�شي، 

»موزارت«  روائع  ع�شكرية  فرقة  توؤدي  ربا 

و»باخ« 

اأمام امل�رشح البلدي يف غرة ماي ال�شكران !

ربا اأخرج مبلال بطر تون�شي مليء بغبار لمع 

ة ماي! 
ّ
يف غر

ربا يهتف اأحد الرعاة يف وجه �شجرية:

»هات الع�شافري وعودي اإىل منزلك تّوا« ! 

وهم  لل�شحافيني  �شيئا  اأقول  اأن  اأ�شتطع  مل   [
ي�شعدون حافالت ذاهبة اإىل الغيم.

كنت ب�شيطا جدا مثل اأوراق النعناع باكيا تت 

�شجرة »حممد املاغوط« و»ريت�شو�س«)](.

مل اأ�شتطع اأن اأقول ل�شم�س »�رشكون بول�س« اأحبك 

يا حاملة الفانو�س يف ليل الذئاب . 

مثلما  اأحبك  جميلة  ل�شجرة  اأقول  اأن  اأ�شتطع  مل 

اأحب البحر �شيفا اأو �شتاء...[

[ [ [

»اتاد  زجاجة  يف  ني�شان  من  ع�رش  الثامن  يف 

الكّتاب«،

عندما كنت اأقراأ ال�شعر اأول مرة ،

كنت معقودا باآلف الرباطات،

ومالينُي ع�شافرٍي الّذهِب ت�شّج 

حول عنقي الأمل�س،

كان اجلميع قد ا�شتيقظ متثاقال 

من اإحدى الغيمات،

كانت �شجرة جميلة قد ا�شتيقظت فجاأة،

وكان لولب الوردة التون�شية قد 

طاف تت اأ�شجار »�شارع باري�س« ...

يف مبنى بولي�شي حملُت قهوتي 

املجنونة بالكلمات

واأكملت دورتي الكاملة يف القاعة،

ومّزقُت ابت�شامتي للعابرين كعادتي....

الهوام�ش

)]( لهجة دارجة توؤّدي املعنى ال�شعري املق�شود. 

)]1( مقهى يف ال�شارع الرئي�شي .
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من اأعمال الفنان اأحمد امل�شايخي - ُعمان 



-1-

واقفة اأمام باب الروح

وت�شك ب�شفائر املطر

بغناء اأ�شجار �شلعاء

بناقري الده�شة .

 

– 2 -

واقفة اأمام باب الروح

تلوح باألواح القلب

فرا�شاتها تغيب طويال

يف رحلة ال�شيد

وتعود متعبة

قلقة كنعا�س العذراء

هذه املراأة

تخرتق الظل القرمزي

تبقي ارتباك الريح

ت�شلب �شو�شناتها اخل�رشاء

على اأبواب ال�رشير 

هذه املراأة ترمي بج�شد القمح 

يف مبغى احلروف

وكم من عام يداهم 

         وجهها

كم من عام �شيقف النهد �شاخما

كم عام �شيعلق اخلريف �شمته

على م�شجب الأ�شجار

وكم من عام �شاأم�شي 

كم من عام �شتدعوين لليلها 

حني ت�شجر يف داخلي 

خيول احلروف العمياء .

– 3 -

واقفة اأمام باب الروح 

واأنا العا�شق اأ�رشب من رمل الأ�شياء 

اأ�رشب من الليل نداء التفاح 

زجاجة من روح الحرتاق

اأ�رشب اأ�شلع الظماأ

اأ�رشب هذه 

النجوم املتاأخرة 

         لبع�س الوقت 

         من ذعر ال�شباح . 

– 4 -

ملاذا اأنت دائما ؟

ت�شتحمني ب�شوء احلكايات 

ترتفني ده�شة ال�رشير 

على اأيقونة من دخان

ملاذا اأنت دائما 

ت�شفعني النا�س
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هذيان العا�صق

حممــــد جنيــــم ]



بفرا�شات بي�شاء 

تنطلق من اأ�شفل الثوب 

اأو من رمل يديك 

اأو من حطام الكتاب . 

 – 5 -

من اأين ينبع الري�س البلوري

ظبية على املاء توت 

وعند اأقدامها 

يع�ش�س هدهد ال�شم�س 

وتنت�شب هياكل احلروف

         واقفة بق�شبات رخوة .

 

– 6 -

تهبطني اإىل النهر 

لتتخل�شي من غيم النظرات العالقة 

         على الثدي الأي�رش 

وتفتحي فخذيك هناك

ربا لت�شطادي ال�شم�س 

ربا لت�شطادي ن�شف وجهي ال�شفلي

         اأو ده�شة الأطفال . 

 – 7 -

امراأة تفتح يف �شباح غائم 

نافذة الذراعني 

لتطري فرا�شات النعا�س الزرقاء

لتطري كل الطيور ال�شوداء

العالقة 

يف خيوط اللذة احلمقاء .

– 8 -

اآه �رشاخك الليلي 

اآه كم من الطيور توت قبل طلوع الفجر 

وكم مني 

ينتهي اإىل ع�شفورة القو�س

اأو اإىل نوافذ عمياء 

اآه �رشاخك الليلي 

كم�شة من روؤو�س الق�شائد

كم�شة من اجلثث والقتلى . 

 – 9 -

تعايل 

لنذبح الطني 

بري�س عينيك 

ونطرد كل الأ�شدقاء

نطرد كل احلمقى 

من ظلنا . 

 – 10 -

حني اأراك 

يهرب مني

اأرنب الكلمات . 

– 11 -

تعلمينني حكمة الرك�س 

تت اأ�شجار واقفة دوما 

اأو مائلة قليال على يني �شمتك

تعلمينني حكمة الرك�س بني الأنبياء 

تت زخات املطر اأو الري�س 
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تعلمينني 

كيف اأغو�س يف رمل يديك باأ�شناين 

وكيف اأفتح اأ�شفلك كتاب اجلنة 

لأفت�س عن ف�شيف�شاء ال�شلوع

لأفت�س عن القمر املتهالك بالرغبة 

واأنت ت�شالني 

عن املزيد من طيور ال�شم�س العمياء 

عن املزيد من جن�س الق�شائد

         ورق�س ناقة الكلمات . 

 – 12 -

حني فتحت نافذتها 

كان رامبو يتكئ على مراآة مك�شورة 

وجذع فارغ لمراأة �شقراء 

وكان بودلري ي�شحك

كان يرميني باأ�شجار القناديل 

كان ي�شغ بع�س 

اأعواد الظل 

ويتلف �شفحة املوت 

من كتاب فوكو 

يفجر ق�شيدة 

من ع�شاه امل�شو�شة 

لكن الروؤيا تبقى عالقة 

         يف �شعرة بعيدة 

         من راأ�س كوكتو . 
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من اأعمال الفنانة منى البيتي - ُعمان 



بجرد

اأن يزيغ الليل

عن غ�شق اللحظة

تتفي النجيمات بانطفائها

وت�شهو يف انحناء املكان

يفي�س النهار

يالأ فناء الغرفة

وي�شتلقي – هكذا - يف عينيَك �رشفًة

وقبل اأن ت�شع اأقدامك على الأر�س

فقط لتدرك �شاأن النهار

تفكر يف التبغ

والنب واجلريدة واأ�شياء اأخرى تخ�شك

-النظر يف وجه اجلينز العزيز

والآ�شف على جيوبه املقفرة

-العتناء بالقمي�س املزرك�س

امل�شتورد من ال�شني ربا..

-ال�شحك على ربطة عنق

ل ترتاديها لعتبارات تهلها

مادامت تيل على م�شجب الوظيفة

�شتجد نف�شك متاأهبا

لليوم ال�شابع

ل�شتدراج �شاحب الروؤية

الذي يالزم فو�شاك

ل�شتظهار ابت�شامة ملتب�شة

وال�شتعانة بدفرت ال�شتعارة

كاأنك تعب حدودا اأخرى

هذه التمارين يف الوجود

مبجمة يف الأ�شا�س

لإيجاد حلول لورطة النهار

والنت�شاب اإىل جوقة احلياة

                     ودليل الأحياء.. 

النق�س الفظيع يف كمياء الرتاجيديا 

يلزمك بالنتماء اإىل ي�شار احلكمة

                       وحوا�شي املعرفة 

حالك الذي ي�شتفرد ببع�س من الرغبة

يف البقاء على حافة الن�شيان

و»غثيان«جان بول �شارتر

ل يتعلق الأمر بقرار اتخذته �شدى

ربا بقدر اآخر مفاجئ لي�شعفك

على كتابة يومك بحب املتاهة 

لت�شغل امل�شاحة الفا�شلة

بني كنه الأ�شياء

وتتفي بفزاعة الفراغ

التي توم حول جهاتك

وتك�شو البيا�س

اأتعرف البيا�س لي�س حمايدا 

دائما..؟

على الأقل لي�س حمايدا كاملوت..

�شناعة النهار مهنتك

�شارت بو�شلة

هي �شورة حاملة

لوجود ينذر

باإتالف ذرات ال�شجر

واإعادة دقات ال�شاعة

اإىل �رشخ جدار ي�شبه حالة اكتئاب

مل تعهدها

لتعيد ثانية

وب�شكل اآخر خمتلف
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بو�صلة ل�صناعة النهار
اإدري�ش علو�ش ]



عن ال�شائد

ترميم تفا�شيل برمتها

تيلك  على هدم يوم الثالثاء 

بال �شفقة

والثنني مل يعد يهلك ف�شحة 

لدق م�شمار يف جذع 

جدار اآيل لل�شقوط

والقيامة.. 

لزلت ككل الغرباء

ت�شيد قالعك على تخوم يوم ال�شبت تديدا

الكاأ�س 

واملو�شيقى

والكتب امل�شتعارة

من حديقة املوتى

ومن اأ�شدقاء يلوحون للقارات اخلم�س 

بنديل احلروف

و�شارات الهزية

اخلمي�س 

هو الآخر

يحاكي رغبتك يف ملء  ال�شلة

باأل�شنة اخل�رشوات

و�شيقان  الفاكهة

وحجر امللح

وزهرة الزعفران

اخلمي�س

 يف عرف »زيلي�س«

 يوم للجنون والق�شيدة..

الأربعاء

واجلمعة

اأتعتقد اأنهما تواأمان..؟

كاأنك بناأى  عن  حامل ملفاتيح

ل اأقفال لها

من �شدة ال�شداأ

عدا كوة �شوء �شئيل

اأنت ل تعرف من اأين تدلف

                    الباب..؟ 

والأحد

حيث ل اأحد يطرق راأ�شك

�شاعات النميمة معطلة

     تتو�شد الأريكة ال�شوداء

ال�رشير لي�س »�رشير الغريبة« يف �شيء

يحتفي بالكواكب املنحازة

ل�شفرية الأر�س

هل ت�شتطيع

اأن تقول للذئب

اأين انتظرتك اأكرث من ربع قرن

لأرتدي قليال من فروك..؟

هذا النتظار ال�شبيه

بطواحني العمر والهواء

مل يَطل كواكب النهار فح�شب

الليل كان اأكرث انحيازا 

ملهب الريح

ويف اعتقاده

-الذئب ولي�شت الريح-

�شاأظل �شبحا بال ظل

-كما اأنا -

اأعاتب دون جدوى

املراأة التي لزمته 

وا�شتظلت بعوائه

وبحفيف زنبور

»يقر�س« احلا�شوب وعينيها

وي�شيد قالع الغياب..

ل�شيء ا�شتند عليه الآن

عدا اأوهام �شنعتها بفردي

على مر �شنوات اآثمة

لأكون 

ما �شاءته يل

 روزمانة تهدم مهاوي الأيام . 
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ها  ين اأيُّ ماذا تفعل اأمام حانِة املْب�رشِ

الأعمى؟

ْعَت �ِشياَه ِغْبطتَك  اأين �شيَّ

يا ناَي الـُمـروج احلزينة؟

اأين دَفْنَت كلبَك اأيها الراعي؟

ويف اأيٍّ من ُجيوِب معطِفك 

الوا�شِع 

اأَْت الذئاْب؟ خبَّ

هل راأيَت الوْح�َس ي�ُشقُّ الُهنيَهَة 

ِن�شفنْيِ

ِبَناْب؟

هل راأيَتُه

هناَك 

َبِة الأندل�شيَّة؟ على الَه�شْ

هل كان ذئًبا؟ 

اأم اأنَّ الُعواَء منَك وفيك

حمبو�ًشا كان 

يف �شدرك

َوِة �شمتَك
ْ
ا يف فر

ًّ
ُمْند�ش

َرْتُه 
َّ
فحر

الق�شيدة؟

مل يكن ذئًبا ول ن�رًشا

ا من حديٍد كان جاحِمً

واأْم�شاٍج معدنيٍَّة

يح
ِّ
 ي�شابُق الر

ُّ
القطاُر الأندل�شي

كفر�ٍس 

تتدْحرُج من حوافرِه الأقماُر

ُهب تتطايُر وال�شُّ

والأ�شجاُر ُتْخلي ملروِقه 

بيْل ال�شَّ

تكُتُم اأع�شا�َشها

وحفيَف اأغ�شاِنها

لكيال يحَرَن الفر�ُس املعدينُّ

فيْجُفوُه ال�شهيْل

هنا اجلنَّاُت تري من تتها

َجى �شواقي ال�شَّ

مان القدمي
ُّ
هنا الر

زيتوُن الأغنية

بى 
ُّ
هنا الر

خ�رشاُء يف الق�شيدة

املروُج 

ُج  تتغنَّ

�شا
ِّ
على �رشير الر

ًجا بالهديْل هنا الفردو�س ُم�رشَّ

َق  ار القدمي ت�شقَّ كاأنَّ الفخَّ

يف ظمِئَك

وعلى رمِل �شفتيَك

َتفتَّْت

»مل يكن و�شلِك اإل ُحُلًما

يف الكرى

اأو ِخْل�شَة املْخَتِل�ِس«)1(
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ناي الأندل�صي
يا�سني عدنان ]



قطاُر اإ�شبيلية

فر�ُس الأندل�س املعدينُّ

كُة كتوٌم ال�شِّ

والطريق خوؤوٌن

مل ُت�شِعْفَك بتلويحٍة

كاأننا ل نعرف بع�شنا

َد هواَءُه يف اخلالء كاأنَّ الهواَء بدَّ

�شاأم�َشُح على وجهك اأيها املدى 

املت�شلُِّل 

جر اخلافِت  بني ال�شَّ

والأننِي 

بزهرِة مارغريت

�شاأبت�شُم يف وجِهِك

وؤى
ُّ
اأيتها ال�شماُء الفارغة من الر

ْت، تركت مواقعها  انهدَّ
ُ
وا�ِشي

َّ
اجلباُل الر

ْت للُمروج وُدكَّ

لكاأنها الأر�ُس وقد لَنْت عريكُتها

ْت
َّ
ف�َشفَّت وتعر

طِت املكان كاأنها ال�شماُء وقد َم�شَّ

 قدمٌي ُيحِرُج الزَّياتني
ٌ
مطر

 و�شيٌك 
ٌ
مطر

ُيِطلُّ

من ُعنٍق َلزٍج يف �رَشيرِة املاء 

واُة
ُّ
اجلباُل الروا�شي مزاِعُم اْختلَقها الر

فالأر�ُس ا�شتَوْت

ا هكذا كانت  اأو لربَّ

ُمْنُذ كانت

ول جديَد لدى املَغنِّي

اأيها الناُي القدمي

قر  اأيها ال�شَّ

ملاذا تواَرْيَت خلَف الأكَمة؟

كاأنَّ قطاَر مدريد �شار جناًحا

كاأنَّ هذا القطار الذي 

يتماَدى الآن

يف الكاأ�ِس وبلَّْوِرها املك�شور

هباِء يف الأندل�ِس ال�شَّ

و�َشواِقيها

مل يقراأ ابَن َخَفاجة)2( 

ول ابَن َزْمَرك)3(

- هل ِجْئَت من زمٍن مل يُعد؟

...... -

؟
ّْ
ي - ربا من مكاٍن َق�شِ

ّْ
ي - علَّني قادٌم من زماٍن َع�شِ

يف املق�شورِة

املو�شيقى َكتيَمٌة

بايا  ال�شَّ

ِثرن على هواتَف حممولٍة ُيرَثْ

�شباٌب بربطاِت عنق

لون بحوا�سَّ م�شتعلٍة يتوغَّ

يف �شا�شاٍت زرقاء

امراأٌة تغُفو 

يف َدَعٍة

 املعدين
َ
واأنا اأمتطي فر�ِشي

�شاهًرا َوْجدي

ُن هنا  كاأين وْحِدي املوؤَْتَ

ِة اخليال على ِف�شَّ

 فر�ٍس
ْ
كنُت فر�ًشا ُيحلُِّق بجناَحي

اأُثرُي النقَع
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ل موعَد يل

و�ْشَط 

بى 
ُّ
هذي الر

ل�ْشُت غريًبا

ُت
ْ
كاأين من هنا مَرر

ُحُلمًا اأو ِخْل�شًة

وَن اأ�ْشاليف ينَد�شُّ

بني َح�شاِئ�ِس روحي 

ُفوظاتي  وحَمْ

 
ِّ
عر الأندُل�شي من ال�شِّ

مْوتاَي ُبِعثوا بغثًة

قتالَي وجرحاَي عادوا 

اإىل ج�شدي

فة ُيطلُّون معي من نف�س ال�رشُّ

ويلوُِّحون

ُ لأ�شباٍح ل يدِرُكها املب�رشِ

لأطياٍف �شاحبة

وُي�شفُِّقون باأيٍد من نحا�ٍس

ح: دى املَو�شَّ ل�شَ

مل يكن و�شُلَك اإل ُحُلًما

يف الكرى..

لكنَّ النوَم غاَدَرين 

اأنا الطائُر من مراك�س 

ا اإىل مدريد َجوًّ

قطاُر اإ�شبيلية ُيحّلق بي الآن

ُب واأنا اأْن�رَشِ

من بني اأ�شابع الوقت

واأت�شاقُط قطرًة 

هنا

ابية
ّ
فوَق الر

قطرًة هناك 

على قيلوَلِة زيتونٍة تغُفو

قطرتنِي على الق�رْشِ القدمِي

املنعزل

بى
ُّ
بني الر

ثالًثا

على كني�شة القريِة املعلَّقِة بني ال�شخور

َفواِبال

على �رشيِر الوادي الذي 

اِعقُة ا�شتحلَِّت ال�شَّ

ذاَت كمنٍي

ماَءُه 

القليْل

واِبال

على ُجثَّة الوادي القتيْل

اإيّن اأَِجفُّ الُهوينى

لتْيَنَع يف قلبي

الق�شيدُة

وتْخ�رشَّ الأندُل�س

جاَدَك الغيُث

اإذا الغيُث َهَمى

ِل يا زماَن الو�شْ

يف 

ليِل الأغاين

الطُبول ُتقَرُع الآن

واأنا اأتهاَطُل

كَمطٍر جمنون

هل و�شْلنا؟

هل ا�ْشَت�ْشلَم الُفر�شاْن؟
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اأم...

هي َمكيَدُة ُقر�شاْن؟

هم�َس اجلاُر اجُلُنُب: 

اإنها قرطبُة الآْن

�شاعٌة اأخرى من الرْك�ِس 

اأيها الفر�ُس

الهارُب

من ثرياِن مدريد

ُل �شاعٌة اأخرى ونرتجَّ

ِخفاًفا

بباب الق�رش

م�شاء اخلري اإ�شبيلية

م�شاء اخلرير اأيها الوادي الكبري)4(

Sevilla اأهال

مرحى مرحى

- نحُن على م�شارف املدينة وا�شمي 

�شاندرا خيمينيث. هل تر�ُشُم، ُلطًفا، ا�شمي

ِفك العربي؟
ْ
بحر

 .................. -

- على هذا الُقما�ِس اإذن

.................... -

- غرا�شيا�س)5(.. غرا�شيا�س

ها هو ا�شُمِك على الُقما�س خمُفوًرا

بَفَرا�ِس اجلنوب

فهل �شمْعِت الطبوَل ُتقَرُع

اأَيُتها الأندل�شية؟

هل راأيِت اخليَل

تثرُي النَّقع؟

هل �شمعِت ق�شة بربريِّ مراك�س 

امللثَّم؟

هل تْذُكريَن رق�شَتُه 

يف الَوْهِد

بني الق�رش والوادي

يف املْنَحنى

املْمتدِّ 

ما بني نوِم الأمرية 

عاة؟
ُّ
واأرِق الر

كنا نغِط�ُس �ُشهوَب اأرواحنا 

التي جفَّت

كة الُغبار 
ْ
يف ِبر

ْدِر وال�شِّ

يف َغَل�ِس الكهوف

كنا نْنِزُع عنا اأ�شجاَر احُلور

اأَ ون�ْشتِحثُّ الَهجرَي املخبَّ

هيِل اخليل يف �شَ

ِّ
يف وْثَبِة املاعِز اجلبلي

يف عزيِة ال�شخر

ن�شتعيُد َجفاَف اأرواحنا

�ُس َب�شالة الفاتني ونحُن نتقمَّ

وَباأ�َس الُغزاة

اإ�شبيليُة فجًرا. قطاُر العودِة

ُح امراأٌة �شكرى ترتنَّ

فالمينغو م�شفوٌح 

َرِج فوق ُثمالِة الدَّ

َقَدُح

ٍر  ُنعا�ٍس خُممَّ

يف هواِء املق�شورة

ُهُم الليل 
ْ
م�شافروَن مل ُيغاِدر

)يتبع البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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 بليات�سو

احلبُل الذي تدعوين لل�شرِي فوَقه 

اأكرُث خطرا من انزلٍق حمتم 

يف كلِّ الأحوال 

هو لي�س رحيما با يكفي 

لعبوِر اجلهِة الأخرى من الهاوية 

غرَي اأنه حني ينقطع يف منت�شفها 

ُي�شقطني يف العمِق البعيد 

حيث ل جماَل للت�شبِث بنتوءاٍت 

اأو جذِع �شجرٍة 

اأو حتى رغبٍة يف العودِة لفيلٍم مدبلج 

يخفي اأ�شواَتنا

خلف م�شوٍخ تدَّعي اأنها نحن 

اأ�شواَتنا املطرودَة كتلميٍذ م�شاغب

النبّيَة بال اأن�شاٍر �شوانا 

مل نوؤمن با يكفي 

خباأناها داخَل �شريك 

غزلنا حباَل املرواغة 

واألقينا على وجوهنا الألوان 

ال�شجيُج الذي تخافه 

لن ي�شهَد ال�شقوط 

فموت البليات�شو 

اأقل �شجيجا من موِت نبي 

والر�شالُة مل تاأخذ فر�شَتها

 الكافيَة 

لإيقاظ يهوذا..

...تالم�ش

اهلل !

الإح�شا�ُس الذي تدثه الفقاعاُت

بباطن كفي

يف ِبركٍة من زبِد البحر

هل لالحت�شاِر ن�شوة؟

تدغدغ خالياي بفولتاٍت �شغرية

ت�شبه كهرباَء احلب

اأعبها كاأين اأمر للماء 

من ُبعٍد اآخر

كلما يقذف البحُر اأنفا�شه

ها اأمللم بع�شَ

واأربت عليها كقطٍة األيفة

وحني ي�شمت املاء

يف حداٍد ق�شري

ت�شتحيل اأ�شابعي كائنا بحريًا

يحفر يف الرمال

ويختب العامَل اجلديد

يل�شعني البُد اأخريا

اأترُك الِبكًة قرَب املوِج

بال كٍف

تهدهد زَبَد احلياة..

�سورة

مر�شومٌة باأناقٍة وتّفظ

تراوحها بني وقٍت واآخر 

ٌ
 عابر

َّ
تقفُز داخَلها كّلما مر
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تت�شبث بها حني ت�شتد العاطفة

ويف الطريِق اإىل بيِتك 

تربط اأحزمَة الأمان

يف �شفحٍة اأخرى كائٌن بال حراك

تاما حيث ر�شمَته

ل يخرج من حدوِده امللونة

ل يقطع الفراَغ الأبي�َس

ولو بذراٍع ُتَلّوح لطائرٍة عابرة

تخرج به من كرا�ِشة الر�شم

على �شفحٍة هاربة

ي�شفِّرون النيَل بالأغنياِت واأدخنِة النارجيلة

ت�شبنا احلكايا 

ن�شتقطب احلقوَل من ذاكرٍة مهملة

ونطارد ال�شفدع الذي يقفز بالوقت

نقب�س عليه يف حلظٍة ناب�شة 

قبل انفالتته الأخرية

وحني تفيق ال�شندريال

تعود خلارطِتك 

واأعود لهيكلي املخنوِق بي 

اأرقب �شورَتك املر�شومَة باأناقٍة وتفظ 

وكائنًا قد يقطع الفراَغ 

ربا تر طائرٌة عابرة 

تلمح ذراعا ممدودة 

ا�س
ّ
داخل ُكر

اأخيلة مر�سودة

تطعن جدران البيت 

تخاطب الأ�شالء..

للعذراء تقول:

»يا اأم امل�شيح.. هل تدركني فيم اأ�شبهك؟..« 

[   [

ل�شاعة احلائط: 

»اأخبط بقدمي، اأرق�س على �شبق احلياة، 

ودون خوف تخطفني �شعادة عا�شفة... 

متى؟؟..« 

[   [

لبقايا قهوته: 

»ب�شمٍت يتتبع اأجنحة احللم، 

يدخل راأ�س الع�شفور ويرقب اأخيلة الطريان، 

يحكم باب القف�س باأزرار »الكيبورد«، 

ما كان رحبا مل يعد، حتى احلروف التي تطنطن 

الآن 

يتبعها »�شاوي�ٌس« اإليكرتوين..«

[   [

للمراآة: 

»العالقات املنقو�شة �شباب يعيق الروؤية، 

نعاي�شه �شلميًا بتك�شري املزهريات، وطرقعة الأ�شابع 

واملوت البطيء..« 

[   [

للزجاج املتك�رش: 

»ل منا�س من البكاء فوقك..« 

[   [

لهداياها: 

»ما تلك الدمية؟! كِبُت يا اأمي..« 

[   [

للحب: 

»ُكف عن التاآمر علينا.. نحن تابعوك املتَعبون« 

[   [

للرغبة: »اأين تختبئني يا ماكرة؟« 

[   [

للقلب: »�شه« . 
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عرّيين اخلوُف الناحُل يف ج�شدي

اأطُرُده ...

اأتلوى خارَج ن�شياٍن ، يطرُدين :

و اأهيُم على �شغٍف يهم�ُس يف روح الأبديِة 

... ي�شلُب ماَء الغبطة 

... يحزُم درَب الوح�شِة يف خطواِت العمر

... يوؤثُث اأر�شفتي باللهو

[ [ [

َمْن يدري اأنَّ »اخلوَف« �شتاٌت ؟!!

ميالدي  هامة  واأو�ِشُم   ، الغجرينَي  ُحزَن  اأتوكاأ 

بالذعِر ، و اأغ�شلني باللذِة/ مهما ارتبكْت اأغ�شاُن 

 حدَّ اللب�ِس باأنَّ 
َ
البوؤ�ِس ب�شحرائي ... يتك�رُش ظلي

ع�شوائية  اللحظة  اأماَم  و  �شكاكني،  القلِب  وراَء 

ثرثاٍر ، كاَن يلملُم اأوطانًا هاربة ، كاَن يطبطُب 

ظهَر الآتني من املجهوِل ، و كنُت اأراقبه !

[ [ [

من يدري اأنَّ »اخلوَف« عيوُن الوقِت ؟!!

ما �شوَف نوؤجله ، ينتعُل ال�شمَت، ويخرُج بالعري 

�شنينًا  »اخلوِف«  �شدر  يف  ليبزغ   ...  
ِّ
الهمجي

للخوِف  ُب  ُنرتِّ يوَم  الأوىل  غفلتنا  تتفياأ  ُملِهمة، 

ت�شغله  وطٍن  يف  الكـادَح  الأم�َس  وُنداري  وداعًا، 

الذكرى!!

[ [ [

من يدري اأنَّ »اخلوَف« قيامة ُكلِّ غريٍب ؟!!

يكتحُل  تعٍب/  يف  الغ�شِة  الأزمنة  هذي  تتعرُث 

املوتى بالغفراِن .. و نحُن نو�شو�ُس للموِت بن�شِف 

الـ تغرُق  ُيداهم ن�شَف وعودي  ، واخلوُف  رحيٍل 

يف جيِب اللعناْت !

[ [ [

يقولون »�شتاْت«

والعمياُء بوجه »اخلوِف« عيوين 

الـ تتخبُط يف َنَهِم الرغباْت

و اأقوُل »�شتاْت«

يلتحُف الغرباء املن�شيون 

بــ منفى الكلماْت !.. 
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من اأعمال الفنان جهاد املعمري - ُعمان 
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 جنوم متاألقة يف علوها

تروم اخللود

وقمر فوق جبال من الثلج

اأجمل من بيا�س اخلدود

وروحي تهيم يف طبيعة

لها وجه ليل

�شديق ودود

ظالل تلم قلبي يف حمبتها

وحيدة

يف نعومة النهود

ولت اأيام �شباب

ليال ق�شيناها

فوق اأطالل اأجمادها لن تعود

عظيمة كما كانت، رومية

فخرها كالكون ل يعرف احلدود

تتمايل اأ�شجار مع زرقة الليل

متزاوجة مع اأقوا�س و�شدود

وعني احلار�س الأمني لتنام

راب�شة على �شفاف طيبة

نهر اخللود

يحيط بق�رش قي�رش نعيق بوم

ن�شيد الزوال

و�شوؤم اأبدي الوجود

وكائنات ال�شيب�س الأ�شطورية

تالأ حدود ال�شماء 

من مطلع ال�شم�س حتى النجود

تذكر قي�رش اجلريح يف منامه

باأفول قريب اأكيد

كلحن جنائزي لطائر اأخر�س

كالن�شور�شاهق وعنيد

واأر�س املعركة خم�شبة بدم حار

تنمو على انقا�شه اهات حماربي الأ�شود

والقمر بعينه الأزلية �شاهد

على ق�شوة املجد بجرح �شديد

رمادي كل ذلك احلزن

كنبي يبكي عليه حواريوه �شهيد

والأمري �شوجلانه �شاهد قبه

 والتاريخ لعنته وثني الطقو�س

دين جديد

يا ليل خذ اأرواحنا 

اأفكارنا 

و�شاو�س �شياطني

�شبحية يف �رشود..

مناجاة مانفرد الليلية

اللورد بايرون

ترجمة: علي �سيف الرواحي ]

اللورد بايرون



 انقرا�س جميل

كانوا هناك حول النار متحلقني 

يرمونها برق�شاتهم الغريبة كاأنها الوقود

باإزاراتهم املتموجة مع الن�شمات البعيدة

وفانالتهم الداخلية البي�شاء حتى الآن 

مثل اأي قطن يف �شجرة

ا�شطفوا جنبًا اإىل جنب 

كعادتهم منذ األف �شنة

يداً فوق كتف و�شاقًا اإىل �شاق 

باأقدام تدو�س احل�شى والأبناء

يقذفون من عيونهم نظرات باهتة البيق

تتلقفها الظلمات املحيطة كليل

وراء بيوت البالد املحتجزة بني جبلني 

كرهينة كانوا هناك 

ومن اللهب املذرور لالأعايل اأنات تت�شاعد

من جذوع ال�شمر واأغ�شان النخيل امل�رشوقة 

من ال�شم�س

من العراء املرتوك لوهجها القا�شي

ومعها يتطاير غري قليل من �شواد الفحم 

ذاك الذي كان اأخ�رش حيًا قبل الياأ�س

قبل ال�شقوط ب�رشبة حاطب

باأ�شياف واأ�شياف

وقفوا واجلدود معهم حا�رشون 

يف الأذهان الن�شوى رغم املوت 

يتمتمون اآخر الرزحات والرزفات املعمرة 

والتعاويذ التي تفظ الأرواح من احل�شد واجلان

على قرع الطبول املك�شوة باجللود املعذبة

ترتنح عليها الأيادي الوعرة كال�شعاب النازلة

كالطرق تتد يف الوديان ال�شماء

بني قرى من�شية

هناك التفت النار حول اأج�شادهم ال�شمراء املتعرقة

تلك التماثيل الرخامية املقدودة من ال�شب وال�شقاء

وراحت تراقب انعكا�شها على وجوههم الناحلة

على حلاهم اخل�شنة كاإبر ال�شوك ال�شفراء

يف املاآقي النازفة باحلنني ال�شاذج اإىل املا�شي

يف القطرات املت�شببة من اجلباه كالزيت

كالذكريات

كالوهم يقطر من خرافة وفجاأة

اأخذت �شم�شها تزداد وهجًا و�شمواً

كان فيها من الغ�شب اأكرث من احلكمة

على ما يخبئه الراق�شون لالأيام التي �شتاأتي 

لالأجيال التي لن تيد الرق�س اإل بالع�شا

و كانت تيك من حقدها حلداً ومهداً 

اأمام  اأنظار الراق�شني كاأبرياء

كاأفاعي احلاوي ينفخ يف مزماره

تتمايل بعيداً عن حب الظهور

قريبًا من اإعجاب الب�شطاء املتجمهرين

كراق�شني حول نار

يرمونها بهمهماتهم كاأنها الإله

كاأن همهماتهم دعاء، كاأن طق�شهم �شالة

و ا�شتمرت النار تزيد يف �شعارها

يف �شخطها امل�شبوب عدًل وثاأرا

وكنت هناك ف�شيلة طالعة تاول احلياة

»�ساعر من الوطن«

ماذا يفعل �شاعر يف اآخر الليل 

240 ] �شاعر من ُعمان.  

�شعـــر.. �شعـــر.. �شعـــر 

 s  s s

ق�صائـــــد
في�سل �سامل احل�سرمي ]



مع ورقة اأمام بحر؟

حيث الليل والورقة والبحر 

ع�شافري اأنيقة خلف اأغ�شان الوطن

حيث الأهل والأحباب والآخرون

لي�شوا اأكرث من معامل على طريق مهمل

اأو انعطافات اأفعوانية ل مفر من اجتيازها

لي�شوا اأكرث من خملوقات غريبة

جاهزة للنيل من الأحالم

بقرون ا�شت�شعار تك�شف النوايا يف ال�رشود 

اأيها احلياد اأيًا كنت 

ل تكن جبانًا وظاملًا

و اأينما كنت

يف الداخل اأو يف العراء

�شبحًا يرتاءى اأو واقعًا من�شوبًا كم�شنقة

اأن�شف احلروف امل�شفوفة لأجل ق�شيدة مهربة

»كاعرتافات« املاغوط املخيطة بقمي�شه الأحمر

كاجلنود امل�رشوقني من و�شائدهم احلنونة 

للمثول اأمام العلم والعبث وال�شم�س

اأن�شف الفرا�شات والأزهار ورائحة قريتي البعيدة

فهناك النخيل يوت واقفًا

واأفالج الطني املزدانة بالطحالب 

ل ترتدع عن البخل

والزحف الأبدي باتاه اجلفاف 

والغائط ل يحتاج لأكرث من 

دقيقة لي�شتوي بالهاجرة 

معتذراَ للطبيعة املغناج والأع�شاب املدللة

ولو اأنك �شاهدت اأبنائها امللتحني بالغبار

العائدين رفقة الغروب من ب�شاتينهم امل�شحكة

وراأيت كيف تفي�س اأقدامهم من 

زنانيبهم البال�شتيكية

وكيف يوؤمنون باهلل والقدر والأمطار

ويوؤدون الزكاة رغم اجلوع والظالم 

وامل�شافات النائية عن اخليال

لعرفت ماذا يعني النوم املبكر 

وال�شتيقاظ على �شياط النور

واأكل رغيف من »الرخال« املتكور للتو

اأن�شفني لأ�شكرك 

واأقتفي اآثار ال�شعداء يف �شالمهم القاحل

فاأنا ل�شت ذلك العاق الذي هولوا لك جريته

ل�شت اأكرث من م�شافر تورط يف ما ل يعني القاطنني

وظل معلقًا بعدها واإىل الأبد

كقرار غري متخذ

كقطرة تتدىل من �شنبور ق�شاه ال�شتاء

خذ الورقة والليل والبحر اأيها القا�شي

خذ ما تريد واتركني عاريًا من الأعماق

لكن اأن�شفني بكلمة اأو حرف

قل يل اأنني بريء 

و�شاأترك الرمل لل�شاطئ 

ليب�شق فيه كما ي�شاء

�شاأترك القبة العالية تتلهى بالنجوم بعيداً عن عيوين

�شاأترك القوارب املطفاأة تنجز القتل بهدوء

على �شفحة ناعمة مل�شاء

و�شاأعود اأدراجي اإىل اأكرث الزوايا عتمة وانزواء

لأ�رشب نخب الإيان بك

مهما كان الثمن الذي �شتدفعه اأح�شائي

فاأنا اأحبك اأكرث من نف�شي يف احلقيقة

لول احلياء من احلقيقة واأمور اأخرى معقدة

بل اإنني م�شتعد لبيع نف�شي يف ال�شوق

لأجل اأن اأخطب قربك اأيها البعيد

ولكن من �شي�شرتي اآلم �شاعر؟

�شاعر يف اآخر الليل مع ورقة اأمام بحر

خلف اأغ�شان الوطن

امل�رشع لكل اغرتاب.  
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القارئ، حبيبي

 �إيريك هولدير

تقدمي وترجمة حممد �ملزديوي]

ولد �إيريك  هولدير �شنة 1960، يف مدينة ليل ب�شمال 

فرن�شا، بد�أ �لكتابة يف وقت مبكر ويف �شن �ل�شاد�شة 

 1980 �شنة  �أدبي. يف  �أول خمطوط  له  ُرِف�ض  ع�رش 

حل بالعا�شمة، باري�ض، حيث مار�ض عدة مهن، قبل 

�أن يكر�ض حياته، بعد �أربع �شنو�ت، للكتابة ب�شكل 

نهائي، مفتتحا مبجموعته �لق�ش�شية : »ق�ش�ض من 

�ل�شمال ومن �أمكنة �أخرى«، ويف �شنة 1986 ن�رش 

�أول رو�ية له بعنو�ن: »مانفريد �أو �لرتدد«.

يعترب �إيريك هولدير من �أهم كتاب �لق�شة �لق�شرية 

خالل  تر�جعا  عرف  �أدبي  جن�ض  وهو  فرن�شا،  يف 

�لعقود �ملا�شية، مع �نت�شار �لرو�ية �لكا�شح، لكنه 

بد�أ ي�شتعيد ن�شاطه، �ليوم.

�لعربي  للقارئ  �لق�سرية  �لق�سة  هذه  ترجمنا  وقد 

خ�سو�سا  �لفرن�سية،  �لق�سة  من  مناذج  على  ليطلع 

ن�سو�ص  من  �حلديثة  �حلقبة  ميثل  �لن�ص  و�أن 

هولدير، حيث حت�رض باري�ص، بقوة.

يف  تزهر  حني  ني�سان،  �سهر  �أيام  من  يوما  كان 

منطقة باري�ص �أزهار �لليلك و�أزهار �أذن �لفاأر، حيت 

ترغم �ل�سم�ص على نزع �ملعاطف، وحني يبد�أ �سبغ 

 �أن �أبت�سم لل�سماء 
ّ
بّو�بات �ملنازل من جديد. كان علي

�لت�ساوؤل  �أجنح �سوى يف  �ل�سافية من كل غيمة. مل 

بخ�سو�ص مو�سوع مديري �ملجلة.

�ل�سخ�ُص �لذي ر�أيُتُه، قبل �ساعة، َيديُن يل باأربعة �آالف 

�أذهب  �أن  �أتاحت يل  فرنك فرن�سي. نوع من �سد�قة 

عنده لتحريك �ملو�سوع، �أي يف هذه �ل�ساحية �لتي 

�أَتَو�َجُد فيها، �الآن. �آه، لقد متَّ ��ستقبايل وم�ساحبتي 

ب�سكٍل جّيد، ولكني مل �أ�ستطع �أن �أتخلَّ�َص من بع�ص 

�لقلق �مل�سحوب ِبُدوخة، هل كنُت يف م�ستوى هذه 

وع�رضون  )�إحدى  طماأنة  على  ح�سلُت  �مُلنا�َسَبات؟ 

ح�سلت  �سديقه،  باأين  منه  بنف�سي(  �أح�سيُتها  مرة، 

�لقادمة،  �مللّخ�سات  على  نظرة  �إلقاء  �متياز  على 

�سوف يتم دفع �الأمو�ل نقد�ً. 

�أم�سك  �لتي  �لقطار  مائتان وخم�سون فرنكا. تذكرُة 

»ليزيفلني«  حمطة  يف  غباء،  يف  يدي،  يف  بها 

�ل�سغرية، �لتهمْت خم�سني فرنكا. 

-  �سيدي !

ر�سيف  على  ممعوطني  وكّنا  ثالثة،  عددنا  كان 



�أكيا�ص  قليال،  يعرج  �لثالث  �لفرد  وكان  �ملحطة، 

�لرجل  باأن  و��سحا  كان  �لبال�ستيك.  من  م�سرتيات 

من  قريبا  عمره  كان  �إيّل،.  باحلديث  يتوجه  �لثاين 

قليال  مائلة  ر�أ�ُسُه  كانت  زرقاو�ن،  عيناه  ُعمري، 

قاماتهم  تبلغ  �لذين  عادًة  يفعل  كما  �لور�ء،  �إىل 

تبلغ  نا�سا  يخاطبون  و�لذين  �سنتمرت�  و�ستني  مرت� 

قاماتهم مرت� وثمانني �سنتمرت�.

�أخري� ��ستطاع �أن يتلفظ، قائال:

�أخاطبك، باخت�سار،  �أن  �أعرف كيف ميكن يل  - ال 

لقد قر�أُت رو�يتك، و�أحَبْبُتها.

�أُوف، قارئ ! قارئ ال �أعرفه ! » تعال �إىل �أح�ساين !« 

ولكني دمدمُت،  به،  �أ�سيَح  �أن  �الأف�سل يل  كان من 

فقط:

-  �أنت �سخ�ٌص لطيٌف. 

بد�أ مدير �ملجلة يفقد �ملكانة �لتي كان يحتلها يف 

�جتاه  يف  و�لو�قع   ،
ّ
�خلفي بامَلخرج  ملتحقا  عقلي، 

�مل�ستوى  على  �أُقدم،  كنُت  بينما  �لي�رضى،  �الأذن 

�لذهني، �أف�سَل �ملقاعد �إىل هذ� �لقادم �جلديد.

�ص 
ّ
ُيدر كان  �لقطار.  يف  �أف�سل،  ب�سكل  تعاَرْفَنا، 

من  وتظلمات  �سكاوى  له  كان  �الإجنليزية،  �للغة 

رئا�سة �الأكادميية �لو�قعة يف منطقة فري�ساي، كان 

مع  باملقارنة  كبرية  �أو  ثقيلة  تبدو  حمفظة  يحمل 

�ء جذبه معي �إىل 
ّ
ج�سمه، و�أح�س�سُت باخلجل من جر

�ملق�سورة �مل�سموح بالتدخني فيها، �إْذ �أنه كان يرى 

كانت  �ُسعال؛  بنوبة  وعد�ً  �أ�سعلها  �سيجارة  كل  يف 

رّقته ورهافة �سعوره متنعه من �إظهار �أي ردة فعل.

مل �أعرف كم ��ستغرق وقت حديثه عن كتابي، ولكن 

هذ� �لوقت مر ب�رضعة كبرية)لقد قر�أ كتابي بالفعل(. 

ق 
َّ
حني توقف عن �حلديث �خلا�ّص عن �لكتاب، تطر

عارم  �سغف  عن  يل  �أبان  عاّم.  ب�سكل  �الأدب  �إىل 

و�كت�سبت  »�لرهيبة«.  �لربيطانية  �لرو�يات  جتاه 

�أو »ماري �سيلي«، ب�سفة مفاجئة، يف  َر�ْدكليف  �آن 

لـ»كين�سكي«  �سوى  نحن،  مننحها،  ال  مفاتن،  فمه، 

حني   »Maria’s lovers �ص 
ْ
ُلوَفر »ماريا�ص  فيلم  يف 

تغ�سل �الأر�سية �خل�سبية حتت نظر عيني »ميت�سوم« 

�أن  قبل  �الإجازة،  مو�سوع  لها  �ص 
ّ
كر �ملتقدتني. 

ثم  c.a .p.e.s؛  �لرتبوية  �لكفاءة  �سهادة  على  يح�سل 

جعلها مو�سوعا للدكتور�ه، وت�ساءل، يف ح�سمة، عما 

�إذ� كان باالإمكان ن�رض �ملو�سوع الحقا يف كتاب. 

كان �سيبدو َكَمن حاز على جائزة وهو يعلن يل باأن 

هذه �حلقبة من �لنرث �لربيطاين منحته » ماّدة لن�رض 

مقال يف �إحدى �ملجالت«. �لكلمة �الأخرية، وحدها، 

َقة، وكانت �سببًا يف �هتمامي �ملفاجئ  مل َتُكن ُمَوفَّ

من  �لقطار  �إىل  ي�سعدون  كانو�  �لذين  بامل�سافرين 

�لتي �سدرْت  �الأدب  قلة  �سانتيي.  حمطة فري�ساي- 

مني مل تتكرر �سوى مرة و�حدة، حني طفق يتحدث 

�سًا:  ُمتحّمْ �حلديث  ل  ُيَو��سِ وهو  قال  »�لتبئري«.  عن 

�كت�ساف ما هو د�خلي  على  �الآن، قادر�ً  »�أ�سبحُت، 

ذ�ن 
ْ
وما هو خارجي«. كان يتحدث وكاأنه ُمبيد �جُلر

يف يوم ُمتعب. ُهنا تبّينُت �لو�سع، من خالل نافذة 

�لقطار، يف مونبارنا�ص. نقرتُب من �ملحطة ببطء.

»لن نفرتق على هذه �لطريقة«. كان قارئي منتبها، 

ُمملّية  جو�نب  ذ�ت  �لكبريتان  �لزرقاو�ن  عيناه 

�لر�ئعة  �القرت�حات  مني  ينتظر  وهو  باالأ�سود، 

بتناُول  �إال  �الأمر  يتعلق  ال  �الأطفال.  ينتظرها  �لتي 

م�رضوبات ما، يف �سارع »لوديبار« le Départ �أو �سارع 

 �أن �أدعوه، 
ّ
»الريفي« l’Arrivée. كان �الأمر يحتم علي

�إْذ �أنا من �قرتح �لدعوة، ولكنه �ألّح على ت�سديد ثمن 

ما �رضبناه معا.

مل �أ�ستطْع �أن �أُردَّ له جميَلُه، على مبعدة ع�رضة �أمتار، 

�أُْظِهَر و�حدة من  �أن  �لقا�سي، رف�ص  �لرجل  الأن هذ� 

�أور�قي �ملالية من فئة مائة فرنك. عرفُت �أيّن �أمتلك 

�حلانة  يف  �سديقا،  يل  �أن  عرفت  قارئ،  من  �أكرث 

�لثالثة، وهو مكاٌن �سافل)كّنا ُنالِم�ُص، ببطء، �سارع 

�ملكان  باأن  �حلانة  رّبة  قالت   .)l’Ouest»لووي�ست«

كان يف �ل�سابق حانة ومتجر�ً ِلبيع �لتبغ، وقد �ُسِحَب 

اعة 
ّ
منها ترخي�ُص بيع �ل�سجائر، وال تعرف حلّد �ل�س

�ل�سبَب. رّبُة �حلانة هي �لتي مَنَحْتَنا �لكاأ�َص �لر�بعة. 
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»با�ْستي�ْص  وهو  �أتناوله  كنُت  ما  تناُول  و��سلُت 

بن�سف  �لليمونادة  هو  ��ستبدل  فيما  ُم�ساَعف«، 

كاأ�ص من �جلعة.  

�سّقته، �لتي تقع على م�سافة حمطتي مرتو، ولكننا 

»�سان- م�ست�سفى  على  ُتطّل  م�سيًا،  �إليها  �رضنا 

ُمرّبعا  مرت�  ثالثني  عن  عبارة  �ل�سقة  جوزيف«. 

وتك�سف، بحدة، عن �أنها م�سكونة من قبل َرُجل �أعزب. 

من  مربعة  �أمتار  خم�سة  �بتلع  لوحده  �لدخول  ممر 

م�ساحة �ل�سقة، ونف�ص �ل�سيء ينطبق على �ملرحا�ص. 

ل�رضير  مكاٌن  يتقا�َسمها  مرت�،  ع�رضين  �إاّل  يتَبقَّ  مل 

على  وهاتف  فوقها،  وُكتٌب  الأريكة،  �آَخر  ومكان 

َجَنب. حاجٌز، يف �لو�سط، يف�سل بني كل �ملحتويات 

مع ر�ساقة �لفتيات �ل�سابات حني يغامرن بالتدخل 

بني �لفتيان.

�أقطن  �أنا  �ل�سكن.  هذ�  مثل  على  قبل  من  �أتعود  مل 

كيلومرت من هنا، يف منزل يحتوي  مائة  بعد  على 

على  ومفتوحة  �سيء  ب�سكل  ُغَرف حمددة  عدة  على 

كل �لرياح. يف �ل�ستاء نتجنب �الغت�سال فيها، بينما 

حياتي.  ع�سق  توؤوي  �إّنها  �ل�سيف.  يف  ندخُلَها  ال 

�ساألته:

- هل �أ�ستطيع �أن �أهاتف؟

ع�سق حياتي كانت غائبة. ِنْعم �الأمر، بد�أُت �أ�ست�سفُّ 

ال  و�لتي  �سوتي  نربة  يف  �مُلتلزَِّجة  �لتغيري�ت  هذه 

�إعالم  على  حر�ست  ذلك  مع  �أين  �إال  �سحكها.  تثري 

�أعود  بع�ص جري�ين �الأقربني باإخبارها باأين �سوف 

يف وقت متاأخر.

�سورة �أ�سلوب.

�أَُنا�ٌص  عادًة،  ميتلكها،  ُمدََّخر�ت  على  يتوفر  كان 

كما  قريبة،  فرتة  منذ  ُفِتَحت  »ْكُروز«  رومان�سيون، 

يتوفر على »�أنكو�ستور�« الإ�سباغ �سيء من �جلمال 

و�أّما  بعُد،  تفتح  مل  »ماليبو«  وقنينة  �لغرفة،  على 

قنينة �لفودكا فهي ال تتوقف عن �لتجمد يف �لثالجة. 

يف �ملقابل كانت ل�سديقي هذه �اللتفاتات:

َتْقَبل  هل  باخت�سار،  �سُت�رَضُِّفني..  على..  �أجتر�أ  لو   -

باأْن تتع�سى معي، هذ� �مل�ساء؟ نتناول �سيئا ب�سيطا.

مل يكن يف و�قع �الأمر يتوفر على مطبخ، با�ستثناء 

عليها  تتوفر  �لتي  مثل  نة  ُم�سّخْ كهربائية  �سفيحة 

لفرتة  �لزبائن  فيها  ي�ستقر  حني  �لفنادق  ُغرف 

َبة �بي�ست من  دَّ �أ�سبوع. كان ميتلك قدر� �سغرية حُمَ

�لكل�ص، تنت�سب يف مكان ما يف �ملطبخ.

- �أنا نازٌل، ل�رض�ء بع�ص �الأكالت �لباردة.

مل  �سوته،  يف  خفيف  بارتباك  �جلملة  بهذه  ظ  تلفَّ

�إْن كان �ل�سبب هو خوفه من 
َ
�أ�ستطع معه �أن �أعرف 

طويلة  �سنو�ت  خالل  عليه  يتعّوْد  مل  ما  يتناول  �أن 

َر، ِب�سكل مفاجٍئ، 
َّ
من �لدر��سة، �أو �إذ�، على �لعك�ص، قر

�أو  �لبارد  للك�سك�ص  �مُلْفِرط  ذوَقُه  معي  َيَتَقا�َسم  �أن 

�مللفوفات مع َمَرق ُهالمي. َمَددُت له، بجر�أة، �إحدى 

�أور�قي �ملالية. لكنه رَف�ص ببع�ص مودة.

قلُت باإحلاح:

- هذ� من �أجل �لنبيذ. 

�رت�سمت على �سفتيه �بت�سامة.

-  �أمتلك قناين من �لنوع �جليد.

�ساألته:

-  �أين توجد؟

�إنه  كتابي.  ر�أيُت  غيابك،  يف  حبيبي،  قارئ،   يا 

ُد  ُي�سّجُل ُحدود كتبك من مطبوعات »بانغوين« ومُيهِّ

�ل�سبيل �إىل مموعة مده�سة وُملََّدة من من�سور�ت 

»ْكلوب«. �رضيحة �لكتاب �ل�سفر�ء من نوع »ريكارد«، 

�سميكٌة فقط مبا يكفي لقر�ءة ��سمي من دون ُخطوط 

ل هذ� �لنوع من رع�سة لطيفة نر�ها يف  �سغرية، ُت�سكِّ

�ملحيط �الأطل�سي، و�لتي َتْعزُل، ب�سكل غري حم�سو�ص، 

يا  �إنك،  �لبحار.  �أعماق  عن  �ل�ساطئية  �لبحري�ت 

خًا  ُملطَّ كان  لقد  َته، 
ْ
و�أَعر بل  فقط،  تقَر�أُْه  مل  قارئ، 

د� ب�سكل كبري جد�، وما كانت يد�ك �ل�سغريتان  وُمعَّ

كافيتني للت�سبب يف ذلك.

يا قارئي، يا عزيزي، �أية معجزة �أتاحْت الأعمايل �أن 

َتت�سلل بني رفوف مكتبتك)كنُت �لكاتب �لفر�نكفوين 

�مُلعا�رض �لوحيد(؟ �أي برنامج، �أي مقال، �أي �سديق 
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قاَد ذر�عك، و�أي مكتبة)ولكن برناما هو �لذي �أتاح 

 من دون تردد(؟
ّ
لك �أن تتعرف علي

مْل �أفكر فيك �أثناء تاأليف هذ� �لكتاب. �حُلّمى جعلتني 

و�سول  عند  تتيه،  كانت  �سخ�سياتي.  على  �أتقو�ص 

مبالية  غري  �لُغَرف،  من  �أعرفه  ال  كم  يف  �لليل، 

بال�رضوط �ملناخية، حترتق حتت �أ�سعة �ل�سم�ص حيث 

�الآخر من  �نتفخت بطنه، و�لبع�ص  ترْكُتها، بع�سها 

�لذين نحلو�، �كت�سفت باأنهم كانو� يف حالة َوَدَقان. 

�الأمر كان يتطلب �الإ�رض�ع يف ت�سجيل كل هذ�.

�ملكان  �لظروف)ظروف  تتد�فع.  �لكلمات  كانت 

جر�د  مثل  قلمي  حتت  تَت�َساَقُط  كانت  و�لزمان( 

�لذ�تيات،  ظّل  حتت  تنام  �لتكر�ر�ت  �أفريقيا، 

كما  ريبة،  عن  ��ستخد�مها،   ك�سفت،عند  �ملجاز�ت 

جند يف �لكتاب ��ستطر�د�ت هناك، قرب �الأفق، وهي 

تتفكك  ال  �إنها  �لود�ع:  على  عالمة  مبناديلها  ُتلّوح 

�لتي  �لتدخالت  �الأخطر من هذ� هو  �لن�ّص.  �أبد� يف 

مل  �لذين  وللرجال  �لثانوية،  لل�سكاكني  تتوقف  ال 

يكن لهم ما يقولونه يف هذه �لق�سة، ولكنهم كانو� 

طريقة  على  �سناجيب  �إنها  �لتدخل،  على  ي�رضون 

»ِكي  Tex Avery، يف حني مت متثيل  �أَِفريي«  »تيك�ص 

 .Key Largo »ُغو
ْ
اَلر

ذ�ت �سباح، يتقرر �النتهاء من �الأمر. كان باالإمكان 

�إ�سافة مائة �سفحة �أخرى، ولكن �الأبطال تعبْت. يتم 

�أن نخرج من هذه �ملحفظة �لنهايَة �لتي ُترْتَك طرية، 

ثم ي�سع �لرقن �لنقطة �لنهائية.

عليك  ُر  �أَُوفِّ �سوف  كتابا،  ُي�سبح  �سوف  �ملخطوُط 

�لق�سم  بينها  ومن  �الختبار�ت،  �أو  �لتفا�سيل 

�لنا�رض،  لدى  هنا،  تظهر،  �سوف  لكنك  �ل�سحفي. 

و�ملكلَّف  �الأكو�م،  من  �سفر�ء  �رض�ئح  �أمام  �جلال�ص 

 حتت �إطار 
ّ
بح�سوها. ت�سبح بالقرب من �ل�سقف، متر

�لنافذة على طريقة عالء �لدين �أو قّط »�أَِلي�ْص«. ُهوْب، 

هوْب !  قْف ! َمْن ُت�سبه، �أنت؟ ننه�ص كي نرى بدرجة 

�أف�سل. نحن مرغمون مبعاودة �جللو�ص حتت نظر�ت 

�إننا  �سيء،  ُتريد  قهوة؟« ال  » هْل  �لن�رض.  د�ر  عمال 

د ونحن من�سُح عرق �جلبني، �إنها �حلر�رة.
ّ
نر

فات �الأو�ن، �أنَت لْن تعود، قّط. لقد �سدر �لكتاُب للتّو؛ 

و�الآخر  ُوّدّيا  كان  بع�سها  �الأوىل،  �الآر�ء  َت�َساَقَطت 

نقديا. ت�ساقطت على جانب. 

�أّما  مت تقريظ �لنهاية، ولكن �لّنهاية هي �لتي تهّم. 

�أاّل  فيما يُخ�ّص �الأ�سلوب فحيُث كان من �ل�رضوري 

�أْن(  حيث)ُيتخيَّل  كان  �لوجيه  غيابه  فاإّن  يكون، 

ينبثق. ُيتَحدَّث عن �ل�سوق حني يتعلق �الأمر باحلقد 

حني  بالتفا�سيل  �لَهَو�ص  عن  وُيتحدَّث  و�ال�ستياء، 

نف�َسُه  �لقارُئ  َيجُد  طائرة.  من  بروؤية  �الأمر  يتعّلق 

�بني ال يريدهم، وباأقرباء عبثيني...
ّ
م�سحوبًا بعر

�الأمر  وينتهي  خافق،  بقلب  �لفعل  ردود  ر�سد  يتم 

نتلفَّف  �أن  فبعد  �إذْن  �الأ�سدقاء.  من  حتى  بالهروب 

يف حركة فخمة، نعود �إىل �لبادية. يف هذه �للحظة، 

َغما على �لقول باأنك تزعجنا.
ْ
يا قارئي، �أَُكون ُمر

.
ّ
�لزمن مير

نف�سل �الآن منح �إخو�ن و�أخو�ت لل�سخ�سيات �ل�سالفة 

�لذكر. هوؤالء ي�سبحون �أكرث �إثارة للقلق، متامًا مثل 

�أطفال يتوقفون عن �أن يكونو� منقطعي �لنظري. يف 

�أن ت�سل، وترّن كلماتك  هذه �للحظة بالّذ�ت تختار 

�الأبناء  عن  �حلديث  �إىل  �ال�ستماع  �أخري�ً)نحب 

ببي�ص  تعود  كي  �للحظة  هذه  �خرتَت  لقد  �الأو�ئل(. 

�لبلم �ملنّقع يف �خلّل و�خلبز  �ل�سمك)َتاَر�َما( و�سمك 

ل(.كنُت �أعرف باأنك لن تطرح  �الأ�سود)طعامي �مُلَف�سَّ

 �أ�سئلة بليدة من نوع »ملاذ� تكتب؟«. �سنتع�ّسى 
َّ
علي

يف ر�حة، معًا. بعدها �ستكون �حلياُة جميلة، و�لليُل، 

طليقا يف باري�ص، �سيكون، بالتاأكيد، عذبا.

كانت يف جيبي مائتا فرنك وكانت عندي رغبٌة يف 

�لكتابة.
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و�لبي�ص  �ل�سود  بني  �لعن�رضية  �لتفرقة  حمى  �نتهت 

و�نتهى ع�رض �لعبيد، فها هي �لب�رضية وبعد �حتبا�ص 

�ل�سود،  من  كلها  �سارت  �سنة،  �أربعني  د�م  حر�ري 

�ل�سمايل  �ملتجمد  �لقطب  يف  عا�ص  من  ذلك  يف  مبا 

و�جلنوبي �أي�سُا، ومل يعد �لعامل يعرف �ل�ستاء �لقار�ص 

وال �خلريف وال ت�ساقط �أور�ق �ل�سجر.

بع�ص �لعن�رضيني �لبي�ص كتبو� على قم�سانهم)كنت 

�أهمية  ما  يكتبون،  مبا  يعباأ  �أحد  وال  كالثلج(  �أبي�ص 

ب�رضته  ببيا�ص  يتباهى  هناك  ومبول  هنا  منون 

�الحتبا�ص  �سود�ء؟  �سارت  كلها  �لدنيا  د�مت  ما 

�حلر�ري �سطب �أي�سًا على �لفو�رق حتى بني �الأغنياء 

و�لفقر�ء، فما عاد من �أحد يفكر يف �ل�سيطرة و�ل�سلطة 

�الإن�سان  بتاريخ  يتلذذون  �سوى بع�ص �ملر�سى ممن 

�الأبي�ص �لذي �ندثر متامًا منذ �سنني.

�أو  �لر�أ�ص  يف  بر�سا�سة  �لبي�ص  من  �ملئات  مات 

�أحد منهم  ال  �إذ  �ل�سحاب،  ناطحات  �أنف�سهم من  رمو� 

ع�سابات)�لكوك�ص  وبخا�سة  �إليه،  �سار  ما  ي�سّدق 

يف  يتقياأون  �أنهم  حد  �ل�سود  يكرهون  �لذين  كالن( 

�مر�أة  �أو  �أ�سود  �إذ� مر بينهم رجل  �ل�سو�رع و�حلانات 

�سود�ء، بينما �ملمثالت �ل�سقر�و�ت وعار�سات �الأزياء 

�أغرقن  هوليوود  يف  �الإغر�ء  وملكات  و�ملطربات 

�الأبو�ب  �أغلقن  وبع�سهن  �ملحيط  مياه  يف  �أنف�سهن 

و�لنو�فذ وك�رضن �ملر�يا ومل يخرجن من بيوتهن حتى 

�ملوت، �إذ ال معنى للحياة بالن�سبة لهن �أن تكون �ملر�أة 

�سود�ء ت�سبه ووبي �أو تاير� �أو �أوبر� �للو�تي ظهرن على 

يفكر  مبا  �سعور  �أي  دون  م�ست  �أعو�م  طو�ل  �ل�سا�سة 

فيه �لبي�ص �آنذ�ك.

�أ�رض�ر �نقالبات �لكرة  �آالف �لكتب �لتي تف�رض  ظهرت 

�لبي�ص من  �الأ�سود و�ختفاء  �لعرق  �الأر�سية و�سيادة 

خارطة �لعامل.

بامل�ساو�ة  و�ل�سني  و�لهند  �إفريقيا  يف  �ل�سود  �حتفل 

�الحتبا�ص  �أ�سابهم  �لذين  �لبي�ص  بينما  �لكونية، 

�الأعمى  �ل�سو�د ماز�لو� على حقدهم  �حلر�ري بكارثة 

نحو كل �سيء �أ�سود، لكن كيف يكون �النتقام �إذ� كان 

�ل�سو�د قد عّم �لب�رضية وال �أحد يعرف حقيقة �لثاين بعد 

ومالمح  و�جلينات  �لنووي  �حلم�ص  حتى  ت�سابه  �أن 
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�لوجوه من غلظة �ل�سفاه وبقية �لعالمات �لتي كانت 

فارقة بني �ل�سود و�لبي�ص.

[ [ [

من  �لثالث  �خلمي�ص  يوم  �لثامنة  �أخبار  ن�رضة  قبل 

جد�ً(  عبارة)عاجل  وفوق   2057 �سنة  �لتا�سع  �ل�سهر 

جاءنا  و�حد:  وقت  ويف  جميعها  �لف�سائيات  قالت 

�الآن خرب والدة طفل �أبي�ص يف مدينة بغد�د وقد منعت 

�ل�سلطات ت�سوير �ملعجزة حتى �إ�سعار �آخر.

�أبي�ص  كان  من  وكل  �لليلة،  تلك  يف  �لعامل  ينم  مل 

و�لبار�ت،  و�الأزقة  �ل�سو�رع  يف  يرق�ص  ر�ح  �لب�رضة 

�ىل ما كان عليه من  �لعامل  يعود  ولعل ورمبا  ع�سى 

بيا�ص و�ستاء ون�ساء �سقر�و�ت، و�نتظرت �لدنيا كلها 

بقية �خبار �لطفل �مل�ستحيل قرب �سا�سات �لتلفزيون، 

�نديانا  يف  كالن  �لكوك�ص  ع�سابات  خرجت  بينما 

�لطرقات  تقطع  وهي  �لنار  مب�ساعل  فيغا�ص  وال�ص 

�ل�سود  بينما  عائدون(  تقول)�لبي�ص  عنيفة  بهتافات 

ي�سحكون من رجاالت �لكوك�ص �لذين يرف�سون عد�لة 

جميعًا،  �هلل  خلق  بني  �مل�ساو�ة  حققت  �لتي  �ل�سماء 

بالتايل ماذ� يعني مرد طفل و�حد �أبي�ص �إذ� كانت 

مليار�ت �لب�رضية من �ل�سود؟

[ [ [

فجاأة، دون �أي قر�ر م�سّبق، �حتلت �أمريكا بغد�د كما 

من  �ملرة  وهذه   ،  2003 عام  من  �سباح  ذ�ت  فعلت 

�أجل طفل �أبي�ص مايز�ل حتت �لر�ساعة!

مو�طنًا  و�عتربوه  و��سنطن  �ىل  فور�ً  �أخذوه 

كازموبوليتيًا بانتظار �أن يكرب ليحقق معجزة �خللق 

مارلني  �لدنيا  ترى  ورمبا  ولعل  ع�سى  كانت،  كما 

مونرو �أخرى و�ألفي�ص بري�سلي �آخر.

�أخبار  �سوب  معلقة  متلف،  بطعم  �حلياة  �سارت 

لئال  ��سم)�سقر�ط(  و�أعطته  �أمريكا  �أخذته  �لذي  �لطفل 

�سطبت  و�ملجالت  و�ل�سحف  ما،  لدولة  ��سمًا  يبدو 

�أن �سارت ق�سية �سقر�ط  على مليار�ت �لق�سايا بعد 

�لبغد�دي هي �لق�سية �الأوىل.

يف  �آخر  يومًا  �سقر�ط  يزد�د  �لثامنة  عند  ليلة  كل 

�سقر�ط  كلها:  و�لف�سائيات  �ليومية  �جلر�ئد  �إعالنات 

�ل�سهر  بلغ  �سقر�ط  �لثاين،  �ل�سهر  بعد  �أيام  خم�سة 

�أ�سبوع  بعد  �الأوىل  �ل�سنة  من  يقرتب  �سقر�ط  �لر�بع، 

و�حد، و�لن�ساء �للو�تي فّكرن بقتل �أنف�سهن �حتجاجًا 

على �ل�سو�د �لذي عّم �لدنيا، ما عاد من �سيء ي�سغلهن 

غري �سقر�ط �لذي �سيكرب حتمًا ويرجع �لعامل �ىل �سكله 

�الأبي�ص �لنا�سع �جلميل.

لي�ص من �أمنية لدى من كانو� بي�سًا غري �لعي�ص حتى 

يكرب �سقر�ط ويبد�أ يف تلقيح �لن�ساء �خل�سبات، ع�سى 

وترجع  ثانية  �الأبي�ص  �جلن�ص  يتكاثر  ورمبا  ولعل 

�الأر�ص �ىل كرنفاالتها �ل�سابقة يف �ل�سينما و�مل�رضح 

متناغمًا  �الأمريكي  �حللم  يز�ل  فما  �الأزياء،  وعر�ص 

مع �لبيا�ص مهما بلغت عد�لة �الأر�ص بامل�ساو�ة بني 

�لب�رض.

�لدنيا تربعن بالنوم  ماليني �ل�سبايا من كل �سعاب 

فر�ستها  �لكربى  �لتزوير  �رضكات  ور�أت  �سقر�ط  مع 

�لر�غبات  ��سماء  بت�سجيل  �الأمو�ل  جمع  يف  �ملوؤكدة 

لقاء ثالثمائة يورو،  �سقر�ط  للبقاء �ساعة و�حدة مع 

وجه  على  كائن  �أ�سهر  مع  للنوم  بخ�ص  ثمن  وهو 

روما  يف  �رضكة)جولدوين(  بزغت  وهكذ�  �الأر�ص، 

وموؤ�س�سة)ميزو( يف �أم�سرتد�م و)بابا نور( يف �لقاهرة 

�حللم  حتقق  وكلها  نيويورك،  يف  لينكولن(  و)�لعم 

�لكبري يف �أعظم �ساعة حب مع �سقر�ط، حتى قبل �أن 

�ل�رضكات حققت كنوز�ً  �لر�سد، وبع�ص  �سن  ي�سل �ىل 

�لدخول  باأولوية  �ل�سمان  �أعطت  عندما  �الأمو�ل  من 

�أح�سانه ثالث �ساعات  �ىل غرفة �سقر�ط و�لبقاء يف 

بداًل من �ساعة.

تفتح  مل  �الأبي�ص،  �سقر�ط  �بنها  �أجنبت  �لتي  بغد�د 

لينكولن  �لعم  حاول  وكم  �ل�رضكات،  لتلك  باب  �أميا 

وميزو وجولدوين وبابا نور �إقناع �ل�سبايا فتح فرع 

لتلك �ل�رضكات من �أجل عامل �أبي�ص نرى فيه فاتنات 

فما  كدمان،  ونيكول  د�ي  دوري�ص  ي�سبهن  �سقر�و�ت 

كان من جو�ب لدى �لن�ساء غري �رضب تلك �ملوؤ�س�سات 

باحلجارة و�ل�ستائم.

248نزوى العدد 69 / يناير 2012 

ن�صو�ص.. ن�صو�ص.. ن�صو�ص 

 s  s s



[ [ [

للواليات  �لتايل  بالرئي�ص  يعباأ  �أحد  من  يعد  مل 

�الأمريكية، وال �أحد ي�ساأل عن �أخبار)نا�سا( وما فعلته 

يف �لف�ساء بعد �حتالل كوكب �ملريخ، ولي�ص من �مر�أة 

يهمها �أن تكون �أجمل من �سو�ها، وكم خ�رضت �رضكات 

فما  �أبو�بها،  ن�سف  �الأزياء  دور  �أغلقت  وكم  �ملكياج 

عاد من �سيء يف �حلياة غري �لكالم عن �سقر�ط وما 

�سيفعله عند �لبلوغ، وماذ� عن �ساللته �لقادمة؟

�سقر�ط  �سورة  و�سارت  قاتل،  ببطء  �لزمان  مي�سي 

�ل�سماح  بعد  و�جلر�ئد  و�لف�سائيات  �لبيوت  متالأ 

�سرب  كل  يف  �أخباره  بن�رض  جميعها  �حلكومات  من 

وهم  �ل�سود  مبليار�ت  �ملح�سوة  �ل�سبع  �لقار�ت  من 

�أول  يف  �سقر�ط  فيها  �سيدخل  �لتي  �ل�ساعة  ينتظرون 

�ملنتظر.  �الأبي�ص  �لطفل  ياأتي  حتى  حمظوظة  �أنثى 

منت�سف  عند  �مليالد  �أعياد  يف  �ل�ساعة  تلك  وجاءت 

�أول يوم من  �سقر�ط يف  �لليل من عام 2073 وكان 

دخول عامه �ل�ساد�ص ع�رض.

و�حدة من �سبايا نيو�أورليانز كان لها �رضف �لدخول 

باري�ص،  من  و�لثانية  �الأبي�ص،  �لفار�ص  عرين  �ىل 

و�لثالثة من بريوت، بح�سب �لرقم �ل�رضي �لذي حتتفظ 

لعبة  �لعامل  ومدينة،و�كت�سف  بيت  كل  يف  �لن�ساء  به 

�أمو�ل  �رضقت  و�لتي  �الأوهام  تبيع  �لتي  �ل�رضكات 

�ل�سبايا يف روما و�أم�سرتد�م و�لقاهرة ونيويورك، ومل 

�أعظم �ساعة حب مع �سقر�ط  �لكبري يف  يتحقق �حللم 

�الأبي�ص، و�ختفت تلك �ل�رضكات يف ملح �لب�رض.

�أن  برغم  �سقر�ط،  ح�سة  يوم  كل  �سبايا  ثالث 

�ملظاهر�ت عمت �لدنيا باأ�رضها من �أجل زيادة ن�سبة 

�لر�غبات و�ملتربعات ببكارتهن ماد�م �سقر�ط نف�سه 

قال يف حديث خا�ص)ال مانع من �أن تاأتي �ىل فر��سي 

ع�رض ن�ساء يف �ليوم �لو�حد(.

طفل  �أول  �رض�خ  ينتظر  كله  و�لعامل   2074 عام  يف 

فجر  �ملنتظر  �لطفل  نزل  �سقر�ط،  �ساللة  من  �أبي�ص 

�أبي�ص  باأ�سبوعني،  موعده  قبل  �آب  �سهر  من  �لثامن 

من  �لدنيا  به  �حتفلت  �لعينني،  مفتوح  �مل�سامات 

وقبل  جنوبها،  �ىل  �سمالها  ومن  غربها  �ىل  �رضقها 

و�لثالث  �لثاين  �لطفل  جاء  �لده�سة  قطار  ينتهي  �أن 

�أجمل ملوقات  من  وبنني  بنات  و�خلام�ص،  و�لر�بع 

باري�ص ونيو �أورليانز وحتى من مدغ�سقر و�ل�سومال 

و�أثينا و�ساحل �لعاج، خرجت �الأر�ص من ثيابها فرحًا 

وتوزع �ل�سبيان �لبي�ص على �سعاب �لدنيا ومابئها 

بد�ياته  �ىل  �لعامل رحلته  يبد�أ  �أن  �أجل  وزو�ياها من 

�لتي كان عليها منذ بدء �خلليقة، عامل �أبي�ص و�أ�سود 

كما �لليل و�لنهار وكما ت�ساء �لطبيعة بعد �أن �ندثرت 

طبقة �الأوزون وخف �الحتبا�ص �حلر�ري وعاد �لقطب 

بينما  �ملاء،  حتت  ترق�ص  �لدببة  ور�حت  �جلنوبي 

من  جزء  كل  يف  ترق�ص  كالن  �لكوك�ص  ع�سابات 

�سيكاغو وبن�سلفانيا حتى حدود �ملك�سيك.

[ [ [

�الآن، �ل�سقر�و�ت وعار�سات �الأزياء و�ملمثالت رجعن 

�ىل حياتهن �ل�ساخبة بعد �أن فتحن �الأبو�ب و�ل�سبابيك 

يعد  ومل  كانت،  مما  �أكرب  �لبيوت  يف  �ملر�يا  وعادت 

�جلن�ص  عاد  فقد  كالثلج(  �أبي�ص  يكتب)كنت  �أحد  من 

�الأبي�ص بقوة وعادت معه �لفو�رق بني �لغني و�لفقري 

حتكي  �لتي  �لكتب  �آالف  مزقو�  و�لعبد،  �ل�سيد  وبني 

�حلقد  و�سار  �الأر�سية  �لكرة  على  �ل�سود  �سيادة  عن 

�ملكعكل  و�ل�سعر  �ملفلطح  و�الأنف  �ل�سفاه  غلظة  على 

�أكرب مما كان عليه �حلال قبل ما يزيد على خم�سني 

عائدون(  كالن)�لبي�ص  �لكوك�ص  �سعار  وحتقق  �سنة، 

وغرزت �لتفرقة �لعن�رضية مالبها و�أنيابها يف ج�سد 

�لعامل ع�سو�ئيًا هذه �ملرة ويف كل مكان، وعاد ع�رض 

�لعبيد.

بغد�د �لتي جاءت ب�سقر�ط، وغريت �أحد�ث �لدنيا كلها 

مل  و�ل�سود،  �لبي�ص  بني  ما  �لطبيعة  معادلة  و�أعادت 

�أي باب ملوؤ�س�سات بيع  ت�ساأل ومل تعرت�ص ومل تفتح 

�الأوهام، ذلك �أنها ماز�لت تئن حتت �أوجاعها بعد �أن 

�الآن، وال  بيته حتى  �ىل  يعد  �سقر�ط ومل  �أخذو� منها 

�أظنه �سيعرف �لطريق �ىل هنا......ك.
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  �ليوم �لأول:

ب�سبب  �ملخ�رضم  �ل�ساعر  �ملقا�ص،  عبد�لرحمن  �أنا 

مقهى  ر�سيف  يف  قاعد  �أنا  ها  �أجيال،  عدة  حتالف 

و�لق�سيدة مل �أكتبها بعد وينتظرين جمهور ملتقى �ل�سعر 

يف عباب بحر هذ� �الأ�سبوع. منظمو �مللتقى ��سرتطو� يف 

�ل�سهر  يف  حديثا  مكتوبة  تكون  �أن  �مل�ساركني  ق�سائد 

�جلاري، تو�فقا مع �سعار �لدورة �جلديدة للمهرجان: من 

�أجل �حلد�ثة و�لتز�من.

بني يدّي ورقة �ملهرجان، وبها تف�سري مقنَّع ملفهومي 

�حلد�ثة و�لتز�من. ليال طويلة �سهرو� فيها على �إعد�دها 

على ما يلوح.  �إنها ورقة مقّنعة و�أنا متحفظ من �سعارها 

بيد �أين مقتنع مبا وقع فيها.

حدث  بني  �لتز�من  ملفهوم  تف�سريهم  يف  ربطو�  لقد 

�لتفكري يف �لق�سيدة وبني حدث تخطيطها على �لورقة، 

وبني زمن �ل�سهر �جلاري كنهر يف �ل�سحر�ء. �أر�دو� من 

على  وجُهه  َيظَهر  حتى  حلظته  �بن  يكون  �أن  �ل�ساعر 

حقيقته.

�سئم ع�ساق �ل�سعر فعال من �سماع ق�سائد قدمية يطوف 

مهرجان.  كل  يف  متجولني  باعة  مثل  �أ�سحابها  بها 

عقود،  منذ  و�حدة جديدة  ق�سيدة  يكتب  من مل  وبينهم 

وتر�ه د�ئم �حلما�ص وهو يعيد �إلقاء ذ�ت �لق�سائد حيثما 

حل. هذ� بالتاأكيد خارج مفهوم »�لتز�من«. وبناء عليه، 

�ساعر  �ل�ساعر  هذ�  باأن  و�سكينة  طماأنينة  بكل  �أقول 

�آذ�ن  �إىل  بق�سائده  يلقي  بنف�سه وهو  ي�سعر  لكونه  فقط 

�ل�سامعني. لكنه لي�ص �ل�ساعر �لذي ي�سدق عليه مفهوم 

»�لتز�من«. لكي يكون �ساعر� متز�منا ينبغي �أن يربهن 

على قدرته على كتابة ق�سيدة جديدة يف �ل�سهر �جلاري 

�أي�سا. حينها  �أن ينطبق عليها مفهوم »�حلد�ثة«  �رضط 

يكون قد �رضب �لق�سيدة بع�سفوري �حلد�ثة و�لتز�من، 

وحقق �ل�رضطني �ملطلوبني من منظمي مهرجان �ل�سعر.

حد�ثة  من  �ملنظمون  يتاأكد  وكيف  �سائل:  ي�ساأل  قد 

�لكذ�بني،  �أمهر  �ل�سعر�ء  �ألي�ص  وتز�منها؟  �لق�سائد 

�سورة  يف  و�جلديد  �جلديد،  �سورة  يف  �لقدمي  يظهرون 

�لقدمي؟ �ألي�ص �أحلى �ل�سعر �أكذبه، و�أ�سعر �ل�سعر�ء من لهم 

�لقدرة و�لكفاءة على �لتالعب باللغة؟

)- و�إذن؟

- و�إذن ماذ�؟

250 ] كاتب وناقد من �ملغرب. 

ثالث ليال من اأجل 

ق�سيدة رهيفة وجبانة ومتورطة

ر�صيــد يحيــــاوي  ]

من �أعمال �لفنان �أ�سعد �خلرو�سي - ُعمان. 



- و�إذن �سيكذبون على �ملنظمني ويتالعبون ب�سعارهم.

- غري ممكن.

- وما دليلك؟

يلزم  �رضف  ميثاق  �ساغو�  �ملنظمني  الأن  �أوال،   -

�مل�ساركني بالتوقيع عليه.

- وما فحو�ه؟

- فحو�ه �أن ق�سائدهم كتبت يف �ل�سهر �جلاري.

- وثانيا؟

- ثانيا، �ل�سعر�ء و�لنقاد �ملكونون للجنة �ملنظمة لهم 

حد�ص يقيني بكون �لق�سائد حديثة �لعهد.

- قلت لهم حد�ص يقيني؟

- هذ� ما قلته.

- ومن �أين لهم هذ� �حلد�ص؟

ومن  لل�سعر،  معا�رضتهم  طول  من  �كت�سبوه  لقد   -

خروجهم من عنقي زجاجتي �حلد�ثة و�لتز�من.

- هل هما زجاجتان؟

- هما عنقان وزجاجتان.(

�ملهمة �أ�سبحت �ساقة بعد �سماعي هذ� �لكالم. كيف يل 

�أخرج من عنقي زجاجتي �حلد�ثة و�لتز�من  �أن  بدوري 

كي �أكون يف م�ستوى �النتظار�ت وتطلعات وجوه و�آذ�ن 

م�ستوى  �إىل  �الرتقاء  علي  و�جب  �ملهرجان؟  جمهور 

عنقي  من  خرجو�  �أنهم  مبا  �ملنظمة.  �للجنة  �أع�ساء 

لكن  كذلك.  منهما  �خلروج  علي  يتوجب  �لزجاجتني 

�إليهما  �أدخل  مل  و�أنا  �ل�رضعة  بهذه  منهما  �أخرج  كيف 

بعد؟ يتوجب علي �لدخول �أوال فاخلروج بعد ذلك. �إنها 

مهمة �ساقة لكنها لي�ست م�ستحيلة. و�أنا ال �سيء يحول 

بيني وبني طموحاتي. �حلد�ثة علمتني مبد�أين �أ�سا�سني 

هما �لهدم و�إعادة �لبناء. و�لتز�من علمني مبد�أ ثالثا هو 

�لوعي.

�ساأُفّعل �أوال مبد�أ �لهدم، فاأحطم �لزجاجتني. ثانيا، �أُفّعل 

مبد�أ �إعادة �لبناء، باأن �أجمع حويل �سظايا �لزجاجتني، 

�سظية �سظية، وزجاجة زجاجة، �إىل �أن �أ�سبح د�خلهما، 

و�حدة و�حدة بالرتتيب. ثالثا، �أفعل مبد�أ �لوعي، فاأعي 

�أين على وعي بكوين و�عيا بوعيي د�خلهما.

يبقى �خلروج؟ كيف �أخرج من عنقيهما؟ ال ميكن �لتفكري 

فقط  ين�ساأ  حلظي  وعي  �لوعي  الأن  حاليا.  �خلروج  يف 

�خلروج.  �لتفكري يف حلول  �أوؤخر  لذلك  به.  �لوعي  حال 

تفكريي �الآين عليه �الن�سباب على كتابة �لق�سيدة �لتي 

جئت من �أجل �النفر�د بها يف ر�سيف �ملقهى.

لو  متخ�سها.  �أحو�ل  تقلقني  تتمخ�ص.  باأفكاري  �أح�ص 

تتمخ�ص،  لكنها  �أف�سل.  لكانت  ما�ص  �أحو�ل  كانت 

مبعنى �أن بع�سها ميخ�ص بع�سا. �إنها تتماخ�ص �إذن.

كل متاخ�سها �ملقلق هذ� و�لق�سيدة تاأبى �إظهار ر�أ�سها 

�لذين ال يتوقفون عن  �ل�سعر�ء  �أتعجب من  من قدميها! 

ال  �أنهم  و�إما  تتماخ�ص،  ال  �أفكارهم  �أن  �إما  �لكتابة. 

دون  تتماخ�ص  �أنها  و�إما  ما�سها،  بقلق  ي�سابون 

مع  ثرثرة  من  عندهم  �أ�سهل  ق�سيدة  كتابة  تقليق. 

�سديق. يبدو �أن لديهم �لكفاءة و�لدربة على �خلروج من 

�ل�سغرية  �لزجاجات  و�أعتاها  �لزجاجات.  �أعتى  �أعناق 

كزجاجة بها حملول مرطب لالأذن.

�لنهار  قد ال مير علي  �لكتابة.  بد�ياتي، كنت غزير  يف 

بنت  يف  هذه  �أكرث؛  �أو  ق�سيدتني  دبجت  �أكون  �أن  دون 

�أتخيلها، و�أخرى يف �جلد�ول  �جلري�ن، وتلك يف و�حدة 

و�خلمائل. كان ذلك ب�سبب �الحتبا�ص �لعاطفي و�جلن�سي 

ملر�هق له طموحات �أدبية. مع �لتقدم يف �ل�سن تولدت 

عندي حاجات جديدة للكتابة ال تربر غز�رتها. وهذ� ما 

�أو�جهه �للحظة. فها �أنت تر�ين )هل تر�ين؟( خططت عدة 

وخ�رضها  �لق�سيدة  ر�أ�ص  تخيلت  ومزقتها.  �سفحات 

ل�سورة  �مر�أة  �سورة  من  م�سخت،  �أنها  غري  وقدميها، 

بقرة وح�سية. ثم تخيلت قرين �لبقرة �لوح�سية، فظهرها، 

ل�سورة  بقرة  �سورة  من  م�سخت  لكنها  حو�فرها.  ثم 

�سيارة ريا�سية من �سنف بور�ص، لها قرنان فوق غطاء 

�ملحرك وتطل من �أعلى تلة خ�رض�ء على بحرية زرقاء 

�نزلقت  قنا�ص  بينما  �لربي،  �لبط  طيور  عليها  حطت 

�لبحرية، �كتفى بو�سع مذياع  �إىل قعر  بندقيته وهوت 

�سغري على �أذنه ويتابع منه برناما حول كيفية قن�ص 

من  عليها  وتطل  زرقاء  بحرية  على  �حلاّط  �لربي  �لبط 

ولها  بور�ص  �سنف  من  ريا�سية  �سيارة  خ�رض�ء  تلة 

قرنان فوق غطاء �ملحرك.

كل ما خططته باء بالف�سل وعدت لنقطة �لبد�ية. ال �أق�سد 

نقطة �لبد�ية يف �لق�سيدة، بل نقطة بد�ية �لتفكري فيها. 

حايل  لكان  �لق�سيدة  لبد�ية  نقطة  على  عرثت  كنت  لو 

�أردت  �أف�سل. عادة ما تبد�أ �لق�سيدة من بد�يتها.  معها 

�إن من  �لق�سيدة قد تتاأ�س�ص على بد�يتها. بل  �إن  �لقول 

�سذرة.  في�سمونها  �لبد�ية،  بنقطة  يكتفون  من  �ل�سعر�ء 

و�إذ� بدت لهم �ل�سذرة ينق�سها �سيء من حتى �ل�سعرية، 
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�أمر ي�رضي به  �إنه  �أطلقو� عليها ��سم ق�سة ق�سرية جد�. 

�ختلطت،  �ملفاهيم  الأن  �أيامنا،  يف  �لكتابة  يف  �لعمل 

وكذلك �لكتابات.

�ل�سعري،  �ملهرجان  يف  بامل�ساركة  ملزما  �أكن  مل  لو 

جد�،  ق�سرية  �أو  ق�سرية،  ق�سة  تدبيج  على  القت�رضت 

�لبي�ساء.  �لورقة  من  بو��سطتها  �أقت�ص  ق�سي�سة  �أو 

يرتب�ص  وال  �لنقاد،  »يحا�سبهم«  ال  �لق�سة  كتاب  الأن 

جد�  و�لق�سا�سون  �لق�سا�سون  �أ�سدقاوؤهم  بهم 

و�لق�سي�سيون، بخالف زمالئي ورفاقي �ل�سعر�ء �لذين 

�أي�سا.  بهم  يرفقون  ال  ونقادهم  ببع�سهم،  يرفقون  ال 

�ل�سعر.  مهرجان  يف  �ملطلوبني  لل�رضطني  معي  �نظر 

فكتاب �لق�سة مثال ال يو�َجهون مبثلهما ولو يف �ملنام.

�مل�سكلة قائمة يف �ل�سعر وحده. �أما يف �لق�سة فامل�سكلة 

رو�ية  ن�رضو�  كتاب  يوجد  مثال  قاعدة.  وال  قائمة  ال 

و�حدة وظفرو� بلقب رو�ئيني، و�آخرون ن�رضو� مموعة 

وق�سا�سني.  قا�سني  �سفة  وحملو�  و�حدة  ق�س�سية 

ويف �ملقابل، ثمة �سعر�ء ن�رضو� �أكرث من ديو�ن، لكنهم 

مل يفلحو� يف �نتز�ع �سفة �سعر�ء من �الأو�ساط �لنقدية 

وهذ�  وحده  �ل�سعر  يف  �إذن  قائمة  �مل�سكلة  و�ل�سعرية. 

مما ي�سعب من مهمتي يف جعل قريحتي تلهج بق�سيدة 

حتقق �آفاق توقعات �حلا�رضين يف �ملهرجان. غري �أين 

عازم على مفاجاأتهم مفاجاأة �سارة باإخر�ج ق�سيدتي 

�حلديثة �ملتز�منة �إىل �لوجود �ملدرك باالآذ�ن.

�أفكر يف ق�سيدة ت�سري ب�رضعة مفرطة حتى يف �ملرتفعات 

�خلطرية.  �لداللية  �ملنعرجات  يف  تنقلب  وال  �للغوية، 

�ل�سوء  عند  تتوقف  وال  قف،  بعالمة  تعباأ  ال  ق�سيدة 

حو�جزهم  �ل�سعري  �ملرور  بولي�ص  ن�سب  و�إذ�  �الأحمر، 

ذ�ت �الأوتاد �مل�سننة، تقفز فوقها وترتك لهم �لدخان.

ثانية  ويف  �لق�سوى  بال�رضعة  تنطلق  ق�سيدة  يف  �أفكر 

و�حدة تبلغ �ل�سفحة �الأخرية من �لكتاب. تتجاوز حني 

�لدولة  �إد�ر�ت  �أمام  منبهاتها  وتطلق  �لتجاوز،  مينع 

ومر�كز �الأمن حيث يكون ذلك ممنوعا، وتخالف �سو�بط 

�حلمولة فتتعد�ها باأطنان من �الأفكار حتى لتظن �أنها 

�ست�سوي �إطار�ت �لعجالت باالأر�ص.

�أفكر يف ق�سيدة تتحدى �ملنزلقات �خلطرية، و�ل�سباب 

تكون  دكار  باري�ص  ر�يل  يف  �ساركت  و�إذ�  �لكثيف، 

ق�سب  تاأخذ  �لفورموال  �سباق  يف  �ساركت  و�إذ�  �الأوىل، 

�ل�سكر،  ق�سب  نوع  من  �ل�سبق  ق�سب  كان  و�إذ�  �ل�سبق، 

تعلكه وتع�رضه وتبلل به فمها. 

�أفكر يف ق�سيدة تفجر �للغة من �لد�خل �رضيطة �أن �أكون 

ي�سيبني  يوم كامل حتى ال  م�سافة  بجلدي  فار�  بعيد� 

دوي �النفجار باأذى يف ل�ساين.

تت�سع  �لعمومي  للنقل  حافلة  ت�سبه  ق�سيدة  يف  �أفكر 

�سحفيني  وطلبة،  وفالحني  عمال  �ل�سعب،  طبقات  لكل 

باألف ح�سان من  وحمبني وجو��سي�ص، �ملحرك عندها 

�لرهان  �سباقات  يف  �خلا�رضة  �جلاهلي  �ل�سعر  معلقات 

�حلالية.

يكت�سفها  ال  بدون طيار،  ت�سبه طائرة  ق�سيدة  �أفكر يف 

بلد  يف  فت�سقط  فيها،  �لتحكم  ويفقدون  �لنقاد،  ر�د�ر 

ماور وتخلق �أزمة دبلوما�سية بني �ل�سعر�ء.

حيلة.  بيدي  ولي�ص  �سحة  عندي  وما  كهل  رجل  لكني 

و�لطرق  و�ملمنوعات  �ملتفجر�ت  عن  �لكالم  هذ�  وكل 

�لوعرة، طفح به �لكيل، وجنح مثل �ل�سفينة �إىل �ل�ساحل 

�لغربي، حيث تدخلت �لطو�فات وزو�رق �الإنقاذ �ل�رضيعة 

لغة  �إىل  فوريا  ترجمتها  النت�سال بع�ص مفرد�ته ق�سد 

ملمو�سة.

جلنة  ع�سو  ناقد�  �سديقا  يل  �أن  حظي  ح�سن  من 

يف  كتاباتي  يتابع  �مل�سارب،  متعدد  وهو  �ملهرجان 

عر�سته  �سعر  ديو�ن  يل  �أن  يعرف  و�لرم�ساء.  �ل�رض�ء 

ومايل  �أدبي  تقريرين  بتحرير  فاكتفو�  �لنا�رضين  على 

يف حقه. ومن يومها و�أنا �أر�جعه و�أحذف منه �إىل �أن مل 

يبق بني يدي منه �سوى �لعنو�ن.

�ل�سديق  ��ستغل  �الأزمة،  من  تخلي�سي  على  منه  وعمال 

بدر��سته  و�عد�  ديو�ين  عنو�ن  فاأخذ  م�ساربه،  تعدد 

من  �ال�ستفادة  مع  �ملنهجية  �مل�ستجد�ت  �آخر  وفق 

تر�ث �أجد�دنا �لنقاد. وبعد مدة ال �أذكرها، ممكن تكون 

�أن  و�قرتح  �ل�سديق  رجع  عامني،  تكون  ممكن  عاما، 

�ملعا�رضة، وهي  لالأذو�ق  ي�ستجيب  �لعنو�ن حتى  �أغري 

مثل  متفجرة  فحولة  فيه  تكون  و�أن  �مل�سارب،  متعددة 

�لقنبلة �لعنقودية.

�مل�سارب  متعدد  ت�سكيلي  فنان  �إىل  �ساحبي  به  �سار 

�أي�سا، ف�سمم له غالفا �أنيقا مع لوحة طبق �الأ�سل. ثم 

عر�ص �لغالف بعنو�نه على ناقد حمايد ي�رضب لكنه غري 

له مقدمة �سحفية  ي�سع  باأن  و�أقنعه  �مل�سارب،  متعدد 

�لرب�مج  �ل�سحفيات مقدمات  �أجمل   يختارها من بني 

�لتلفزية.
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بعدها تفرغ �ساحبنا فاأجنز در��سة مطولة حول فحولة 

�سجة  در��سته  �أحدثت  �أن  �لنتيجة  وكانت  �لعنو�ن. 

�لندو�ت  �أكرث من دولة وعقدت لها  عاملية فن�رضت يف 

ترجع  �عتربها  من  بني  حولها  و�نق�سمو�  و�مللتقيات، 

بيت  على  ت�سوي�سا  �عتربها  من  وبني  ابه،  لن�سَّ �حلق 

فيها  ووجدت  بها  رحبت  �لغربية  �ملنظمات  �لزوجية. 

�سعف  ب�سبب  باالنقر��ص  �ملهددة  ل�سعوبها  حلوال 

�لفحولة. 

هكذ� ��ستهر �ساحبنا فو�فقت �للجنة �لعلمية على ترقيته 

�إىل �أ�ستاذ كر�سي يف �لفحولة، كما �أ�سبح م�ست�سار� لدى 

�لن�سل  تقوية  وجمعيات  �لنقدية  �لبيطرية  �جلمعيات 

�لثعابني  ومرو�سي  �لثقافية  �لبيئة  وحماة  �ل�سعري 

و�ل�سحرة و�سائدي �لفئر�ن و�لق�سائد و�لقنافذ. �ساحبي 

حمظوظ و�أنا حمظوظ به. هو ع�سو �للجنة و�أنا يقام يل 

عند خروجي ويقعد يل عند دخويل. ووجودنا معا يف 

�ملهرجان �سيك�سبه قيمة م�سافة �إىل �حلد�ثة و�لتز�من. 

لن �أ�سيع وقتي. �ساأبد�أ فيها �للحظة.

)- ياهلل ِ�بد�أ.

- �ساأبد�.

- ِ�بد�أ ِ�بد�أ.

- قلت لك �ساأبد�أ.

- ماذ� تنتظر ِ�بد�أ.

- كيف تريدين �أن �أبد�أ؟

- ��سحذ ذهنك و�بد�أ.

- تق�سد �أن �أ�سحت ذهني و�أبد�أ؟

- قلت ��سحذ ��سحذ بالذ�ل.

- �إذ� �سحذت ذهني �ستاأتي �لق�سيدة ذهنية.

- وما �ملانع؟

- هذ� مالف ملفهوم �حلد�ثة عند منظمي �ملهرجان. 

- مالف ملفهوم �حلد�ثة عند منظمي �ملهرجان؟

- ورقتهم تعد �لق�سائد �لذهنية غري حد�ثية.

عليها  �ستبني  �لتي  �الأفكار  حدد  �الأفكار.  �الأفكار   -

ق�سيدتك �للعينة.

- هذ� مالف �أي�سا للورقة. 

- مالف �أي�سا للورقة؟

ت�سمنت  �لفارط  �لعام  مهرجان  ورقة  �أن  تعرف  �أال   -

�سعار: ق�سيدة بدون �أفكار؟

- يا �أخي حدد �الأفكار ثم �هدمها.

ق�سيدة  يطلبون  �إنهم  تطلبه.  ما  منهم  مقبول  غري   -

بدون �أفكار. �أي لي�ص فيها ر�ئحة �الأفكار، �سو�ء �أكانت 

مبنية �أم مهدمة.

- وماذ� يطلبون بالتحديد؟

- و�هلل ال �أعلم. �ملهم عندهم هو �حلد�ثة و�لتز�من.

- مبا �أنهم كذلك كان �هلل يف عونك.(

�ساأجده  �حلل  حل.  على  لها  �أعرث  �أن  بد  وال  ورطة  �إنها 

�ساأجده، �إن مل �أجده �ليوم فاإين و�جده غد�. ال بد �أن �أعرث 

عليه �أو �أتعرث به، ال بد من �إيجاده. فلم �أتعود �أن تكبح 

�لورطات طموحاتي. و�لق�سيدة ورطة، بل مرد ورطة. 

�ساأدفع �حل�ساب للنادل على �أن �أرجع غد�. يتوجب علي 

�أن �ثبت لنف�سي �أوال، �أنا عبد �لرحمن �ملقا�ص، �ل�ساعر 

ال  �لق�سيدة  باأن  �أجيال،  عدة  حتالف  ب�سبب  �ملخ�رضم 

تقوى على توريطي. �إذ� تورطت هي يف، فلن �أتورط �أنا 

فيها �أبد�. 

�ليوم �لثاين:

�ملخ�رضم  �ل�ساعر  �ملقا�ص،  عبد�لرحمن  �أنا  نعم، 

ول�ست  �ساعر� مغمور�،  ل�ست  �أجيال،  ب�سبب حتالف عدة 

�لذين يحفرون  �الأعد�ء  �لرو�ة  و�أهل�ص كما يدعي  �أهذي 

�إعالميا.  علي  �لتعتيم  يف  ينجحو�  �أن  دون  �حلفر  يل 

�لهادفني،  للمبدعني  �لقلبية  �لر�بطة  ��ستدعتني  موؤخر� 

ومقرها يف جنيف رمبا، الإلقاء �سهادة حية عن جتربتي 

وقد  ومرموقا.  مرقونا  م�رضما  �ساعر�  باعتباري 

�ملبدعني  مع  قلبها  الأن  بالقلبية  �لر�بطة  تلك  �ُسميت 

بالهادفني  �أع�ساوؤها  ف  ُو�سِ كما  �لنقاد.  مع  ول�سانها 

الأنهم يهدفون مرة مرة للكتابة.

وقد �ألقيُت فعال �سهادة حية عن جتربتي كما طلبو� مني 

حرفيا. �إال �أنهم- مع �الأ�سف- روجو� �إ�ساعات مغر�سة 

حول �سهادتي �لتي �ألقيتها. لدرجة �أن �أحدهم مل يخجل 

و�رضح لل�سحفيني باأين �ألقيتها على �الأر�ص ولي�ص على 

فيلم  �إىل  �ألقيتها حتولت  �ل�سهادة حني  و�أن  م�سامعهم، 

ق�سري ي�سعى �سعيا. و�الأخطر من ذلك �أن بع�سهم و�سف 

لي�ست حية ترزق، فيما قال �ملنافقون  باأنها  �سهادتي 

منهم باأنها لي�ست حية �أ�سال، لكنها �أفعى. ثم �رضبو� تلك 

على  ميكانيكية  ور�سة  عقدو�  �لذين  للنقاد  �الإ�ساعات 

هام�ص �مللتقى ظلو� خاللها يتناقدون ويتناقرون مثل 

�لديكة ويتجادلون: هل هي حية �أم �أفعى، هل هي حية 
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ترزق �أم حية ال ترزق؟ �أم ميتة ترزق، �أم ميتة ال ترزق؟ 

�مل�سطلحات  وطرطقة  و�لهرطقة  �ل�سف�سطة  يف  ودخلو� 

ما  يف  وخ�سو�سا  �الأ�رض��ص  بني  �لعلك  ُيطرطق  كما 

م�سدره  �أم  �الإبد�ع  م�سدره  هل  �لرزق؛  مب�سدر  يتعلق 

علقو�  عليها،  متفق  لنتيجة  ي�سلو�  مل  وحني  �لنقد؟ 

ترحما  �سمت  دقائق  عدة  ووقفو�  �أعناقهم  يف  �جلل�سة 

على �أحد �أع�ساء �لر�بطة �لذي وجدوه مربوطا ميتا يف 

ناقد�  حياته  قيد  وكان  �لطائرة،  �ل�سعرية  للكرة  ملعب 

ومبدعا معا.

ترزق.  حية  �سهادتي  �أن  مقتنع  �أنا  حال،  كل  وعلى 

فجانب من �جلمهور �لذي غ�ست به جنبات �مللعب ظل 

من  �للو�تي  �لن�ساء  �أما  يد�ه.  تورمت  �أن  �إىل  يل  ي�سفق 

�أ�سول عربية فزغردن يل �إىل �أن رقدت �أل�سنتهن تعبري� 

موقف  �إنه  مني.  �ملزيد  ل�سماع  �جليا�سة  رغباتهن  عن 

�لثقة  منحني  الأنه  و�العتز�ز  �لفخر  بحرب  �أ�سجله  نبيل 

حيوية  و�أكرث  حية،  �أنها  بد  ال  �سهادتي  باأن  و�لقناعة 

على �الأقل من �ل�سهادة �البتد�ئية. 

يف  عدت  قد  وها  حال.  كل  على  مغمور�  �ساعر�  فل�ست 

يومي �لثاين لذ�ت �ملكان. �أفكاري �أمعنت يف متاخ�سها. 

�لنهار عدة كتب ور�سائل وجهها كبار  ت�سفحت خالل 

�لكتاب للكتاب �ل�سباب. �أر�دو� نقل خرب�تهم وجتاربهم 

�إال  عاما،  ثالثني  منذ  �ل�سباب  غادرت  �أين  ومع  �إليهم. 

�أح�ص ب�سبابها يتنطع �سعريا.  �أن روحي ماز�لت �سابة. 

�أوؤمن باأن �ل�ساعر عليه �أن يحافظ على �سباب روحه باأن 

ما  لقد ركزت يف  �ليوم.  هذ�  مثلي  �لتعلم.  يو�ظب على 

لهم  قر�أت  من  كل  �لق�سيدة.  �قتنا�ص  طرق  على  قر�أته 

�أجمع على �رضورة �لرتب�ص بالق�سيدة دون �لظهور لها، 

كمن يرت�سد طريدة يف غابة. �أجمعو� �أي�سا على وجوب 

ر�سا�ص  وال  حي  ر�سا�ص  ال  �سيدها  يف  ي�ستعمل  �أال 

�لقلب  �لق�سيدة رهيفة  ميت وال ر�سا�ص مطاطي. الأن 

�أن  �أن �لر�سا�ص يجب  وقد ت�ساب مبقتل. �أجمعو� على 

يكون مفرقعا فقط، لكن دون �إحد�ث �سوت. الأن �لق�سيدة 

جبانة، ومرد روؤيتها لبندقية م�سوبة نحوها ي�سيبها 

باالإغماء.

لقد تعلمت من كبار �لكتاب �أ�سياء عظيمة. يف مقدمتها 

�ل�ساعر  ق�ساء  هي  �لق�سيدة  لقن�ص  �الأوىل  �خلطوة  �أن 

�أن �أحترر  على خوفه من مبارزة �لورقة �لبي�ساء. علي 

من هذ� �الإح�سا�ص. �لظاهر �أين �أخاف من بيا�ص �لورق. 

�أن  فبدل  خويف.  على  دليل  خري  م�ساء  �أم�ص  جتربتي 

للورقة، �سط بي  �أجرها  �لق�سيدة كي  ر�أ�سا نحو  �أم�سي 

متاخ�ص �أفكاري بعيد� جد�.

ورقة  ن�سف  مو�جهة  �أن�ساف.  �إىل  �الأور�ق  �ساأقطع 

ثالثة  �ساألتقط  كاملة.  �لورقة  مو�جهة  من  ترهيبا  �أقل 

من  تي�رض  مبا  ن�سفا  ن�سفا  و�أو�جهها  �أور�ق  �أن�ساف 

ورقة  لتناول  �ل�سجاعة  كامل  يف  بعدها  �أكون  �أفكار. 

كاملة وجر �لق�سيدة نحوها. بهذ� ن�سح كبار �لكتاب.

ن�سف ورقة رقم1: �ساأجرب �أن �أكتب دون فكرة م�سبقة. 

هذ� قد يفيدين يف كتابة ق�سيدة دون فكرة م�سبقة، بل 

حتى دون نية م�سبقة. �أي �أين �أم�سك �لقلم ملو�جهة ن�سف 

�أريد  �أو  جتريبيا،  ول�ست  �ساأجرب  قلت  بي�ساء.  ورقة 

فالكتابة  متما�سكة.  كتابة  يف  �أرغب  جتريبية.  كتابة 

�ملتما�سكة يكون لها وقع قوي �ملفعول على �لقر�ء. لكن 

كيف تتما�سك �لكتابة دون �أن تتال�سق، وهل ثمة فرق 

بني �لكتابة �ملتما�سكة و�لكتابة �ملتال�سقة؟

قلت �إين �أو�جه ن�سف ورقة بي�ساء. ورمبا �أكون �أم�سكت 

بن�سفها الأجعله يو�جه �لقلم. �إذ ملاذ� جنعل �لقلم �أمام 

حتدي �لورقة؟ �ألي�ست �لورقة هي ما يتحدى �لقلم؟ ولعل 

�لقلم و�لورقة يتو�طاآن معا ملو�جهة �لكاتب.

يوجد خالف بني �لعلماء حول �جلو�ب �لر�دع الأ�سحاب 

قفزة  عليه  �أقفز  لذلك  �ملو�سوع.  هذ�  يف  �الأ�سئلة 

يف  و�لتال�سق  �لتما�سك  لق�سية  و�أرجع  مو�سوعية 

�إنه  )نعم،  �لتال�سق  م�سطلح  �أف�سل  �سخ�سيا،  �لكتابة. 

وبني  �لقارئ  بني  �لعالقة  يخ�ص  �لتال�سق  م�سطلح(. 

�لن�ص. �أما �لتما�سك فيخ�ص �مليكانيزمات �لتي ترت��سل 

�حلو��ص بو��سطتها بني كلمات �لن�ص. و�حلو��ص ترت��سل 

�جلوهري  �لفارق  هو  هذ�  �ملر��سلة.  هو�ة  من  الأنها 

تر�سل  �خلم�ص  �حلو��ص  الأن  علمي.  حد  على  بينهما 

�إ�سار�ت من �جلهات �لعليا فترتجمها �لكلمات �إىل جمل 

فعلية و��سمية ترت��سل فيما بينها بالربيد �الإلكرتوين �أو 

مبا�رضة. �أما �لتال�سق فمختلف متاما.

�لتال�سق يف �لكتابة يفيد �أنك حني تقر�أ كلمة �أو جملة 

هنا.  لي�ست  �مل�سكلة  �الأبد.  �إىل  بذ�كرتك  تلت�سق  جميلة 

�مل�سكلة يف �أن يلت�سق �أحدهم بكتابة ال تلت�سق باأحد. 

�لكتاب على  �لنوع من  وتتعقد �مل�سكلة حني ي�رض هذ� 

�اللت�ساق بالقر�ء رغم �أنوفهم، فيتحولون �إىل �سوكة يف 

�لعلك.  �أنهم يلت�سقون كما يلت�سق  �أق�سد  �لثقافة.  حلق 
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فما �لعمل معهم؟

�أظن �حلل هو �أن نقوم بت�سخينهم �إىل �أن يرتخو� ويلينو�، 

�أ�سابعنا، مثل كويرة  علك �سغرية،  فنغري �سكلهم بني 

�لتي  �لطاولة  جو�نب  من  ما  جانب  يف  نل�سقهم  ثم 

ن�رضب عليها كوؤو�سنا. وملاذ� نو�جههم بالعنف؟ لعلهم 

�أنهم  �أق�سد  باأنف�سهم.  �سوى  يتم�سكون  يلت�سقون وال  ال 

�حلياة  �إن  ثم  في�سقطون.  مالب�سهم  �أذيال  يف  يتعرثون 

تت�سع للجميع. تت�سع للمتما�سكني وللمتمايلني. وتت�سع 

وتت�سع  بالهاوية.  وللملت�سقني  بالكر��سي  للملت�سقني 

للملت�سقني بالكتابة وملن تلت�سق �لكتابة بهم.

�أو�جه  �لتي  �لثانية  �ملرة  هي  هذه  رقم2:  ورقة  ن�سف 

�أن  �الأف�سل  من  م�سبقة.  فكرة  دون  ورقة  ن�سف  فيها 

�ملو�جهة  الأن  �ل�سياق.  �أوظف كلمة مو�جهة يف هذ�  ال 

تعني �لعنف، والأين ال �أرغب يف �للجوء �إىل �لعنف �سد 

�لكتابة. حتى لو رغبت يف ذلك، هل �أجنح؟

�لعنف  ��ستعمال  من  �أوىل  بالكتابة  �لرفق  يكون  رمبا 

�سدها. �ل�سوؤ�ل �ملحري: هل �لكتابة رفيقة بالكتاب، وهل 

ترحمهم حني ت�سيق �أور�قهم و�أنف�سهم فيدقون �أبو�بها 

متو�سلني �أن جتود عليهم باحلنان و�ملحبة؟

مع�سكر�  نو�جه  وكاأننا  قا�سية،  �لكتابة  نعترب  ملاذ�  ثم 

�لفتاكة؟  و�الأ�سلحة  باملتاري�ص  ومدججا  منظما  لغويا 

�أل�سنا نحارب  �إذ� حاربناها،  �لكتابة جزء� منا؟  �ألي�ست 

وعجزنا  ق�سورنا  نحارب  �أم  نحاربها  فهل  ذو�تنا؟ 

وف�سلنا يف �لتغلب عليها؟

لذلك قلت �إين �آت للورقة �أعزل. فلماذ� �أعزل؟ وهل كان 

علي �آن �أت�سلح لالإتيان �إليها؟ �الإتيان �إليها �أم �إتيانها؟ 

�ألي�ست  �ملعقولية  لكن  معقوال.  �أبقى  �أن  �الأف�سل  من 

تتعار�ص مع �خليال، وهو �ملدخل �لوحيد للكتابة؟

ال  وهذ�  م�سبقة.  فكرة  دون  للورقة  �آتي  �أن  �آثرت  لقد 

�أن �سبق �الإ�رض�ر قد  يتعار�ص مع �سبق �الإ�رض�ر. علما 

موهبة  �لكتابة  �إن  �لقائلة  �لفكرة  مع  �أ�سال  يتعار�ص 

بهذه  و�الآخذون  و�لرت�سد.  �الإ�رض�ر  ملنطق  تخ�سع  ال 

بها  ي�ست�سهدون  �لو�قع  من  حية  �أمثلة  يعطون  �لفكرة 

على �الآثار �جلانبية �ل�سلبية �لناجتة عن �الإ�رض�ر على 

�لتي  �الأمثلة  ومن  �ملوهبة.  تتوفر  مل  لو  حتى  �لكتابة 

لي�ص  ي�رضون  كتاب  وجود  ر�أيهم  على  بها  ي�ستدلون 

فيظلون  كتابا.  ي�سبحو�  �أن  على  بل  يكتبو�،  �أن  على 

يكتبون ويكتبون وي�رضون على �لكتابة �إىل �أن ي�سبح 

�إن  �لقول  وميكن  �لروح.  يثقب  مزعج  �رضير  لكتابتهم 

�سوت �ل�رّض�ر �أح�سن من �أ�سو�تهم. على �الأقل، �ل�رض�ر 

�أما هوؤالء في�ستمرون يف �الإ�رض�ر  �أيام �ل�ستاء.  يرتاح  

و�ل�رضير رغم �خل�سائر �لتي يحدثونها يف �لكتابة ويف 

�آذ�ن �لقر�ء.

عفو�  تاأتي  �لتي  �لكتابة  �أ�ستح�سن  �الأ�سباب  لهذه 

و�رجتاال. تاأتي بالبديهة، وح�سب �لطبيعة، وتبعا للجو 

و�لظروف. وهذ� ال مينع من �سبق �الإ�رض�ر و�لرت�سد، وال 

و�لدخول  �لورقة،  ومو�جهة  �لكتابة  مو�جهة  من  مينع 

يف حرب مفتوحة معها ال تبقي وال تذر مع كل ما ميت 

للكتابة ب�سلة. 

ن�سف ورقة رقم3: �أغر�ين هذ� �لنوع من �لكتابة �لتي �آتي 

فيها �إىل �لورقة دون فكرة م�سبقة ودون تخطيط و�سبق 

�لورقة  �أنه يوجد كتاب يرتكون  �أعرف  �إ�رض�ر وتر�سد. 

موقفهم  مف�رضين  معها،  �ل�سري  يف  م�ستمرين  تقودهم 

بكونهم يكت�سفون. ومنهم من يرى �أن �لكتابة �كت�ساف، 

�أو �أنها ك�سف. )�لك�سف هنا بكل معانيه؛ باملعنى �لطبي 

يختلفون حول  ثم  و�لبولي�سي...(.  و�جلغر�يف  و�ل�سويف 

ما يكت�سف يف �لكتابة وحول ما تك�سفه وتك�سف عنه.

بل يذهب بع�سهم �إىل �لقول باأن �لكتابة تتعدى �لك�سف 

تعري  �لو�قع،  تعري  �إنها  تعري؟  فماذ�  �لتعرية.  �إىل 

كانت  لو  حتى  و�ل�سالم(،  )تعري  �للغة،  تعري  �لكاتب، 

هكذ�  تعري.  �أنها  �ملهم  �جلغر�يف.  باملفهوم  �لتعرية 

يقولون. غري �أن �آخرين يعرت�سون ويقولون �إن �لكتابة 

حتجب �أكرث مما تعري، وتغطي �أكرث مما تك�سف.

] جزء من ن�ص طويل..

)يتبع �لبقية مبوقع �ملجلة باالنرتنت(
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فرح الأّنه �سيتزوج �أخري�ً، من �مر�أة �أحّبتها �أمه، بعد 

من  الأكرث  لب�سها  �لتي  »�لبدلة«  تلك  من  �سجر  �أّن 

ة، يف حماوالٍت بائ�سة الإر�سائها.
ّ
ع�رضين مر

مل يبَق �سوى خم�ص دقائق، وي�سل �إىل بيت خطيبته، 

�لتي �أُعجبْت بها �أّمه، بعد �أْن ر�أتها ونقدتها، وعادت 

�لدنيا،  بابت�سامة متالأ  �بنها فرحة، وهي تقول  مع 

عليها،  �هلل  �سا  ما   « كليب:  بر�أ�ص  رجعت  وكاأّنها 

يا  هالو�سع، وطولها  عيونها  وفتحة  مدّور،  وجهها 

عود �لريحان، وفوق كل هيك ما بترتك فر�ص«.

�أّن �ملفاجاآت  �أْن يفاجئها بزيارته، فهو يعتقد  �أر�َد 

بالطريقة  نف�سه  حّدث  دم.  وخّفة  ظرٍف  عن  تنّم 

�سي�سّد  وهل  �سي�سافحها،  كيف  بها،  �سيلقاها  �لتي 

على يدها، �أم �أّنه �سيظهر لها نعومة ال تنا�سبه؟ بد�أ 

»�لكامري�«  عد�سة  �أمام  وكاأّنه  �ل�سارع،  يف  م 
ّ
يتب�س

وتارة  بها،  �أبد�ً  يهتّم  ال  �لتي  �أ�سنانه،  يظهر  فتارة 

�سرت�ه  �لتي  حالته  يختار  �أْن  عليه  يخفيها.  �أخرى 

عليها. ماذ� �سيعجبها يف �إطاللته؟ �أْن يكون عاب�سًا 

�أمامها، وقد  �أْم يبدو  م »ِحم�ص«، 
ّ
مع قليل من �لتب�س

ماذ�  يعرف  بعد؟ هو ال  ياأِت  �لذي مل  بالفرح  �متالأ 

�سيفعل؟ 

فّكر بن�سائح �أ�سدقائه، وكيف �أّنه �سيخاطب �جل�سد 

فيها؟ حّتى تتهياأ ملا �سيحدث يوم �لزفاف. فّكر فيما 

زرعته �أّمه يف ر�أ�سه. فّكر كثري�ً، وقبل �أْن ي�سل بيت 

�جلو�ل  هاتفه  رّنة  �الأنيقة، حالت  �جلميلة  خطيبته 

�أّي �سيٍء مّما فّكر به. فها هو �ساحب  دون حتقيق 

عمله، وويّل نعمته يفاجئه كالعادة ب�رضورة �لعودة 

�إىل �لعمل، الأمٍر ال يحتمل �لتاأجيل. فهل كانت مثل 

هذه �ملفاجاآت تندرج حتت م�سمّيات �لظر�فة وخّفة 

�لّدم، �لتي �أر�دها يف زيارته لها؟ ��ستب�سل يف تاأجيل 

�لعمل، �أو تاأخري �لعودة، لكّن �الأخري �أغلق هاتفه بعد 

�أْن توعّده بنتائج ال حُتمد عقباها �إذ� مل ياأِت.

�لذي  �ل�رض�ع  الإنهاء  �حلكمة،  �إىل  يلجاأ  �أْن  عليه   
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�حتدم ر�أ�سه، فهو �إّما �أْن يغامر بعمله، �أو يعود �إليه 

دون �أْن يخربها �أّنه كان على بعد خطو�ت من بيت 

�أهلها، لكّن عمله هذ� هو من �سي�ساعده على �لزو�ج 

ر �لعودة.
ّ
منها، فقر

مقاعدها  �متالأت  كبرية،  نقٍل  مركبة  �سوى  يجد  مل 

يجل�سه يف  �أْن  �ل�سائق  من  �مل�سافرين. طلب  بهموم 

�أّي مكان منها، فقوبل طلبه بالرف�ص، الأّن يف ذلك 

مالفة قانونّية، ولي�ص هناك من �سيٍء يجرب �ل�سائق 

قيمة  لدفع  ��ستعد�ده  و�أبدى  �إليه  ل 
ّ
تو�س ذلك.  على 

�ل�سائق،  قلب  رّق  و�أخري�ً  ذلك.  حدث  �إْن  �ملخالفة 

�أجرة  من  �سيدفعه  ملا  و�إمّنا  تو�سالته،  جلملة  لي�ص 

م�ساعفة لقاء تلك �خلدمة.

من  و�حدة  على  يجل�َص  �أْن  �ل�سائق  عليه  ��سرتط   

�أّول عتبة و�سع رجله  عتبات �ملركبة، فجل�ص على 

عليها. 

�أخذ يفّكر يف خطيبته �جلميلة �لتي �أر�د �أْن يحاكي 

�أغنية  �إىل  ي�ستمع  وهو  �ليوم،  ذلك  يف  جمالها 

»مطوبة وغ�سب يفالن« �لتي فر�سها �ل�سائق، لي�ص 

عليه فح�سب، و�إمّنا على �جلميع. توّجه بكامل ج�سده 

وب�رضه نحو �لطريق، وهو يت�ساءل ب�سمت، هل من 

حبيب  »يا  باأغنية  ي�سمع  �ل�سائق  هذ�  �أّن  �ملعقول 

ت�ساوؤاًل  لكّن  ��سمي«؟  �ن�سايل  »�تركني  �أو  �لروح« 

�أّن  �آخر فر�سه عليه مز�ج �ل�سائق، هل من �ملعقول 

خطيبته �قرتنت به، وهي  مغرمة ب�سخ�ص ما، والأّنها 

�أو  �أمام �سديقاتها،  �أْن تر�سي غرورها  �أر�دت  فقط 

الأّنها كباقي �لفتيات حتلم بالف�ستان �الأبي�ص، حّتى 

ولو كان ذلك على ح�ساب م�ساعرها؟ 

�لف�سول وحده �أخرجه من تلك �الأفكار، وجعله يلتفت 

لريى من خلفه، ف�ساهد  قاطعًا خ�سبّيًا �أمام �ملقعد 

�جلال�سني  روؤية  عنه  حجب  وقد  خلفه،  �لذي  �الأّول 

�أنثوّية.  �أقد�م  �أربع  �سوى  يَر  مل  �ملقعد.  ذلك  على 

خطف ب�رضه �إىل �ملقعد �لذي يو�زيه، خلف �ل�سائق 

مبا�رضة، فر�أى قاطعًا خ�سبيًا �آخر، حال بينه وبني 

روؤية وجوه �ساحبات �الأقد�م �ملك�سوفة عليه. 

يف  و�أثاره  �مل�سهد،  ذلك  �سغله  ن�سائية.  �أقد�م  كّلها 

�لوقت نف�سه، حّتى �أّنه متّنى لو كانت م�سافة �لرحلة 

�أطول من ذلك. 

�ساحبتهما  كانت  متامًا،  خلفه  �لّلتان  �لقدمان 

�إىل �ل�سمرة �جلّذ�بة،  مبحاذ�ة �ل�ّسباك، لونهما مائل 

�أظافرهما  على  بد�  وقد  �لكف،  بحجم  �سغريتان 

و�سعته  هذ�  كّل  مثري.  �سارخ  ب�سكل  �الأحمر  �للون 

حافية  �ل�سري  من  مينعها  ال  حذ�ء  يف  �ساحبتهما 

�سوى خيط رفيع بني �أ�سابعها.

�أكرب،  كانتا  بجانبهما،  �لّلتني  �لقدمني  �إىل  نظر   

بهما،  �لتي  �لتجاعيد   وبع�ص  �لثنايا  من  وبالرغم 

ر�آهما  بهما،  كثري�ً  مهتمة  تبدو  �ساحبتهما  �أّن  �إال 

م�سط  يغّطي  �أنيق  حذ�ٍء  يف  و�سعتهما  وقد  خل�سة، 

قدميها فقط. 

 وّجه قبلته نحو �لطريق، حّتى ال ي�سعر به �أحد، مع 

�لرّكاب يغّطون يف نوم تر�ه يف وجوههم  �أغلب  �أّن 

بيوتهم.  يف  يق�سدونه  �لذي  ذلك  من  و�أنفع  �أعمق 

مالت خياالته وغر�ئزه �إىل �لقدم �ل�سغرية، �لناعمة، 

�لدموّي،  �أظافرها  بطالء  �أ�سابعها  �أ�سابت  وقد 

�بنة  هي  �ساحبتها  �أّن  و�فرت�ص  وغر�ئزه،  �سهوته 

من بجو�رها. 

�لف�سول �أي�سًا �سيجعله ينظر �إىل �الأقد�م �الأخرى �لتي 

خلف �ل�سائق متامًا. خطف ب�رضه �إليهّن، ر�أى قدمني 

يبدو عليهما �لرّتف، من فرط �العتناء بهما.  حول 

مف�سل �لقدم �لي�رضى خلخال، ال بّد �أّنها من �أغنياء 

�ملدينة، وال بّد �أّن �ساحبتها ال تعرف �لقيادة، عاد 

يت�ساءل، هل و�سعْت �خللخال، من �أجل �إغو�ء و�إغر�ء 

�لرجال، �أْم �أّنها تريد البنها �لر�سيع �أْن ي�ستدّل على 

مكان وجودها يف �لبيت، عندما ي�سمع �سوته؟ ال �سّك 

�أّنها جميلة جد�ً، و�أّنها يف �لعقد �لر�بع من عمرها. 

ولكّن �ل�سيّء �لذي لفت نظره �أّنها كانت تل�سق قدمها 

بقدم من جتل�ص بجانبها. هل ترغب ب�سيٍء ما منها، 

�أْم �أّنها نائمة ال تتحّكم بحركة قدميها. �لغريب يف 

�إز�حة قدمها، ذلك كان  �أّن �الأخرى مل حتاول  �الأمر 
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كافيًا الأْن ُيلقي بنظرة �إىل �لقدم �مللت�سقة بقدمها.

�ألو�ن على  لكّنها مهملة. فال  �أي�سًا،   كانت �سغرية 

�سبه  حذ�ٌء  يحت�سنها،  جديد  حذ�ء  وال  �أ�سابعها، 

تهتّم  ال  �أّنها  �أو  �حلال،  فقرية  �أّنها  بّد  ال  مهرتئ. 

بنف�سها جّيد�ً.

ة �أخرى �أعاد �ل�سائق ت�سغيل �ل�رضيط، ومن جديد 
ّ
 مر

تلك  من  فظيع  �سد�ع  �أ�سابه  »مطوبة«  �أغنية 

�الأمر  �لّنفور،  على  مو�سيقاها  تبعث  �لتي  �الأغاين 

�ل�سائق  ماطبة  �إىل  �خللخال  �ساحبة  دعا  �لذي 

�ل�سائق  �أّن  فتاأكّد  معًا.  و�ل�رضعة  �ل�سوت،  بخف�ص 

مل يكن يخ�سى �ملخالفة، بل كان كّل هّمه حت�سيل 

�الأجرة �مل�ساعفة .

 �قرتب من �لو�سول، ومل يفّكر مطلقًا بخطيبته، وال 

ب�سّيده يف �لعمل، وال بالعمل نف�سه، بقدر ما �سغلته 

تلك �لوجوه �الأربعة، خ�سو�سًا بعد �أْن نحَت وجه كّل 

و�حدة منهّن، يف حمر�ب غر�ئزه و�سهوته، ويف قمقم 

يقتله  �أْن  كاد  ما  للحظة  �ملخنوق.  �ل�سّيق  رجولته 

بحجة  �لقيام  حاول  �لوجوه.  تلك  لروؤية  �لف�سول 

بلهاء، �إال �أّنه �آثر �إخماد ف�سوله ورغبته يف ذلك، بعد 

�أْن طماأن نف�سه باأّنه �سريى كّل و�حدة منهّن منفردة 

ميلته  و�سعة  فر��سته  من  فيتاأّكد  قو�مها،  بكّل 

�الأنثوّي  �جلزء  هذ�  خالل  من  بالن�ساء،  ومعرفته 

�ملثري، �لذي ال يعني �سيئًا لكثرٍي من �لرجال.

�مل�سافرين،  �إىل  وجهه  �أد�ر  �ل�سائق،  توّقف  فجاأة 

قائاًل ب�سوت عاٍل وغليظ، وكاأّن �لرجولة مقت�رضة 

على حجم �ل�سوت وم�ستو�ه، وال يعلم �أبد�ً �أّن �لكالب 

�سيجارة  مولع  »�للي  تع�ّص:  ما  قلياًل  �لنّباحة 

يطفيها، كل و�حد يدخن بد�ره م�ص هون«. بالتاأكيد 

مل يكن من �أحد قد �أ�سعل »�سيجارة« فاجلميع �سمنًا 

بطريقة  نف�سه  يقّدم  �أْن  �أر�د  لكّنه  ذلك،  يدركون 

متخّلفة، كاأغانيه �لتي ي�سمعها.

�رضيط  �ل�سائق  �أغلق  و�حدة  بدقيقة  �لو�سول  قبل   

�إي�سال  يف  �نتهت  مهمته  وكاأّن  �لنائح،  �الأغاين 

م�ساعره وفكره باحلياة �إىل �لركاب.

فقط،   
ّ
�الأمامي بابها  �ل�سائق  فتح  �ملركبة،  توّقفْت   

ومبز�جه  به   �إعجابهّن  ومدى  �لن�ساء،  كّل  لريى 

و�سلوكه.

كان �أّول �ملغادرين، �بتعد عن �ملركبة قر�بة مرتين، 

�خللخال  ذ�ت  كانت  لروؤيتهّن.  �سغٌف  وكّله  وقف 

وعينني  كبري،  و�أنف  عاب�ص  بوجه  هبطت،  من  �أّول 

منفرتني. و�سعر خ�ِسن. تلتها من كانت خلفه، بوجه 

 ،
ّ
�أزرق، وقامة مثرية، وح�سوٍر بهي مريح، ومنديل 

كانت  من  نزلت  وبعدها  �سّنها.  كرب  من  بالرغم 

�ساحب  بوجٍه  �بنتها،  باأّنها  �عتقد  و�لتي  بجو�رها، 

متكّدر، �إال �أّن �سنو�ت عمرها �لتي مل ت�سل �لع�رضين 

�لتي كانت  تلك  �سوى  يبَق  منحتها ذلك �جلمال. مل 

ت�سّم  وهي  �سمعها  و�لتي  مبا�رضة،  �ل�سائق  خلف 

�سوتها �إىل �سوت ذ�ت �خللخال، تدعوه �إىل خف�ص 

ال  بذلك  وكاأّنها  يفالن«  وغ�سب  »مطوبة  �سوت 

تريد �إبعاد قدمها، �أو �أنها كانت »مغ�سوبة« فعاًل. 

وجهها  عنه  يخّفف  حّتى  ولهفة،  ب�سغف  �نتظرها 

�لتي  �لثالثة  �لوجوه  ر�سم  و�إخفاقه يف  ف�سله  وطاأة 

�سبقتها.

�ألهذ� �حلّد �أنا عقيٌم يف �إجناب وجٍه و�حد، بهذ� حّدث 

�لفتاة  هي  بنف�سه  ثقته  �سيعيد  من  �أّن  وفّكر  نف�سه، 

�لقدم  فتلك  قبيحة.  تكون  �أْن  يجب  �لتي  �لر�بعة 

�ملهملة، و�حلذ�ء �لبائ�ص، ورغباتها �ل�ّساذة، كّل ذلك 

كان كفياًل باأْن تكون �مر�أة، لي�ص لها عالقة باالأنوثة 

�سوى ��سمها.

وجهها  �أذهله  �ملركبة،  من  نزل  من  �آخر  كانت 

�جلذ�ب، و�أده�سته عيناها �للوزّيتان، و�أثاره �سعرها 

�ملجنون،  ج�سدها  �أطر�ف  على  �ملتهّدل  �لك�ستنائي 

�لد�فئ  كالبحر،  �لهائج  ب�سدرها  نزلت  �ملثري. 

ر�أته  �أنوثتها،  بكّل  �الأر�ص  على  تهاوت  كال�ستاء، 

مل  �أّنه  كيف  قبل؟  من  ذلك  كّل  يَر  مل  كيف  �أمامها. 

كانت  �الأربع،  �لن�ساء  �أجمل  كانت  �سوتها؟  ميّيز 

�أّنها  و�أذهله  �أده�سه  ما  و�أكرث  عينه،  ر�أته  ما  �أجمل 

كانت خطيبته. 
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 �لرجل و�لكلب

مع  كلب  �إْقحام  �سبب  عن  �ل�سجن  حر��ص  ت�ساءل 

معتقل يف زنز�نة و�حدة وعلمو� بعد ف�سول عنيد �أن 

�لكلب مل يقبل بفر�ق �سديقه �لذي �نهار على �أر�ص 

بال�سجن  �الإد�نة  قر�ر  �سماعه  بعد  �ملحكمة  قاعة 

َمَدى �حلياة مع �الأ�سغال �ل�ساقة.

عندما كان �حلر��ص يدفعون باأرجلهم �سحن �لغد�ء 

كانو�  للُمْعَتَقَلنْي،  �لباب  حتت  من  �خلبز  وك�رضة 

يحتفظون بعيونهم على �سقة باب �لزنز�نة ملتابعة 

َتفاُعل �ل�سديقني حول �ل�سحن عن كثب.

ياأكل وحده �خلبز مغمو�سا  �لرجل  �لبد�ية، كان  يف 

يف �ملرق ويرتك �لعظم للكلب.

�ململح  �جلامو�ص  حلم  تقدمي  بدء  عند  �الأيام،  مع 

ويرتك  �للحم  وحده  ياأكل  �لرجل  �سار  للمعتقلني، 

�لعظم للكلب.

وعندما بد�أت �الإد�رة ت�سمح بدخول �لدجاج ملطبخ 

�ل�سجن، كان �لرجل ياأكل وحده حلم �لدجاج ويرتك 

�لعظام للكلب.

وعندما هياأ مطبخ �ل�سجن �لكفتة لالأ�رضى، مبنا�سبة 

�حلقوقية  �ملنظمات  �إحدى  عن  �أجنبي  وفد  قدوم 

�سيئا  يرتك  ومل  �لكفتة  وحده  �لرجل  �أكل  �لدولية؛ 

للكلب �لذي مل ي�سدق عينيه،

و�لذي �سمت طويال وهو يحدق يف عيني �سديقه،

و�لذي بد�أ يئن ويتوجع،

و�لذي متلكه نباح م�سعور،

َكَله. اأَ و�لذي �نق�ص على �سديقه َفَ

�لتحدي

 رجل بثالثة �أطفال وزوجة ربة بيت  وعمل غري قار 

ال ميكنه �إال �أن يقبل بالعر�ص �لذي قدمه له زمالوؤه 

�لعمال يف �سيعة �لفلفل �لذين يخربون فعل �حلبة 

�لو�حدة من �لفلفل �حلار كما يخربون عجز �الإن�سان 

على حتمل حر�رتها و�بتالعها وه�سمها.

�لعر�ص يق�سي بتناوله ن�سف كيلوغر�م من �لفلفل 

�حلار مقابل مبلغ مايل يعادل ثالثة رو�تب �سهرية 

متتالية من �لعمل �ليومي �ملتو��سل.

259 ] كاتب من �ملغرب. 
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قبل �لعر�ص فتحلق حوله �ملر�هنون و�أعطوه �لكي�ص 

�لبال�ستيكي وبد�أو� ير�قبون �سري �لعملية ويتدخلون 

ب�رضوط  تذكري�  �و  ت�سويبا  �المر  يقت�سي  حني 

�لرهان.

�لو�حدة  بعد  حبات  �لفلفل  ياأخذ  �لرجل  كان 

�الأخرى ويعر�سها �أمام �ملر�هنني قبل �أن يق�سمها 

على ثالث دفعات ثم يعر�ص على �ملر�هنني ن�سل 

�لفلفل قبل �أن يرميه �أر�سا.

�ل�سمت  عم  فقد  �إجنازه  يف  وفيا  كان  �لرجل  والأن 

�لق�سم  �سوت  غري  فيها  ي�سمع  يعد  مل  حتى  �حللقة 

و�مل�سغ و�لبلع...

يف �لبيت، كانت فرحة �لزوجة و�الأبناء كبرية لكن 

�لرجل مل ينعم بالنوم تلك �لليلة فاحلر�رة �لتي �أح�ص 

تفارقه  مل  حوله  �ملر�هنني  حتلُّق  فرتة  خالل  بها 

وجهه  و�سط  يف  وتركزت  �زد�دت  بل  �لليل  خالل 

وكلتا �أذنيه.

�زد�دت  فقد  للعمل  يذهب  مل  �ملو�يل،  �ليوم  ويف 

�أنفه �لذي بد� �أكرب  درجة �حلر�رة وتركزت �أكرث يف 

حجما من ذي قبل.

يف �ليوم �لثالث، غابت �حلر�رة عن كل مناطق وجهه 

وغاب معها �إح�سا�سه باأنفه.

تتبع  نتونة  ر�ئحة  �لبيت  �ل�سابع، يف جو  �ليوم  يف 

�الأهل م�سدرها حتى و�سلو� �إىل �أنفه.

عند �لطبيب، علم باأن عليه �إجر�ء عملية جر�حية لبرت 

�أنفه مببلغ مايل يعادل رو�تب ع�رض �سنو�ت متتالية 

من �لعمل �ليومي �ملتو��سل يف حقول �لفلفل.

بيب« »َت�صْ

 �قرتب �لطبيب �خلا�ص من �أذن �سيادة رئي�ص �لبالد 

�ملمدد على فر��ص �ملوت وقال له:

- لن تعي�ص �أكرث من �أ�سبوع، �سيادة �لرئي�ص!

 فطلب �لرئي�ص ح�سور ميكروفون وكامري� �الإذ�عات 

يف  ليخطب  جميعها  �الت�سال  وو�سائل  و�لتلفز�ت 

�سعبه نبوته �جلديدة و�إلهامه �الأخري:

- �أيها �ل�سعب �الأبي، لقد كنت دوما ر�عيا لكم وكنتم 

و�أدمغتكم  قلوبكم  لنب�ص  �أن�سُت  يل.  رعية  دوما 

وتن�ستون لقر�ر�تي و�أو�مري. وهذ� �أمري �الأخري: �إن 

�لبالد �ليوم هي �أكرث من �أي وقت م�سى يف حاجة 

ت�سيري  طر�ئق  وت�سبيب  �لبالد  رجاالت  ت�سبيب  �إىل 

�ل�ساب  �بني  و�سيتوىل  �لبالد  دماء  وت�سبيب  �لبالد 

�أمر �لت�سبيب و�أمر �سباب �ليوم حتى ي�سبحو�  �لبار 

�أن يتوىل بعد تلك �حلقبة ت�سبيب جديد  كهواًل على 

يقوده �ساب بار جديد من �سلب �ساللتنا �لبارة على 

�أن يتوىل بعد تلك �حلقبة ت�سبيب جديد يقوده �ساب 

بار جديد من دوحتنا �ملجيدة على �أن يتوىل بعد تلك 

�حلقبة ت�سبيب جديد يقوده �ساب بار جديد من ن�سلنا 

�لعظيم على �أن يتوىل بعد تلك �حلقبة ت�سبيب...!

�إىل  �لبالد  �سباب  كل  خرج  �لرئا�سية،  �خلطبة  بعد   

عليها  كتب  الفتات  حاملني  للتظاهر  �ل�سو�رع 

رجال  بعد  لريددو�  �لرئي�ص  �ل�سيد  خطبة  من  نتف 

�ل�سعار�ت  �لتظاهرة  مقدمة  يف  �ال�ستخبار�ت 

�ملكتوبة على �لورق و�ملوزعة على �جلميع...
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�ليوم �لتايل، �أور�سليم، ق�رض �لكاهن �الأكرب.

�ساخطا يطارد حنان  ذبابا �سغري� يحوم حول وجهه 

�لنحيف �سيخوخة.

- �آه ! فلتخل�سونا من هذ� �لعذ�ب.

- �حلر�رة. يعلق كيفا�ص، يف كل ف�سل ربيع يحدث هذ�، 

�أما يف �ل�سيف فالو�سع �أ�سو�أ.

- هل و�سعتم �ل�سباك على �لنو�فذ؟

- نعم، لكن �لثقوب لي�ست �سيقة كفاية. ينبغي �لتفكري 

يف تغيريها.

- �إذ� فلتغريونها.

حلظات  يعرف  كيفا�ص  �أ�سبح  �ملعا�رضة،  لطول  نتيجة 

تغري مز�ج حميه، فبدون �سبب حمدد، ميكن لهذ� �الأخري 

�أن ينقلب من �حلالة �الأ�سد لطفا �إىل حالة �سخط  �سديد. 

�نتقاد�  يظهر  �أن  ي�ستطيع  ال  فهو  �الأحو�ل،  كل  يف 

�حلاخام  فهو  جد�،  مهمة  �سخ�سية  فحنان  جتاهه، 

�الأكرب لل�سنهدرين. وهذ� يعني �أنه �ل�سخ�سية �الأوىل يف 

�إ�رض�ئيل، فهو ممثل �ل�سعب �ليهودي لدى روما.

عر�ص  تيرب  �عتلى  عندما  �حلظوة  زو�ل  عرف  لقد 

�المرب�طورية.

لكن رغم عزله عن مهامه فقد ��ستطاع- بقوة �لر�سوة 

وماز�ل  �سهره.  �إىل  ثم  �أبنائه  �إىل  مكانته  ينقل  – �أن 
ميار�ص هيمنته �لكربى يف �ملجل�ص. يف �حلقيقة �إذ� كان 

كيفا�ص ير�أ�ص �ل�سنهدرين، فاإن حماه يحكم يف �لظل.

- �إذ�، ي�سيف حنان، بنفاد �سرب، �أين هم؟ 

- لقد و�سلو� للتو �إىل �أور�سليم، ولن يتاأخرو�.

�سندفع  و�إال  جديدة،  �أخبار  لديهم  تكون  �أن  �أمتنى   -

م�ستقبال �لثمن غاليا، �إنها كارثة وفاجعة. ها نحن قد 

وقعنا يف �مل�سيدة �لتي و�سعناها باأنف�سنا.

جرعة  ي�رضب  �خلروب.  كاأ�ص  �إىل  يده  كيفا�ص  ميد 

ويعلق:

- �سحيح �أن �الأمور مل ت�رض كما خططنا لها، لكن هذ� ال 

مينع من �أننا مازلنا �أ�سياد �ملوقف، نحن...

- �أ�سياد �ملوقف؟ �لرجل ما ز�ل على قيد �حلياة ر�ف�سا 

مغادرة �لبالد. �إنه منون وكجميع �ملجانني، فاإننا ال 

ميكن توقع ت�رضفاته.

- �سي�ست�سلم، لقد خريناه بني �ملنفى �أو �ل�سجن �ملوؤبد.

ي�ستند �لعجوز �إىل حا�سيتي مقعده وينه�ص ب�سعوبة ثم 

يبد�أ يف ذرع �لقاعة طوال وعر�سا.

- وبت�رضف �أخرق متنحونه و�سائل للكتابة!

من  دفعناه  �لذي  �لثمن  هذ�  كان  نتائج،  بال  تنازل   -

ما  قيمة  كانت  مهما  �الأحو�ل  كل  ويف  تعاونه،  �أجل 

يكتبه فال �أحد �سيوؤمن به وخ�سو�سا �أن ال �أحد �سيتمكن 

من قر�ءته: نحن متاأكدون من ذلك.

يرد كيفا�ص:

�لوقت  يف  �جلليلي  هذ�  لكان  بيدي  �الأمر  كان  لو   -

�حلايل يرقد د�خل قرب مهول يف عمق �أعماق �سحر�ء 

يهوذية.

] قا�ص ومرتجم من �ملغرب.

] �لف�سل �لثالث من رو�ية »�أنا ي�سوع«.
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»اأنــا ي�صــوع« 

جيلربت �صينويه

ترجمة �صعيد بوكر�مي]

جيلربت �صينويه:

عا�ض   1947 �صنة  م�صر  فـي  ولد 

وتاأثر  ومراهقته،  طفولته  فيها 

تلك  بانعكا�ض  الفرن�صي  الروائي 

على  حياته  من  املهمة  املرحلة 

كتاباته الفكرية والتاريخية..



- قتله ؟ نحن قتلة �أمام �لرب، دماء على �أيدينا، نحن 

...؟

- و�إذ� هرب؟ هل فكرت يف هذ�؟

ليال ونهار�.  �مللي�سيات  �نه مر�قب من طرف  م�ستحيل 

على  �لقب�ص  ليلة  �أذنه  قطعت  �لذي  مالكو�ص  �أقلهم 

تتاح  لو  �سعيد�  �سيكون  مريديه،  �أحد  طرف  من  ي�سوع 

ي�سوع  ي�ستطيع  ولن  �ملهمة،  بهذه  للقيام  �لفر�سة  له 

�الإفالت منه �أبد�. زد على ذلك ففيم �سينفعه �لهرب؟ هل 

�سيذهب عند مريديه ليقول لهم:« مل �بعث �أبد�، لقد كذبت 

عليكم، ل�ست �ملنقذ �لذي تنتظرونه » هذ� غري معقول!

يرفعه  �سدره،  يزين  �لذي  �لذهبي  �لعقد  حنان  يدير   

قليال ثم يطلقه.

- يف كل �الحو�ل، هل �سبق له �أن �أعلن �أنه ي�سوع �لرب؟ 

�أنا �سخ�سيا مل يقل �أمامي ذلك.

ينتف�ص كيفا�ص:

- لكني كنت �أعتقد...

- ال �سيء، ال تعتقد �أي �سيء، لقد �حتفظت بكل عبار�ته 

يف ذ�كرتي. يف �أية حلظة، مل يعلن ذلك �أمامي.

يقف كيفا�ص بدوره ويتجه نحو حماه.

- حنان...)وجها لوجه(...بالن�سبة يل فقد �أعلن بجالء:« 

�أنا ي�سوع«. �أنا بدوري �تذكر جميع عبار�ته، كان جو�به 

�لرب؟« فرد: »ها قد قلت  �أنت ي�سوع �بن  حا�سما. »هل 

ذلك!«

يهز �لعجوز كتفيه:

�الأ�سلوب  يف  تتمثل  كلها  �مل�ساألة  جو�با،  لي�ص  هذ�   -

�مل�ستخدم. كم مرة حدث �أن كنت يف حالة غ�سب وتعب 

من �سخ�ص فظ، فاأرد عليه: »ها قد قلت ذلك! ها قد قلت 

ذلك!« و�أنا �أ�سمر:« ال د�عي لهذ� �حلديث، لقد ��ست�سلمت« 

عدمية  ملناق�سة  حد  لو�سع  �لوحيدة  �لطريقة  هي  هذه 

�لفائدة. مع �لعلم �أن مثل هذه �ملناق�سات تكون فا�سلة 

عن  يتوقف  مل  �لتي  �لرب«  �بن  »�أنا  عبارته  �أما  �سلفا. 

ترديدها، فاإن �أي �أمي يعرف �أنها عبارة ماألوفة جد�. 

وهي و�ردة يف �لكتاب �أكرث من مائة مرة.

خالل  �لهيكل،  هذ�  »هدمو�  بجر�أة:  معلنا  جدف  لقد   -

ثالثة �أيام �ساأغري مكانه«.

هيكال  يق�سد  كان  لقد  كيفا�ص،  �أخي  خطاأ،يا  هذ�   -

�آخر.

�لتفت �لكاهنان يف حلظة و�حدة يف �جتاه من قال هذه 

�لكلمات: نيقودميو�ص وبجانبه يو�سف �لر�مي.

- �ل�سالم عليكما،

 يرحب حنان كنا يف �نتظاركما.

جتاهل كيفا�ص �لرد على �لتحية و�أ�رضع مت�سائال:

- ماذ� تق�سد بهيكل �آخر؟ ح�سب علمي ال يوجد هيكل 

و�حد يوجد يف �أور�سليم.

قامة  م�ستوى  �إىل  لي�سل  �لدرجات  نيقودميو�ص  �رتقى 

�لرجلني.

- �أعتقد �أنه يف ذلك �ليوم كان يق�سد هيكل ج�سده.

يدعو حنان �لرجلني للجلو�ص. يلتحق بدوره بقعده.

- �إذ� فقد حدثتماه ؟

يرد نيقودميو�ص:

- نعم، حلد �الآن ماز�ل يكابر وال يريد �أن يعرف �سيئا 

على  لي�ص  وهو  كثري�  تعذب  �لرجل  الأن  عادي  وهذ� 

درجة كبرية من �لوعي، غري �أنني متاأكد �أنه �سي�ست�سلم 

يف نهاية �المر. �مل�ساألة م�ساألة �أيام �أو �ساعات.يف كل 

�الأحو�ل فالوقت يف �ساحلنا.

ي�رضخ حنان هائجا:

- �أنت يا نيقودميو�ص، �إنه خطاأك، كانت فكرتك.

-  يا �أخي، كن مت�ساحما قليال ، كيف ميكننا �أن نعلم �أن 

�لليلة �لتي �أخرجناه فيها من �لقرب كان ماز�ل على قيد 

غر�ص  حينا  �الأمر  من  حتقق  �لع�سكري  �أن  كما  �حلياة. 

رحمه يف خ�رضه. بالن�سبة لنا جميعا مل يكن لدينا �سك 

حجر  حر��سنا  �أد�ر  عندما  لكن  مات.  قد  �لنا�رضي  �أن 

�لقرب �كت�سفنا �نه مل ميت.

يح�سم  ميوت.  ترتكوه  �أن  �ملفرت�ص  من  كان  �إذن   -

حنان

ثم  �لر�مي  يو�سف  يعرت�ص   تنهار.  خطتنا  لن�ساهد   -

يتابع: بل ليتحول كل ما �أجنزناه �إىل ال �سيء.

يتدخل كيفا�ص بوجل: 

- بخ�سو�ص �حلر��ص... �أال توجد ماطرة من �أن يف�سو� 

�ل�رض.

يهز يو�سف ر�أ�سه بالنفي:

- يف هذ� �لوقت بالذ�ت يوجدون خارج �لبالد ومعهم 
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مال و�فر يكفيهم حتى نهاية عمرهم.

�سمت ج�سيم يغطي �لقاعة.

ي�ساأل حنان.

هنا  يوجد  �لنا�رضي  �ن  تقول  �لتي  و�ال�ساعات   -

وهناك... �أظن رجالنا من حر�سو� على ذلك؟

يبت�سم يو�سف:

هذ�  يف  للتحرك  نحتج  مل  �لتوقعات،  لكل  خالفا  ال 

وهذ�  تطلعاتنا،  يفوق  مبا  ت�رضفو�  فمريدوه  �الجتاه، 

جيد. 

يزيح خيطا رفيعا عن كمه ويتابع:

-  فلنحافظ على برودة �أع�سابنا، �سي�ست�سلم �أنا متاأكد 

من ذلك.

- و�إذ� رف�ص؟ يت�ساءل حنان.

يرتدد نيقودميو�ص ثم يقول:

-�إذ� �سن�سطر �إىل �ختيار حل �آخر...

ينظر كيفا�ص �إىل �الأر�ص.

يعدل حنان ��ستد�رة �لعقد حول �سدره.

   �سعاع �سم�ص قانية يخرتق �لنافذة ويتحطم مبحاذ�ة 

�أقد�مهم.

يف نف�ص �ل�ساعة، يف مكان ما من يهوذية.

ثم  متوفر�،  ماز�ل  �لقنديل  زيت  �أن  من  ي�سوع  يتاأكد 

يو��سل �لكتابة:

لكي  �لعامل  �ىل  وجئت  ولدت  »لقد  �حلاكم:  على  رددت 

�أقول �حلقيقة، فكل من �سي�سمع �سوتي �سيعرث فيه على 

�حلقيقة« ورد� على كلماتي، 

يفهم  مل  بدوره  �حلقيقة؟«  هي  »وما  ب�سالفة:  �ساأل 

خادما  للعامل  منظوره  د�خل  متقوقعا  كان  فقد  �سيئا. 

لالمرب�طورية، كان بيالت �أعمى،�أعمى، �أعمى. يظن �أن 

�لتطهري من جرمية يتم مبجرد غ�سل �ليدين يف 

�أنا بريء من دم هذ� �لعادل« ثم عندما  �لقدح معلنا:« 

حياة  ��ستبد�ل  مقرتحا  �مل�رضحية  �للعبة  هذه  �إىل  جلاأ 

هذ� �ملجرم ي�سوع بار�با )�أو بار�با�ص �ملرتجم(

بحياتي. �أي هدف كان ي�سبو �إليه، ال�سيء، كانت �حليلة 

�الأخرية لهذ� �لنذل.

كيف ميكنه �أن ي�سدق �أن هذ� �جلمهور �لهائج �سيتخلى 

عن �لفري�سة �لتي �ختارها؟ عندما يغرز حيو�ن متوح�ص 

�أن يثنيه عنها.  �أنيابه يف حلم �سحيته، ال �سيء ميكن 

�أن ي�سطر منذ �الزل كل  �لرب  يف كل �الحو�ل فقد �ساء 

من  تتغري  �أن  ميكن  رمل  ذرة  فال  حياتي.  تفا�سيل 

موقعها �إال مب�سيئته.

كنت �أعرف، وعرفت دوما.

�لذي  �لنا�ص  �أيدي  �الن�سان بني  �بن  يو�سع  �أن  » يجب 

�سيحكمون عليه باملوت وي�سلمونه للكفار كي ي�سخرون 

منه ويهينونه ويب�سقون عليه«

�أوؤجل  كنت  لهذ�  �سيحدث،  هذ�  �أن  د�ئما  �أعرف  كنت 

�لذهاب �إىل �أور�سليم. كنت �أعلم �أن �خلطر يوجد هناك، 

كانو�  �لذين  �لكهان  من  للهرب  دفعني  ما  �أي�سا  وهذ� 

يحاولون �لقب�ص علي. حدث ذلك على بعد فر��سخ من 

يوحنا  �لتقيت  حيث  �ملكان  عن  بعيد�  لي�ص  �الردن. 

�أح�ص  ومل  هربت  �لفر�ق.  من  �سنو�ت  بعد  �ملعمد�ن 

�الردن  �لنهر)نهر  مياه  من  �قرتبت  حتى  بالطماأنينة 

�ملرتجم ( عادت �إيل ذكرى يوحنا.

كان يوحنا يف نظر بيالت تلك »�حلقيقة �لغريبة«. ولد 

لكنه  بالوالدة،  كاهن  �أي  كهنوتية،  �أ�رضة  يف  يوحنا 

�المتياز�ت  يرى  وهو  غا�سبا  كان  �آخر.  طريقا  �ختار 

�لتي يح�سل عليها �لكهنة ثروتهم �ملتز�يدة وتو�طوؤهم 

�مل�ستمر و�ليومي مع �ملحتل �لروماين. كان يوحنا يف 

�سيء  كذلك.ال  معا  كنا  للطهارة  متعط�سا  ذلك  خ�سم 

ميكن �ن ي�سفي غليلنا.

�لنا�رضة  بني  نادر�:  �إال  نلتق  مل  مر�هقتنا  فرتة  خالل 

مرة  كل  لكن يف  ميل)1(  مائة  �مل�سافة   تبلغ  و�خلليل 

يكون �للقاء مبهجة. كان يوحنا يكربين بب�سعة �سهور 

غري �أن ب�سرية رجل كبري كانت ت�سكنه. يف نف�ص �لوقت 

بد�خله  �أن  لو  كما  �أعماقه،  يف  تزمر  �لثورة  كانت 

يتحدث عن عامل خال من  كان  �الأنهار غا�سبة.  تهدر 

�المتياز�ت بعيد �لكهنة و �أطماعهم. عامل حقيقي. كان 

يحلم بفجر جديد يتحقق فيه ن�رض �لرب، وجالء �مللوك 

�لغرباء لت�سود �لطهارة �لعامل برمته.كان غالبا ما يرفع 

قب�سته مردد� كلمات عي�سى: »�إ�سمعي �أيتها �ل�سماو�ت، 

ورعيت  �أطعمت  لقد  يكلمك،  �لرب  الأن  جيد�!  ��سغي 

�الأبناء، لكنهم متردو� علي، �لعجل يعرف مالكه، �حلمار 

يعرف زريبة �سيده، �أما �إ�رض�ئيل فال تعرف �سيئا. ال ميلك 
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�سعبي �أدنى ذكاء. �للعنة على �المة �ملذنبة، على �ل�سعب 

�لغا�سم، على �لعرق �ل�رضير، على �الطفال �لفا�سدين!«

دق  عمري،  من  ع�رض  �لتا�سعة  بلغت  وقد  �سباح  ذ�ت 

يوحنا بابنا، تكبد م�سقة �ل�سفر ليخربين �أن و�لده زكريا 

قد مات. مل ت�ستطع �أمه �إليز�بيث حتمل �مل�ساب.

- �ساأرحل، قررت �أن �ألتحق بطائفة �الأ�سنيني)2( . 

مل يده�سني قر�ره الأنه �سبق له �أن حدثني مر�ر� عن هذه 

على  قمر�ن  يف  تقيم  كانت  �لتي  �لن�ساك  من  �لطائفة 

�سفاف �لبحر �مليت، يف عزلة عن �لعامل. لقد �رضح يل 

طريقة عي�سهم ونظرتهم للعامل، وتوقعاتهم. بالن�سبة له، 

تعترب هذه �لطائفة �أعدل من يوجد على �أر�ص �إ�رض�ئيل. 

ثم طلب مني �أن �أر�فقه يف رحلته.

- �رحل معي، �أعرفك جيد�، ��سطر�مك �أكرث مما يلتهمني. 

غام�سة.  قوة  نظرتك  يف  �أرى  مثلي.  تبحث  �أي�سا  �أنت 

�أنت �سامت لكنك تبدو كما لو �أنك ت�رضخ. تبدو غائبا 

لكنك حا�رض �أقوى من �لزمن. هيا معي، هناك �سنكرب.

- يوحنا، ل�ست م�ستعد� لذلك، �أف�سل �لنبيذ و�خلبز.

مل �أكن �أكذب، ي�رض باإحلاح:

- ي�سوع، هيا معي.

من  كبري  عدد  �لوقت.  بع�ص  �أحتاج  بعد،  فيما  رمبا   -

�الأ�سئلة تتد�فع يف ر�أ�سي.

و�سع كفه �الأخوية فوق كتفي، �أوقفني م�سمر� مدة من 

�لزمن، ثم قال بنربة غريبة:

- �ساأنتظرك، �ساأمهد لك �لطريق.

�أقلب  باأ�سئلتي.  �أختنق  �أكاد  و�أنا  و�سهور  �أ�سابيع  مرت 

حياتي كما يقلب �ملحر�ث تر�با دون بذور، ثم خل�ست 

�إىل �أن يوحنا رمبا كان على �سو�ب. وفكرت �أن �الأجوبة 

�لوردي،  �ل�سو�ن  ه�ساب   �سفوح  على  هناك  توجد 

فقررت �لذهاب لاللتحاق بيوحنا.

�أتذكر.

و�أمطروين  �إخوتي  �أعلنت خرب رحيلي عار�سني  عندما 

باالنتقاد�ت �إال جاك. يعتقدون �أن من و�جب �الأخ �الأكرب 

�أن يبقى �إىل جانب �لعائلة. �أبي ف�سل �ل�سمت �أما مرمي 

فكفكفت عرب�تها.

خدي  فوق  كفها  �أمي  و�سعت  فقط  �ملنزل  مرج  عند 

�عتقدت  �أبد�«  تن�ص  ال  لكن  بني،  �ذهب،  وهمهمت:« 

�نتظار  يف  د�ئما  �ستكون  �أنها  تعلمني  �أنها  حلظتها 

عودتي. لكني كنت مطئا. كانت تق�سد -ومل �أ�ستوعب 

�الأمر �آنذ�ك-

» التن�ص مل �أتيت �إىل هذ� �لعامل«.

�مليت.  �لبحر  �إىل  �لنا�رضة  من  طويلة  �لرحلة  كانت 

كانت منا�سبة للتفكري و�لتاأمل.

بيت  كان  وعا�سف.  ماطر  يوم  يف  قمر�ن  �إىل  و�سلت 

�لن�ساك منت�سبا د�خل منظر قاحل. ولي�ص بعيد� عن هذ� 

�لبحر �مللعون ذي �ملياه �لثقيلة بامللح �لتي ميكن �أن 

جتعل �حلجر يطفو على �سطحها، مياه متما�سكة لدرجة 

�ملحيطة  �لقليلة  �الأ�سجار  �أما  �الأ�سعة.  متت�ص  �أنها 

فتجعلك تفكر �أنها عظام �أمو�ت ممتدة نحو �ل�سماء. 

كان �أولئك �الأ�سخا�ص يلقبون بـ»�أبناء �سدوق« حر��ص  

يبجلون  كانو�  مو�سى.  �أخو  هارون  �مل�ساهرة.ذرية 

»�سيد  �سبب ب  �أعلم الأي  بـ»�ونيا�ص«، وال  يلقب  كاهنا 

�لعدل«. يتعلق �الأمر ب�سخ�ص حكيم، قتله ملك كافر منذ 

زمن بعيد.

كان قد ق�سم �لنا�ص �إىل ع�سبتني: �أبناء �لظلمات و�أخرى 

هي �أبناء �لنور، �لتي تنتمي �إليها طائفة قمر�ن. بالن�سبة 

�لب�رض �ملوؤهلون  �إليها باقي  �لظلمات ينتمي  �أبناء  لهم 

�ليهود  للوقوع يف �خلزي و�لعار. كل باقي �المم وكل 

مالك  ير�سله  �لهالك  �إىل  �سينتهون  طائفتهم  خارج 

�لرب  من  غ�سبا  �لكو�رث  حتت  فريزحون   �مل�سائب، 

�ملنتقم، وبهذ� ي�سبحون �سحية فزع بال نهاية وخزي 

�أبدي، بال هو�دة وبال �نقطاع.

فكتاباتنا  �لعبار�ت،  هذه  ��سمع  و�أنا  �حلزن  غمرين 

�ملقد�سة زخمة بالوعيد و�لدم �مل�سفوك �إىل درجة �أنني 

�أكون  عندما  �مل�ساء�ت  بع�ص  يف  �ل�رض�خ  �أ�سمع  كنت 

ر�أ�سي  تقتحم  �الأ�سو�ت  كانت  فر��سي  فوق  م�ستلقيا 

م�ساهد  عيني  �أمامي  مرت  ليلة  كم  �آه  حلمي.  وحترق 

�آمر�:  �لرهيب  مو�سى  �سوت  �سمعت  ليلة  كم  �ملذ�بح! 

بيتا  بيتا  �ملوقع  وجوبو�  �خرتقو�  �سيوفكم،  تقلدو�   «

وليقتل كل و�حد منكم �أخاه و�أبويه« يف ذلك �ليوم قتل 

ما يقارب �لثالثة �أالف �سخ�ص من �ل�سكان.

عن  تبحثو�  »ال  يهوه:  مبادئ  مع  هذ�  يتعار�ص  �أال 

�النتقام، ال حتقدو� على �أطفال �سعبكم ، �أحبو� �أقاربكم 
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كما حتبون �أنف�سكم«

رف�ست فكرة �أن يلعن �الأب �أطفاله. عيناي كانتا تقر�آن 

وتفهمان. قلبي كان  يدرك وينزف.

�ستحب قريبك كما حتب نف�سك.

هذ�  �سك  بال  �لكلمات.  هذه  �سوى  �سماع  �أريد  �أكن  مل 

نتيجة �سدمتي من ق�سوة والت�سامح �الأ�سينيني .

كنا مرتهبني د�خل دير ، ال نتناول غري �خلبز وجذور 

�لنباتات و�لفو�كه. كان �للحم ممنوعا، و�رتد�ء �ملالب�ص 

وكانت  �البي�ص،  �ل�سوف  �رتد�ء  يجب  كان  حمرما: 

�الأيام و�ل�سنو�ت.  تفر�ص علينا طريقة خا�سة حل�ساب 

فبالن�سبة لالأ�سنيني فالتقومي �جلديد كان تقوميا مدن�سا 

ومن هنا كان �حتفالنا باالأعياد يتم يف �أوقات خاطئة. 

وهذ� �أحد �الأ�سباب �لتي دفعت ��سحاب هذ� �ملذهب �ىل 

يف  كنا  الننا  م�ساحبتنا  �و  �ملعبد  يف  �ل�سالة  رف�ص 

نظرهم – نحن �ليهود – مغت�سبني.

مل �أ�سعر �أبد� باأي حتفظ لل�سالة رفقة �أهلي، �أو �أن �ألقن 

د�خل �حلرم �لقد�سي. بالن�سبة يل كانت �الأمور طبيعية.

حياتنا  من  مهما  حيز�  ت�سغل  �الغت�سال  طقو�ص  كانت 

�ليومية. حمام للتطهري ي�سبق كل وجبة طعام. وللتذكري 

فاملاء مل يكن متو�فر� يف �جلو�ر مبا يكفي ليغمر �جل�سد 

�أميال  ثالثة  م�سافة  نعرب  �أن  علينا  كان  لهذ�  بكامله، 

ذر�ع.

�أو �سناعة �ل�سالح  كان ممنوعا علينا ذبح �حليو�نات، 

عندما  �لطائفة  �أع�ساء  كان  بالتجارة.  �ال�ستغال  �أو 

ينتهون من �لتعلم �لذي ي�ستغرق ثالث �سنو�ت، يق�سمون 

�أن يتخلو� �إىل �الأبد عن جميع ملذ�ت �حلياة.

يف بد�ية �الأمر، �عتقدت �أن روؤيتهم للعامل جتذبني، قلت 

يف بد�ية �الأمر فقط الأنني �سيئا ف�سيئا ر�أيت �لهوة �لتي 

تف�سلني عن هوؤالء.

كانو� يوؤكدون �أن �لتوبة عن �خلطاأ ال ت�سح على �ملذنب 

و�لعدو. و�إذن ما جدوى �لتوبة من �الأ�سل؟ �أما �أنا فكنت 

�أفكر: » �إذ� كنت حتب �لذين يحبونك، ما هو �جلز�ء �لذي 

ت�ستحقه؟ و�ذ� كنت تلقي �ل�سالم على �إخوتك فقط، هل 

تفعل �سيئا ��ستثنائيا؟ �أال يت�رضف �لوثنيون هكذ�؟

كانت هناك �أي�سا تلك �لقو�نني �ل�سارمة �ملفرو�سة يف 

�الآخر  كلم�ص  �حلميمة،  �الأ�سياء  حتى  �ملجاالت  جميع 

�أحدهم  �سوهد  �إذ�  �لتنا�سلية.  �الأع�ساء  ك�سف  �أو  باليد، 

ثالثة  ملدة  يعاقب  فاإنه  ملح،  �سبب  بال  عاريا  مي�سي 

�أ�سهر.

يف �حلقيقة، �سبب قطيعتي مع �الآ�سنيني كان يف مكان 

�آخر: كانت هذه �لطائفة  تعي�ص ر��سية بالو�قعيتها، يف 

�ملنت�سبة  قريتهم  كانت  عقيم.  �نتظار  �أنه  �نتظار،غري 

غري  �إخفاوؤها،من  ميكن  وال  للعيان  بادية  �جلبل  فوق 

�ملمكن �أن ن�سيء م�سباحا لن�سعه د�خل علبة �أ�سطو�نية 

بل ينبغي و�سعه يف م�سكاة لي�سيء جميع �لبيت.

ذ�ت �سباح، بعد �سنتني، غادرت، تخليت عن يوحنا يف 

قمر�ن وعن �أ�سباحه.

كان  �مل�ستقبل  الأن  ذلك،  �أعتقد  ال  عاتبوين؟  هل 

�سين�سفني.

�إىل �أين �مل�سري؟ �أين �ساأجد �حلقيقة ومعنى كل �سيء؟

�لتي  �لكلمات  يهم�ص  �لذي  �ل�سوت  ذلك  هناك  كان 

كان  �مل�ساء�ت  بع�ص  يف  معناها.  ن�سف  غري  �أفهم  ال 

هادئا  ياأتي  �أخرى  ويف  كالرعد،  ملعلعا  قويا  يرتدد 

ود�فئا. عرفت، منذ ذلك �حلني، �أنه �سوت �أبي، �لذي يف 

�ل�سماو�ت.

�لهو�م�ض

]  �لف�سل �لثالث من رو�ية »�أنا ي�سوع« للرو�ئي �لفرن�سي جيلربت �سينويه 

�ست�سدر عن د�ر �جلمل.

�لروماين  �لع�رض  ذلك  �لنا�ص يف  مثل جميع  1- حو�يل 150 كيلومرت�. 

في�سوع يتحدث عن  �مليل �لذي كان يعادل 1480  مرت�.

2-  طائفة �الأ�سنيني طائفة قمر�ن كانت متلية للتعبد يف كهوف مطلة 

يهودية  طائفة  وهي  �مليالد  قبل  �لثاين  �لقرن  منذ  �مليت  �لبحر  على 

يف  عليها  �لعثور  ثم  �لتي  �ملخطوطات  �ساحبة  وهي  نباتية  تقوميية 

�ل�سنو�ت �الأخرية �مل�سماة مبخطوطات �لبحر �مليت)�ملرتجم(
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�لطارقة �لنائمة منذ ع�رضين عامًا حتت �سجرة غاف 

كبرية ؛على �لطرف �الأي�رض من �ملقربة،تركها �الأحياء 

�لذ�كرة  يف  �لنائم  �لرجل  �الأحياء.  للر�حلني  �ملّيتون 

�لذ�كرة،  من  �لد�خلي  �جلزء  يف  عاما  ع�رضين  منذ 

�أو  م�سبق  �سبب  �أّي  بدون  هكذ�  �لليلَة  هذه  ��ستيقظ 

�رضوري.�لرجل �ملرتوك يف غياهب �لن�سيان. 

�صيف 1995

�لرجل �لنائم يف �لذ�كرة، كان ممدد�ً على قطعة خ�سب 

مياه  فيه  تتجمع  ��سمنتي  حو�ص  من  قريبة  �سود�ء 

�الأ�سود فوق  �للوُح  ُو�سَع   . �ملزرعة  �لقريبة من  �لبئر 

�ملزرعة  ج�سد  �إىل  �للج(   ( بطن  من  �ملمتدة  �ل�ساقية 

،رجال بد�سادي�سهم �لبي�ساء  يتحلقون  ب�سكل د�ئري 

�حلارقة.�سوت  �ل�سهد  �لظهرية  هذه  يف  �جلثة  حول 

من  عامر.هم�ُص  ��سمه  رجاًل  ويندبن  يبكني  ن�ساء 

�لب�سمالت و�حلوقالت .تردد ��سم �هلل كثري� .

_ �هلل يرحمه .

_ �هلل يخفف عنه .

_�هلل يغفر له.

�ليدوية تدرجيًا.  يرتفع �سوت )ماكينة( جذب �ملياه 

�ملاء  �ن�سكب  �لقريب.  �لبئر  من  باردة  مياه  تندفع 

بقوة على �جلثة �ملتجمدة. جثة �لرجل منتفخة وبها 

ي�سبه  وخد�ص  و�ل�سدر  بالر�أ�ص  ورم  هناك  خدو�ص. 

كلمة قدمية. و�سعر �أ�سود متناثر ب�سكل عبثي يف ذقن 

�جلثة و�سدرها. من �جلبال �لبعيدة ياأتي �سوت نباح 

كالب متقطع ومتذبذب. 

ما �لذي يوقظ �لكالب يف هذه �لظهرية �أيتها �جلثة ؟

ـ هل جنازتك موؤملة لهذ� �حلد؟

�صيف 1975

ويف  وطي�سه،  �سبابه  قمة  ويف  حّيا  ز�ل  ما  �لرجل 

مع�سكر للجي�ص يف �أبو ظبي وب�سنو�ته �لع�رضين، هاربًا 

من ما�سيه و�لقبيلة ومن عذ�بات �أبيه وجحيم زوجة 

�أبيه يحاول �أن يت�سّكع يف �ملدينة نهاية كل �إجازة يف 

فنادقها وحاناتها �لرخي�سة. تعّلم �أن ي�رضَب وُيدخَن 

يف  بها  ي�سمع  مل  بلد�ن  ومن  كثري�ت  ن�ساء  ويعا�رض 

266] قا�ص من ُعمان.

ما تبّقى من حديث اجلثِة

حمـــود �لر��صــــدي ]

من �أعمال �لفنان عبد�لرحمن �لهنائي - ُعمان. 



ما  ثلجي وحلم  �أ�سمر وحلم  �أبي�ص وحلم  حياته. حلم 

ف على ن�ساء �لعامل.
ّ
ور�ء �ملحيط. يف فنادق دبي تعر

وكلما �سكَب �سهوته يف ج�سد �مر�أة؛ كلما ز�دت رغبته 

ب ج�سد�ً جديد� 
ّ
ب ج�سد�ً جديد�ً، وكلما جر

ّ
�أن يجر يف 

كانت �سورة �مر�أة �أبيه تطارده بل�سانها �ل�سليط.

: �هلل يلعنك يا �لكلب روح �سوف �أبوك من �ل�ساحية.

�لباطنة؟  يف  خو�لك  عند  تروح  ما  لي�ص  �حلمار  يا   :

روح �سوف حبوتك م�ستاقة ت�سوفك.

[ [ [

يف ليلة حمر�ء ومع �أ�سدقائه �لعمانيني ؛ ويف �ملع�سكر 

ن�سبت بينه وبني �ساب ُعماين م�سادة كالمية ـ ب�سبب 

ـ و�ستم وعر�ك باالأيادي. و�نتهت تلك  �لب�رضي  �للحم 

على  �سديد  �أثر  لها  كانت  �سود�ء  �إىل  �حلمر�ء  �لليلة 

وبد�أ   ، �ل�رضَّ نف�سه  يف  �ل�ساب  �أ�سمر  �لقادمة.  �أيامه 

يخطط  النتقام يليق بثقل قبيلته �لعمانية. فاأر�د �أن 

ينتقم منه، فقرر �أن ي�رضق بندقية �لرجل ودفنها يف 

رمال �ل�سحر�ء �لقريبة من �ملع�سكر. �بتلعت �ل�سحر�ء 

بندقية �لرجل .

عمله   من  �لرجل  ُف�سَل   و�حلب�ص.  �لتحقيقات  ومع 

ب�سبب �لبندقية و�أ�سباب �أخرى، كانت �لبندقية تغطية 

الأ�سباب �أخرى �أُ�سمرْت.مع �أنه كان من�سبطا يف عمله 

.رجع لقريته بعدما �أم�سى يف �أبو ظبي خم�ص �سنو�ت 

عا�ص فيها بكل جنون وعبثية. غ�سل نف�سه من �لقبيلة 

يع�سق  �أن  حاول  م�سائية  مدر�سة  يف  تعّلم  و�لقرية. 

ويحب �مر�أة. لكنه مل ي�ستطع . ال يدري ملاذ� ؟ خاف 

�أن متوت كما ماتت �أمه يف طفولته .

رجع من �أبو ظبي ال يحمل �سوى عادة �ل�ُسكر وحفنة 

من �ملال ويف ر�أ�سه �أبيات من �سعر �جلاهليني و�سعر 

�خلمر. و�سلو�ت من �لعزلة يف �لبيوت �لطينية. �لعزلة 

�ملن�سوجة من بيا�ص �خلمر ومن �سو�د �حلياة.

ما بني 1975 و 1995م

يف  �ملدفونة  �هلل  جبال  بني  �لو�قعة  قريته  بني  ما 

ولياٍل  م�ست  �سنو�ت  �أبوظبي  وبني  �لقبائل  عباءة 

�إىل  �أبوظبي   ومن  و�أور�قها.  �لدفاتر  كطي  �نطوت 

�سامل  بن  عامر  �سنو�ت  ظلت  وت�سعني  خم�ص  �سيف 

بني  مرتدد�  ظل  �جلنون.  �إىل  �أقرب  �أو  بالعبث  �أ�سبه 

�أبيه  �لذي رحل بعد �سنو�ت من تاريخ رجوعه  قرية 

من �أبو ظبي وبني قرية �أخو�له يف �سهل �لباطنة.

�ل�سعاليك  �أ�سعار  �لنخيل  �سو�حي  بني  كثري�  ردد 

�أمه.  وينادي  ي�رضخ  �ُسِمَع  كثري  لياٍل  و�خلمر.يف 

ليلة  يف  �لقريبة  جارته  نا�رض  بنت  �سيخة  �سمعته 

ما��������ه  يو�  وينك  كطفل:  ويبكي  وي�رضخ  مظلمة 

فيك  �سويت  مو  ما�����������������ه  يو�  تركتني.  وينك 

تخليني حال �لكلبة جنيموه ت�رضبني وتربطني بالليل 

يف �ل�سدرة . يووووووه ما��ه �سويف بو �سار فيني ال 

فة �أ�سكر  حرمة وال ولد وال �خو�ن، �بوي ترك يل هال�سُ

و�أتربز فيها .

�سمعت �رض�خا يقطع �لقلب. �سمعت بكاء يقّطع �الأكباد. 

وعندما روت ما �سمعته من بكاء عامر بالليل نزلت 

دمعة يتيمة من عينها وم�سحتها بطرف حلافها.قبل 

�أن ت�سقط على �الأر�ص.

�حلكايات  تكرث  �ختفى  وكلما  يختفي_  �أفل�ص  كلما 

عنه_ ملدة �أحيانا تطول و�أحيانا تق�رض. يذهب ويعود 

ب�سكل جديد مرة ب�سعر كّث ومرة ب�سلعة تلمع . ومن 

�أغرب �ملر�ت �أنه �ختفى ملدة �سنة ورجع �إن�سانا متدينا 

به حلية �سود�ء طويلة . و�أخذ يرتدد كثري� على �مل�سجد 

بعد  كثري�،  ي�سرب  ومل  كثرية،  ل�سلو�ت  و�أّذن  �ل�سغري 

�سهر �ختفى بعدما مل يزوجه �أحد من �لقرية رجع �أكرث 

جنونا ومترد�. �أخذ يرفع �إز�ره لن�ساء �لقرية وي�رضخ 

فيهن :

ـ يا �ساقطات �سوفّن هال�سفن ما ينفع حال بناتكن.

مع �سهر�ت �خلمر �لرخي�ص �ملغ�سو�ص ـ �لذي ي�سرتيه 

عندما  وروي  مطرح  من  يهربونه  �لذين  �لهنود  من 

يعودون من �إجازتهم ـ م�ست حياته. يختفي ويظهر. 

، ينطق  يتمدد يف �الغرت�ب ويق�رض يف عزلته. ي�ستم 

بحكمة �أو ق�سيدة ، وين�سد مقوالت خمرية: 

 » ��سكر ودوخ وال تخّلف فلو�سك حال �أوالد �ل�سيوخ«.

�لفقر  لياٍل  نو��ص وخا�سة يف  �أبو  �سعر  يتلذذ برتديد 

�لتي كان يعي�سها.. ردد كثري�ً وب�سوت يغ�سله �لوجع، 

ينطق �لكلمات معجونة باحلزن:

و��سـرب على �لورد من حمـــــــر�ء كالـــــورد
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       ال تبـك ليــــلى وال تطـرب �إلـى هن..ن.....ن..ـد

كاأ�سـا �إذ� �نحـدرت فـي حلق �ساربها 

       وجـدت حمرتهـا فـي �لعيـن و�لخ...خ.....خ...ـد 

ما قاله �لر�وي

عامر رجل �سكري كان نائما يف �لذ�كرة، ��ستيقظ هذه 

طويل.  زمن  منذ  �لغائب  وجهه  تفا�سيل  بكل  �لليلة 

وجهه �ملتعب من �سيء ما . خوفنا �لد�ئم  نحن �الأطفال 

منه. نومه �لكثري يف �لبيوت �لطينية �ملهجورة. رحل 

�إال  منه  ذ�كرتي  يف  �سيء  يبق  مل  �رضيعًا  وُن�سي  ثماًل 

جنازته ووجهه.

_ هل ت�سمع �سوت �ل�سفاردة  �لقادم من حتت �سجر 

�ل�رَضح و�لغاف �ملحيط باأطر�ف �ملقربة ؟

...........-_

قناين �خلمر �لفارغة كانت لنا ُلعبة يف زمن مل تكن 

�ألعاب، حملناها من حارة �لقلعة يف �ل�سباحات  لنا 

كبرية،  قنينة  �سغرية،  قنينة  طويلة،  قنينة  �لبكر. 

هنالك  متلفة  ر�سوم  به  بع�سها  ق�سرية  قنينة 

غزالن و�سيوف وطيور و�سورة قبطان �سفينة م�سافر، 

وكتابات بلغة �جنليزية.

�أحجار  على  �لقناين  ُن�سبت  �لبعيدة  �الأودية  ويف 

بعيد�  طارت  طيور  �لرماية،  م�سابقة  وبد�أت  كبرية. 

�لبعيدة  �الأودية  نحو  هربت  وغزالن  �هلل،  �سماء  نحو 

�ل�سيوف   وظلت  �الأخ�رض.  و�جلبل  �حلجر  جبال  ونحو 

كاملوت منت�سبة فوق �الأحجار �لكبرية. غاب �لقبطان 

من  ينزل  ومل  �الأخ�رض  �جلبل  �سفوح  يف  �ل�سفينة  ذو 

�جلبل.

�لوي�سكي  قناين  حتّطم  �سوت  عامر  يا  �سمعت  هل 

و�لفودكا؟

............._

 وجهك �ل�سارد يف �سيء ما . وحليتك �ملبعرثة و�مللوحة 

بحمرة �خلمرة . حياتك �ملبعرثة من �أبو ظبي �إىل هذه 

�لقرية �لبعيدة جد� . موتك يف �لباطنة  مل يكن يليق بك 

و�أنت �لقادم من عباءة �لقبيلة؟ ذبحتك �لقبيلة فغ�سلت 

دمك منها باخلمر  و�لعبث . كفنوك متجمد� ومتورما 

من �خلمر  بعد مرور يومني من �ملوت و�أنت �ساقط يف 

حفرة يف �ساحل �لباطنة.

حلظة �أخرية من �جلنازة

تنزلق �جلنازة ب�سمت. عامر �مليت �ملتجمد �ل�سامت 

ُيحمل فوق �لطارقة �خل�سبية . 

بكل  �جلثة  بهذه  يلقو�  �أن  على  �لب�رض  حتث  �لظهرية 

�رضعة يف حفرة. حفرو� له قرب� منعزال عن قبور �لقبيلة. 

وحيد� حتت �سجرة �سمر ظلَّ قرب عامر. �لطارقة �لتي 

ُحِمل بها تركت هكذ� تاأكلها �ل�سنو�ت ور�ئحة �جلثة.

ما قالته �لطارقة للغافة 

ج�سد  من  من�سية  حلظة  �رضد  �لر�وي  ن�سى  وعندما 

�حلكاية. قالت �لطارقة للغافة �لتي ت�ستظل حتتها  ما 

تبقى من حديث �جلثة:

_ �أيتها �لغافة قبل �سنو�ت هم�ص يل عامر بن �سامل مبا 

تبقى من �حلديث �أن �سبب طرده من عمله يف �جلي�ص 

كان �ستاما مفوهًا.

�لطغاة،  �سد  �لعبار�ت  �أق�سى  ��ستخد�م  يجيد  كان   -

و�ملتنفذين.

�رضد يل عن �سهد�ء ورفاق حلمو� ب�سيء ما. وقبل �أن 

يكتمل �حللم كانو� جميعا يف �ملقابر و�ملعتقالت .

�سنو�ت عامر بن �سامل �خلم�ص يف �أبوظبي كانت �أ�سبه 

بلغز . �سحيح  �أنه كان يرتدد على �لفنادق و�حلانات. 

لكنه كان كذلك يرتدد على ما تبقى من �حللم. �سنو�ته، 

�أوجاعه و�أحالمه مل متت عندما رجع �ىل �لقرية. كان 

�لر�وي طفال فلم ي�رضد �حلكاية كاملة .

هم�ست �لطارقة للغافة مبا ي�سبه �ل�رّض :

كانت  �ل�سمرة  هذه  حتت  �الآن  �ملدفونة  �جلثة  »�أن 

ترتدد على ح�سور �جتماعات مغلقة. و�أن �جلثة كانت 

ت�سمع عن حرب يف �جلنوب وعن جيو�ص تزحف. كل 

ما �سمعت �جلثة ظلت حتنُّ للعودة«.

به  تبح  مل  �جلثة  ج�سد  يف  كلمة  ي�سبه  �ّلذي  �خلد�ص 

�لطارقة للغافة .
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فـي �نتــــــظار �ل�صالحف

على رمل �ساطئ م�سرية �ل�رضقي حيث يرتدد �ملوج 

د�فئا على �الأقد�م. وحيث ترت�ءى من �ل�رضق �سحب 

م�سوبة  ثلجية  كرت�كمات  �لبعيدة  �لهندية  �لقارة 

نهار  يف  �لعرب  بحر  من  �ملت�ساعد  �ملاء  ببخار 

يكفيك  ب�ص  �الأوالد  �أم  تباغته  �ل�سافية  �ل�سماو�ت 

ما  دو�خ  �إنك  �أعرف  كنت  لو  و�هلل  ودخان  �رضحان 

قلت عليك نعم.

]  ن�سف �ل�سعب على هذه �حلالة ) يرد عليها(

] كنت �آخذ زوج من �لن�سف �لثاين من �ل�سعب )ترد 

عليه(

�مل�ساف  �الأحمر  �ل�ساي  من  و�رت�سف  بقوة  قهقه 

�إليه �لقرنفل �لذي يحب ثم متطلعا �إىل حيث �أبنائه 

�ملتالطمة علها جتود عليهم  �الأمو�ج  حمملقني يف 

�ساعتني  من  الأكرث  �النتظار  ملل  بعد  بو�حدة  ولو 

�سوى  م�ساهدة  دون  �لبارحة  ليلة  مرت  �أن  وبعد 

�لبحر  �إىل  لو�حدة من بعيد �رضعان ما ولت هاربة 

حينما �ساهدتهم ر�ك�سني نحوها.

من  �أخرجه  �أن  بعد  �ل�سغري  �لر�ديو  �لرجل  �أد�ر 

�ل�سيارة حيث وجه �ملوجة �إىل )�لبي بي �سي( فهي 

ت�سمع هنا بو�سوح قل نظريها يف �خلليج كله. فما 

من  �ساب  �أتاه  حتى  �الأخبار  با�ستماع  ياأن�ص  كاد 

�ملائة  عن  تزيد  ال  رمبا  �أمتار  بعد  على  �جلال�سني 

و�خلم�سني مرت�

_ تكرما �ل�سالحف تزعجها �الأ�سو�ت.

] حتى لو �سوت �إذ�عة �لبي بي �سي؟

�سالحف  يزعج  ما  �أكرث  هي  بالذ�ت  �الإذ�عة  هذه   [

م�سرية. �أق�سم لك �إن �سمعتها �ل�سالحف �سوف مت�سي 

ليلتنا وليلتكم دون �أن تب�رضها عيوننا.

�سارت  وتقاريرها  �الأخبار  فن�رض�ت  حق  عندها   [

مزعجة.

_ يا �أخي ال �الأخبار وال �ملعرفة؟! يا �أخي �أهل هذه 

�الإذ�عة حتكمو� يف م�سرية �أكرث من ن�سف قرن ومل 

يفكرو� يف ر�سف �سارع فيها �أو بناء مدر�سة.

269] قا�ص من ُعمان.

ق�صتان

خليفة �صلطان �لعربي ]

من �أعمال �لفنان حممد �ل�سليماين - ُعمان. 



] ربي يخليك ال تاأخذين �إىل �أبعد من �ل�سالحف

- ليتها فرن�سا �أتت لهذه �الأر�ص بدال عنها 

] )�سيما �أخت مقزح( مردد� �ملثل �ل�سهري يف ُعمان.

خري�  ثقافته  لين�رض  يحتل  من  �الأقل  على  ال   -

تبحث  ذلك  وفوق  �ل�سفط  يف  وي�ستمر  ي�سفط  ممن 

كامري�تهم عن �سور الأ�سخا�ص يف حالة رثة  تدعي 

باأنها مميزة لتن�رضها يف �سائر بقاع �الأر�ص.

مل يالحظ �ل�ساب تذمر �لرجل وعينيه جتوالن بينه 

وبني �ل�سماء و�لبحر و�الأوالد و�أمهم د�عيا �هلل باأن 

�أن  �أمنية �الأوالد قبل  تخرج  يف هذ� �ليوم لتتحقق 

للمرة  �جلزيرة  هذه  يف  �إقامتهم  لتمديد  ي�سطرو�  

�لثانية �أو يعودون دون �أن يرو� �سيئا بعد �أمل كانو� 

يظنون باأنه �سوف يتحقق عند �أول �ساعة للو�سول.

خلف �ل�صتارة

�ستائر  تالقي  بني  خفيف  خط  فتح  �أتعمد  ليلة  كل 

�لق�سية  �لنجوم  مل�سامرة  ماال  الأترك  �لنافذة 

و�لطائر�ت �لعابرة يف �الأفق �لبعيد و�أنا على �ل�رضير 

لنافذة  يكون مو�جها  �أن  باأ�رض�ر  على  �لذي عملت 

هذه �لغرفة �لتي ال يخفف مقد�ر كاآبتها يف نف�سي 

غري هذه �ل�ساعات �لتي تنهمر ت�ساوؤالتي وتنهد�تي 

فيها حتى �إغفاءة �لعيون بدمع ظاهر �أو باطن .

بح�ساباتي  عام  مائة   ، بح�ساباتهم  عام  مر  �ليوم 

ومن ي�ساركني �أجو�ء هذه �لغرفة.

مر�رتها  جترعنا  �لتي  �ل�سدمات  �أ�سرتجع  ليلة  كل 

�لو�حدة تلو �الأخرى.

�أوالده حينما  لتاأنيب  يدفع خايل  �لذي  ما  ترى  يا 

ير�هم يجل�سون معنا ليدفعهم ب�سوته �لعايل للدخول 

ق�ساء  لهم  مف�سال  بنا  تعلقهم  رغم  غرفتهم  �إىل 

�ل�ساعات �أمام �ألعاب �لفيديو حتى خيل �إلينا باأننا 

م�سابون بوباء معدي يخ�سى على �أوالده منه.

يذهب �سوتك  �أين  �أمي  �سقيق  ويا  يا خايل  �أعلم  ال 

�لعايل يف ح�سور زوجتك حني ت�سبح كلمتها هي 

�لعالية عليك وت�سبح �أنت حمل وديع �أمامها ، ل�ست 

حمال وديعا فقط بل �أنت �إمعة تو�فق وتوؤيد كل �سي 

تقوله ب�سذ�جة مطلقة م�سحوبة بابت�سامة بلهاء.

منذ �لنكبة �الأكرب علينا بعد نكبتنا �الأوىل متار�سون 

مر�عاة  دون  علينا  ق�سوتكم  �الأ�سغر  وخايل  �أنت 

�جلنب  لدرجة  �ملال  على  �حلري�ص  هذ�   ، مل�ساعرنا 

و�لذي ي�سابق �لنا�ص �إىل �مل�سجد مع كل ند�ء لل�سالة 

�سيء(  �إىل  حتتاجون  هل   ( ب�سوؤ�ل:  يوما  ينطق  ومل 

ورحمته  كرمه  يف  �أبي  من  �لنقي�ص  على  جميعكم 

�أنتم  م�ساعركم  فيها  مبا  �لكل  مل�ساعر  ومر�عاته 

يف  جتلى  كبدر  �أبي  لكن  م�ساعره  تر�عو�  مل  �لذين 

�الأفق جمل �ل�سماء و�أنار دروب �لنا�ص ثم تد�رى.

�أبي �لذي كثري� ما كان يردد مقولة �أبي �لعالء �ملعري 

وهو مي�سد ر�أ�سي )خفف �لوطء ما �أظن �أدمي �الأر�ص 

�ال من هذه �الأج�ساد( ،  ولوال ما زرعته يا �أبي يف 

نفو�سنا ملا �سعرنا �سوى بعامل متف�سخ وفا�سد، عامل 

ت�سوده �الأنانية مغمو�ص يف ذ�ته. زرعت فينا فكرك 

يا �أبي وهم ظلو� �أميني حتى �إنهم مل ينهلو� �سيئا من 

ولو   . بينهم  �لبهي  �ملرثية حني ح�سورك  جل�ساتك 

فتحو� عقولهم لك لتغريت حياتهم وتغري بوؤ�سهم .

كم ليلة مرت يا �أبي منذ �أخذك قدرك �ملبكر و�لنوم 

�إغفاءة ت�رضقني من  �سكل  ياأتي على  �سوف  �أتى  �إن 

تفكريي فيك.

روحي عندك هناك يف عاملك �لربزخي وحني تعود 

�إيل تعود فقط الأتذكر �أنفا�سك حني كانت تن�رض دفئها 

على  �لنوم  يقدم  �أن  قبل  ليلة  كل  و�أت�ساءل  حولنا 

م�س�ص و�أنا �أ�ساهد وجوه �أخو�تي �لثالث �لنائمات 

على حزن يا ترى كيف �سيم�سني يف �حلياة دونك؟
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l �ليوم �الأول

باأن  خاطره،  يجرّب  جرب-   – ظل  �أيام  �سبعة  طو�ل 

�أن  و�أن عليه  �أنها عابرة،  بد  يعي�سها  ال  �لتي  �حلياة 

وماآ�سيها.  بثقلها  �أذنه  يف  تطّن  �لتي  �ملطارق  يبعد 

فالوقت مير و�حلياة ثعبانية بب�رضها ومدرها.

�ملر�رة  �لب�رض، قال، ذ�ت زمن- من باب  لقد توح�ص 

�لقا�سية- وها هو �الآن يقولها بتكر�ر ممل، ال تفارق 

�سفتيه من كرثه ما ر�أى و �سمع.

 �أن �أرى �الأمور من �لزو�يا �مل�سيئة و�ملعتمة. 
ّ
علي

 �أن �غرق، �أنا وق�ستي يف هذ� �لفر�غ �ل�سدميي.. 
ّ
هل علي

�لنجاة بهذه �خل�سارة،  لو كانت هناك جنة، لعو�ست 

لكن..

و�أي�سًا، بو�سوح تام،  �الآن، ولي�ص غد�ً،  �أقول  �أن   
ّ
علي

كل  حقيقي.  عدو  حتى  وال  �سديق،  فال  تعبت.  �أنني 

�سيء تظهره �سا�سة �حلياة- هنا- �سبابي.

�حلياة �لتي �أعرفها لغز كبري، و�أخطر مما يف هذ� �للغز، 

كيف يّل �أن �أحيا باأقل �لتكاليف، هل، �أجاهد الأعرف 

ريح  لكل  مفتوحني  وعقلي  قلبي  و�أترك  �ل�رض،  بع�ص 

تهب.. ال لي�ص مبقدورنا �ملر�هنة على  �لعدل �أو على 

�حلقيقة �لتي هي، �أين!

 �أن �أ�سري و�أ�سري بكل 
ّ
�لذي �أعرفه يقول – جرب- �أن علي

فاالأر�ص  و�خل�سار�ت،  �لق�سوة  متلكْتنا  مهما  �خلطى، 

ر�بحة بنا، و�لدم حروف �لكالم.

l �ليوم �لثاين

�آخر  �الأحد من  �ليوم  كان �سباحًا غري مكرر يف هذ� 

�أيام �سهر �أكتوبر.

�أعياد �ملدينة..[ ]كم، نحن غرباء يف 
�سباح  من  �لباكرة  �ل�ساعة  تلك  يف  جرب-   - قالها 

فرح  هو  �أو  به،  فرحة  �ل�سماء  �أن  يبدو  ما  مع  يومه، 

بها بغري �لعادة �لتي �عتادها يف �أيامه �الأخرى كقبة 

تلك  يف  رئتيه  تلتقط  �الإغالق،  حْمكمة  ر�سا�سية 

�للحظة هو�ء عليل، ��ستثنائي، م�سبع برطوبة كالندى 

على �لكوؤو�ص يف حلظة �سيفية.

كوكتيل  من  ي�رضب  هذ�،  �سباحه  يف  �الآن،  هو  ها 

�لكو�بي�ص و�الأحالم �ملرعبة، �لتي تخالطت يف ذهنه 

يف ليلته �لتي �سبقت هذ� �ل�سباح، مل ينم بال�سكل �لذي 

كان عليه يف �أيامه �لقريبة.

�أن �حلياة- هنا- خطاأ، وعليه  كان يلم�ص بجو�رحه 

�إن �أر�د �لعي�ص �أن يدفع �لثمن.

كبرية،  خ�سارة  ل�سديق  مرة  قالها  هنا-   – �حلياة 

حيث �ملر�ثون و�ال�ستعر��سات...

ثمة  نعرف، هل  لكي  يقول- خلقت  �الأماكن-  بع�ص 

�لريح  تذريها  ذ�بلة  و�أخرى  خ�رض�ء،  ورقة  بني  فرق 

وت�سحقها �ل�سم�ص.

l �ليوم �لثالث

»موت �ل�سارد �لعليم يف م�سقط ر�أ�سه«

نار� م�ستعلة يف  – جرب-  �لظاهر يبطن  على هدوئه 

�سدره، يدندن: ناري، نارين...

نحن نعرف مقاطع �الأغنية: ناري، نارين، عندما نريد 

�أن نلفت نظر �مر�أة، بوجودها يف هذ� �حلقل �لفحويل 

و�لقحويل.

لطافة  لكن  و�لياأ�ص،  �لكاآبة  نار  غري،  ناره  جرب، 

�للحظات، وت�ْسكني ما ي�ستطيع �الإم�ساك به من مقدور 

�الأمور، يخفف بها �ملوقد �مل�ستعل يف �سدره.

قدرة  من  ي�ستطيع  ال  فيما  بر�أ�سه  تطوح  �الأ�سئلة 

مغر  ر�أ�سه،  م�سقط  يف  هنا-  �لزمن-  حيث،  ومقدور، 

بغو�ية �ل�سحر�ء �لربوخي�سية، ومتاهات �لربع �خلايل 

وخفوت �حلكاية مبوت �ل�سارد �لعليم. 
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  باملقطع ال�صعرّي التايل لل�صاعر عبداهلل الربدوين »جنوبّيون 

يف �صنعاء/ �صمالّيون يف عدن/ مينّيون يف املنفى/ منفّيون 

»حرب  لروايته  زين  اأحمد   
ّ
اليمني  

ّ
الروائي ميّهد  اليمن«  يف 

الف�صل  ي�صتهّل  ثّم   ،»2010 بريوت  »الآداب،  اجِللد«،  حتت 

نقاط  بثالث  ي�صبقه  مقت�صب،   
ّ
تاريخي ب�رسد  منها  الأّول 

لها دللتها الكبرية، منها جتّنبه اخلو�ض يف بع�ض حقول 

الألغام التاريخّية، وعدم رغبته يف النب�ض يف قبور املوتى، 

ورّبا حّث القارئ وحتري�صه على الرجوع اإىل كتب التاريخ، 

واأ�صفار املا�صي، القريب منه والبعيد، لال�صتك�صاف واّلطالع 

والتنقيب. يتاأّكد ذلك حني نقراأ اأّن البطل الرئي�ض الذي كان 

فري�صة لالأوهام امل�صّللة اكت�صف حقيقة امَلعي�ض حني قيامه 

املجتمع،  يف  م�صحوقة  مهّم�صة  �رسيحة  واقع  يف  بالنب�ض 

يف  عظمى  �رسائح  حقيقة  على  واقعها،  خالل  من  ليّطلع 

 الذي ل يبدو �صعيداً باأّي حال من الأحوال، 
ّ
املجتمع اليمني

�صعيد، كاأّنا  الدارجة امل�صهورة عن مين  ال�صفة  على عك�ض 

تغدو ال�صفة للتنّدر اأكرث منها للتدليل على واقع احلال.. 

تاريخّية من خالل  �صياحة  اأبطاله يف   مع 
ّ
الروائي ي�صوح    

احلقائق  من  الكثري  تك�صف  م�صندّية،  نقو�ض  على  الفرجة 

ممالك  وانكما�ض  تو�ّصع  معهم  يح�رس  اإذ  التاريخّية، 

وح�صارات معني و�صباأ واأو�صان وقتبان وح�رسموت. وي�صهد 

معهم �رساع اآلهة وملوك ومكاربة وكهنة على النفوذ يف تلك 

البلدان. يجوب زين يف بطون التاريخ، يتبنّي يف م�صهد يجمع 

فيه بطليه »قي�ض وعليا« م�صري امللك �صمر، وحروبه الدائمة 

مع امللك اإيل �رسح الذي كان ي�صّن عليه احلرب تلو الأخرى، 

 ،
ّ
القّراء ثيوفيلو�ض؛ املب�رّس امل�صيحي ي�صتمع معهما، وُي�صِمع 

وهو يقوم بطق�ض تن�صريّي لأحد ملوك حمري، ثّم يعّرج على 

توّقفهما اأمام الإلهة �صم�ض، ي�صف ما كان يجري يف بالطها 

من ت�صنيم وابتذال.. 

اإىل تبنّي ما   ي�صّد الكاتب قارئه 
ّ
  بهذا ال�صتهالل التاريخي

قد يلي، ميار�ض ت�صويقًا مت�صاعداً بوترية هادئة ُموؤملة، قد 

والتمحي�ض،  والحتكام  لالعتبار   
ّ
التاريخي التذكري  يكون 

اأو لالإيحاء باأّن احلا�رس جزء حمّدث من املا�صي، اأو �صورة 

اأحقاد  اأو جتلٍّ م�صّوه من جتّليات ما راكمه من  من �صوره، 

اأو  وانق�صام،  وخ�صام  �صقاق  من  له  اأ�ّص�ض  وما  و�صغائن، 

ى عنه له.  امتداد متغا�صَ

ال�صحايّف  ق�صرية من حياة  الكاتب جمريات فرتة  يروي    

والذي  النخاع،  حّتى  الوحدوّي  �صبق  فيما  كان  الذي  قي�ض 

يكت�صف بعد التغلغل يف اأو�صاع النا�ض، اأّنه يتغرّي رغمًا عنه، 

مين  يف  الق�صائد  وينظم  املقالت  يدّبج  كان  كيف  يتذّكر 

الذي كان يظّنه  اإميانه  موّحد، ثّم يت�صّو�ض تركيزه، ويتبلبل 

را�صخًا، بعد اأن يتمّلى الزيف الذي كان يغرق يف م�صتنقعه، 

يكت�صف التهمي�ض الذي يطال اجلميع، بينما يح�رّس حتقيقًا 

على  بناء  املهّم�صني،  من  �رسيحة  اأحوال  عن  اأجنبّية  ملجّلة 

منه  يطلب  الذي  مايكل   
ّ
الأجنبي ال�صحايّف  من  اإحلاح 

التحقيق. 

  ي�صاحب قي�ض جماعة مّمن مل يكن يتخّيل اأّنه قد يكون معهم 

يف يوٍم ما، هو الذي كان منتعمًا ومبتهجًا يف �صباته، كان 

�أحمد زين فـي

»حرب حتت اجِللد« ذاكرة ال�ضحايا..

هيثم ح�سني]



ي�صفهم بامل�صّللني التائهني الغرقى، لكّنه بعد اأن ي�صامرهم، 

ويتجّول معهم يف اأروقة مل يكن قد تنّبه اإىل وجودها �صابقًا، 

بالباحثة  يلتقي  وم�صّلاًل،  تائهًا  كان  الذي  هو  اأّنه  يكت�صف 

الأجنبّية التي تبدو مّطلعة على الأو�صاع اأكرث من اأبناء البلد 

لفتًا،  تاأثرياً  فيه  توؤّثر  كثرية،  ب�صخ�صّيات  يلتقي  اأنف�صهم. 

ت�صطره اإىل �صطرين، كاأّنه يكون نوذجًا للبلد املن�صطر على 

ما�صيه  على  ذاته،  على  منق�صمًا  كائنًا  نف�صه  يجد  نف�صه، 

كانت  التي  املعار�صة  ال�صخ�صّيات  تلك  تغدو  وتاريخه، 

اإليه من  ت�صّنف يف خانة الأعداء حّتى وقت قريب بالن�صبة 

اأعّز مقّربيه، ومن تلك ال�صخ�صّيات: امل�صّور طالل، ال�صحايّف 

مذّكراته،  يروي  الذي   
ّ
ال�صّتيني الرجل  �صاهر،  املعار�ض 

�صاهداً  التي كان  املفعمة باملجريات  الغنّية  و�صرية حياته 

عليها، طارق، عليا، �صمال الذي يكون بطاًل يف الرواية التي 

تتخّلل ف�صولها ف�صوًل يف الرواية، وتت�رّسب اإىل الرواية على 

اأّنها ف�صول من رواية يقروؤها البطل.. 

  يعرّب كّل واحد من اأولئك الأ�صخا�ض عن وجهة نظر معّينة، 

يكون  توّجه،  اإىل  منهم  كّل  يرمز  اجتماعّية،  �رسيحة  عن 

يعانيه  مّما  وال�صتياء  التذّمر  بينهم،  فيما  الأقوى  الرابط 

ل �صاهر يف احلديث عن  البلد من جنون وت�صّوه وت�صويه. يف�صّ

تبديل  عرب  تعي�صه  الذي  ال�صافر  والتناق�ض  ال�صحافة  واقع 

الولءات وتزييف املواقف، يف�صح ال�صحافة ال�صفراء، حني 

ت�صليطه الأ�صواء على واقع �صحف تزعم املعار�صة يف حني 

له  تكون  اأن  يقّرر  بالدولر.  معار�صتها  ثمن  تقب�ض  اأّنها 

ة، لأّنه مل يعد يقوى على موا�صلة العمل يف  �صحيفته اخلا�صّ

�صحيفة تغرّي ولءها اأربع مّرات يف ال�صهر، ولها كّل اأ�صبوع 

طالل  يحاول  والإكرامّيات.  التكاليف  دافع  بح�صب  قناعة، 

التفّرد ب�صور داّلة معرّبة، ُيظهر فيها الوجوه الكاحلة، يظّهر 

فيها ال�صحوب املزمن والأ�صى القاهر الذي ل تبدو له نهاية 

الغارق يف خريف عمره   
ّ
ال�صتيني الرجل  ثّم  حمتملة قريبة. 

الذي بات جاّفًا بانتظار النهاية الكئيبة، يتنّدم على ما�ٍض 

واآماله،  قواه  واأجه�ض  وجوده  نهب  وحا�رس  ين�صفه،  مل 

الرازحة  عليا  وكذلك  الغام�ض.  املوت  له  يخّبئ  وم�صتقبل 

يف اأتون احلاجة والفقر واجلوع، تلك التي تكون اآمالها اأكرب 

منها، فتبقى تائهة يتالعب بها املتالعبون الذين يبتّزونها 

وي�صتغّلونها اأ�صواأ ا�صتغالل.  

- تكاُمل ال�ضكل وامل�ضمون:

ح�صاب  على  امل�صامني  جانب  اإىل  عناية   
ّ
الروائي يويل  ل 

مزاعم  وراء  من�صاقًا  يظهر  ول  اأي�صًا،  العك�ض  ول  ال�صكل، 

ال�صكالنّيني يف تف�صيل ال�صكل على ما عداه، بل نقروؤه يوّفق 

بينهما بطريقة لفتة. يروي ف�صول روايته على ل�صان اأكرث 

اإقحام نف�صه  من راٍو. هناك راٍو عليم حُمتجب، ل يبالغ يف 

يف وقائع الرواية واأحداثها، ول يتبّدى مم�صكًا بخيوط اللعبة 

وامل�صائر وال�صخ�صّيات، بل ي�صّكل نقطة تالٍق لطيفة، ينتقل 

من م�صهد اإىل اآخر بهدوء ودون �صخب اأو افتعال اأو تعاٍل. 

الزوابع  ير�صد  اليمنّيني،  اأعماق حياة  الكاتب يف  يغو�ض    

منّوعة،  اأ�صكال  يف  ذلك  يقّدم  بهم،  وتتالعب  تنه�صهم،  التي 

التي  الأفكار  املو�ّصع  حتقيقه  يف  قي�ض  يدّون  حني  ففي 

الفيلم،  م�صاهدة  وبعد  الرواية  من  مالحظاته  اإليها،  خل�ض 

بالإ�صافة اإىل التفا�صيل التي خطرت له عند مراقبته لأبطال 

روؤاه.  لتقدمي  طريقة  من  باأكرث  ي�صتعني  بعيد.  من  حتقيقه 

عالقات  اإىل  تتطّرق  الفئة،  هذه  عن  كتبت  برواية  ي�صتعني 

وكذلك  وفّنّية.  �صيا�صّية  مرموقة،  ب�صخ�صّيات  بع�صهم  تربط 

م�صاهد و�صور ذهنّية متخّيلة، منقولة اإىل القارئ، من فيلم 

 اأخرجه خمرج 
ّ
مفرَت�ض »�صيقان �صوداء«، وهو فيلم ت�صجيلي

�صخ�صّيات،  لثالث  حكايات  بالتوازي  ي�رسد  مغرتب،   
ّ
ميني

قلياًل،  خمتلفة  بتفا�صيل  يتكّرر  م�صهد  وفتاة،   
ّ
و�صبي �صاّب 

لكّن امل�صمون واحد.  

بخّط  الف�صول  معظم  الرواية  يف  ترد  ال�صكل  ناحية  من    

بخّط  ُمفرت�صة  رواية  من  ف�صول  ب�صعة  تتخّللها  عادّي، 

رواية  من  مقاطع  تروي  نف�صها،  وبالهوام�ض  قلياًل  مائل 

يّطلع عليها الراوي، وي�صتفيد منها يف حتقيقه، يكون بطلها 

�صمال املغلوب على اأمره، الباحث عن ذاته امل�صّيعة يف قلب 

تِرد  ثّم  والن�صال،  الأ�صى  من  تاريخًا  ال�صارد  التجاذبات، 

اليمني  من  اأكرب  بهوام�ض  اأخرى  ف�صول  ب�صعة  ال�صياق  يف 

والي�صار، بحيث ترد الكتابة يف منت�صف ال�صفحة كعمود يف 

من  م�صتعادة  م�صاهد  الف�صول  تلك  ت�صّور  �صحيفة،  �صفحة 

 امُلفرَت�ض. 
ّ
الفيلم الت�صجيلي

املطروحة  امل�صامني  مع  املقّدمة،  الأ�صكال  تتكامل 

ال�صكل  فيه  يتكامل  روائّيًا  مقرتحًا  لتقّدم  امل�صتعر�صة، 

وامل�صمون، لتنغلق الدائرة على هذا التكامل املن�صود، بحيث 

ل يكون هناك تالٍغ بينهما بل تالٍق وتفعيل وحتديث لل�صيغ 

والأ�صاليب والفّنّيات املعتمدة.  

- تنويعات ال�ضرد: 

 يف طرق ال�رسد وم�صتوياته، فعالوة على لغته 
ّ
  ينّوع الروائي

املتقنة املقت�صدة، وجمله الدقيقة الداّلة املعرّبة، نراه يطّعم 

�رسده بفقرات ومقاطع وفوا�صل بالعاّمية، بحيث تتكّون لديه 
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لغة و�صطى و�صيطة يف بع�ض الفقرات، لغة تنهل من العاّمية 

يكون  ل  التطعيم  وهذا  بينهما،  وتتنّقل  تربط  والف�صيحة، 

خارجًا عن �صياق الن�ّض، بل ي�صّكل اإغناء للرواية، ومقاربة 

تن�صفهم  ل  قد  الذين  الب�صطاء،  املهّم�صني  لعوامل  دقيقة 

ب�صلطتها و�صطوتها ور�صمّيتها، يف مواجهة  الف�صيحة  اللغة 

ب�صاطتهم وتهمي�صهم وانعدام حيلتهم وو�صيلتهم، ول يكتفي 

العاّمّية بني طّيات احلوار وثنايا  الفقرات  الكاتب بت�صمني 

امل�صاهد امل�صّورة ذهنّيًا عن الفيلم املروّي فقط، بل يجعلها 

 الذي ي�صري بوترية مّتزنة وحم�صوبة، 
ّ
من ن�صيج ال�رسد الروائي

حّتى اأّن هذا اجلانب قد اأ�صفى بع�ض احلميمّية على الرواية، 

لبالغة  ي�صيء  اأن  دون  املعرّب،  الربيء   
ّ
اليومي من  وقّربها 

اأو  تتبّدد  اأن  غري  من  اللغوّية،  املركزّية  تنحّل  حيث  الن�ّض، 

تتال�صى. 

امل�صافة   - الفجوة  تلك  حّدة  من  التخفيف  اإىل  زين  يعمد    

لغة  اإيجاد  عرب  والقّمة،  القاع  بني  بالبعد  توحي  قد  التي 

تع�صف  التي  املتعاظمة  اخلالفات  ظّل  يف  توؤالف  رابطة، 

ل  حقيقة،  توّحد  بحيث  راحتهم،  وتزلزل  النا�ض  ب�صكينة 

اإيهامًا وت�صلياًل، كالوحدة التي تغدو مثار خالف واختالف 

اأغاٍن  من  بقاطع  الف�صول  ُيغني  اأّنه  كما  ينتهيان.  ل 

�صعبّية دارجة، كاأّنها تكون تتويجًا للخيبة، اأو بلوغًا لذروة 

النتكا�صات، اإ�صافة اإىل اأّنها ت�صّكل ثراء معرفّيًا وتقريبًا من 

املعاي�صة املن�صودة، للو�صول اإىل الك�صف ال�صادق عن اأحوال 

بحيواتها  امُلتالَعب  الطرف،  املغ�صو�ض عنها  ال�رسائح  تلك 

وم�صائرها. 

- العالقة املُلتب�ضة بني االأب واالبن: 

 اأحمد زين �صوراً للعالقة امللتب�صة التي جتمع 
ّ
  يقّدم الروائي

ه�صا�صة  ي�صتعر�ض  بينهما،  فيما  وتربط  والبن  الأب  بني 

الأب  كان  �صواء  بع�صًا،  بع�صهما  اإىل  تقّيدهما  التي  العرى 

البيولوجي اأو الأب الفكرّي. 

  جند بطله يف بداية الرواية ينه�ض ويطّل على والده املقَعد 

النائم مثل طفل على حاّفة ال�رسير. ذاك الوالد الذي يرف�ض 

اللعاب  ببقع  املمتلئ  املّت�صخ  املخّدة  غطاء  ابنه  ينّظف  اأن 

اجلاّفة التي �صّكلت خرائط �صغرية. ل ي�صتطيع انتزاع املخّدة 

دون التعّر�ض لغيظ و�صتائم الوالد. فيبحث عن فر�صة ذهابه 

لكّنه  عليها.  املرتاكم  الو�صخ  وينّظف  لينتهزها  احلّمام  اإىل 

يبقي تلك الفر�صة موؤّجلة. يقوم بواجبه اإزاء والده، يرتك له 

الطعام وال�رساب بجانبه. 

  وهنا اإ�صارة �صارخة لرغبة البن القوّية يف م�صاعدة الأب 

وجتاَبه  الأب،  برف�ض  ُتواَجه  التي  الرغبة  هذه  املري�ض، 

اإّل  التنظيف  اأو  الإ�صالح  ميكن  ل  كاأّنا  وتذّمره،  ب�صخطه 

بناء على ا�صتغالل الغياب ال�صطرارّي الذي ل منا�ّض منه، 

تتمايز عن  التي  البيولوجّية،  احلتمّية  تفر�صه  الذي  الغياب 

احلتمّية الأنرتوبولوجّية، التي حت�رس يف الرواية يف اأكرث من 

ف�صل. ثّم تغيب �صورة الأب، ُترَتك وتهّم�ض، لتتواىل وتتواتر 

يف النهاية الأ�صئلة الكثرية وامل�صطربة التي كان ينوي اأن 

البائ�ض املري�ض، لكّنه ل يفلح يف  البطل على والده  يلقيها 

ذلك، تخونه حباله ال�صوتّية، يتلعثم وي�صمت، يلغي ما كان 

، ورغبات فظيعة 
ّ
ت�صليلي تاريخ  والده من  يوّد طرحه على 

بوحدة غدت قاتلة قتيلة يف الوقت نف�صه. 

  كما حت�رس �صورة اأخرى لعالقة البن امل�صطربة مع الأب؛ 

، عرب عالقة قي�ض برئي�ض التحرير الذي كان 
ّ
الفكرّي اأو الأدبي

يراه كالوحدة متامًا، مقّد�صًا وفوق النتقادات، وكان معجبًا 

ول�صّيما  وتو�صيفاته،  ت�صبيهاته  ي�صتعري  الإعجاب،  اأ�صّد  به 

اأن  على  حتتاج  ل  لأّنها  بال�صم�ض،  للوحدة  الأبرز  ت�صبيهه 

يتذّكرها اأحد عند حماولة ر�صمها اأو و�صفها. حيث كان  يجد 

نف�صه �صغرياً وحقرياً يف ح�رسته، وحتديداً يف اإحدى املّرات 

التي زاره فيها يف بيته الكبري الذي �صّكل مفاجاأة وفاجعة 

بالن�صبة اإليه. يتحّول الإعجاب به، والتخاذل يف ح�رسته اإىل 

نقمة كربى عليه، يثور عليه، من خالل تغيري قناعاته التي 

حر�ض ذاك الأب على تر�صيخها وتكري�صها عرب الزمن، يقتلع 

م�صطراً  نف�صه  يجد  ونف�صه،  روحه  من  الإميان  جذور  قي�ض 

يقع  لكّنه  به،  يوؤمن  ما كان  بكّل  والريبة  ال�صّك  بذور  لتقّبل 

فيه،  التوّرط  لنف�صه  يريد  ل  ماأ�صاوّي،  نهبًا حلنني ما�صوّي 

والجنرار خلفه، وهو حنني لفرتة كان فيها �صعيداً بجهله، 

ول  واحلقائق.  الأمور  من  بكثري  وجهالته  �صالله  يف  ينعم 

تكون الغلبة لذلك احلنني، لكّنه حنني ُيبدي ال�رسخ احلا�صل 

اآباءه،  الأب. يقتل قي�ض  الفرتاق عن ذاك  بداية  ي�صّكل  الذي 

حّتى اإن كان ذلك بالتلّهي عنهم، يثور عليهم، يخونهم، لأّنهم 

�صلفًا. يبحث عن فر�صته بعيداً عنهم، وهو  كانوا قد خانوه 

يوقن اأّنه قد ميّر برحلة من التيه وال�صياع.. 

- احلروب املحتدمة: 

الواحد فقط، بح�صب ما ي�صري  ل تنح�رس احلرب داخل اجللد 

العنوان، بل تتعّداه اإىل حروب كثرية، يت�صّظى مفهوم احلرب، 

نف�صه  الفرد  داخل  داخلّية،  حروب  تن�صب  احلروب،  تتكاثر 

الدائرة  احلرب  اأهّمها  ومن  عليا...«،   �صاهر، طالل،  قي�ض،   «

داخل قي�ض الذي يروي كيف اأّنه كان ميتدح الوهم وال�رساب 
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ويرّكز على ما مل ي�صبح واقعًا بعد. ليتجاوز ذلك اإىل ت�صوير 

حروب م�صتعرة دائرة يف ال�صحافة، بني �صحف املعار�صة 

من  وبكثري  نف�صها،  ال�صحيفة  وداخل  ال�صلطة،  و�صحف 

عملية  يدّبر  َمن  هناك  اأّن  كيف  اإىل  ي�صري  املريرة  ال�صخرية 

المتيازات  من  وينهل  بال�صهرة،  يحظى  كي  لنف�صه،  اعتداء 

حمتدمة  حروبًا  ي�صّور  ثّم  بعد..  فيما  امل�صتجداة  لة  املتح�صّ

الرواية  النيا�صني يف  الداخل، بني �صمال وذي  �رس�صة داخل 

املفرت�صة املت�صّمنة يف الرواية الأ�صلّية. كذلك تكون احلرب 

 املن�صطر، 
ّ
القاتلة داخل ال�صمايل املن�صطر، ويف قلب اجلنوبي

وبني ال�صطر املن�صطر اأ�صطراً والق�صم املنق�صم امُلت�صّظى، بحيث 

اأّن كّل واحد يحارب نف�صه، ويعارك اأخاه الذي مل تبِق العداوة 

جلبت  التي  هي  الوحدة  تكون  بينهما.  �صلة  اأّية  امل�صتفحلة 

الكوارث، بدل اأن جتلب النعم كما كانت قد وعدت. تت�صاعد 

كذلك حروب القبائل فيما بينها.. الإمام وقّوات نا�رس.. بني 

من  مكان  كّل  يف  �صنعاء..  يف  عدن،  يف  واجلنوب،  ال�صمال 

د �صكاًل، املت�صّدع حقيقة.  اليمن املوحَّ

اجللود.  وحتت  الرماد،  حتت  جمراً  امل�صتعرة  احلرب  تبقى    

يروي ال�صارد م�صاعر َمن يحارب وقد يخ�رس روحه من دون 

هدف، باملوازاة مع �صعور َمن يدخل حربًا يعرف ُم�صبقًا اأّنها 

الرابح  فيها.  منت�رس  ل  مهزوم.  فيها  الكّل  حرب  معنى،  بال 

مدّوية،  واأخرى  �صامتة،  حرب  غري.  ل  بالهزمية  يربح  فيها 

مدّمرة  و�صاحقة،  قاتلة  وم�رّسفة،  م�صينة  وم�صَمرة،  معلنة 

ومعّمرة. لتتحّول الوحدة اإىل �صعار يفّرق اأكرث مّما قد يوّحد. 

وبكثري من املرارة ي�صتعر�ض كيفّية حتّول الفرق ال�صعبّية التي 

توؤّدي رق�صات احلروب عند القبائل اإىل مّداحة للحرب داعية 

اإبقاء  الدفينة يف  الرغبة  ت�صاير  كاأّنها  ذلك،  د  تتق�صّ اأن  دون 

جذوة احلرب م�صتعرة. جند �صاهر ي�رّسح بكاآبة بوجهة نظره 

عن تلك الرق�صات: »تبدو الرق�صة اإحماء حلرب جديدة. كاأّنه 

ما يكفي�ض حروب«. »ونحن وقودها بالتاأكيد«. �ض »178«. 

- تاأريخ ذاكرة ال�ضحايا.. تبديد البديهّيات: 

يوؤّرخ  ال�صحايا،  ذاكرة  اأبطاله  ل�صان  على  الكاتب  يروي    

وقائع حَيوات امل�صحوقني. ي�صتعر�ض غياب اأو تغييب الإرادة 

لهذا  التبعّية  على  والنف�صالّيني  الوحدوّيني  التقاء  احلّرة، 

حربه  �صيخو�ض  اأّنه  يعلن  باحلياد،  يحارب  ذاك.  اأو  الزعيم 

ة حمايداً، بعد اأن يخونه الرفاق ب�رساعهم وحروبهم  اخلا�صّ

القذرة والنظيفة معًا. ي�صّور كيف اأّن النف�صال يغدو احلافظ 

اإىل  حرب  منتقلة من  البالد  باتت  اأن  بعد  للوحدة.  املرتقب 

اأخرى، منهوبة لأمراء احلروب..

  يرتهن قي�ض املتما�ّض مع مبتدعه ملا يجد نف�صه ملقيًا يف 

نريانه، ُيقلقه احلنني، ُيكِئبه، تغدو ذاكرته خ�صمًا له، يحارب 

كانت  براكني  تنفجر  داخله،  حروب  ت�صتعل  بنف�صه،  نف�صه 

خامدة، ينقلب على ما�صيه امل�صت�صلم املن�صاق، بعد اأن ت�صتبّد 

به امل�صاعر املتناق�صة، يقع نهبًا ل�صعور قاتل قاهر باملاآ�صي 

امَلعي�صة، وحّتى بعد اأن يدرك ما يح�صل، »من اإميان ب�صذاجة 

الإميان نف�صه، يقب�ض على �صعور غام�ض باحلنني، اإىل تلك 

ال�صنوات. حنني ملتب�ض، غريب ونادر. اأميكن ل�صخ�ض احلنني 

اإىل يجد اأّن ما قد ي�صعفه هو العرتاف املفزع باأّن كّل �صيء مل 

يكن على ما يرام. واأّن امل�صتقبل الذي حّملوه فوق طاقته، من 

�صمان الرفاه والكرامة، بف�صيلة العدالة واحلّرّية لي�ض �صوى 

�صورة م�صطربة عن احلا�رس. ولي�ض ما يختم به من روؤيته 

القلبّية والعقلّية للظالم القادم القامت �صوى ا�صت�رساف خطري 

»حّدق  كاتبًا:  يختم  حني  التغرّي.  ب�صائر  فيه  تبدو  ل  لواقع 

اأمامه فهاله الظالم، بال تخوم ويبدو �صاربًا يف القدم، يجثم، 

عميقًا، فوق بيوت تنام، كاأّنا منذ زمن بعيد..«. كاأّنا النوم 

اأو التنومي اأو التناوم تكون بدائل لال�صتيقاظ املفزع املرعب، 

مقبل  ظالم  يف  بالغرق  تتنّباأ  التي  اخلامتة  تكون  وكاأّنا 

و�صيك ل حمالة، نا�صئة عن رغبة ا�صتفزازية لتثوير الطاقات 

ودفع امل�صتغرقني يف حروبهم املدّمرة اإىل التنقيب عن بدائل 

اإنقاذّية اأو حلول اإ�صعافّية لتدارك الفجيعة الأكيدة.   

احلّب  يف  اأّنه  تزعم  التي  املقولة  بتلك  الكاتب  يرت�صي  ل    

واحلرب كّل �صيء عدل، بل جند روايته بثابة �صافرة اإنذار 

اأّنه ل �صيء عدل يف هذه احلروب العا�صفة، ول باأ�ض  تعلن 

الركام  هذا  اأنتجت  التي  الكوارث  اأ�صباب  يف  التحقيق  من 

 الذي ينذر 
ّ
الهائل من اخلراب الب�رسّي، وهذا احلطام التاريخي

بالظالم ل غري. يثري الرغبة يف البحث عن اأ�صباب الالانتماء 

املتف�ّصي، وعن الإق�صاء املماَر�ض، وعن النفي امل�صتمّر للذات 

اليمنّية يف الداخل واخلارج، بحيث ل ي�صعر الواحد بالنتماء 

اإىل �صمال اأو جنوب، ويفقد املرء كينونته وهوّيته املن�صطرة 

اإىل هوّيات متناحرة ل�صالح قوى مبتّزة معتا�صة على التاأّزم 

املزمن والتاأزمي امل�صتدمي. 

  »حرب حتت اجللد« رواية تقّدم الكثري من املاآ�صي وال�صور 

املرعبة، تبّدد البديهّيات، تك�رس الأوهام عن ميٍن �صعيد، رواية 

 يف اآن، عن ميٍن متناحٍر غري 
ّ
موؤملة عن جانب مظلم وظالمي

�صعيد، رواية توِجب البحث عن اأ�صباب ذلك، تنذر بغرٍق و�صيٍك 

يف تعا�صته وظلمته وتخّبطه وحروبه، وتيٍه ل منا�ّض منه 

بني اجلنوب وال�صمال، بني احللم والظلم، بني الأمل والأمل..   
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نور  حتاكي  �صواطئ  حتى  املمتد  ق�رسهما  ليايل  يف 

النجوم، كانت �صهرزاد تروي احلكايات ل�صهريار، ويف 

اأن حتكي عن »احلمال والبنات  الق�صة ال�صاد�صة قررت 

اأبعد  هو  ما  اإىل  رموزها  قراءة  تلفت  حكاية  الثالث«، 

بغداد  ق�صة  من  بع�ض  اإنها  امل�رسودة،  الرواية  من 

الجتماعية والقت�صادية يف عهد هارون الر�صيد

مدينة  يف  احلمالني  اأحد  اأن  ال�صعيد  امللك  اأيها  »ُحكي 

واحلرمان،  الوحدة  يف  عا�ض  يائ�صًا  عازبًا  كان  بغداد 

متكئًا  املدينة  �صوق  يف  الأيام  اأحد  واقف  هو  فبينما 

رخ�صة  القوام  ريانة  امراأة  بجانبه  وقفت  قف�صه،  على 

من  مو�صلي  بازار  ملتفة  وفتون،  دلل  ذات  العود، 

اإليه وقالت ب�صوت عذب: اإحمل قف�صك  حرير، والتفتت 

واتبعني« هكذا بداأت �صهرزاد احلكاية، ومل ت�صمت عن 

الكالم املباح حتى عرف امللك كل الأحداث.

دار احلّمال وراء احل�صناء الفاتنة يف اأ�صواق بغداد، حمل 

الباب،  اأمام  اإىل منزلها، وقفت  لها ما ا�صرتته، وتبعها 

به  فاإذا  الباب  فتحت  من  »اإىل  احلمال  نظر  ُفِتح  وملا 

ُيبهر باجلبني امل�رسق والهدب النع�ض والقوام املم�صوق 

احلمال  مع  �صهرزاد  �صتدخلنا  الن�رسة«،  والطلعة 

التفا�صيل  اإىل  نتعرف  الدار،  داخل  اإىل  وال�صقيقتني 

الديكور  الع�رسية  بلغتنا  �صن�صميه  ما  اإىل  املعمارية، 

والأقم�صة  والع�صافري  الورود  األوان  بالألوان،  املزّين 

املزخرفة. ال�صقيقة الثالثة هي اأي�صًا تو�صف باجلمال، 

وكذلك كل ما يف حميط ال�صقيقات الثالث.

ككل  غنية  �صفحة،  اأربعني  من  اأكرث  يف  متتد  الق�صة 

والأو�صاف  وبالعبارات  بالأحداث  �صهرزاد  ق�ص�ض 

الدقيقة لكل مكّون من مكونات احلكاية. احلّمال يدخل 

منزل ثالث فتيات جميالت، منزل يعج بالرثاء، وي�صهد 

نف�صها  الق�صة  وداخل  البيت  داخل  ما يف  على  احلمال 

من حكايات، اإذ هو يطلب من الفتيات باأن ي�صمحن له 

بالبقاء ليكون خادمهن الأمني.

�صيتحول املنزل اإىل �صاحة م�صهد يجتمع فيه �صبع رجال 

فيه  وتختلط  م�صاهد  عدة  داخله  يف  م�صهد  والفتيات، 

املو�صيقى والغناء بالأ�رسار وما تخفيه من عذاب. لكن 

حكايات  تختزن  عملية  �صعبة،  عملية  بالأ�رسار  البوح 

املتلهف   امللك  ليايل  يف  تباعًا  �صهرزاد  عنها  تف�صح 

دائمًا للمزيد.

اأن  بعد  ياأتون  الفتيات،  لدى  عبيد  خدم  الأ�رسار  اأول 

ياأتي  ثم  )جتار(،  رجال  ثالثة  ال�صقيقات  باب  يطرق 

اخلليفة هارون الر�صيد ووزيره وخادمه، وامللفت دائمًا 

اأن باطن الأر�ض يخرج بحكايات داخل الق�صة، لو كان 

فين�صاع  برجلها،  الفتيات  اإحدى  تطرق  حني  يتم  ذلك 

طيلة  م�صيطرات  الفتيات  وتبدو  لها،  »خادم«  لأمرها 

الق�صة على كل التفا�صيل التي تدور فيها.

العقدة،  احلكاية-  حل  عملية  تبداأ  العبيد  اإطاللة  مع 

اأمكنة  اأن املكان نف�صه يختزن  اإىل  لنتو�صل يف الأخري 

اأخرى يختفي فيها رجال هم ع�صاق الفتيات.

لي�صت الق�صة يف مقالنا هذا هي املغزى، ل نبحث عن 

اأمر �صعب لغناها  �رسد ت�صل�صلها ول اخت�صارها، وهذا 

اأن  نريد  بل  املهمة،  والتفا�صيل  بالأحداث  املفرط 

لندل على  اأو�صاف وعبارات  ن�صتعني با ت�صمنته من 

وجه من وجوه بغداد يف ذلك الع�رس.

اإذا ا�صتعرنا ت�صنيفات علم ال�صيمائية من رموز و جداول 

ا�صتبداليًا، عن  اأن ثمة 12 جدوًل  لنا  ا�صتبدالية، يتبني 

الهوية والفرح واجلمال والأ�رسار والإغواء والفن )ال�صعر 

والرتاتب  والرثاء  والعذاب  واملكان  خا�ض(  ب�صكل 

الإجتماعي واحلالة الجتماعية.

اإل اأن اجلدول ال�صتبدايل عن الإغواء واجلمال هو الأغنى 

�شهرزاد .. وجماليات

ع�ضر هارون الر�ضيد

بي�ضــــان طــــي  ]



من حيث عدد العبارات، ترد يف الق�صة 21 عبارة تنتمي 

الفتنة«  و»ترقد  عينيها«  من  ال�صحر  »يهمهم  كـ  اإليه 

ال�صحر«  تقذفان  و»عينان  الرّيان«  كالغ�صن  و»تتثنى 

و»�صقت ثيابها« وغريها. اأما اجلدول ال�صتبدايل الثاين 

بالأريا�ض«  غنية  »قاعة  كـ  عبارة   13 بـ  »الرثاء«  فهو 

وامللفت  ذهب«،  من  و»ماء  باجلوهر«  مر�صع  و»�رسير 

وباملكان،  بالتفا�صيل  الكبرية  العناية  الإطار  هذا  يف 

وهي  وديكوره  بتفا�صيله  بالبيت،  متعلق  الرثاء  هذا 

قلما  عناية  وهي  لزمانها،  بالتاأكيد  تنتمي  تفا�صيل 

امللمو�ض  التقدم  رغم  املعا�رسة  كتابتنا  يف  ن�صهدها 

الذي جعل من هند�صة الديكور علمًا قائمًا بذاته. اإل اأن 

املمتدة  العربية  الدولة  عا�صمة  الر�صيد،  هارون  بغداد 

حتى اأبواب ال�رسق الأدنى واأوروبا، كانت عامل اجلمال 

املولع بالرثاء، باأر�صتقراطية اأنيقة.

يف قراءة رموز الق�صة، ميكننا اأن نخط خطًا ا�صتدلليًا، 

»بغداد«،  ون�صميه  ال�صتبدالية،  اجلداول  من  عددا  ب�صم 

وهو موؤلف من اجلداول ال�صتبدالية: الإنب�صاط، واجلمال، 

والإغواء، والفن والآداب، والرثاء، والرتاتب الجتماعي. 

فالرموز التي �صكلت هذه اجلداول تعك�ض نط احلياة يف 

عا�صمة العبا�صيني زمن احلكاية: مدينة ثرية بالفنون 

والآداب والعلوم مكانة كبرية يف �صريورة احلياة. 

كانت للفنون مكانة متقدمة يف حياة الق�صور يف ع�رس 

فاإن  الن�صاء،  ب�صحر  بالإغواء  يتعلق  ما  اأما  العبا�صيني، 

هذا العامل كان من العوامل امل�صيطرة يف حياة النا�ض 

وقامتها  بوجهها  فقط  لي�ض  جميلة  املراأة  واحلكام، 

القدرة  وكذلك  اجلمال  �رسط  الذكاء  ان  بل  املم�صوقة، 

على اإغواء الرجال.

ما دامت الغواية �رسط اجلمال والتفوق، ملاذا احل�صور 

الق�صة  هذه  يف  الأ�رسار  ال�صتبدايل  للجدول  الكبري 

بغداد  اأن  لنتذكر  عبارات(؟  رموز-   7 من  موؤلف  )وهو 

كانت عا�صمة العرب من ناحية، وكانت اأي�صًا عا�صمة 

العامل بف�صل مكانة العرب يف تلك الفرتة على اخلارطة 

مفاتن  بني  تعي�ض  املدينة  كانت  العاملية.  احل�صارية 

النفتاح على ح�صارات الآخرين والغرف منهم من جهة، 

من  املحافظة  الجتماعية  واملوروثات  العادات  وبني 

جهة ثانية، ومنها التابوهات بالطبع، يف هذه املدينة 

متناق�صان:  مفهومان  �صحري  ب�صكل  تعاي�ض  بالذات 

ال�رس والبوح. بل لنقل اأنهما اختلطا لي�صكال وحدة طبعت 

املدينة  باأن  تذكرنا  الق�صة  اأن  كما  البغدادية.  احلياة 

كانت مفتوحة لأبناء قوميات خمتلفة فالرجال الثالثة 

املجهولون )اأو بالأحرى الدراوي�ض( هم من العجم.

)هارون  اخلليفة  اأن  اإىل  الق�صة  تلفت  ثانية،  جهة  من 

وحدهم  )�صياف(،  وخادمه  )جعفر(   ووزيره  الر�صيد( 

اأ�صماء حمددة،  لهم  الق�صة  �صخ�صيات  �صواهم من  دون 

الجتماعية  للرتاتبية  مق�صود  احرتام  ذلك  يف  كاأن 

)حاكم ووزير وخادم(، وتلفت الق�صة اإىل اأداء متيزت به 

ال�صلطة، فاخلليفة يت�صقى بنف�صه اأخبار الرعية، يتخفى 

وينزل اإىل ال�صارع واحلارات.

خطوط ودوائر

النتقال  لقطع عند  يتعر�ض  الق�صة  التزامني يف  اخلط 

الغرف  )من  اأخرى  م�صاحة  اإىل  عر�ض  م�صاحة  من 

و�صول  عند  اأو  املنزل(،  اإىل  ال�صوق  من  احلديقة،  اإىل 

�صخ�صيات جديدة. اأنه خط ميتد من اخلارج )ال�صوق( اإىل 

الداخل )احلديقة(، ثم نحو داخل اأكرث حميمية )الغرف(، 

فباطن الأر�ض. اأما العودة نحو اخلارج فال تتم اإل لإثراء 

ثم  جديدة،  اأ�رساراً  حتمل  جديدة  ب�صخ�صيات  احلكاية 

ي�صتاأنف اخلط �صريه نحو الداخل جمدداً. الأ�رسار لي�صت 

اأ�رساراً  يحوي  نف�صه  املكان  وحدها،  ال�صخ�صيات  ملك 

يف باطنه )داخله(، تك�صف لنا اإحدى دوائر احلكاية عن 

»عبيد« يف باطن اأر�ض املنزل. 

مع  يتاآلف  الداخل،  نحو  اخلارج  من  امل�صتمر  اخلط 

اإىل عوامل  انتماءها  تثبت  اأخرى يف احلكاية  »خطوط« 

على  املروية  العربية  احلكاية  وعوامل  وليلة،  ليلة  األف 

يومنا،  حتى  املختلفة  الع�صور  يف  احلكواتيني  األ�صنة 

داخل  حكايات  ثمة  احلكايات،  دوائر  بها  ونق�صد 

حكايات )دوائر داخل دوائر(، وثمة حكايات متجاورة، 

»احلمال  ق�صة  األي�صت  اأخرى.  تنتهي  حيث  تبداأ  حكاية 

والبنات الثالث« نف�صها حكاية �صمن احلكاية الأكرب اأي 

ق�صة �صهرزاد و�صهريار؟ 

دوائر  هي  الثالث«  والبنات  »احلمال  يف  الدوائر 

الأ�رسار، ولكل �صخ�صية اأ�رسار، ما عدا احلّمال، املتفرج 
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فلو  احلكاية  يف  الوهم  يك�رس  وح�صوره  العر�ض،  على 

يف  املتفرجون  لكان  م�رسحيًا،  عر�صًا  الق�صة  حتولت 

ال�صالة واحلّمال على اخل�صبة ممثل يف اآن ومتفرج على 

وزوارهن  البنات  حكايات  احلكايات،  من  اأ�صغر  دائرة 

و»العبيد«.

ينتهي  ل  الإيهام،  ك�رس  عملية  اإىل  الوهم  من  النتقال 

اإذ اأن داخل كل دائرة – حكاية دائرة – حكاية اأخرى، 

احلياة  تعطي  فاإنها  ما  »كربى«  حكاية  تنتهي  وملا 

حلكاية »كربى« اأخرى تعمل وفق نف�ض املنظومة واخلط 

الزماين.

والإيهام،  الواقع  تقابل  منظومتي  يحمل  نف�صه  املكان 

فداخل املكان الواقعي تخلق احلكاية عاملًا داخليًا، مثاًل 

يف البيت حديقة، ويف احلديقة طيور من خمتلف الألوان 

ونافورة و... احلكاية الأو�صع جتري لياًل، لكن حكايات 

اأن امل�صاحة الزمنية كلها  اأي  ال�صخ�صيات جرت نهاراً، 

حتتلها تفا�صيل احلكاية.

ن�ضاء ورجال

قبل اأن ُتك�صف دائرة الأ�رسار الكربى، ت�صري احلكاية بـ 3 

ن�صاء و7 رجال، بينهم احلمال الذي يلعب دور املتفرج، 

و6  )ال�صقيقات(  ن�صاء   3 هي  الفاعلة  ال�صخ�صيات  اإذاً 

الثالثة(،  والأعاجم  وخادمه  ووزيره  )اخلليفة  رجال 

اأمام 3  ثم تت�صع احلكاية لت�صم العبيد الثالثة، فن�صري 

ال�صقيقات،  وهن  متكاتفات،  الن�صاء  رجال.  و10  ن�صاء 

�صاحبات املكان وامل�صيطرات على جمرى الأحداث، اأما 

الرجال فمنق�صمون يف م�صتويات ثالثة : 

- م�صتوى احلاكم وحا�صيته

- م�صتوى الدراوي�ض 

- م�صتوى »العبيد«

املنتمون للم�صتويني الول والثاين يف و�صعية مقابلة 

للم�صتوى  املنتمون  اأما  الفتيات،  نقل( مواجهة  )كي ل 

الثالث فهم خدم الفتيات. مركز الثقل يف هذه امل�صاحة 

اإطار  يف  الرجال  ت�صنيف  يتم  الفتيات،  هن  املروية 

موقعهم من ال�صقيقات الثالث. اإذاً ال�صلطة داخل املنزل 

متقدمة  الفتاة  مكانة  فاإن  اخلارج  ويف  للفتيات،  ملك 

هي امراأة حرة يف ال�صوق حتتاج خلدمة رجل، يحمل لها 

م�صرتياتها.

�صلطة الفتيات على احلمال، ت�صبقها �صلطة اأخرى، وهذا 

على  �صلطتهن  بها  ونق�صد  احلكاية،  دوائر  تك�صفه  ما 

احلكاية(  ن�ض  يف  امل�صتخدم  التعبري  )وفق  »العبيد« 

يف املنزل، هكذا ت�صري عالقة الفتيات بالرجال يف خط 

على  »�صلطة«  اإىل  العبيد،  على  �صلطتهن  من  ت�صاعدي، 

احلمال ثم عالقة متوازنة مع احلاكم نف�صه.

الق�صة  »الفاعل« يف  الفتيات هن  فاإن  اأخرى  من جهة 

الأكرب »احلمال والبنات الثالث« ولكنهن اأي�صًا مو�صوع 

يف  الفاعلة  القوى  بنموذج  ا�صتعّنا  ما  اإذا  الرغبة، 

امل�رسح. 

القوى  وتغيب  للفتيات  م�صاندة  كقوة  »العبيد«  يبدو 

ب�صلطة  متتعهن  يعني  ما  احلكاية،  يف  لهن  املعار�صة 

كبرية.

اخلري وال�ضر

اأن الأ�رسار  من خالل التقدم يف قراءة الق�صة، نكت�صف 

اإنها م�صاألة احلرب بني  اأخرى،  اأ�رساراً  ذاتها  تخفي يف 

اخلري وال�رس. الرجال ي�صاركون يف هذه احلرب، ومن اأبرز 

الأدوات: ال�صحر. هنا اأي�صًا تك�صف لنا احلكاية انتماءها 

حيث  ُي�صتخدم  املعركة،  من  جزء  ال�صحر  ع�رسها،  اإىل 

يعجز الب�رس عن مواجهة قوة غري اإن�صانية.

اأنه يف هذه احلكاية فاإن احلا�رس هو  اإىل  اأخرياً، نلفت 

الق�صة نف�صها هي »الآن وهنا«، ولكن  للما�صي،  عالج 

ق�صة  كل  يف  املا�صي،  هي  تختزنها  التي  احلكايات 

لن�صري  احلا�رس،  اإىل  ا�صتح�صاره  يتم  ملا�ٍض  ا�صتعادة 

امل�رسح  اإىل  العرب  تعرف  �صبق  م�رسحي  �رسط  اأمام 

بئات ال�صنني.        
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ا�شرتاتيجية ال�شرد

عند الغربي عمران

حممد يحيى احل�ضماين ]

الظل  ال�رسدية يف جمموعة  البنية  لـ»طرافة  يف قراءته 

اأ�صتاذنا  ن  دوَّ عمران،  الغربي  حممد  للقا�ض  العاري« 

املالحظات  من  عددا  حمادي  م�صلم  �صربي  الدكتور 

العامة  الأطر  وعميق،  مكثف  نحو  على  تختزل 

القا�ض  عند  وا�صرتاتيجياته  الق�ض  ل�صيناريوهات 

للقا�ض  تقراأ  اأن  ميكن  »ل  فيها:  يقول  عمران،  الغربي 

حممد الغربي عمران دون اأن حت�صد كل طاقاتك الذهنية 

والنف�صية كي ت�صتوعب عامله الق�ص�صي الغام�ض حينا 

دانية  ق�ص�صه  بع�ض  ا�صتثنينا  واإذا  اآخر،  حينا  والوعر 

الرمز املركب رغبة  الدللة فاإنك ت�صيع و�صط متاهات 

يعي�ض  مركبا  اإمتاعا  قارئه  مينح  اأن  يف  القا�ض  من 

عربه القارئ مكابدة القا�ض ويعانق روؤيته... والقا�ض 

حممد الغربي عمران مولع بالأجواء الغرائبية التي ربا 

اتخذت من الواقع الراهن ُتَكاأَة بيد اإنها حتلق باأجنحة 

يف  القا�ض  جراأة  اأن  واأح�صب  ق�صية،  اآفاق  يف  اخليال 

م�صكون  وهو  متوقع.  وغري  م�صهود  اأمر  روؤاه  عر�ض 

تبدو  اأن  يريد  ل  فنان  اأي  �صاأن  �صاأنه  التمرد  بهاج�ض 

جتاربه الق�ص�صية مكرورة باردة. اإنه يعي عملية وخز 

مفاهيمه«)2(.  وقلب  م�صاعره  وا�صتفزاز  القارئ  ذهن 

واملتابع لنتاج الغربي عمران يعي جيدا مدى ما تت�صم 

حد  اأي  واإىل  وال�صمول،  العمق  من  املالحظات  هذه  به 

الق�ص�صي  بعدها  يف  الإبداعية  جتربته  على  ت�صدق 

املكتنز خلم�صة جماميع هي :

العـاري1999م،حريـم  الظـل   ، 1997م  -ال�صـرا�صـف 

اأعزكـم اللـه 2001م   

-ختـان بلقـي�ض 2002م، منـارة �صـوداء2004م.

ويبدو اأن حتول الغربي عمران من كتابة الن�ض الق�ص�صي 

اإىل اقتحام عامل الرواية قد فر�ض عليه تكنيكات كتابية 

واإبداعية جديدة تتنا�صب وطبيعة العمل الروائي املحت�صد 

بالكثري من الأحداث واملواقف ووجهات النظر واأ�صكال 

يف  الأطر  تلك  من  كثري  عن  يتخلى  جعله  مما  احلياة، 

مقابل التم�صك ببع�صها الآخر، فهو واإن تخلى عن ولعه 

بغرائبية ال�رسد، وافتتانه بالرمز املركب وما يف�صي اإليه 

من غمو�ض الق�ض ووعورته، اإل اأنه مل يفقد ولعه بالرمز 

ال�صفاف، وقدرته على ا�صتثمار كل التقنيات والأ�صاليب 

الفنية التي متتع القارئ وحتلق به يف اآفاق ق�صية، وهو 

عن  واخلروج  التمرد  بهاج�ض  م�صكونا  ليزال  ذلك  اإىل 

املاألوف واخرتاق حت�صينات امل�صكوت عنه، بل ويبدو 

اأكرث جراأة من ذي قبل يف عر�ض مواقفه والتعبري عن 

اأفكاره وروؤاه اإزاء العديد من الق�صايا والأجندة الفكرية 

وال�صيا�صية والجتماعية، دون وجل اأو مواربة اأو مراعاة 

وتفقد  حريته  من  حتد  اأن  �صاأنها  من  اعتبارات  لأي 

وهو  الإبداعية،  وفرادتها  الفنية  خ�صو�صيتها  جتربته 

ما مل�صناه يف روايته » م�صحف اأحمر«)3(، التي اأثارت 

�صجة كبرية وجدل وا�صعا، واأحدثت اأكرث من موقف ورد 

فعل، و�صجلت ح�صورا لفتا يف خمتلف و�صائط الإعالم، 

ال�صحافة اللكرتونية ب�صكل مل ي�صبق لأي من  ومواقع 

الراويات اليمنية اأن حققته. 

 واحلقيقة اأن الرواية من اأن�صج ما اأبدعه الغربي عمران، 

واأقلها م�صا�صا بنظومة الأخالق واحلياء العام، ولي�ض 

للمثل  ال�صارخ  والنتهاك  العنيف  الك�رس  ذلك  فيها 

والرموز الدينية التي طالعنا بع�ض �صورها يف جمموعة 

»منارة �صوداء«، واإنا جاءت يف اإطار من احلكي املمتع 

والرمزية ال�صفافة والفن اجلميل.

مونتاج احلكاية. )4( 

ال�صارد  قدرة  من  الرواية  يف  الإبداعي  الن�صج  يتجلى   

الجتماعي  الواقع  بعطيات  التخييل  عالقة  تن�صيق  على 



والتاريخي يف مونتاج مدرو�ض وتركيب ذكي غري م�صطنع، 

والوقائع  املت�صعبة  الأحداث  ب�صبكة  ثم  من  والإم�صاك 

املتداخلة واإدماجها يف خطني �رسديني متوازيني: اأولهما: 

رحلة الن�صال والكفاح امل�صلح الذي خا�صته اجلبهة الوطنية 

يف املناطق الو�صطى والأدوار الن�صالية لبطل الرواية تبعة 

العطوي، وثانيهما: رحلة املعاناة واحلرمان والت�رسد التي 

كانت من ن�صيب �صمربية راوية الق�صة وبطلتها الرئي�صية.

وقد تو�صل الغربي عمران يف عر�صه لتلك الأحداث والوقائع 

املت�صعبة بتقنية الر�صائل واملذكرات، وهي تقنية �صعبة اإذا 

متباعدة  اأحداث  لر�صد  خاللها  من  النفاذ  القا�ض  اأراد  ما 

واملذكرات حمدود  الر�صائل  تقنية  الراوي يف  لأن  مكانيا، 

العلم حمدود املعرفة الكلية اإل با يدور حوله ويف حميطه، 

كونه يف الغالب راو ب�صيغة �صمرياملتكلم يقدم معلوماته 

يف  م�صاركا  اأو  الأحداث  على  �صاهدة  �صخ�صية  باعتباره 

مطالب   « فانه  عنه  بعيدة  اأحداثا  يروي  وعندما  �صنعها، 

ومعرفته  ي�صهدها  مل  التي  باحلوادث  معرفته  يربر  باأن 

باأفكار ال�صخ�صيات التي مل ي�صمعها، فاإذا عجز عن التربير 

ي�صبح كالمه نوعا من اإف�صاء املعلومات«)5(.

 �صحيح اأن هذه التقنية من اأكفاأ الأ�صاليب ال�رسدية واأقدرها 

تداعياتها  واإبراز  ال�صخ�صية  اأغوار  الغو�ض عميقا يف  على 

النف�صية والك�صف عن امل�صادر ال�رسية لالأفعال واملواقف، 

من  اأعظم  »جوا  باربولد-  اآنا  ت�صري-  كما  متتلك  كونها 

احلقيقة ي�صمح بك�صف ال�صخ�صيات على نحو اأكرث حميمية 

املوؤلف«)6(،  على  املعتمدة  التخييلية  الرواية  يف  مما 

ولكن ل ينبغي من وجهة النظر النقدية اأن يتعدى الغو�ض 

ل  فـ»ما  الذكريات،  �صاحب  اأو  املر�صل  الراوي  �صخ�صية 

اأن يخرب عنه  اأن يقوله ل ي�صتطيع املوؤلف  البطل  ي�صتطيع 

اأن يتجاوز هذا  يف هذا ال�صكل )7(. فكيف ا�صتطاع الغربي 

تتناثر  ال�رسد،  من  وهو ميازج بني خطني  النقدي  املعوق 

ب�صكل  اتكاأ  واجلنوب عندما  ال�صمال  اأحداثهما بني مناطق 

اأحداث  على  ال�صاهدة   - �صمربية  �صخ�صية  على  اأ�صا�صي 

ال�صمال وامل�صاركة يف �صنعها-  لتكون راوية حكايته.

 لقد جلاأ املوؤلف اإىل حيلة فنية اأطلق عليها ر�صائل تبعة اإىل 

�صمربية، بررت للمتلقي �رسد اأحداث ووقائع كانت الراوية 

الإملام  فر�صة  واأتاحت  اأحداثها،  م�رسح  عن  جدا  بعيدة 

الوطنية  اجلبهة  خا�صته  الذي  الن�صايل  امل�صهد  بتفا�صيل 

القرن املا�صي  الو�صطى يف نهاية �صبعينيات  يف املناطق 

�صد نظام �صنعاء، جنبا اإىل جنب مع ما ك�صفت عنه الرواية 

من �صور الظلم واجلور والتع�صف والإقطاع امل�صائخي الذي 

ف�صاء  ات�صاع  اليمنية.ولعل  املناطق  من  كثري  على  خيم 

الرواية  يف  احلياة  اأوجه  ماجعل  هو  ال�صكل  بهذا  الأحداث 

ينمط  والفكري  بالديني،  يتداخل  فال�صيا�صي  تتداخل، 

الجتماعي ويغدو �رسبا من الدين و�صكال من ال�صيا�صة.

غواية العنوان. 

اأن »اختيار العنوان كعتبة لأي  تفرت�ض املدونات النقدية 

اأن  يجب  واإنا  تع�صفية،  اأو  اعتباطية  بطريقة  يتم  ل  ن�ض 

اإطار دليل كبري  وان�صجام يف  تناغم  بينهما عالقة  يكون 

يغدو  بحيث  الن�صية  وال�صياقات  التمثالت  كل  ي�صتقطب 

اإنتاج  ويعيد  ويتنامى  يتوالد  الذي  املحور  هو  العنوان 

اأن   « الفر�صية وجد من يرى  »)8(، وب�صبب من هذه  نف�صه 

ني ي�صريان اإىل دللة واحدة  الن�ض الإبداعي يتكون من ن�صّ

وعنوانه،  الن�ض  هما  قراءاتها،  يف  خمتلفة  متاثلها،  يف 

العنوان  واأحدهما مقّيد موجز مكّثف والآخر طويل، فن�ّض 

مكّثف خمبوء يف دللته با يحمله الن�ض املطّول ب�صكل 

اإ�صاري مكّثف«)9(، وذلك ي�صع العنوان -من ناحية  موٍح 

الن�ض،  مع  مت�صاوية  م�صاحة  يف  املو�صوع-  على  الدللة 

ُعرب عنها قدميا فقيل »الكتاب يقراأ من عنوانه«.

اأناط  من  العديد  على  �صدقت  واإن  املقولت  تلك  اأن  بيد   

اأحيانا تفقد م�صداقيتها كثريا يف عناوين  العنونة، فاإنها 

ال�صياغة احلديثة، خا�صة منها العبثية اأو تلك التي تتجاوز 

الو�صفية، ويف هذه  اأو  التو�صيلية  الوظائف  يف �صياغتها 

اإنه  ال�صكل فاإن » العنوان ل يحكي الن�ض، بل على العك�ض 

وزاوية  الن�ض«)10(،  ق�صدية  ويعلن  املوؤلف  نية  ميظهر 

نقارب من خاللها  اأن  علينا  تفر�ض  التي  هذه، هي  النظر 

عنوان م�صحف اأحمر كونه يتخذ لنف�صه و�صعا خا�صا يف 

ن�صف  ت�صكل  التي  »م�صحف«  فكلمة  وال�صتغال،  الت�صكل 

احل�صور الدليل، وت�صغل ن�صف احليز اللغوي للعنوان تعني 

اأي جمع  اأوراق �صحفت  » جماعة  الل�صاين  وفق متو�صعها 

بع�صها اإىل بع�ض«)11(، قال الأَزهري »اإنا �صمي امل�صحف 

املكتوبة  لل�صحف  جامعًا  جعل  ي  اأَ اأُ�صِحف  لأَنه  م�صحفًا 

بني الدفتني)12(، وهذا يحيل اإىل دللة وا�صعة للفظة ت�صمل 

كل مكتوب �صم بني دفتيه جمموعة اأوراق،  اإل ان تداولها 

غدا -بفعل التطور الدليل - مق�صورا على م�صحف القراآن، 

اإل ويتبادر  اأو تقع عليها عينه  اأذن املتلقي  اإن تطرق  فما 

اإىل ذهنه �صورة القراآن الكرمي.ومن املوؤكد اأن هذه الدللة 

م�صحفه  فو�صف  الغربي  ذهن  يف  بقوة  حا�رسة  كانت 

بالأحمر ليقلب بذلك اأفق التلقي راأ�صا على عقب، فالقارئ مل 

يعتد هذا الو�صف ملدلول الكلمة يف ذهنه، ويعتربه و�صفا 

اأن  م�صتفزا يقلل من جالل امل�صحف وقدا�صته، ول ا�صتبعد 

يكون هذا الفهم �صبب التحفظ على الرواية، وم�صادرة بع�ض 
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القارئ  ا�صتفزاز  ان  على  املطار.  اأر�ض  وطئت  منذ  ن�صخها 

يف اإبداع الغربي عمران لزمة فنية وقدر حمتوم مع �صبق 

اإ�رسار وتر�صد، وهي يف هذا العنوان تنه�ض بوظيفة اإغراء 

املتلقي وحتري�صه واإثارة انتباهه ودفعه اإىل القرتاب من 

الن�ض وك�صف الأ�رسار التي يخفيها.

عمران،  الغربي  مل�صحف  احلكائي  املنت  من  وبالقرتاب 

فاعلية  لتلم�ض  واملو�صوعية،  الفنية  معطياته  وقراءة 

لن�ض  احلكائية  البنية  �صمن  الوظيفي  وح�صوره  العنوان 

لأن  جديدا  قراآنا  لي�ض  اأحمر  م�صحف  اأن  يت�صح  الرواية، 

�صاحبه لي�ض نبيا، ول هو دعوة لدين جديد لأن الدين عند 

اهلل الإ�صالم، ولكنه دالة رمزية للفكر املتحرر من التع�صب 

بكل �صيغه واأ�صكاله، اإنه رمز لجتاه فكري يوؤمن بالت�صامح 

الآخرين يف اعتناق ما ي�صاءون من  الروؤى وبحق  وبتعدد 

الأفكار، ومايروق لهم من املذاهب واملعتقدات، بعيدا عن 

واحدية  باأن  الجتاه  هذا  من  اإميانا  التع�صف،  اأو  الإكراه 

التفكري لي�ض دليل ات�صاق احلياة ونائها بقدر ما هو دليل 

و�صيطرة  الت�صلط  وازدهار  اخل�صب  وانعدام  اجلدب  على 

الإن�صان،  باأخيه  الإن�صان  وا�صتبداد  ال�صمولية  العقليات 

على نحو ما يفهم من الإ�صارات الرامزة حلكايات الأجداد 

التي كانت و�صية �صمربية لوليدها حنظلة والتي ت�صري اإىل 

على  حلت  حتى  وا�صتبداده،  وت�صلطه  الفرد  تاريخ  تعاقب 

)�ض20(،  الرواية  تقول  الواحد-كما  الذكر  لعنة  اليمنيني 

لتجعل من ا�صكاليتنا مع الفرد اإ�صكالية قدمية ولي�صت وليدة 

حلظة تاريخية اأو حقبة بعينها، وذلك حتم على فكر التحرر 

وت�صخم  الت�صلط  ورف�ض  الطغيان  ونبذ  الفردية  مقاومة 

الذات ال�صخ�صية على ح�صاب الذات اجلمعية حتت اأي مربر 

كان �صيا�صيا اأو اجتماعيا اأو حتى دينيا.

وعلى امل�صتوى النظري فقد جت�صد ح�صور الفكر املتحرر يف 

دفتيه  الذي �صم بني  العطوي،  الرواية من خالل م�صحف 

من  واأجزاء  التوراة،  من  واأجزاء  الكرمي،  القراآن  من  اأجزاء 

 ، الأخرى: كالزراد�صتية  الديانات  تعاليم  الإجنيل، وبع�ض 

)�ض332(،  واملانوية  الكنف�صيو�صية،  وال�صابئة،والبوذية 

التمثيل  هي  الرواية  لأبطال  ال�صلوكية  املمار�صات  وكانت 

الرجل  دور  يتقم�ض  الذي  فمولنا  املتحرر،  للفكر  العملي 

ال�صالح ويتقدم النا�ض يف ال�صالة ويف اإحياء املاآمت بالذكر 

والدعاء واإن�صاد ال�صرية النبوية، يتحول يف الليل اإىل مثلي 

جن�صيا،وتبعة يلتقي مع �صمربية يف عالقات حميمية وفق 

وتتحول  احلب«)�ض181(،  بـ»�رسيعة  الرواية  اأ�صمته  ما 

ثم  فطمينا،  يد  على  �صحاقية  مثلية  اإىل  ذلك  بعد  �صمربية 

اأحالت  التي  �صخنما  رفيقتها  مع  ذاتها  املتعة  تت�صارك 

عالقتهما اإىل زواج موثق بالعهود )�ض 103(. وي�صري اللون 

الأحمر املو�صوف به امل�صحف اإىل  التيار ال�صيا�صي الذي 

تبنى هذا الفكر ومتثل مبادئه، وهو تيار »اجلبهة الوطنية« 

المتداد الثوري للتوجه املارك�صي ب�صعاراته احلمراء، و�صعيه 

بالثورات  والقت�صاد  ال�صيا�صة  لفر�ض نظرياته يف  الدائب 

والكفاح امل�صلح، واملتاأمل يف موقف الكاتب من هذا التيار 

وتعاطيه مع اأفكاره واأطروحاته وال�صخ�صيات التي تبنته ل 

يخامره �صك باأن م�صحف اأحمر »العنوان« لي�ض اإل جت�صيد 

رمزي له، ولو حق لنا جتريده من رمزيته وا�صتبداله بعنوان 

اأن�صب  لكان  مو�صوعها  ويختزل  الرواية  يلخ�ض  تقريري 

باعتبار  الوطنية«،  اجلبهة  »كتاب  هو  به  ن�صتبدله  عنوان 

كلمة م�صحف ترتادف مع كلمة كتاب، واللون الأحمر يدل 

على �صعار اجلبهة. والرواية يف طبعها العام �صرية تاريخية 

ال�صلطة  مع  و�رساعها  امل�صلح،  وكفاحها  اجلبهة،  لن�صال 

والنظام امل�صائخي يف ال�صمال. 

بع�ض  اأمام  قليال  التلبث  بنا  يجدر  الزعم   هذا  ولإ�صناد    

التيار،  الكاتب مع هذا  التي تك�صف عمق تعاطف  املواقف 

ففي امل�صهد احلواري الذي دار بني تبعة والرفيق �رسهان 

بينهما،  لقاء جمع  اأول  اجلبهة يف  م�صوؤول جتنيد عنا�رس 

جعل الكاتب من النتماء لها انتماء لقوى اخلري يف مواجهة 

املعني  التيار  اآخر  مو�صع  يف  وهي  )�ض99(،  ال�رس  قوى 

) �ض100(، ولكن وفق مبادئها اخلا�صة  الوحدة  بتحقيق 

الأيام بغري عودة...و�صنعي�ض معا يف دولة  »  �صتزول هذه 

 ،)233 )�ض  ال�صرتاكية«  احلرية  مبادئ  الوحدة..ت�صودها 

و�صمربية ت�صف تبعة بعد اأن اأ�صبح اأحد رجال اجلبهة: »مل 

يكن تبعة ذلك الإن�صان العادي بالن�صبة يل...فهو من اأيقظ 

الحرتام  ملعاين  املفهوم  اأعطاين  يّف...  الإن�صانية  م�صاعر 

ال�صرتاكية«  احلرية  مبادئ  منه  ت�رسبت  من  وامل�صاواة... 

)�ض318(، وهو يتحدث عن نف�صه فيقول: »اأنا اليوم منا�صل 

اأممي..يل ر�صالة عظيمة.. وطني العامل«)�ض 159(. 

بني  املنتظم  الإيقاع  ذلك  ال�صابقة  الروؤية  خ�صل  يدعم  وما 

انتزاع  وبني  الفكر،  هذا  حاملة  الوطنية  اجلبهة  قوات  انك�صار 

الروحي  الرمز  العطوى  م�صحف  من  الأخرى  الديانات  اأوراق 

الأخرى  الديانات  اأوراق  انتزاع  لأن  والتحرر.  الن�صال  لفكر 

فكر  ين�صجم مع  التفكري وهو مال  واحدية  ال�صري باجتاه  يعني 

ال�صبب  لهذا  وربا  اأجلها،  من  نا�صلت  التي  واملبادئ  اجلبهة 

كفاحهم  من  الهدف  الوحدة  باإعالن  �صعيدا  العطوي  يكن  مل 

الطويل،وليلتها »مل ينم..انكفاأ فوق م�صحفه..كان �صوت �صلواته 

مزيجا من النحيب والإن�صاد ال�صجي« )�ض321(، لأنها – براأيه- 

لي�صت الوحدة التي ن�صدها ال�صعب، ول متثل حلم اجلبهة بوحدة 
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ت�صودها مبادئ احلرية وال�صرتاكية« )�ض 233(، ولذا يراه بال 

هوية، ويعتربها جزءا من اأكاذيب ال�صلطة: »مل يرحل الت�صطري.. 

وما نراه جمرد �صفقة ل يعرف احد تفا�صيلها«)�ض321(.

لعبة االأ�ضماء :

تقراأ  فحني  متباينة،  م�صاعر  الإن�صان  تنتاب  اأحمر  م�صحف  يف 

�صوق �صمربية والتياعها على فقيدها الغائب حنظلة ت�صعر باأنك 

اأمام رواية اجتماعية، وت�صادفك اأحداث ووقائع واأقوال من مثل 

قول العطوي » مل يرحل الت�صطري... مانراه جمرد �صفقة ل يعرف 

احد تفا�صيلها »�ض321«، فتتاأكد باأن ما تقراأه رواية �صيا�صية 

لأحداث  التاريخية  التفا�صيل  على  تتوقف  وحني  بامتياز، 

ال�صبعينيات واملعلومات الدقيقة لوقائع  ربا اطلعت عليها لأول 

مرة يف حياتك ي�صح لديك اأن م�صحف اأحمر رواية تاريخية. 

واحلقيقة اأن الرواية مزيج من كل ما ذكر ففيها الجتماعي، 

من  م�صتوحاة  اأحداثها  ان  اذ  والتاريخي،  ال�صيا�صي  وفيها 

تلك  من  �صفحته  على  ويعتمل  فيه  ي�صطرم  ما  بكل  الواقع 

اأن يكون لأحداثها  امل�صاعر والجتاهات. ول ي�صتبعد مطلقا 

و�صخو�صها جذور حقيقية وح�صور فعلي يف الواقع، �صحيح 

يف  اأنها  اإل  واقعية،  اأبعاد  من  لها  كانت  مهما  الرواية  اأن 

الأول والأخري عمل متخيل وعامل افرتا�صي تتحرك �صخو�صه 

م�صحفه  يف  الغربي  اأن  غري  فح�صب،  الورق  على  وكائناته 

الأحمر ترك جمموعة من الأ�صئلة املفتوحة مل يجب عنها مما 

فتح �صهية الت�صاوؤل حبا يف املعرفة والطالع، وبظني اأن هذا 

الفعل  لي�ض ناجما عن �صهو فني اأو خ�صل يف روؤية الكاتب، 

بل قد يكون مرد ذلك اإىل واقعية الرواية وتعلقها ب�صخ�صيات 

الت�صاوؤلت  تلك  واأول  الواقع،  اأر�ض  على  فعلي  وجود  لهم 

الرواية  هذه  يفاجئنا يف  فالغربي  الأ�صماء،  ب�صياغة  يتعلق 

املكاين  الإطار  يف  الأقل  على  مطلقا  بها  ن�صمع  مل  باأ�صماء 

فطمينا،وهي  �صخنما،  خمينة،  تبعة،  �صمربية،  مثل:  للرواية، 

لعبة  تكون  قد  طبعا  الرواية،  يف  الأ�صا�صية  ال�صخ�صيات 

الغربي مل ي�صتمر  القا�ض، لكن  ا�صرتاتيجيات  اإحدى  الأ�صماء 

يف نحت بقية الأ�صماء على هذا املنوال، بل جاء باأ�صماء مما 

عبده  الذحلي،  اأحمد  حممد  �رسهان،  مثل   : ونعاي�ض  نعرف 

ال�صيد،  كولة  من  ناجي  الرفيق  فيدل،  �صالح،  املقذي،علي 

الرفيق �صالح من ال�صدة،وم�صعد من حمام دمت، والرفيق زيد 

باأحداث  تربطها  ثانوية  �صخ�صيات  وهي  اخل�صعة...الخ،  من 

الأ�صا�صية  ال�صخ�صيات  يف  فلماذا  �صعفية،  خيوط  الرواية 

باأ�صماء غريبة جدا، فيما تخلى متاما عن هذه  الغربي  جاء 

الإ�صرتاتيجية يف بقية ال�صخ�صيات.  

خارطة االأحداث:

الرواية يف اإطارها العام عمل ذهني متخيل وعامل افرتا�صي، ل 

ميكن اأن يكون هو الواقع مهما كان له من ت�صابه معه، وعندما 

معيار  فيها  ُنَحكم  اأن  ينبغي  فال  واقعي،  َنَف�ض  لها  رواية  نقراأ 

ال�صدق اأو الكذب يف الدللة على الواقع، لأنها يف كل الأحوال 

�صكل فني، ولي�صت وثيقة تاريخية، بيد اأن ذلك ل يعفي املبدع 

من كتابة الرواية كيفما اتفق، دون تخطيط حمكم ور�صم دقيق 

التي  ا�صرتاطاته  فللفن  فيها،  ال�صخ�صيات  وحركة  لأحداثها 

حتتم على الكاتب �رسورة التو�صل بكل احليل والتقنيات الفنية 

بال�صبط  وهذا  بواقعيتها،  وتوهم  الرواية  ات�صاق  حتقق  التي 

اأ�صا�ض ا�صتغال الغربي يف م�صحفه الأحمر، ومن ير�صم خارطة 

و�صت  التي  الدقيقة  التفا�صيل  م�صتثمرا  الرواية  اأحداث  مل�رسح 

اإىل  بها وخا�صة تلك املتعلقة بتنقالت تبعة يف رحلته الأوىل 

مع�صكر التجنيد يف منطقة القفر، ثم التحاقه بع�صكرات اجلبهة 

للزواج  عرفطة  ح�صن  اإىل  عودته  ثم  ومن  ال�صالع،  منطقة  يف 

ب�صمربية واأخريا تنقالته بني جبهات القتال يف جبال املناطق 

الو�صطى، �صيجد اأن الروائي ا�صتطاع بذكاء حاد ومعرفة عميقة 

الو�صول  وطرق  اجلغرايف  ومتو�صعها  الأماكن  تلك  بتفا�صيل 

اإليها اأو العبور منها، اأن ي�صنع لروايته ف�صاء �رسديا مت�صقا يف 

لغته الفنية ومرجعيته الواقعية، لول ذلك الك�رس اأو الفجوة غري 

املردومة اأو النقطة غري امل�صاءة يف ما يتعلق بح�صن عرفطة 

غرابة  ثمة  اأن  اإذ  ال�رسدية،  التداعيات  لبوؤرة  الأ�صا�صي  املكان 

تلفه ب�صكل كبري �صواء من ناحية الت�صمية اأو املوقع، ف�صياغته 

ال�صمية ل تتفق البتة مع ن�صق اأ�صماء بقية اأماكن الرواية والتي 

ت�صتقي �صياغتها من املعجم اجلغرايف احلديث للمناطق اليمنية، 

الكثري  يعرف  وبع�صنا  اخلارطة،  على  الواقعي  ح�صورها  ولها 

من تفا�صيلها.« ال�صدة، النادرة، كولة ال�صيد، حمام دمت، قرية 

اخل�صعة، جبل القرانح، وادي املعر�ض، وادي بنا، جبل جحاف، 

الريا�صية، قعطبة،ال�صالع...وغريها من املناطق املعروفة«.

اأ�صفاه  الذي  الو�صف  فان  عرفطة  ح�صن  موقع  يخ�ض  وفيما   

ال�صارد عليه وعلى حميطه ل يتنا�صب وت�صاري�ض مكانه املحدد 

منه  تبعة  اأن خط هروب  كما  الغرب  من �صنعاء،  اإىل  كم  بـ27 

القا�ض  للتزام  خالفا  الغمو�ض  من  بكثري  م�صوب  اإليه  وعودته 

كما اأ�صلفنا بتدوين اأ�صماء الأماكن التي مّر بها البطل يف رحلته 

حدودها  وتعيني  فيها  للقتال  تنقل  التي  وتلك  اجلنوب  اإىل 

بال�صبط كما هي على الواقع، وذلك مبعث ت�صاوؤل كبري، وخا�صة 

للقارئ املحلي الذي ينتمي مبا�رسة خلارطة الرواية، وعاي�ض عن 

قرب ف�صول من اأحداثها، حتى يخال له وهو ب�صدد تفح�ض ذلك 

اجلزء من م�رسح الأحداث اأن ح�صن عرفطة لي�ض هذا موقعه البته، 

ولي�ض القول بانتمائه اإىل �صنعاء اإل حماولة لتعميم جور ال�صلطة 

اليمن  عا�صمة  �صنعاء  باعتبار  امل�صائخي،  جهازها  وتع�صف 

اأن ثمة  اأو  وما يجري فيها ي�صدق على غريها من املحافظات، 

اعتبارات اأخرى جنهلها وعلمها كما يقولون يف بطن القا�ض.

اإن الإحلاح على ات�صاق �صخ�صيات الرواية وف�صاء الأحداث فيها 
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مطلب  هو  ما  بقدر  التاريخية  �صحتها  من  التحقق  هدفه  لي�ض 

فني بحت تفر�صه طبيعة العمل الروائي عندما ي�صتوحى اأحداثه 

الدقة  من  ذلك  يقت�صيه  وما  واملكان،  الأر�ض  جغرافية  من 

القارئ  على  الكاتب  روؤية  تنطلي  بحيث  والتخطيط  البناء  يف 

وتوهمه بواقعية ما حدث فيتفاعل معه وينفعل بوقائعه ويتخذ 

مقدمة  يف  موب�صان  عناه  ما  بال�صبط  ما.وهذا  موقف  منها 

القارئ  اإىل  احلقيقة  تقدمي  اإن   « بقوله  وجان«  »بيار  روايته 

يكون بالإيهام باحلقيقة، وباتباع منطق الوقائع بدل تدرجها 

على  يفر�صون  الذين  هوؤلء  هم  الكبار  فالفنانون  الع�صوائي، 

النا�ض وهمهم اخلا�ض » )13( وذلك ل يكون لل�صارد اإل اإذا ح�صد 

لعمله كل الإمكانات واحليل الفنية واعتنى جيدا بر�صم �صخو�صه 

متكن  »فاإذا  ت�صارعهم،  وخارطة  حتركهم  ف�صاء  بدقة  وحدد 

لدرا�صة  اأولية  كمرحلة  اخلريطة،  هذه  ر�صم  اإعادة  من  القارئ 

ب�صبب  الر�صم  وا�صتحالة هذا  نتائج هامة...  اإىل  الرواية، تو�صل 

قلة املعلومات اأو غمو�صها اأو تناق�صها تك�صف عن عجز الكاتب 

عن خلق عامل حم�صو�ض«)14(.

�ضحر ال�ضخ�ضية:

الأحداث  بني  يناوب  وهو  الغربي  يده�صك  الأحمر  م�صحفه  يف 

وينقلك من ر�صالة لأخرى، دون اأن ت�صعر اأن ثمة ا�صطراب، بل 

تنتقل معه ب�صال�صة وتعي�ض الأحداث كاأنك اأحد املنغر�صني فيها، 

اأبدعتها  التي  الكاريزمية  ال�صخ�صية  تلك  لول  له  يكن  مل  وذلك 

خميلته، وهي �صخ�صية �صمربية فقد كان لعبارات الفقد ون�صيج 

اللوعة التي كانت تفتتح ر�صائلها اإىل الغائب حنظلة به، الدور 

الأبرز يف متهيد النتقال من حدث اإىل اآخر، والكاتب ل يخفي 

اإعجابه بها وحتيزه لأطروحاتها،فهي وراء توليفته الإبداعية، 

الأحيان  من  كثري  يف  �صوته  ان  حتى  ب�صحرها  ماأخوذ  وهو 

التي مل يتعد حظها  القرية -  لتغدو بنت  يتماهى مع �صوتها، 

من التعليم �صوى ب�صعة درو�ض يف فك اخلط على يد الفقيه - 

مفكرا كبريا ومنا�صال ج�صورا وفيل�صوفا من طراز رفيع ي�صنع 

العطوي  �صخ�صية  ذلك  يف  ي�صاهيها  لالآخرين،  ويهبها  احلياة 

الإن�صان  باإن�صانية  منه  اإميانا  املتحرر  للفكر  الفذ  النموذج 

وبواحدية الأديان، ليلقى بعد ذلك العنت الكثري والظلم الكبري، 

والآراء  بها  اآمن  التي  باملبادئ  ب�صالبة  ومت�صبث  �صابر  وهو 

التي يعتقدها، لقناعته بعدالة امل�صتقبل:غدا ي�صيخ الطغيان ولن 

يجد من يعيد اإليه �صباه..من يحد اأنيابه.. و�صيبلى ال�صوط الذي 

نظفره من جلودنا.. ولن يجد اجلالد من ي�صمع مربرات طغيانه 

»248«  وهو- اأي العطوي- واإن مل يحظ با حظي به غريه من 

فر�ض الكالم واحلديث عن الذات اإل اأن �صمته الإمياين وهدوءه 

لو  مما  حاله  عن  تعبري  واأبلغ  دليل  خري  كانت  اأفعاله  واتزان 

تربز  �صمربية  وعبقرية  العطوي  مثالية  مقابل  تكلم، ويف  كان 

يف  وموؤثرة  فاعلة  و�صخ�صية  اأ�صا�صي  كالعب  »تبعة«  �صخ�صية 

م�صار الأحداث وتداعيات ال�رسد، ولكنه على خالفهما �صخ�صية 

متقلبة وغري م�صتقره فكريا، فقد بداأ منا�صال ج�صورا و�صاحب 

ق�صية ومبداأ، لينتهي به الأمر اإىل اأراجوز يلعن رفاقه ال�صابقني 

ويتهمهم بالعمالة بعد اأن اأ�صبح مرمتيا يف ح�صن ال�صلطة التي 

والنك�صار  الهزائم  �صور  اأق�صى  بذلك  ليج�صد  يوم،  ذات  قاتلها 

لتطلعات الكثريين  واآمالهم يف التغيري )�ض335(.

وبعد: فاإن م�صحف اأحمر رواية حمت�صدة باأ�صكال �صتى 

بالأحالم  وتالعبها  وق�صوتها  احلياة  تناق�صات  من 

فنية  روؤى فكرية وقيم  والطموح، وهي با حتمله من 

وما ت�صي به من �رساعات اإيديولوجية و�صيا�صية جنرت 

ونقلة  حقيقية  انعطافة  بحق  تعد  اليوم،  اإىل  اآثارها 

نوعية يف جتربة الغربي عمران وروؤيته الإبداعية لي�ض 

على م�صتوى امل�صمون فح�صب، بل على م�صتوى ال�صكل 

اأي�صا. 
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 ، احلزينة«  البا�صيفلورا  »اأر�ض  لديوان  ال�رسيعة  القراءة  من 

ال�صور  اأولهما  اأمران،  انتباهي  لفت  خمول،  مروان  لل�صاعر 

عقل  اإىل  حتتاج  ل  التي  الرموز  وثانيهما،  املتقنة،  ال�صعرية 

ريا�صي للو�صول اإىل املعنى.

اأن القراءة ال�رسيعة تعني الت�صفح ال�صطحي.  قد يظن البع�ض 

وهذا ظن خائب. العمل اجليد يقراأ ب�رسعة ، ول يحتمل التوقف 

 ، الغزل  ت�صبه  الإثارة  من  بنوع  تلقائيا،  القارئ  يحث  لأنه   ،

و�صور  ق�صائد   من  مركبة  نوع خمتلف،  من  اأنثى  مع  ولكن 

للتفكري  املثري  للتاأويل  تدفع  ال�صفافية،  بالغة  ورموز  ذهنية 

امللذ واجلاد.

اأكون  باأن ل  الديوان، مرتددا  انطباعي عن  متهلت يف كتابة 

من  ل�صت  واأنا  املو�صوعية،  الروؤية  عني  مينع  با  تاأثرت  قد 

ثقافتنا.  يف  وا�صحا  �رسره  واأرى  املدائح،  لكيل  املحبذين 

اأ�صعر بدافع لأنهيها،  واأقول من البداية اأن بع�ض الق�صائد مل 

وقراأتها بال اأي انطباع خا�ض،  بينما اأكرثية الن�صو�ض اأعدت 

قراءتها مرة اأخرى مثرية لدي تاأمالت جميلة، ورونقا �صدين، 

متتعا باخليال الت�صويري اخل�صب لل�صاعر.

 هناك تكرار ما ، اأو اإعادة ا�صتهالك لفكرة ما ، يبدو اأن امل�صكلة 

بان �صاحب الكلمة ل يتنازل عما اأنتج ، حتى لو كرر نف�صه، 

�صائدة  ظاهرة  اإنا   ، حتديدا  مروان  تخ�ض  ل  احلالة  وهذه 

مالحظات  يف  اإل  اأخو�ض  ولن  املبدعني.  من  الكثريين  عند 

انطباعية عامة، من منطلق اأين ل�صت ناقدا باملفهوم ال�صائد، 

ولن اأكون ، ول اأملك اأدوات النقد املتعارف عليها ، ول اأحب 

اأوقف  اأو  به،  اأمتتع  ما  اأقراأ  اأنا  بل  اأرغب،  ل  ما  مع  التعامل 

القراءة بعد ال�صفحات الأوىل ، والن�ض الذي ي�صعرين باملتعة 

هو ما يدفعني للتعبري عن انطباعاتي واأفكاري الثقافية حول 

، نحو ق�صايا عامة  نف�صه  الن�ض  يتجاوز  الأدبي، وما  العمل 

تثقل  ل  �صفة  بذلك  نك�صب  باأ�ض،  فال  نقدا  �صميت  اأي�صا.واإذا 

الكاهل ول ت�رس بالق�صد.

»اأر�ض  كتاب  عنوان  مع  الرتباط  فورا  يل  اأوحى  العنوان 

كنفاين.  غ�صان  ال�صهيد  الفل�صطيني  للكاتب  احلزين«  الربتقال 

ال�صورة  مع  التحاور  هذا  لفهم  الأحمر  ال�صوء  ا�صتعل  وفورا 

الكنفانية.

ن�ض اأر�ض البا�صيفلورا احلزينة ، يف الديوان هو ن�ض نرثي، 

فيه �صاعرية خا�صة بالنرث اجليد، وهو ما يذكرين بنرث حممود 

ق�صائده،  من  اأقل  لي�ض  وي�صحرين   ي�صدين  كان  الذي  دروي�ض 

ناثرا  يبدو  فهو  اأي�صا،  النرثية  اأدواته  مروان  يطور  اأن  واآمل 

متنا�صقة.  نرثية  لغة  خلق  على  القدرة  وميلك   ، اأي�صا  جيدا 

وهنا يحتاج مروان اإىل التعمق بالنرث الدروي�صي لفهم اأف�صل 

ملركباته اجلمالية والفنية وو�صوح الروؤية وال�صورة واملنطق 

الفل�صفي  الفهم  من  القريب  دروي�ض،  حممود  مييز  كان  الذي 

للظواهر املختلفة.

يقول مروان يف ن�صه النرثي اجلميل : »هي البا�صيفلورا التي 

�صجرته  عن  يتحدث  ل  اإذن  منزيل«  حديقة  على  نفوذها  متد 

نفوذها...   متد  التي  جاره،  �صجرة  ربا   ، دخيلة  �صجرة  بل   ،

متد  املعنى  �صكرية  با�صيفلورا  كونها  من  اأبعد  »هي  ويقول: 

الذي ل  النرث  حبالها على املنزل فتدل على ق�صدي من هذا 

اأنوي ف�صحه«  ولكنك ف�صح وحددت للقارئ التاأويل ال�صيا�صي 

�صلفا. وت�صاطرك علينا كان مك�صوفا.

ل  ولكن  كامال،  نف�صه  الن�ض  اأوردت  لو  اأف�صل  كان  بالطبع 

باأ�ض، هذا ل مينعنا من �صبك اخليوط. اأر�ض الربتقال احلزين 

لي�ض بخياره بالطبع، بنبتة غريبة   ، ال�صتعا�صة عنها  جرى 

 ، ، وطنه  بيته  تغزو حديقته،   التي  البا�صيفلورا،  اأر�صنا،  عن 

اأقرب  يوجد  ل  ال�صتيطاين؟  لالأخطبوط  رمز  هي  هل  عامله. 

ال�صيا�صة   لأن  حتى.  الثقايف  اأو  ال�صيا�صي  التاأويل  هذا  من 

فقرية العقل  بدون الثقافة. وال�صيا�صي غري املثقف عالة على 

ال�صيا�صة واهانة لها، وهذا لالأ�صف ال�صائد يف عامل ال�صيا�صة. 

اإذن جتيء الثقافة لإنقاذ الفكر ال�صيا�صي، وجعله حالة ثقافية 

اأي�صا.

ا�صتيطانا  بل   ، فقط  لالأر�ض  ا�صتيطانا  لي�صت  البا�صيفلورا 

للثقافة، حتاول اأن تنزع هويتنا الربتقالية اإىل هوية ل تنتمي 

لأر�صنا.  من ثقافة الربتقال اإىل ثقافة البا�صيفلورا ، م�صافة 

طويلة ونبتة  غريبة غزت »حديقتنا«.

ولكن رغم الغزو وال�صتيطان، يقول مروان: »ل تزال حية هذه 
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مروان خمول فـي 

»اأر�ض البا�شيفلورا احلزينة«

نبتة غزت �شديقنا
نبيــل عــودة]



الواقع،  البا�صيفلورا حديثة  اإنها مغمورة خلف  الربتقالة، بيد 

والتي تعرب�صتها يف احلديقة، اأو تعرب�صتني اأنا، على غفلة من 

والدي!«.

مروان �صدته هنا لعبة الن�ض النرثي، ولكنه ك�صاعر اأراده ن�صا 

�صاعريا، ول باأ�ض بذلك، الن�ض اأو�صل الر�صالة ، واأنا ادعي اأن 

ا�صرتاحة  ت�صلية، واملتعة يف  القراءة هي حالة وعي ولي�صت 

القراءة الواعية اأ�صعاف القراءة للت�صلية.

يف  يرتكه  ما  هو  جن�صه،  كان  اأي  الإبداع،  يف  ي�صدين  ما 

اأقراأ لأمتتع بجمالية املعاين وال�صور،  اأنا  نف�صي من انطباع. 

وجماليتها لي�ض بنقلها الفوتوغرايف، اإنا بنقلها احل�صي.

من �صوره اجلميلة واملوؤملة، �صورة  عن جرائم املحتل، كما 

جاء يف ق�صيدته: »�صورة اآل غزة« :

الركام املر يف غزة/ نبتت عليه ذراع/ طفل، لوحت هلل  هذا 

من يومني/ لكن ال�صماء حتجبت

وحتى  الركام،  بني  نبتت  طفل  ذراع  عن  ماأ�صاوية  �صورة 

ال�صماء حتجبت ربا لأن الذراع لطفل فل�صطيني؟  هل حتجبت 

ال�صماء اأملا من املنظر؟ ل يبدو، ربا غفرانا ل مينح اإل ملن 

اخت�صته ال�صماء بحبها ح�صب اأ�صاطري اخللق؟ !

بثل هذه ال�صور ، متتلئ �صفحات الديوان، وهي حتثنا لي�ض 

التفكري بكيفية مواجهة  اإنا على  الفل�صطيني،  على فهم الأمل 

احلرة  واحلياة  بالتحرر  الإن�صان  حلق  املتنكر  ال�صلف  هذا 

الكرمية حتى لو كان فل�صطينيا!!

اأقول اأين كنت اأ�صعر يف بع�ض الق�صائد باأين اأقراأ ق�ص�صا بلغة 

ال�صعر، وقد لحظت اأن مروان اأ�صري للكتابة العاطفية.

اأحيانا ي�صرت�صل اأكرث من ال�رسوري للفكرة ال�صعرية ، اأو ملبنى 

اأن  ي�صتطيع  ول  عاطفيا،  متاأثر  انه  اأ�صعرين  مما  الق�صيدة، 

ي�صتعمل الكوابح للتوقف.

بالطبع نحن نتحدث عن الديوان الأول والتجربة الأوىل، وهذا 

معيار هام يف النظرة العامة للديوان.

�صدين كما قلت يف قدرته الت�صويرية، ف�صاألت نف�صي ملاذا ذهب 

اإىل ال�صعر ولي�ض اإىل النرث الق�ص�صي؟ ميلك لغة ت�صلح للق�صة، 

واأحزن على فقدان كل  الق�ص�صي،  للنرث  املتع�صبني  واأنا من 

قيد  ولكنه  قا�صا  يكون  اأن  ميكن  انه  ب�صياغاته  يب�رس  من 

نف�صه ب�صال�صل ال�صعر فقط ؟ هل هي نف�ض امل�صكلة التي اأطلق 

نداءه عام 1969، حني كان حمررا  ب�صببها  حممود دروي�ض 

ملجلة »اجلديد« : »اأنقذونا من هذا احلب القا�صي« يف حماولته 

انبهار  بعد   ، ال�صحيح  مكانها  يف  ال�صعرية  حركتنا  لو�صع 

العامل العربي ب�صعرنا، مما دفع من يعرف كتابة اإن�صاء ب�صيط 

اإىل الكتابة ال�صعرية الفارغة من املعاين ومن ال�صور ال�صعرية  

وحتى من الإن�صاء الب�صيط ، ويف العامل العربي ا�صتقبلوا وقتها 

فنما  للمعنى،  ب�صلة  ميت  ل  عجيب  غريب  بتاأويل  ن�ض  كل 

الوهم اأن كتابة ال�صعر هي الطريق للمجد ؟

حزين  اأين  اخفي  ول  والنرثية..  ال�صعرية  قدراته  اأثبت  مروان 

لختياره ال�صعر ولي�ض الق�صة، لعله اليوم �صاعرا وغدا قا�صا؟

هذا  ي�صتحق  ديوان  اأمام  ونحن  الواعي،  خياره  هذا  بالطبع 

ال�صم. واأمام �صاعر اأثبت جدارته باأن يكون �صاعرا.

ت�صلح  نب�صات،  ثالث  على  املوزعة  »بول«  ق�صيدة  مثال 

نوذجا للق�صة ال�صعرية اأو ال�صعر الق�ص�صي، ول اأعرف الفرق 

بينهما. 

الظواهر  فريى  فقط،  يكتب  ول  ير�صد  ديوانه  يف  مروان 

والأحداث، فيخو�ض يف التاأمل احل�صي ، وهي حقا من مميزات 

اأو  الظاهرة،  يقتل  التاأمل  النرث  يف  بينما  ال�صعرية،  الكتابة 

الفنية  واملهنية  الواعي  الإدراك  النرث  يف  احلدث.  ي�صعف 

ولي�ض  الق�ص�صي،  الن�ض  �صياغة  يف  دورا  تلعب  والتكنيكية، 

�صورا ح�صية كما هو احلال يف ال�صعر.

ارتباطا  اأقل  ت�صوره  يجعل  ال�صاعر  يلهم  الذي  الإح�صا�ض  اإن 

لأنه  الق�ص�صي،  التاريخي  اخلطاب  احلدث،  باملو�صوع، 

يخو�ض اأكرث بالأحا�صي�ض. امل�صاعر الإن�صانية ت�صكل رد الفعل 

على احلدث. وهنا ل ميكن التغا�صي عن جناح مروان باإدراك 

اأن املوهبة ت�صنع  اأقبل القول الذي يقول  وظيفة ال�صعر، واأنا 

الإدراك اأي�صا.

يف القطار اإىل تل اأبيب/ راأيتها/  رو�صية، تدل اإىل النعناع

كان بحوزتها مو�صكو كلها/ وطفل كما يبدو/ �رسقي.

هذا نوذج ملا ق�صدته، اأن ال�صاعر ير�صد الظواهر وجعل منها 

مل  ما  وتروي  نف�صها.  تف�رس  ال�صعرية  ال�صورة  �صعريا.  حدثا 

ل�صاغها  ناثر ق�ص�صي  ولو كتبها  اأي�صا،  الق�صيدة  يجيء يف 

التي كثفها  ال�صورة احل�صية  على م�صافة �صفحة كاملة لنقل 

ال�صاعر بكلمات قليلة.

وتغذية  ملل،  بال  بن�صو�صه  للتمتع  يدفعنا  باأن  ال�صاعر  جنح 

ذهننا ب�صور �صعرية، ق�ص�صية، ل تغادرنا، بل تداعب تفكرينا. 

اأي�صا بعد اإغالق ال�صفحة الأخرية من الديوان.

�صعريا. ويبدو وا�صحا  ال�صحيح  الطريق  انه يف  يثبت  مروان 

وهذا  �صبقوه.  ملن  الرثية  ال�صعرية  التجربة  من  ا�صتفاد  انه 

املب�رسة  ال�صعرية  التجربة  هذه  راأيي  ح�صب  ميز  ما  اأكرث  هو 

بالتنامي وال�صعود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديوان:اأر�ض البا�صيلفورا احلزينة

�صعر: مروان خمول

ا�صدار )طبعة اأوىل(: من�صورات اجلمل- بغداد- بريوت

طبعة ثانية: مكتبة كل �صيء- حيفا )2011(
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الأوىل  اخلطوة  هي  ووعيها،  احلرية  اإدراك  عملية  اإن 

نف�صه  و�صارتر  ال�صارترية،  الأخالقية  يف  والأ�صا�صية 

قلب  الدودة  ت�صكن  كما  الوجود  ي�صكن  »العدم  يقول 

التفاحة« واأي�صا تقوم فل�صفة »مابعد احلداثة« على نقد 

ولكن  غائب،  هو  ما  ا�صتعادة  بهدف  حديث،  ماهو  كل 

احلداثة«  بعد  »ما  جانب  من  ال�صتعادة  حماولة  هل 

تتعار�ض مع الوجود والعدم، الذي اأ�صار اإليه �صارتر،اأم 

عن  للبحث  املحاولة  يلخ�ض  الفل�صفتني  بني  الأمر  اأن 

كل ما هو اإن�صاين، والإتيان منه بقيمة عليا، تفوق كون 

الفرد جمرد كائن حي.

يغو�ض  اآن،  يف  واملتوافق  املتناق�ض  املدخل  بهذا   

بنا  ال�صاعر »عزمى عبد الوهاب« - يف ديوانه اجلديد 

النه�صة  »دار  عن  ال�صادر  بالكراهية«  جدير  »�صخ�ض 

متتالية  متثل  ق�صائد،  ت�صع  عرب    -  2011 العربية« 

عدمية، بهدف �صنع وجود ع�صي على التحقق، والديوان 

يف هذا الإطار ملغز وحاد ومربك، بداية من الفتتاحية 

الأربعني  فوق  »احلياة  »د�صتويف�صكي«:  عن  املنقولة 

اإن�صان،  ل�صرية  الر�صد  بهذا  وانتهاء  احلرج«  بالغ  اأمر 

قبل كونه �صاعرا، من خالل عالقة بامراأة، تن�صج على 

مهل، بدءا من الق�صيدة الأوىل يف الديوان، و�صول اإىل 

الق�صيدة التا�صعة.

ويف  والواقعية،  العبثية  من  حالة  العالقة  تلك  تت�صمن 

ال�صاعر/ عدمية  فى  الوجود  حلظة  تتمثل  ذاته  الوقت 

الطويل  بـ»الفال�ض«  اأ�صبه  اإنها عالقة  املطلقة،  الإن�صان 

بلغة ال�صينما، تبداأ من حلظة التالقي واحلذف و�صول اإىل 

حلظة الحتاد، التي جتعل كال منهما قادرا على ا�صرتجاع 

ذاتيته واإن�صانيته، ومن ثم وجوده فى ظل جمتمع يحيط 

ال�صاعر بقيود ومتغريات، جمتمع كما يقول : 

»البالد التي ان�صحبت من البهجة 

 �صيعت �صكة الرجوع«.

م�صت،  �صنوات  غياهب  يف  وامراأة  رجل  رحلة  الديوان 

اأو عن �صبيه له  كان كل واحد منهما يبحث عن الآخر، 

حتى وجده، وهو �صرية ذاتيه ل�صاعر  جتاوز الأربعني، 

جملة  حالته  خل�صت  كما  احلرج،  دوائر  يف  ووقع 

عمل  له  رجل  الديوان،  ت�صدرت  التي  »د�صتويف�صكي« 

ومنزل، وله اأي�صا حبيبة، هي اخلال�ض من  كل ما يحيط 

به من روتني اأزيل، جعله تر�صا يف اآلة، عليه اإكمال دائرة 

احلركة فيها، دون الرتكيز اأو جمرد التفكري فيما يحب 

اأو يكره، دون التفكري يف وجوده اأو عدمه، ودون البحث 

عن اإن�صانيته املعطلة.

الأ�صياء  ال�صاعر ديوانه بق�صيدة عنوانها »تنام  ي�صتهل 

عزمي عبد الوهاب

ت�شريح الذات فـي »�شخ�ض جدير بالكراهية«

اأ�ضامــــة حبـــ�ضي]



كما تركناها بالأم�ض«، ويقدمها كـ»املا�صرت �صني« فهي 

امل�صاهد/ كل  تتفرع  وبها  الديوان،  عقدة  بها  ق�صيدة 

الق�صائد الأخرى، ق�صيدة بها بذور �صتنبت فى الق�صائد 

�صيت�صح ب�صورة  الذي  التكرار املق�صود،  التالية، فنجد 

اأكرب يف »�صرية ذاتية ل�صخ�ض جدير بالكراهية« تكرار- 

كما  اليوم  اأن  يوؤكد   - الق�صيدة  عنوان  و�صوح  برغم 

الأم�ض، تكرار يزحف على حافة العدمية بخبث، من اأجل 

الو�صول اإىل وجودية ال�صاعر املربكة.

حني  ال�صاعر  عليها  يوؤكد  التي  اخليانة،  اأي�صا  وجند   

بلعبة  ثم  الغرباء«  من  تاأتي  ل  اخليانة  »لكن  يقول: 

التكرار ذاتها يوؤكد يف مقطع اآخر: 

»الغرباء طيبون 

 تاأتيهم اخليانة من حائط 

 ا�صتندت ظهورهم اإليه 

 ذات ليلة حمقاء 

 ف�صقطوا قبل الو�صول 

 اإىل �صباك امراأة«

ثم على  الق�صيدة، ومن  م�صيطرا على  ال�صياع  ثم جند   

ل�صخ�ض  الرئي�صية  »الثيمة«  وكاأنه  الديوان،  ق�صائد 

جدير بالكراهية، فعرب اأكرث من ق�صيدة، وبلعبة التكرار 

غام�ض،  نداء  »كان  ال�صاعر:  يقول  اإليها  اأ�رسنا  التي 

ي�صحبه من البيت القدمي، اأ�صجار احلديقة ل متنح الرجل 

ال�صكينة« ويف مو�صع اآخر : »تلك هي املاأ�صاة اأن تنام 

الأ�صياء كما تركناها بالأم�ض« ويف ق�صائد اأخرى : »اإنه 

بائ�ض، لجديد لديه« و: »�صيظل يبكي اأربعني عاما من 

الدائمة،  خيباته  يح�صي  »رجل  و:  ال�صغرية«  احلروب 

الكهرباء، وهي مترق  اأعمدة  التي يح�صي بها  باجلدية 

من نافذة قطار، فيخطئ فى العد«.

التي  اأي�صا بالديوان حالة الرتمل، تلك احلالة   وهناك 

نطلقها على من فقد زوجته، اأو من فقدت زوجها، لكن 

اآخر، هو ترمل  ال�صاعر هنا يحيلنا على ترمل من نوع 

الكتابة ذاتها وترمل ذات ال�صاعر، عرب فقدها لعالقتها 

والتجديد،  واحلب  كالتحقق  اأخرى،  ذوات  مع  الطبيعية 

وحالة الرتمل هذه كانت بالو�صوح املعلن يف ق�صيدته 

تذكر »زوربا« يف   : امراأة وحيدة« فيقول  ت�صكنه  »بيت 

حديثه عن اأرملة القرية، و�صتائمه للرجال الذين تركوا 

�رسيرها باردا« و»رجل فقري، امراأة وحيدة، هكذا كتب 

اأن  غري  من  الأول،  اخللق  اأ�صطورة  يعيدا  اأن  عليهما، 

يف  ال�صطور  بني  جت�صدت  احلالة  هذه  اأن  كما  يلتقيا« 

»حبيبتي  ق�صيدة  املثال  �صبيل  على  الديوان  ق�صائد 

تزوجت اأم�ض« حيث يقول : 

»ويا اأيها ال�صاعر احلداثي

 ق�صائدك لن توقف املجاعة 

 التي تغتال الفقراء فى الع�صوائيات«.

ولعل الحتفاء بعالقة الرجل باملراأة فى ق�صيدة »حتى 

اآثار زفرتك الأخرية« جاء نقي�صا لق�صيدة »حوار  تري 

مل يكتمل«، غري اأن هاتني الق�صيدتني متثالن اخلال�ض 

العالقة،  تلك  �صعوبات  ر�صده  برغم  ال�صاعر،  لذات 

بالوجود،  ي�صله  الذي  ال�رسي،  احلبل  جعلها  وحماولة 

�صعيا للخال�ض من العدم : »ما الفرق بني العامل داخل 

الإجابة غري  وتكون  احلديقة؟«  والعامل خارج  احلديقة 

ويدك  يدك  فى  يدى  بني  كالفارق  »متاما  املتوقعة: 

يف  تخبئينها  التي  امراأتي  »امنحيني   : اأو  جيبك«  يف 

اأي�صا:  التكرار يقول  ال�صوداء« ثم بعودة للعبة  املالب�ض 

»حتى اأعود بريئا، فقط اأريد اأن متنحيني امراأة تخبئينها 

يف املالب�ض ال�صوداء«.

ديوان »�صخ�ض جدير بالكراهية« لعزمي عبد الوهاب هو 

رحلة يف ما�صي، ممتد عرب اأربعة عقود، هي عمر ال�صاعر 

تقريبا، ومن خالل عالقة بني رجل وامراأة، رجل: 

»ي�صحو يوميا فى الظهرية 

مي�صح عن وجهه �صت �صاعات من النوم املتقطع

ثم يبقى على طرف ال�رسير مغم�ض العينني

يخطو نحو املراآة 

ل يرى اأحدا على �صطحها امل�صقول«

وامراأة تقول يف الديوان :

»لو كنت امراأة داهية ملا ناق�صتك يف هذا

لكنني طفلة

من م�صلحة اجل�صد األ نتناق�ض

من م�صلحة احلب اأن يحتدم النقا�ض«.

»�صخ�ض جدير بالكراهية« ديوان يتجاوز بنية الن�ض، 

لي�رسح اأزمة الذات، اإنه ديوان اأ�صبه بجملة واحدة هي : 

»تنام الأ�صياء كما تركناها بالأم�ض« ثم  يعاد �رسحها 

ديوان  جمموع  هي  ق�صائد  ت�صع  خالل  من  مرة،  غري 

»�صخ�ض جدير بالكراهية« لعزمي عبد الوهاب. 
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للكاتب  اجلديد  الكتاب  هذا  اأ�صنف  كيف  احرتت  

اأ�صعه  اأن  اأ�صتطيع  ل  لأين  �صقري،  حممود  املقد�صي 

حتت اأي م�صنف اأدبي  حيث اأنه يف راأيي جتربة اأدبية 

اأجدين  نف�صه  الوقت  ويف  لقراءاتي،  بالن�صبة  جديدة 

حيث  الغالف،  اإىل  الغالف  من  به  وماأخوذة  منبهرة 

فاأجدين  الكاتب  �صكنت  كما  القد�ض  مدينة  �صكنتني 

اأن  رغم  الكتاب  �صفحات  من  �صفحة  كل  يف  اأراها 

تطل  املدينة  اأن  اإل  ال�صفحات  كثرية حتتل  �صخو�صا 

الوداع يف  للقارئ معلنة  تلوح  يف كل ق�صة وكاأنها 

وقت احت�صارها.

املحتلة  املقد�صة  املدينة  ابن  �صقري  حممود  الكاتب 

احلادي  اإ�صداره  ويف  التعريف،  عن  غني  كاتب  هو 

فاأبحرنا  كتابه  حمور  هي  القد�ض  اأن  جند  والثالثني 

معها وغ�صنا يف م�صاكلها اليومية والعتيادية التي 

يواجهها اأي اإن�صان يف فل�صطني اأو م�رس اأو ا�صطنبول 

مثال فهناك احلب والكراهية وهناك اخلوف الإن�صاين 

والذكريات والبعد والفراق،  ولكن القا�صم امل�صرتك يف 

الق�صرية جدا جتمعهم  الق�ص�ض  �صخو�ض  اأن  النهاية 

التي  القد�ض  مدينة  هي  واحدة  نقطة  يف  اخليوط 

من  احلايل  الوقت  يف  يهودية  هجمة  لأكرب  تتعر�ض 

ومنع   ، املباين  وم�صادرة  وهدم  التهويد  حماولت 

البناء، وقتل املواطنني املقد�صيني لأ�صباب واهية.

القد�ض هي مدينة كل عربي ، ومدينة امل�صلم وامل�صيحي، 

ومدينة الأحالم لمراأة يف غزة حما�رسة ل ت�صتطيع 

اأن تذهب اإليها لت�صلي يف الأق�صى اأو لتلتقي بحبيب 

غائب، كما هي اأ�صبحت يف الزمن الغابر مدينة امراأة 

من اأ�صل رو�صي اأو زوجة لإمرباطور اأملاين. 

اأق�صام زيادة عن كتابه  اإىل ثالثة   ق�صم �صقري كتابه 

قبل الأخري » قالت لنا القد�ض« حيث ق�صمه لق�صمني، 

النحو فالف�صل  الكتاب على هذا  ويف�رس �صقري تق�صيم 

اختفاء  بعد  للقد�ض  املقد�صي  بعد عودة  ينتهي  الأول 

يف  غو�ض  اأنه  لو  كما  الثاين  الف�صل  ويبدو   ، مريال 

تاريخ املدينة و�رسدا لق�ص�ض ذكرها املقد�صي ملريال 

، وبعد انتهاء هذا الف�صل نعود اإىل الف�صل الثالث كما 

لو اأنه ا�صتكمال للف�صل الأول.

ويف الق�صم الأول نرى  حليم ومرمي بطالن يف جمموعة 

من الق�ص�ض الق�صرية جدا، حيث تطل القد�ض يف كل 

ق�صة جتمعهما، ون�صعر باأ�صاة املدينة العتيقة، ولأننا 

القد�ض  اأن نبتعد لفرتة عن  الطبيعي  ل�صقري فمن  نقراأ 

الأ�صلية،  ومعاناتهم  الأبطال  م�صاكل  مع  ون�رسح 

البدء  نقطة  نحو  وخيالتنا  باأفكارنا  نقفز  وفجاأة 

والنهاية، القد�ض، فحليم ومرمي عا�صا ق�صة حب فوق 

جدران املدينة العتيقة احلزينة، هي تر�صم وهو يتابع 

من  وبالكثري  ف�صيئا  و�صيئا  منها،  ويتعلم  ر�صوماتها 

التي يق�صيانها معا يكت�صف  القرب والليايل اجلميلة 

مغرمة  هي  كما  بالر�صم  مغرما  اأ�صبح  اأنه  حليم 

بال�صياح حيث يرثي جعبتها حول اأ�صواء ال�صموع با 

يحفظه عن القد�ض.

مت�صكا  الزواج   �صن  جتاوزت  التي  الفتاة  تلك  مرمي 

الذي ق�صى عمره  املنا�صل  باملدينة وبتاريخ جدها 

يف اأقبية ال�صجون دفاعا عن املدينة اأي�صا.

اأما ق�صة الولد والبنت فهي من اأجمل الأيقونات التي 

عقليا  املتخلف  الولد  اأخذين  الكتاب، حيث  �صفت يف 

ن�رسين،  الكفيفة  بالفتاة  يتزوج  والذي  »�رسحان« 

فهما  حولهما  والظروف  الطرفني  ممانعة  رغم  ولكن 

وذلك  ليلة،  ذات  الحتالل  يهدمها  قد  غرفة  يبنيان  

حممود �شقري:

القد�س.. مدينة اخل�سارات والرغبة

�ضمــــا ح�ضــــن]



يف اإ�صارة ل�صيا�صة منع البناء  والتو�صعات يف البيوت 

للبقاء  اإ�صارة  هناك  وبزواجهما  بالقد�ض،  القدمية 

العربي يف املدينة اجلريحة حتى بعد ا�صت�صهاد الزوج 

عن  يبحث  وهو  طائ�صة  بر�صا�صة  الوليد  الطفل  والد 

بع�ض اخل�صب يف الأزقة ليبني قنا للدجاج.

 ، قلبه  يف  القد�ض  البطل  الكاتب  ياأخذ  ا�صطنبول  يف 

جتوب  والتي  مريال  ال�صديقة  قلب  يف  يجدها  فيما 

به يف معامل العا�صمة الرتكية حيث ق�رس امللك عبد 

الأ�صاطري  له  وتروي  املدينتني  بني  وتقارن  املجيد 

الغريبة التي حيكت حول الق�رس يف �رسية تامة وهي 

تعرف  اأن  خاللها  من  تريد  بعلومات  تخ�صه  بذلك 

مبلغ حبه لها.

عنها  يتحدث  التاريخ  ظلمها  والتي  روك�صالنة 

مدى  يظهر  حيث  ق�ص�صه  من  جمموعة  يف  الكاتب 

لزوجها  عليها، وحبها  القد�ض وخوفها  حبها ملدينة 

يتحدث  ل  هنا  والكاتب  القانوين،  �صليمان  ال�صلطان 

عن روك�صالنة التي حتدث عنها التاريخ باأنها املراأة 

التي ت�صتطيع باأنوثتها وجمالها ورقتها اأن حتطم كل 

القيود، وتقفز على كل النظم، بل وت�صل بنفوذها اإىل 

عزل واختيار ال�صالطني.

وهي  بداأت كواحدة من حرمي ال�صلطان حيث  اختطف 

النخا�صون روك�صالنة من و�صط اأهلها يف بالد القوقاز، 

وكانت ابنة احد رجال الدين ومل تر�ض بحياتها يف 

الق�رس كمجرد جارية، وهي التي حباها اهلل -  عالوة 

علي الطموح والذكاء -  اجلمال والرقة وخفة الروح، 

تبكي  كما  املدينة  تبكي  اأن  لدرجة  ال�صعور  ورهافة 

اأبناءها.

ق�ص�صا  الكاتب  يعر�ض  الكتاب  من  الثاين  الق�صم  يف 

من  �صطرا  ق�صوا  اأو  وزاروها  القد�ض  اأحبوا  من  لكل 

حياتهم فيها واأجمل ما جذبني من هذه الق�ص�ض رغم 

اأن جميعها ت�صب يف معنى واحد اأن القد�ض هي مدينة 

اأي�صا، ق�صة غرام فتاة مقد�صية  الرغبات واخل�صارات 

النتداب،  جي�ض  مع  جاءوا  ممن  بريطاين  جندي  مع 

�صعرت حلظتها باأن الكاتب كال�صاحر فاملدينة ت�صحر 

حتى املحتل ليع�صق فتاة من فتياتها ويظل يرك�ض 

يف اأزقتها بحثا عن حبيبته التي راآها ذات مرة بزي 

مدر�صي ب�صيط.

حل�صار  الكاتب  يتطرق  الكتاب  من  الثالث  الق�صم  يف 

ليوؤكد  القد�ض  ما يجري  يف  بينه وبني   ويربط  غزة 

على اأن  فل�صطني كلها  م�صتهدفة �صمن خطة �صهيونية 

ملقد�صي  غزية  امراأة  حب  عن  يتحدث  وهو  عاملية، 

والفقر  احل�صار  حيث  غزة  من  اخلروج  واأمنيتها 

وامل�صتقبل املجهول، وبا اأنها ل تتمكن  من فعل ذلك 

فهناك ق�صة حب متطورة وحديثة تقوم بينها  وبني 

اللكرتونية  واملواقع  الدرد�صة  غرف  يف  املقد�صي 

حتى اأنهما ينجبان اأطفال يف ذلك املكان اخلرايف اأو 

الوهمي.

اجلزء  من  الأخرية  ال�صت  جدا  الق�صرية  الق�ص�ض  يف 

مع  الكاتب  ولقاء  العتاب  جند  الكتاب  من  الثالث 

بع�ض اأبطال ق�ص�صه الذين عاتبوه اأو جاءوا لزيارته 

�رسد  اأن  بعد  معهم  حدث  با  الذكريات   وا�صرتجاع 

اأن  دون  مات  الذي  فاحلكواتي  هواه،  على  حكاياهم 

يهناأ بزوجته ياأتي معاتبا  الكاتب لأنه كان لديه الكثري 

من الأحالم ليحققها يف املدينة احلزينة على فراقه 

حيث كان ينرث حكايايه يف املقهى، ويعود لزوجته 

فهي  املحا�رسة  الغزية  �صكينة  اأما  حبه،  من  لت�صبع 

اأنه من حلم ودم ولي�ض من  تاأتي له لتتلم�صه وتتاأكد 

كلمات وخطوط واأ�صهم حيث مل يلتقيا اإل عرب ال�صبكة 

العنكبوتية، ففي هذه الق�صة اأي يف ختام املجموعة 

نرى اأن غزة والقد�ض تلتقيان » وجها لوجه« ول �صيء 

يوقف لقاءهما �صوى م�صهد اجلنود الغزاة..

لغة الكاتب واأ�صلوبه هو ما اأطلق عليه قدميا بال�صهل  

 ، تقراأ  حني  باخليالء  وت�صعر  حتتار  فاأنت  املمتنع، 

اأن تكتب ق�ص�صا ق�صرية  ت�صتطيع  اأنك  لوهلة  فتعتقد 

جدا مثل تلك الق�ص�ض، ولكن حني توغل يف  القراءة 

�صقري  فعبارات  اخليال،  من  اأ�صعب  ذلك  اأن  تعرف 

ت�صاوؤلت  هناك  معنى،  األف  وحتمل  حينا  مقت�صبة 

ثم  واإيجاز  اإيجاز  وهناك  مفتوحة،  ونهايات  وحرية 

تف�صيل ثم عودة لالإيجاز ويف النهاية تخل�ض اإىل اأنك 

اأمام اأ�صلوب �صعب ورائع يف الوقت ذاته. 
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جدلية احلياة واملوت/  قراءة يف ن�صو�ض

ن�صو�ض  تبدو  الروؤيا،  علي  الدال  العنوان  هذا  من 

مت  كبرية  م�صافات  من  حتمل  با  املجموعة  هذه 

الق�ص�صي، بح�ض ُمرهف،  الن�ض  جتاوزها يف عامل 

وروح قادرة على التجاوز للعديد من املناطق الفنية، 

و�صرب اأغوار النف�ض الإن�صانية، ويف كثري من طياتها 

ومو�صوعاتها التي تتجاور اإىل حد التتابع وتفرتق 

بعناية  املعزوفة  ومقطوعاتها  التناق�ض،  حد  اإىل 

واألق يف نف�ض الوقت، بني هذه الروح ال�صعرية وهذا 

حتمل  املجموعة،  هذه  تاأتي  الق�ص�صي  التما�صك 

خا�صة،  وطقو�ض  �صعري  بنف�ض  ُموؤملة،  تفا�صيل 

تقيم الأ�صئلة وتقدم اإجابات اأحيانا اأو ترتك ال�صوؤال 

يف ذهن التلقي باقيا كبقاء الفكرة. تخلق الفرح من 

الأمل ومن احل�رسة اآملا �صجيا 

) عرفت لأول مرة اأّن ما اأقوم به هو » الرق�ض » واأّن 

لالأمل عند الب�رس اأكرث من ا�صم(   

تتوارى  اأحالم  ال�صغرية  التفا�صيل  هذه  من  تبنى 

بخجل نحو النتظار، لكنها دوما ما تظهر نا�صعة 

الذاتي  عن  عربت   وقد  ال�صفيف،  الكالم  موج  يف 

من  ُمنطلقة  الن�صو�ض،  هذه  يف  واملو�صوعي 

الواقع  من  �صادم  هو  ما  اأو  كاحللم،  �صفيفة  روؤيا 

اأحيانا، فهي  جتمع بني الطريقة التعبريية اجلديدة 

ك�صف  علي  تعمل  الوقت  نف�ض  ويف  واحلداثية. 

الوقائع وتعرية امُلختبئ يف الزوايا ، مل تكتف  با 

املجاز  نحو  تعدته  بل  اأ�صال،  مر�صود  واقعي  هو 

والت�صوير  انتقال اإىل املجرد يف التعامل مع القيم 

املوحية  الرموز  ا�صتعمال  مع  اأحيانا،   الإن�صانية 

ال�صيميائية  والدوال  التنا�ض  وتوظيف  والنزياح، 

للتعبري عن هذه اللحظات الب�صيطة يف ولوجها لكون 

الن�ض وعامله. 

ريح  تدفعها  اأرجوانية  نقطة  اأرى  ال�صم�ض،  تغيب 

ال�صمال ال�صاخنة،

 تكرب النقطة وتزداد حدة لونها 

الهدوء مفزع 

يتحرك  ل  نف�صها  جل�صته  �صكون  وعلى  مكانه  يف 

�صغريي

تختفي النقطة الأرجوانية كاأنها مل تكن

ل اأمل 

احلياة،  تعقد  اإن�صانية  برقة  اأي�صا  الكاتبة  ت�صور 

اأقل ق�صوة. ومن هنا،  اأر�ض  وق�صوتها كما يف ن�ض 

ب�شمة اخلطيب فـي

�ضرفة بعيدة تنتظر   

اأ�ضرف اخلريبي]



يربز لنا معنى الأمومة وعاطفة الأم املتقدة باحلنان 

وق�صوة الواقع ومرارته، حني تبدو التفا�صيل غام�صة 

يف بع�ض الأحيان، لكنها حتمل هاج�ض البوح وقتا/ 

بوح خفي داخلي يظهر من خلف �رسفة تقدم املروي 

عنه بعني را�صدة ومعتنية بال�رسد،  والإق�صاء لكل 

ما هو خارج عن الفكرة،  تلم�صها �صفافية ال�صعري 

الكئيبة،  عواملها  رغم  البديع،  كونها  عن  لتك�صف 

فهي تعمل علي طرح الفكرة يف عذرية تامة بكون 

الفكرة  هذه  حتميل  الوقت  نف�ض  ويف  الدللة،  من 

ال�صوؤال يف خفاء خلف  لُبعدها الدليل، الذي يطرح 

والإيحاء  املعاين   خلق  اأجل  من  الكالم،  هاج�ض 

الدليل والإحالت الرمزية، ُمهتمة بالتتابع واإعادة 

الب�صيطة  ال�رسدية  والعبارات  للم�صاهد،  الرتتيب 

بالإيقاعات  وثرية  ُموحية  ولكنها  تركيبها  يف 

من  ال�صمات  هذه  حتمل  الن�ض،  حلالة  املتجاوبة 

اأحيانا كما يف  الإيجاز والرتكيز وتكثيف التكثيف 

ق�صتها الق�صرية جدا :

 )�رسير جديد (

 ، ال�رسير  النوم.  غرفة  غرينا  زواجنا  ذكرى  يف   (

ال�صتائر ، املفر�ض ، املوكيت ، لون اجلدران.

ولكن بقي �صيء عتيق يطقطق، كل ليلة ، فوق ال�رسير 

اجلديد ..

كان هذا الختزال ال�صديد لعامل ُمكتمل يحمل رمزية 

وهادئة،  ب�صيطة  لتفا�صيل  لغوية  ومقدرة  عالية 

املعنوي  بني  ومهارة.  بفنية  عاجلتها  خفية  ثورة 

امل�صهد  واإحالة  امللمو�ض  واملادي  املح�صو�ض 

بكامله لكون الدللة. يف عبارات خمتزلة تقوم علي 

التعديد.  

 – رمزية  بنظرة  حُمدًدا  حدثا  حتكي  حني  فهي 

ُتوِجزه  لكنها  املوقف  وت�رسح  ال�صخ�صية  تتحرك 

يف حلظات ق�صرية ُمعتمدة على مبداأ التكثيف فكًرا 

النجاح يف نقل هذه  ولغة و�صعوًرا مما مُيكنها من 

الدفق ال�صعوري با حتمل من نب�ض املعنى واإغناء 

كامل للدللة، 

ل �صك اأن الرتكيز والتكثيف يف هذه الن�صو�ض كانا 

وجعال  العمل  هذا  لنجاح  الأ�صا�صية  العوامل  من 

املروي  اللحظة  علي  القب�ض  علي  قادرة  الكتابة 

ثراء  مع  للتفا�صيل  ت�رسيب  دون  بب�صاطة،   عنها 

الن�ض ومتا�صكه علي الدوام ، واإق�صاء لكل ما ميكن 

يرهل  ح�صًوا  ويبدو  الق�ص�صي،  الن�صيج  يثقل  اأن 

الن�ض، وي�صعف اأثره اجلمايل مع هذه اللغة ال�صعرية 

الناب�صة يف هدوء وروعة.   

 فالن�ض بهذا الرتكيز والتكثيف يك�صف عن حلظات  

اإن�صاين  الرهافة والذبول من منطق  اإن�صانية �صديدة 

حل�صاب  هائال  ُبعدا  التج�صيد  بهذا  اأ�صاف  عميق، 

ح�صار  و�صط  الإن�صاين  هذا  اأجواء  لتلم�ض  الروؤيا، 

وتتحرك  لها،   اأهمية  ل  والتي  الأخرى،  املتغريات 

البنية الق�ص�صية لإبراز دللتها بب�صاطة، من خالل 

وحركتها  الدرامي،  توترها  حتمل  فعلية  تراكيب 

ال�رسدية، حتيك تفا�صيلها الب�صيطة ب�صفافية وخفاء، 

املوحية  الرمزية  واحلالت  الدراما  ت�صاعد  خالل 

والقادرة على جعل الرمز هو الن�صيج الفاعل واملحرك 

ال�رسد  تتابع  عرب  اأحيانا  امل�صمرة  اأو  للحدث، 

فقد  الق�ص�صية  اجلملة  يف  والقت�صاد  والختزال، 

ا�صتعملت الكاتبة ف�صاء اجلملة، والف�صاء ال�صاعري، 

بهذه  مو�صوعه  ويعك�ض  الن�ض  ليحمل  املفارقة.  و 

الب�صاطة نف�صها، كما يف ق�صة الراق�ض /با حتمل 

بديعة  ومفارقة  دليل  وانزياح  هائلة  رمزية  من 

وكذلك يف ن�ض احلقل / والقاتل لعل من املفيد اأن 

نذكر هنا ومع هذه العناوين اأي�صا  )يقظة امليت / 

اأقل  اأر�ض   / /رغبة  احلقل  الثاأر/  رق�صة   / القاتل 

املوت  فيها  يكون  عناوين  كلها   ) حياء/   / ق�صوة 

قا�صما م�صرتكا، ونهاية لهذا الف�صاء الدليل فتقريبا 

مل مت�ض ق�صة بغري املوت، بل كابو�صية املوت يف 

هذه الن�صو�ض هو املالحظة الأقوى علي الإطالق، 

فكيف نرى العامل وكاأنه نهايات وانتظار دائم،

)يف ال�صباح التايل بينما كنت اأرجتف و�صط �صباب 

وبقية  غرميي  ويوقظ  يرتفع  نقيقي  راح  الفجر 

ال�صفادع كي تبداأ يوما ربيعيا حتول عناء اأم�صه اإىل 

نحيب( من ق�صة نحيب

هذه  يف  كبري  فني  اأثر  الواقع  تغريات  لر�صد 

�صفدعة  اإيل  ال�صخ�صية  تتحول  حني  الن�صو�ض، 

وحتول  �صفادع  اإىل  حتولوا  قد  النا�ض  ترى  بينما 

الفرح اإىل نحيب. 
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كيف ُيكت�صف العامل ثانية من ذلك البعد الأليم عند 

�رسفة تنتظر،  تنظر وتقدم الروؤيا مع  ق�صوة التجربة 

الأليم  واقعها  من  وهروبا  وعنفها  ال�صخ�صية  على 

اإىل امُلختبئ يف الذاكرة الإن�صانية، ي�صري يف نفو�صنا 

اإحداث  على  يعمل  املرتاكم،  احلزن.  من  هائال  كما 

الإن�صانية  اللحظات  وتعديد  الكيفي،  الرتاكم  هذا 

ور�صدها، ليظل فعل الكتابة باق بالقدر الذي ير�صد 

الفاعل،  وجودنا  من  جزء  لأنها  ويحللها  التجربة 

جُت�صد امل�صاعر الإن�صانية بكل اإن�صانيتها يف مواجهة 

الهزائم املتكررة يف حلظات ي�صعب فيها حتديد نوع 

هذه امل�صاعر حتديدا دقيقا. وكاأن ال�صخ�صيات قادمة 

من الغيم بال مطر ول رواء، يف واقع مهني ذابل، مع 

الق  الن�صو�ض  ت�صيع يف  للنف�ض  امُلحبب  ال�رسد  لغة 

يكفي  با  ثري  اأنه  غري  املتوازن،  الهادئ  احل�صور 

حد الأنني  اأحيانا، وم�صكونا بالوجع اأي�صا، الدراما 

تت�رسب بر�صاقة اإىل نف�ض القارئ، ت�صتعذب اللحظات 

ال�رسد  ببنية  وتهتم  باحلكي  وحتتفل  والأحداث، 

بروح هادئة وواثبة مع اختزال الزمن ب�صكل موحى 

واحلقد  ال�رس  نوازع  الن�صو�ض  لنا  فتعك�ض  ودال، 

الواقع. و�رساع  العدوان،  نزعة  بت�صوير  الب�رسي 

الدائم.  والنتظار  الفقد  اإيل  دوما  واللجوء  اأحيانا،  

يحمل خطاب الن�ض هنا األفة وب�صاطة بني الغمو�ض 

والت�رسيح، بني الكالم والإخفاء، بني اليقظة واحللم، 

يف هذه املفارقات املختلفة تعتمل الن�صو�ض علي 

مع  التما�ض  �صديد  �صعوري  تدفق  يف  الدال  طرح 

اأو  الثاأر  رق�صة  املر�صودة. كما يف ق�صة  اللحظات 

نحيب ولكنها يف ذات الوقت تتواري وتخفت اأحيانا 

يف و�صول هذا ال�صوت.لتتمحور حول الذات.  

�صمن  دوما  الباقي  املكان  املكان/  جدلية  مع 

املكان  ذكر  من  ق�صة  تخلو  فال  الن�ض،  عنا�رس 

ال�صخ�صية،  لدي  املتما�صك  الوحيد  الف�صاء  وكاأنه 

اإىل جانب �صعرية الواقع يف التناول، ودراما وقائعه 

با يحمل من حتيز ل�صالح الروؤيا. فمن مظاهر هذه 

ال�صاعرية، ا�صتعمال تراكيب دائرية تقوم على اإعالء 

موقف الدللة والبنية من خالل التو�صيف وجت�صيد 

عيني،  من  قفزت  الدمعة  لكن  عنه،  املروي  امل�صهد 

ثقيلة وذات رنة 

اختفت يف ن�صيج كنزتي بحثت عنها وحدقت باإمعان 

ذكرى  اأمام  عيني  اأغم�صت  ثم  ال�صوف  غرزات  اإىل 

التلميذة  ب�صفريتي  الهواء  وتالعب  البا�ض  �صوت 

التي كنتها، و�صورة الفتي الذي كان ينتظر البا�ض  

ما  منها  ُمتعددة  ق�صايا  يف  الن�صو�ض  هذه  تدور 

ال�صعورية  النف�صية  وخباياها  املراأة  حول  يدور 

والال�صعورية، وتلك التي تتعلق باملراأة يف عالقتها 

بالرجل وق�صايا  الفقر والغربة وق�صاياها اخلا�صة 

باحلب والزواج  كما يف ق�صة ق�صا�صات / حياء/ 

وغريها ومنها ما يدور حول ق�صايا فل�صفية تعني 

اإىل  اأي�صا،  احلياتية  الق�صايا  مقابل  يف  بالوجود 

�صفيف  رمزي  واقع   / املرير  الواقع  ق�صايا  جانب 

اإىل ذاك ال�رساع الأبدي كما يف ق�صة رق�صة  ي�صري 

الثاأر وهذا احللم بعامل اآخر ويف نف�ض الوقت، ت�صور 

اأهواء  اإبراز  يف  متفردة  ذاتية  م�صاعر  الن�صو�ض 

اأو املوت، هو  الفقد  اأن  ال�صخ�صية وانفعالتها، غري 

يلح  يظل  الن�صو�ض،  هذه  كل  يف  امل�صرتك  القا�صم 

تكاد  فال  بو�صوح،  يظهر  وهو  دوما  وجوده  علي 

تخلو ق�صة واحدة من لفظة موت اأو فقد، هذا العامل 

باأ�صكال  فلكه  الن�صو�ض يف  كل  تدور  والذي  املهم 

عن  تعرب  جميعا  اأنها  غري  خمتلفة  و�صور  متعددة، 

طعمها  الن�صو�ض  لهذه  اأخريا  املوت.  املعنى  نف�ض 

الفريد وقدرتها على خلق عامل ثري مفتوح باجلرح 

على الدوام تفا�صيل األيمة وب�صيطة يف ذات الوقت، 

تقراأ فيها  الأفق،  تت�صاعد حتى تغدو عاملا مت�صعا 

الرموز وكاأنها الوقائع ترتدد يف دفق ال�رسد بهدوء 

وب�صاطة، بقدرة فنية وطاقة ق�ص�صية هائلة، قادرة 

ن�صيج متميز  الهائل  ال�صعوري  الدفق  على منح هذا 

وفكر منفتحا علي اأفق الكتابة.
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تتناغم الأ�صوات ال�صاردة يف جمموعة ق�ص�ض »حنني« 

للقا�صة زهرة زيراوي بني رجال ون�صاء، ويف ن�صو�ض 

�صوت  على  الأنثى  �صوت  يعلو  املجموعة  يف  قليلة 

نداءاته  وعذوبة  ال�صوت،  هذا  برقة  فت�صعر  الذكر، 

العاطفية، وحنان عباراته و�صفافيتها وتدفقها الهام�ض 

كمياه نبع عذب، وتده�صنا خالل ذلك القدرة الق�ص�صية 

م�صتخدمة  �صخ�صياتها،  دواخل  اإىل  للولوج  للقا�صة، 

اأحدثك،  نا، فتقول:   اأو �صمري  الكاف،  �صمري املخاطب 

وكذا،   كذا  تفعل  اأن  عليك  يكن  ومل  واأعانقك،  واأ�صمعك، 

ترفق  تقول، وهي  اأو حني  العذب ميالأ كياين،  و�صوتك 

كقولها:   عنهم،  املحكي  اأ�صوات  مع  ال�صاردة  �صوت 

خرجنا وفعلنا وم�صينا، واأحببنا.

القا�صة يف ن�صو�ض كثرية �صمتها املجموعة تتحدث 

الق�ص�صية  املجموعة  بطلة  هي  واحدة،  بطلة  عن 

فهي  الق�ص�ض،  اأغلب  حولها  تدور  التي  املحورية، 

ت�صتخدم قناع ال�صاردة بهارة، للحديث عنها – هي ل 

اأو�صح ق�ص�ض بطلتها »القا�صة«،  اأو بعنى  غريها -  

يف فرتات عمر خمتلفة، ابتداء من طفولتها ثم �صنواتها 

ف�صنوات  الدرا�صة،  مقاعد  على  ق�صتها  التي  الأوىل، 

كان  من  مع  احباطاتها  وق�ص�ض  الأوىل،  مراهقتها 

خيبة  عن  حكايات  لنا  وروت  ال�صباب،  من  �صنها  يف 

اأملها بال�صيا�صيني حني كربت قليال، وعرفت اأن رجال 

اجلامعة  يف  �صدورهم  يلهبون  كانوا  الذين  الأحزاب، 

ب�صعارات الثورة والوطنية لي�صوا اإل دجالني، كان همهم 

الوحيد اأن ي�صلوا اإىل كرا�صي امل�صوؤولية، والتمتع بزايا 

احلاكم وثروات البالد.

املتواليات الق�ض�ضية

لقد ن�صجت ق�ص�ض جمموعتها الآخرية »حنني« كامتداد 

�رسدي ملا كتبته من اإبداع ق�ص�صي �صابق، والذي اأزعم 

املغربية  الن�صائية  الق�صة  م�صمون  فيه  جددت  اأنها 

احلديثة، ونقلته من اأدب اعرتاف و�صرية، ويوميات ن�صاء 

حمبو�صات، و�صجرات ميار�صن حياتهن اليومية يف مدن 

ال�صعور  الإن�صانية فيها، وانعدم  العالقات  كبرية ماتت 

اليومية،  حياتهم  و�صعوبات  الآخرين،  باآلم  املتبادل 

وامل�صمونية،  الفنية  اجلوانب  مكتملة  فنية  ق�صة  اإىل 

ي�صمى  ما  اأو  احلديث  الق�ض  بفن  معظمها  تذكرنا 

باملتواليات الق�ص�صية، التي ن�صجت على منوالها الكثري 

من التجارب الق�ص�صية الفرن�صية احلديثة، واليطالية، 

زهرة زيراوي فـي 

»حنني« �سقاء املحبني من طرف واحد

في�ضل عبد احل�ضن]



الأب  الفرن�صي  الكاتب  باربو�ض  هرني  يعترب  والتي 

»اجلحيم«  روايته  خالل  من  املتواليات،  لهذه  الروحي 

التي روى فيها عن بطل ي�صكن يف غرفة فندق، ويطل 

جماورة  غرفة  يف  يح�صل  عما  اجلدار  يف  ثقب  عرب 

الق�ص�ض  الكثري من  لغرفته، فهو يروي من خالل ذلك 

عرب تغيري م�صتمر ل�صاكني الغرفة، فهو ي�صمعهم ويراهم 

ينقل  احلقيقة  يف  وهو  فيه،  يفكرون  ما  لنا  وينقل 

الذي  الربجوازي،  العامل  عن  وانطباعاته  نف�صه،  لواعج 

الإقامة  ويف�صل  فيه،  يعي�ض  اأن  ي�صتطيع  ل  نف�صه  وجد 

امل�صتمرة يف غرفة الفندق املعزولة، ليكون �صاهدا على 

ف�صاده وانحطاطه الإن�صاين، وتلته فران�صواز �صاغان، يف 

 Bonjour روايتها امل�صهورة، »�صباح اخلري اأيها احلزن ـ

الذي حدث بني �صخ�صيتها  tristesse« حيث �صار اخللط 

احلقيقية ككاتبة، وبطلتها »�صي�صيل« يف الن�ض امل�صار 

اإليه مربرا، لهذا النوع من الق�ص�ض، وهي اإ�صارة انطالق 

للكتابة الق�ص�صية التي تن�صج على منوال ال�صرية الذاتية، 

والتي  واحدة،  ل�صخ�صية  املختلفة  الق�ص�ض  توايل  مع 

الأيطايل  الكاتب  قليلة  ب�صنوات  ذلك  بعد  فيما  طورها 

مرئية«  غري  »مدن  �صاحب  كالفينو  اأيتالو  املوهوب 

جمموعته  يف  الق�ص�صية  للمتواليات  ن�صجه  بني  والتي 

ق�ص�ض  واحدة جلميع  �صخ�صية  عن  الكبرية  الق�ص�صية 

بذات  املجموعة  ا�صم  وجاء  فالدو«  »ماركو  جمموعته 

ا�صم بطل الق�ص�ض املختلفة، وقد ن�صجت القا�صة زهرة 

املتواليات  هذه  منوال  على  اأي�صا  ق�ص�صها  زيراوي 

الق�ص�صية الفنية، وروت لنا يف معظمها عن خيبة اأمل 

اأمل  خيبة  وكذلك  واحد،  طرف  من  حتب  حني  الأنثى 

القا�صة  اأثارت  لقد  بالن�صاء،  الرجل بحيطه وعالقاته 

يف الكثري من ق�ص�صها جوانب غام�صة، وغري معروفة 

عن عالقة الرجل باملراأة، ونقلت بذلك ال�رسد الق�ص�صي 

اإىل اآفاق �صعرية ذكرتنا با يحيط هذه العالقة من قبل 

الأديان ال�صماوية من قدا�صة وطهر وجمال...

ق�ضة بالحكاية

 فهي يف جمموعتها »حنني« �رسدت عن الفتاة املغربية 

ال�صاجة بالآمال والحباطات، بال�صبط كما  وحياتها 

حكاية«  »جمرد  ال�صابقة  الق�ص�صية  جمموعتها  يف 

ال�صادرة عام 2004 يف الدار البي�صاء، وهي املجموعة 

بعنوان:  كانت  الأوىل  جمموعتني،  بعد  للكاتبة  الثالثة 

يكفي«  يوم  »ن�صف  وجمموعة   1994 كان«  »الذي 

1996، والقا�صة يف جمموعتها جمرد حكاية التي اأعود 

اإليها بني الوقت والآخر كلما �صعرت ب�صوق لقراءة اإبداع 

بكل  احلياة  متزج  اأن  ا�صتطاعت  �صادقة  عربية  كاتبة 

رقيق يحكي عن  بغناء  املغربية  الروح  لتغني  األوانها، 

نبل الإن�صانة يف الأم واحلبيبة والأخت، والبنة.  ق�ص�ض 

ال�صابقتني  املجموعتني  كما يف  توؤ�ص�ض  اأن   ا�صتطاعت 

لق�صة مغربية ن�صائية مل ت�صبقها اإليها اأي كاتبة مغربية 

يف  واأبطالها  حكاية،  بال  ق�صة  تكتب  فهي  �صابقة، 

يف  نادلت  مهم�صون:   ورجال  ن�صاء  ق�ص�صها  معظم 

مطلقات  اأحبائهن،  من  خمذولت  حبيبات  املقاهي، 

تختلف مثال عن  بهذا  املعي�صية، وهي  اأحوالهن  �صاءت 

الق�ص�صية،  الكتابة  �صبقتها يف  كاتبة مغربية معروفة 

وكتبت يف �صاأن املراأة املغربية، هي القا�صة والروائية 

خناثة بنونة، اأو قا�صات مغربيات �صابات مثل لطيفة 

باقا اأو مليكة م�صتظرف، وزهرة رميج، وغريهن تناولن 

يف  املغربية  املراأة  عالقات  من  العاطفي  اجلانب 

بالواقع  مبا�رس  ب�صكل  اجلانب  ذلك  وربطن  جمتمعهن، 

ال�صيا�صي والجتماعي يف املغرب، وانطلقن منذ حلظة 

اجتماعية  حالت  ليوؤ�رسن  الأوىل  الق�ص�صية  الكتابة 

هاته  بدت  وقد  عجائز(،  و  )�صابات  بطالت  خالل  من 

البطالت كاأقنعة ت�صعها ال�صاردة لتعرب من خاللها عن 

هذا  يف  واأنا  حولها،  من  الواقع  لتغيري  واأحالم  روؤى، 

احليز ال�صيق ل ي�صعني اأن اأحتدث عن ع�رسات املقالت 

الأدبية، وع�رسات الق�صائد، التي ن�رستها  هذه الكاتبة 

وما  بل  كتبته  با  فقط  اإبداعها  اأح�رس  اأو  وهناك  هنا 

ر�صمته اي�صا من لوحات ت�صكيلية، فهي ر�صامة ت�صكيلية 

معروفة، عر�صت لوحاتها يف الكثري من املعار�ض التي 

اأقيمت يف الدار البي�صاء والرباط، ومدن مغربية اأخرى 

وحازت على الثناء والأعجاب.

الق�ض�ص االجتماعية

باحلكايات  ي�صج  »حنني«  جمموعة  ق�ص�ض  عامل 

نظيفة  بحياة  واأحالمه  الن�صان،  عن  العميقة  والأفكار 
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وجمتمع ت�رسق فيه املواهب وتتفتح، واحلث على ال�صعي 

ولطفه  �صماحته،  يف  الإن�صاين  الكمال  لبلوغ  احلثيث 

حواجز  وك�رس  وطنه،  اأبناء  من  النا�ض  مع  تعامله  يف 

مقايي�ض  على  املبنية  وفوارقها  الجتماعية،  الطبقات 

ن�صا  وع�رسين  ثالثة  املجموعة  و�صمت  واجلاه،  املال 

من ن�صو�ض القا�صة اجلديدة، وجند يف هذه الن�صو�ض 

وب�صتاين  ال�صيد  ق�صة  يف  كما  الفكرية،  املماحكات 

درهم  بثالثمائة  يفكر  الذي  الب�صتاين  الفقري،  حديقته 

الفتاة  بالزواج من  ر�صم حياته  – ليعيد  – 35 دولرا 
اآخر  ال�صئيل، وبجزء  املبلغ  ذلك  اأحبها بجزء من  التي 

منه ي�صتخدمه كراأ�صمال ي�صتخدمه لي�صرتي به خ�صارا 

يجعله  ذلك  من  يربح  ومما  املدينة،  �صوق  يف  ليبيعه 

يفكر  ال�صيد  بينما  زوجته،  مع  ملعي�صته  يوميا  م�صدرا 

ال�صحيح،  بال�صكل  عمله  يوؤدي  ل  كل�ض  الب�صتاين  بهذا 

لكنه يطلب املال ب�صكل دائم من �صيده، وحتكي ال�صاردة 

عن ذلك التناق�ض يف الرغبات، والأفكار بني البطلني:  

القطار  �صياأخذ  درهم؟   ثالثمائة  لديه  كانت  لو  »ماذا 

يكلفه  ولن  درهما..  بثالثني  قريته  اإىل  »الأوردينري« 

زواجه من ابنة عمه اأكرث من مائة درهم، �صتبقى لديه 

بائة  خ�صبية  نقالة  ي�صرتي  درهما،  و�صبعون  مائة 

لقتناء  ف�صتكفيه  الباقية  درهما  ال�صبعون  اأما  درهم، 

خ�رسوات من ال�صوق العام.  هكذا يبداأ حياته التجارية..  

» �ض 58 وهو ما جنده اأي�صا يف ق�صة »الرهان« وهي 

حتكي عن رهان بني زميلني على مقعد الدرا�صة اأولهما 

ع�رسين  بعد  �صار  الذي  ولآخر  للق�صة،  ال�صاردة  الفتاة 

�صنة وزيرا، وهو يتعلم من ا�صحابه الذين يدورون يف 

»فلك من�صبه« جميع فنون الن�صب على البنوك واحليلة 

عن  ال�صاردة  تقول  الوظيفة،  مزايا  على  احل�صول  يف 

اأنه هو، ع�رسون عاما..  ثم ها  ذلك:  »هو، هو.  ل �صك 

– مدر�صة  اأخريا على خط تناظري.  هي/ هو  يلتقيان 

مو�صيقى/ وزير..  ت�صرتجع �صنني خلت وهما يجل�صان 

على مقاعد الدرا�صة«.)�ض96( ويقول �صاحبه له:  »لقد 

�صيدت ق�رسا بليارين من ال�صنتيمات، ثم وبعد خم�صة 

قيمته  انحدرت  قد  هذا  اأن ق�رسي  تبني يل  ع�رس عاما 

له، مكنتني  بعملية رهن  البنك  احتلت على  مليار،  اإىل 

قبل  قادمة،  عاما  لثالثني  ق�رسي  �صاأ�صكن  مليار  من 

يا  الأزمات  حيل  يف  راأيك  ما  مني.  البنك  ي�صتلمه  اأن 

يف  امل�صابهة  الق�ص�ض  ويف  الوزير؟«)�ض98(،  معايل 

الق�ص�ض  م�صمى  حتت  تدرج  اأن  ميكن  املجموعة  هذه 

الجتماعي الهادف اإىل التغيري من خالل النقد املبا�رس 

املغربي،  املجتمع  يف  وال�صيا�صية  الجتماعية،  للبني 

وهذا النوع من الق�ص�ض ن�صتطيع اأن ن�صع حتت لوائه، 

املكان،  ي�صاء  هكذا  ي�صرتيح،  غيفارا  كت�صي  ق�ص�صا 

ال�صوء،  زائف  نهار  الثورة،  ال�صيد،  العاري،  احلنني 

الرهان.

احلب من طرف واحد

على  جمموعتها  ق�ص�ض  من  الكثري  يف  القا�صة  تن�صج 

واقعة  الأنثى  تعالج  القا�صة، هو كيف  لدى  اأثري  حدث 

ال�صقاء؟  هذا  مع  تتعامل  وكيف  واحد،  احلب من طرف 

هل تقاوم باأ�صلحة الأنثى �صدود الرجل عنها؟ اأم تنتقم 

ملجرد عدم ح�صولها على ماتريد من عواطف متبادلة 

ال�صقاء،  باإظهار  العاطفي  الأ�صلوب  هل  الرجل؟  من 

املداهن،  بالأ�صلوب  اأم  تريد  ما  على  لتح�صل  واحلزن 

املبني على الكيد للرجل املحبوب، وجعله يركع ملا تريد 

منه الأنثى غري املحبوبة؟ ويف اجلانب الآخر ما الذي 

يفعله الرجل حني يقع يف حب اأنثى من طرف واحد، ول 

تبادله اأنثاه امل�صاعر ذاتها ؟ هل ي�صب على وجهها ماء 

اأم يتحمل  اأحد بجماله من دونه؟  يتمتع  لكي ل  النار، 

اآلمه ويبحث عن حب اآخر يف اإبداع يبدعه اأو عمل يحقق 

له الفرادة على بني جن�صه، ليجعل اأنثاه وحمبوبته التي 

الندم ؟ لأنها مل تبادله  ال�صعور ذاته تقع يف  ل تبادله 

تلك  كل  تن�صج  القا�صة  بعاطفة،  وعاطفة  بحب  حبا 

حتاول  التي  املجروحة،  احلزينة  الأنثى  بروح  العوامل 

اأن تعالج جراحها اخلا�صة، من خالل ن�صو�ض �صفافة 

ق�صة  يف  ذلك  جند  ومو�صيقاه،  ال�صعر  روح  عليها  غلب 

لل�صاعر  �صعري  بقطع  تبداأ  التي  ومالكوه«  »ج�صمي 

ج�صمي  »اإن  فيه:  يقول  رم�صان  املنعم  عبد  امل�رسي 

باأر�ض«)�ض65(  ومالكيه  وفوؤادي  باأر�ض/  ومالكيه 

فاملراآة حتب بطريقتها حلما م�صتحيال، والرجل يحبها 

احلب  ذلك  عن  تقول  خال�صا  ح�صيا  حبا  طرفه  من 

امللتب�ض:  »كانت الردود جاهزة لديك، كاأنها مرتبة يف 
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درج مكتب، مهياأة لال�صتعمال الآين وال�رسيع، قلت يل:  

نوعي اأغابي، وا�صتدركت:  Agape ل اأعني غبيا. / قلت 

لك:  مل اأفهم. / قلت: اأعرف اأنها مرت بعقلك، انها ذلك 

احلب الذي يجمع الرغبة اجل�صدية والوفاق الروحي. هذا 

يحول دون اأن ي�صبح الفعل الليلي جمرد عادة«)�ض67( 

وتتحدث يف »احلنني العاري« عن العا�صق الول، الذي 

يوقع الفتاة يف حبائل حبه ومي�صي يف طريقه ل يتذكر 

من اأوقعها، وجعلها تتذكره حتى بعد عقدين من حياتها 

ال�صقية، تقول عن ذلك » لقد جعلها يومها ت�صعر باأنوثة 

مثلومة، ويف حاجة اإىل ترميم كامل.  اأ�صبحت اأنوثتها 

الآن خمتلفة، هذا العا�صق ال�صاعر والذي مل يتجاوز ع�صقه 

لها ر�صيف ال�صارع املمتد يف ذلك امل�صاء الربيعي، ثم 

غاب مع اأول منعطف،،، لقد جعلها تراق�ض نف�صها، تدور 

على  اأو  مثلوما،  كان  ما  رممت  لقد  تتعب،  ول  حولها 

»ما«)�ض84(   يوم  يف  �صاخرا  به  اأوحى  ما  ذلك  الأقل 

عا�صق«  كـ»ر�صام  اأخرى  ن�صو�ض  يف  جنده  ما  وكذلك 

و»�صيء ما« و»يف فم ال�رساب«.

ق�ض�ص للتغيري

وقد بدت بطالتها واأبطالها كاأقنعة ت�صع كل واحد منها 

يف موقف ما من هاته املواقف التي تعي�صها ال�صخ�صية، 

الواقع  لتغيري  واأحالمها،  روؤاها  عن  خاللها  من  لتعرب 

تتناول  التي  القناعات  تلك  قناعاته،  وتغيري  املغربي، 

اأو�صاع املراأة، ودورها يف املجتمع املديني اجلديد، يف 

اجلديد  والت�صايل  الف�صائي،  والنفتاح  العوملة  ع�رس 

عرب و�صائل ات�صال حديثة، كالنرتنت والهاتف اجلوال، 

املجموعة  بطالت  من  الكثري  الق�ص�ض  هذه  يف  وجند 

خالل  من  اجلديد  الت�صايل  النوع  هذا  ي�صتخدمن 

الربيد  عرب  املر�صلة  اللكرتونية  للر�صائل  ا�صتعمالهن 

SMS من خالل و�صائل  اأو من خالل ر�صائل  اللكرتوين 

الت�صال ال�صمعي.

   وميكن اأن نح�رس تطور املنهج الجتماعي يف ق�ص�ض  

الكاتبة من خالل نتاجها الق�ص�صي ال�صابق:

- الذي كان!.../  جمموعة ق�ص�صية  ال�صادرة عن مطبعة 

النجاح الدار البي�صاء 1994 جند بداياته احلقيقية.

- ن�صف يوم يكفي/  جمموعة ق�ص�صية عن دار الن�رس 

وجدت  اأنها  املجموعة  هذه  يف  جند   ،2000 املعرفة 

ال�صكل وامل�صمون الق�ص�صي الجتماعي اخلا�ض بها.

النجاح  دار  ق�ص�صية  جمموعة   /..! »ما«  �صيء   -

املجموعة  هذه  ويف  البي�صاء،  اجلديدة/2004  الدار 

ما  الق�ص�صية،  لتقنياتها  القا�صة  ت�صيف  اأن  حاولت 

ي�صمى بتحريك الأ�صياء، اأو ا�صتخدام عني الكامريا لنقل 

الواقع املهم�ض، ور�صم مالمح ادانته، من خالل و�صف 

ق�ص�صي اآخاذ، حماولة تقليد حركة العد�صة، وهي ت�صور 

البوؤر التي تريد الإ�صارة اإليها وادانتها.

- جمرد حكاية / �صدرت عن دار النجاح عام 2007 يف 

الدار البي�صاء، وكذلك يف جمموعتها  الأخرية »حنني« 

التي  اكتمل فيها اأ�صلوب القا�صة الجتماعي، وامتلكت 

نا�صية ال�رسد املوؤدي، لهدف التغيري، يف البنى الفكرية 

و�صوء  والقبح،  للظلم  راف�صة  ذائقة  وبناء  والعاطفية، 

طرف  من  املحبني  و�صقاء  املال،   اأو  ال�صلطة  ا�صتخدام 

واحد، لقارىء ق�ص�صها من خالل تعاطفه مع الأبطال، 

والرحمة،  النبيلة،  القيم   تنق�صه  العامل  باأن  و�صعوره 

مما  بامل�صوؤولية  وال�صعور  النظام  من  الكثري  واأي�صا 

يحدث من اأخطاء هنا وهناك. 

منذ  بلجيكا  يف  تقيم  التي  زيراوي  زهرة  القا�صة   

�صنوات، وحتكي يف ق�ص�صها الق�صرية عن الدار البي�صاء 

يف  اأم�صتها  التي  الدرا�صة  �صنوات  وعن  راأ�صها،  م�صقط 

تلك املدينة ال�صناعية الكبرية، مل تن�ض واقعها اجلديد، 

فقد رفدته اأي�صا بعدة ق�ص�ض يف هذه املجموعة حتكي 

الأوروبي،  املحيط  يف  العربية  املراأة  و�صع  عن  فيه 

املزاج  يف  الأخرية  التحولت  خ�صم  يف  ومعاناتها 

اأحداث  بعد  وامل�صلمني، خ�صو�صا  العرب  الأوروبي عن 

11 �صبتمرب يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

الكتاب  �صدر  زيراوي/  زهرة  القا�صة  ق�ص�ض/  جمموعة  »حنني«   [

عن دار النجاح اجلديدة – الدار البي�صاء / املغرب/ 102 �صفحة من 

القطع املتو�صط.
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الثامنة  ال�صجرة  ميثل  كتاب  وماء«  �صوء  »ر�صائل 

ع�رسة يف حديقة اأفروديت، ولد يف مار�ض 2011م 

براك�ض،  وليلي  مطبعة  يدي  على  ال�صنة،  هذه  من 

الزباير.  جناة  املبدعة  املغربية  ال�صاعرة  وبتوقيع 

فما هي الفواكه اجلديدة التي حتملها هذه ال�صجرة 

اإىل القارئ؟ وما الإ�صافات التي تهج�ض بها؟

من  اأكرث  �صار  وقد  ال�صعر،  نقراأ  الر�صائل  هذه  يف 

ال�صعر، حيث نراه وقد غدا حميطا تتموج فيه اأطراف 

التمرد،  ويتوهج  الأ�صياء،  وكذلك  كلها،  العامل 

وت�صتعل الأ�صئلة، ويت�صكل وطُن احلرية. اإ�صافة اإىل 

عنا  ُتزيل  ال�صفافية،  من  عالية  ُجرعة  تعطينا  اأنها 

اخلراب ال�رس�ض الذي ي�صكننا...اخلراب الذي يعوي يف 

اأرواحنا وُيدمرها..اخلراَب الذي يحرق بيدي اجل�صع 

النبيلة والإن�صانية  والكراهية والق�صوة كل امل�صاعر 

فينا، ويغر�ُض بدلها نزعات ذئبية َكاليُغورية.

اإنه كتاب يجتث ف�صاد الروح، وجذور الظالم الغائرة 

يف تفا�صيل حيواتنا، لي�صع حملها بذور �صوء وماء. 

ومن ثمة فهو لي�ض ر�صائل باملعنى العادي للكلمة، 

واإنا هو اإ�صارات ورموٌز ت�صغي اإىل ال�صباح امل�رسق 

ثم  بالندى.  وجداناتنا  ثياب  وتن�صج  اآلمنا،  من 

جُتل�صنا يف ح�صن الطماأنينة كما اأطفاٌل يرتا�صقون 

باأزهار الرباءة وعافية الروح وعفويتها. 

ولهذا جاءت ن�صو�صه كعجينة لينة ممزوجة ب�صوء 

الوجدان، وماء ال�صبوة، واإيقاعات القلب. وجمبولٍة 

بحميمية تاأملية فذة، اأ�صبه ب�صيمفونية �صعرية نرثية 

توقظ ح�صائ�ض  التي  الأعايل  ٍة(، وبو�صيقى  يَّ )�َصْعرَثِ

الذات لتغت�صل حتت انثيالتها.

هو عمل يعرب بَك اإىل �صوء املجهول الراع�ض بطرق 

غري  طرقا  اأي�صا  بك  وي�صلك  معروفة،  غري  تعبريية 

و�رسُّ  ُحدو�صه،  اإ�رساقات  �رسُّ  هو  وهذا  معلومة، 

تنتمي  اأخرى  ن�صو�ض  مع  فيه  ال�صعر  ان�صهار 

واليوميات،  كاخلاطرة،  مغايرة  اأدبية  حقول  اإىل 

النف�ض  ذات  وال�صذرات  والعرتافات،  والتعليقات، 

مت  فقد  لليومي.  امُلناو�صة  واملذكرات  الفل�صفي، 

تذويب هذه الأم�صاج كلها يف �صعرية ال�صعر و�صعرية 

جناة الزباير فـي

»ر�شائل �شوء وماء« 

اأحمد بلحاج اآية وارهام]



 
َ
النرث، وذلك يف ن�صٍق حُمكم تتعا�صد مكوناته لتعطي

خلق  اإعادة  ا  يتغيَّ تخييليا،  لغويا  هارمونيا  ف�صاء 

تقول  هذا  وعن  اأخرى.  باأبجدية  اجلواين  العامل 

الكاتبة جناة :» اإن الكتابة ق�صيدة وجودية حتاول 

اأ�صعر  الآن  اأنا  ها  الغريب...)و(  العامل  هذا  احتواء 

اأر�ض  نحو  �صباكها  رمتني  فقد  الطماأنينة،  ببع�ض 

تقلبات  و�صاأتنقل بني  الإلهي.  احلب..اأر�ض اخل�صب 

هذه العاطفة التي �رسب اأقداح جمالها كلُّ من تغنى 

نلتقي  فريد،  نوع  من  اأر�ض  هي  الوجود«.  بروعة 

البهاء،  بري�صة  احلياة  ُت�صكل  اإبداعية  بقامات  فيها 

اإ�ْصْتِلْن   
ْ
واإِْدَوار دروي�ض،  وحممود  باأدوني�ض،  نلتقي 

َكاِمْنِغْز، وقي�ض بن امللوح، وعدنان يا�صني، وغازي 

ونزار  زيدان،  ويو�صف  هلو،  والطيب  الق�صيبي، 

قباين، و�صعيد مانع العتيبة، وعبد ال�صالم امل�صاوي، 

وال�صمواأل،  م�صتغاني،  واأحالم  ناجي،  واإبراهيم 

وخالد حميي الدين الربادعي، وكرمي العراقي. وذلك 

يف منعطفات زمردية ثالثة؛ هي:

 ظالل من داليات ال�صوق والهوى.

�صماوات الهجر والنوى.

ر�صائل من رماد الوطن.

برحيق  ال�صعر  رحيق  يتمازج  املنعطفات  هذه  ففي 

النرث، وُيزهر اللقاء فوق غ�صن الوجود متاأمال الآلم 

واخلراب،  والق�صف  واملنفى،  والذكريات  واحلب، 

والطفولة التي تَغ�ضُّ بدموعها الكلمات.

ببنية  تلعب  �صاعرة  فنانة  العمل  هذا  يف  جناة  اإن 

اللغة واملعاين كما تلعب الأمواج باأ�رسعة ال�صباح 

مظهرها  يف  ثريًة  لوحات  لنا  لرت�صم  وامل�صاء، 

وخمربها،  وم�صاهَد غاية يف اجلودة، ل ميكن لعد�صة 

مهما كانت دقتها اأن تلتقطها، اإل عد�صة اللغة التي 

وم�صموما،  ملمو�صا  ب�رسيا  ا  ح�صيًّ املعنوَي  جتعل 

فهو  ويدثرك.  يناجيك  الذي  الأرحب  الظل  وكاأنه 

البعد  فيه  يتنافذ  باذٌخ،  وتر�صيع  رة،  م�صفَّ ر�صائل 

الفل�صفي مع البعد الوجداين تنافذ ال�صوء مع املاء، 

والعطر مع اللون، ويتداغمان يف تناُغٍم لريفعاك اإىل 

اأفق �صبيه بروايات احلب احلزين يف الزمن املجدب 

ُتفل�صف  باإ�رساقات  الروح  مدن  وي�صيئا  العقيم، 

املواقف، وُتفكرها، وتثور عليها وتنتف�ض.

الداخلية  طاقاتها  كل  جناة  الكاتبة  ا�صتعملت  لقد 

لتعربرِّ  ال�صفافة،  اأحا�صي�صها  مع  واملتعانقة،  اخلفية 

ولذلك  احلياة،  جتارب  اأوجعتها  اإن�صانية  حال  عن 

اأحدثت  اأنها  ت�صعر  الن�صو�ض  هذه  تقراأ  حني  فاإنك 

تق�صعر  وجعلتك  �رسيعة،  كهربائية  وم�صات  فيك 

خوفا على الإن�صان من ال�صقوط يف جحيم العتمات. 

فهي تعزف كينونة الذات؛ التي ل تكون اإل اإذا كانت 

غريها؛ على معزٍف فل�صفي تخرج منه اأنغام الأفكار 

كما  ـ  منها  اقرتبت  كلما  اللغة،  قارورة  يف  مقطرة 

تت�صاقط  اأ�صجار  روحك  يف  »نبتت  ـ  الكاتبة  تقول 

عطرا، ورك�ض يف كفك الوقت معلنا �صالته، وتنف�صت 

اأ�صابعك قيثار احلكي«.

ال�صك  مهاوي  يف  بك  وطوحت  احلياة،  اأتعبتك  اإن 

هذه  كتف  على  روحك  فا�ْصنْد  والُبغ�ض،  والنك�صار 

و�صتتعلم  معافى،  �صتعود  حمالة  ل  فاإنك  الر�صائل، 

ب�صهامة  حتب  َمْن  على  حتافظ  وكيف  حتب،  كيف 

ونبٍل لنهائيني.  
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امللك  جامعة  يف  قدمت  نقدية  درا�صة  يعر�ض  املقال  هذا 

املاج�صتري  درجة  لنيل  ال�صعودية  العربية  اململكة  �صعود يف 

املعروف  التون�صي  الناقد  وناق�صها  ال�صطور  هذه  كاتب  بقلم 

د.ح�صني الواد والناقدة ال�صعودية د.نورة ال�صمالن وح�رسها 

الناقد ال�صعودي د.عبداهلل الغذامي واأ�رسف عليها د.اأحمد �صليم 

من  قراءة  على  قراءة  انبناء  ظاهرة  تبحث  والدرا�صة  غامن. 

خالل اأنوذج »ق�رس الف�رس« وهو كتاب قدمي يعود اإىل القرن 

اخلام�ض الهجري اأّلفه ال�صيخ العميد اأبو �صهل حممد بن احل�صن 

الزوزين العار�ض وهو عبارة عن �رسح يقوم على �رسح �صابق 

وهو كتاب الف�رس يف �رسح ديوان املتنبي لأبي الفتح عثمان 

الظاهرة بوحي من  تلك  لتبحث  انطلقت  فالدرا�صة  بن جني، 

)نظرية التلقي( ولكنها مل ُتلزم نف�صها ما ل يلزم؛ حتى تكون 

يقراأ  وهو  الف�رس(  )ق�رس  الن�ض  ر�صد  يف  وات�صاًعا  قدرًة  اأكرث 

من  الهدف  كان  وقد  )الف�رس(،  �صابق  �رسح  �صوء  يف  البيت 

درا�صة هذه الن�صو�ض املبنية على �رسح �صابق يعود اإىل اأنها 

قّلَما در�صت بو�صفها مغايرًة عن ال�رسوح الأخرى؛ فا�صتحقت 

الدرا�صة والتاأمل ل�صيما اأّن كتاب »ق�رس الف�رس« يحتوي على 

ال�صعر  كم جيد من الآراء النقدية والأ�صاليب يف التعامل مع 

تارًة والنقد تارًة اأخرى.

الن�صو�ض ل يك�صف  النوع من  اإىل ما �صبق فاإّن هذا  اإ�صافًة 

فتغيب  ال�صعر؛  مع  بها  يتعامل  التي  النظرية  املنطلقات  عن 

اإىل  �صعت  الدرا�صة  فاإّن  ثم  ومن  العمل؛  حتكم  التي  النظرية 

الك�صف عن تعامل ال�رّساح مع ال�صعر من خالل �رسح �صابق، 

من  ت�صتدعيه  وما  القراءات  بني  التعار�ض  على  والتعرف 

الك�صف  وحاولت  جتاوزه،  اأو  التعار�ض  هذا  لإبراز  اإجراءات 

عن حماولت الفهم واإجراءاته ومراحل تطويره.

تاأليف  العرب(  والتجربة اجلمالية عند  )املتنبي  وُيعّد كتاب 

الدكتور ح�صني الواد، عماد هذه الدرا�صة، بالإ�صافة اإىل كتاب 

خالل  من  العرب  عند  تلقيها  واأجهزة  ال�صعرية  )املختارات 

املف�صليات وحما�صة اأبي متام( تاأليف الدكتور اإدري�ض بلمليح، 

وكتاب )م�صتويات القراءة والتاأويل لدى الأعلم ال�صنتمري يف 

ال�صنوين،  العيا�صي  الدكتور  تاأليف  متام(  اأبي  حما�صة  �رسح 

النقدي(  الرتاث  يف  ومتقبله  الن�ض  الألفة:  وكتاب)جمالية 

تاأليف الدكتور �صكري املبخوت.

وا�صتعانت الدرا�صة يف حتقيق اأهدافها باملنهج التحليلي يف 

�صرب اأغوار الن�ض الرتاثي، بلغة وا�صفة ت�صتعني اأحياًنا ب�صيء 

من املقارنة؛ لتعليل الختالف والت�صابه بني القراءتني.

الف�صل  يف  فحاولت  ف�صوٍل،  اأربعة  من  الدرا�صة  تكونت  وقد 

ما  التايل:  ال�صوؤال  عن  الإجابة  القراءة،  م�رسوعية  الأول: 

تلك  ظهرت  وقد  ؟   الزوزين  نظر  يف  القراءة  هذه  م�رسوعية 

ال�صابقة،  القراءات  الزوزين من خالل ق�صور  امل�رسوعية عند 

ابن  ومنهم  ال�صابقني  ال�رّساح  -عند  الق�صور  هذا  متثل  وقد 

يق�صده  عما  املعنى  وق�صور  الرواية،  �صعف  يف  جني– 

ال�صاعر، والغلو يف التخريج النحوي واللغوي. 

وافرتا�ض الكفاءة يف قراءته، وقد ظهرت معامل تلك الكفاءة 

اإىل نف�صه من احلفظ اجلّيد  الزوزين  ن�صبها  التي  ال�صفات  يف 

والطالع على ال�رسوح ال�صابقة والإملام بعايري تذوق الن�ض 

الأدبي ال�صائدة يف ذلك الوقت، ومناق�صة العلماء والأدباء يف 

واملعاين  الآراء  اإىل جديد  اإ�صافًة  املتنبي  الطيب  اأبي  ديوان 

التي تو�صل اإليها.

واآلياته،  جني  ابن  قراءات  تفنيد  الثاين:  الف�صل  يف  اأّما 

به  ويق�صد  ال�صتفزاز«  »موا�صع  م�صطلح  املوؤلف  ا�صتخدم 

ما ي�صتفز الزوزين يف �رسح ابن جني، ولعّل اأبرز ما ي�صتفزه، 

التاأويل، من مثل: ترفع ابن جني عن  تعدد املعنى، وق�صور 

�رسح بع�ض ال�صور البذيئة، وعدم مراعاته عالقات الت�صبيه 

يف ال�رسح، وا�صتغاله بذكر املنا�صبة دون �رسح البيت، وعدم 

ا  اأي�صً الزوزين  ي�صتفز  ومّما  )ال�صلطة(،  من  خوًفا  البيت  �رسح 

الرواية اخلطاأ ورواية ال�رسح عن املتنبي خطاأً.

عن  للحديث  املوؤلف  انتقل  ال�صتفزاز  ملوا�صع  ر�صده  بعد 

طرائق الو�صف، ويق�صد بها العبارات التي ي�صتعملها الزوزين 

يف و�صف �رسح ابن جني، وحتدث �صاحب الدرا�صة عن معجم 

حتمله  الذي  احلجاج  وجه  اأظهر  ثم  الزوزين  عند  الأو�صاف 

اْنِبَناُء ِقَراءٍة عَلى ِقَراءٍة

وذًجا( ُ ِر اأنمْ ُر الَف�ضمْ )َق�ضمْ

علي حمد الفار�ضي]



هذه الأو�صاف.

املوجه،  الو�صف  ا-  در�ض-اأي�صً الو�صف  طرائق  اإطار  ويف 

وينق�صم اإىل ق�صمني: و�صف موجه اإىل ال�رسح، واآخر موجه اإىل 

ذات ال�صارح، ثم انتقل املوؤلف اإىل اأ�صاليب الو�صف املتداولة 

يف الكتاب: الو�صف بالأثر: كالقراآن واحلديث واملثل وال�صعر، 

والو�صف بالإن�صاء: كال�صتفهام والتقرير والتعجب.

حتدث  فقد  واآلياته،  جني  ابن  قراءات  تفنيد  مبحث  يف  اأما 

اإىل تفنيد  اأنواعه، وينق�صم  التفنيد، ثم حتدث عن  عن مفهوم 

احلقل  تاأثري  ظل  يف  ال�رسح  تفنيد  �صمنه:  ويندرج  القراءة، 

البيت  مع  التعامل  اآلية  وتفنيد  املقارنة،  وتفنيد  املعجمي، 

ال�صياقات  بني  اخللط  وتفنيد  الطباق،  اآلية  وتفنيد  املفرد، 

املختلفة.

اإنتاج  ابن جني يف  اآليات  الزوزين يف تفنيد  اآليات  ثم ر�صد 

احلجاج  مفهوم  مع  وقف  وقد  احلجاج  كا�صتخدام  الفهم، 

من  الف�رس«  »ق�رس  كتاب  يف  جتلياته  عن  حتدث  ثم  مطوًل، 

ا عن اآلية العر�ض، واآلية  خالل اجلدل والأ�صلوب. وحتدث اأي�صً

التفنيد ال�صمني، واإبراز التناق�ض، والتوبيخ لعدم ال�صتفادة 

من راأي ال�صاعر يف ال�رسح.

واأخرًيا ر�صد املوؤلف تفنيد الرواية، من خالل: تخطئة ال�صبط، 

وتخطئة الأحرف، وتخطئة اللفظ، وعر�ض اأ�صاليب الزوزين يف 

تفنيد الرواية، من مثل: تقدمي �صند اأقوى، واإ�صعاف رواية ابن 

جني من خالل خرب تاريخي، ومقارنتها بال�صماع، وعر�صها 

على منطق البيت، واإرجاع اخلطاأ اإىل الت�صحيف.

اأّما الف�صل الثالث: تقدمي الفهم البديل: قراءة الزوزين، تطرق 

املوؤلف للحديث عن اإنتاج الفهم عند الزوزين وو�صائله، فدر�ض 

»يقول«،  مثل:  من  فهمه،  الزوزين  بها  يقدم  التي  الألفاظ 

املعاين  لإرجاع  اجتهاد  يعقبها  لكي  و»معناه«،  و»بيانه«، 

اإىل مراجعها الواقعية.

البيت  مع  الزوزين  تعامل  ق�ّصم  الفهم،  اإنتاج  مبحث  ويف 

التعامل:  هذا  اأنواع  حتليل  اإىل  وتطرق  اللفظ  مع  تعامل  اإىل 

ويف  والبالغية.  والنحوية  وال�رسفية  املعجمية  كالنزعة 

مبحث التعامل مع الرتاكيب ظهر من خالل دللة الرتكيب يف 

الواقع ودللته يف ال�صعر والنزعة النحوية والنزعة البالغية. 

�رسح  طريقة  خالل  من  املعنى  مع  الزوزين  تعامل  وظهر 

الأبيات التي اتبعها، وهي حتويل النظم اإىل النرث وهي طريقة 

ا عر�ض ملوقف الزوزين من  قدمية اتبعها من كان قبل، واأي�صً

تعليل  موقفه  كان  ما  ودائًما  املتنبي،  عند  املبالغة  اأبيات 

الزوزين  يكتفي  واأحياًنا  لل�صاعر،  العذر  واإيجاد  الأبيات  هذه 

بالإ�صارة اإىل اأن ال�صاعر ا�صتعار اأو �صبه اأو كّنى. 

فيه:  ودر�ض  للفهم،  الحتجاج  مبحث  اإىل  انتقل  ذلك  بعد 

وعر�ض  والإقناع  الإثبات  يف  احلجاجية  وقيمتها  ال�صواهد 

لل�صلم احلجاجي يف كتاب ف�رس الف�رس.

يف الف�صل الرابع: تقومي عمل الزوزين، حاول املوؤلف تقومي 

عمل  ان�صجم  هل  الأول،  �صوؤالني:  خالل  من  الزوزين  عمل 

اإىل  وينق�صم  املقدمة؟  بها يف  التي وعد  الأفكار  الزوزين مع 

التقومي  يف  الآخر  ال�صوؤال  اأما  والإجناز.  املنهج،  ق�صمني: 

الفهم  ابن جني يف  الزوزين عن عمل  فهو: هل يختلف عمل 

واإجراءاته وطرائق الحتجاج؟ واإذا وجد فما علته؟ 

وقد تو�صلت الدار�صة اإىل اأّن ال�صقطات التي وقع فيها ال�رّساح 

ال�صابقون يف �رسح ديوان املتنبي ت�صوغ قراءة الزوزين، كما 

اأّن تلك امليزات التي متّيز بها الزوزين تتفق مع املعايري التي 

يطلبها النقاد القدماء يف الذات ال�صارحة.

يف  جني  ابن  عند  املعنى  تعدد  اأّن  الر�صد  خالل  من  وتبني 

نظر الزوزين يعود اإىل عدم قدرته على اإدخال املعاين اجلزئية 

اإىل  اأّن الو�صف املوجه  �صمن معنى عام ي�صملها، كما تبني 

ا من كالم ال�صارح  ذات ال�صارح هو و�صف يعك�ض موقًفا حادًّ

ابن جني، وكذلك الو�صف بالأثر لأنه حُمّمل بواقف �صابقة 

ت�صب يف حدة املوقف، اأما الو�صف بالإن�صاء فهو وليد اللحظة 

ل يعك�ض يف كالم الزوزين ما تعك�صه الأو�صاف ال�صابقة. 

اإ�صافة اإىل ما �صبق فاإّن تنوع و�صائل التفنيد يعود اإىل امتالك 

ما  وهو  جني،  ابن  �رسح  تفنيد  لأجل  اآلية  من  اأكرث  الزوزين 

ي�صي بذات ناقدة على قدٍر من الرواية والدراية.

اآليات الزوزين وابن جني يف  وقد ك�صفت الدرا�صة عن ت�صابه 

طريقة التعامل مع ال�صعر من النزعة املعجمية حتى النزعة 

البالغية، وم�صاهمة ابن جني كثرًيا يف حتديد قراءة الأول من 

خالل تاأثري املداخل التي دخلها، وهي �صلطة اكت�صبها ب�صبب 

علمه ورجاحة عقله وجودة قراءته. كما اأّن ال�صواهد يف قراءة 

الزوزين توؤدي دورين: ت�صويغ القراءة والدفاع عن املتنبي. 

ا- اإىل وعي الزوزين يف املمار�صة  لت الدرا�صة – اأي�صً وقد تو�صّ

التذكري  خالل  من  الوعي  هذا  ويظهر  يتبعه  الذي  باملنهج 

والتعليل حينما يتجاوز ما األزم به نف�صه يف املقدمة، وتبني 

اأّن هجومه على ابن جني -اأحياًنا- لي�ض لأ�صباب �صخ�صية 

واإنا ل يتجاوز اأْن يكون �رساًعا يف الن�ض ولأجل الن�ض ل 

نظر  يف  عداوًة  يعد  ل  الأقران  تعييب  »كون  عن  ف�صاًل  غري، 

القدماء«.
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كتاب  اللبنانية  الفارابي  دار  عن   
ً
حديثا  �صدر 

»الأ�صولية والعقالنية: درا�صات يف اخلطاب الديني 

والكاتب  للباحث  الأول  الكتاب  وهو  الُعماين« 

الُعماين:  علي �صليمان الرواحي، حيث يقع الكتاب 

يف 247 �صفحة من القطع املتو�صط.

الثقافة  الأوىل يف تاريخ  الباحث وللمرة  يتناول 

الُعمانية املُعا�رسة بالبحث التاريخي واملرجعي  

الر�صمية   املرجعية  وبالإح�صائيات  املوثق 

وال�صخ�صية وعلى مدى اأربع درا�صات متفاوتة من 

حيث املوا�صيع والهتمامات والآفاق املطروحة، 

يتناول موا�صيع تتعلق بال�صياق الفكري العماين: 

ي�صتخدم  الدرا�صات  هذه  يف  والقدمي.  املُعا�رس 

الباحث العديد من املنهجيات ال�صمنية وال�رسيحة 

ل�صرب اأغوار واأعماق اخلطاب الديني الُعماين. وهو 

 على �رسورة تطبيق 
ً
 عمليا 

ً
بذلك يقدم لنا تطبيقا 

منهجيات العلوم الإن�صانية على كل �صيء، با يف 

ذلك اخلطاب الديني، و�رسورة ا�صتق�صاء م�صاراته 

التي قام عليها   على امل�صارات 
ً
امل�صتقبلية، بناء 

ول يزال.

ترابط  على  تاريخية  �صورة  الباحث  لنا  يقدم 

العنا�رس املختلفة يف املجتمعات املُعا�رسة، حيث 

العنا�رس  بقية  يف  بال�رسورة  يوؤثر  عن�رس  كل  اإن 

اخلطابات  توازن  �رسورة  يعني  مما  املجتمعية، 

والقوى يف املجتمعات املُعا�رسة ب�صكل ٍ ي�صمن لها 

ال�صتمرارية والزدهار. ذلك ان كل انفراد خطابي 

واإلغاء  ال�صتبداد   – يعنيه  ما  �صمن  من   – يعني 

بقية اخلطابات التي ت�صاهم ب�صكل اأو باآخر يف اإثراء 

احلياة الفكرية والإبداعية الب�رسية، يف زمنٍ  مل يعد 

.
ً
 ومقبول 

ً
النفراد بجميع م�صتوياته ممكنا 

تعترب الأطروحة املُعلن عنها يف هذه الدرا�صات – 

وهي تتبع اخلطاب الديني العماين والبا�صي ب�صكل 

– من الأطروحات املثرية للجدل والنقا�ض  خا�ض 

 يف ت�صليط 
ً
ب�صكلٍ  كبري. فهذا احلقل ل يزال جديدا 

ال�صوء عليه ب�صكلٍ  حتليلي ي�صل اىل حد النقد يف 

بع�ض الأحيان، وب�صكلٍ  خا�ض اذا كان م�صدر هذه 

.
ً
القراءة التحليلية هو الداخل الُعماين حتديدا 

ب�صكلٍ   للنظر  امللفتة  واملوا�صيع  العناوين  من 

كبري- والتي كانت بثابة عامل جذب للكثري من 

القراء والباحثني الُعمانيني املتعط�صني واملتابعني 

لالإنتاج الفكري ب�صكل ٍ عام، حيث اأدت هذه املتابعة 

معر�ض  من  الكتاب  هذا  ن�صخ  نفاد  اىل  قبلهم  من 

تلك  هي  2011م-  نهاية  يف  للكتاب  ال�صارقة 

الأ�شولية والعقالنية

اأو التاريخ الُعماين اجلديد



الدرا�صة التي قام بها الباحث بهدف ت�صليط ال�صوء 

اإنتاج املجتمعات  اإنتاج واإعادة  اآليات وطرق  على 

الُعماين  واملجتمع  عمومي،  ب�صكلٍ   املُعا�رسة 

الآليات  تلك  فيها  با  خا�ض،  ب�صكل  املعا�رس 

الرمزية، الناعمة، التي ل ُترى، ومن �صمنها بالطبع، 

املهيمن–  البا�صي  الديني  اأهمها: اخلطاب  وربا 

مع  بالت�صافر   – الباحث  وحتليل  و�صف  ح�صب 

ال�صيا�صي، بكل  ما ميتلكه هذا الأخري من  اخلطاب 

اآليات اأدجلة، وب�صط اأجنحة.

اإ�صكالية  ق�صية  العمل  هذا  يطرح  اآخر،  جانب  من 

وهي  العربية،  الثورات  ربيع  يف  خا�ض  وب�صكلٍ  

عام،  ب�صكلٍ   الإ�صالمي  الأ�صويل  التيار  �صعود 

والبا�صي ب�صكلٍ  خا�ض – با اأن مو�صوع البحث 

هو اخلطاب الديني الُعماين - وهو يف ذلك يتطرق 

 وغري 
ً
لتلك العملية التمويهية - املق�صودة اأحيانا 

بها  تقوم  التي    - كثرية  اأحيانٍ   يف  املق�صودة 

امل�صطلحات  اإ�صتخدام  طريق  عن  وذلك  الأ�صولية 

العمومي  القارئ  توهم  التي  املُعا�رسة،  والألفاظ 

تنتمي  التي  التقليدية  ال�صولية  باأنها تختلف عن 

واملعرفية،  الفكرية  الناحية  من  الو�صطى  للقرون 

غري ان هذا الختالف – ح�صب الكاتب – ل يتعدى 

الو�صول  دونا  للتفكري  اخلارجية  الق�صور  فقط 

اجرتاح  خالله  من  ن�صتطيع  الذي  املنهجي  للعمق 

فتح  يف  ت�صاهم  م�صبوقة،  غري  فكرية  امكانيات 

ا�صتخدام  طريق  عن  وذلك  الب�رسي  للتفكري  نوافذ 

امل�صتويات  على  املتجددة  العلمية  املكت�صبات 

الن�صانية املتعددة : العلمية والخالقية والفكرية... 

وغريها.

هذه المكانيات الخرية ل تاأتي من فراغ او ب�صكلٍ  

ع�صوائي، بل هناك الكثري من اخلطط وال�صرتاتيجيات 

لبلوغ  ال�صيا�صية  الكيانات  تتبناها  اأن  التي ينبغي 

ال�صعبية،  العمومية  امل�صتويات  على  الهداف  هذه 

ميكن  ل   
ً
جدا  واملهم  الكبري  الهدف  هذا  ولتحقيق 

اإ�صطفاء  بعملية  تقوم  اأن  ال�صيا�صية  للكيانات 

بل   – الكاتب  و�صف  ح�صب   – تعليمي  موؤ�ص�صاتي 

التعليم الذي ي�صاهم يف العالء من  عليها تكري�ض 

�صاأن الن�صان وقيمته الذاتية وعدم اإقت�صار التعليم 

ت�صاهم  التي ل  الآنية  اأو  الوظيفية  املتطلبات  على 

الأولية اىل  الدولة ونقلها من املراحل  يف دميومة 

املراحل النتاجية املتعددة.

من  الكتاب  هذا  عن  نقول  اأن  املمكن  من   :
ً
ختاما 

جهة اوىل، باأنه ميثل ا�صتغال فكري منهجي هادئ 

العربية  الثورات  ربيع  مع  باآخر  او  ب�صكلٍ   يلتقي 

ذلك  ال�صيا�صية،  التحولت  من  بالكثري  جاءت  التي 

التحولت الأخرية حتتاج ب�صكلٍ  كبري اىل  ان هذه 

ثورة فكرية موازية تعمل على تر�صيخها وتعميقها. 

من جهة اأخرى : نالحظ من خالل هذا الكتاب باأنه 

يندرج يف اإطار نقد العقل الديني/ الأ�صويل ب�صكل 

تفرعاته،  بجميع  خا�ض  ب�صكلٍ   وال�صالمي  عام،   ٍ

العقل  اىل  النتقال  و�رسورة  جتاوزه،  وكيفية 

اجلهود  من  الكثري  طريق  عن  قام  الذي  املتجدد، 

الب�رسية املتعددة اجلن�صيات والعرقيات.
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