
الأ�ســـعار: 

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

3000 لرية -  لبنان  75 لرية -  1.5 دينار - �سوريا  15 ريــال - الأردن  ال�سـعودية  1.5 دينـــار - 
ـــــر ســـــر ســـــر 4 جنيهات - ال�ســودان 125 جنيهـا - تونــ�س دينــاران - اجلــزائـر 125 دينـــــارا - ليبيـــا  سم�سم�

1.5 دينار - املغرب 20 درهما - اليمن 90 ريال - اململكة املتحدة جنيهان - امريكا 3 دوالرات - 
فرن�سا وايطــــاليـا 4 يورر.

رتاكات ال�سنوية: سرتاكات ال�سنوية: سرتاكات ال�سنوية:  س�س� ال

رتاك. سرتاك. سرتاك.  س�س� ؤ�س�سات: وؤ�س�سات: وؤ�س�سات: 10 ريالت عمانية- تراجع ق�سيمة ال وت ُعمانية، للموت ُعمانية، للم للأفراد: 5 ريال

إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:اإدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل: إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:رتاك خماطبة  إدارة التوزيـع ملجلــة »نزوى« عــلى العنوان التايل:رتاك خماطبة  رتاك خماطبة سرتاك خماطبة س س�س� وميكن للراغبني يف ال

سن �سن �س.ب: 3002 - الرمز الربيدي 112 روي - �سلطنة ُعمان.  لعلعل ـر واسـر واسـر وال سحافة والن�سحافة والن� حافة والن�سحافة والن�س سؤ�س�سة ُعمان لل�سؤ�س�سة ُعمان لل� ؤ�س�سة ُعمان لل�وؤ�س�سة ُعمان لل�و وموم

ـــدر عــن:ســـدر عــن:ســـدر عــن: س ت�س ت�

مان لل�صحافة ة عمان لل�صحافة ة ُعمان لل�صحافة  ة عصة عص ص�ص� �ص�ص صم�ؤ�صم�ؤ�

ر واالعالنصر واالعالنصر واالعالن صوالن�صوالن�

N I Z W A
ف�صلية ثقافية

الرئي�س التنفيذي

أحمد الكندياأحمد الكنديأحمد الكندي إبراهيم بن اإبراهيم بن إبراهيم بن  د.

رئي�س التحرير

ـــــيف الرحـــبيصـــــيف الرحـــبيصـــــيف الرحـــبي ص�ص�

مدير التحـرير

طــالب املعمـري

من�صق التحـرير

يحيى الناعبي

اال�صراف الفني واالخراج

خلف العربي

العــدد احلادي وال�صـبعـ�ن
هـ   1433 عبان سعبان سعبان  �  - م  �س   - م  س  يوليو 2012

لة: صلة: صلة:  صان املرا�صان املرا� ان املرا��ان املرا�� �   عن�   عن

س   �س   �س.ب 855 الرمز الربيدي: 117

   الوادي الكبري، م�سقط - �سـلطنة ُعمان

   هاتف: 24601608 ) 00968( 

   فاك�س: 24694254 )00968( 

Email: nizwa99@nizwa.com

nizwa99@omantel.net.om
أخرى للن�رش  أية جهة � إىل � �ملو�د �ملر�سلة للمجلة ال تر�سل �

أ�سحــابهـا  آ�سـفـــيـن - �لتعـــامــل مــع � إال �سنـــوقـف - � و�



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

إىل القطارات والطائرات: �سيف الرحبياإىل القطارات والطائرات: �سيف الرحبيإىل القطارات والطائرات: �سيف الرحبي إىل القطارات والطائرات: �سيف الرحبيأزمنة القوافل  إىل القطارات والطائرات: �سيف الرحبيأزمنة القوافل  أزمنة القوافل اأزمنة القوافل  - من  v4

املحتويــات  s  s  s  s  s s  s  s  s  s s  متـابعــــــــات   s  s  s  s s  ن�ســــــــو�ص   s  s  s  s s  �صعـــــــــــر   s  s  s  s s  �صـــــــــينما   s  s  s  s s  م�صــــــــرح   s  s  s  s s  فـنــــــــ�ن   s  s  s  s s  حــــ�ارات   s  s  s  s درا�صـــات 

v درا�صــات:

جتليات  ال�ساملي-  عبدالرحمن  ُعمان:  عن  الإ�ست�رشاقية  جتليات ؤى  ال�ساملي-  عبدالرحمن  عمان:  عن  الإ�ست�رشاقية  جتليات ؤى  ال�ساملي-  عبدالرحمن  ُعمان:  عن  الإ�ست�رشاقية  ُؤى  عو عن  الإ�ست�رشاقية  عوؤى  عن  الإ�ست�رشاقية  ؤى  الر  -

أيقونة اأيقونة أيقونة  زمام-  زمام- سة  زمام- سة  ة  عائ� عائ�سلبورخي�س:  سلبورخي�س:  »الأل��ف«  يف  عربي  ابن  »الأل��ف« ألف«  يف  عربي  ابن  »الأل��ف« األف«  يف  عربي  ابن  ألف«  «

التحدي  التحدي سغري-  التحدي سغري-  غري-  ال� ال�سأحمد  ال�سأحمد  ال�اأحمد  أحمد  )امل�رشي(:  )امل�رشال�سبعينيات  رشال�سبعينيات  عر سعر سعر  � �سفى  سفى  الأنثى 

ال�سان  ال�سان أقنعة  ال�سان اأقنعة  أقنعة  ي- سي- سي-  عيا� عيا�سمنذر  سمنذر  الأ�سطوري:  الن�سق  عودة   .. والإعجاز 

دي��اب-  حافظ  حممد  والتحديث:  الإمربيالية  ج��دل  �سيمونية.. 

دللت  عبداملطلب-  حممد  املعال:  خلود  عند  والثقايف  اجلمايل 

ُاملكان يف ثالث روايات ُعمانية: لنا عبد الرحمن.املكان يف ثالث روايات عمانية: لنا عبد الرحمن.املكان يف ثالث روايات ُعمانية: لنا عبد الرحمن.

v ملـــــــف: 

اركة: عبدالرحيم العالمساركة: عبدالرحيم العالمساركة: عبدالرحيم العالم س.. بني احلياة والكتابة اعداد وم�س.. بني احلياة والكتابة اعداد وم� - ادري�س اخلوري

أزغاي. اأزغاي. أزغاي.  ر - عزيز �ر - عزيز �ر - عزيز  �ب�ب ب�ب� �ي�ي ي�ي� �د زن�د زن د زن�د زن� �م�م م�م� أحاأح�أح�أح إدري�س اخل�اإدري�س اخل�رشإدري�س اخل�رشإدري�س اخل�رشاوي -  إدري�س اخل�- ح�سن بحراوي -  إدري�س اخل�- ح�سن بحراوي - 

12  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s

v حـــ�ارات:

- جون �سي ولكن�سون : طالب املعمري.

س�س�س . ���� � حب� حب ��ني: ح�س��ني: ح�س��ني نه ينه ينه  ان هايان هايان ها ي- �سب�ستي- �سب�ست

116  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s

134 v فنــــــــ�ن:

س- فوتوغرافيا بالأبي�س- فوتوغرافيا بالأبي�س والأ�سود : �سامل املعمري.

آل �سعيد: فاروق يو�سفاآل �سعيد: فاروق يو�سفآل �سعيد: فاروق يو�سف. آل �سعيد: فاروق يو�سفاكر ح�سن  آل �سعيد: فاروق يو�سفاكر ح�سن  اكر ح�سن ساكر ح�سن س سيخ ولوحته املزدوجة .. �سيخ ولوحته املزدوجة .. � يخ ولوحته املزدوجة .. �سيخ ولوحته املزدوجة .. �س س- ال�س- ال�

 s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s

v م�صــــــــرح:

ابيسابيسابي . سماين يف مواجهة التحديات: عزة الق�سماين يف مواجهة التحديات: عزة الق� ُح الُعماين يف مواجهة التحديات: عزة الق�ح العماين يف مواجهة التحديات: عزة الق�ح الُع رش امل�رش امل�رش -

148  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s



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

 s  s  s  s  s s  متـابعــــــــات   s  s  s  s s  ن�ســــــــو�ص   s  s  s  s s  �صعـــــــــــر   s  s  s  s s  �صـــــــــينما   s  s  s  s s  م�صــــــــرح   s  s  s  s s  فـنــــــــ�ن   s  s  s  s s  حــــ�ارات   s  s  s  s درا�صـــات 

v �صــــــــينما:

تتمة  لطفي..  مها  ترجمة:  ودياموند  وايلدر  بيلي  �سيناريو:  تتمة ّقة..  لطفي..  مها  ترجمة:  ودياموند  وايلدر  بيلي  �سيناريو:  تتمة قة..  لطفي..  مها  ترجمة:  ودياموند  وايلدر  بيلي  �سيناريو:  ة..  قسقس ال� ال�س-  س- 

العدد ال�سابق.

ل سل سل على  س�سيمني احلا�س�سيمني احلا� ال نادر.  عن سال نادر.  عن سال نادر.  عن  انف� انف�سفيلم  سفيلم  ال�سينمائية يف  اللغة   -

جائزة الو�سكار : عبا�س خلف علي .. 

160  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s

v �صعـــــــــــر:

معة سمعة سمعة  أحمد مياين- �اأحمد مياين- �سأحمد مياين- �سأحمد مياين- � أنخل بالنتي ترجمة: اأنخل بالنتي ترجمة: أنخل بالنتي ترجمة:  حو املغني: خو�سيه سحو املغني: خو�سيه سحو املغني: خو�سيه  س ي�س ي� - ل

ائد وليلة فارغة: سائد وليلة فارغة: سائد وليلة فارغة:  سثالث ق�سثالث ق� إبراهيم �سعيد- اإبراهيم �سعيد- إبراهيم �سعيد-  إبراهيم �سعيد- يف زنزانة حديثة:  إبراهيم �سعيد- يف زنزانة حديثة:  رشمعا�رشمعا�رشة 

همدان زيد- لعنات م�رشقية: حممود قرين- املدينة: كرمي عبد ال�سالم- 

ائد: خمي�س سائد: خمي�س سائد: خمي�س  سالعوين- ق�سالعوين- ق� م�س الدين سم�س الدين سم�س الدين  سجرة: �سجرة: � جرة: �سجرة: �س سل�سان ال�سل�سان ال� أو( على اأو( على أو( على  بعد �ساعة.. )

الركن  الركن سام�سي-  الركن سام�سي-  ام�سي-  ال� ال�سم  سم  ال�س ال�سم  م  سالعابرون: ها�سالعابرون: ها� ي- سي- سي-  البلو� البلو�سعبداهلل  سعبداهلل  م: طلم: طِلم:  طلسطلسْ س�س� امُل �قلم- امل�قلم- 

البعيد: �سو�سن العريقي- املو�سيقى اخلالدة: يحيى الناعبي. 

178  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s

v ن�ســـــو�ص:

ارق جورج حنني تقدمي وترجمة: مبارك و�ساط - خالتي وح الطارق جورج حنني تقدمي وترجمة: مبارك و�ساط - خالتي وح الّطارق جورج حنني تقدمي وترجمة: مبارك و�ساط - خالتي 
ّ
- الر
ّ
- الر
ّ

ألي�س ووكر األي�س ووكر ألي�س ووكر  إىل غزة؟ اإىل غزة؟ إىل غزة؟  أو ملاذا ذهبت اأو ملاذا ذهبت أو ملاذا ذهبت  رشالتمييز العن�رشالتمييز العن�رشي  ... كيف احتملتم 

أخرى: ريا�اأخرى: ريا�سأخرى: ريا�سأخرى: ريا�س بيد�س - الطوابق ال�سبعة  افعي - بيوت سافعي - بيوت سافعي - بيوت  أحمد �اأحمد �سأحمد �سأحمد � ترجمة: 

د �د �د  �م�م م�م� أحاأح�أح�أح أحا  أحا  ا �ا � �حية: ري�حية: ري أخرية ملقربة اأخرية ملقربة أخرية ملقربة  أخرية ملقربة - زيارة غري  أخرية ملقربة - زيارة غري  دينو بوزاتي: علي عبدالأمري 

جرة منزلنا الطويلة : همدان دماج سجرة منزلنا الطويلة : همدان دماج سجرة منزلنا الطويلة : همدان دماج  س- �س- � أحمد الرحبي اأحمد الرحبي أحمد الرحبي  - فجر الكهرباء: 

اختفاء  الكلباين-  عادل  مقنيات:  الرحبي-  حممد  اختفاء أحمد  الكلباين-  عادل  مقنيات:  الرحبي-  حممد  اختفاء اأحمد  الكلباين-  عادل  مقنيات:  الرحبي-  حممد  أحمد   : العب�سي   -

ار. ��ار. ��ار.  ��اء بيط��اء بيط اء بيط�اء بيط� �ة: خليفة �سلطان العربي - �ساعة احلقيقة: هيف�ة: خليفة �سلطان العربي - �ساعة احلقيقة: هيف ة: خليفة �سلطان العربي - �ساعة احلقيقة: هيفسة: خليفة �سلطان العربي - �ساعة احلقيقة: هيفس سالفرا�سالفرا�

202  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s

v متابعــــات: 

املدر�سة   - زيباوي  املدر�سة أورا����س   - زيباوي  املدر�سة اأورا����س   - زيباوي  أورا����س  والأ���س��ط��ورة:  الواقع  بني  دارك،  ج��ان  والأ���س��ط��ورة: -  الواقع  بني  دارك،  ج��ان  �س��ط��ورة: - 

واملعرفة: عبد ال�سالم بنعبد العايل- رواية »الأمريكان يف بيتي« لنزار 

عيف يف »تبليط البحر«: سعيف يف »تبليط البحر«: سعيف يف »تبليط البحر«:  سيد ال�سيد ال� يد ال�سيد ال�س سالزيباري- ر�سالزيباري- ر� الزيباري- ر�عبدال�ستار: عبدالكرمي يحيى الزيباري- ر�عبدال�ستار: عبدالكرمي يحيى 

دوق نورالدين- خالد سدوق نورالدين- خالد سدوق نورالدين- خالد  سيف»اجلنقو«: �سيف»اجلنقو«: � الأهدل- عبدالعزيز بركة  وجدي 

املنذري  ناظم- »طيور« يحيى  املنذري أطياف هولدرلني«: ح�سن  ناظم- »طيور« يحيى  املنذري اأطياف هولدرلني«: ح�سن  ناظم- »طيور« يحيى  أطياف هولدرلني«: ح�سن  « املعايل يف 

ائد حمجوب سائد حمجوب سائد حمجوب  سيف ق�سيف ق� عرية الطفولة سعرية الطفولة سعرية الطفولة  سالرحبي- �سالرحبي- � »الزجاجية«: حممد �سيف 

ّما انحنيِت على 

يف ق�

ّ

يف ق�

ما انحنيت، وكلما انحنيت، وكل أنتاأنتأنِت أنتما  أنتما  ما زوين يف »كلما زوين يف »كّل باح سباح سباح  سالغريبي- �سالغريبي- � العياري: خالد 

انطوان  الع�رشية:  الع�رشيدة  رشيدة  الع�س الع�سيدة  يدة  الق� الق�سيف  سيف  داغر  �رشبل  فقيه-  داغر إ�سماعيل  �رشبل  فقيه-  داغر اإ�سماعيل  �رشبل  فقيه-  إ�سماعيل  أحرفكاأحرفكأحرفِك«: 

أمرية اأمرية أمرية  اجل��واد-  عبد  املهدي  وال�سيا�سي:  الديني  بني  التداخل  املهدي أبوزيد-  وال�سيا�سي:  الديني  بني  التداخل  املهدي اأبوزيد-  وال�سيا�سي:  الديني  بني  التداخل  أبوزيد- 

طاد سطاد سطاد  ي� ي�سويلح  سويلح  ي�س ي�سويلح  ويلح  � �سخليل  سخليل  بيبي- سبيبي- سبيبي-  ال� ال�سجميل  سجميل  مفخخة«:  مفخخة«: أنثى  مفخخة«: اأنثى  أنثى  « يف  حي سحي سحي  سامل�سامل�
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ت�ستيقظ اآخر الليل، 

ُتلقي نظرة على ال�سارع اخلايل، اإال 

من اأنفا�س متقطعة، تعربه 

بني احلني واالآخر. 

وحده النوم مي�سي، متنزهًا بني 

قبائله الرببرية، 

تتقدمه فرقة من االأقزام. 

وهناك روؤو�س وهمية تطل من النوافذ 

على بقايا الثلج امللت�سق باحلواف وكاأمنا 

تطل على ق�سمتها االأخرية يف 

مرياث االأجداد. 

 تتدافع باملناكب، قادمة 
ُ
امل�سابيح

من كهوٍف �سحيقٍة 

ال حتمل اأي �رس. 

ال�سماء مقفرة من النجوم 

اجِلماُل تقطع ال�سحراء باحثة 

عن خيام الع�سرية 

 بامل�سافرين. 
ُ
القطاراُت حتلم

ال اأحد... ال �سيء... 

اأِغلِق ال�ستارة 

فرمبا ال حتتمُل 

م�سهد مدينٍة ت�ستيقُظ.

j h j

هذه القطعة كتبت يف منت�سف الثمانينيات على ما 

اأظن يف باري�س، فلم تعد ال�سنوات تاأتي فرادى بل 

فوا�سله  تبنينّ  ن�ستطيع  �سكل هجوم جماعي ال  يف 

ومعامله كما كنت اأقول للأ�سدقاء، يف هذه املدينة 

يف  وت�رسمت  م�ست  فتترات  رين  متذكنّ ال�سا�سعة، 

تبلل  ذكريات  من  ِمزقًا  تت�سلل  وغريها،  ال�سام 

جوانح املغرب يف ليل احلنني.

j h j

مهمة ع�سرية رمبا، تلك التي تطالب ال�ساعر والكاتب 

حول  �رسيحًا،  وقواًل  �سهادة  ذاته  عن  باالإف�ساح 

اللعب  ذلك  الكتابة،  اأن  �سحيح  والكتابة..  احلياة 

التي  الذات  الرئي�س  ينق�سه اجلد، حمورها  الذي ال 

تكون حلظة الكتابة م�ستبكة ومتورطة يف التاريخ 

�سياق  يف  ياأتي  ذاك  قولها  لكن  والعامل،  واالآختتر 

وا�ستعارة  جتريد  من  ت�سكله  وما  الفننّية  املواربة 

والتبا�س باملعنى االإبداعي.

القول ال�رسيح يتطلب نوعًا من �سرية ال�سك متاخمة 

وطفوالت،  اأمتتاكتتن  اأختتترى،  وحتتيتتوات  ذوات  ل�سري 

�سظاياها  لة.. 
نّ
املخي الواقع  يف  ت�سطع  ومدن  قرى 

بالو�سول  املحلوم  الن�س  ميناء  توؤلف  و�ستاتها 

ال�سرية  هذه  يقول  الن�س،  اأي  وهو  بكتابته،  اإليه، 

وانك�سارها  �سعودها  تناق�ساتها،  بكل  الناق�سة 

روؤيتتة  ما  نحو  على  تقرح  وهتتي  وفرحها،  اأملها 

للعامل والوجود و�سريته املبعرثة يف اأكرث من زاوية 

مقهى ومكان.

ما اأحاول كتابته مع اأقران واأ�سدقاء منذ زمن اأ�سبح 

مديداً على نحو �ساعق، يدخل على طريقته يف هذا 

القول  ميكن  عامة،  مقاربة  من  وكنوع  ال�سياق.. 

ونرثاً،  �سعراً  االأ�سلوبي  تنوعه  على  اأكتب  ما  حول 
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الكتابة، تتو�سل  ة ملثل هذه 
نّ
الثنائي اإن �سحت هذه 

حاالت وم�ساهد وغيابات ال حدنّ لها عرب ن�سو�س 

ذرية  ذات َنَف�س ملحمي، اأو تلك ال�سور واملقاطع ال�سنّ

التي حتاول اقتنا�س بروق خاطفة يف مدن الغرباء 

اأو يف �سماء الربع اخلايل.. تلك ال�سحراء املرامية 

اأ�سا�سية  ثيمة  �سكلت  التي  وال�رساب  والعنف  العدم 

فيما اأكتب، لي�س فقط الأنها تقع جغرافيا يف حميط 

واإمنا  ة، 
نّ
العربي واجلزيرة  ُعمان  الوالدي يف  مكاين 

و�سياعه  العامل  وح�سة  يختزل  وجتتودي  كهاج�س 

وترحله يف املجهول املظلم النائي، وهي ال ت�سبه 

واخللود  ال�سعر  اأمثولة  االأيقونية،  ال�سحارى  تلك 

والر�ساالت ال�سماوية الطاهرة، اإنها �سحراء ملوثة 

)ولفرد  العوملة  ونفايات  التجار  بج�سع  وماأهولة 

العربية(،  )التترمتتال  الكبري  كتابه  كتب  ثي�سجر( 

ة، واإن�سافًا الأولئك القاطنني 
نّ
االأكرث التقاطًا و�سعري

بقيمهم  اأ�ساد  الوعرة.  التخوم  هذه  يف  قلق(  )على 

غادر  وحني  ال�سايف.  االإن�ساين  ونزوعهم  النبيلة، 

اذين مبظاهرهم 
نّ
وعاد بعد �سنني طويلة، وجد �سح

بعد  النفط،  اآبار  حول  »يقرف�سون«  وبوؤ�سهم  الرثة 

ما�سي الكرامة وفي�س التعايل... وكما عرب منيف 

يف ال�سياق ذاته، وهو ي�ستق�سي اأثر التحوالنّت بقتل 

والفاجعة  الدم  انفجار  باجتاه  والطبيعة  التترباءة 

املفتوح على مدارات �ستى.

j h j

ُ
.. ال�سحراء

ُ
اأيتها ال�سحراء

ماذا تبقى من قلبك الذبيح؟ 

من مدافن قتلك ونفطك؟ 

ون 
نّ
اإنني ال اأرى، غري نع�ٍس يحمُله بوذي

وتعاويذ اأقواٍم هلكوا. 

ماذا اأرى، اأي�سًا يف جروِفك 

املليئة بالنميمة 

وخملوقاتك، مب�ساحيقها وعطورها 

امها اخلاوية؟ 
نّ
واأي

ُ
اأيتها ال�سحراء

 اأطفالها 
ُ
 حتت �سم�ٍس تر�سع

ُ
غادرك الركب

باأ�سواء �سامٍة. 

غاَدرَك احلُق والباطُل 

وغاَدرتِك امللحمُة. 

 
ُ
 وال�سلم

ُ
غادرك احلرب

وغادرك اخلريُف االأكرث راأفُة 

من ربيع املُدن 

 االأوىل واالأيائُل 
ُ
غادرتك النجوم

و�سفاُف االأودية 

غاَدرِك الزماُن، 

وما يظننّونه كنزاً لي�س �سوى اآلة حتفك الرهيبة 

غاَدرتِك رغبُة امل�سافر يف تفتحاتها االأوىل 

غادرتك اأح�ساوؤك 

 يف اأ�سواق البور�سة 
ُ
ها التجار

ُ
يجرجر

ُة الغياب 
نّ
غادرتك �سفافي

وذكرياُت املحارب، 

مباذا اأ�سفك: 

اأرملُة الع�سور 

اأم م�ستودُع نفايات العامل.

ة 
نّ
الغرائبي بلدي  طبيعة  �سكلت  اإياه،  امل�سار   ويف 

رغم  الكتابة،  حلظة  هواج�سي  حمتترق  االآ�تتتترسة 

االأغلب- يف  رحيلي املبكر عنها واالإقامة - على 

وال�سام..  القاهرة  طليعتها  يف  اأخرى،  ة 
نّ
عربي بلد 

التي  غالبًا،  اجلرداء  املهولة  املجرات  تلك  اجلبال، 

وبحارها  ب�سحرائها  ة 
نّ
العماني الطبيعة  من  جتعل 

على  متاآخية  االأوىل،  ة 
نّ
الربي بغرابة  مفعمًا  كوكبًا 

اجلزيرة  �سبه  من  اأجزاء  مع  وجغرايف  روحي  نحو 

، ما ي�سبه م�سودة من م�سودات اخلليقة يف بدايات 

التكوين..

على  اأملى  الفريدة،  بطبيعته  التتربي  الكون  هتتذا 
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اأ�ساطرِيه  ة، 
نّ
حيوي ودفقها  ان�سيابها  يف  الذاكرة 

الغا�سبة يف  ب�سحناتهم  و�سخو�سه، �سجِره وب�رسه 

ليل ال�سحراء والبحار... واأملى على املخيلة ن�سارة 

تخوم  يف  وترحلها  انطلقها  يف  تهم  وهي  اأفقها 

العامل وغمو�سه واإ�رساقه..

ِحلية  املنحى  هتتذا  يف  واالأمكنة  الطبيعة  لي�ست 

م�رسحًا  االأ�سا�س،  الفاعل  هي  بل  وديكوره،  الن�س 

الب�رس  الأزمنة مت�سارعة ونيازك وم�رسحًا الأحلم 

واملغارات  والكهوف  ال�سدوع  فتلك  وعذاباتهم.. 

ومازلنا،  املبكرة  طفولتنا  يف  �ساهدناها  التي 

الب�رس  ب�سدوع  با�ستحواذ،  وت�ستح�رس  تذكر  كم 

وجروحهم، مبهاوي االإن�سان يف رحلة احلياة �سوب 

الهدف الذي يظل الو�سول اإليه ملتب�سًا وع�سيًا، لكن 

رمبا )الغاية هي الطريق( كما عرب ال�ساعر االأملاين..

j h j

لة، متتد 
نّ
الرحلة والطريق واالأمكنة الواقعية واملتخي

وحمريها  بجمالها  ة 
نّ
التقليدي القوافل  اأزمنة  من 

وكلبها النابحة، حتى الطائرة والقطار وال�سيارة، 

يف  ة 
نّ
الطليعي الناقة  وهي  القاطرة  من  قطار  كلمة 

الن�س  حُلمة  من  جزء  هي  العنا�رس  هذه  القافلة، 

واأحلم  لتخوم  ن�سًا  كتابته  اأحاول  الذي  املفتوح 

انه ال  القول،  ا�ستعجل  لكني   ، امل�سافات املك�سورة 

)امل�سالكي(  باملعنى  الرحلة  باأدب  تو�سيفه  ميكن 

كما عرب نقاد عرب قدماء.. واإن حمل بع�سه �سيئا 

ة.
نّ
ة، واجلغرافي

نّ
من �سمات تلك امل�سالكي

رمبا ميكن القول، انها الرحلة يف نزوعها الغام�س 

بتفا�سيلها  ال�سرية  �سظايا  من  املوؤلفة  وانيتها 
ُ

وج

املختلفة، �سرية الفرد واجلماعة، �سرية اجليل الذي 

واحلداثات  املدن  و�سط  املغربة  ذاته  عن  يبحث 

وجتتوديتتًا،  االن�سحاق  حتتدنّ  املتتغتتربتتة  املعطوبة، 

و�سيا�سيًا وح�ساريًا..

j h j

التَّما�س مع  اإال حماولة  لي�س  اإ�سارات  ما تقدم من 

بع�س العوامل االأثرية حياة وكتابة وال حتمل ادعاء 

جت�سيدها االإبداعي املوفق دائمًا، فذلك مطلب دونه 

خرط القتاد كما تقول العرب... �سمن هذه اال�سارات 

اأتذكر حدثًا مف�سليًا طبع حياتي بطابعه، وال اأمل 

ووجهة  و�سورة  زاوية  من  اأكرث  يف  حوله  احلديث 

طريق، رحيلي املبكر من ُعمان اىل القاهرة ومنها 

ا�ستقرار  من  نوع  كان  وفيهما  ال�سام..  بلد  اىل 

موؤقتة  �سمة  ذات  اإقامات  ل�سالح  الحقًا  �سينك�رس 

ة، اأ�سبه مبحطات باجتاه مكان غري وا�سح 
نّ
وانتقالي

احلالة  هتتذه  يف  ل 
نّ

الرح االأ�تتستتلف  رمبتتا  ومعلوم.. 

�سلوكي..  على  اجلمعي  ال�سعورهم  من  �سيئا  خلعوا 

وهم ميخرون ليل اجلزيرة باجتاه الهدف بلدة املاء 

ة 
نّ
الرملي العوا�سف   

نّ
خ�سم يف  �سيِغيم  الذي  والكلأ، 

كثرية،...  اأحيان  يف  نقي�سه  اىل  ويف�سي  والرعود 

تخرقها  املوح�سة  والطريق  غائما  الهدف  كان 

اأر�س  يف  والوحو�س..  اآوى  وبنات  الذئاب  اأ�سوات 

باالأ�سئلة  املتفجرة  امليتافيزيقيا  واأر�تتس  الواقع 

ة يف �سماء نحيلة �سعثاء.
نّ
واالأجرام املت�سظي

ة اأن تختزل هذه املحطات 
نّ
�ستحاول العبارة ال�سعري

احلياة يف رحلتها  لعبور  رامز  تكثيف  اىل  العابرة 

يف  ال�سباحة  اىل  الهدف  فقدان  و�سيقود  الكربى 

هتترمتتان هي�سه.  عتترب  التتفتتتتتوة( كما  )لتتذة  االأبتتعتتاد 

احلقول  بني  ويت�سظى  االأدبي  االأ�سلوب  وي�سطرب 

التجريب  عرب  ونربته  �سوته  عن  بحثا  املختلفة، 

املحطات  يف  كما  االأ�سلف  مواقد  يف  والتحديق 

ة 
نّ
املو�سمي والتتريتتاح  العابرين  وحتتتوالت  احلديثة 

العا�سفة على اأدمي هذه االأر�س الثكلى.

j h j

يف هذه اللحظة التي اأكتب فيها هذه العجالة، اأتذكر 

�سورية، �سورية اجلريحة التي ترف�س وتقاوم وح�س 

الدم واملوت اخلرايف بانتظار اخلل�س واال�ستقرار 

7نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

s من اأزمنة القوافل اإىل القطارات والطائرات  s s



قا�سيون  �سفح جبل  فعلى  دم�سق،  اأتذكر  ة... 
نّ
واحلري

حيث كنا نعي�س ب�ساحة �سمدين يف حي ركن الدين 

القرن  من  الثمانينيات  ومطلع  ال�سبعينيات  اأواخر 

الذي اأ�سحى ما�سيًا بعيداً. لكن دم�سق ظلت علمة 

م روحي يف الذاكرة.. وكانت بريوت على 
َ
جد وكر

َ
و

كنا  والتي  و�رساعاتها  بحروبها  م�ستعلة  مقربة 

حي  يف  واملطاعم  املقاهي  نرتاد  كما  نرتادها 

من  الرغم  وعلى  بردى.  ربوة  و�سفاف  ة 
نّ
ال�ساحلي

زائريها  ت�ستقبل  كانت  بريوت  املاأ�ساوي  و�سعها 

وروادها برحابة ال تعرفها املدن التي ال تعاين �سيئًا 

وبريوت  دم�سق  كانت  ة، 
نّ
الوح�سي احلروب  تلك  من 

ة كثرية 
نّ
اأمكنة جتمع الأ�سدقاء قدموا من بلد عربي

ز لذكر 
نّ
لنوازع واأ�سباب خمتلفة.. طبعا ال يت�سع احلي

وموريتانيا  وتون�س  واملغرب  اجلزائر  من  اأ�سماء 

واخلليج العربي وبلد الرافدين وهم االأبرز يف هذا 

واإكراها.. من منا  اأر�سه ق�رساً  املقتلع من  الوجود 

الذي  البخاري  حممد  املوريتاين  املثقف  يتذكر  ال 

ة ومل يغادرها اإال اإىل 
نّ
اأ�سبح من معامل حي ال�ساحلي

مثواه االأخري؟

يف تلك الفرة ن�رست اأول ديوانني )نور�سة اجلنون( 

ا�سم جبل  على  االأخري  والعنوان  االأخ�رس(  و)اجلبل 

يف  االأعلى  رمبا  وهي  ُعمان،  يف  ة 
نّ
جبلي �سل�سلة  اأو 

�سطوة  بطوطة  ابن  و�سف  وقد  ة.. 
نّ
العربي اجلزيرة 

والبلدات  القرى  باأنها تطبق على  الُعمانية  اجلبال 

كما يطبق ال�سوار على املع�سم..

)كل هذه الُذرى

وال اأحَد تركلُه رغبُة ال�سعوِد

اإىل جبل(

االأوىل  امللمح  قتتراءة  ميكن  االآنفني  الكتابني  يف 

ذلك  يف  حتققه،  متتدى  اأعتترف  ال  تعبريي  لطموح 

اإلغاء  وحماولة  وال�سعر  النرث  بني  الدامج  النزوع 

احلدود ال�سارمة ل�سلطة النوع ال�سايف ذهابا نحو 

ما ي�سبه الهجانة التعبريية.

على  ال�ساحق  ال�سهيوين  والغزو   1982 عام  بعد 

امل�سوؤوم،  العام  لذلك  امل�سهودة  واالأحتتداث  بريوت 

وتوزعوا  العا�سمتني  من  االأ�سدقاء  معظم  رحل 

ة..
نّ
غالبًا على املدن والعوا�سم االأوروبي

j h j

يا �سجر ال�سنديان

 ال�سف�ساف
نّ
ويا �سمو

ك على املوتى
نّ
حنو

 املر�سعاِت على الفطيم
نّ
حنو

واأعمق منه:

ة
نّ
 االأم ال�سوري

نّ
حنو

على ابنها القتيل..

j h j

دموع اليتامى

ْ
يف �سفائها امللتهب

يف ان�سيابها امل�سطرب

جدوٌل �سفيٌف

اأ�ساعه يف زمٍن ما...

 بردى
ُ
نهر

فها هو يبحث عن قبلته

و�سط االأزقة واحلطام

دموع اليتامى

تهيئ العامل ملعركٍة قادمة.

j h j

)برج اإيفل

اأيها الراعي

قطيع اجل�سور يثغو هذا ال�سباح(
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املعروف،  الفرن�سي  ال�ساعر  )اأبولنري(  اأن  يبدو 

ات االأوىل وهو 
نّ
ي�ستمد ن�سغًا من مفردات تلك الربي

باري�س..  ملدينته  العميق  ال�سعري  نداءه  ي�سيغ 

اإذا  اخللود،  قرينة  اأ�سبحت  التي  املدينة  هذه 

احلديث عن هكذا مطلق جمال وغمو�س..  اأمكن 

امتتراأة  »مثل  تتبدى  الكثرية  بج�سورها  باري�س 

فهذه  اآختتر  فرن�سي  عرب  كما  االأ�تتستتاور«  تع�سق 

اأجمعها،  القارات  هبوب  على  املفتوحة  املدينة 

معمارها  عن  تتجزاأ  ال  التي  ج�سورها  تتبدى 

الفني واملعريف والثقايف ال�سامل لوحات ر�ساقة 

الكرم  بنف�س  واملتون  الهوام�س  حتاور  ة 
نّ
روحي

ة الفننّية..
نّ
االإبداعي وال�سوي

و�سداقات  لوجوه  م�رسحًا  اأتذكرها  املدينة  هذه 

كتابة وت�سكع يو�سل النهار بالليل اأحيانًا.. مكانًا 

لكن  العابرة  االإقتتامتتات  تلك  اأمتتاكتتن  متتن  نوعيًا 

حلم  يف  عبور  عدا  احلياة  كانت  )ومتى  العميقة.. 

باالأ�سدقاء  األتقي  اأن  ب�سعادة  واأح�س  وهتتم؟!(  اأو 

الذين عرفتهم من اأزمان واأماكن خمتلفة.. �سعيد اأن 

نت�سافح ونلتقي من جديد، لياأخذ الكلم والذكرى 

االأهتتم  هو  وهتتذا  الكتابة  من  اأعمق  رمبتتا  م�ساراً 

بالن�سبة يل يف اأي ندوة اأو ملتقى يف اأي مكان من 

هذا العامل.

االأمل(  هو  عنيٌف  )كم  اأي�سًا  يقول  الذي  )اأبولينري( 

ونحن نحدق يف ال�سا�سات والوقائع العارية ونرى 

ة التي تقطع 
نّ
كل هذه الدماء املراقة، كل هذه الهمجي

ك من م�ستنقع القذارة 
ْ
بانحطاط الكائن اىل هذا الدر

القمع  اأزمنة  عرب  تراكم  وقد  اللحمدود  ة 
نّ
الب�رسي

الفتية  اأولئك  نرى  واجلحيم...  اجلاهل  واال�ستبداد 

احلاملني يف امليادين واالأزقة وال�ساحات، بف�ساء 

هو  عنيف  كم  نتتردد:  اأن  البد  اأختترى...  وحياة  اآخر 

احللم واالأمل.

j h j

حلمي �سامل.. يف ُنزهة �رسيعة

مطلع  منذ  مبكرة،  فرة  منذ  �سامل،  حلمي  عرفت 

الثانوية، وكان يف  ال�سبعينيات، كنت يف املرحلة 

ة االعلم )اأو االآداب( ق�سم �سحافة، 
نّ
�سنة ثانية كلي

 
نّ
ال�سم�سي الغبار  هذا  ظل  يف  املعلومة  �سحت  )اإذا 

اأتذكر تلك الفرة امل�سيئة ال�ساخبة من  الكثيف(.. 

حياتنا، واأنظر يف مراآتها بنوع من التاأمل احلزين... 

هل اأقول اأي�سا احل�رسة واحلنني؟

مل يكن الو�سع الدرا�سي واالأكادميي هاج�سًا بالن�سبة 

يل ، كنُت ماأخوذاً باملكان القاهري و�سخبه اجلديد 

ة 
نّ
التلقائي قيد  زالتا  ما  بعينني  اكت�سافه  وحماولة 

االأوىل والرباءة.. مل يكن )الدرا�سي( هاج�سي، لدرجة 

جامعة  يف  �سجلت  باجلامعة  التحقت  حني  انني 

االأزهر )ق�سم ال�سحافة(، لكن وجودي اليومي مطلع 

النهارات كان يف جامعة القاهرة بجوها ال�سيا�سي 

التتوارفتتات  بناتها  وه�ساب  العالية،  النربة  ذي 

ة، 
نّ
امل�رسي االأرجاء  اإىل  باالإ�سافة  قِدمن  واللواتي 

ة كثرية ومتعددة.
نّ
من بلد عربي

من  املتتنتتحتتوت  املتت�تترسي،  بتتوجتتهتته  حلمي  كتتتان 

وكنت  ونيله،  وت�ساري�سه  العريق  البلد  هذا  تراب 

تائهًا  ة 
نّ
العربي اجلزيرة  �سبه  من  القادم  املراهق 

التي  ة 
نّ
وال�سيا�سي ة 

نّ
املعرفي البيئات  ت�ساري�س  بني 

ة بتعددها واأحلمها 
نّ
تتوزع على اخلارطة امل�رسي

ادي، حيث جمال عبدالنا�رس ما زال 
نّ
ومركزها القي

طريَا يف الراب والذاكرة. وما زال يف هذه االأخرية 

وان تقادم العهد والنكبات واالأحلم..

امللتب�سة  البداية  تلم�س  تكاد  بيئة  من  القادم   

واآدابه، اىل مناخ  واأفكاره  الع�رس احلديث  لق�سايا 

التحديث  القرن من حماوالت  على  يربو  ما  م�سى 

ة وال�سيا�سية.
نّ
والتجديد، على نخبه الفكري

والتتوجتتود  التتعتتامل  نحو  بوابتنا  التتقتتاهتترة  كتتانتتت 
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ة 
نّ
ة العربي

نّ
ات الطلبي

نّ
اآنذاك... اأتذكر حلمي، يف املقر

تلك  معطيات  �سمن  و�سجاالتها،  بن�ساطاتها 

املرحلة ويف املراكز الثقافية وال�سينمائية االأخرى. 

اأو  جوهر  �سليمان  �سارع  يف  لنا  زياراته  واأتذكر 

واأطروحاته  التتدقتتي..  منطقة  يف  التتزهتتراء  �سارع 

الكثرية التي تتوزع بني ال�سيا�سة التي كانت تاأخذ 

ال�ساطع والقاطع يف بداية وعيي  طريق و�سوحها 

التدهور احل�ساري  حول �رسوط اخلروج من حالة 

اال�سراكية  جنة  نحو  ُعداً 
ُ

�س االجتماعي  والتخلف 

الب�رس..  بني  بني  وامل�ساواة  ة 
نّ
والقومي املوعودة 

ميًل  اأقتتل  اأذكتتتر  متتا  على  حلمي  �سديقي  وكتتان 

وحما�سًا لهذه املناحي ال�سيا�سية التي تاأخذ طابعًا 

ميله  من  غالبًا،  ة 
نّ
الطلبي االأو�ساط  بني  تب�سرييًا 

وحما�سه للأطروحات االأدبية واأفكارها وحداثاتها 

ة 
نّ
امل�رسي ال�ساحة  بها  تعج  كانت  التي  املختلفة 

ة يف تلك الفرة والتي كانت رغم التبا�سها 
نّ
والعربي

مثل  يف  ل�سخ�س  بالن�سبة  منها  الكثري  وغمو�س 

عجيبة،  ة 
نّ
وثوقي بنزعة  اأتبناها  وجتربتي،  عمري 

اأو�ساط  يف  ال�سائدة  ة 
نّ
ال�سيا�سي االأفكار  مثل  مثلها 

ة.
نّ
ة والي�ساري

نّ
الطلبة ذات امليول القومي

يف ذلك املناخ احلامل، كانت االإرها�سات االأوىل ملا 

ميكن ت�سميته باالن�سقاق الثقايف، االأدبي واجلمايل 

�سبه  برموزها  ال�سائدة  ة، 
نّ
ال�سعري احلداثة  ملركب 

امل�ستقرة الوا�سحة يف حتديد دور االأدب واملجتمع، 

يف  كانت  التي  االأفكار  و�سائر  والتاريخ  الواقع 

ة 
نّ
املفاهيمي ة 

نّ
باخللفي الت�ساقًا  اأكرث  معظمها رمبا، 

االأدب  اأفكار  ة حيث 
نّ
اال�سراكي ة 

نّ
بالواقعي مي 

ُ
�س ملا 

واحد  وحلم  واحتتد  رحتتم  من  تتنا�سل  وال�سيا�سة 

جملة  لتتدت 
ُ
و املناخ  هذا  يف  والتغيري..  ل 

نّ
بالتحو

حلمي  وكان  اأختترى..  ومنابر  و)اأ�سوات(  )اإ�ساءة( 

االأمزجة  تفاوتت  واإن  ذاتتته  ال�سياق  ويف  �سامل 

وعبداملنعم  طلب  وح�سن  قنديل  علي  واملتتيتتول، 

رم�سان واأحمد طه ورفعت �سلم وجمال الق�سا�س 

واأجمد ريان والليبي عمر جيهان ت�سكيليًا واآخرين...

ة يف تلك الفرة 
نّ
واأتذكر من اخلليج واجلزيرة العربي

ة 
نّ
اأكادميي �سلة  وعلى  القاهرة،  يف  املقيمني  من 

الها�سمي  وعتتلتتوي  املقالح  عبدالعزيز  تتة 
نّ
واأدبتتي

ومي�سون �سقر وغريهم.. 

ترك  الذي  واخلتتروج  )االن�سقاق(  ذلك  اأن  اإىل  اأ�سري 

اأكرب  مغامرة  يقت�سي  ة 
نّ
امل�رسي ة 

نّ
ال�سعري يف  اأثره 

العراق  ة مثل بريوت، 
نّ
من مثيلتها يف بلدان عربي

ة 
نّ
امل�رسي الثقافة  فمركب  ة... 

نّ
املغاربي البلد  اأو 

اأي  باأن  والتما�سك،  القوة  من  كان   ، اآنذاك  ال�سائد، 

اأو  الريبة،  بعني  اإما  نحوه  ُينظر  عليه  يخرج  �سيء 

النفي واال�ست�سغار، وما اأق�سده هنا لي�س »الثقافة 

االأحوال  كل  يف  وهي  وم�سطلحًا،  حرفًا  الر�سمية« 

ة 
نّ
�سعيفة، اأمام هذه التي حتتكر املعار�سة وال�سدي

ما  وغالبا  وامل�ستقبل  املجتمع  با�سم  والتحدث 

ة.
نّ
ة وقومي

نّ
ة مارك�سي

نّ
تنبني من مكونات ي�ساري

مل اأكتب يف )اإ�ساءة( فاأنا مل اأبداأ الكتابة »احلديثة« 

قرائها،  متتن  كنت  اآنتتتتذاك،  الن�رس  م�ستوى  على 

وعلقتي بحلمي على االأخ�س كانت عميقة، وكما 

اأظنها  العلقة  ان هذه  لل�سديق حممود قرين،  قلت 

قادمة من اأزمنة وحيوات �سابقة و�سحيقة.

املرحلة،  تلك  مللمح  ال�رسيعة  االإ�تتستتارات  هتتذه 

ة 
نّ
جتعلني اأ�ستعيد ق�سمات ال�سداقة واالأخوة الروحي

تقلبات  على  ظلت  التي  حلمي  للعزيز  ة 
نّ
ال�سعري

�سفافية  تتوهج  وال�سنني  االأيتتام  ومتترور  االأحتتوال 

وعمقًا ومرحًا يف اأكرث من بلد ومكان..

متكررة  دف 
ُ

�س عرب  القاهرة  خارج  حلمي  التقيت 

منها  واملتتفتتارقتتة..  وال�سحر  الغرابة  من  تخلو  ال 

الزمن  القاهرة واأقمت فرة من  انني حني غادرت 

االأيام يف  اأحد  غري ق�سرية يف دم�سق، كنت �سمن 

حمًل  اأدختتل  وحملته،  واأ�سواقه  ة 
نّ
ال�ساحلي حي 
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ل�رسب الع�سائر.. واأنا داخل املحل اأرى فيما ي�سبه 

هلو�سات ما بعد ليلة �سهر عا�سفة، رجًل يقف بني 

مرتبكًا،  اأ�سعثه  املظهر  مبهدل  واملحل،  ال�سارع 

يتطلع يف اجلهة التي اأقف فيها..

النظر طريقه نحو  اأخذ  ثم  باللمباالة نحوه،  اأنظر 

تنفجر  ة 
نّ
القاهري الذاكرة  كاأمنا  والتعيني،  الركيز 

دفعة واحدة.. حلمي حلمي... هل اأنت حلمي؟..

كان حلمي بالطبع.. اأخذته اىل البيت وان�سم الحقًا 

اليو�سف،  اأتذكر منهم يو�سف �سامي  اأ�سدقاء،  اإلينا 

التتتزاوي،  اأمتتني  التتعتتيتتاري،  �سالح  ريتتا�تتس،  طاهر 

واآخرين..

بريوت  يف  مقيما  كان  حلمي  اأن  احلكاية  ملخ�س 

مل  التي  )بريوت(  ة، 
نّ
الفل�سطيني ال�سحافة  يف  يعمل 

االإ�رسائيلي  الغزو  بعد  اإال  االأرجتتح  على  يغادرها 

ان يف واحدة من 
نّ
1982م ذهب من بريوت اإىل عم

ة املعهودة، )كانت املراأة وال�سعر حلم 
نّ
مهامه الغرامي

اأح�سان  بدل  وهناك  حياته(  يف  جوهري  خل�س 

ة ورمته 
نّ
احلبيبة تلقفته اأح�سان املخابرات االأردني

على  الحقا  وقذفته  اأيامًا  ال�سجن..  يف  غريه  مع 

نعت هذه احلكاية ذات 
َ

ة.. وهكذا �س
نّ
ال�سوري احلدود 

اأتاحت  التي  ال�سدفة  البولي�سي  العاطفي  املناخ 

لقاءه بعد غياب..

�سدفة اأخرى جمعتني بالعزيز حلمي، مبا اأن احلياة 

ذلك  اإال  لي�ست  زلنا،  ما  ورمبتتا  نعي�سها  كنا  التي 

ن�سيج  تتجمع الحقا يف  التي  دف 
ُ

ال�س من  ال�ستات 

متما�سك كاأنه تخطيط �سنعه دهاة اأفكاٍر وتاريخ..

احلي  يف  الكبري(  )كلوين  مقهى  يف  جال�سًا  كنت 

ولغط  املقهى  �سجيج  و�سط  بباري�س،  اللتيني 

االأل�سن املتداخل العايل، اأملح حلمي، بو�سوح ، هذه 

الدفء  بذلك  تعانقنا  حليق،  ح�سن  ومبظهر  املرة 

فني على 
نّ
العميق الذي يتميز به العزيز حلمي.. وعر

�سخ�س اأ�سيب كان ب�سحبته..

العارية(  )االأقدام  �ساحب  عبداحلكيم،  طارق  كان 

ال�سجون  يف  التتفتترة  تلك  ورفتتاقتته  جتربته  حتتول 

باري�س الإ�سدار جملة  اىل  املرعبة، قدما  امل�رسية 

ة يف م�رس يف تلك 
نّ
ة حيث �ساقت اأجواء احلري

نّ
فكري

الفرة الإ�سدار مثل هذه املجلة..

حكايات كثرية واأماكن ومواقف، جتمعني بحلمي، 

هو االأكرث قدرة على �رسدها، اأكرث اإدها�سَاً ون�سارة 

ة 
نّ
ومرحًا.. حلمي الذي يحيل اأكرث امل�ساهد ماأ�ساوي

ي�سبه  الذي  ال�سحك  لكنه  ومرح  �سحك  اىل  وحزنًا 

البكاء..

j h j

مهما ع�سفت بنا االأيام فراقًا واأمرا�سًا، حبا مبتوراً 

كثرية  واأحلمًا  التتذروة،  اىل  بالو�سول  يحلم  وهو 

م�رسقًا  الكبري،  ال�ساعر  �سامل  حلمي  يظل  جمه�سة، 

بفرح غام�س وطفولة متجددة واإن كانت جريحة..

�سنعي�س رغم الداء واالأعداء ح�سب ال�ساعر التون�سي 

املتاحة  بالو�سائل  و�سندافع  باكراً..  ق�سى  الذي 

وحني  العاتية..  االأقتتدار  تلطم  �سد  املتاحة  وغري 

هذا  على  با�سقني  �سرنحل  رحيلنا،  اأوان  يحني 

العامل، مرددين اأن�سودة ن�رس جميد: لقد ع�سنا حياة 

طيبة، وفق الفيل�سوف االإغريقي.

�سيف الرحبي 

هوام�ش

العربي يف باري�س  العامل  األقيت مبعهد  القوافل( من �سهادة  )اأزمنة   k

مان( مع 
ُ
)�سبلة ع . رعتها  االأ�سطر  ، �سمن ندوة احتفائية بكاتب هذه 

املعهد املذكور.

حمنة  اإثر  بال�ساعر،  احتفائية  ندوة  �سمن   ، ُقرئت   .. �سامل  حلمي   k

ة �سعبة بدعوة من جتمع ق�سيدة النرث )غ�سب( .. وكانت بنقابة 
نّ
�سحي

ال�سحفيني يف القاهرة.

k املقاطع ال�سعرية التي وردت يف الورقة االأوىل ن�رست يف اأزمنة متفاوتة 

ة. 
نّ
�سمن ن�سو�س طويلة يف جمموعات �سعري
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تتداخل الروؤى اال�ست�رشاقية لُعمان يف �سماتها العامة وذلك لتنوعها وتعدد طرقها 

بيد اأنه من املمكن ح�رش هذه الروؤى والكتابات يف ال�سمات االآتية:

1- التقارير ال�سيا�سية 2- الرحالة وال�سري الذاتية 3- اأعمال الرتجمة 

4- االأعمال االأكادميية 5- الكتابات ال�سحفية 6- االأعمال الفنية 

و اإذا ما تطرقنا لكل �سمة من هذه ال�سمات فاإنها �ستاأخذ حيِّزاً يف فهم الروؤية اال�ست�رشاقية 

من خالل النظرة االأوروبية املركزية نحو االآخر ولذا كان البد من متييٍز لهذه االأعمال 

والبحث عن تطوراتها التاريخية يف �سمن تقاليد الكتابة عن ُعمان.

الر�ؤى اال�شت�شراقية 

عن ُعمان 

باحث يف الدرا�سات الُعمانية/ ورئي�س حترير جملة »التفاهم«

عبدالرحمن ال�ساملي

ان الر�ؤية الإ�شت�شراقية عن التاريخ الُعماين مل تكن ذات 

�قبائله«  بلدانه  »اخلليج  مايلز(  )ج.  اأ�شدر  حتى  متيٍز 

الُعماين  التاريخ  �شياغة  فـي  الأ�ر�بية  الأعمال  باكورة 

بر�ؤية كر�نولوجية يف الت�شل�شل التاريخي.

v



فهذه الروؤى ميكن القول فيها اأنها لي�ست ح�رشاً على 

ال�رشق  بلدان  اأغلب  على  تعميمها  ميكن  بل  ُعمان 

االأدنى، لكْن ما يهمنا من هذا ال�سياق، ُعمان باإقليمها 

اجلغرايف احلايل والتداخل احلا�سُل بني هذه ال�سمات 

بحيث ي�سعُب اأحيانًا فرُز ُكلُّ �سمٍة على ِحَدة، وبالعك�س 

فاإّن البحث عن هذا التداخل ُيظهر الكثرَي من القوا�سم 

امل�سرتكة التي ُتعنُي يف فهم هذه الروؤية.

القرنني  بني  ما  الو�سيطة  احلقبة  عرفت  مبدئيا 

)13و15( امليالديني )اأي ما بعد احلروب ال�سليبية( 

ازدهاراً يف جتارة البحر املتو�سط والتبادل التجاري 

اإىل  االيطاليني  التجار  دفع  ما  وهذا  �سفتيه،  بني 

ال�رشق، فعند اطالعنا على كتابات ماركو باولو عن 

قلهات وظفار خالل مروره بهما يف رحلته ال�سهرية 

اإىل ال�سني، ُيَعدُّ ذلك هو الك�سف االأوروبي االأول عن 

ُعمان يف الت�سجيالت االأر�سيفية خالل تلك احلقبة.

يف  تتمثل  حاليًا  املعروفة  ال�سجاّلت  اأه��مَّ  اأن  بيد 

وباالأخ�س  وجنوا،  البندقية  جت��ارة  عن  التقارير 

جتار جنوا، فقد كان التناف�س بني املدينتني جللب 

اأنحاء  يف  التغلغل  اإىل  دفعهما  قد  ال�رشق  ب�سائع 

جنوا  جتار  فاأن�ساأ  فار�س،  يف  وباالأخ�س  امل�رشق 

وكالًة جتاريًة يف �سرياز وكانت هذه الوكالة تعمل 

ب�رشية، فهي ُتداُر من احتاد جتارها بحَذٍر وحر�ٍس، 

بالب�سائع  لهم  املناف�ُس  ال��ط��رُف  ُي���درُك  ال  لكي 

تك�سف  التقارير  هذه  ولعلَّ  بت�سديرها.  املرغوب 

عن مالمَح اأوليٍة للتاريِخ الُعماين واجلزيرِة العربية 

يف تلك الفرتة، وقد احتوت على ك�سوفاٍت مهمة من 

ومما  قليلة  كانت  واإن  املبكرِة  والتقاريِر  اخلرائِط 

عند  ُت�سمى  كانت  ُعمان  اأّن  التقارير  تلك  ذكرته 

التجار ب�)دار االأمان(.

تغيرِي  اإىل  الربتغالية  اجلغرافية  اال�ستك�سافات  اأدت 

الرجاء  راأ����سِ  من  البحريِة  التجاريِة  امل�����س��اراِت 

 1507( بني  لُعمان  احتاللهم  ث��مَّ  وِم��ن  ال�سالح 

حمتويات  ت�سور  يف  ٌع  تو�سُّ حدث  وقد  و1650م(. 

هذا االأر�سيف من خالِل بدايِة التوثيِق الكرونولوجي 

اال�ستعمارية،  االدارة  زمن  من  واملن�سبط  املنتظم 

يف  تاريخية  اأو  اأدب��ي��ة  اأع��م��ال  توجد  ال  ولالأ�سِف 

ت�سوراً  لنا  تك�سف  اأن  ميكن  الربتغايل  االأر�سيف 

العمَل  اأَو�سع مما ُعرث عليه حتى االآن، ولكّن  وروؤيٌة 

يومية  و�سبه  وا�سحًة  �سورًة  يعر�س   
َّ
االأر�سيفي

الفرتة،  تلك  خالل  واالجتماعية  ال�سيا�سية  للحياة 

ومن هذا املنطلق نحو التوثيق االأر�سيفي الربتغايل 

القومي والتاريخي  الذي يعد االآن جزءاً من الرتاث 

عن  اأي�سا  ي�ستْغني  اأن  امل��وؤرخ  اأو  للباحث  ميكن  ال 

يف  الفرن�سي  اأو  الهولندي  اأو  الربيطاين  االأر�سيف 

درا�سة التاريخ الُعماين احلديث واملعا�رش. 

يف  الر�سمي  العمل  عن  الربتغالية  الوثائق  وتك�سف 

العمل  فاإّن  االأمر  احلقبة،وبطبيعة  تلك  ُعمان خالل 

الر�سمي يو�سح الكثري عن احلياة العامة التي كانت 

يف املدن الُعمانية وتطوراتها والعالقات التجارية 

يف املحيط الهندي. بيد اأن التحول الفعلي جاء مع 

الهولندية  ال�رشقية  الهند  ل�رشكة  التجاري  الن�ساط 

التي تاأ�س�ست عام )1602م( و�رشكة الهند ال�رشقية 

التوثيق  )1599م( ف�سارت عملية  الربيطانية عام 

واقعًة بني العمل التجاري من جهة والعمل ال�سيا�سي 

 
ُ
من جهة اأخرى، واإن كان هذا التداخل يف التوثيقي

بني  امل�سالح  تتداخل  اأو  بينهما  التمييُز  ب  �سعَّ

كليهما، بيد اأن هذا التحول اأحدث تغيرياً يف اأ�سلوب 

التوثيق ور�سد االأحداث واملنافع التي كانت ُتبتغى.

نعم، ميكن اأن يو�سف االأر�سيف الربيطاين اأنه االأهم 

بني  ميتد  فهو  ُعمان  عن  التوثيقي  اجلانب  هذا  يف 

الهندية  القارة  �سبه  واإىل  اأفريقيا  �رشق  اإىل  ُعمان 

فم�ساحته املعرفية املمتدة الأربعة قرون جتعل منه 

ُن�رشت منه  الذي ال غنى عنه لكل باحث وقد  اخلطَّ 

اآخر فقد ك�سف الدكتور �سلطان  �سل�سلٌة، ومن جانب 

بن حممد القا�سمي عن بع�س الوثائق املتبادلة من 

خالل االأر�سيف الفرن�سي والذي يك�سف عن الروابط 

ولكن  18م،  القرن  نهاية  منذ  الفرن�سية  الُعمانية 

الفرن�سيني يف اجتاهاتهم  اهتمامات  ب�سبب تذبذب 
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يف  البحث  يْعطي  الهندي  املحيط  نحو  ال�سيا�سية 

وثائقهم �سورًة �ساحبة وق�سورا يف هذه العالقات 

وال ميكن اأن نعتربها ذات طابع توثيقي م�ستمر.

اأر�سيف  يف  ُحفظ  فقد  ال��رو���س��ي،  االأر���س��ي��ف  اأم��ا 

البحرية الرو�سية، وقد عملت احلكومة الرو�سية ملفًا 

اإبان بحثها عن النفوذ يف املياه الدافئة يف  لذلك 

املحيط الهندي واهتمامهم مبنطقة اخلليج. بيد اأن 

االهتمام الرو�سي قلَّ مع الثورة البل�سفية، فتدوينه 

املقت�سب ال ميتدُّ الأكرث من ن�سف قرن خالل القرن 

التا�سع ع�رش.

يف  فتظهر  وكتاباتها  االأمريكية  ال��وث��ائ��ق  اأم��ا 

املوجودة  االأمريكية  اال�سالحية  االر�سالية  وثائق 

بداأت  اأن  ما  االأمريكية  فاالر�سالية  ب�»ميت�سجان«. 

عملها يف ُعمان عام1896م حتى تكاثفت توثيقاتها 

يف  واالجتماعية  العامة  للحياة  وثائق  تقدم  وهي 

التي  واالآراء  والن�ساطات  ال�سور  اإىل  اإ�سافة  ُعمان 

كانت ت�سغل االر�سالية، وميكن اأن ُيطلق عليه �سجل 

عام لُعمان اأو باالأخ�س عن م�سقط.

اأن ي�ساف اإىل هذه االأرا�سيف تقرير لورمير  وميكن 

)1903( املعروف ب�»دليل اخلليج« وهو املو�سوعة 

التاريخ  التي ال غنى عنها الأي باحث معا�رش عن 

احلديث ملنطقة اخلليج والذي اأجنزه ملكتب املندوب 

ال�سامي الربيطاين يف الهند.

ومع بداية القرن الع�رشين مل تكن الدول اال�ستعمارية 

الكربى وحدها التي حتتفظ باأر�سيفيات خا�سة بل 

منطقة  يف  العاملة  النفطية  ال�رشكات  نحو  حتولت 

النفطية وكانت هذه  اخلليج مع ظهور االكت�سافات 

التاريخية  االأبحاث  يف  خمت�سني  جتلب  ال�رشكات 

واجلغرافية وال�سيا�سية جنبًا اإىل العاملني يف القطاع 

الزيت  �رشكة  كانت  ال�رشكات  هذه  واأ�سهر  النفطي 

)اأرامكو( و�سل، و�رشكة النفط الربيطانية  االأمريكية 

االأمريكية  الزيت  �رشكة  اإ���س��دارات  وتعد  بي(  )بي 

العاملة يف املنطقة منذ خم�سينيات القرن الع�رشين 

االأهم يف ر�سد اأحداث املنطقة.

j h j

���س��ه��دت ح��م��ل��ة ن��اب��ل��ي��ون ع��ل��ى م�رش 

خمتلفًة  روؤي����ًة  1801م   -1799 ع��ام 

ع��ن ال�����رشق / ف��احل��م��الت االأوروب���ي���ة 

حملت  االأوروبية  اال�ستعمارية  الع�سكرية 

وامل��وؤرخ��ني  واالأث��ري��ني  الباحثني  معها 

متاأثرين  كانوا  وه���وؤالء  والفلولوجيني 

االأوروب��ي��ة،  التنوير  ف��رتة  اأواًل:  باأمرين 

وثانيًا: االزدهار العلمي امل�ساحب للثورة 

املعاهد  فيها  تطورت  والتي  ال�سناعية، 

االأك��ادمي��ي��ة االأوروب���ي���ة، وظ��ه��رت فيها 

الدرا�سات التاريخية والفلولوجية وظهرت 

والذي  االأركيولوجية  العلوم  ا�ستقاللية 

التاريخ  ملفهوم  ماديًا  بعداً  ذل��ك  اأعطى 

كان جديداً يف طابعه ونتائجه من قبل وبهذا بداأت 

املدار�س  بني  التمايز  يف  اال�ست�رشاقية  املرحلة 

االأوروبية الكربى االأملانية والفرن�سية والربيطانية 

والهولندية على ال�سواء يف اهتماماتها اأو اجتاهاتها 

 اأوروبيًا 
ً
كما برزت ظاهرة اال�ستعمار بو�سفه منحى

االنتقال  وهذا  العاملية.  ال�سيا�سات  �سمن  ثقافيًا 

املرحلي هو ما عربَّ عنه)اإدوارد �سعيد( يف اخلطاب 
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ال�سلطة  بني  والعالقة  لال�ست�رشاق  الكلي 

واملعرفة.

ميكن القول باأّن الرتجمة كانت اأُوىل و�سائل 

ترجم  فقد  الُعمانية،  الثقافة  على  التعرف 

�سا�سي  دي  ال�سهري  الفرن�سي  امل�ست�رشق 

اأحمد  بن  �سعيد  االمام  ر�سائل  )1827م( 

رو�سيو.  ببغداد  فرن�سا  لقن�سل  �سعيد  بن 

فت 
ّ
عر التي  املرتجمة  الكتب  اأوىل  اأن  بيد 

بادجر  الِق�س  بف�سل  كانت  ُعمان  بتاريخ 

يف ترجمته لكتاب الفتح املبني يف تاريخ 

ال�سادة البو�سعيديني عام )1871م(، وميز 

مطولٍة  تاريخيٍة  مبقدمٍة  ترجمته  بادجر 

الكتابِة  ب��واك��رِي  م��ن  مبكرًة  ب���ادرًة  ُت��ع��دُّ 

قراءِتها  يف  االأوروبية  بروؤيتها  التاريخيِة 

اأي�سا  بادجر  قام  وقد  الُعماين،  للتاريخ 

تزال  وال  الُعمانية،  املخطوطات  بجمع 

ومعروفًة  حمفوظًة  اخلا�سة  جمموعته 

ومن  كمربدج،  جامعة  مكتبة  يف  با�سمه 

)1874م(  عام  ال�سهرية  رو�س  حماولة  جاءت  ثمَّ 

»ك�سف  كتاب  من  التاريخية  للف�سول  ترجمته  يف 

ال�رشحني،  اأو  االزك��وي  ل�رشحان  املن�سوُب  الغمة« 

وبدون �سك ميكن اعتبار هذه الرتجمة نقلًة يف فهم 

»حوليات  للرتجمة  رو�س  فعنوان  الُعماين،  التاريخ 

يف  وامل��وؤرخ��ني  للباحثني  مهمًا  ك��ان  ُعمانية« 

ِر  تطوُّ مع  الُعماين  التاريخ  يف  امل�ستجد  مواكبِة 

مرحلة مدر�سة احلوليات التاريخية.

 وعليه بداأت �سل�سلة من الباحثني يف حتقيق اأق�سام 

ترجمة  مقتب�س  ح�سب  الغمة«  ك�سف  كتاب»  من 

يف  متوا�ساًل  ظل  الكتاب  �سدى  اأن  كما  رو���س، 

االهتمام به حتى يومنا هذا بو�سفة مرجعًا مبكراً 

يف فهم التاريخ االبا�سي والُعماين معًا.

قراءته  يف  ويلكن�سون(  )جون  اأثار  اآخر  جانٍب  من 

ن�سبة  يف  الت�سكيك  االأول  اأمرين:  للكتاب  امل�ستجدة 

بع�س  تبناه  وال���ذي  االزك���وي  ل�رشحان  الكتاب 

ن�سبته،  ح��ول  بعد  فيما  ال�سك  فتزايد  الباحثني 

نا�سخًا  بو�سفِه  موؤلِّفِه  اأهمية  من  قلَّل  اأنه  والثاين: 

التاأليف،  يف  منهجًا  ميلك  ال  فهو  مب�سنِّف  ولي�س 

على  يحتوي  الكتاب  هذا  باأنَّ  القول  اإىل  جتاوز  بل 

اأعاد الكاتب ن�سُخها وتن�سيُقها  موؤلفاٍت عدٍة مبكرٍة 

يف كتاٍب موحد كما اأنه عّد كتاب »الك�سف والبيان« 

للقلهاتي يف القرن )13م( هو امل�سدر االأول للكتاب، 

وباأن �سهرة التجميع املن�سوبة لل�رشحني طغت على 

املوؤلفني وامل�سادر املقتب�س عنها. 

واإن  ال�ساملي  الدين  لنور  االأع��ي��ان«  حتفة   « اأم��ا 

الفرن�سية  امل��در���س��ِة  يف  ب��ِه  اه��ُت��مَّ  فقد  ُي��رتج��م  مل 

يف  وليفت�سكي  �سيموكرف�سكي  من  بدًءا  وااليطالية 

كتاباتهما حينذاك، اإال اأن )لورا فالريي( التي كتبت 

مقااًل عن )االمامة يف ُعمان عام 1949(، ا�ستفادت 

مع  ومقارنته  للكتاب  اخلا�سة  قراءتها  من  اأك��رث 

امل�سادر االأخرى، وكذلك كتب )د. جو�ست( مقااًل هو 

ُن�رش عام )1936م( مبجلة  مبثابة مراجعة للكتاب 

هايندز(  )مارتن  واهتم  االآ�سيوية،  امللكية  اجلمعية 

بكتاب االأن�ساب للعوتبي )1991( وترجم منه الق�سم 

اهتماماته  من  جزٌء  وهو  املهلب،  بعائلة  اخلا�سَّ 

اأفريقيا ن�رش  ر. ويف �رشق  بالتاريخ اال�سالمي املبكِّ

)اأ�س. �سرتوجن( عام)1895( كتاب ال�سلوة يف اأخبار 

)فرمان  ترجمها  ثم  ال�سوايف  علي  لكاتبه  كلوة 

جرينفيل( )1966(.

j h j

ما من �سك اأن هذا الرتاكم العلمي للرتجمة والتقارير 

النوعي  التحول  يف  اأّثر  االأثرية  والنتائج  ال�سيا�سية 

)رو�س(  اأ�سدر  فقد  الُعماين  التاريخ  الكتابة عن  يف 

بعد ترجمته املعروفة مقاالت عن التاريخ الُعماين 

ُعمان(  يف  )االبا�سية  عن  االأوىل  مقالتان  واأهمها 

 1728 من  ُعمان  عن  تاريخي  )خمت�رش  والثانية 

اإىل1883م(. 

الُعماين مل  التاريخ  اال�ست�رشاقية عن  الروؤية  اأن  بيد 
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 The countries اأ�سدر )ج. مايلز(  تكن ذات متيٍز حتى 

and tribes of the Persian gulf والذي ُترجم حتت عنوان 

»اخلليج بلدانه وقبائله« باكورة االأعمال االأوروبية 

يف �سياغة التاريخ الُعماين بروؤية كرونولوجية يف 

الت�سل�سل التاريخي، فقد ا�ستفاد من ترجمتي رو�س 

مقارنًا  داخلية  كم�سادر  وا�ستخدمهما  وبادجر 

اأعمال  ونتائج  الكال�سيكية  العربية  بامل�سادر 

ال  م�سدراً  الكتاب  هذا  يعد  ولذا  االأثرية،  البعثات 

وقتنا  بها حتى  ي�ستعان  نتائجه ومالحظاته  تزال 

احلا�رش، حيث �سّمن مايلز يف �سياغته لهذا الكتاب 

وقراءاته  ال�سيا�سية  وتقاريره  كرحالة  مالحظاته 

م(  ع���ام)1914  باري�س  يف  �سدَّر  كذلك  العامة. 

املوؤلف الفرن�سي /االيراين فريوز قاجار عن التاريخ 

الفرن�سيني  بني  وال�����رشاع  الُعماين  الدبلوما�سي 

والربيطانيني يف م�سقط. 

وهكذا ميكننا اأن منيز يف نهاية القرن التا�سع ع�رش 

بالدرا�سات  اهتمتا  ا�ست�رشاقيتني  مدر�ستني  بني 

واملدر�سة  االأمل��ان��ي��ة  امل��در���س��ة  وه��م��ا  الُعمانية 

�رشق  يف  ب��داأت  االأملانية  فاملدر�سة  الربيطانية، 

اأفريقيا مع امل�ست�رشق ال�سهري )اإدوارد �ساخاو( حني 

ثم  )1894م(،  الب�سيوي  خمت�رش  من  ج��زءاً  ترجم 

بدرا�ساٍت متعددة منها قراءة البن رزيق يف  اأتبعه 

تاريخه )1899م(، واقتبا�س من ك�سف الغمة يتعلق 

اإبا�س لعبد امللك بن مروان،  مبرا�سالت عبداهلل بن 

ثم ن�رش كارل رينهارد )1894م( ن�سو�سًا مرتجمًة 

بعده  من  وكذلك  زجنبار،  يف  الُعماين  التاريخ  عن 

روت�سيه �سميت )1892( عن تاريخ العرب يف �رشق 

النقدية  القطع  عن  فازمر)1927(  وكذلك  اأفريقيَه، 

اليهودية  االأملانية  الكاتبة  حققت  ثم  ُعمان  يف 

ك�سف  من  ق�سمًا   )1939( كالين(  )هيدريج  االأ�سل 

الغمة وهو الق�سم الذي ترجمه رو�س، وكذلك تطرق 

و�سلر  وال��رت  فكتب  اجلغرافية  للدرا�سات  االأمل��ان 

عام  ونخل  املعاول  وادي  جلغرافية  عامًا  و�سفًا 

يف  الكتابة  عن  توقفوا  االأمل��ان  اأن  بيد  )1898م(. 

انقطاع وذلك مبا�رشة  اأو حدث  الُعمانية  الدرا�سات 

من  النازيون  قللَّ  فقد  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 

بو�سفها  احلرب  قبل  اال�ست�رشاقية  للدرا�سات  الدعم 

هجرة  اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  �سامية  درا�سات 

العلماء االأملان امل�ست�رشقني بعد احلرب  الكرثة من 

نحو الواليات املتحدة. ومل ي�ستعد االأملان االهتمام 

يف  �ساخت(  )جوزيف  مع  اإال  الُعمانية  بالدرا�سات 

منت�سف ال�ستينيات وكان قد رحل منذ الثالثينيات 

البحث عن  بداأت موجة  الواليات املتحدة حني  اإىل 

امل�سادر اال�سالمية املبكرة.

اأما اال�ست�رشاق الربيطاين فاإن النقلة العلمية اأحدثها 

)برترام توما�س( وهو اجلدير بو�سفه املوؤ�س�س لهذا 

املنهج العلمي فقد اأدخل ثالثة اجتاهات:

االأول: الدرا�سات االأنرثوبولوجية، والثاين الدرا�سات 

الفلولوجية عن العامية الُعمانية والثالث ت�سجيالته 

العلمية االأركيولوجية. والتوقف عند هذه ال�سخ�سية 

 بالدرا�سة وقراءة ما كتب وروؤاه اخلا�سة به. 
ٌ
جدير

وهكذا توا�سل الن�رش التاريخي عن ُعمان فقد كتب 
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�سعيد امييلي روت )ابن ال�سيدة �ساملة بنت 

عن  االأول  لندن  ن�سني يف   )1929( �سعيد 

ال�سلطان  عن  واالآخر  البو�سعيدية  العائلة 

يف  بالن�رش  متيز  وهذا  �سلطان.  بن  �سعيد 

ب�سورة  ُعمانية  حاكمة  عائلة  ت��اري��خ 

م�ستقلة اأو ل�سخ�سية ُعمانية م�ستقلة.   

وتطور هذا التميز يف املدر�سة الربيطانية 

يف   Lockhart ل��وك��ه��ارت  مب��ح��اول��ة  اأواًل 

لُعمان  ���س��اه  ن���ادر  حملة  ع��ن  درا���س��ت��ه 

)1737-1744( والتي ن�رشها يف دورية 

واالأفريقية  ال�رشقية  الدرا�سات  مدر�سة 

انتقااًل  الدرا�سة  هذه  وتعدُّ   ،)1935( عام 

اآن��ذاك  اال�ست�رشاقية  الدرا�سة  اأ�سلوب  يف 

واإىل  االأكادميي  املنهج  اإىل  التحول  نحو 

الن�رش العلمي، ثم تبعها لوكهارت بدرا�سته 

ونتائجه  الُعماين  التهديد  عام)1946(عن 

ال�سابع ع�رش، وجاء من بعده �سي.  القرن  اأواخر  يف 

فرتة  عن  ن�رش  حني   )1941( عام  بيكنجهام  اف. 

حكم االمام اأحمد بن �سعيد. 

)املجلة  دوريتني:  يف  يحدث  حينها  العلمي  الن�رش 

اجلغرافية(،  و)املجلة  االآ�سيوية(  للدرا�سات  امللكية 

الن�رشات وذلك  اأغلب  وهما تكادان ت�ستحوذان على 

لوكهارت  لكن  بريطانيا،  اأو  الهند  مع  للرابط  اإما 

اأحدث اجتاهًا اآخر يف ن�رشه.

ى اإىل بروز خط  هذا التحول نحو البحث االأكادميي اأدَّ

اآخر رابط مع املنهج ال�سيا�سي، وهي مواكبة حدثت 

بو�سوح مع نهاية احلرب العاملية االأوىل حيث ُدعي 

الكثريون من الباحثني والدار�سني للعمل يف املجال 

املوؤ�س�سات  اأو  امل�ستعمرات  اإدارات  اإىل  اأو  ال�سيا�سي 

الع�سكرية. 

كانت  االأوروبية  ال�سيا�سية  االدارة  يف  فاملتطلبات 

اإطار  يف  االأك��ادمي��ي  العمل  الباحثني  من  بغيتها 

يف  يلحظ  ما  واأه��م  الطارئة.  ال�سيا�سية  التحوالت 

هذا ال�سياق واالأبرز هو جون كيلي الباحث واملوؤرخ 

بداأ  حني  اأك�سفورد  جامعة  يف  املعروف  الربيطاين 

كتابته عن ق�سية الربميي احلدودية )1956(، ومن 

ثمَّ حول ق�سية ال�سلطنة واالمامة يف ُعمان 1959 

ومن بعد عن احلدود ال�رشقية ل�سبه اجلزيرة العربية 

الربيطاين  الوجود  عن  االأه��م  كتابه  ثم   ،)1965(

املبكر خالل القرنني الثامن والتا�سع ع�رش و�رشاعه 

يف اخلليج )1978(.

الدرا�سات  ا�ستطاعت  ال�ستينيات  نهاية  مع  وهكذا 

لي�س  ال�سباب  الغربيني  الباحثني  جذب  الُعمانية 

اأطروحاتهم  نحو  تعدت  بل  فح�سب  اأبحاثهم  يف 

يف  ب���داأت  النقلة  وه��ذه  ال��دك��ت��وراه،  �سهادة  لنيل 

روبرت  بداأها  االأمريكيني  الباحثني  مع  االأمر  واقع 

الندن )1965(، بجامعة برن�ستون وُن�رشت الدرا�سة 

)1968( والتي عرفت يف ترجمتها العربية »ُعمان 

م�سرياً وم�سرياً منذ )1856م(«، وقد �سبقه من قبل 

درا�سة اأجنزها اإيلي �سامل )1952م( »نظرية اخلوارج 

ال�سيا�سية« بجامعة جون هوبكنز. 

القرن  م��ن  ال�ستينات  منت�سف  م��ع  اأم��ك��ن  ول���ذا 

االأجن��ل��و-  اال�ست�رشاق  و�سف  اإط���الق،  الع�رشين 

يف  جب(  )هاميلتون  تاأثري  اإىل  مرده  وهذا  اأمريكي 

بعد  املتحدة  الواليات  يف  اال�ست�رشاقية  الدرا�سات 

الباحثني  الأفكار  وتوجيهه  الثانية  العاملية  احلرب 

يف  امل�ستجدة  الظواهر  عن  البحث  نحو  للرتكيز 

االآخر  اجلانب  على  برز  حينها  اال�سالمي،  العامل 

الباحثون االأمريكيون اجلدد. ففي اجلانب الربيطاين 

برزت �سخ�سية )جون ويلكن�سون( كموؤرخ وجغرايف 

يف  قراءته  االأوىل  ب�سمتني:  درا�ساته  يف  وا�ستهر 

الُعماين،  للتاريخ  الكال�سيكية  امل�سادر  تعيني 

للرتكيبة  التاريخي  التطور  لفهم  والثانية حماولته 

االجتماعية – ال�سيا�سية الُعمانية ولذا عّدت كتاباته 

ومتميزة  خمتلفة  تنظريية  روؤية  ذا  جديداً  منطلقًا 

»م�سادر  كتابه:  من  ب��دءاً  الُعماين  التاريخ  لفهم 

املياه  وا�ستقرار العرب يف جنوب �رشق �سبه اجلزيرة 

يف  وتقاليدها  »االمامة  ثم  ومن   ،»1976 العربية 
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احلدود  ور�سم  الربيطاين  و»التدخل  ُعمان1987«، 

االبا�سية(  و)ن�ساأة   ،»1991 العربية  اجلزيرة  يف 

2010، فاأبحاثه متيزت يف تغطية الفرتة اال�سالمية 

املبكرة والو�سيطة حتى ع�رشنا هذا بتتبع امل�سادر 

بامل�سادر  وربطها  الُعمانية  والفقهية  التاريخية 

ك�  بعده  م��ن  باحثون  وا���س��ل  وه��ك��ذا  اخل��ارج��ي��ة، 

رك�س  وجى.  اليعاربة،  عن  درا�سته  يف  »باترورث« 

�سميث يف امل�سادر الُعمانية.

ويف املجال الفيلولوجي طوَّرت املدر�سة االجنليزية 

وكذلك  العامية  اللغات  درا�سة  يف  وا�سعًا  جم��ااًل 

جون�ستون  واأهمهم  ُعمان  يف  امل��وج��ودة  اللغات 

لن�رش  يتو�سل  مل  ولالأ�سف  مالحظاته  ن  دوَّ وال��ذي 

درم.  بجامعة  حمفوظة  اأوراق���ه  وبقيت  اأبحاثه 

االأدب  عن  الرائعة  بدرا�سته  نذكر  املجال  هذا  ويف 

الفلكلوري بني ُعمان و�سقطرى )1974(، وتابع من 

بيرت  الفلولوجية  الدرا�سات  يف  الباحثني  من  بعده 

اإمييلي وكاليف هولز، وديفيد اإن�سال، واأم. موري�س.

كتابات  وهي  اإليها  اأتطرق  مل  اأخرى  �سمٌة  وهنالك 

الرحالة فقد عنى بها ال�سديق الدكتور هالل احلجري 

وباالأخ�س  ُع��م��ان  ع��ن  الرحالة  روؤى  تعيني  يف 

براين  مار�سال  اأ�سدر  وكذلك  واالأمل��ان،  االأجنليز 

اإىل  الرحالة االأوروبيني  )1994( درا�سة عن قائمة 

تغني  درا�ستيهما  فتحليل   )1950-1792( ُعمان 

للحديث  اأتطرق  مل  وكذلك  املجال.  هذا  يف  الباحث 

ي�سمن  والذي  ُعمان  يف  الفني  الت�سوير  روؤى  عن 

املدر�سة  لل�رشق وباالأخ�س  الغربي  الت�سوير  �سمن 

االنطباعية يف القرن 19.

االأول  اأمرين:  على  ز  ركَّ فقد  االأمريكي  االجتاه  اأما 

الدرا�سات االنرثبولوجية واالجتماعية والتي نه�س 

يف  الباحثني  قّلة  من  وبالرغم  اإيكلمان  ديل  بها 

جمال الدرا�سات الُعمانية اإال اأنها اأخذت حيزاً علميًا 

ال يزال يتو�سع كما اأنَّ من �سمن اهتماماتها درا�سة 

واالجتاهات  اال�سالمية  املجتمعات  يف  التطورات 

يف  الُعمانية  العالئق  وقراءة  املعا�رشة  االأ�سولية 

�سياق هذه التطورات.

التاريخ  درا���س��ة  على  فريتكز  الثاين  االجت��اه  اأم��ا 

والذي  الدولية  بال�سيا�سة  وربطه  املعا�رش  الُعماين 

ثم  1973م  م��ن  ب���دًءا  بيرت�سون  ج��ون  فيه  ب��رز 

من  رابي  وعوزي  الت�سعينيات  بداية  يف  كي�ستنان 

اإ�رشائيل ولني رجزبي وكاليف األن من اأمريكا وهي 

يف  اختلفت  واإن  االهتمامات  يف  ت��وازن  مدر�سة 

املواقع، فلذلك قلما جتد باحثني ذوي م�ستوى عاٍل 

املبكر  اأو  الو�سيط  الُعماين  بالتاريخ  االهتمام  من 

وال�سيا�سيني  الباحثني  تهم  كتاباتهم  اأن  اإال  بينهم 

وال�سحفيني كل ح�سب اهتمامه لُعمان.

j h j

اإي�ساح  اإىل  ال�سياق  العودة من جديد يف هذا  ميكن 

اإ�سهامات املدار�س اال�ست�رشاقية يف فرن�سا واإيطاليا 

وهي تظهر اهتمامات متنوعة ولكنها كلها تن�سب 

بع�س  اإيجاد  من  مّكن  مما  الكال�سيكي  التاريخ  يف 

التاريخية  الدرا�سات  يف  ال�سلة  ذات  الدرا�سات 
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من  ك��ان  واإن  الكال�سيكية،  الُعمانية 

ال�سعب يف هذا املجال الف�سل بني العلوم 

والفقه  الكالم  علوم  وباالأخ�س  اال�سالمية 

�سمن  التاريخية  واالأُخرى  االبا�سية  عند 

الفكري/  للرتابط  نظراً  الُعمانية  امل�سادر 

التاريخي بينهما.

وااليطايل  الفرن�سي  اال�ست�رشاق  اهتم  ولقد 

وتون�س  اجلزائر  يف  االبا�سية  بالدرا�سات 

اال�ستعماري، وعلى  لالرتباط  وليبيا نظراً 

نف�س ال�ساكلة متيز الفرن�سيون يف الدرا�سات 

واجل��زائ��ر  تون�س  يف  اأف��ري��ق��ي��ة  ال�سمال 

على  االيطاليني  اهتمام   
ّ
ان�سب بينما 

االهتمام  اأن  هو  هنا  ذكره  اأودُّ  ليبيا.وما 

بني  مزجًا  اأح��دث  االبا�سية  بالدرا�سات 

كل  و�سار  اال�ست�رشاقية،  املدار�س  اأطياف 

االآخر لتغطية  باإنتاج  اهتمامه  فرع يبدي 

النق�س املعلوماتي لديه، وتبدو الدرا�سات 

متنوعة ولكنها تن�سبُّ يف التاريخ الفكري 

الكال�سيكي للح�سارة اال�سالمية.

اهتمامها  جّل  كان  الفرن�سية  فاملدر�سة 

بالن�سو�س التاريخية نظراً لتطور مدر�سة 

عن  كتبوا  الذين  م�ساهري  ومن  احلوليات 

وليفت�سكي،  جروف�سكي،  �سمو  االبا�سية 

اجت��اه  ك��ان  بينما  ك��وب��ريل  وبيري  وزي��ز 

والروؤى  الن�س  نقد  اإىل  االيطالية  املدر�سة 

الفل�سفية والعقدية، فهي متاأثرٌة ب�سكل ما 

باملدر�سة االأملانية اأو املدر�سة الفلولوجية 

وبذلك ُعرف نلينو وروبانت�سي ولورا فيت�سًا فالريي 

حينها. 

 فقد ُعرفت االأو�ساط العلمية امل�ست�رشق البولندي-

االبا�سية  كتاباته  يف  تيودورليفنت�سكي  الفرن�سي 

بالدرا�سات  اأي�سا  اخت�س  ولكن  اأفريقية  �سمال  عن 

عن  املبكرة  درا�ساته  يف  تناولها  حيث  الُعمانية 

وركز  بال�سني  املبكرة  العربية  التجارية  ال�سالت 

اأي�سًا  وله   ،)1935( الُعمانيني  التجار  على  فيها 

بع�س الكتابات املتفرقة عن االبا�سية يف اجلوانب 

التاريخ  اإىل  يتطرق  جعله  ما  وه��ذا  التاريخية، 

ليفنت�سكي  جانب  اإىل  وكذلك  وم�سادره،  الُعماين 

اأحمد  ُعرف غابرييل فرياند )1924( بدرا�ساته عن 

يف  العرب  والبحارة  املهري  و�سليمان  ماجد  بن 

ترجم  اأن��ه  كما  ع�رش،  وال�ساد�س  اخلام�س  القرنني 

ق�سمًا من تاريخ كلوة )1928(. 

اإح��دى   )1979( بيريكوبريل  الفرن�سي  اأجن��ز  وق��د 

عند  العقدي  التطور  يف  املعا�رشة  الدرا�سات  اأهم 

من  خمتلفة  عقدية  لن�سو�ٍس  بحثه  يف  االبا�سية 

للعقيدة  واأ�سماه »مدخل  اأفريقية  �سمال  ُعمان ومن 

نلينو  اإ�سهامات  اأ�سبحت  وهكذا  االبا�سية«.  عند 

تاريخ  يف  ف��ال��ريي  فيت�سي  ول���ورا  وروبينات�سي 

املنظومة  داخ��ل  ب���ارزًة  اال�سالمية  الكالم  علوم 

املعرفية،  اجلوانب  بذلك  مزجت  وقد  اال�ست�رشاقية، 

باإ�سهامات اال�ست�رشاق االيطايل.

للدرا�سات  املعا�رش  االي��ط��ايل  اال�ست�رشاق  ويف 

الُعمانية ميكن التمييز بني اجتاهني: 

الكال�سيكي  الُعماين  التاريخي  االجت��اه  االأول: 

ومتيز بكتابات ثالث من الباحثات االيطاليات:

 االأوىل: اإير�سيليا فرن�سي�سكا وهي تلميذة روبانت�سي 

االقت�سادي  التاريخ  يف  الباحثات  اأه��م  واإح��دى 

الفقه  با�سهام  اهتماماتها  وب�سبب  اال���س��الم��ي 

الفقهية  اآرائ��ه��م  عن  البحث  اإىل  دفعها  االبا�سي 

املتميزة وباالأخ�س يف اجلانب االقت�سادي، واإعادة 

قراءة الن�سو�س الُعمانية الفقهية املبكرة.

واأما الثانية فهي فالريي بياتي�سيني وتعد من اأهم 

الباحثني يف تاريخ اخلليج خالل احلقبة اال�سالمية 

قبل  ما  واإىل  امليالدي  العا�رش  القرن  الو�سيطة بني 

نظراً  وذلك  �سعبة  فرتة  وهي  الربتغاليني  و�سول 

مكانًة  الأبحاثها  جعل  مما  املتوفرة  الوثائق  لقلة 

متميزًة يف البحث التاريخي.

يف  متيزت  وقد  نيكوليني  باتري�سيا  هي  والثالثة 
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الهندي  املحيط  يف  الُعماين  التاريخ  عن  درا�ساتها 

القارة  و�سبه  اإفريقيا  و���رشق  ُعمان  بني  بالربط 

الهندية، فاأ�سهمت يف قراءة حُمكمة للتاريخ الُعماين 

خارج نطاق االقليم ويف ما وراء البحار.

االأركيولوجية  الدرا�سة  فهو  االآخ��ر  االجت��اه  اأم��ا 

واملعمارية للحقبة اال�سالمية وذلك اإثر و�سول اأكرث 

املا�سي  القرن  من  ال�سبعني  بعد  االأثرية  البعثات 

وكانت تركز على احلقب التاريخية ال�سحيقة حينها 

االأوروبية  االأثرية  الدرا�سات  باولوكو�ستا  اأوج��د 

امل�ساجد  عن  كتابه  ي��زال  وال  اال�سالمية  للفرتة 

واالأ�رشحة من اأهم املدونات عن التاريخ واال�سهام 

اهتماماته  من  وكذلك  ُعمان،  يف  اال�سالمي  الفني 

للواحات،  االأث��ري  للم�سح  االقليمية  الدرا�سات  يف 

وامل�ستوطنات الُعمانية، اإ�سافة الجنازه االأهم وهو 

الُعمانية« والتي  الدرا�سات  لدورية » جملة  حتريره 

يف  املعريف  جمالها  يف  متيزاً  االأك��رث  حينها  عّدت 

املنطقة، وا�ستطاع باولو كو�ستا تاأ�سي�س جيٍل متميٍز 

وبقيت  اريكو  وايرنيكو دي  وتوزي  �سريا  بلد  اأمثال 

املدر�سة االيطالية متوا�سلة حتى ت�سعينيات القرن 

اأن  اإىل  اال�سالمية  االأثرية  الدرا�سات  يف  املا�سي 

قدم من بعدهم االأملان مع هاينز غاوبيه مبنهجيٍة 

م�ستجّدٍة يف درا�سة الواحات الُعمانية وتطورها.

اهتم  من  جند  فلم  الهولندي  اال�ست�رشاق  يف  اأم��ا 

بالدرا�سات الُعمانية اإال قّلة من الباحثني منهم فان 

دونزل الذي اهتم بكتابات ال�سيدة �ساملة بنت �سعيد 

بن �سلطان )1991( والبحث عن حياتها ال�سخ�سية. 

اأما املوؤرخون الهولنديون فتعترب كتابتهم معا�رشة 

املا�سي،  القرن  من  الثمانينيات  مع  بداأت  اأغلبها 

الن�سو�س  عن  درا�سة  دون  الذي  فلور  وليم  فهناك 

املبكرة لالت�سال بني ُعمان وهولندا، ومن ثم تبعه 

من  اخلليج  عرب  عن  درا�سة  كتب  ال��ذي  ج.�سلوت 

خالل االأر�سيف الهولندي.

وهكذا تو�سعت روؤى اال�ست�رشاق عن ُعمان اإىل �رشق 

اأوروبا فكتبت البولندية باربرا بلو�سكي اأول موؤلف 

متكامٍل عن ال�سعر احلديث يف القرن الع�رشين.

املبداأ  حيث  من  ينفك  فلم  الرو�سي  اال�ست�رشاق  اأما 

تاأ�سي�س  منذ  مناهجه  يف  االأمل��اين  اال�ست�رشاق  من 

الرو�سية عام 1728م بالعلماء االأملان  االأكادميية 

ب���داأت  وه��ك��ذا  وع��ل��وم��ه��ا،  مناهجها  ت��ط��وي��ر  يف 

الرو�سي  العلمي  االهتمام  يف  الُعمانية  الدرا�سات 

من االجتاه الفلولوجي- التاريخاين فكتب فالدمري 

حمزة  اأب��و  خطبة  ع��ن  درا���س��ة  )1887م(  رو���س��ي 

املتعددة  درا�ساته  كرات�رشف�سكي  كتب  ثم  ال�ساري، 

اجلغرايف  التاريخ  وعن  ماجد  بن  اأحمد  املالح  عن 

العربي، ثم بداأت يف التو�سع اإىل اأوكرانيا يف اأواخر 

القرن الع�رشين حيث كتب بروزوف درا�سات متعددة 

عن ال�سري العقدية عند االبا�سية. بيد اأن واقع االأمر 

كان امل�ست�رشق البولندي غوروف�سكي احتفظ ببع�س 

املخطوطات االبا�سية– الُعمانية والتي جلبها من 

وحينما  باأوكرانيا،  لوقوف  بجامعة  اأفريقيا  �سمال 

االأوىل  العاملية  احلرب  خالل  املدينة  هذه  �سمت 

بتدخل القوات الرو�سية يف اأوكرانيا اأزيحت احلدود 
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البولندية اجتاه ال�رشق ولكن ظلت هذه املخطوطات 

حمتفظًا بها حتى االآن. 

j h j

اأ�سدر جوزيف  القرن املا�سي  يف اخلم�سينيات من 

اال�سالمي،  الفقه  عن  ال�سهريين  كتابيه  �ساخت 

امل�سادر  تاريخية  على  ن��ق��ده   
ّ
ان�����س��ب وفيهما 

اال�سالمية املبّك�رة، ويف الوقت ذاته كانت تطلعات 

الباحثني الي�ساريني / اال�سرتاكيني م�سادمة لفكرة 

باأُطروحة  ُتوِّج  والذي  بنقده  ومن�سغلة  اال�ست�رشاق 

»اجلديد«  اال�ست�رشاق  وكان   .)1978( �سعيد  اإدوارد 

درا�سة  وهو  منهجه  يف  اآخ��ر   
ً
منحنى ي�سق  حينها 

وكال  ال�سيا�سي  اال���س��الم  وت��ك��ّون  املبكر  اال���س��الم 

االجتاهني ال يزاالن يوؤثران على الدرا�سات اال�سالمية 

وتتجاذبهما الدرا�سات الالهوتية والدينية من جهة 

والعلوم  ال�سيا�سية  االأق�سام  اأو  اال�سالم  تّكون  لفهم 

االجتماعية ومن جهة اأخرى لفهم اال�سالم ال�سيا�سي 

ون�سوئه يف الو�سط االأوروبي.

بيد اأنه وهلل احلمد متكنت وزارة الرتاث والثقافة من 

طباعة الكثري من الرتاث الُعماين، مما مّكن الباحثني 

من االطالع على هذا املوروث الفكري، ولذا اعتربت 

اال�سالمية  امل�سادر  اأه��م  من  االبا�سية  امل�سادر 

واإ�سهاماتهم  اال�سالمي  التكوين  فرتة  يف  املبكرة 

الفكرية، لقد اهتّم عمالقة التاريخ العقدي اال�سالمي 

فان  كجوزيف  الن�سو�س  بهذه  املعا�رشين  املبكر 

وباتري�سيا  كوك،  ومايكل  مادلوجن،  وويلفرد  اأ�س، 

حمققة  ن�سو�سًا  فن�رشوا  هايندز،  ومارتن  كرون، 

�سبق،  عما  مغايرة  وحتليالت  علمية،  ودرا���س��ات 

املنحى  ذات  اال�ست�رشاقية  الدرا�سات  فانتع�ست 

الروح  بهذه  الكال�سيكي  والفيلولوجي  التاريخاين 

وكذلك  الُعمانية،  العلمية  الدرا�سات  من  اجلديدة 

فالتدوين  الُعماين،  لال�سهام  م�ستجدة  روؤية  اأعطت 

يف  حينها  امل��ت��داول  الكالمي  واجل��دل  التاريخي 

يكادان  امليالديني  و10   9 القرنني  خالل  ُعمان 

يكونان االأرقى يف منطقة �سبه اجلزيرة العربية.

�ساعد  ق��رون  م��دار  على  ال��روؤى  يف  التنوع  هذا  اإن 

التاريخية  الُعمانية  الدرا�سات  واإن�ساج  فهم  على 

وال�سيا�سية،  واالجتماعية  والفلولوجية  والعقدية 

هذه  لدعم  الفرتة  ه��ذه  يف  نحن  يعنينا  ما  وه��ذا 

هو  عما  مغايرًة  واأفكاراً  روؤًى  لتتناول  الدرا�سات 

�سائٌد، وتعني على احلوار الفّعال بني الذات واالآخر.
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ابن عربي،  ب�سوت  »االألف«  ال�سادرة �سمن جمموعة  بورخي�س  تهم�س ق�س�س    

تهم�س بهدوء وال جتهر به، الأن القا�س ي�ستح�رش لغته وفكره و�سوره الت�سبيهية 

لكنه يتعّمد حجبه. كما اأنه بذكاء اأدبي متميز، ال ي�ستح�رش مادة االآخر باال�ست�سهاد 

َفة ويذيبها بني ثنايا ن�سه كي ال تظهر. لذا،  اأو باالإحالة، اإمنا يبدد املادة املوظَّ

اإال بعد جهد وموؤان�سة بن�سو�س  االأندل�سي جليا  لل�سيخ  ال�سويف  ال�سوت  ال يبدو  

بورخي�س، التي تتمنع عن االإف�ساح عن خلفيتها وع�سدها الفل�سفي. وقبل اأن نبني 

ف 
ّ
جتليات ال�سوت ال�سويف البن عربي يف منت بورخي�س االأدبي، يجدر بنا اأن نعر

بهوية وثقافة م�سدره.

جتليات »األف« ابن عربي 

يف ق�شة »الألف« لبورخي�س 

كاتبة واأكادميية من اجلزائر

عائ�صـــــة زمــــام



بن  اأحمد  بن  علي  بن  حممد  هو  عربي  ابن  ال�سيخ 

عبد اهلل احل�امتي الطائي من ولد عبد اهلل بن حامت 

اأخي ال�سحابي عدي بن حامت، ويلقب مبحيي الدين، 

اأو  باحلامتي  ويعرف  بكر  واأبا  اهلل  عبد  اأبا  وُيكنى 

الطائي. ولد ال�سيخ ابن عربي يف �سهر رم�سان �سنة 

يف  مي�الدية   1164 لعام   الوافق  للهجرة    558

اأئمة  والده من  االأندل�س. كان  مدينة مر�سية �رشقي 

ر�سد   البن  �سديقا  وك�ان  والزهد،  والفقه  احلديث 

فيل�سوف قرطبة. ويف عام  568 هجرية، انتقل ابن 

فاأقام  باإ�سبيلية،  لالإ�ستقرار  واأ�رشت�ه  الطف�ل  عربي 

بها حوايل ع�رشين عاما. در�س ال�سيخ ابن عربي يف 

اإ�سبيلية عند ال�سيخ اأبي بكر بن خلف، وقراأ على يديه 

القراءات ال�سبع ودر�س التف�سري واحلديث.  

اأ�سهر  اإىل  اأب���وه  اأ�سلمه  ال���ق���راءات،  اأمّت  وعندما 

من  مبكر  وق��ت  يف  ف�سمع  والفقه،  احلديث  رج��ال 

الوليد  و»اأب��ي  اجل��د«  بن  و»احلافظ  زرق��ون«  »اب��ن 

كما  ن�رش«.  بن  احل�سن  »ابن  وال�سيخ  احل�رشمي« 

»اأبي يعقوب يو�سف بن  ال�سيخ  اأي�سا على يد  در�س 

خلف الكومي« وال�سيخ »حم�مد بن خل�ف اللخمي«. 

العبا�س  »اأب��ي  ال�سيخ  من  الت�سوف  علوم  واأخ��ذ 

العريبي« و» فاطمة القرطبية« وال�سي�خ »اأبو عمران 

من  الع�رشينات  ويف  املريتلي«  عمران  بن  مو�سى 

عمره، اختار ابن ع�ربي اخل�ل�وة و الت�سوف.

بعدة  عربي  اب��ن  ال�سيخ  ق��ام  العلم،  طلبه  واأث��ن��اء 

املغرب  زار،  فقد  �ستى،  ملناطق  وزي��ارات  رح�الت 

وتون�س عدة مرات، واأقام هناك لفرتات متقطعة ثم 

ارحتل اإىل امل�رشق للحج عام 598 هجرية/ 1201 

ميالدية. ومل يعد بعدها اإىل االأندل�س، ويف امل�رشق 

اأقام يف م�رش مدة ق�سرية، ثم انتقل اإىل مكة، وعكف 

على العبادة والتدري�س يف امل�سجد احلرام، ويقال انه 

اأ�رشارا وعلوما  اأفا�س اهلل عليه  اإقامته مبكة  خالل 

ذلك  بعد  املكية«.  الفتوحات   « كتابه  يف  اأودعها 

واملو�سل،  بغداد  زار  العراق حيث  اإىل  ال�سيخ  انتقل 

واجتمع برجالها ثم طاف يف بالد الروم واأقام فيها 

مدة، وقد اأكرمه ملكها امل�سلم »كيكاو�س«.

العراق  بني  طويلة  برحالت  ال�سيخ  قام  ذلك  بعد   

بدم�سق  اأخريا  لي�ستقر  وفل�سطني،  و�سوريا  وم�س�ر 

اأن وافته  اإىل  ل� 1223  عام 620 هجري واملوافق 

هجرية   638 �سنة  ال��ث��اين  ربيع  �سهر  يف  املنية 

املوافق ل�سهر نوفمرب 1240، وقد دفن ب�سفح جبل 

بها �رشيحه  يوجد  التي  املنطقة  وت�سمى  قا�سيون، 

ال�سيخ  �سيت  ذاع  ال��دي��ن(.  حميي  )ال�سيخ  با�سمه 

»حميي الدين« يف علم الت�سوف وكتب فيه املئات 

من الكتب والر�سائل، زاد عددها عن خم�سمائة كتاب 

ح�سب »عبد الرحمن جامي« �ساحب كتاب »نفحات 

احلكيم«  »�سعاد  الدكتورة  ت��رى  فيما  االأن��دل�����س«. 

ومطبوع  خمطوط  مائتي  عن  يزيد  ما  هناك  اأن 

-1868( بروكلمان«  »كارل  منها  ذكر  كتبه،  من 

1956( »اأكرث من مائة وخم�سني عنوانا، مع التحقق 

من وجودها«)1(. 

ومن اأ�سهر موؤلفاته »الفتوحات املكية« و»ف�سو�س 

احلكم« وكتاب »تف�سري الق�راآن« الذي مل يتمه ب�سبب 

اإذ بلغ يف تف�سريه �سورة الكهف عند  اأجله،  انق�ساء 

االآية »وعلمناه من لدنا علما«. كما كتب اأي�سا كتاب 

و»ترجمان  امل�ستوفز«  و»عقلة  ال��دوائ��ر«  »اإن�ساء 

االأ�سواق« و»حما�رشة االأب�رار« و»التدبريات االإلهية 

املعنى  و»ك�سف  االإن�سانية«  اململكة  اإ�سالح  يف 

مقام  اإىل  و»االإ����رشا  احل�سنى«  االأ�سماء  تف�سري  يف 

و»الفتوحات  القد�سية«  و»االأح��ادي��ث  االأ����رشى« 

املدنية« وغريها من الكتب.

لكن كيف جتلى اأثر فكر ابن عربي يف الن�س االأدبي 

لبورخي�س؟ 

ابن  فكر  لتمثل  واحد  اأثر  يوجد  ال  اإنه  القول،  ميكن 

عربي، بل هناك اأ�سكال واأمناط لتمثل فل�سفته ولغته 

و�سوره التحليلية. وميكننا اأن نر�سدها فيما يلي: 

1-1  جتلي الألوهيهة / الكون فـي احلرف

 يعد كتاب »االألف« اأ�سهر موؤلف لبورخي�س، وهو عبارة 
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ن�س�رت الأول مرة عام 1949   عن جمموعة ق�س�سية 

عمودية  قراءة  وجتلي  )االأرجنتني(،  اآير�س  ببوين�س 

ملنت ن�سو�سه بو�سوح نوعيةالبعد الالهوتي للق�ّس 

االأدبي عن�د بورخي�س، فرغم اأنه يجهد القارئ بتوزيع 

تركيزه على اأكرث من جهة اأدبية، ومذهبية ودينية اإال 

وجليا  طاغيا  يظل  االإ�سالمي  ال�سويف  الن�س  اأثر  اأن 

بني كلماته، واإن كان اكت�سافه لي�س هينا ملن يجهل 

لغة الن�س امل�سدر ومعانيه، ورموزه. كما اأن توظيف 

مثل هذا الن�س لي�س ي�سريا يف احلقل االأدبي، ال �سيما 

واأن بورخي�س اختار ن�سو�س ابن عربي التي تتجاوز 

املنطق وحدود العقل اأحيانا، ليلقحها بخياالت االأدب 

وفن ال�رشد. 

ا�ستثمار  اآثر  لكنه  التحدي  هذا  اأدرك  اأنه  ونح�سب    

اأو�س�اط قرائ�ه، كنوع من  ن�سو�س غري رائجة لدى 

به  يخرق  جديد  وكتقليد  منفرد،  باإبداع  املباغتة 

توقعات متلقيه. ولعله لهذا ال�سبب، ُعّد ه�ذا القا�س 

القراء  على  ت�سفي  ن�سو�سه  ق��راءة  الأن  متميزا، 

»كلود  تعبري  حد  على  وتغريهم،  العبقرية  �سفة 

االأدب��ي بل  الأن��ه ال يف�سح عن خطه  م��وري��اك«)2( 

ثقافت�ها  ويف  لغته�ا  يف  معق�دة  ن�سو�س�ا  ي�ستثمر 

تبدو  اأدب��ي��ة  ن�سو�س  اإىل  ليحولها  االأ�سليتني، 

اأ�س�رار  تغ�ذو  ثم�ة  وم�ن  باالإجابة.  تبوح  ال  ملّغزة 

حني  والغمو�س  التعتيم  م�ساعفة  امل�سدر  الن��س 

ولغة  بيئة  اإياها يف  القا�س كتابتها، مدجما  يعيد 

مغ�ايرتني، ناهيك عن منط اإعادة متثلها الذي يغري 

يف االأ�سل ويحرفه.  

واجهة  لتكون  »االأل���ف«  ق�سة  بورخي�س  اخ��ت��ار 

ملجموعته الق�س�سية دون باقي عناوين الق�س��س 

لوقع  اأدب��ي  بحد�س  االنتقاء  هذا  ويوحي  االأخ��رى. 

لهذا  واإ�سهار  ف�سول  وباإثارة  القراء،  على  العنوان 

الن�س ب�سكل خا�س، اإميانا منه – على ما يبدو - 

املتل�قني،  �ستف�اجئ  التي  االأدبية  التجربة  بنوعية 

ا�سما  اللغة ليكون  اأبجدية  اأن انتقاء حرف من  ذلك 

للكت�اب لي�ست تقليدا �سائعا يف االآداب، لكنه منت�س�ر 

هذا  يحيلنا  اإذ  امل�سلمني،  املت�س�وفة  لدى 

االأل����ف«)3(  ل���»ك��ت��اب  مبا�رشة  ال��ع��ن��وان 

ق�رشية  اإحالة  هنا  نٌدعي  وال  عربي،  البن 

بل  العنواين،  التطابق  بحكم  امل�سدر  لهذا 

احلريف  التنا�س  بحكم  مبدئيا  اإليه  ن�سري 

عن  املعلنتني  ال��ع��ن��وان��ني  جملتي  ب��ني 

واالآخ��ر  ق�س�سي  ���رشدي  اأحدهما  ن�سني 

ينفي  ال  هذا  كان  واإن  اإ�سالم�ي.  �سويف 

باأن بورخي�س يربر �سمنيا- ولرمبا خطاأ 

ي�سكت  التي  االإحالة  هذه   - وعي  وب��دون 

ابن  لو�سف  حماكاته  خ��الل  م��ن  عنها، 

اأي�سا،  ولفل�سفته  بل  االأل��ف  حلرف  عربي 

م�سطلحاته  بع�س  اعتم�اد  ع�ن  ف�سال 

بنف�س حمولتها ال�سوفية.

يف جو يجمع بني الو�سف الواقعي وال�رشد 

ق�سة  يف   بورخي�س  ي�ستعر�س  ال�سحري 

الق�س�سية،  ال�سخ�سية  �سدمة  »االأل�����ف« 

التي مينحها  بورخي�س ا�سمه، عندما تتلقى 

يوما مكاملة هاتفية من قريب، يخربها اأنه يعار�س 

هدم بيته الأن ذلك �سيوؤدي اإىل فقدانه حرف االألف 

بورخي�س  ينتقل  وعندما  البيت.  بقب�و  امل��وج��ود 

)ال�سخ�سية الق�س�سية( اإىل ذاك البيت يتفاجاأ بروؤية 

حرف االألف:

 »... حينئذ راأيت االألف. 

...... يف اجلزء ال�سفلي من درجة ال�سلم، اإىل اليمني، 

ومي��س  ذات  االأل��وان،  مموجة  �سغرية  دائرة  راأيت 

اأنها  اعتقدت  االأمر،  بادئ  يف  تقريبا.  العني  يوؤذي 

تتحرك دائريا ثم تبينت اأن تلك احل�ركة ك�انت خداعا 

ب�رشيا نتيجة لتالحق العرو�س ال�رشيعة داخلها. قد 

يكون قطر االألف �سنتيمرتين اأو ثالثة بيد اأن احليز 

اخت�سار يف حجمه. بال  هناك  كان  الكوين جميعه 

كل �سيء )�سفحة املراآة مثال( كان اأ�سياء ال نهائية، 

الأنني بالطبع كنت اأراه من كافة اأنحاء الكون«.)4(

هذا الو�سف الغريب  لروؤية احلرف ال يختلف كثريا 
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عما و�سفه ال�سيخ ابن ع�ربي حل�ريف اله�و، فذات يوم 

اأر�سية  فعلى  جدا:  حادة  ب�رشية  هلو�سة  »اأ�سابته 

من النور االأحمر ظهر لعيني�ه �سك�ل هند�سي ذو لون 

ال�سوفية  عند  يدل  الذي  »هو«،  با�سم  يحيط  اأبي�س 

ابن عربي  �ساهد  فلم�ا  امل�سخ�سة هلل،  املاهية  على 

ذلك غ�سي عليه.)5(

يقول يف كتابه الفتوحات يف جزئه الثاين: »يف ليلة 

�سهر  من  الرابعة  الليلة  وهي  الف�سل،  هذا  تقييدي 

املوافقة  و�ستماية  وع�رشين  �سبع  �سنة  االآخر  ربيع 

ليلة االأربعاء الذي هو يف ع�رشين من �سهر )�سباط(، 

�سهودا  االإلهية  الهوية  ظاهر  الواقعة  يف  راأي��ت 

يف  ذلك  قب�ل  راأيته�ا  ما  حمققا،  �سهودا  وباطنها 

م�سهد من م�ساهدنا، فح�سل يل من م�ساهدة ذلك من 

ذاقه...  من  اإال  يعرف�ه  ال  ما  واالبتهاج  واللٌذة  العلم 

�سوره  فمن  هو،  كما  الهام�س  يف  مثاال  و�سورتها 

ال يبدله، وال�سكل نور اأبي�س، يف ب�ساط اأحمر له نور 

وال  علمت  وال  راأي��ت  فما  اأرب��ع...  طبقات  يف  اأي�سا 

تخيلت، وال خطر على  ق�لبي مثل �سورة ما راأيت يف 

هذه الهدية. ثم اإنها له حركة خفيفة يف ذاتها اأراها 

واأعلمها من غري نقلة وال تغري حالته وال �سفة.«)6( 

  يلتقي اإذن الن�سان يف امل�ساهدة العينية للحرف، 

حريف  عربي  اب��ن  وراأى  األفا  بورخي�س  راأى  فقد 

ال�)هو(، وكالهما جتلى له احلرف يف هالة �سوئية:

_ ابن عربي: 

  راأى الهو على �سكل نور اأبي�س ���������� يف ب�ساط من 

النور االأحمر ���������� اأ�سابه بهلو�سة ب�رشية. 

_ بورخي�س:  

 �ساهد االألف �سمن موجة من االألوان ذات ومي�س 

�������� يوؤذي العني �������� يف حركة ذات خداع ب�رشي.

وقع  يف  يتج�سد  ال  ههنا  املوقفني  بني  التما�س  اإن 

اخلداع  االأذى/  تالها  التي  )املفاجاأة   _ امل�ساهدة 

يف  وال  ب�رشية(،  هلو�سة  اأبي�س/  نور   � الب�رشي 

مو�سوع امل�ساهدة_ )احلرف اأو احلرفان(_ فح�سب، 

وال��ذي  ال��ن��وراين  امل�ساَهد  ه��ذا  ظهور  �سكل  يف  بل 

اأحاط به النور. مما جعل الن�سني يلتقيان يف ن�ف�س 

التفا�سيل ومالمح جتلي احلروف. ف�سال عن كون 

يف  التج�لي  حتقق  يف  مب�سدره  يحتذي  بورخي�س 

اأجواء تطغى فيها العزلة والبعد عن عيون االآخرين 

يف  النزول  ل�سخ�سيته  يختار  اإذ  احلرف،  روؤية  عند 

القبو، واالنتظار يف مكان مظلم حتى يظهر االألف. 

»اأ�سني  االإ�سباين  الباحث  كان  ال�سياق،  هذا  ويف   

ح�سول  ل�رشوط  حتديده  يف  ���رشح  قد  بالثيو�س« 

املكا�سفة، باأنها ال تتم اإال بالتخلي عن املخلوقات 

التي حتول بينها وبني اهلل، باعتبارها حجبا متنع 

ن�س  اأن  هذا  معنى  االإلهيني.  وال�رش  اجلالل  اإدراك 

ابن عربي يف مو�سوع  يتقاطع مع ن�س  بورخي�س 

قد  االأرجنتيني  الكاتب  واإن كان  التجلي و�رشوطه، 

انتقى اأجواء بيتية يف ت�سكيل ن�سه الق�س�سي.

ق�سته  اأ�ًس�س  بورخي�س  اأن  جند  اآخ��ر،  جانب  من   

احلروف  جمموع  من  العربي  االأل��ف  حرف  منتقيا 

الهند�سي  ت�سكيله  يف  ي�سبه  ح��رف  وه��و  االأخ���رى، 

للم�سهد  عربي  ابن  ال�سيخ  و�سعه  الذي  الر�سم  نف�س 

الذي راآه حني جتلى له الهو، حيث وثقه يف هام�س 

هنا  يغريه. ومن  باأالٌ  ي�سوره  ودعا كل من  كتابه، 

فاإن احلرفني يختلفان نطقا ويتقاطعان ر�سما، ذلك 

اأن ت�سكيل حرف االألف العربي ي�سبه يف االأ�سل راأ�س 

اليهود،  الاٌلهوتيني  حتليالت  ح�سب  بقرنني،  ثور 

ويرمز ب�سكله هذا اإىل القوة اجلن�سية 

واخل�سوبة، كما يرمز القرنان اإىل قدرة تاأثري املعلم 

اأثالم  عن  ينحرف  اأن  ينبغي  ال  ال��ذي  تلميذه،  يف 

املعرفة التي خطها له، ويق�سد بها تعاليم التوراة. 

 وما يثري االنتباه والده�سة يف اآن واحد، اأن ر�سم هذا 

كبري  ح�د  اإىل  ي�سبه  بورخي��س  انتقاه  الذي  احلرف 

ما �سوره ابن عربي مل�سه�د اله�و الذي راآه، وهوما 

اأيقظ  قد  ال�سكلني  متا�س  كان  اإذا  نت�ساءل  يجعلنا 

واأنه  خا�سة،  بورخي�س،  ذاك��رة  يف  العربي  االأل��ف 

يقفز  ثم  القباالة،  يتحدث عن م�سدره يف  ينفك  ما 

اإىل ذكر امل�سادر االإ�سالمية. ويتمثل ت�سكيال م�سهد 
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الهو، ور�سم حرف االألف العربي كاالآتي:

  م�سهد الهو كما وّثقه ال�سيخ ابن عربي

اأما االألف العربي، فيتمثل ر�سمه كالتايل:

 

احلرف األف يف اللغة العربية

واال�ست�سهاد  ال�سكلني،  يف  ال��ت��ق��ارب  ه��ذا  ورغ��م 

اإال  الق�سة،  يف  مرة،  من  اأكرث  وامل�سلمني  باالإ�سالم 

وم�سادره،  مقروءاته  بعر�س  املولع  بورخي�س  اأن 

ال يذكر ا�سم ابن عربي يف ن�سه، بل ي�راوغ م�سلال 

اأعلنت يف حوار  اأرملته  اأن  اأخرى. غري  اأ�سماء  بذكر 

اأجراه معها املغربي »حممد اآيت لعميم« ع�ام 1999 

احت�سنتها  التي  لوفاته  املئوية  الذكرى  مبنا�سبة 

للغة  حبه  فرط  من  بورخي��س  اأن  اأعلنت  مراك�س، 

من  االأول  باحلرف  موؤلفاته  اأح��د  عنون  العربية 

احلرف  هذا  قيمة  »ا�ستمد...  اأنه  م�سيفة  اأبجديتها، 

من خالل قراءاته البن عربي الذي يعترب اأن حرف 

رمزيته  من  قوته  وي�ستم�د  احل��روف،  اأ�سل  االأل��ف 

االإلهية.«)7( 

كليا،  و�ساحبه  امل�سدر  يحجب  القا�س  اأن  غري   

خ�سو�سا  وبالقبااله  اأخ��رى،  باأ�سماء  م�ست�سهدا 

مع  لكن  العربي.  ولي�س  العربي  االألف  اإىل  لالإحالة 

ذلك، يطغى �سحر امل�سدر امل�سك�وت عنه الذي يفتنه 

دون  لكن  العام  اإط��اره  منه  يفلت  اإذ  يبدو،  ما  على 

تعيني اال�سم. 

يقول بورخي�س بعد �سدمة م�ساهدة االألف:

يف  لي�رشفون  م�سابهة،  حالة  يف  املت�سوفة،  »اإن 

مت�س�وف  يتحدث  االألوه�ة  اإىل  فلالإ�سارة  الرمز: 

فار�سي عن طائر هو ب�سكل ما كل الطيور، ويتحدث 

كل  يف  مركزها  دائرة  عن  االأن�سوليني«   »اأالنو�س 

ويتحدث  مكان،  اأي  يف  مدارها  يوجد  وال  مكان 

نف�س  تتج�ه يف  اأربعة وجوه  له  حزقيال عن مالك 

)ال  واجلنوب  وال�سمال  والغرب  ال�رشق  نحو  الوقت  

اأذكر هذه امل�سابهات غري املتخيل�ة هنا عبثا، فثمة 

عالقة بينها وبني االألف(«.)8( 

 يطلق القا�س اإذن ا�سم املت�سوفة ب�سكل عام، لكنه 

ال يحدد ا�سم املت�سوف االأول، بل ي�ورده نكرة م�سريا 

فقط اإىل اأ�سوله الفار�سية، اأما بقية االأمثلة فيوردها 

القا�س  اأن  اإىل  اأخ�رى  اإ�س�ارة  باال�سم كامال. وه�ذه 

يجهر باأ�سماء بعيدة ويتكتم عن االأ�سماء القريبة من 

طيف  اإبعاد  اإذن،  بورخ�ي�س  يح�اول  م�سدره.  ن�س 

اإليه  ، يحيل  اأخرى  اإليه مرة  ابن عربي، لكنه يحيل 

احلرف  روؤية  م�سهد  على  التعليق  ي�ستعجل  عن�دما 

يف  ي�رشي  الذي  العام  احلقل  اأي  املت�سوفة،  بذكر 
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فلك�ه ن�س�ه، قائال »اإن املت�سوفة يف حالة 

التي  االأ�سماء  بع�س  اأن  غري  م�سابهة«، 

يذكرها ويوؤكد على عدم عبثي�ة اال�ست�سهاد 

ي�رشده،  م��ا  م��ع  م�سابهة  حتقق  ال  بها، 

ل�سببني اثنني:

يف  ترد  مل  احلرف  روؤية  واقعة  اأن  اأولهما 

العطار  الدين  لفريد  الطري«  »منطق  كتاب 

الفار�سي، ومل ترد اأي�سا لدى رجل الالهوت 

-1120( االن�سوليني«  »اأالنو�س  الفرن�سي 

1202( اللذين يذكرهما الكاتب. وثانيهما 

اأن امل�سابهة التي اأوردها ال تقع على تخوم 

تقاطع  تق�ع يف  بل  التي ذك�رها  امل�سادر 

هذه امل�سادر مع امل�سدر االأول، واملتمثل 

غري  عددا  واأن  خا�سة  عربي،  ابن  فكر  يف 

قلي�ل من الباحثني وامل�ست�رشقني يوؤكدون 

تاأثري املت�سوف االأندل�سي يف املت�سوفني 

من  ج�اوؤا  الذين  وامل�سيحيني  امل�سلمني 

نفي  تعٌجل  باأن  يوحي  ما  وهو  بعده.)9( 

بتاأثي�ر  واالعت�راف  تاأكيدها  اإىل  اأدى  امل�سابهة 

الن�س امل�سدر.  

  ومن ثمة فاإن العالقة بني بع�س الن�سو�س التي 

األِفه هي عالقة متعدية تتم  ذكرها بورخي�س وبني 

هذا  ويف  عربي.  ابن  هو  م�سرتك  ر  موؤثِّ و�سيط  عرب 

ال�سياق، اأورد »اأبو الع�ال عفيف�ي« )1966-1897( 

االأندل�سي،  املت�سوف  كتب  بع�س  على  تعلي�قه  يف 

اأنه »ما من �سويف  اإ�سالمي اأتى من بعد ابن عربي، 

فار�سيا  اأم  كان  عربيا  �ساعر،  غري  اأم  كان   �ساعرا 

وحي  عن  ونط�ق  مب�سطلح�ه،  تاأثر  اإال  تركيا،  اأم 

اأن  الكاتب االأرجنتيني واإن و�سفه  اإال  كلمه«.)10( 

باالإ�رشاف يف  اإ�سارته اإىل االألوهة اإال اأنه مل  يذكره 

باال�سم. وكاأن به، يعمد اإىل التمويه مب�س�ادر اأخ�رى 

حت�جب الن�س االأ�سلي.

غري اأن الن�س يقاوم العتمة  فتك�سف بع�س التلميحات 

عن امل�سكوت عن�ه، عندم�ا يرب�ط �ساحب االألف بني 

روؤية احلرف وبني االألوهة مثلما وردت عند ال�سي�خ 

على  فين�سج  راآه��ا،  حقيقية  ك�واقع�ة  الدين  حميي 

منوالها بورخي�س م�سهدا مماثال ويدافع عن واقعيته 

من خالل اتهام االآخر باملبالغة يف الرمز. كما يوؤكد 

عربي  ابن  ن�سو�س  من  مادته  ا�ستعطاء  بورخي�س 

عندما يبوح جهرا، مبا �سمت عن�ه يف ن�س »االألف« 

اأخرى. ففي ق�سة »املعجزة ال�رشية«  داخل ق�س�س 

الق�س�سية  ال�سخ�سي�ة  املكتبي�ني  اأحد  ي�ساأل  عندما 

»هالديك«:

عن  »اأب��ح��ث  ال�سخ��سية  جتيب  ت��ب��ح��ث؟«،  »ع���ٌم 

اأحد  يف  موج�ود  ال��رب  »اإن  املكت�بي  فريد  ال��رب« 

احلروف...«)11(

 هذا االقرتان بني االألوهة وبني احلرف لي�س جديدا، 

فقد قال به املت�سوفة امل�سلم�ون، من ذلك »احل�سني 

ال��ذي  مثال   )922-858( احل���الج«  من�سور  ب��ن 

اعترب احلروف » اآياته ووج�وه اإثب�اته« وكذا ال�سيخ 

و�سف  ال��ذي   )826-767( اجليلي«  الكرمي  »عبد 

احلرف باأنه »هو اال�سم وال�سفة االإلهية«)12(. لكن 

االألف  ق�سة  ففي  مرتني،  املوقف  يق�لب  بورخي��س 

يرى الكون يف هذا احلرف، اأما يف ق�سة »املعجزة 

يعدم  لكنه  احلرف  يف  الرب  بوجود  فيقر  ال�رشية« 

روؤيته فيه. ورغم تردده يف الف�سل بني املفهومني 

يف�رش  ينفك  ما  اأنه  اإال  الكلمتني،  بني  باالأحرى  اأو 

اأحدهما باالآخر. ال�سيما واأن�ه ال ي�سف ظاهر االألف 

بقدر ما ي�سف باطنه، فقد بكت عيناه عندم�ا راأى 

»ذلك ال�س�يء اخل�ف�ي واحلد�سي«)13(.  

من هنا، فاإن بورخي�س مل يحاك فنيا م�سهد الروؤية 

حاكى  ولكنه  هو(،  )االأل��ف/  فقط،  للحرف  العينية 

اأي�سا موا�سفات اأخرى الألف ابن عربي، الذي يرد يف 

كتبه باأنه قرين االأحدية اأي فردانية اهلل ووحدانيته، 

اأحد �سمد  اهلل  اأن  االألوهية، فمثلما  �رٌش  واأنه ي�سمر 

يتعلق كل اخللق برحمت�ه و لطفه، كذلك االألف تتعلق 

به كل احلروف االأخرى، وال يتعلق هو بها، لذلك عٌده 

)قيوم احل�روف(. يقول »… ملا كان االألف ي�رشي 
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مراتب  الواحد يف  �رشيان  كلها  احلروف  يف خارج 

قيوم  وهو  االألف  كتاب  �سميناه  لهذا  كلها  االأع��داد 

احلروف وله التنزيه والقبلية وله االت�سال بالبعدية 

فكل �سيء  يتعلق به وال يتعلق هو ب�سيء«.)14( 

رمزا  اأو  خطيا،  القلم  ير�سمه  نق�سا  احلرف  يعد  مل   

مطبوعا بتعريف اللغويني، واإمنا غذا �رشا، الأنه لي�س 

ذات  �سورة  هو  واإمنا  ل�سوت  �سكلية  �سورة  جمرد 

يخفي  الذي  حجابه  هو  احلرف  �سكل  فكاأن  باطن، 

»يف  مودع  الباطن،  يف  الدفني  �رشه  الأن  مكنونه، 

النقط«)15( على حد قول الدكتور »عبد احلميد �سالح 

بورخي�س  يوليه  بالباطن  االهتمام  هذا  حمدان«. 

اأهمية ق�سوى، اإذ يبطل �سحر م�ساهدة االأل�ف الظاهر 

يف القبو، بالك�سف عن اأ�رشار اأكرث تعقيدا ظهرت يف 

باطن احلرف. فكاأنه مل يتخذ من األفه �سوى حجاب  

ا�ستودعه من �سور. ومن  الكالم عما  لي�سرت�سل يف 

االألف  ل�سكل  ال�رشيعة  الربقية  الروؤية  تتحول  ثمة، 

اإىل م�ساهدة طويلة ملظاهر متعددة تختلف اأمكنتها 

واأزمنتها. 

  و�سنو ابن عربي الذي و�سع كتابني اأحدهما حول 

اأّلف  »ال��ب��اء«،  واالآخ��ر حول حرف  »االأل��ف«  حرف 

بورخي�س ق�ستني، اختار الإحداهما احلرف االأول من 

االأبجدية العربية على حد قوله، و عْن�َون ق�سة اأخرى 

لتمجيد  مقدمتها  �سخر  التي  بابل«،  ب�»يان�سيب 

القا�س  يعر�سها  �سخ��سية  خالل  من  الباء،  حرف 

�سبابته،  ُقِطعت  بابل،  �سبي  من  يهودي  مبالمح 

عن  عبارة  هو  بطن�ها،  على  قرمزيا  و�سما  حتمل 

حرف »بيث« وهو ثاين حرف يف االأبجدية العربية، 

هذا  اأن  غري  العربية.  احل��روف  يف  الباء  ويقابله 

ال�»بيث« هو حرف غري عادي، الأنه مينح ال�سخ�سية 

�سلطة  ب��درا،  الق�مر  فيها  يكتمل  التي  الليايل  »يف 

على الرجال الذين يحملون رمز حرف »غيمل« لكنه 

يدينون  الذين  »االأل��ف«،  حرف  لرجال  يخ�سع)ها( 

بالطاعة يف الليايل غري املقمرة الأولئك املو�سومني 

برمز حرف »غيميل«)16(.

بورخي�س  يحاول  احلريف،  الثالوث  هذا  �سوء  يف    

العربية يف ن�س  للح�روف  ا�ستثمار املعاين اخلفية 

ق�س�سي، م�ستعينا بدالالتها الرمزية مثلما جت�سدت 

البيث بالقوة  التوراة. فقد ربط بورخي�س حرف  يف 

�سلطة  ذا  اأحدهما  وجعل  بالطاعة،  االأل��ف  وح��رف 

على حرف »غيميل«، واالآخر خا�سع�ا له. واملتاأمل 

واحد  كل  اأن  يجد  للحروف  امل�سندة  ال�سفات  يف 

بال�سلطة  ينفرد  منها  اأحد  وال  لالآخر،  خا�سع  منها 

جتعله  الثاين  باحلرف  عالقته  اأن  طاملا  املطلقة، 

مواليا له، مثلما ميكن اأن نو�سح�ه يف ه�ذا ال�سكل:

 

  غيميل

   بيث

 كل حرف يبدو منفردا بال�سلطة، ويف الوقت نف�سه، 

مع  يت�ساوق  ما  وهو  اآخ��ر.  حرف  لتبعية  خا�سعا 

نظام  و�سف  على  تقوم  التي  الق�سة  مو�سوعة 

اجتماعي حتكمه  امل�سادفة »مع اإلغاء كل اإمك�انية 

االإرادة.«)17( ح�سب حتليل  اأو حرية  احلرة  لالإرادة 

ال  لكنه  الق�سة.  لهذه  �سارلو«  »بياتريث  الباحثة 

بورخي�س  منحها  التي  االألف  �سفات  مع  يت�ساوق 

على  بل  )االأل���ف(.  ال�سابق  ن�سه  يف  احل��رف  لهذا 

االألف يف ق�سة »يان�سيب  النقي�س من ذلك، يفتقد 

بابل« لال�ستقاللية، على خالف االألف امل�ساَهد يف 

خالف  وعلى  ال�سخ�سية،  بورخي�س  قبل  من  القبو 

االألف العربي اأي�سا الذي يعد حرفا متَبعا ال تابعا، 

الأنه منه ا�ستقت احلروف. 

  غري اأن بورخي�س بتاأثري التوراة، يهب البيث �سلطة، 
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طائعا،  االأل�ف  له  يذعن  هيبة،  »غيميل«  وح��رف 

واجتيازا:  عبورا  وحت��وال  حركة  ميث�ل  باعتباره 

التي تب�دو مر�سومة يف  ال�س�مة  ذهاب واإياب. وهي 

الن�س، من خالل اجتاه احلرفني االآخرين األف وبيث 

نحو غيميل. ومهما يكن، ف�اإن احلرف عن�د بورخي�س 

هالة  اأو  منه،  �سحرية  بانبعاث طاقة  دائما  يقت�رن 

االأ�سرية  الق�س�سية  ال�سخ�سية  غ�ذت  فقد  خ�ارقة، 

بف�سل  يرونها،  النا�س  يعد  فجاأة المرئية، حيث مل 

�سلط�ة »بي�ث«. 

ويبدو هذا املوقف االأدبي را�سخا عند بورخي�س يف 

عليه  ي�سفي  توراتيا،  تعامال  احلروف  مع  تعامله 

م�سحة �سوفية اإ�سالمية، بتاأثري من ابن عربي، وهو 

التمازج الفني الذي ي�سف�ي ع�ل�ى الن��س البورخي�سي 

غمو�سا وان�سدادا يف م�سالك ال�سطور لبلوغ املعنى.  

 1-2- امل�شاهدة / املكا�شفة:

اأ�سهده قائال  اأن احلق   اإذا كان ابن عربي قد ذكر    

فاإن  الع�سا«)18(،  واالأل��ف  مو�سى  »احل��روف  اإن 

معجزة  العربي  األفه  من  ي�سنع  اأن  اأراد  بورخي�س 

اأدبية كمعجزة االألف العربي الذي احت�وى ك�ل الكون 

امل�ساهدة  حماكاة  تتحول  وعليه،  االأل��وه��ة.  و�رش 

الو�سف  حماكاة  اإىل  املرئي  ب�سحرية  تت�سم  التي 

الذي يتطور عرب اأ�سطر الق�سة البورخي�سية اإىل تبني 

نف�س الطرح ال�سويف االإ�سالمي حول ح�رف االألف، 

مراآة �سغرية  االألف  ويغذو  األفا،  العامل  كل  يغدو  اإذ 

جتلي كل االأفعال وامل�ساِه�د العام�ة  واخلا�سة التي 

فقط.  واحدة  نقطة  يف  ال�سخ�سية  لبورخي�س  تراءت 

ماليني  راأي��ت  العمالقة،  اللحظة  تلك  »ففي  يقول: 

منها  اأي  يذهلني  ومل  والوح�سية  املمتعة  االأفعال 

نف�س  احتلت  جميعا  اأنها  م�ساألة  اأذهلتني  ما  بقدر 

النقطة دون تراكب ودون �سفافية.«)19( 

ليعر�س  امل�سهد  �سحر  بورخي�س  يبطل  جديد  من 

ال�سور  ك�ل  فقد جتلت  فتنة،  واأ�سد  اأقوى منه  �سحرا 

تراكب.  دون  واح��دة  نقطة  يف  االأف��ع��ال«  »ماليني 

لتحل  االأل�ف،  بروؤية  االإندها�س  ي��زول  وبالتايل، 

يف  جتمع  وق��د  الكون،  كل  م�ساهدة  �سدمة  حمله 

الك�ون يف �سور  اإنه باخت�سار جتلي  نقطة واحدة. 

�سغري  واح��د  ج�سم  عن  جميعها  �سدرت  متكرثة، 

�سوفيا،  و�سفا  النقطة  مينح  القا�س  اإن  اأي  جدا. 

باعتبارها »�رش االأ�رشار« والفي�س الذي انبج�س منه 

العامل. وباعتبارها اأي�سا الواحد الذي انب�ثقت منه/ 

فيه الكرثة.  

 وقد ورد هذا طرح لدى املت�سوفة باإ�سهاب خا�سة 

لدى ال�سيخ ابن عربي، اإذ ت�ستاأث�ر النقط�ة باهتمامه، 

ويفرد لها حتليالت وا�سعة يف خطابه ال�سويف، كما 

من  العديد  كتابات  يف  اأي�سا  النقطة  مو�سوع  ورد 

احل�الج  مثال  ذلك  من  امل�سلمني،  ال�سوفية  رجال 

الذي يرى اأن » علم االألف يف النقطة، وعلم النقطة 

يف  االأزل  وعلم  االأزل،  يف  االأ�سلية  املعرفة  يف 

الهو  وغيب  اله�و،  غ�يب  امل�سيئة يف  وعلم  امل�سيئة، 

»لي�س كمثله �سيء«)20(.

  كما اأن النقطة كثريا ما تقرتن يف كتب املت�سوفة 

الكون  ولن�ساأة  ل��ه  م�سدرا  باعتبارها  ب��االأل��ف، 

اأي�سا)21(. وهو ما يتج�لى يف قول ابن ع�ربي عندما 

ي�سف االألف باأنه« نقطة الدائرة وحميط�ها، ومركب 

اآخر من  العوامل وب�سيطها«)22(، ويقول يف مو�سع 

اأن  اإن »اأ�سل االأ�سكال اخلط، كما  الفتوح�ات املكية 

اأ�سل اخلط النقطة واخلط هو االألف، فاحل�روف منه 

ترتك�ب واإليه تنح�ل فهو اأ�سلها »)23(. 

  اإذن، فالنقطة عنده هي اأ�سل للحرف واخلط والكون 

بورخي�س  عند  جت�ٌس�د  ال�سويف   الت�سور  هذا  معا. 

و�سفا و�رشدا يف ق�سته، عندما راأى  يف نقطة واحدة 

خمتلفة،  واأزمنة  و�سحارى  واأحياء  قارات  )االألف( 

�سفحات  جميع  ويف  احل��روف  كل  اأي�سا  راأى  كما 

الكتب عرب األفه الذي جتلى نقطة ا�ستوعبت كتابات 

وجغرافيا وتاريخ وذكريات متنوعة:

راأيت  وامل�ساء،  الفجر  راأي��ت  الزاخر،  البحر  »راأي��ت 

ف�سيا  عنكبوت   ن�سي�ج  راأي��ت  اأمريكا،  يف  احل�سود 
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)كانت  حمطمة  متاهة  راأيت  اأ�سود،  هرم  مركز  يف 

تتفح�س  تنتهي  ال  متجاورة  عيونا  راأي��ت  لندن( 

مرايا  كل  راأي��ت  م��راآة،  يف  تنظر  كاأنها  يف  نف�سها 

راأيت  �سورتي،  تعك�س  مل  منها  اأيا  اأن  بيد  الكوكب 

راأيته  كنت  بالطا  »�سولري«  ب�سارع  خلفي  فناء  يف 

منذ ثالثني عاما يف دهليز منزل ب� »فراي بنتو�س« 

بخار  معدنية،  عروقا  تبغا،  جليدا،  عناقيد،  راأي��ت 

حبة  وكل  حمدبة  ا�ستوائية  �سحراوات  راأي��ت  ماء، 

اأن�ساها،  لن  امراأة  »انفرن�س«  يف  راأيت  رمالها،  من 

راأيت  العنيفة واجل�سد املت�سامخ،  الراأ�س  راأيت فروة 

اجلاف  الطني  من  دائرة  راأيت  ال�سدر،  يف  �رشطانا 

حمل �سجرة  يف الطريق، راأيت منزال يف »ادروجيه« 

قام  لبلينيو�س،  اجنليزية  ترجمة  اأول  من  ون�سخة 

بها فيلمون هوالند، راأيت يف ذات الوقت كل حرف 

يف كل �سفحة )يف ال�سغر كنت اأتعجب الأن حروف 

اأي جملد مغلق ال تختلط وت�سيع اأثناء الليل(، راأيت 

راأيت غروبا يف »كريتارو« الح  الليل والنهار معا، 

غرفة  راأي��ت  »بنجاال«،  يف  وردة  لون  يعك�س  كاأنه 

نومي خاوية...«)24( 

يف  وبالذات  املت�سوفة  لغة  يف  مكثفا  ورد  ما  اإن 

االألف  ح��رف   حول  عربي  البن  ال�سويف  اخلطاب 

الذي ا�ستودعت فيه كنوز االأ�رشار، يحاول بورخي�س 

تفكيكه وتو�سيعه اإىل عنا�رش �رشد �سحرية يف خطاب 

تخييلي يغرق يف الغمو�س. ذلك اأنه يعمد اإىل طم�س 

مو�سوعته ليجعل منها ا�ستعارة مفتوحة على كافة 

االحتماالت، دون اأن يحيد عن موا�سفات اأطر الن�س 

امل�سدر، بل اإنه يتبنى نف�س اال�سطالحات ال�سوفية 

ويدجمها دجما يف ن�سيج ق�سته.

 اإن حرف االألف يغدو عنده »نقطة يف الف�ساء حتوي 

املوجودات  كل  فيها  وترتاءى  النقاط«)25(  كافة 

الكتب،  يف  املطوية  االأخ��رى  احل��روف  ذلك  يف  مبا 

واالأر�س كلها، فريى »االأر�س يف االألف واالألف يف 

االأر�س مرة اأخرى، واالأر�س يف االألف«)26(، وا�سفا 

من  �سوفية  م�سحة  عليها  تطغى  باألفاظ  ذلك  كل 

وبحزن  نهائية  ال  بقد�سية  »�سعرت  قبيل: 

منظومة  »راأي��ت  قوله  يف  اأو  نهائي«،  ال 

احلب والتحول بعد املوت«، اأو »وبكيت الأن 

عيني راأتا ذلك ال�سيء اخلفي احلد�سي الذي 

ينتحل الب�رش ا�سمه مع اأن اأيا منهم مل يره: 

الكون كما مل يدر مبخيلة اأحد«)27(.

واح��دة،  نقطة  م��ن  ال��ك��ون  ك��ل  تدفق  لقد 

لكل  ُمظِهر  اإىل  الظاهر  احل��رف  وحت��ول 

االأر�س. معنى هذا، اأن »األف« بورخي�س ال 

يختلف يف جوهره عن األف ابن عربي الذي 

و�سف مقامه باأنه »مقام اجلمع« الأن منه 

ي�سكل  فهو  قوله،  حد  على  العوامل  ترتكب 

النقطة وحميطها، و»يخفي ا�سمه يف جميع 

املراتب«)28(. كذلك �سنع بورخي�س حني 

االألف،  نقطة  يف  الكون  م�ساهد  كل  جمع 

تركبت  وقد  م�سهدا  م�سهدا  يعددها  ف��راح 

جميعها يف نقطته واختفت يف باطنه.

بورخي�س  األ��ف  يتقاطع  اآخ��ر،  جانب  من 

اأي�����س��ا م��ع »ه���و« اب��ن ع��رب��ي، م��ن حيث 

وانبجا�س  املفاج�ئ،  ال�س�وئي  االنبثاق 

هذان  جتلى  فقد  امل��رئ��ي.  يف  انك�سف  ال��ذي  ال�رٌش 

له  وحتققت  االأن��دل�����س��ي،  لل�سيخ  ف��ج��اأة  احل��رف��ان 

االإلهية  الهوية  »ظاهر  م�ساهدة)29(  اأي  امل�ساهدة، 

تعبريه.  حد  على  حمققا«  �سهودا  وباطنها  �سهودا 

األفا، ومن هذه  ال�سخ�سية، فقد �ساهد  اأما بورخي�س 

عرب  اأدرك  الأن��ه  املكا�سفة،  له  حتققت  امل�ساهدة 

مل  كما  الكون  وه��و  معنويا،  ���رشا  املرئي  احل��رف 

اأي حقيقة معنوية ملاهية  اأحد، على حد قوله،  يره 

مو�سوعية. وبالتايل، جاء ن�س الكاتب االأرجنتيني 

ترجمة اأدبية الأفكار ابن عربي ال�سوفية.

يف  مميزا  ح�سورا  ع��ام،  ب�سكل  احل��رف  مي��الأ  كما 

اإن  القول،  ميكن  بل  البورخي�سي،  االأدب��ي  اخلطاب 

ن�سو�سه  يف  ب�رشية  �سخ�سيات  يوظف  ال  القا�س 

واملخطوطات  والكتب  احل��روف  يوظف  ما  بقدر 
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امللّغزة. ففي ق�سة » مكتبة بابل« يتحدث ال�سارد عن 

حروف موجودة بظهر كل كتاب، ال تقول �سيئا، فهي 

اأو تنبئ مبا �سوف تقوله �سفحاته.«)30(  »ال ت�سري 

كما يوجد بهذه املكتبة كتاب قوامه ثالثة حروف 

فقط، وهي )mcv(  تتكرر »بطريقة �رشيرة من ال�سطر 

االأول اإىل ال�سطر االأخري.«)31( اإ�سافة اإىل كتاب اآخر 

قبل  ال�سفحة  لكن  احل�روف،  من  متاهة  جم�رد  هو 

وكتاب  اأهرامك«)32(.  الزمن  اأيها   « تقول  االأخرية 

ثالث يحتوي على �سفحتني من ال�سطور املتجان�سة 

مل تفكك �سفرته اإال بعد مرور قرن، اإذ مت حتديد اللغة، 

التي كانت عبارة عن » اجلوارانية بلهجة �سامويدو 

– ليتوانية بت�رشيفات من العربية الف�سحى.«)33( 
ويرى بورخي�س اأن هذه احلروف امل�سفرة تنبثق عن 

اللغة العربية، واإن كان ال ي�سميها باال�سم لكنه ي�سري 

حرفا،  وع�رشين  خم�سة  من  املكونة  طبيعتها  اإىل 

واحد.  مطلق  بهراء  ت�سمح  ال   « باأنها  اإياها  وا�سفا 

فال طائل حتت الزعم باأن اأف�سل جملد يف القاعات 

العديدة التي اأدي�رها عن�وانه »رعد مم�سط«... اأو ثالث 

التي  العبارات  هذه   .»Axaxaxas mlo« عنوان  يحمل 

تلوح غري ذات معنى للوهلة االأوىل حتوي بال �سك ما 

يربرها ككتابة �رشية اأو موازاة رمزية، هذا التربير 

لفظي ومفرت�س وجوده يف املكتبة. فاأنا ال اأ�ستطيع 

اأن اأنظم رموز )هكذا(:

 »dhcmrlchtdj« اإال وتكون املكتبة املقد�سة قد ن�ست 

من  واح��دة  يف  رهيب  معنى  على  وانطوت  عليها 

مبقطع  ينطق  اأن  اأحد  ي�ستطيع  وال  ال�رشية.  لغاتها 

يكون  ال  واخل��وف،  باحلنان  مفعما  يكون  ال  واحد 

ا�سما قادرا الإله يف واحدة من تلك اللغات.«)34(  

ورغم اأن بورخي�س ال ي�سمي هذه اللغة، اإال اأن دالئل 

ل�سان  العربية،  اللغة  اإىل  يلمح  باأنه  توحي  عديدة 

�سوره بحروف  افتتحت بع�س  الذي  الكرمي،  الق�راآن 

تقاوم  غام�سة  تظل  اأنها  رغم  معنى  من  تخلو  ال 

كل تف�سري. ومن هذه الدالئل اإمياءات الكلمات التي 

عند  احل��روف  ووق��ع  املقد�س،  مثل  ال�سارد  ذكرها 

عن  ف�سال  حتمله.  ال��ذي  الرهيب  واملعنى  نطقها 

حديثه يف الن�س عن لغة »م�ستخدمة على بعد اأميال 

اإىل اليمني« مثل نظام اللغة العربية. 

يتبعه  الق�سة  بطل  اأن  نقراأ  »اخل��ال��د«  ق�سة  ويف 

يوم  وذات  اخل��ل��ود،  عن  بحثا  رحلته  يف  اأح��ده��م 

الرمال  على  م�ستلقيا  الكهف  مدخل  »عند  يكت�سفه 

يخط وميحو، على نحو اأخرق، �سفا من الرموز كانت 

معناها  بفهم  املرء  يهم  عندما  االأح��الم،  كحروف 

اأنها  االأمر، ظننت  اأول  البع�س. يف  ببع�سها  يختلط 

كتابة بدائية، ثم راأيت اأن من العبث ت�سور اأن يعرف 

الكتابة ب�رش مل يعرفوا الكالم.«)35( 

  انطالقا من هذه االأمثلة يت�سح اأن بورخي�س يتعامل 

خفيا،  معنى  تبطن  مغلقة،  ك��اأ���رشار  احل��روف  مع 

واأحيانا يوظفها على اأنها اأ�رشار يف ظاهرها اأي�سا 

بحيث ال تفهم وال تقراأ، وبالتايل فهي اأ�سبه بلغز يف 

مبناها ومعناها. وال نحاول هنا اأن ندعي ا�ستعطاء 

املجال،  ه��ذا  يف  ال�سويف  الن�س  م��ن  بورخي�س 

ب��االأ���رشار  احل���روف  و�سف  اأن  مينع  ال  ذل��ك  لكن 

املغلقة التي ي�سعب فّك طل�سمها، قد ورد فعال لدى 

املت�سوفة امل�سلمني يف تعاطيهم مع قراءة فواتيح 

بع�س ال�سور القراآنية. ويف هذا ال�سياق، يقول احلالج 

»يف القراآن علم كل �سيء، وعلم القراآن يف االأحرف 

التي يف اأوائل ال�سور.«)36( 

وللعلم، فاإنه يف الف�سل اخلا�س بالطوا�سني، يكتب 

فهم  ميكن  وال  وا�سحة  تبدو  ال  ح��روف��ا  احل��الج 

الذي  بورخي�س  ب�سنعة  يتماثل  ما  وهو  معناها، 

غري  تبدو  بطريقة  الق�سة  ه��ذه  يف  حروفا  يرتب 

من�سجمة وال تف�سي اإىل معنى وا�سح. وي�سمي بع�س 

املقطعة،  باحلروف  ال�سور  اأوائل  حروف  املت�سوفة 

ي�سفها  من  فهناك  حولها  التاأويالت  اختلفت  وقد 

من  وهناك  عربي،  ابن  مثل  املالئكة  اأ�سماء  باأنها 

يرى اأنها اأ�سماء اهلل تعاىل، لكن معظمهم اتفقوا على 

واإ�سارات غام�سة، الأن »كل حرف منها  اأنها رموز 

يدل على معاين كثرية كاالآيات«.)37( 
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غري  تقطيعا  فنجد  بورخي�س  ن�سو�س  يف  اأم��ا 

وقد   )Axaxaxas mlo( اأو   )mcv( للحروف  متكافئ 

معنى،  حتمل  ال  لفظية  وحدة  يف  القا�س  جمعها 

لغة،  الأي  ينتمي  ال  لغويا  �سذوذا  ت�سكل  اإنها  بل 

الكاتب يود خلق حروف م�سفرة �سديدة  وذلك الأن 

للتاأويل، لرمبا، كنوع  اأي حماولة  الرتميز الإبطال 

ذات  بالقراآن،  ال�سور  فواحت  حلروف  املحاكاة  من 

االأ�رشار التي ال يعلمها اإال اهلل. 

وما يربر هذا االإحتمال اأن بورخي�س نف�سه ي�سف 

�رشية  كتابة  باأنها  اأوردها  التي  الغريبة  الكلمات 

)لغة  مقد�سة  ملكتبة  تنتمي  رهيب،  معنى  ذات 

فيها  املقطع  ي�سكل  حيث  مقد�س(،  مقد�سة/كتاب 

ين�سبها  وال  فها 
ِّ
ُيعر ال  لغة  يف  الإل��ه،  ق��ادرا  ا�سما 

هذه املرة للعربية، بل يتعمد تقدميها نكرة، وهي 

يتحدث  ال  القا�س  اأن  جميعها  توحي  موا�سفات 

كلمات  واإمن��ا  ب�رش،  و�سعها  �ساذة  كلمات  عن 

ذات  يف  يورد  كما  اإله.  و�سعها  خفي  معنى  ذات 

الق�سة اأن تفكيك �سفرة اأحد الكتب ا�ستغرقت قرنا، 

اجلوارانية  من  مركبة  لغة  اأنها  االأخ��ري  يف  تبني 

ويف  الف�سحى.  العربية  بت�رشيفات  والليتوانية، 

اإ�سارة اإىل االأفق اللغوي املتعدد الذي  هذه الكالم 

تتحرك فيه خميلة القا�س، حيث ال تغيب عنه لغة 

القراآن الكرمي. 

ال�سويف  الن�س  ف��اإن  تقدم،  ما  حت�سيل  وحا�سل   

وم�سدره )القراآن( ال ميكن نفيهما عن ثقافة الكاتب، 

يختلف  ال  العربي  بورخي�س  األف  اإن  القول،  وميكن 

عن األف ابن عربي العربي، فكالهما ا�ستوعبا الكون، 

اخلطوط  وك��ل  احل���روف  ك��ل  فيه  جتلت  وكالهما 

وال�سطور، غري اأن القا�س الالتينواأمريكي، يتناق�س 

يف ن�سه، حني يجمع يف �سفحتني متتاليتني بني 

يف  الكون  )روؤي��ة  واحد  يف  املتجمعة  الكرثة  فكرة 

نقطة االألف( امل�ستمدة من عقيدة التوحيد االإ�سالمية، 

القليل«  يف  »الكثري  ملبداأ  االألف  جت�سيد  فكرة  وبني 

باعتبارها  اليهودية،  ال�سوفية  من  امل�ستوحى 

امل�سدر االأول لق�سته. 

وو�سفية  لغوية  قرائن  هناك  اأن  ورغ��م 

امل��نت  ح�����س��ور  ت��وؤك��د  ك��ث��رية  وتعليقية 

ال�سويف البن عربي يف ن�سه، ناهيك عن 

الكرثة  ال  الوحدة  يف  الكرثة  مبداأ  اعتماده 

بورخي�س  اأن  اإال  يّدعي،  مثلما  القليل،  يف 

اإح��االت  ع��دة  بني  ال��ق��ارئ  انتباه  ي�ستت 

يعي  وكاأنه  م�سدود.  طريق  اإىل  ويقوده 

حتويل  و�سعوبة  خطورة  ويدرك  �سني�عه، 

بيئة  يف  ق�سة  اإىل  اإ�سالمي  �سويف  ن�س 

خمتلفة،  وعقائدية  واجتماعية  ثقافية 

تقرير...   ...« جمرد  باأنه  ن�سه  ي�سف  فاإنه 

دن�سه االأدب والزيف.«)38( 

تتطور ق�سة »االألف« من �رشد حدث عادي 

)احلديث عن �سديقة متوفاة وعن قريبها(، 

االألف  حرف  )روؤية  خارق  حدث  �رشد  اإىل 

الن�س  ُي��ح��دث  التحول  وب��ه��ذا  وال��ك��ون(، 

تخوم  ويتجاوز  معناه،  يف  ك��ربى  وثبة 

ال�سويف  املعنى  اأفق  اإىل  االأدبية  الداللة 

اأن  ويبدو  ورم��وزه،  وغمو�سه  بتعقيداته 

جعله  الغمو�س  يف  بورخي�س  اإ����رشاف 

واأحيانا  امل�سدر،  الن�س  مفاهيم  ي�ستدعي 

ي�ستبدل لغته بو�سف، ظاهره اأدبي وباطنه 

ترتيب  ذلك مثال حر�سه على  �سويف. من 

اأفعال الزاهد التي ترتقى من امل�ساهدة اإىل 

املكا�سفة. 

اإن احلرف املرئي مل يكن �سوى �ستار حجب حقيقة 

ظهوره  يف  يكمن  ال  ف�رِشٌه  ثمة  ومن  خلفه،  كربى 

الذي جتلى به بل يكمن فيما  النوراين  اأو يف �سكله 

اأحد.  الكون كما مل يدر مبخيلة  هو حمجوب وراءه: 

ويقابله عند ابن عربي: االألوهة. وههنا اأي�سا يلتقي 

منه  اقتب�س  عندما  االأندل�سي  باملت�سوف  بورخي�س 

احل��رف،  روؤي��ة  عرب  واملكا�سفة  امل�ساهدة  معاين 

مودعة  وعاء ملعان خفية  االألف  من  اتخذ  وعندما 
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�سيء  اإىل  فيه  املخبوء  املو�سوع  يحٌول  لكنه  فيه، 

مادي )الكون(، واإن �رشح يف مقدمة ق�سته اأن غريه 

راأى فيه االإله.

 1-3- الألف يف حجر العمود:

لكن ملاذا اختار بورخي�س روؤية حرف االألف بالذات 

ولي�س حرفا اآخر؟

هو  معروف  هو  كما  »اال�سم  الأن  بورخي�س  يجيب   

ا�سم اأول حرف يف اأبجدية اللغ�ة املقد�س�ة.

قبيل  من  ق�ستي  دائ��رة  على  اإطالقه  اأن  يبدو  وال 

احلرف  هذا  يعني  اليهودية،  القبالة  يف  ال�سدفة. 

ال�)En Soph( االألوهة املطلقة وغري املحدودة. وقيل 

واالأر�س  ال�سماء  اإىل  ي�سري  رجل  هيئة  له  اأنه  اأي�سا 

وخريطة  م��راآة  هو  ال�سفلي  العامل  اأن  بذلك  مبينا 

العلوي.«)39(

بورخ�ي�س،  ع��ربه  مي��رر  ال��ت��ربي��ري  التعقيب  ه��ذا 

اأو  الكبالية   وهو  م�سادره،  من  اآخ�ر  م�سدرا  اإذن، 

القبٌالة  بلفظة  الق�سة  يف  ت��رد  والتي  ال��ق��اب��االه، 

مرتني، حيث نعرث عليها يف مو�سع اآخر على ل�سان 

قائال  اأرخنتينو«،  »كارلو�س  الق�س�سية  ال�سخ�سية 

القٌبالة  علماء  عند  امل�سغر  الكون  االألف،  »...�سرتى 

املحدد  �سديقنا  القدامى،  وال�سيميائيني  اليهود 

االأمثل، الكثري يف القليل.«)40( لكن امل�ثري للت�س�اوؤل 

اأن بورخي�س يذكر القٌباالة، ومل يذكر كتاب التوراة  

ا�ست�سهد به يف تعليقه على ق�سيدة   قد  اإن كان  _و 

»كارلو�س اأرخنتينو«_ رغم اأنه ورد فيه ذكر االألف 

يف العهد اجلديد، كاالآتي:

  �سفر روؤيا يوحنا الالهوتي 8:1

الرٌب  يقول  والنهاية،  البداية  والياء،  االألف  هو  »اأنا 

الكائن والذي كان والذي ياأتي، القادر على كل �سيء«.

 �سفر روؤيا يوحنا الالهوتي 11:1 

» اأنا هو االألف والياء، االأول واالآخر. والذي تراه،اأكتب 

يف كتاب واأر�سل اإىل ال�سبع الكنائ�س يف اأ�سيا...«

 � �سفر يوحنا الالهوتي  6:21

البداية  والياء،  االأل��ف  هو  اأن��ا  مت،  »قد  يل  قال  ثم 

والنهاية«

 �سفر روؤيا يوحنا الالهوتي 13:22

»اأن���ا االأل���ف وال��ي��اء، ال��ب��داي��ة وال��ن��ه��اي��ة، االأول 

واالآخرة«)41(

االأل��ف  اأن  اال�ست�سهادات  ه��ذه  خ��الل  م��ن  يت�سح 

يذكره  ما مل  وهذا  كذلك،  الت�وراة  مقد�س يف  حرف 

اأنها  على  للقٌباالة  بتكراره  يلح  ال��ذي  بورخي�س 

امل�سدر الرئي�سي الذي اأوح�ى له بكتابة هذا الن�س. 

مت�سدد.  يهودي  مذهب  هي  القٌباالة  ف��اإن  وللعلم، 

فها الدكتور امل�رشي »عبد الوهاب امل�سريي« 
ٌ
ويعر

من  م�ستق  ا�سم  باأنها  اهلل،  رحمه   )2008-1938(

كلمة عربية تف�يد معنى التوات�ر اأو القبول اأو التقٌبل، 

ثم اأ�سبحت الكلمة تعني ابتداء من القرن الثاين ع�رش 

ومن  احلاخامي.  والعلم  املتطورة  الت�سوف  اأ�سكال 

ال�س�ويف  ال��رتاث  على  تطلق  القباالة  �سارت  هنا، 

ال�س�وفية  التف�س�ريات  »اأ�س�س  و�س�ع  الذي  اليه�ودي 

الكتب،  الزوهار والباهري وغريه�ا من  احللولية يف 

وحٌل حم�ل التوراة والتلمود.«)42(

  وخالفا للت�سوف التوحيدي، ي�سدر هذا ال�رشب من 

ال�سوفية اليهودية عن فكرة حلول االله يف الطبيعة 

واالن�سان والتاريخ، ويرمي اإىل حماولة معرفة االإله 

رغبات  تنفذ  حتى  العلٌية  الذات  يف  التاأثري  بهدف 

بورخي�س  ج�ٌسده  ما  وهو  واملت�سوف.)43(  القٌبايل 

بذكاء يف ق�سته، حني اأ�سند كتابة ال�سعر لرجل »غري 

فعال«، وذي ن�ساط عقلي »مت�سل ومتاأجج ومتقلب 

وغ�ري ذي ج�دوى عل�ى االطالق«)44( مثل �سخ�سية 

خلدمته،  االأل��ف  �سٌخر  ال��ذي  اأرخنتينو«  »كارلو�س 

الذي  لذوقه  تبعا  مبتذلة  اأدبي�ة  رغبات  له  لينفذ 

يفتقد للجمالية ال�سعرية. 

القٌباليني،  عند  خا�سة  قدا�سة  العربية  ولالأبجدية 

ح�سب  وتنطوي  اخللق  عملية  يف  دورا  تلعب  الأنها 

خفية.  ومعان  قوية  غريبة  قوى  على  اعتقاداتهم، 

التي  االأربعة  االأح��رف  اأن  امل�سريي  الدكتور  ويرى 
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مبنزلة  تنفرد  )ت��رتاج��رم��ات��ون(  يهوه  ا�سم  تكون 

احلروف  ف��اإن  املنطلق،  هذا  »وم��ن  لديهم.  خا�سة 

تنق�سم ب�سفة عامة اإىل ثالث جمموعات: املجموعة 

االأوىل الهمزة )رمز الهواء( واملجموعة الثانية امليم 

)رم�ز املاء(، واملجموعة الثالثة ال�سني )رمز النار(. 

وبامكان اخلبري باأ�رشار القباالة اأن يف�س�ل احل�روف 

معناها  لي�ستخل�س  الرقمي  معادلها  ويجمع 

احلقيقي كما كان من املمكن جمع احلروف االأوىل 

من العبارات واأن يقراأ عك�سا ال طردا لي�سل املرء اإىل 

معناها الباطني.«)45( 

وا�ستنادا اإىل ما تقدم، نح�سب اأن اإ�سارة بورخي�س اإىل 

القٌباالة لي�ست وهمية، وال زائفة، واأنه يق�سد جزئيا 

و�سمنيا يف بع�س التفا�سيل احلرف العربي االألف، 

لكن  القٌبايل.  الت�سور  يف  وال�سريورة  القوة  رمز 

األفا عربيا خال�سا،  لي�س  الق�سة  املج�ٌسد يف  االألف 

مذهب  يف  حم�سورة  لي�ست  الق�سة  خلفيات  الأن 

متعددة  اأخ��رى  خلفيات  يف  بل  ل��وح��ده،  القٌباالة 

حا�سل  هو  االأفق،  متعدد  منظورا  كٌونت  متداخلة، 

تقاطع مقروءات خمتلفة، مما ال يعدم اأثر الت�سوف 

الق�سة واملمٌثل بابن عربي،  االإ�سالمي امل�سترت قي 

على  اأو  الروؤية،  م�سهد  تطابق  م�ستوى  على  �سواء 

م�ستوى متاثل تفا�س�يل الو�سف، مثلما �سبق ذكره، 

وهو ما يجعل الكاتب االأرجنتيني  يخفق يف حجب 

م�سدره الذي يت�سرت عليه، عندما يقول:

»وكنت اأود معرفة ما اإذا كان كارلو�س اأرخنتينو قد 

حتيز هذا اال�سم اأم اأنه قراأه مطبقا على نقطة اأخرى 

الن�سو�س  من  واحد  يف  النقط،  كافة  فيها  جتتمع 

منزله.  األف  عنها  له  ك�سف  والتي  حت�سى  ال  التي 

واأعتقد اأن ثمة )اأو كان ثمة( األف اآخر، اأعتقد اأن األف 

�س�ارع«جاراي« كان األف�ا زائفا.«)46( 

  اإنه ي�سٌو�س بحرفه الق�س�سي اإذن على األفه، وي�سكك 

يذهب  اإذ  )القٌباالة(،  عنه  اأعلن  ال��ذي  امل�سدر  يف 

م�سدر  يف  االأل��ف  هذا  ق��راءة  اإمكانية  اإىل  الظٌن  به 

بل  املقام،  ه�ذا  يف  عنوان  اأي  يرج�ح  ال  لكنه  اآخر، 

يربهن عن �سك�وكه من خالل خمط�وط يتحدث عن 

مراآة  تنتمي اإىل االإ�سكندر ذي القرنني اأو االإ�سكندر 

اأخ�رى  اأ�سي�اء  املخطوط  �ساحب  ويذكر  املقدوين، 

مثل قدح كيخ�س�رو واملراآة التي عرث عليها طارق بن 

زياد يف برج »األف ليلة وليلة«، وهذه اال�ست�سهادات 

املذكورة ورد بع�سها يف حكايات �س�وفية خا�سة 

لدى �سعراء الفر�س مثل »فريد الدين العطار« و»جالل 

)جلالل  بع�سها  ترجمت  والتي  ال��روم��ي«،  الدي�ن 

الدين( الفك�ر ال�سويف البن عربي ح�سب تاأكيد اأكرث 

اأ�سني  مثل«  احلق�ل  هذا  يف  متخ�س�س  باحث  من 

بالثيو�س« و»اأبو العال عفيفي«.  

بورخي�س  »األ��ف«  يف  عربي  ابن  فكر  اأثر  يوؤكد  وما 

قوله يف اآخر الق�سة:

 »اإن املوؤمنني الذين يعمرون م�سجد عمرو بالقاهرة 

ليعلمون جيدا اأن الكون حبي�س اأحد االأعمدة احلجرية 

املحيطة ب�سحن امل�سجد املركزي... وبالطبع، لي�س 

بو�سع اأحد اأن يراه، لكن من قرب�وا اآذانهم من �سطحه 

ويرجع  الذائب.  لغطه  �سمعوا  وهلة  بعد  اأنهم  اأقروا 

بناء امل�سجد اإىل القرن ال�سابع، وتنتمي اأعمدته اإىل 

فكما  االإ�سالم،  على  �سابقة  لديانات  اأخرى  معابد 

البدو  يوؤ�س�سها  التي  ال��دول  يف  خلدون،  ابن  كتب 

يخت�س  ما  كل  يف  االأع��اج��م  اإىل  اللجوء  من  الب��د 

باملعمار.«)47( 

القٌباالة  عن  احلديث  من  اإذن،  كاملة  دورة  بعد 

واللغة املقد�س�ة، وع�ر�س الكثري من اأ�سم�اء الكٌت�اب 

باحلديث  ق�سته  بورخي�س  يختتم  الكتب،  وعناوين 

عن اال�سالم وم�سجد عمرو بالقاهرة)48( كخال�سة 

م�سادر  يف  الريبة  تعب  بعد  فيها  ي�ستقر  نهائية 

احلرف  ذاك  يف  راآه  الذي  الك�ون  اأن  ليعلن  االأل��ف، 

عمود  يف  م��وج��ود  اأن��ه  امل��وؤم��ن��ون  يعلم  ال�سحري 

حجري باأول م�سج�د يف م�رش، االأر�س التي �سكنها 

ومل  ومعتنقوها.  القٌباالة  وا�سعو  اليهود  قْبل  من 

العم�ود ي�سدر منه  اأن هذا  التاريخ  اأبدا عرب  ُيع�رف 

الذي  العمود  اإىل  بورخي�س  هنا  يلّم�ح  ولرمبا  لغط. 
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ي�سم�ى »احلنانة« اأي  الذي كان ي�ستند عليه الر�سول 

مب�سجده،  يخطب  وهو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  حممد 

عليه  الر�سول  ف��ارق  عندما  العمود  هذا  بكاه  وقد 

ال�سالة وال�سالم احلياة.)49(  

كتاب  يف  املن�سورة  »الظاهر«  ق�سة  يف  نقراأ  كما   

اأن  والفرن�سي�ة،  االإ�سباني�ة  ن�سختيه  يف  »االأل��ف« 

الظاهر كان »�رشيانا يف مرمر واحد من األف ومائتي 

عمود يف م�سجد قرطبة، يف قيتو بتيط�وان، يف عمق 

بئر«.)50( توحي هذه العبارة اأن و�سف االألف داخل 

العم�د مل يكن عابرا اأو وليد متثيل بالغي، واإمنا هو 

�سادر عن روؤية متجذرة يف فكر الكاتب، نابعة من 

 
ّ

د�س اأدمن على  فقد  االإ�سالمية.  ال�سوفية  مقروءاته 

اأ�سيائه ال�رشية يف عمق احلجر )عمود، بئر..(، وعلى 

اتخاذ عمود امل�سجد �سواء اأكان يف م�رش اأو قرطبة، 

ي�سفه  ال�سيء  هذا  داخله.  ي�سخ  ب�سيء  ينب�س  قلبا 

تارة  وي�سف  االألف،  حرف  اأنه  عل�ى  تارة،  القا�س 

اأخرى على اأنه »الظاهر«.

جمازيا  عمود  كلمة  يوظف  بورخي�س  كان  و�سواء 

التي  االألوهة  لفكرة  يعود  عموما،  فاإنه  حقيقة،  اأو 

حجب�ها وا�ستبدلها  فيما �سبق بالكون. ويلمح بذلك 

اإىل اأن م�سدره مل يكن القباالة واإمنا الن�س  ال�سويف 

االإ�سالمي. مبعنى اأن االألف الذي يق�سده لي�س ملتفا 

ح�سب ر�سمه العربي مثلما اّدعى ذلك ولكنه م�ستقيم 

العربي.   ت�سكيله  ح�سب  امل�سجد(  )عمود  كالعمود 

فالكالم ههن�ا،مل يع�د تخمينات اأو افرتا�سات مثلما 

وغريها  الق�سة  هذه  يف   � يفعل  اأن  بورخي�س  تعود 

� واإمنا اتخذ �سكل ا�ستنتاج يختتم به  من الق�س��س 

ن�سه بعدما و�سل اإىل نهاية ق�سته: االألف ال ي�سكن 

يف قبو منزل اأرخنتينو بل يف ع�م�ود حجري مب�سجد 

للم�سلمني.

توقعات  كثريا  تخرق  ال  اخلامتة  هذه  فاإن  وللعلم، 

القارئ حني ي�سع بورخي�س األفه يف �سياق�ه  االأ�سلي 

املتلقي  تفاجئ  لكنها  اال�سالمي(،  امل�سدر  )اأي 

ابن  روؤي��ة  مع  لالألف  روؤيته  بورخي�س  يوحد  حني 

عربي، بفارق واحد هو اأن ابن عربي حتدث ب�سيغة 

اليقني، اأما الكاتب االأرجنتي�ني فيعلق على خامتته 

اال�ستنتاجية  ب�سوؤال يوقظ لديه احلرية والريبة من 

ج�ديد. فعندما ي�ساأل ابن عربي احلق عن ا�سم احلجر 

ينظر  اأن  اجلواب:  ياأتيه  البحر،  من  ا�ستخرجه  الذي 

يف كل �سيء، ويرفع ابن عربي راأ�سه فريى يف كل 

�سيء »اأ«:

»اأ�سهدين احلق مب�سهد نور ال�ستور....ثم اأحرق ال�ستور 

فراأيت العر�س وقال يل احمله، فحملته، فقال يل األقه 

يف البحر، فاألقيته فغاب العر�س ثم رمى به البحر، 

فقال يل: »ا�ستخرج من البحر حجر املثل« فاأخرجته، 

»�سع  يل:  فقال  فرفعته،  امليزان«  »ارفع  يل:  فقال 

يف  املثل  حجر  و�سع  كفة،  يف  ح��واه  وما  العر�س 

»لو و�سعت  فقال يل:  احلجر  فرجح  االأخرى،  الكفة 

من العر�س األف األف اإىل منتهى الوقت لرجحه ذلك 

»ارفع  فقال:  احلجر  هذا  ا�سم  ما  له  فقلت  احلجر«، 

راأ�سك وانظر يف كل �سيء �ستجده مرقوما« فرفعت 

راأ�سي، فراأيت يف كل �سيء » اأ «.)51(  

 اإن االألف عند املت�سوف االأندل�س�ي يقرتن باحلجر. 

ولعله يق�سد بذلك االإميان بوحدانية اهلل الذي جتلٌى 

يف كل �سيء، ممث�ال يف هذا احل�رف القائم للخالق. 

كما يقرتن اأي�سا بالعمد، حيث يذهب ابن عربي يف 

كتابه م�س�اهدة االأ�س�رار القد�سية اإىل اأن يف ارتب�اط 

اأودعه  اهلل تعاىل يف  الاٌلم باالألف �رٌش ال ينك�سف، 

عمد«)52(  بغري  ال�سموات  رف��ع  ال��ذي  »وه��و  قوله 

م�سيفا اأن اهلل اأطلعه على نور العمد الذي حجبه عن 

فيما  »حجبُته  البقاء  يف  واأظهره  الفناء  يف  الروؤية 

ظهر واأظ�هرُته فيما غاب وخفى.«)53( 

يورد  واالإ���س��ارات،  ال��رم��وز  فيه  متتزج  ن�س  ففي 

»ال�سيخ حميي الدين« حوارا �سوفيا غام�سا مع اهلل 

واأذن  االأوت��اد  واأوثق  العمد  واأركز  قبة  �رشب  الذي 

اختبار  اأداة  العم�د  بالدخول، متخذا من  اخللق  لكل 

القبة وح�سن�ها.  بذات  العم�د  لهم. فمنهم من حجب 

بها.  فا�ستم�سكوا  باالأوت�اد  العمد  حجب  من  ومنهم 
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وطائفة اأخرى حجبت العمد باأ�سباب الق�بة. ورابع�ة 

اأن ربط  حجبته باأثاثها ومتاعها. يت�سح مما تقدم 

االألف باحلجر والعمد قد ورد يف اخلطاب ال�سويف 

البن عربي.)54(

 ومن ثمة، فاإن بورخي�س تبٌنى م�سطلحات �سوفية 

بنف�س حمولتها االإ�س�المية مثلما وردت عند »ال�سيخ 

اإن  بقوله  ق�سته  ختم  »حني  وذلك  الدين«،  حميي 

راآه  الذي  )الكون  الكون حبي�س عمود مب�سجد عمرو 

يف االألف(، وحني ت�ساءل: »هل يوج�د هذا االألف يف 

قلب احلجر؟« م�سيفا: 

)هكذا(  املاأ�سوي  ال�سنني  تاأثري  حتت  نف�سي  »فاأنا 

التزييف  هذا  بياتريث«.)55(  مالمح  واأفقد  اأزيف 

الذي يجهر به الكاتب يف ن�سو�سه وحواراته لي�س 

االإبداع يف نظره. وقد  الأنه جوه�ر  �سبهة،  اأو  ادعاء 

مار�س هذا االبداع بطريقة فنية ال تخلو من املراوغة 

والتكتم على م�سدره لوال فلتات الت�س�وير والو�سف 

خلفية  ح�سور  عن  ف�سال  ن�سه.  يقاومها  مل  التي 

الن�س امل�سدر ونق�سد بذلك االإ�سالم الذي انبثق عنه 

اأحيانا  يوظف  بورخي�س  اأن  رغم  ال�سويف.  الن�س 

عب�ارات تهكمية يف حديث�ه عن ه�ذا املو�سوع. من 

ذلك مثال قوله على ل�سان » كارلو�س اأرخنتينو« يف 

حديثه عن االن�سان احلديث: 

»اأت�سوره يف حجرة مكتبه، لنقل يف برج منعزل    

باملدين�ة، م�زودا بالهات�ف والتلغ�راف والفونغراف 

ال�سحري  والفانو�س  وال�سينما  الال�سلكية  واالأجهزة 

واملعاجم وجداول املواعي�د  واملذكرات والن�رشات... 

هذه  مثل  يف  ان�سان  حالة  يف  ال�سفر  اأن  وراأى 

االإمكانات قد يك�ون بالجدوى، فالقرن الع�رشون قد 

غرٌي حكاية حممد واجلبل، الأن اجلبال االآن تتقارب 

من حمٌم�د احلديث«)56(

اأو يف قوله حول م�سجد عمرو بالقاهرة:

يوؤ�س�سها  التي  ال��دول  يف  خلدون،  ابن  كتب  »فكما 

البدو البد من اللجوء اإىل االأعاجم يف ك�ل  ما يخت�س 

باملعمار.«)57(

لدى  ج��دا  جلية  تبدو  ال�سخرية  ن��ربة  اإن   

وقد  نبيهم،  اأو  العرب  ذكر  كلما  بورخي�س 

تلك  يف  لديه  التعايل  نزعة  اإىل  ذلك  يعود 

املا�س�ي(،  القرن  من  )االأربعينات  الفرتة 

عقائديا،  اأو  اأ�رشي�ا  ورثه�ا  التي  واالأفكار 

النبي  عن  حديثه  يف  �سمنيا  يتهكم  حيث 

م�ساألة  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلٌى  حممد 

اهلل  �سلوات  الر�سول  اأن  باعتبار  الوح�ي 

عليه، عا�س يف فرتة انعدمت فيها و�سائل 

ذلك  مع  حظي  لكنه  املتطورة  االت�سال 

غار  من  انطالقا  ال�سماء  مع  بالتوا�سل 

ال�سالم.  عليه  جربيل  و�ساطة  عرب  ح��راء، 

املو�سوع  طبيعة  اإىل  اأخ��رى  اإ�سارة  وهي 

االأوىل  ال�سطور  بدءا من  الكاتب  املوؤثر يف 

للق�سة، وكذا اإىل هيمنة مو�سوعة االألوهة 

عن  احلديث  ادعاء  رغم  الن�س،  ن�سيج  يف 

الكون كما مل يره اأحد.  

بورخي�س  في�ست�سهد  الثاين  الن�س  يف  اأما 

للتهك�م  خ��ل��دون«  »اب��ن  ل���  عربي  بن�س 

يجيدون  ال  بدوا  باعتبارهم  الع�رب،  على 

مو�سوع  مع  وت�ساوقا  املعم�ار.  فن  فهم 

يف  عنه  املعلن  القا�س  م�سدر  القٌباالة، 

الن�س، نح�سب اأن بورخي�س ي�سري ههنا اإىل 

عهد  يف  م�رش  �سكنوا  الذين  ا�رشائيل  بني 

العمود  اإن  يقول  واأن��ه  �سيما  ال  الفراعنة، 

ينتمي  الكون  فيه  ي�سكن  ال��ذي  احلجري 

نظن  وال  االإ�سالم.  ع�لى  �سابق�ة  لدي�انات 

ق�سته  الأن  االأقباط  دين  بذلك  يق�سد  اأنه 

يحكمها منذ البداية قطب واحد ي�سهر به با�ستمرار، 

القباالة  مذهب  من  امل�ستوحى  العربي  االألف  وهو 

اليهودي. 

ي�سلم من  ال  بورخي�س  فاإن  التهكم،  لكن رغم نربة   

هذا  يكون  وقد  االإ�سالمي،  ال�سويف  للن�س  تبعيته 

من  م�سدره  حلماية  م�سادة  دفاع  و�سيلة  التهكم 
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العربي  األف��ه  من  اتخاذه  فرغم  والظهور.  التجلي 

م�سدرية  على  تاأكيده  ورغ��م  لق�سته،  مو�سوعة 

االإ�سالمي   ال�سويف  الن�س  اأث��ر  اأن  اإال  ال��ق��ب��االة، 

الكاتب  يتخذ  اإذ  ق�سته،  يف  جليا  يبدو  عربي  البن 

بناء  وحدات  ورموزه  م�سطلحاته  من  االأرجنتيني 

اأ�سا�سية يف ت�سكيل ن�سه.

لكن هذه العنا�رش ال تن�سهر كلية يف خطابه االأدبي، 

بل تقاوم ح�س�ورها ذلك اأن هويت�ها تقود القارئ، 

امل�سدر  اإىل  الفنية  وحيله  الكاتب  مراوغة  رغ��م 

مار�سها  معقدة  لعبة  عن  بذلك  لتك�س�ف  االأ�سلي، 

ومتداخلة  متعددة  اأبعاد  ذات  روؤية  لتقدمي  القا�س 

م�ستمدة  بعنا�رش  االإ�سالم�ي  االأث��ر  في�ها  يتقاطع 

ُيحٌمله  اأدبي  ن�سيج  ذلك يف  يهودي. كل  من مذهب 

وتراث  وديانات  ح�س�ارات  لق�اء  عبء  بورخي��س 

فك�ري  بثقل  ينوء  يجعله  ثمة  ومن  اأي�سا.  واآداب 

القراءة  فعل  ت�سع  مت�سابكة  معرفي�ة  وتنويع�ات  

عناوين  باأفخاخ  ملغم  حقل  يف  �سعب،  حتِدِِ  اأمام 

ون�س�و�س  و اإحاالت ت�سلل القارئ اأحيانا اأكرث مما 

تر�سده. 
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اإمنا  متعلقاته،  وال من  القلم،  اأثر  هو  لي�س  االأ�سلي  فاالألف  ترى.  كما 

هو نا�سئ من ميالن النقطة عن مركزها االأ�سلي، ومهما �سالت منها 

اإيجاداً  اأي ال  القلم،  به  األف ال غري. وقولنا ال يتعلق  ن�ساأ عنها  ر�سحة 

من  احل��روف  بقية  يف  ُوج��د  عّما  وتن�زيهه  ال�ستقامته  ا�ستمداداً  وال 

االعوجاج واالحتداب وغري ذلك«. ويرد  و�سف االألف  عند ال�سيخ حممد 

ولهذا  املمدة كل مكون،  الواحدة  النقطة  »: هو  اخلالدي كاالآتي  اأ�سعد 

كانت اأول احلروف النورانية، ال يكون معها �سيء، وهي معنى الوحدة 

القائم يف رتبة الواحد حقًا » انظر: الك�سنزاين احل�سيني، حممد، مو�سوعة 

الك�سنزان فيما ا�سطلح عليه اأهل الت�سوف والعرفان، اجلزء االأول، �س 

51 و52. 

22- املرجع ال�سابق، �س 54.  

23 - ال�سيخ ابن عربي – الفتوحات املكية – ج 2،  نقال عن: املرجع 

ال�سابق، �س 53.

24- االألف، �س  153. 

25- امل�سدر ال�سابق، �س 149. 

 امل�سدر ال�سابق، �س 154.26 

27- كل هذه اال�ست�سهادات الثالث ماأخوذة من امل�سدر ال�سابق، �س 

 .154

28 - ابن عربي كتاب االألف، �س 49. 

التجلي  ابن عربي بني ثالثة م�سطلحات �سوفية  وهي  يفرق    -29

مع  وتك�ون  التجلي  مع  فتكون  امل�س�اهدة  اأما  واملكا�سفة.  وامل�ساهدة 

غي�ر التجل�ي. 

يكونان  ال  وهما  امل�ساهدة.  غري  ومع  امل�ساهدة  مع  يكون  التجلي  و 

خمت�سة  معنوي  اإدراك  هي  املكا�سفة  اأن  حني  يف  املكا�سفة.  مع  اإال 

للحقائق  املتمثلة  املعاين  ت��درك  املكا�سفة  يف  فالنف�س  باملعاين. 

اأكمل  كانت  لذلك  امل�ساهدة،  يف  كما  املو�سوعية  ماهيتها  ال  االإلهية 

من امل�ساهدة.  واأخريا التجلي، هو نف�س حمتوى املكا�سفة لكنه يختلف 

عن �سائر االأ�سكال من حيث الكيف فقط. وفيه يدخل رمز النور بدال من 

رمز احلجب. فالتجلي عبارة عن ظهور نوراين للذات االإلهية و�سفاتها 

حياته  عربي  ابن  بالثيو�س،  كتاب  انظر:  واالإلهية.  الروحية  ولالأمور 

ومذهبه، �س 212 اإىل 214.

30 - االألف، �س 62.

31- امل�سدر  نف�سه، �س 63.

32 - امل�سدر نف�سه، �س 63.

لغة  هي  اجل��واراين  اللغة  فاإن  وللعلم   .65 �س  نف�سه،  امل�سدر    -33

االأرجنتني و�رشق بوليفيا  �سمال  الر�سمية، كما تنت�رش يف  الباراغواي 

وجنوب و�سمال الربازيل. ويتحدث بها يف العامل 6 ماليني ن�سمة، وهي 

والالتينية من  اليونانية  بعد  لغة  ثالث  وتعد  بابجدية التينية،  تكتب 

حيث اأهميتها كم�سدر للكلمات العلمية يف حقل النباتات واحليوانات.

ليتوانية  لغة  و�سارت  الهندواأوروبية،  للغات  تنتمي  لغة  الليتوانية    

ر�سميا ابتداء من عام 1918، وتن�رش يف ليتوانيا وبع�س ال�سواحي يف 

رو�سيا وبيلورو�سيا وكازاخ�ستان واإ�سبانيا وغريها. نقال عن مو�سوعة 

ويكيبيديا على ال�سبكة االإلكرتونية.

34  - امل�سدر نف�سه، �س 69.

35 - امل�سدر نف�سه، �س 111.

36 - احلالج االأعمال الكاملة، �س 121.

�س  )االأول(،  احلاء  بحرف  اخلا�س  اجلزء  الك�سنزان،  مو�سوعة   -  37

.333

38 - االألف، �س 152.

 39- االألف، �س 156.  

40- امل�سدر ال�سابق، �س 151.  

41- العهد اجلديد، موقع االأنرتنيت  

جديد،  تف�سريي  منوذج  ال�سهيونية،  واليهودية  اليهود  مو�سوعة   -42

االأوىل،  الطبعة  م�رش،  ال�رشوق،  دار  الثاين،  اجل��زء  اخلام�س،  املجلد 

،1999

 �س 131 وما بعدها. 

املت�سوف  اهلل،اأن  رحمه  امل�سريي  الوهاب  عبد  الدكتور  يرى   -43

االن�سانية  الذات  تطويع  نحو  يتجه  ال  بالقباالة   يدين  الذي  اليهودي 

الفردية وخدمة االإله، واإمنا يحاول الو�سول اإىل فهم طبيعة االإله من 

خالل التاأمل واملعرفة االإ�رشاقية الكونية )الغنو�س اأو العرفان( بهدف 

التاأثري يف االله والتحكم االأمربيايل يف الواقع. ومن هنا كان ارتباط 

الت�سوف اليهودي اأو القٌباالة بال�سحر. انظر: املرجع ال�سابق، �س132.
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 لكن املالحظ من عر�س الدكتور امل�سريي لتاريخ واأفكار هذا املذهب 

اأمثال  املغرب  اأو  اإ�سبانيا  �سكنوا  الذين  اليهود  اأ�سهر رواده هم من  اأن 

الدين  اأفكار  من  ا�ستفاد  الذي   )1292�1240( العافية  اأبو  اإبراهيم 

يهودي  االآخر  وهو   )�1508( ابرابانيل  ا�سحق  اإىل  اإ�سافة  اال�سالمي، 

من  قبٌايل  وهو   )1570�1522( كورديرو  ومو�سى  ا�سبانيا  بالط  من 

اأ�سل اإ�سباين، ويو�سف بن طبول )1545� القرن ال�سابع ع�رش( قبايل من 

اأبو ح�سرية )1807� 1880(، وغريهم ولرمبا يكون  املغرب ويعقوب 

هوؤالء القباليون قد ا�ستفادوا من اأفكار الت�سوف االإ�سالمي التي كانت 

االهتمام  ي�ستدعي  ما  وهو  للتلمود  �رشحهم  يف  املنطقة  يف  منت�رشة 

بالبحث يف هذا املو�سوع. 

44- االألف، �س 141.  

اجلزء  اخلام�س،  املجلد  ال�سهيونية،  واليهودية  اليهود  مو�سوعة   -45

الثاين، �س 132.  

46- االألف، �س 156. 

47 - االألف، �س 157.  

48 - يعد م�سجد عمرو بالقاهرة اأول م�سجد مب�رش واإفريقيا كلها اأ�س�سه 

امل�سلمون بعد فتح هذا البلد، ومت تو�سيعه الأول مرة علي يد م�سلمة بن 

خملد االأن�ساري وايل م�رش يف عهد معاوية بن اأبي �سفيان. ويف عام 

564 هجرية  واإبان احلملة ال�سليبية خاف الوزير �ساور من احتالل 

�سالح  �سم  وعندما  وامل�سجد.  املدينة  فاأحرق  للف�سطاط  ال�سليبيني 

جديد  من  امل�سجد  اإعمار  باعادة  اأمر  دولته،  اإىل  م�رش  االأيوبي  الدين 

عام 568 هجرية، فاأعيد بناء �سدر اجلامع واملحراب الكبري. وقد األقى 

فيه اأئمة وعلماء كبار درو�سا وخطبا اأمثال ال�سافعي والليث بن �سعد 

والعز بن عبد ال�سالم، 

عدة  ن�سجت  وقد  الغزايل.  حممد  وال�سيخ  ال�سرية  �ساحب  ه�سام  وابن 

خرافات حول كرامات حتدث بهذا امل�سجد مثل ق�سة العمود الذي بنت 

حوله وزارة االأوقاف قف�سا من احلديد، ثم ا�سطرت بعد ذلك اإىل ازالته 

كليا. فقد �ساع اأن اأحد االأعمدة يحمل اأثر �رشبة على �سكل خط حلزوين 

على  ا�ستع�سى  فعندما  ب�سوطه،  اخلطاب  بن  عمر  اخلليفة  اأحدثها 

العمال حمل هذا العمود لنقله من املدينة اإىل القاهرة �رشبه اخلليفة 

مي�سح  باأن  وذلك  للعالج،  يق�سدونه  النا�س  كان  وقد  فا�ستجاب.  عمر 

املري�س العمود بل�سانه عدة مرات. كما ن�سج النا�س اأ�ساطري اخرى حول 

املتخا�سمني،  العا�س حكما بني  بن  اتخذهما عمرو  اآخرين  عمودين 

بدينا  كان  واإن  العمودين حتى  بني  ال�سادق مير  االن�سان  كان  حيث 

اأما الكاذب فال يعرب بينهما واإن كان نحيال. لكن تبني تاريخيا اأنه يف 

عهد اخلليفة عمر وفاحت م�رش عمرو بن العا�س مل يكن بامل�سجد اأعمدة 

الأنها اأجنزت بعدهما. 

الطري، درا�سة وترجمة  الدين، منطق  الني�سابوريي، فريد  العطار   -49

والتوزيع،  وان�رش  للطباعة  االأندل�س  دار  جمعة،  حممد  بديع  الدكتور 

بريوت، 2002، هام�س  �س 161

la mosquée de Cordoue, selon Zotenberg, une ve� ? « -50

 ine dans le marbre de l’un des mille deux cents piliers; au
 ghetto de Tétouan, le fond d’un puit « L’Aleph, p 131

51- كتاب م�ساهدة االأ�رشار القد�سية ومطالع االأنوار االلهية، �س، 215. 

52- الرعد االآية 2. 

�س  االلهية،  االأن��وار  ومطالع  القد�سية  االأ���رشار  م�ساهدة  كتاب   -53

  .225

لدى  اأي�سا  �سوفية  كا�ستعارة  »حجر«  وردت  كلمة  اأن  يذكر   -54

عام  تويف  مولده،  تاريخ  يذكر  -)ال  البغدادي«  »النوري  املت�سوف 

295 ه�/907م(- يف تعداده للمقامات التي ي�سلكها العابد من خالل 

احلجر  الطني،  قلعة  ال�سبع:  للقالع  قطعها  يف  للنف�س  الروحي  التدرج 

الربونز، احلديد، الف�سة، الذهب، اإىل غاية الو�سول اإىل القلعة الداخلية 

لالحتاد مع اهلل. ويرمز ال�سيخ البغدادي بقلعة احلجر اإىل »اأداء و�سايا 

اهلل باالأمر وبالنهي". انظر  كتاب:

 بارالت، لوثي لوبيث، اأثر االإ�سالم يف االأدب االإ�سباين، ترجمة د. حامد 

يو�سف اأبواأحمد ود. علي عبد الروؤوف البمبي، مراجعة د. اأحمد اإبراهيم 

 ،2000 االأوىل،  الطبعة  القاهرة،  العربية،  احل�سارة  مركز  ال�سعراوي، 

�س 172.

55- اجلملتان وردتا يف االألف، �س 157.  

56- امل�سدر ال�سابق، �س  142.  

57- امل�سدر ال�سابق، �س 157.  
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وقد  ال�سبعيني،  ال�سعري  ال�سعرية يف اخلطاب  اإنتاج  بارٌز يف  دوٌر  للمراأة  لقد كان 

ال�سعراء  نظرة  عن  االختالف  كل  تختلف  نظرة  املراأة  اإىل  ال�سبعيني  ال�ساعر  نظر 

ال�سابقني، الأنه من املوؤكد اأن ال�سعراء ال�سبعينيني قد تاأثروا مبن �سبقهم يف مطلع 

اإنتاجهم، ولكن �رشعان ما فرَّوا من هذا التاأثري، لت�سكل املراأة دوراً بارزاً يف �سعرية 

الن�س،  يف  املتحرك  الكائن  فهي  عدة:  ملرموزات  ثريًا  رمزاً  فكانت  ال�سبعينيات، 

ال�ساعر  يتحرك  الذي  الف�ساء  احلداثة، وكانت  �سعرية  القوى يف  ومركٌز من مراكز 

فيه، من خالل ن�سو�سه التي يطرحها، اأو يف�سي اإليها ب�رشه االأعظم، وكانت حماًل 

للبوح االأج�س. 

 اأيقونة الأنثى  فـي �شعر ال�شبعينيات 

»ح�شن طلب/ رفعت �شالم/حلمي �شامل« منوذجًا

كاتب واأكادميي من م�رش

اأحمد ال�سغري

من اأعمال الفنان فرناند ليجر



ال�ساعر  �سمات  من  رئي�سية  �سمة  التمرد  ك��ان  وق��د 

يقتل  »ج�س�داً  بو�س�فها  املراأة  اإىل  نظر  فقد  ال�سبعيني، 

املراأة  اإىل  ينظر  ال�سبعينيات  �ساعر  فاإن  ظماأه«  فيه 

نظرة ح�سية اإيرو�سية �رشفًا، وال يتحدث عن جمال ما، 

االأنثوي  اإمنا ير�سد تفا�سيل اجل�سد  اأو معنوي،  ح�سي 

�سيء  على  ذلك  دل  واإن  ال�سبقية  جتربته  يف  ويوغل 

فاإمنا يدل على نزوع ال�ساعر ال�سبعيني اإىل التمرد على 

التابو. االجتماعي والديني وك�رش هذه احل�سا�سية التي 

واجل�سد  اجلن�س،  مو�سوع  من  العربي  االإن�سان  تعرتي 

على  بطبعه  متمرد  ال�سبعيني  املوؤنث«)1(فال�ساعر 

اأن يعرب  اأراد  اإىل املراأة،  االأ�سياء كلها، لكنه حني نظر 

التي  ونظرته  هو،  تكوينه  خالل  من  النظرة  هذه  عن 

يحتاج  الذي  فيه،  املبالغ  الزائف  الو�سف  عن  تبتعد 

فيه ال�ساعر اإىل األفاظ رقراقة، عذبة، ممهدة. 

فقد عمد اإىل العزوف عن تكرار �سابقيه من ال�سعراء يف 

متمرداً  واأحا�سي�سه،  م�ساعره  واأ�سقط  للمراأة،  و�سفهم 

املتم�سك  املحافظ  ملجتمعه  و�سادمًا  واق��ع��ِه،  على 

هو  ال�ساغل  ال�ساعر  �سغل  فكان  والتقاليد،  بالعادات 

ك�رش احلواجز، والبوح عن امل�سكوت عنه. 

اأخرى،  ولكن املراأة عند ال�ساعر ال�سبعينى متثل اأبعاداً 

ال��رباءة،  وهي  ام��راأة،  واحلقيقة  ام��راأة،  عنده  فالوطن 

والر�سالة، والطهارة، والنقاء، وهي احلبيبة، والنجاة، 

والكتابة  وال��ق��راءة،  وال���وردة،  واحل��ي��اة،  والطبيعة، 

من  اآخ��ره  اإىل  وامل������اء،..............  وال��ن��ار،  والق�سيدة، 

ال�ساعر  عند  امل��راأة  )دال(  ف�  تنتهي،  ال  ع��دة  دالالت 

ال�سبعينى دال مت�سع ال نهاية له، ويظهر ذلك ب�سورة 

كبرية عند ال�ساعر ح�سن طلب، فاملراأة حتتل جزءاً كبرياً 

ق�سيدة  ففي  املثال  �سبيل  وعلى  ال�سعرية  اأعماله  من 

»ف�سيف�ساء« من ديوانه »�سرية البنف�سج« يقول: 

 يا مر�سلًة غزالَنِك يف قمحي 

يف َكْرمي.... تاركًة خيَلِك 

ما كان اأ�سلَّ خروجك يل 

حتت الدوح.. وكان اأ�سلَِّك 

كنت م�سوبًة نْبلِك 

لكاأنِك اأنِت املنذورُة يل 

منذ زمانني.. 

 فاأي دليل دلَِّك 

هل �سجر الليلِك؟ 

 َمْهَلِك 

عن ِعنبي ُرّدي خيلِك 

 اإنى �سوف باأكرثك اأردُّ اأقلَِّك 

 وبهّتانِك.. منّهلك 

 ويلي منِك 

ومني ويلِك

ًا   اأحببُتك حبَّ

 لو قد حَتتِك كان اأقّلك 

 اأو لو قد فوَقِك كان اأظّلك 

اأو لو قد حولِك 

من يل بك.. بي من لِك؟ 

 
َّ
َحرَّمك القمح علي

 ولكن الدوح اأحّلِك 

 ويلي اأو ويلِك 

اآّية اآلهٍة و�سلت بنهاري ليلِك؟ 

يل ما تركْت اإال ج�سداً 

لو قّل الو�سُل اعتّل 

فعودي معتلَِّك 

 ..... هذي �ساعة ما اإْن ظلٌّ

 اإال ظلُِّك 

 رحمتك... وعدلك 

ما اإن بعدك طيف حبيبٍة ا�ستهديُت 

فلتدعي غزالين تغزو حقلِك 

�سوف بحقلي اأفعل فعلك 

بل �سوف اأغنيك 

 واأغويِك 

 لعل فوؤادِك.. اأو فلعلكِ  

ويلك 

لٌّ   يل قلٌب.. لو اأّن احللم حَمَ

 كان اأحّلِك 
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 هل لِك؟ 

 اأو لو كان حبيٌب دون حبيٍب 

  ملَّ حبيبًا ما مّلِك 

 ويلك يرجو.. ال طللك 

 �سوف اأ�ُسو�ُس بوعري.. �سهلك 

 قويل يل قولك 

 منذ زمانني 

 وميلي ميلك 

 �سوف ب�سملي.. �سملك 

 ويلِك 

 ما كان اأجلَّ خروجك يل 

 حتت الدوح 

 وكان اأجّلِك 

 ويلك )2(

منذ  امل��راأة،  جتاه  متعددة  روؤى  الق�سيدة  هذه  حتمل 

»ف�سيف�ساء«  العنوان  يف  االأول  املوؤ�رش  اإىل  الدخول 

بو�سفه عنوانًا، اأو مفتاحًا للن�س على حد قول جريار 

بالن�س  حميطًا  فرعيًا  ن�سًا  العنوان  عّد  الذي  جنيت 

اأ�سا�سيًا  »مفتاحًا  ال�سيمولوجيون  عّده  وقد  االأ�سا�سي، 

يت�سلح به املحلل للولوج اإىل اأغوار الن�س العميقة«)3(، 

بنية  على  الدالة  العالمات  »اأب��رز  من  هو  فالعنوان 

الن�س الكلية، بو�سفه بنية خارجية ت�سري اإىل املدلول 

ال�ساعر بالف�سيف�ساء،  الداخلي للن�س«)4( فماذا يق�سد 

وما داللتها؟ واإىل اأي �سيء ت�سري؟ الف�سيف�ساء هي جمرد 

»قطع �سغار ملونة من الرخ�ام اأو احل�سباء، اأو اخلرز 

مُّ بع�سها اإىل بع�س فيكوَّن منها �س�ور  اأو نحوها، ُي�سّ

ور�س�وم تزين اأر�س البيت اأو جدرانه«)5(. وح�سن طلب 

ين�سغل بكل ما هو ثمني وغاٍل، فرتاه ي�ستخدم الزبرجد 

اأكرث  املفردات  هذه  يرى  الأنه  والف�سيف�ساء،  والبنف�سج 

اأو يعنيه، فهو يعني  داللة من غريها على ما يق�سده 

فمحبوبته  وال�سكل،  القيمة  حيث  من  ثمني  �سيء  كل 

عقله  ت�سلب  التي  الف�سيف�ساء  م��ن  قطع  جم��رد  ه��ي 

املع�سوقة  هذه  وفكره،  بوجدانه  معها  ويعي�س  وقلبه، 

ف�سبهها  وعقله  ال�ساعر  قلب  من  ع�سقها  متّكن  التي 

الثمينة  الغالية  لقيمتها  نظراً  بالف�سيف�ساء، 

جانب  اإىل   – الف�سيف�ساء  يف  داللة  اأهم  الأن 

– الدقة والتنوع، ولذلك نرى ال�ساعر  القيمة 

يخلق من خيالِه حمبوبَته التي ترقى بع�سقها 

بالنداء  ق�سيدته  اإىل  يدخل  فال�ساعر  اإليه. 

حمبوبته  عيني  يعني  غزالنك«  مر�سلة  »يا 

الغزالنيتني الت�ساعهما و�سدة جمالهما، فهما 

لهما. وقد  اأ�سرياً  ال�ساعر  اللتان وقع  العينان 

ر الرمو�س بالنبال التي ال تخطئ هدفها،  �سوَّ

وا�ستخدام  املا�سي،  بال�سيف  ي�سورها  ثم 

اأ�سبحت  التي  البدوية  للمفردات  ال�ساعر 

دائرة  يف  ي�سعه  اللغ�وي  معجمه  من  ج��زءاً 

تارة  نف�سه  يحدث  وال�ساعر  الفطري.  الع�سق 

بها  التي هام  اأخرى يحّدث حمبوبته  وتارة 

ال�ساعر تعبرياً مبا�رشاً  يف ق�سائده، ثم يعرب 

ًا،  »اأحببُتِك حبَّ العميق، يف قوله:  معلنًا حبه 

كان  فوَقِك  قد  لو  اأو  اأقلَِّك،  كان  حتَتِك  قد  لو 

اأظّلِك، اأو لو قد حولِك« 

يلقي  مكنونًا،  مو�سعًا  امل��راأة  ت�سبح  وق��د 

ال�ساعر  يلجاأ  اأو  اإل��ي��ه،  ب��اأ���رشاره  ال�ساعر 

ملحبوبته طلبًا للو�سل، الأن االإن�سان كثرياً ما 

يحتاج اإىل من يكتم اأ�رشاره، اأو ي�ساركه همومه، التي 

ال تنتهي مطلقًا، واإن كان »الو�سل« ال يخلو من داللة 

جن�سية، وهي النظرة العامة التي ينظر بها الرجل اإىل 

املراأة، كما نرى يف قوله: »يل ما تركت اإال ج�سداً لو قّل 

الو�سْل اعتل/ فعودي معتّلك«. 

على  تقت�رش  ال  قد  الق�سيدة:  هذه  يف  املحبوبة  لكن 

هي  لت�سبح  الدالىل  جمالها  يت�سع  ولكن  فقط،  املراأة 

هي  التي  احلقيقة  اأو  فيه،  ال�ساعر  يعاين  الذي  الوطن 

اأمنية ال�ساعر يف كل زمان ومكان. 

وقد يبوح ال�ساعر با�سم حمبوبته خالل ق�سيدته التي 

تتوج بهذا اال�سم، حيث ي�سورها باملكان االآمن الذي 

اإليه وي�سعر من خالله بالطماأنينة. ففي ق�سيدته  يفر 

)الفرار اإىل عيون جنالء( من ديوانه )اأزل النار يف اأبد 
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النور( ي�سف حبه العميق لنجالء، ومعركته االأبدية مع 

عينيها، فيقول ال�ساعر: 

والأن عيونك مملكتي 

اأهرب 

من معركتي االأبدية 

�سد الكون 

اإليِك 

اأخبِّئ قلبي يف عينيك 

فاآخر رمٍح للحزن 

ر  ت�سمَّ

 يف اآخر جزٍء مل يطعن 

 من اأن�سجتي 

 وبخلجانك 

ُم   ها اإين اأحتمَّ

 حني ا�سرتخى نهداِك 

  وغابا يف جتويفني ب�سدري )6(.

 فال�ساعر يفر من معاركه مع الكون / احلياة / الواقع، 

همومه،  لين�سى  مهربًا،  منها  متخذاً  حمبوبته  اإىل 

املحبوبة  كانت  واإن  دائ��م��ًا،  تقلقه  التي  واأ���س��ي��اءه 

وال�ساعر يعي�سان حياة ميلوؤها احلنني، اأو مبعنى اآخر، 

عالقة  مع�سوقته،  اأو  وحمبوبته  ال�ساعر  بني  ن�ساأت 

حميمية، ت�سودها االألفة واملحبة. 

مبثابة  اأو  لل�ساعر(  )�ساحبة  املع�سوقة  تكون  وق��د 

ال�ساحب الويف لقرينه / ال�ساعر، يقول ال�ساعر: 

 اآٍه يا �ساحبتي 

 اأمتالِك االآن... 

 خال�سة روحي فيك 

 ومي�ٌس ف�سفوريٌّ 

 خمرك نار يف �سفتي 

 اأتنف�سِك 

 ان�رشبي كالعطر... 

 وكاالأفيون 

 اإىل رئتي )7(. 

 متتزج املع�سوقة بروح املع�سوق )ال�ساعر( حتى يكونا 

روحًا واحدة، فاملحبوبة، هي روح ال�ساعر، ودماوؤها 

وقع  ال��ذي  االإدم��ان  فهي  والعك�س،  دمائه  يف  جتري 

ال�ساعر يف حبائله، وان�رشب اإىل قلبه. 

قاربت  التي  العالقة  بتلك  يبوح  ال�سعري  فالن�س 

وهذا  والروحي،  االجتماعي  امل�ستوى  على  االمتزاج 

قدرة  اإىل  يومئ  مما  بينهما،  العالقة  بقوة  ي�سي  ما 

القرين  وروح  ال�ساعر  روح  �سكنت  التي  اخلالقة  احلب 

)املحبوبة(. 

املراأة  خماطبًا  االأ�سطوري  العامل  اإىل  ال�ساعر  وينتقل 

خمتلطًا  اجلامح،  خياله  عرب  تخلق  التي  االأ�سطورية 

بعامل ال�سحر واجلن. يقول ال�ساعر: 

 يا حوريات اجلّن

 هل جنالء عليكّن اأهّلْت 

 فانبهرْت منكّن االأحداق 

 بروعة نور البغتِة 

 وانفجرت بالنار العذريِة 

 موهبة الفرح االإن�سية 

 فيكن؟

 ت�ساألنا نحن؟ 

 اأ�ساأل َمْن؟ 

 �َسْل �سجر النار الزيتوين 

 وم�سكاوات النور الغرقى 

 يف األق اللون الال�رشقي 

 الالغربي 

 اأو ا�ساأل اأزل الظلمة 

 وهو يراوغ اأبد النور 

 خالل هيوىل الكون )8(.

اإن ال�ساعر يكابد يف رحلة بحثه عن »جنالء « ويالقي ما 

يالقيه من وجد وتعب وم�سقة حتى ينتهي به اخلال�س 

اأو املراأة االأ�سطورة كما  اإىل اأن ي�ساأل )حوريات اجلن( 

واجلمالية  احل�سية  املفارقة  على  مرتكزاً  فكان  قلنا، 

مفتخراً  »اجلنية«  واحلوريات  »االإن�سية«  جنالء  بني 

اجلنيات  فتنبهر  كالقمر،  تهلُّ  التي  جن��الء  بجمال 

بجمالها ويدخل ال�ساعر يف حوار مع احلوريات بحثًا 
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ي�ساأل  باأن  اأجبنه  احلوريات  لكن  ل�سوؤاله،  اإجابة  عن 

الطبيعة املتمثلة يف �سجر النار الزيت�وين، وم�س�كاوات 

بني  مزج  قد  ال�س�اعر  اأن  نالح�ظ  وهنا  الغرقى.  النور 

لهذا  العرفاين  ال�سويف  لنجالء/وع�سقه  الذكوري  حبه 

الكائن الذي مَتّلك عليه نف�سه، عاقداً ات�سااًل جمياًل بني 

اأزل الظلمة ومراوغته للنور.

وقد يحقق ذلك من »الهيوال« وهي اأ�سل االأ�سياء، كما 

بخلق  )جنالء(  املحبوبة  ارتبطت  فقد  الفال�سفة.  يقول 

احلدث  ه��ذا  عن  يعرب  اأن  ال�ساعر  اأراد  كما  االأ�سياء، 

ال�سويف. وجند ح�سن طلب ينتقل اإىل االإعالن ال�رشيح 

عن مغايرته يف ع�سقه لنجالء، مولداً من ذلك حاالته 

احلميمية بينه وبينها فيقول ال�ساعر: 

 اأنا مل اأع�سق جنالء وال قلُت 

 خذينى يف عينيك 

 وال هي رّدت 

 هات يديك و�سمتني 

 ويقول ال�ساعر اأي�سًا: 

 اإننى االآن ال اأتاأمل

 فاع�سقيني على عّلتي

م )9(.  اإنني دورة من عذاب منغَّ

اإليه ال�ساعر ح�سن طلب هو �رش   اإن العذاب الذي ي�سري 

معاناته و�رش حبه الذي ال يقبل اأن يكون جمرد ع�سق 

مفرغ من االأمل، فالع�سق عنده ممزوج باالأمل والعذاب. 

باملغايرة  طلب  ح�سن  عند  ال�سعري  الن�س  يبوح  وقد 

)اإن  التوقعات  خارج  ع�سق  اإنه  حيث  من  واالختالف 

التي  واملكابدة  املعاناة  هذه  وليد  هو  التعبري(  جاز 

يعي�سها ال�ساعر ذاته، وقد ي�سدر عن الن�س مفارقة يف 

ذلك  ويتحقق  االأب��دي،  بالع�سق  احلاملة  ال�ساعر  نظرة 

يف قوله »اإنني االآن ال اأتاأمل«، اأي ال اأبحث عن حقيقة 

ما، لكنه معتل بهذا الع�سق االأزيل الذي ال ي�ستطيع اأن 

بالعذاب  مملوءة  حياة(  اأو  )دورة  فهو  بدونه،  يعي�س 

م املتنوع الذي قد يومئ اإىل �سدة هذا العذاب الذي  املنغَّ

يالزم ال�ساعر و�سخامته وقّوته. 

اإح�سا�سًا  امل��راأة،  جتاه  ال�سبعيني،  ال�ساعر  اأح�س  وقد 

امل��راأة  عالقة  ع��ن  تنتج  التي  ال�سعادة  م��ن  جم���رداً 

بالرجل، وهذا ما نالحظه يف ن�سو�س رفعت �ساّلم اإن 

تالزم  امراأة  هي  �ساّلم  رفعت  ن�سو�س  ُجل  يف  املراأة 

االأمل ويالزمها االأمل.

ال�رش  بذلك  ال�ساعر  ب��وح  خ��الل  من  ذل��ك  حتقق  وق��د 

املتخلق داخله، فقد ي�ستعري ال�ساعر �سلطة اخللق ليخلق 

امراأته كيفما ي�ساء، فيقول: 

 »اأ�سّوي مراأة اأخرى من �ساأم واأرق، لها اأيطال ظبي

 و�ساقا نعامة، واإرخاء �رشحان وتقريب تت�ف�ل، احرثي 

يل 

 �سهويل وجوعي الليلي، امنحيني برهة ن�سيان« )10(.

ال�ساأم  ينتج عنها  التي  �ساّلم هي   فاملراأة عند رفعت 

وامللل، بل هو الذي ي�سوي تلك املراأة من �ساأمه وملله 

الن�س.  يف  الفني  خلقه  من  جزء  فهي  به،  ي�سعر  الذي 

احلميمية  عالقته  ال�ساعر  ي�سف  اآخ��ر،  مقطع  ويف 

االأنثوي، حاملًا  باملراأة، م�سرت�ساًل يف و�سف ج�سدها 

مفردات  م�ستخدمًا  به،  مفتونًا  اجل�سد،  هذا  باقتنا�س 

ح�سية توحي باالإ�سارة اجلن�سية، فهي روؤية �سبقية من 

الطراز االأول فيقول: 

 اأيتها ال�سغرية بني الن�ساء، ارك�سي على ج�س�دي،  

عّبدته  درب  بطنك  مق�سومتان،  رمانتان  ثدياك   

االأقدام، 

ُتِك كاأ�س احت�ساها ال�ساربون ح�سوة ح�سوة،   �رُشّ

 و�رشختك طائر �ساده القان�سون القانطون)11(.

 وتتجلى الروؤية ال�سبقية جتاه املراأة من خالل ا�ستخدام 

ال�ساعر لبع�س املفردات التي تومئ اإىل االأع�ساء التي 

متّيز االأنثى مثل: ثدياك، وبطنك، و�رشتك. 

اإن ال�ساعر رفعت �ساّلم يحاول اأن يك�رش مثلث »التابو« 

فيتطرق  االأ�سا�سية،  اأ�سالعه  اأحد  اجلن�س  يكون  الذي 

بن�سه ال�سعرى اإىل البوح عن امل�سكوت عنه، واأن ت�سبح 

اللغة ال�سعرية لغة ت�سم كل معاين العالئق الوجدانية 

جتاه املراأة.وقد ي�سف ال�ساعر �رشخة املراأة املقهورة 

م�سريها،  حتدد  اأو  راأ�سها  متلك  اأن  ت�ستطيع  ال  التي 

فم�سريها يف يد )عنرتة( الرجل الذي يع�سقها. 
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هو  اإمن��ا  ال�سابق  املقطع  ه��ذا  يف  للنظر  الالفت  لكن 

 
ُّ
االمتزاج بالواقع الذي يحياه ال�ساعر، فال�ساعر معني

لكنه متمرد عليه، يف�سحه من  به، مهموم مب�سكالته، 

اأو  املجتمع  يحرمها  التي  املفردات  ا�ستخدام  خالل 

ينفر منها اإذا وجدها يف )ن�س �سعري( واإن كان ال�سعر 

ا�ستخدمها  التي  املفردات  بتلك  مملوءاً  القدمي  العربي 

ال�سعراء بدءاً بامرئ القي�س وطرفة بن العبد، وغريهم 

من ال�سعراء اجلاهليني الذين وظفوا اجل�سد االأنثوي يف 

ن�سو�سهم ال�سعرية. 

وقد تاأخذ املراأة م�ساراً اآخر عند رفعت �ساّلم، من خالل 

اأنها رمز للعقم واجلدب والتدمي�ر، على خالف ال�سعراء 

اخل�سوبة  رمز  عندهم  امل��راأة  كانت  الذين  ال�سابقني 

املطلب:  عبد  حممد  ويقول  والنقاء.  والطهر  والنماء 

»والالفت اأن )املراأة / الرمز( – يف حتوالتها – تاأخذ 

طبيعة �سدية اأحيانًا وطبيعة حمايدة اأحيانًا اأخرى، اإذ 

ياأتي الرمز موافقًا لتوجه ال�سبعينيات يف اإنتاج )العقم 

ما  حتقق  ال  حمبطة  امراأة  كانت  واجلفاف(«)12(.لقد 

يطمح اإليه ال�ساعر ال�سبعيني. يقول »رفعت �ساّلم«: 

 وكان يل من املدى – مدى

 ومن مياه البحر ملح �ساحر،

 ومن �سهيل االأر�س – مراأة من احلجر )13(.

باحلالة  متتزج  ال�ساعر  ل��دى  النف�سية  احل��ال��ة  اإن   

ماأ�ساوي،  واقع  احلالتني  هاتني  عن  فينتج  ال�سعرية، 

تعد  مل  التي  امل���راأة  ه��ذه  خالله  من  ال�ساعر  ي�سور 

تنجب، وكيف تنجب، وهي امراأة من احلجر؟! واأت�س�ور 

اإمنا  ال�سعري  املقطع  هذا  يف  الرمز   / املراأة  اأن  اأي�سًا 

ال�ساعر بقلبه،  اإليه  هي »الوطن / م�رش« الذي ينتمي 

وعقله، ووجدانه، فهي امراأة اأ�سابها اجلمود والتحجر 

ال�ساعر  اإليه  ي�سبو  ما  حتقق  مل  امل��راأة«   / »فالوطن 

املراأة،  هذه  ولكن  الوطن،  هذا  باأبناء  الفخور  احلامل، 

للقوة  امتداداً  اأو  ومناًء  خ�سوبة  ال�ساعر  فيها  يجد  مل 

وال�سالبة والقدرة على التحمل. 

ومل تقت�رش �سورة املراأة عند رفعت �ساّلم على النظرة 

اأو النظرة املاأ�ساوية العقيمة، لكن تتجاوزها  ال�سبقية 

اخل�سوبة  مركز  هي  اأي�سًا  الرمز(  )امل���راأة/  لتكون 

والنماء التي تنبت عنها الرثوة الب�رشية، املراأة �ساحبة 

 – – االأخت  احلبيبة   - »االأم  فهي  حدود،  بال  العطاء 

الدالالت،  من  اإلخ«   ................- العرافة   – ال�سديقة 

فتحيا  االأر���س  على  ي�سقط  ال��ذي  املطر  اأي�سًا  وه��ي 

االأ�سجار والنباتات وينت�رش اخلري والنماء يف كل بقعة 

من بقاع االأر�س يقول: 

 وىل م�ساء غابر ي�سكنني

 يل �سورة بليلة اأ�سكنها

 يل: مراأة من مطر )14(.

ممزوج  حت��ول  ال�ستينيات،  مناخ  اإىل  التحول  وه��ذا 

وال�ستينيات  ال�سبعينيات  بني  احلقيقي  باالمتداد 

على حد قول حممد عبد املطلب: »ويف حتول م�ساد، 

يوافق توجه ال�ستينيات، تاأخذ املراأة – رمز اخل�سوبة 

اأمومة  )عند  للموروث  احلياة  نبع  بو�سفها  والعطاء 

االأر�س(«)15( واإن دل هذا على �سيء فاإمنا يدل على 

العربية على  ال�سعرية  االمتداد احلقيقي بني احلركات 

م�ستوى ال�سكل وامل�سمون، حيث اإن ال�ساعر ال ينف�سل 

عن �سابقيه، فهم النبع الذي ا�ستقي منه ثقافته وعلمه 

واإن �سعراء ال�سبعينيات، قد تربوا يف اأح�سان اجليلني 

كان  لكن  وال�ستينيات«  »اخلم�سينيات  ال�سابقني 

وجمالّيًا.  فنّيًا  خروجًا  اجليلني  هذين  على  خروجهم 

يحقق  اأن  اخل��روج  هذا  من  ال�سبعيني  ال�ساعر  ويريد 

ق�سيدته التي يطمح اإليها، وي�سمع �سوته اخلا�س الذي 

طاملا حلم به، ال اأن يكون �سدى الأ�سوات اآخرين. 

وال�ساعر ال�سبعيني ال يتعاىل على جمهوره مطلقًا يف 

جمهور  اإىل  حتتاج  ق�سيدته  ولكن  ق�سيدته،  تقدمي 

بالغت  التي  ال�سبعينية  الق�سيدة  مع  يتوا�سل  »جديد« 

كلها  اأمامها  التي  االأرا���س��ي  وانتهكت  التجريب  يف 

بو�س�فها  اللغة  وا�ستخدمت  نف�سها،  اللغة  انتهكت  بل 

الذي  الهدف   / الغاية  خاللها  من  يتحقق  لها  و�سيلة 

ت�سبو اإليه كما �سرنى. 

اأما عن �سورة املراأة يف �سعر حلمي �سامل، فقد جتلت 

بو�سفها �سورة �سعرية جن�سية من اجلانب االأول، وهو 

االأكرث ا�ستخدامًا وطرحًا خالل الن�سو�س. 

احلالة  من  تنبع  للمراأة  �سامل  حلمي  روؤية  كانت  واإذا 

النف�سية التي ت�سيطر على ال�ساعر، وهي حماولته ك�رش 

�ساّلم  رفعت  عند  قبل  من  اأ�رشنا  كما   – التابو  مثلث 
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العربية  الق�سيدة  يف  عنه  امل�سكوت  عن  والبوح   –
خالل  من  نالحظه  البوح  هذا  عن  اإمي��اءات  يقدم  فهو 

ن�سو�سه. يقول: 

 حبيبتي تنام يف ال�سقيع 

 وتلعق الفتات من موائد القمار وال�سخب 

 ويف امل�ساء تغ�سل الثياب والنهود يف البحرية العقيم 

 وتلعن الرجال حني يلعقون وجهها الوديع 

 وتلعن الذين يع�سقون هدبها البديع 

 حبيبتي اأردت اأن اأمنق الكالم يف عيونها اأبت 

 الأنها ترى فوؤادي الكذوب خلف رونق القناع 

 وهاجرت ! 

 وهاجرت ! 

 ويف امل�ساء تغ�سل الثياب والنهود يف البحرية العقيم 

 وتقطف الثمار من �سجرية غري�بة حمنطة 

 جتوع دون اأن ت�ساأل الرجال ك�رشة من القديد 

 رجالها 

 يرون نهدها و�َسعَرها وفخذها في�سحكون 

 وي�رشبون نهدها الذي يجف كالرميم 

ا   ويلعقون كفها املقددَّ

دا   ويفتلون يف ال�سباب والظالم �سعرها املجعَّ

 يجرجرونها على الر�سيف عارية ! 

 ويقول يف مقطع اآخر: 

 حبيبتى تنام يف ال�سقيع 

 �رشيرة راأيتها على الر�سيف �سائعة 

 ح�سنتها.. تباعدت ! 

 م�سحت فوق خدها.. ناأت ! 

 م�سحت فوق �سعرها.. ناأت ! 

 وحيدة وجائعة )16(.

 اإن ال�ساعر حلمي �سامل ت�سيطر عليه حالة من حاالت 

امراأة  فهي  الرمز«،   / »احلبيبة  اإليه  اآلت  ملا  احل��زن، 

على  املتبقي  الفتات  طعامها  ماأ�ساوية،  حالة  تعي�س 

موائد القمار وال�سخب. 

التي تومئ  وال�ساعر ي�ستخدم بع�س املفردات احل�سية 

اإىل اجلن�س بطريقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، على �سبيل 

على  عارية  عيونها،  هدبها،  وجهها،  »النهود،  املثال 

الذي  التمزق  اإن  وفخذها«  �سعرها،  خدها،  الر�سيف، 

�سامل،  حلمي  ن�س  يف  الرمز   / احلبيبة  له  تتعر�س 

لي�ست حمبوبة عادية  املحبوبة  اأن هذه  اإىل  يومئ  قد 

كالب�رش، لكنها حمبوبة مغت�سبة ال ت�ستطيع اأن تدافع 

عن نف�سها، اأو تدفع من يجرجرونها، ويتعر�سون لها، 

م�سلوبة  نف�سها،  عن  حتى  الدفاع  على  تقوى  ال  اإنها 

اأ�سابها  ذليلة،  ام��راأة  فهي  الهوية،  �سائعة  االإرادة، 

الهوان، مما اأدى اإىل �سخرية االآخرين منها واال�ستهزاء 

يف  تكمن  التي  ال�سعف  بعنا�رش  ي�سي  ما  وهذا  بها. 

ج�سد هذه احلبيبة.لكنها، مع هذا، عزيزة، قد جتوع دون 

اأن ت�ساأل الرجال، وتغ�سل ثيابها وج�سدها يف البحرية 

»العقيم« ومفردة »العقيم« ال تخلو من داللة وا�سحة، 

وهي انكفاء املحبوبة على نف�سها لذا اختارت بحرية 

عقيمًا لتن�رش همومها وقلقلها من خالل ثيابها امللوثة 

ومن عالمات ال�سعف اأي�سًا اأن الرجال )يلعقون كفها 

الر�سيف عارية(، مما ي�سي  املقددا، يجرجرونها على 

والعقاب  والتعذيب  وال�سعف  الذل  من  الهائل  بالكم 

الذي تعر�ست له تلك املحبوبة.

االأفعال  الثاين بع�س  ال�ساعر يف املقطع  ا�ستخدم  وقد 

ال�سلبي، فعلى  املا�سية التي تدل على موقف احلبيبة 

�سبيل املثال )ح�سنتها – تباعدت – م�سحت – ناأت(. 

اإن هذه االأفعال على الرغم من تقاربها زمنيًا وح�سيًا 

عدة  مبدلوالت  ت�سي  فاإنها  وحمبوبته،  ال�ساعر  بني 

)تباعدت( تدل على البعد القريب، الأنها خائفة قلقة من 

ح�سن ال�ساعر الفار�س، الذي يحاول حمايتها )م�سحت 

فوق خدها........ »ناأت« )الناأي( يدل على البعد ال�سديد 

وا�سح  تاأكيد  ناأت(  �سعرها....  فوق  )م�سحت  والنفور. 

على موقف احلبيبة ال�سلبي. 

اإن املراأة/ الرمز، التي حتدث عنها حلمي �سامل اإمنا هي 

اإغراقها  على  تدل  باأفعال  تقوم  فهي  »�سلبية«،  امراأة 

املوؤمل.  الواقع  هذا  من  ونفورها  ال�سديدة،  ال�سلبية  يف 

�سنع  قد  ال�ساعر  اأن  لنا  يبدو  جيداً،  ذلك  الحظنا  واإذا 

املحبوبة  فهذه  حمبوبته،  وبني  بينه  �سامتًا  ح��واراً 

التي هي اأ�سبه ب�سيدة خر�ساء، تكتم همومها يف قلبها 

وت�سمت، الأن يف ال�سمت جناتها وانفالتها من املوت 

تعي�س  فهي  جائعة،  اأنها  من  الرغم  وعلى  املحتوم، 

باالآخرين  امتزاجها  وعدم  وتقا�سيها،  الوحدة  جتربة 
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يدل على انطوائها على ذاتها، وغربتها الداخلية التي 

تتملكها، اإذن فحال هذه املحبوبة كما اأ�رشنا اإمنا هو 

حال العروبة املمزقة اأ�سالوؤها يف كل مكان ال�سائعة 

مع اأبنائها العرب. 

فاإنه  �سامل،  حلمي  عند  اآخر  م�ساراً  امل��راأة  تاأخذ  وقد 

واأختًا، وحمبوبة،  اأُّمًا،  بو�سفها  املراأة  يتحدث عن  قد 

وحقيقة وعادلة..اإلخ من الدالالت، ففي ديوان »�رشاب 

احلقيقية  االأم  هي  امل��راأة  هذه  ام��راأة،  يذكر  الرتيكو« 

لل�ساعر وهي زاهية ال�سيد ن�سار يقول: 

 هذه اأمي على باب و�سط الدار، 

 داللها باد يف ح�رشها غطاء الراأ�س، 

 ومدنيتها يف االبت�سامة

 لكن ن�سفها االأ�سفل

 من ال�سلوع حتى البانتوفل

 متاآكل

 يلزمني اأن اأراها واقفة

 قبل اأن يتاح يل اأن اأفرد اأ�سابعها)17(.

�سامل يف  الذي �سنعه حلمي  الدرامي  امل�سهد  هذا  اإن   

املوت واحلياة.اإن  ذاته �رشاع بني  الن�س هو يف  هذا 

خالل  من  الرمز«   / »االأم  هذه  مالمح  ير�سد  ال�ساعر 

– انح�سار غطاء راأ�سها  الب�سيطة مثل )داللها  اأفعالها 

ولكن  الب�سيطة،  االأم  حياة  هي  هذه  ابت�سامتها(   –
التي حلت بهذه  ال�ساعر ينتقل بنا، ليعرب عن املاأ�ساة 

املراأة، وهي تاآكل �سلوعها ون�سفها االأ�سفل قد اأ�سبح 

م�سلواًل، ال يقوى على احلراك. وقد يتهرب ال�ساعر من 

امل�سهد االأخري، اأال وهو املوت، فيقول: يلزمني اأن اآراها 

اأ�سابعها وهي ميتة،  اأفرد  اأن  اأن يتاح يل  واقفة، قبل 

اأو يف حلظة االحت�سار. اإن االأم هي حياة ال�ساعر التي 

يعي�س انت�ساراتها وهزائمها، فهي عنده مبثابة الروح 

التي ت�رشي يف اأجزاء ج�سده لذلك يقول: 

 من زاهية؟! 

 الربد وال�سالم )18(.

�سوؤااًل  يفجر  وال�سالم،  الربد  الق�سري،  املقطع  هذا  اإن   

عن  االإجابة  زاهية؟  َمن  واالندها�س:  بالتعجب  ي�سي 

هذا ال�سوؤال لي�ست كاأي اإجابة، اإنها اإجابة دالة بالفعل، 

»فاملراأة / االأم« هي االأمن والطماأنينة، الربد وال�سالم، 

اأمه  جتاه  ال�ساعر  يح�س  وكما  ال�ساعر.  ي�سورها  كما 

باأنها هي اخلال�س الوحيد الذي يلجاأ اإليه، فقد يخلق 

ال�ساعر حلمي �سامل عامله اخلا�س جتاه اأمه ومثاليتها، 

حمط  فهي  �سديداً،  ارتباطًا  االأم،  بهذه  مرتبط  الأن��ه 

همومه وقلقه وال�سيء الوحيد الذي يحفظ �رشه وحزنه 

ا�ستخدامه  خالل  من  ال�ساعر  خرج  وقد  وجت��اوزات��ه. 

اإىل  )االأ���رشى(  االجتماعي  امل�ستوى  من  االأم  ملفردة 

امل�ستوى الفني الأن االأم الكبرية هي )م�س�ر(. 
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1- فاحتة العودة

اإذا كان معلومًا اأن املخلوق يف نق�سه ال ي�ستطيع اأن يتحدى اخلالق يف كماله، له 

االأ�سماء احل�سنى، فال معنى اأن يطلب اخلالق من خلقه اأن ياأتوا مبثل هذا القراآن، وال 

باأقل منه على �سبيل االإعجاز والتحدي، وهو يعلم، جلَّت قدرته، نق�س خلقه وعدم 

قدرتهم علي حتدي كماله دح�سًا الإعجازه. واإمنا الذي كان منه، �سبحانه وتعاىل 

و�سع كل �سيء رحمة وعلمًا، هو الدعوة اإىل التاأمل، واحل�س على التدبر يف اآياته، 

والدفع اإىل التفكر يف اآالئه تفكر القانتني غري املتكربين. اإذ مبثل هذه الدعوة، وذلك 

وين�سهر  معه،  فيتوا�سج  بالقراآن  يلتحم  اأن  لالإن�سان  يت�سنى  التفكر  وهذا  احل�س، 

فيه، ويتحول بو�ساطته من كائنه ال�سخ�سي اإىل كائنه الن�سي. وبذلك حتدث قطيعة 

اأن قيم  تامة بينه وبني قيم ما قبل االإ�سالم. فهذه كانت قيم ال�سخ�س، يف حني 

االإ�سالم هي قيم الن�س.

التحدي �الإعجاز

عودة الن�شق الأ�شطوري

باحث واأكادميي من �سورية

منذر عيا�سي

اإن لفظ )الإعجاز( فـي قولنا )اإعجاز القراآن( �لفظ 

كالهما  الأنبياء(،  )معجزات  قولنا  فـي  )املعجزة( 

لفظ حمدث مولَّد. �بيقني قاطع ل جندهما فـي كتاب 

اهلل، �ل فـي حديث ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه ��شلم.



وحل  اإجن��ازاً  مت  ما  اإذا  التحول  هذا  اأن  نعتقد  ولقد 

يف االإن�سان حلواًل تامًا، ف�سيف�سي حتمًا اإىل �سقوط 

الن�سق االأ�سطوري املرتبط بال�سخ�س وقيم ال�سخ�س، 

و�سعود الن�سق الن�سي املرتبط بالقراآن وقيم القراآن. 

وامتد على مدى قرنني من  بالفعل،  وهذا ما حدث 

الزمان بالتاريخ الهجري. اإذ ما كان اأحد يف القرن 

االأول والقرن الثاين للهجرة، يحّكم كائنه ال�سخ�سي 

ويعطيه االأولوية على كائنه الن�سي. ذلك الأن الكائن 

اأفل وجوداً وغاب  االأ�سطوري، قد  ال�سخ�سي، بن�سقه 

الن�سي  الكائن  حمله  وح��ل  احل��ي��اة،  عن  ح�سوراً 

بالقراآن  النا�س  �سكل  فقد  وبالفعل،  القراآين.  بن�سقه 

اأمة القراآن وكائن القراآن.

واأما الذي ح�سل بعد ذلك، فهي لعبة لعبها املعتزلة، 

فهمًا،  واأكملهم  عقاًل،  النا�س  اأعظم  اآن��ذاك،  وه��م، 

واأكرثهم دهاء، فعلوه وهم يف علياء ي�سمخون، فقد 

و�سبب  ظاهر،  �سبب  �سببان:  ذلك  اإىل  يدفعهم  كان 

عميق:

1  - اأما الظاهر، فينق�شم اإىل ق�شمني:

يقتاتون  كانوا  فهم  وث��ق��ايف.  معريف   ، االأول   -

ات�سالهم  من  يجنون  ما  على  وثقافيًا  معرفيًا 

هو  ال�سخ�ُس  فل�سفٌة  وه��ي  اليونانية.  بالفل�سفة 

وجودها  يف  ممكنها  معيار  وهو  واأ�سا�سها،  عمدها 

وح�سورها.

- الثاين �سيا�سي. فهم كانوا يتطلعون، اإن مل يكن اإىل 

امل�ساركة  اإىل  االأقل  فعلى  ال�سلطة،  على  اال�ستحواذ 

وبذلك  واملثقفة،  العاملة  النخبة  بو�سفهم  فيها 

الفكري  ن�سقهم  خاللها  من  يفر�سوا  اأن  ميكنهم 

واالإيديولوجي اجلديد. وهو ن�سق يحيل اإىل ال�سخ�س 

على  يكون  اأن  يجب  الأن��ه  االعتقاد  يقوم  به  فيما 

مثاله، ولي�س اإىل الن�س فيما به يقوم االعتقاد الأنه 

يجب اأن يكون على مثاله.

ال�سيا�سة،  اإذن، يف املعرفة والثقافة، كما يف  اإنهم، 

�سوته  خفت  الذي  ال�سخ�س  بن�سق  مدفوعني  كانوا 

االأ�سطوري،  الن�سق  على مدى قرنني بخفوت �سوت 

مظلة  حتت  جديد  بثوب  فيهم  فيظهر  جمدداً  ليعود 

االإ�سالمية  الفرق  كل  اتبعت  وق��د  ه��ذا،  اإ�سالمية. 

تقريبًاً اللعبة التي لعبها املعتزلة. فمنهم من كانت 

املغزى  وعرفوا  وعوا  وه��وؤالء  اأ�سبابهم،  نف�س  لهم 

يِع  مل  من  ومنهم  االعتزال،  حركة  من  واملقا�سد 

حقيقة هذه املغازي واملقا�سد ومل يعرفها، ولكنه 

اأخرى  اآثارهم مدفوعًا باأ�سباب  جاراهم و�سار على 

يف املعرفة، والثقافة، وال�سيا�سة، وال�سلطة.

2 - واأما العميق، فينق�شم اأي�شاً اإىل ق�شمني:

فقوة  وتخفِّيها.  االأن�ساق  بقوة  ويتعلق  االأول،   -

وكمونها،  تخفيها  يف  حقيقة،  تكمن  االأن�����س��اق، 

جتليها  يف  تكمن  ما  قدر  مكرها،  يف  اأي�سًا  ورمبا 

يح�سل  وقد  التفافها.  براعة  يف  وكذلك  وظهورها، 

عليه  متار�سها  �سغوط  ب�سبب  يتوارى،  اأن  لن�سق 

كربى  اجتماعية  حتوالت  ب�سبب  اأو  اأخ��رى،  اأن�ساق 

العربية  اجلزيرة  يف  وانت�ساره  االإ�سالم  جميء  مثل 

هالك  اإىل  هذا  اأدى  حيث  االإ�سالمية،  الديار  وبقية 

اأن�ساق واختفائها، وتعاي�س اأخرى مع الن�سق اجلديد، 

ولكنه اأدى اأي�سًا اإىل تواري نوع ثالث من االأن�ساق 

تعاود  معينة  تاريخية  للحظة  انتظاراً  وكمونها 

الظهور فيها.

وحتمل ال�سعوب، يف احلقيقة، اأن�ساقها يف ال وعيها. 

بو�ساطة  وترحتل  خاللها،  من  وتعي�س  بها،  فتكون 

خميالها عرب الزمان. فاإن تواري اليوم عنها ن�سق، 

فلعله يعاود الظهور غداً. وميكن للمرء اأن يعتقد اأن 

فاملعتزلة  هذا.  يف  بدعًا  لي�س  االإ�سالمي  املجتمع 

ويف  منهم  خفية  فيهم،  جت��ري  ي��زال��ون  ال  ك��ان��وا 

االإ�سالمي  قبل  ما  ال�سخ�س  ن�سق  اآث��ار  وعيهم،  ال 

من  واخلال�س  االأن�ساق  دفع  كان  وملا  وموؤثراته. 

اإذ  �سهل،  اأو  مي�سور  وغري  �سعبًا،  اأم��راً  حاكميتها 

اأجيااًل  م�ستورة، وكامنة خفية  متوارية  تبقى  رمبا 

واأجيااًل، ثم تعاود الظهور بقوة يف �سكل جديد، فقد 
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عادت اإىل الظهور قوية مع املعتزلة يف ن�سق عقدي 

للن�سق  �سديداً  ظاهره  يف  يبدو  ال  جديد،  وفكري 

الظهور،  هذا  كان  وقد  االإ�سالمي.  والفكري  العقدي 

على هذا الوجه، هو ما �سميناه كذلك »فكر االأن�ساق.« 

ولذا، ميكن التاأكيد اأن هذه االأن�ساق بعودة ظهورها 

جميئه،  زمن  عن  الن�سبي  ابتعاده  مع  االإ�سالم،  يف 

قد جعلها تندفع به لكي يتخذ وجهة اأخرى ل�سالح 

»الكائن - ال�سخ�س«، كما هو من خ�سائ�س الن�سق 

االأ�سطوري، بعيداً عن وجهة »الكائن - الن�س« كما 

هو من خ�سائ�س الن�سق االإ�سالمي.

وتبدله.  الكائن  وع��ي  بتغري  ويتعلق  ال��ث��اين،   -

خارجي  لفعل  مو�سوعًا  دائمًا  يكون  ال  فاالإن�سان 

اأي�سًا  يكون  واإمنا  وعيه،  وال  وعيه  ويوجه  يحكمه 

وال  وعيه  ويوجه  يحكمه  خارجي  لفعل  مو�سوعًا 

وعيه، كما يكون اأي�سًا مو�سوعًا لفعل داخلي وذاتي 

يحكمه ويوجه وعيه وال وعيه. ولعل املعتزلة كانوا 

من هذا النفر من الب�رش، مع احتمال تاأثرهم بالعامل 

اليونانية.  بالفل�سفة  ات�سالهم  هو  الذي  اخلارجي 

فقد اأرادوا اأن ينت�رشوا اإىل كائنهم ال�سخ�سي، الذي 

االإ�سالم  جم��يء  بعد  الن�سي  الكائن  خلف  ت��وارى 

الن�سق  اإىل  فا�ستندوا  اخل��ا���س.  ن�سقه  وهيمنة 

على  وعملوا  االإ�سالم،  قبل  كان  ال��ذي  االإ�سطوري 

اأو ينّظروا  اأن ي�سموه  اإ�سالمي دون  ا�ستدعائه بثوب 

الن�سق  الأن  منهم  اال�ستدعاء  ه��ذا  ك��ان  وق��د  اإليه. 

االأ�سطوري ن�سق يقوم بال�سخ�س ال بالن�س. وحاولوا 

غري  كينونتهم  حتى  يحكم  معتقداً  منه  يجعلوا  اأن 

الواعية. وقد اجنرفوا وراء ذلك، معزِّزين بهذا كاأنهم 

ال�سخ�سي يف املدى االأ�سطوري على ح�ساب الكائن 

الن�سي يف املدى القراآين.

2- حممود �شاكر: موقف من التحدي والإعجاز

اأخ��رى،  جانب  اإىل  عالمتان،  واالإع��ج��از  التحدي 

ت�سهدان على عودة الن�سق االأ�سطوري وتدالن عليه.

حممود  مع  -ب��دءاً  �سنقف  فيه،  نحن  ملا  وتعزيزاً 

له  الأن  العالمتني،  هاتني  على  اهلل(  )رحمه  �ساكر 

فيهما راأيًا ي�سح يف العلم اأن يكون بيانًا وهدى. ثم 

�سنذهب بعد ذلك بحثًا عن عالقة هاتني العالمتني 

باالأ�سطورة وعودتها:

- اأما عن العالمة االأوىل، فيقول:

القراآن( ولفظ  )اإعجاز  )االإعجاز( يف قولنا  لفظ  »اإن 

)املعجزة( يف قولنا )معجزات االأنبياء(، كالهما لفظ 

حمدث مولَّد. وبيقني قاطع ال جندهما يف كتاب اهلل، 

وال يف حديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم. ومل 

�سيء  يف  وال  ال�سحابة،  من  اأحد  كالم  يف  اأجدهما 

من كالم التابعني وَمْن َبْعَدهم، اإىل اأن انق�سى القرن 

اأي�سًا، ثم جندهما  االأول من الهجرة، والقرن الثاين 

ما و�سلنا من  بع�س  يظهران على خفاء يف  فجاأة 

ا�ستفا�سة  ي�ستفي�سان  ثم  الثالث،  القرن  اأهل  كالم 

ظاهرة غامرة يف القرن الرابع وما بعده اإيل يومنا 

َدث ُمولَّد«)1(. هذا. فكالهما اإذن حُمْ

- واأما عن العالمة الثانية، فيقول:

بلفظ  منه  فكاك  ال  اقرتانًا  مقرتن  اآخ��ر  »لفظ  ثمة 

اإن  قولهم:  يف  )ال��ت��ح��دي(  لفظ  وه��و  )االإع���ج���از(، 

من  يديه  على  يظهر  مبا  زمانه  اأهل  يتحدى   
َّ
النبي

)املعجزات(. وهذا اللفظ حمدث مولَّد، لي�س يف كتاب 

اهلل وال يف حديث ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، وال 

التابعني وَمْن  اأو  ال�سحابة  اأحد من  جنده يف كالم 

اأهل  كالم  يف  الظهور  بع�س  يظهر  اأن  اإىل  َبْعَدهم، 

ا�ستفا�سة  اأي�سًا  هو  ي�ستفي�س  ثم  الثالث،  القرن 

غامرة يف القرن الرابع وما بعده اإىل يومنا هذا«)2(.

اهلل-  -رحمه  �ساكر  حممد  حممود   وقف  اأن  وبعد 

البحث  �سطر  وجهه  وىلَّ  العالمتني،  هاتني  على 

طريقة  على  وذلك  لظهورهما،  الدقيق  التاريخ  يف 

فقد  ثم،  ومن  اللغوي.  البحث  يف  التاريخي  املنهج 

�سار وراءهما مبنظور تعاقبي )دياكروين(.

يكفينا.  وال  ير�سينا  ال  اأهميته،  على  الوجه،  وهذا 

ا الوقوف على ما هو كامن وراء هاتني  فنحن نتغيَّ

العميقة،  التحوالت  هو  كامن  هو  وما  العالمتني. 
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والثقايف واحل�ساري،  االأنرتوبولوجي  املغزى  ذات 

امل�سلم،  ل��وج��ود  ال�سخ�سية  البنية  اع��رتت  التي 

عظيمًا.  تاأثرياً  فيها  واأثرت  اإليها  ونفذت  والب�ستها 

غري اأن التاريخ الذي وقف عليه، وهو القرن الثالث 

الهجري، هو قرن دال لبدء هذه التحوالت. فما الذي 

حدث يف هذا القرن؟ وما هي الدالالت التي ا�ستطاع 

حممود حممد �ساكر اأن يتبينها؟

اإذن، ال  �ساكر  اإىل حممود حممد  اأخرى  �سنعود مرة 

لن�سري على خطاه يف تتبعه، ولكن لنقف معه على 

ونبني  التحوالت،  هذه  حدوث  كيفية  به  نف�رش  اأمر 

مما  �سناأخذ  ولذا،  التحوالت.  لهذه   املحفزة  الفكرة 

قال قواًل ننزله بوعينا نحن ال بوعيه هو، مع عميق 

وعيه واأ�سالته، فذلك يعيننا اأكرب العون يف الو�سول 

ذات  التحوالت  يف  حددناه  الذي  املق�سد  هذا  اإىل 

التي  واحل�ساري  والثقايف  االأنرتوبولوجي  املغزى 

اعرتت البنية ال�سخ�سية لوجود امل�سلم واأثرت فيها. 

اإنه يقول:

املبلغ، وهم يف  بلغوا هذا  املتكلمني حني  »ولكن 

طريقهم اإىل ا�ستخراج لفظ )اإعجاز القراآن( للداللة 

ب، مل يلبثوا  على �سفة موجزة لهذا املوقف املركَّ

كلَّ  ظاهر  ل�سبب  حيِّزه،  عن  اأخرجوه  حتى  طوياًل 

ويرون  وت�سقيق،  وج��دل  كالم  اأه��ل  فهم  الظهور. 

اأنف�سهم اأ�سحاب فح�س وتق�س وا�ستنباط وتعليل، 

يطلبوا  اأن  بد  ال  بل  املوقف،  �سفة  تقنعهم  فال 

ال�سبب الذي من اأجله كان )التحدي( ُمظهراً )عجز( 

العرب عن فعل طولبوا به فنظروا يف القراآن نف�سه 

يتطلبون فيه الوجوه التي ميكن اأن تكون �سببًا يف 

حتداهم  مبا  حتداهم  اأن  بعد  العرب  )عجز(  اإظهار 

اأ�سابوه من  اأنهم  به. فلما ظفروا ببع�س ما ظنوا 

هذه الوجوه، التم�سوا له ا�سمًا جامعًا، فكان اأقرب 

اللفظ من  فنقلوا  القراآن(.  )اإعجاز  ي�سموه  اأن  �سيء 

وهو  نف�سه،  للقراآن  �سفة  وجعلوه  االأول،  حيِّزه 

اهلل  لنبيه �سلى  )اآيًة(  ليكون  اأنزله  الذي  اهلل  كالم 

ب من )التحدي(  عليه و�سلم، ال �سفة للموقف املركَّ

وظهور العجز«)3(.

ولقد نود اأن نقول اإعادة لتاأ�سي�س الفهم الذي يبني 

»�سفة  االإعجاز  كان  ق��راأن��اه:  ما  ق��راءة  يف  اأ�سله 

وملا  العجز.  وظهور  )التحدي(  من  ب  املركَّ للموقف 

ي�سموه  اأن  �سيء  اأق��رب  ك��ان  فقد  هكذا،  ه��ذا  ك��ان 

من  انتقل  قد  اللفظ  يكون  وبهذا  ال��ق��راآن(.  )اإعجاز 

فيها  يكون  اأخ��رى  دالل��ة  اإىل  املوقف  على  الداللة 

�سفة للقراآن نف�سه.

ثم تلت مبا�رشة هذه اخلطوة خطوة اأخرى، مغايرًة 

للهدف الذي كانت عليه يف اخلطوة االأوىل فقد �سار 

فقط،  اإعجازه  على  لي�س  دالة  عالمة  القراآن  نزول 

ولكن اأي�سًا على نبوة حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.

�سور  من  ب  مركَّ م�سهد  اأم��ام  اأننا  هذا  يعني  ولقد 

مراتب  من  مرتبة  عن  منها  �سورة  كل  تعربِّ  ثالث، 

التحول:

�سفة  واالإع��ج��از  التحدي  فيها  وك��ان  االأوىل،   -

للموقف.

�سفة  واالإع��ج��از  التحدي  فيها  و�سار  الثانية،   -

للقراآن.

- الثالثة، وانتهى فيها التحدي واالإعجاز اإىل كونه 

عالمة على النبوة اأو دلياًل من »دالئل النبوة«

الوقوف على  انتقااًلآ من  التدرج قد مت  وبهذا يكون 

الوقوف  وم��ن  الن�س،  على  ال��وق��وف  اإىل  املوقف 

يف  ممثاًل  ال�سخ�س  على  الوقوف  اإىل  الن�س  على 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم. ولقد نرى اأن يف هذه 

تكمن  االنتقاالت  من  التدرج  هذا  ويف  التحوالت، 

الن�سق  يف  والدخول  ن�سًا  الن�سق  من  اخلروج  بداية 

�سخ�سًاً فاأ�سطورة.

نتابع  اأن  نريد  االأم��ر،  هذا  يف  الغو�س  قبل  ولكن، 

الق�سية  فيطرح  ذلك،  بعد  يعود  فهو  �ساكر.  حممود 

جمدداً، ويطرح فيها ظنه و�سّكه. اإنه يقول:

»ما كاد املتكلمون، ومعهم القراآن، يدخلون معمعة 

ْوه، ومبا  النظر واال�ستدالل بهذا )التحدي( كما �سمَّ

االأنبياء  اآيات  يف  �رشطهم  لتمام  �سامنًا  توهموه 

52نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

درا�س��ات.. درا�س��ات.. درا�س��ات 

tttt



يلتئم.  يكاد  ال  نظرهم  وجدوا  حتى  )الَعْجُز(،  وهو 

نَّة هوؤالء املتكلمني يف النظر والفح�س، كانت  ُ
ف�س

فاح�سًا يف حقيقة  اأن ينظروا نظراً  توجب عليهم 

وهو  االآي��ة،  يف  �رشطًا  جعلوه  ال��ذي  )العجز(  هذا 

)عجز اخلليقة(. واأنا مل اأزل يف ريبة من اأمر هوؤالء 

املتكلمني، ومنذ خالطُت كالمهم واأنا اأ�سدُّ ارتيابًا 

يف  اأَنظروا  منهم.  ال�رشط  هذا  و�سعوا  الذين  يف 

حقيقة معنى )العجز( نظراً فاح�سًا، فراأوا ما فيه 

من الغمو�س واالإبهام والف�ساد، ثم حملهم الهوى 

 يف حقيقته 
َّ
اأن يتكامتوا بينهم ذلك املغمَز اخلفي

- اأم هم كانوا اأ�سلَم حااًل وطوية، اإذ غمرهم اجلدل 

ن�سوة  فاأغفلتهم  الغام�س،  امُلْبَهم  ال�رشط  بهذا 

والنظر،  الفح�س  يف  �رشوراتهم  عن  به  الظفر 

وا 
ُّ
وعن غمو�سه واإبهامه وف�ساده، فتجاوزوه ومر

�سحته  يف  يرتاب  ال  ال��ذي  املطمئن  م��رور  عليه 

و�سالمته؟«)4(.

ولقد قاده هذا النظر املبني على ال�سك والظن والريبة 

لكي يقرر بخ�سو�س هذه الق�سية ما ياأتي:

فعل  عن  اخلالئق  من  )عجزاً(  لي�س  فاالأمر  »واإذن، 

لو  اأنهم  توهمًا  يتوهمون  اأو  فعجزوا،  طولبوا مبثله 

من  حم�س  )اإبال�س(  هو  بل   - عنه  لعجزوا  اأرادوه 

واإط��راق  ووج��وم  و�سكون  وَدَه�ٌس  اخلالئق،  جميع 

ت�سليم  ثم  املعاينة،  عند  )االآي��ة(  مباغتة  اأحدثته 

اأ�ساًل  ممتنع  فعل  باأنها  النفو�س،  ت�ستيقنه  قاطع 

يخامرهم  ريب  بال  النبي وعلى جميعهم،  هذا  على 

يف ذلك. واإذن فال�رشط الذي و�سعه املتكلمون، وهو 

)مدار االآية على عجز اخلليقة(، �رشط فا�سد املعنى، 

غرُي دال على حقيقة االآية - وال�رشط ال�سحيح هو 

لي�س  اخلليقة(،  اإبال�س  على  االآي��ة  )م��دار  نقول:  اأن 

غري«)5(.

وملا قامت هذه الفكرة لدى حممود �ساكر، ون�سجت 

معقواًل  روؤي��ت��ه  م��دار  واأ�سبحت  ع��وده��ا،  وا�ستد 

واإدراكًا، فقد ذهب اإىل املقارنة مفا�ساًل بني )العجز(

و)االإبال�س(. وقد جاء عنده مما قال يف تعريفهما:

عن  نف�سه  من  املرء  يدركه  �سعف  »العجز 

اإح�سا�س  واالإب��ال���س  ومعاجلة،  جهد  بذل 

متنع  واالنقطاع،  والده�س  باحلرية  غامر 

املرء عن كل جهد ومعاجلة. فهذا فرق ما 

بني )العجز( و)االإبال�س(.«)6(

وهو  ب��ه،  واملفا�سلة  املقارنة  وتنتهي 

يقولون  )اأم  القراآنية:  االآية  فناء  واقف يف 

وادع��وا من  مثله  ب�سورة  فاأتوا  قل  اف��رتاه، 

اإن كنتم �سادقني(.  ا�ستطعتم من دون اهلل 

يون�س:/38/، اإىل اتخاذ »االإبال�س« �سبياًل 

ومعاينتها.  فهمها  ويف  اإليها،  النظر  يف 

ولقد قال:

اأ�سدق اللفظني  »واإذن، فاإن )االإبال�س( هو 

معاينة  عند  امل�ساهد  ياأخذ  ما  على  داللة 

)االآية(، بغتة، وهو اأحق اللفظني باأن يكون 

عليه مدار )االآية(، وهو اأحرى اللفظني باأن 

يدخل يف �رشط )االآية( فيقال: )مدار االآية 

يقال:  اأن  وباطل   - اخلليقة(  اإبال�س  على 

)مدار االآية على عجز اخلليقة(«)7(.

حممود  عند  وا�ستقر  قر  الذي  هذا  اأن  ومع 

حممد �ساكر -رحمه اهلل- عظيم وكبري، اإال 

اإليه  اأخرى غري ما ن�سعى  اأنه يبقى وجهة 

وما ك�سفنا عن مدارجه وم�سالكه. فاتخاذ 

معنى )العجز( دلياًل على نبوة حممد �سلى 

اهلل عليه و�سلم، هو ما يعنينا، ال الأننا نريد 

اأن ننفي الدليل الذي قام فيه برهانًا على 

نبوته، فهو نبي، ولكن الأننا نرى فيه، كما 

قلنا �سابقًا، )بداية اخلروج من الن�سق ن�سًا 

فاأ�سطورة(،  �سخ�سًا  الن�سق  يف  والدخول 

باب  هو  امل��رة  هذه  جديد  باب  من  وذل��ك 

النبوة.

نحو  على  منظورنا،  من  هذا  يعني  ولقد 

راأ�سها  وعلى  العربية،  الثقافة  اأن  اأدق، 

االأ�ساعرة  ثقافة  ثم  اأواًل،  االعتزال  ثقافة 
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مل  التي  الفرق  من  الباقية  البقية  ثقافة  ثم  ثانيًا، 

قد  ثالثًا،  وقلدتهم  حاكتهم  ولكنها  اإبداعهم  تبدع 

اتخذت من الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ج�رشاً ميكن 

العبور من خالله  اإىل ن�سق ال�سخ�س واالأ�سطورة، بعد 

والقرن  االأول  القرن  اإ�سالم  االأول،  االإ�سالم  كان  اأن 

ونقل  معها،  قطيعة  اأح��دث  قد  الهجريني،  الثاين 

الن�س،  جمتمع  اإىل  ال�سخ�س  جمتمع  من  املجتمع 

وبددها  عروة  عروة  ال�سخ�س  اأ�سطورة  عرى  وفك 

واأفقدها وجودها.

3-   عودة الن�شق الأ�شطوري

اأن�ساقها  فبدد  االأ�سطورة،  ح�سون  االإ�سالم  دك  لقد 

معنى  اإن�ساء  من  الق�سد  هو  وهذا  جتلياتها.  وحما 

التوحيد فيه. وهو مل يكن، يف هذا، بدعًا بني االأديان. 

فقد جاءت هذه مثلة لتنجز ما اأجنز، كما جاءت كلها 

لتحرير االإن�سان من اأهواء ذاته، ومن ت�سلط االأ�ساطري 

اأمكن  التي يحكمها هوى ذاته على ذاته. ولذا، فقد 

لالإن�سان، بو�ساطة االإ�سالم، اأن يكون كائنًا خمتاراً، 

كما اأمكنه اأن يكون كائنًا حراً باختياراته.

ليكون  االإن�سان  حترير  هو  االإ�سالم  هدف  كان  واإذا 

خمتاراً وحراً باختياراته، وهذا هو هدف كل االأديان 

واملقابل  النقي�س  الوجه  ف��اإن  اأي�سًا،  التوحيدية 

االأ���س��ط��وري.  الن�سق  اأو  االأ���س��ط��ورة  ه��و  ل��الإ���س��الم، 

العميق،  وج��وه��ره  االأم��ر  حقيقة  يف  فاالأ�سطورة 

التي  احلرية  واإل��غ��اء  االختيار،  اإل��غ��اء  على  تقوم 

لالأن�ساق  واإن  اأال  بها كائنًا خمتاراً.  االإن�سان  يكون 

تعالقها  ه��و  مكرها  وم��ن  مكرها،  االأ���س��ط��وري��ة 

عن  امتلكها  اإذا  باأنه  االإن�سان  توهم  لكي  باملقد�س 

طريق الولوج فيها، فقد امتلك املقد�س وقوة املقد�س. 

االإن�سان  ق�سة  ت��روي��ه  م��ا  وه��ذا  ك��ان،  ق��د  وه��ك��ذا 

بني  وتردده  انتقاله  عن  االأنرتوبولوجية  وحكايته 

الدين والتوحيد من جهة، وبني االأ�سطورة واملقد�س 

من جهة اأخرى.

للمقد�س،  مطية  االأ�سطورة  اأن  مي�سالن  مي�سال  يرى 

االأ�ساطري  بني  الوظيفي  »االرتباط  اأن  اأي�سًا  ويرى 

والطقو�س هو و�سيلة االإن�سان لالقرتاب من املقد�س 

وللولوج باجتاه امتالك قوته«)8(.

لي�س  االأ�سطوري  الفعل  اأن  ُيعرف  اأن  يجب  وكذلك، 

م�ساحات  يحتل  اأو  فيه،  راً  مفكَّ فعاًل  ال��دوام  على 

بارزة ت�سكن يف وعينا. ولذا، فقد كان ليفي �سرتو�س 

اإذ  االأ�ساطري  يف  الب�رش  يفكر  »كيف  عن  يبحث  ال 

فيهم  رة  مفكَّ االأ�ساطري  تكون  كيف  ولكن  يفكرون، 

من دون علمهم«)9(.

طرح  اإىل  مدفوعني  جندنا  الكيف،  ه��ذا  وملعرفة 

التي  نف�سها  العبارة  م�ستعملني  ال�سببي،  ال�سوؤال 

ا�ستعملها كلود ليفي �سرتو�س: ملاذا تكون االأ�ساطري 

رة يف الب�رش دون علمهم؟ وي�ستتبع هذا ال�سوؤال  مفكَّ

كيف  فهو:  االأول،  اأما  لوازمه.  من  الأنهما  �سوؤاالن 

واأما  االإ�سالمي؟  االإطار  رة يف  االإ�سطورة مفكَّ كانت 

الثاين، فهو: َمن هم هوؤالء الب�رش -طبقتهم ومهنهم 

االأ�سطورة  كانت  الذين  االجتماعية-  ومكانتهم 

رة فيهم يف االإطار االإ�سالمي؟ مفكَّ

املو�سوع.  يف  واأولية  بدئية  اإجابات  تقدمي  ميكن 

»هاين�س هامل«  اأطروحة  من  ن�ستلها  اإجابات  وهي 

لوجاهتها. فهو يرى اأن الغلوَّ هو ال�سبب، واأنه ي�سكل، 

وهذا يف غاية االأهمية، »ديانة خال�س ذات منوذج 

»ديانة  بو�سفه  الغلوَّ  يرى  فهو  ول��ذا،  اأ�سطوري«. 

قائمة بذاتها«، واأنها قد »ن�ساأت �سمن اإطار االإ�سالم، 

ولكنها �رشعان ما خرجت من نطاقه«)10(. واأما عن 

هذه الديانة والب�رش الذين يوؤمنون بها، فاإنه يقول: 

واحلاكة،  احلدادين،  الب�سطاء،  النا�س  »ديانة  اإنها 

الكوفة،  اأه��ل  م��ن  التنب  وب��اع��ة  احل��ب��وب،  وجت��ار 

والبقالني، وال�سيارفة من اأهل كنا�سة، والفالحني، 

ومربي النحل يف اجلبال«)11(. واإنه لريى اأن �سبب 

التي خرجت من نطاق  الديانة  ارتباط هوؤالء بهذه 

من  ُيعِوُزهم  ما  »يعو�سون  بها  فالأنهم  االإ�سالم، 

التي  بفنطازيتهم  االأدبي  وال�سقل  الفقهية  املهارة 

ال تفنى وميلهم امل�ستحب اإىل اخلرافات التي �سوف 
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ال�سمات  ذات  واالأقا�سي�س  الق�س�س  يف  تواجهنا 

املقد�سني  واالأئ��م��ة  ��ه  امل��وؤلَّ  
ٍّ
علي ح��ول  اخل��راف��ي��ة، 

املنبوذين  ديانة  »اإنها  ال�سيئني«.)12(  واأعدائهم 

ال�سيا�سي  احلكم  يف  ي�ساركوا  مل  الذين  واملعوزين 

اأحالمهم  العبا�سية  الثورة  مطلقًا، ديانة من بخرت 

ذلك  بعد  ليغدوا  العامل،  وب�سيادة  قريب  بانقالب 

من�سغلني يف نهاية العامل، بنزول املهدي املنقذ اأو 

القائم، اإن ذلك ال�سعب الذي �سنتناوله م�سامل، وحتى 

التي  الدماء  ل�سفك  املتعط�سة  االنتقام  خلياالت  اأن 

اأعداء علي، وقع هزيل  اأحيانًا يف احلكي عن  تبالغ 

اأكرث مما هو تهديدي«)13(.

باإحدى  مثاًل  لنا  ي�رشب  القمي،  عن  نقاًل  اإنه،  ثم 

الفرق الغالية. ولعلنا �سنالحظ، يف مثله ويف الن�س 

الذي �سنقراأ، مقدار التحول الهائل من االأنا الن�سي 

التحول  اأثر هذا  �سنالحظ  ال�سخ�سي، كما  االأنا  اإىل 

ال�سخ�سنة  اإىل  والتوحيد  التجريد  من  اخلروج  يف 

والتج�سيد. وكذلك �سنالحظ، ثالثًا واأخرياً، اأن الن�سق 

كيف  الت�سخيم،  خ�سائ�سه  من  الذي  االأ�سطوري، 

ي�سهم يف ت�سكيل ال�سخ�سيات الرمزية وت�سخيمها 

واإخراجها  ووظيفة،  وكينونة،  مفهومًا،  وحتويلها 

منحاًل  االإله  جعل  اأو  اآلهة،  وجعلها  ب�رشيتها،  عن 

فيها ومتمظهراً من خاللها. اإنه يقول: »واملخم�سة 

املخم�سة  �سموا  واإمن��ا  اخلطاب،  اأبي  اأ�سحاب  هم 

اأن اهلل جل وعز هو حممد، واأنه ظهر  الأنهم زعموا 

يف  ظهر  خمتلفة.  �سور  وخم�س  اأ�سباح  خم�سة  يف 

واحل�سني.  واحل�سن  وفاطمة  وعلي  حممد  �سورة 

وزعموا اأن اأربعة من هذه اخلم�سة تلتب�س ال حقيقة 

اأول  الأن��ه  و�سورته،  حممد  �سخ�س  واملعنى  لها، 

خلقه  بني  يزل  مل  نطق،  ناطق  واأول  ظهر  �سخ�س 

موجوداً بذاته يتكون يف اأي �سورة �ساء. يظهر نف�سه 

واالإناث  الذكران  �ستى من �سورة  خللقه يف �سور 

وال�سيوخ وال�سبان والكهول واالأطفال. ويظهر مرة 

)قراآن  مبولود  وال  بوالد  هو  وما  ولداً،  ومرة  والداً، 

اأظهر  واإمنا  والزوجة.  الزوج  يف  ويظهر   ،)3:112

يكون  لكي  والب�رشانية  باالإن�سانية  نف�سه 

خللقه به اأن�س وال ي�ستوح�سوا ربهم«)14(.

ويقول اأي�سًا، نقاًل عن القمي كذلك:

ون��وح  اآدم  ك���ان  حم��م��داً  اأن  »وزع���م���وا 

واإبراهيم ومو�سى وعي�سى، مل يزل ظاهراً 

يف العرب والعجم. وكما اأنه يف العرب ظهر 

كذلك، هو يف العجم ظاهر يف �سورة غري 

االأكا�رشة  �سورة  يف  العرب،  يف  �سورته 

وامللوك الذين ملكوا الدنيا، واإمنا معناهم 

كبرياً.  علواً  اهلل  تعاىل   - غريه  ال  حممد 

واأنه كان يظهر نف�سه خللقه يف كل االأدوار 

بالنورانية  لهم  ت��راءى  واأن��ه  وال��ده��ور، 

فدعاهم اإىل االإقرار بوحدانيته، فاأنكروه، 

والر�سالة  النبوة  ب��اب  من  لهم  ف��رتاءى 

االإمامة  باب  من  لهم  ف��رتاءى  فاأنكروه، 

اهلل  فظاهر  فقبلوه.  االأئمة(  ب�سورة  )اأي 

الذي  وباطنه  االإمامة،  عندهم  وجل  عز 

يدركه من كان يف �سفوته  معناه حممد 

�سفوته  م��ن  يكن  مل  وم��ن  بالنورانية 

بدرجة بالب�رشانية اللحمية الدموية. وهو 

االإمام واإمنا هو بغري ج�سم. وبتبديل ا�سم 

واالأكا�رشة  والر�سل  االأنبياء  في�سريوا كل 

حممد  ظهور  اإىل  اآدم  ل��دن  من  وامل��ل��وك 

�سلى اهلل عليه و�سلم مقامهم مقام حممد. 

وهو الرب، وكذلك االأئمة من بعده مقامهم 

مقام حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.. وكذلك 

فاطمة، زعموا اأنها هي حممد وهي الرب، 

اهلل  هو  )قل  التوحيد  �سورة  لها  وجعلوا 

مهدية  واحدة  اإنها   ،)112 )ال�سورة  اأحد( 

)ومل  احل�سني  يولد(  )ومل  احل�سن  يلد(  )مل 

يكن له كفواً اأحد(. كذلك نزلهم يف خديجة اأم �سلمة 

من بني اأزواجه، اإنه كان يظهر يف �سورة والزوج 

الزوجة، كما ظهر يف الوالد والولد«)15(.

اإىل  نذهب  اأن  قبل  مالحظتني  على  نقف  اأن  ونريد 

55نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

كان هدف 

اال�صالم 

هو حترير 

الن�سان ليكون 

خمتاراً حراً 

باختياراته 

ككل االأديان 

التوحيدية 

ال�صابقة اإال 

اأن الن�صق 

الأ�سطوري 

النقي�ض 

لال�صالم عمل 

على اإلغاء 

الختيار 

للحرية وايهام 

الن�سان باأنه 

اذا امتلك 

ال�سطورة 

فقد امتلك 

املقد�ض 

وقوته..

درا�س��ات.. درا�س��ات.. درا�س��ات 

tttt



االإط��ار  داخ��ل  ال�سخ�س  متثيالت  يف  هذا  من  اأبعد 

االإ�سالمي:

- االأوىل، وهي اأن اجلهاز املفاهيمي، الذي ابتدعه 

بعده  اأو  الهجري  الثاين  القرن  يف  بداية،  املعتزلة 

التحدي  مفهومي  من  واملكون  �سابقًا،  بيّنا  كما 

واالإعجاز من جهة، ومفهومي البالغة واملجاز من 

جهة االأخرى، وذلك للنظر يف القراآن والتعامل معه، 

قد كان يحمل )وهو يحمل دائمًا( حمفزات االنحراف 

يف جذوره واأ�سوله وفروعه. اأال واإنه لب�سبب هذا، قد 

انفتح الباب وا�سعًا اأمام حتوالت خطرية، انتهت به 

باخلروج من الن�س اإىل ال�سخ�س، ومن ال�سخ�س اإىل 

راأيناه  قد  اأنه  مع  هذا،  يوؤكد  مما  ولعل  اإلهًا.  كونه 

الثالثة  الرتنيمة  ما جاء يف  االأعلى، هو  موؤكداً يف 

لقدا�س االإ�سارة عند اإحدى الفرق االإ�سالمية:

كلم����ا نابني م��ن الده����ر خط����ٌب

�سح�����ت يا جع����فَر اإل��ه االأن���������اِم   

اأن�ت ربي، وخ�������ال��قي، وملي�����ك

واأنت ذو الك���ربي������اء ويّل النع�����ام    

واأنت فوق ال�سما على العر�س تع���لو

واأنت يف االأر�س حا�رش على الكالم     

واأنت اأ�سم���اوؤك احل�س�نى وم���و�س��ى

وعل�����يًا، واأن�ت حم����يي الع�ظ�������ام   

واالإعجاز،  التحدي  مفاهيم  اأن  وهي  الثانية،   -

اأمام  وا�سعة  االأرحام  فتحت  قد  واملجاز،  والبالغة 

تكون ال�سخ�س املعجز، اأو املعجزة، وميالده. ف�سار 

لدينا ب�رش لي�سوا كالب�رش يف والدتهم، ويف قدراتهم، 

كثرية  اأخ��رى  اأ�سياء  ويف  ومعرفتهم،  علمهم  ويف 

يتفوقون بها على جميع الب�رش.

فقرة  اإىل  نلج  اأن  قبل  وذل��ك  ُيعلم،  اأن  يجب  ومما 

اأخرى، هو اأن الن�سق االأ�سطوري، �سواء يف مالحظتنا 

االأوىل اأم يف مالحظتنا الثانية، كان حمركًا ومولداً 

اآخر، بو�سفه ناجتًا  اأن نقف به على وجه  ن�ستطيع 

وال��ذي  املعجز،  ال�سخ�س  متثيالت  وج��وه  من  ل��ه، 

رتبة  عن  رتبة  يقل  ال  ولكنه  راأينا،  كما  اإلهًا  لي�س 

االإله امل�سنوع واملخرتع يف حتديه واإعجازه، ويف 

بالغته وجمازه.

4- الن�شق الأ�شطوري ومعيارية الإعجاز

ق�س�س  هي  عنها  احلديث  ن��روم  التي  االأ�ساطري 

�سخ�سيات  ال�سعبي عن  ابتدعها املخيال  ومرويات 

املخيال  ه��ذا  اأع��اد  ثم  وواقعية،  حقيقية  رمزية، 

ابتداعها و�سوغها من جديد لتحل حمل  ال�سخ�سيات 

احلقيقية والواقعية.

ولكن ملا مل تكن كل االأ�ساطري يف االإطار االإ�سالمي 

نفرق  معياراً  الأنف�سنا  جنعل  اأن  راأينا  فقد  �سواء، 

اأن  هو  االأمر،  لهذا  الدافع  وال�سبب  ومنيز.  بينها  به 

التحول الذي م�س عميقًا كينونة الكائن يف الثقافة 

اإىل  الن�س  كائن  من  انتقاله  اإىل  واأدى  االإ�سالمية، 

كائن ال�سخ�س، مل يكن درجة واحدة واإمنا درجات. 

قد  التحول  هذا  اأن  ال�سابقة،  الفقرة  يف  راأينا،  ولقد 

بلغ بال�سخ�س درجة التاأليه، وهي اأعلى درجة من 

اإىل هذه  اأن نعود  درجات التحول. واإذا كنا ال نريد 

نريد  فالأننا  عنها،  قلناه  مبا  مكتفني  هنا،  الدرجة 

اأن نقف على الدرجة االأقل منها مرتبة، اأي اأن نقف 

راً  ُمفكَّ يكون  كيف  للتعرف  املعجز،  ال�سخ�س  على 

به اإذ يكون كذلك، وكيف يجب اأن يكون لكي يكون 

كذلك ويحوز على هذه الدرجة.

واإجنازاً لهذا االأمر وبيانًا، ن�سع اإذن معياراً منيز به 

بني نوعني من اأنواع االأ�ساطري، ونقول فيه:

�سة لها،  1- اإذا كانت االأ�ساطري مكوِّنة للعقيدة وموؤ�سِّ

فاإن نفيها هو نفي للعقيدة نف�سها. وهذا اأمر يوجب 

وقد  التوجه.  هذا  اأ�سحاب  عند  عليه  ويدل  التكفري 

ذهب الكليني هذا املذهب، فروى �سل�سلة من االأقوال، 

اأرجعها الآل البيت ون�سبها اإليهم، ر�سوان اهلل عليهم. 

وهي اأقوال تكفر من ال يتخذهم اأئمة، كما تكفر من 

الفكر  هذا  وبح�سب  ه��ذا،  يعني  ولقد  غريهم.  يتبع 
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فمن  واالإمي��ان،  العقيدة  من  جزء  اأنهم  االأ�سطوري، 

و�سنتلوا  االإمي��ان.  من  وخرج  العقيدة  اأنكر  اأنكرهم 

بع�س هذه االأقوال املن�سوبة اإليهم:

ال�سالم  عليه  جعفر  اأب��ا  �سمعت  ق��ال:  جابر  عن    -

يقول: اإمنا يعرف اهلل عز وجل ويعبده من عرف اهلل 

وعرف اإمامه منا اأهل البيت، ومن ال يعرف اهلل عز 

وجل وال يعرف االإمام منا اأهل البيت فاإمنا يعرف 

ويعبد غري اهلل، هكذا واهلل �سالاًل.

ال�سالم  عليه  عبداهلل  اأبي  اإىل  ن�سبه  قول  ويف   -  l
اأنه قال: »�سل اأ�سحاب الثالثة وتاهوا تيهًا بعيداً.« 

وهو يق�سد بالثالثة اأبا بكر وعمر وعثمان ر�سي اهلل 

عنهم.

اأنه  اأبي جعفر عليه ال�سالم   -  ويف قول ن�سبه اإىل 

قال: »كل من دان اهلل عز وجل بعبادة يجهد فيها 

له من اهلل ف�سعيه غري مقبول، وهو  اإمام  نف�سه وال 

اأي�سًا  ويقول  الأعماله«.،  �سانئ  واهلل  متحري،  �سال 

ال  االأم��ة  ه��ذه  من  اأ�سبح  »:م��ن  احلديث  نف�س  يف 

اإمام له من اهلل عز وجل، ظاهر عادل، اأ�سبح �سااًل 

كفر  ميتة  مات  احلالة  هذه  على  مات  واإن  تائهًا، 

ونفاق«)16(.

ولقد نالحظ يف هذه االأقوال �سيئني:

-  نالحظ اأواًل، غياب الر�سول وحلول االإمام حمله. 

وكاأن ال�سهادة يف االإ�سالم هي �سهادة اأن ال اإله اإال 

اهلل واأن االإمام هدى اهلل. وهذا اإعالء اأ�سطوري لقيمة 

ال�سخ�س، وتغييب مق�سود لقيمة الن�س.

 -  ونالحظ ثانيًا:، اأن هذه درجة ُتظهر كيف تكون 

ويفكرون  يحملونها  من  ل��دى  رًة  ُمفكَّ االأ�ساطري 

ذكرناه  الذي  �سرتو�س  ليفي  كلود  لراأي  تبعًا  بها، 

�سابقًا، كما ُتظهر اأي�سًا اأن ال�سخ�س يف اإعجازه هو 

معيار �سحة العقيدة والدليل عليها. وهذا هو كمال 

االأ�سطورة ومتامها من منظورنا وراأينا.

�سة  االأ�ساطري مكوِّنة للعقيدة وموؤ�سِّ اإذا مل تكن    -2

لها، فهي يف هذه احلال ق�س�س عجائبي ومرويات 

يعد  ال  بها،  الت�سديق  وع��دم  نفيها  واإن  غرائبية. 

ال  اإذن  وهو  للعقيدة،  نفيًا  احلال  هذه  يف 

نفيها  عدم  ف��اإن  وكذلك،  التكفري.  يوجب 

وال  االإميان  يوجب  ال  بها  الت�سديق  وعدم 

ي�ستلزمه.

كيف  اأي�سًا  ُتظهر  درجة  هذه  اأن  وُنالحظ 

تكون االأ�ساطري مفكرًة لدى من يحملونها، 

لي�س  اإعجازه  يف  ال�سخ�س  اأن  تظهر  كما 

معياراً ل�سحة العقيدة، كما هو يف االأوىل، 

على  و���س��اه��د  لتعزيزها،  قيمة  ولكنه 

االأ�سطورة  كمال  يف  نق�س  وهذا  �سحتها. 

ومتامها.

ولقد نرى، بناء على ذلك، اأن ثمة فرقًا بني 

من  عقائد  على  واأثرها  االأ�سطورة  نوعي 

يفكرون من خاللها. وملا كان االأمر كذلك، 

اأهل  الثاين، وهو منوذج  النموذج  ف�سنهمل 

ال�سنة عمومًا، وذلك لثالثة اأ�سباب:

مبعنى  اأ�سطوريًا،  منتج  غري  الأنه  اأواًل،   -  

يتعداها  وال  الق�سة،  حدود  عند  يقف  اأنه 

اإىل نظام فكري واإيديولوجي، اأي ال يجعل 

منها ن�سقًا حاكمًا يهيمن على كل االإنتاج 

للخا�سعني  واملتخيل  والت�سوري  الفكري 

االأ�سويل  التيار  ل��دن  من  و�سيقابل  ل��ه، 

بو�سفه خرافة وخروجًا عن الدين.

  - ثانيًا، الأن وجوده عند من يقولون به 

لي�س عقيدة بها يوؤمنون، وعليها ُيبعثون ويحا�سبون 

اأو  لالآخرة،  عقيدة  ي�سكل  ال  اأنه  مبعنى  وُي�ساألون، 

عقيدة للخال�س االأخروي.

يف  نق�س  عليه  يرتتب  ال  اإهماله  والأن  ثالثًا،   -

يوؤمن  ال  من  اأن  مبعنى  التكفري،  ي�ستوجب  العقيدة 

اأبي  اأو لعلي بن  عندهم باأن لعمر بن اخلطاب مثاًل 

طالب اأو لغريهما معجزات، فهو يكفرها وال ير�سى 

خارج  ي�سعه  ال  ه��ذا  موقفه  ف��اإن  يوؤمن،  وال  بها 

االإميان وخارج االأمة املوؤمنة.

واإذا كان هذا هو معيار الفرز بني نوعي االأ�ساطري، 
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فاإن ال�سوؤال الذي ُيطرح عادة بهذا اخل�سو�س: متى 

يكون الق�س�س مكونًا للعقيدة وموؤ�س�سًا لها، ومتى 

ال يكون، قد اأجيب عليه على نحو من االأنحاء، واإن 

كنا �سنعود اإليه اإ�سارة يف درا�سة قادمة.

لنا  تبني  لقد  نقول:  الدرا�سة  هذه  خامتة  ويف 

اأن »الن�سق االأ�سطوري ن�سق بال�سخ�س يقوم، ال 

بالن�س«. وراأينا اأن هذا الن�سق كان هو املحرك 

حاكاهم  وملن  اأواًل،  املعتزلة،  لنوازع  االأب��رز 

ثانيًا، وخ�سو�سًا بع�س  الفرق االإ�سالمية التي 

انت�رشت به لكائن ال�سخ�س على ح�ساب كائن 

الن�س واإلغائه.

الباب  امل��ح��اك��اة  ه��ذه  فتحت  فقد  وبالفعل، 

وهيمنته،  قد�سيته،  ليعيد  ال�سخ�س  اأمام  وا�سعًا 

عند  حمله،  وحل  اهلل  اأزاح  لقد  حتى  وحاكميته، 

بع�سهم  عند  معه،  واحت��د  فيه  حل  اأو  بع�سهم، 

ثالث.  فريق  عند  االأدوار،  معه  تقا�سم  اأو  االآخر، 

اأي�سًا، وخمتلفة عن  وثمة جتليات اأكرث من هذه 

هذه لدى فرق اإ�سالمية اأخرى.

اليوم  وهو  قائمًا،  زال  ما  التوحيد  اأن  �سحيح 

وعقيدتهم.  امل�سلمني  من  العظمى  الغالبية  دين 

ولكن اإىل جانب هذا، فقد قامت الفرق املختلفة، 

ت�سخ�سن، وجتعل االإ�سالم دين اأ�سطورة، يتبارى 

فيه االأ�سخا�س اأيهم اأ�سد اإعجازاً واأ�سلب حتديًا، 

الأ�سخا�س  دينًا  عندهم  االإ�سالم  �سار  لقد  حتى 

املعجزين ال دينًا هلل رب العاملني.
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الفيل�سوف  ميالد  على  عامًا  وخم�سني  مائتني  مب��رور  االأي��ام  هذه  يحتفل  والعامل 

املبالغة  من  لي�س   ،)1825-1760(  H.de Saint�Simon �سيمون  دو�سان  هرني  الفرن�سي 

القول اأن ما قدمه هذا الفيل�سوف، وتابعه تالمذته من بعده، فيما اأطلق عليه املذهب 

ال�سان �سيموين، اأو ال�سان �سيمونية، يحتل مكانة غريبة من تاريخ الفكر االجتماعي، 

الراأ�سمالية  جمتمع  تناق�سات  حل  يف  م�ساهمة  اعتباره  بني  معانيه  يف  راوح  حني 

ال�سناعية املتنامي وقتذاك يف اأوروبا، وبني النظر اإليه كاإحدى حماوالت اال�سرتاكية 

اخليالية، التي اأجمعت على تاأكيد م�ساوئ النظام الراأ�سمايل، واإن مل تهتد اإىل اأ�سبابها 

احلقيقية، اأو الو�سول لبديل اأف�سل.

اأقنعة ال�شان �شيمونية

جدل الإمربيالية �التحديث

كاتب واأكادميي من م�رش

حممد حافظ دياب

�يف هذا النظام، يحل العلم حمل الدين، �اجلمهورية 

بدل امللكية، �العاملية بدل الأفكار القومية، �الو�شعية 

مكان امليتافيزيقية..



حلظ  �سيمونية،  ال�سان  على  التعرف  التبا�س  من  يزيد 

الواقع،  النظري مبعزل عن مع�سالت  اإنتاجها  �سورة 

يف  قراءتها  اأو  واملمار�سة،  النظرية  بني  تق�سيمها  اأو 

اإطار علم االجتماع دون علم التاريخ.

ذلك اأن العالقة بهذا املذهب ال تنتهي مبجرد ا�ستطالع 

اأتباعه،  اأفكار  اأو  �سيمون،  �سان  �ساحبه  ن�سو�س 

املحاوالت  ا�ستي�ساح  عرب  م�سداقيتها  تتخذ  اإمن��ا 

العيانية امللمو�سة التي قاموا بها يف م�رش وال�سودان 

حتقيق  بهدف  واجل��زائ��ر،  واحلجاز  وتركيا  وال�سام 

فيه  ت�سود  جديد،  اجتماعي  نظام  اإقامة  يف  حلمهم 

ال�سناعة، وي�ستنري بتطبيقات العلوم احلديثة، وتعمل 

املفيد،  باالإنتاج  العام  لل�سالح  اجلدارة  اأر�ستقراطية 

ويتعاون اجلميع على تاليف احلروب.

اإْذ ال معنى لهذا اخلطاب، بدون الرجوع اإىل ذلك التاريخ، 

�سوؤاله على نحو  الذي راكم ممار�سة نوعية، تعيد طرح 

باأن  للقول  يدعو  ما  وهو  النظرية،  قراءته  عن  يختلف 

املحاوالت،  اإطار هذه  يتم خارج  اأن  و�سوحه ال ميكن 

التي تهيئ ال�رشوط املو�سوعية لقراءة له كا�سفة.

ولعل ما يوؤكد م�رشوعية هذه القراءة، اأن �سان �سيمون 

نف�سه كان مقتنعًا اأن نظامه االجتماعي الذي ب�رش به، 

يت�سمن التوفيق بني الفكرة والواقع، حيث االإمكانيات 

االإن�سانية مل تعد تهم التفكري النظري وحده، بعيداً عن 

املجال العملي)1(.

مطامـع اأم مبـادئ؟

اخلطاب  وفر�سيات  مفاهيم  ق��راءة  ابتداء،  لنحاول، 

مع  املت�سابكة  عالقاته  اإط��ار  يف  �سيموين،  ال�سان 

ع�رش  ومنذ  اأوروب��ا،  اأن  ذلك  واالأيديولوجيا:  التاريخ 

مل�رشوع  البنيوية  القواعد  توؤ�س�س  ب��داأت  النه�سة، 

م�رشوع  ك���وين..  ن���زوع  ذي  اجتماعي  اق��ت�����س��ادي 

واملبادرة  العلم  مقومات  اإىل  ي�ستند  راأ�سمايل  نظام 

الذي  الت�سنيع،  على  ويعتمد  والهيمنة،  واال�ستغالل 

يف  وخا�سة  ع�رش،  التا�سع  القرن  بدايات  مع  �سهد، 

اختلفت  لدرجة  ملحوظا،  ت��ط��وراً  وفرن�سا،  اجنلرتا 

ال�سيئة  الآثاره  معار�س  بني  ما  حوله،  املفكرين  اآراء 

وا�ستغالله مل�سالح العمال، وموؤيد لنتائجه االإيجابية 

يف زيادة االإنتاج والرفاهية.

مييز  ما  اأه��م  الت�سنيع  يف  �سيمون  �سان  راأى  وق��د 

نظامه اجلديد، باعتبار: »اأن املجتمع ككل مبني على 

وامل�سدر  لوجوده،  الوحيد  ال�سامن  وهي  ال�سناعة، 

االأ�سا�سي لكل ثروة ورخاء، ومن ثم فاإن الو�سع االأكرث 

هذه  للمجتمع.  مالءمة  االأكرث  هو  لل�سناعة  مالءمة 

هي نقطة بداية كل جهودنا، وكذلك هدفها«)2(.

ويثار هنا �سوؤال حال: ملاذا احلاح �سان �سيمون على 

ال�سناعة، فيما كانت تت�ساعد اأيامه تناق�سات جلبتها 

نتيجة ت�سغيل االأطفال وتزايد البطالة ومعاناة العمال؟ 

�سناعي  منتج  وج��ود  االإحل��اح،  هذا  وراء  يقف  رمبا 

الفرن�سيني،  ح�سد  مثار  كان  وم�سيطر،  قوي  اجنليزي 

فيما كانت ال�سناعة الفرن�سية ال تزال فرعًا �سغرياً يف 

كان  اأو  االأ�سا�سية،  قاعدته  بعد  ت�سكل  ومل  االقت�ساد، 

بدافع انتقال الراأ�سمالية ال�سناعية من طور الراأ�سمالية 

التناف�سية اإىل الراأ�سمالية االإمربيالية.

نغفل  اأال  علينا  واإن كان  احلالني،  وارد يف كال  االأمر 

االجتاه  اأو   ،L›industrialisme »ال�سناعية«  مفهوم  اأن 

العلم.  عن  االنف�سال  يقبل  ال  ال��ذي  الت�سنيع  نحو 

ميثل ع�سب املنظومة املفاهيمية لدى �سان �سيمون. 

واأي  االإيجابي،  النفع  ذات  ال�سلمية  االأعمال  كل  اأنه 

ثم  ومن  �سعيدة،  حياة  حتقيق  ي�ستهدف  اإن�ساين  جهد 

بل مرحلة متميزة  اقت�سادي،  ن�ساط  لي�س جمرد  فهو 

على  االإن�سان  �سيطرة  تت�سمن  الب�رشية  املعرفة  من 

الطبيعة، ومتر�سه على الفنون املت�سلة باالإنتاج على 

»الرجال  اإال مببادرة  يتحقق  ما ال  وا�سع، وهو  نطاق 

�سيمون  �سان  عليهم  يطلق  م��ا  اأو  اخل��ي��ال«،  ذوي 

»حواريي الت�سنيع«.

ولئن كان االقت�ساديون يعدونه اأ�سلوبًا لن�ساط هادف 

باالإنتاج  يعرف  فيما  ينح�رش  االقت�ساد  من  لقطاع 

ال�سناعي، فاإن �سان �سيمون نظر اإليه على اأنه عملية 

للمجتمع،  �ساماًل  اجتماعيًا  تغيرياً  ت�ستهدف  متكاملة 
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بوا�سطة خلق نظام اجتماعي جديد يعتمد على العلماء 

ورجال ال�سناعة، بدل النبالء واالإكلريو�س يف جمتمع 

الع�سور الو�سطى االإقطاعي، وبهذا املعنى، فاإن كلمة 

»ال�سناعيني« لديه ت�سمل كافة املنتجني من مزارعني 

اأو مالك اأرا�س اأو اأ�سحاب م�سارف اأو حتى �سانعي 

من   Les Oisifs »العاطلني«  عن  لهم  متييزاً  اأق��ف��ال، 

اأر�ستقراطية النظام القدمي وطبقة اجلند، اأنهم بتعبريه 

»الطبقة املر�سعة للمجتمع«.

خ��دم��ات،  م��ن  يقدمونه  مب��ا  امل�سانع  فاأ�سحاب 

والعلماء مبا يعرفونه من اأ�رشار الكون، وما يقرتحونه 

من ت�سورات وبدائل وو�سائل عامة تعمل على حت�سني 

التغيري  قيم  من  يبدعونه  مبا  والفنانون  االأو�ساع، 

والتوعية بها، هم اأعمدة النظام اجلديد، وبالتايل فاإن 

كافة ما يواجهه املجتمع الب�رشي من م�سكالت، �سيجد 

تقنيي وخرباء  اإىل  ال�سيا�سية  ال�سلطة  اإ�سناد  حلها يف 

االقت�ساد ال�سناعي، ممن عليهم اأن يرتبعوا على قمة 

االجتماعي  النظام  مراتب  اأعلى  ويف  اجلماعة،  هذه 

الفئات،  اأهمية هذه  �سيمون على  �سان  اجلديد. ويوؤكد 

اأكرث  فاجعة  ليلة  يف  ماتت  »ل��و  اأن��ه:  يفرت�س  حني 

وال��وزراء  املالكة  االأ���رشة  من  الكربى  ال�سخ�سيات 

وكبار الق�ساة، و�سواهم ممن هم يف هذه الطبقة، فاإن 

ح�سا�س،  �سعب  الأنه  حتمًا  �سيبكيهم  الفرن�سي  ال�سعب 

ولكن هذه الفاجعة ال تبدل اأمراً مهما اأو حتدث تغيريا 

له اأثره يف اأعماق ال�سعب، اأما لو ذهبت هذه الفاجعة 

بروؤو�س العلماء وال�سناعيني واأرباب امل�سارف، فاإن 

خ�سارة املجتمع فيهم ت�سحى هائلة، الأن مثل هوؤالء 

ال ميكن تعوي�سهم ب�سهولة«)3(.

ويف هذا النظام، يحل العلم حمل الدين، واجلمهورية 

بدل امللكية، والعاملية بدل االأفكار القومية وامل�ساعر 

ال�سلوك  درا�سة  يف  والو�سعية  الالعقالنية،  الوطنية 

اأطلق  م��ا  بوا�سطة  امليتافيزيقية،  مكان  الب�رشي 

االأع�ساء  وظائف  درا�سة  »علم  �سيمون  �سان  عليه 

وتنتفي   ،»»La Physicologie Sociale االجتماعي« 

الدولة  وترث  االإن�سان،  وا�ستغالل  الوراثية،  امللكية 

العاملني  رابطة  باعتبارها  االإنتاج  اأ�ساليب 

.L›Association des Travailleurs

�سان  توجهات  حت��ددت  املقت�سى،  وب��ه��ذا 

املدر�سة  به  تقوم  قومي  تعليم  يف  �سيمون 

املتعددة الفنون، اأو مدر�سة الهند�سة الع�سكرية 

بونابرت،  اأ�س�سها  التي   L›école Polytechnique

لتلقني ال�سعب اأ�س�س النظام اجلديد، وميزانية 

األقاب  اإلغاء  مع  ال�سناعيون،  عليها  يقرتع 

»كونت«،  لقب  عن  تنازله  و�سمنها  النبالة 

وانتخاب  القومي  احل��ر���س  تنظيم  واإع���ادة 

الربملان،  وح��ل  اجل��ن��ود،  قبل  من  ال�سباط 

واإعالن الدكتاتورية لفر�س االإ�سالحات.

التحـول:

اختلفوا  ق��د  �سيمون  �سان  ات��ب��اع  اأن  على 

مايو   19 يف  وفاته  بعد  اأفكاره  تف�سري  يف 

ما  توجهاتهم  وتباينت  وتعددت   ،1825

مغامرين،  فنيني  وخ��رباء  ا�سرتاكيني،  بني 

اأرم��ان  اأول��ه��ا  فقد  و�سناعيني:  ومم��ول��ني، 

جذري  نقد  اإىل   )A. Bazard )1791�1832 بازار 

بالنظام  وتنديد  القائم،  االجتماعي  للنظام 

بالثورة  وم��ن��اداة  اال�ستغاليل،  ال�سناعي 

و�ساغ  اخل��ا���س.  امللكية  نظام  وب��اإل��غ��اء 

 )A. Comte )1798�1857 سكرتريه اأوج�ست كونت�

�سوره  والتقدم،  النظام  م��زدوج��ا:  �سعارا 

نحتاجه  ما  واأن  للنظام،  كا�سف  اأن��ه  على 

الثورة،  لي�س  اجلديد  املجتمع  ال�ستكمال 

اأي  واملعرفة،  للعلم  ال�سلمي  التطبيق  ولكن 

الو�سعية Positivisme، التي مثلت لديه اجتاه 

الن�ساأة االأوىل لعلم االجتماع عام 1830)4(. 

امل�سمون  ر 
ّ
فطو  ،P. Leroux ل��ريو  بيرب  اأم��ا 

�سيمون،  �سان  فكر  يف  الكامن  االجتماعي 

 Le Socialisme اأن ي�سك كلمة »اال�سرتاكية«  ما حدا به 

الدفاع عن  اأو  النزعة االجتماعية  وترجمتها احلرفية 
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املجتمع، عرب اإعطائها معنى »الت�سامن« Philia، وقام 

يفيد  Le Globe، مبا ال  )العامل(  باإ�ساعتها يف �سحيفة 

اأن امللكية ذات  اإلغاء امللكية اخلا�سة، بقدر ما ي�سري 

طابع اجتماعي، ومن ثم ينبغي اأن يكون املجتمع كله 

العام،  االقت�ساد  التي متثل  الهيئة  اأما  م�سوؤواًل عنها. 

ال�سناعة واالإنتاج  فهي نظام م�رشيف مركزي ينظم 

وفق االحتياج العام.

وجلاأ اأتباع اآخرون اإىل اال�ستغال بال�سناعة، واأ�سبحوا 

من كبار الراأ�سماليني، مع قيام االأخوين ا�سحق واميل 

بريير Issac et Emile Pereire مبد خطوط ال�سكك احلديدية 

�سارية  مناف�سة  ويف  االأوروبية،  القارة  اأرج��اء  عرب 

االأمر،  اآخر  اأدت بهما،  االإجنليزية،  مع عائلة روت�سيلد 

اإىل االإفال�س عام 1869. وقام �سان �سيموين اآخر هو 

تاالبو P. Talabot، ب�رشاء كافة البوارج، ال�ستثمارها يف 

اأعمال النقل البحري.

للجماعة  جديدة  مرحلة  ح��ال،  اأي��ة  على  ابتداأت  لقد 

و�سعت  ح��ني   ،1829 ع��ام  منذ  �سيمونية  ال�سان 

تكاثر  العام،  ذلك  الأع�سائها.ومنذ  تراتبيًا  ت�سل�ساُل 

الهند�سة  مدر�سة  خريجي  من  واأغلبهم  االأن�سار،  عدد 

الع�سكرية، ومعهم م�سوؤولون ورجال اأعمال كبار تركوا 

وظائفهم ليلتحقوا باجلماعة. زاد على ذلك، ان�سمام 

�سحيفة )العامل( الليربالية اإليهم بدءاً من عام 1830، 

باري�س،  يف  املذهب  اإىل  للدعوة  مراكز  اأربعة  وان�ساء 

يف  واأخ���رى  فرن�سا،  اأن��ح��اء  بقية  يف  كنائ�س  و�ست 

بروك�سيل وليبزيج.

-1796( P.B. Enfantin اأما بارتلمي برو�سبري اأنفانتان

ان�سم  الع�سكرية، فقد  الهند�سة  1864( خريج مدر�سة 

�سيمون،  �سان  لوفاة  التايل  اليوم  يف  اجلماعة  اإىل 

اإىل  لي�سيف   ،1831 عام  لها  مر�سداً  اختياره  وجرى 

»رد  عن  اأفكاراً  �سيمون،  �سان  حددها  التي  االأه��داف 

نحو  واالجتاه  الن�ساء،  �سيوع  بوا�سطة  اجل�سد«  اعتبار 

اأحياء  اأحد  يف  �سومعة  اأتباعه  مع  واتخذ  الكهنوتية، 

باري�س النائية، هو حي منليمونتان Menlimontant وخلع 

كالثياب  بها  متيزت  ثورية«،  »كاريكا  مالمح  عليهم 

والدرو�س  املذهبية  املحا�رشات  وتقدمي  الغريبة، 

والتدريب  واالأنا�سيد،  امل�رشحية  والعرو�س  العقائدية 

على العمل وزراعة االأر�س باأنف�سهم، واال�ستغناء عن 

اخلدم، مما اأثار حولهم الكثري من ال�سكوك وال�سخرية. 

دينية  م�سحة  املذهب  اأنفانتان  اأعطى  املجمل،  ويف 

 Le Loi »القانون احلي«  اأطلق عليها  وطقو�سًا �سوفية 

 ،Le Pape »باالأب«  يلقبوه  اأن  اأتباعه  دعا  مما   »Vivant

اإليه  ي�سم  اأن  واأفلح  اجلديدة«.  اجلمهورية  »م�سيح  اأو 

كثريين من خريجي مدر�سة الهند�سة الع�سكرية، والتي 

ويحقق  �سيمونية،  ال�سان  �سيرثي  الذي  امل�سدر  راآها 

تنفيذ م�رشوعاتها العاملية.

املذهب،  هذا  من  ت�ستفيد  كيف  الراأ�سمالية  عرفت  وقد 

مناداة  مثل  من  تالئمها،  التي  االأف��ك��ار  توظيف  عرب 

�سان �سيمون با�ستثمار املعمورة، والتعاون الدويل عن 

طريق �سق الطرق والقنوات، وا�ستخدام القوة �سد العمال 

على  اإجبارهم  اأو  اجلديد،  االجتماعي  النظام  لفر�س 

حبه حبا »اأخويا«، اأو من مثل ما تنادت به �سحيفتهم 

)العامل( حول تنظيف باري�س، واإن�ساء �سكك حديدية بني 

 ،)o( اأفريقيا  اإىل  االأوروبية  احل�سارة  وت�سدير  املدن، 

الفكرية  التيارات  اأحد  فرتة  يف  املذهب  اأ�سبح  بحيث 

خارجيًا  و�سنداً  داخلية  حْلمة  توفري  على  تعمل  التي 

للراأ�سمالية، واإن غدا يف فرتات اأخرى حربًا على النظام 

القائم، وخا�سة مع اأفكار بازار التي دعت اإىل نقده.

الرحيـل اإىل ال�شـرق

وبالذات  االأفكار،  هذه  تت�سبب  اأن  الطبيعي  من  كان 

مر�سدهم  بزعامة  �سيمونيون،  ال�سان  انت�رش  حني 

غ�سب  ازدي��اد  يف  اإليها،  يدعون  اأنفانتان،  اجلديد 

اإثارتهم  عليهم  ال�سخط  يف  وزاد  الفرن�سية.  احلكومة 

الذي حتقره  �ساأن اجل�سد  باإعالئهم من  الدين،  لرجال 

فرن�سا،  يف  احلكم  تويل  اإىل  وتطلعهم  الكاثوليكية، 

اعتقاداً منهم اأن الواجب يقت�سي اأن يتخلى لهم امللك 

لوي�س فيليب Louis�Philip )1777-1850( عن مكانه، 

الأنهم اأكرث منه مقدرة وكفاءة.
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لهذه االأ�سباب، اأخذت احلكومة يف مطاردتهم، وقدمت 

اجلنايات  اإىل حمكمة  اأتباعه  من  اأربعة  مع  اأنفانتان 

يف اأغ�سط�س 1832، بتهمة تهييج الراأي العام، والقيام 

النظام. و�سدر  والقيم وتهدد  باأعمال تخل باالأخالق 

 St. Pelagie �سان بالجي  ب�سجن  عامًا  باإيداعهم  احلكم 

مع حل اجلماعة وم�سادرة مقارها ومطبوعاتها.

ومع مظاهر الف�سل ووطاأة اال�سطهاد الذي ا�ست�سعروه، 

وتعر�سهم لالنق�سام مطلع عام 1833، بداأ تفكريهم يف 

الهجرة، كمحاولة للتعوي�س، وحتقيقًا ل�سعاراتهم عن 

ا�ستثمار املعمورة والتعاون الدويل، وممار�سة جتارب 

اجتماعية على اأرا�س جديدة، وهو ما يو�سحه اقرتاح 

لفرتة،  الرحيل  اأنفانتان  على   A. Pétie بيتي  األك�سي�س 

مهينًا  مكروهًا  خائفًا  ي�سبح  »فال  فرن�سا،  عن  بعيداً 

كما كان، بل يرجع وقد اكت�سب حمبة النا�س ورغبتهم 

فرن�سا،  خارج  جميد  بعمل  بقيامه  وذلك  جميئه..  يف 

ي�سفي عليه ال�سهرة، ويوؤدي اإىل رد اعتباره«)5(.

�سوب  التوجه  �سيمونيني  ال�سان  بع�س  راأي  من  كان 

�سان  بداأه  ما  يكملوا  لكي  اجلديدة،  االأمريكية  القارة 

�سيمون هناك، اأثناء تطوعه يف »فيلق احلرية« بقيادة 

حرب  يف  م�ساركًا   De Lafayette دوالفاييت  املركيز 

يف  بامل�سوؤولني  ات�سل  حني  االأمريكية،  اال�ستقالل 

االأطل�سي  املحيطني  بني  ت�سل  قناة  ل�سق  املك�سيك 

والهادي، وهي القناة التي عرفت فيما بعد بقناة بنما. 

لكنهم �رشفوا النظر عن هذه الفكرة، رغم ما متتع به 

اأرا�ٍس وا�سعة، وعدم معاناتها من تقاليد  اأمريكا من 

التخلف التاريخي التي تعوق التقدم الب�رشي. وزاد يف 

ابتعادهم عن الذهاب الأمريكا، اأن اتباع روبرت اأوين 

R. Owen، وكتائب �سارل فورييه Ch.Fourier.، وجماعات 

اإىل هناك،  �سبقوهم  قد  كانوا   ،E. Cabet كابيه  ادموند 

�سعار  حتت  امل�ستعمرات،  من  كبرية  اأع��داداً  واأقاموا 

»توجهوا غربًا اأيها ال�سباب«، الذي روجوه وقتذاك)6(.

ال�رشق،  اإىل  الرحيل  على  االأخري  يف  عزمهم،  وا�ستقر 

الذي  العامل  بهذا  االهتمام  حمى  مع  رمبا،  ات�ساقًا، 

ال�ساعر  عنه  ما عرب  االأي��ام، وهو  تلك  �سائداً يف  كان 

الفرن�سي فكتور هوجو V. Hugo عام1829 بقوله اأنه: » 

يف ع�رش لوي�س الرابع ع�رش، كان النا�س يتخ�س�سون 

يف الدرا�سات الهيللينية، فاأ�سبحوا االآن م�ست�رشقني«.

وزاد يف هذا العزم، ما ا�ستقر يف معتقد اأنفانتان باأن 

الرب اإذا كان قد ب�رش بابنه امل�سيح، فال �سك اأنه �سيهب 

احلقيقية  املنقذة  »امل���راأة«،  ابنته  اأي�سًا  االإن�سانية 

نحو  ال�سديدة  واملوجهة  خطاياها،  م��ن  للب�رشية 

االأخالق ال�سوية، واأنه اإذا كان الغرب قد اأجنب »االأب«، 

 La فالبد اأن يكون ال�رشق قد اأجنب »االأم« امراأة امل�سيح

.)7( Femme�Messie

بتنفيذ  يقوموا  اأن  ميكن  ال�رشق  يف  هناك  اأنهم  ثم 

ت�سل  م�رش  يف  قناة  حفر  وه��و  م�رشوعاتهم،  اأك��رب 

االأفريقي  البحر  واإجناز  واالأحمر،  املتو�سط  البحرين 

من  الذهب  وا�ستخراج  واجلزائر،  تون�س  بني  الداخلي 

التي  االإ�سالحات  يف  وامل�ساركة  ال�سودان،  مدفونات 

با�سم  ع��رف  ما  بدايات  العثمانية  الدولة  ت�سهدها 

النمط  على  اإ�سالحية  كحركة  اخلريية«،  »التنظيمات 

مكانتهم  ترفع  �سوف  اأعمال  وكلها  حتديداً،  الفرن�سي 

لدى احلكومة الفرن�سية. اأن ال�رشق كمفهوم، ميثل لدى 

الغرب كل العامل الذي ال يدخل يف دائرته اأو يف اإطار 

امتداده املبا�رش، وقد حال الدوارد �سعيد اأن يطلق على 

احلركة املتزايدة الإقبال االأوروبيني على زيارة ال�رشق 

الكثريون  »كان  اأنه:  مذكراً  ال�رشق«،  اإىل  احلج  »تيار 

من اأوائل هواة ال�رشق قد بداأوا بالرتحيب به باعتباره 

االأوروبية،  والروحية  الفكرية  للعادات  �سحيًا  اإقالقًا 

فبالغوا يف تقدير قيمته.. ب�سبب روحانيته، وا�ستقراره، 

اأنه  على  البدائية«)8(.  وخ�سائ�سه  الطويل،  وعمره 

ذلك  االأق��رب«،  »ال�رشق  على  االقت�سار  �رشوريًا  كان 

قرون،  منذ  به  االحتكاك  عن  الغرب  يتوقف  مل  الذي 

والذي ي�سكل ال�ساطئ االآخر حلو�س املتو�سط.

ال�شوي�ش هي الرهـان

ولدى اأنفانتان، فاإن: »ال�رشق الغام�س كلغز ال�سحراء، 

كلمة �ساحرة مليئة بال�سوء وال�رش. وال�رشق معناه م�رش.. 
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م�رش ال�ساحرة، اأر�س فرعون ومو�سى والنيل«)9(.

ولكن، ملاذا م�شر بالذات؟

الذي  البلد  هذا  موقع  �سيمونيني  ال�سان  نظر  لفت  لقد 

التكوين  �سفري  من  كثرية  اآي��ات  يف  االإجنيل  ذك��ره 

اأجزاء  اأهم  اأنفانتان  يرى  ما  على  اإنه  ثم  واخل��روج، 

اأفريقيا، وممر م�سلمي القارة يف طريقهم اإىل مكة، كما 

اأنها تقع يف اأكرث اجلهات مالءمة لت�سيري احلمالت اإىل 

العلوم  لتذوق  ا�ستعداد  اأهلها  ولدى  االأرجاء،  خمتلف 

فيها  منوعة  اإقامة م�رشوعات  وبذا ميكن  واملعارف، 

تعود عليها وعلى العامل كله بالفائدة، ويف مقدمتها 

اأوروبا والهند، فت�ستفيد  م�رشوع حفر قناة ت�سل بني 

وتنتفع  كله،  العامل  لتجارة  ت�سبح ممراً  عندما  م�رش 

اأوروبا نتيجة اقرتابها من اأ�سواق ال�رشق.

 ،1884 عام  وحتديداً  قرن،  بن�سف  الفرتة  هذه  بعد 

الروؤية،  هذه  ليفل�سف   E.Renan رينان  ارن�ست  �سيجيء 

ويعطيها اأبعاداً ا�سرتاتيجية، حني حتدث عن اأنه: »من 

ثابتة هي موقع  اأوهام كثرية، ظهرت حقيقية  خالل 

عرب  افريقيا  اإىل  املدخل  مفتاح  فهي  الفريد.  م�رش 

البحار. لذلك  اأهم نقطة يف عامل  النيل، وهي حار�سة 

فاإن م�رش مل تعد وطنًا بقدر ما هي رهان. واإذا كان 

فاإنه  امل�سرتكة،  االإن�سانية  لبلد ما دور مي�س م�سالح 

اأن االأر�س التي  الدور، اعتباراً من  يذهب �سحية هذا 

تنفرد  اأن  ميكن  ال  باأ�رشه،  العامل  احلد،  هذا  اإىل  تهم، 

ل�سالح  حتييدها  من  الب��د  بل  م�سريها،  بامتالك 

التدبري  اأن  فيها.  القومية  مبداأ  واإل��غ��اء  االإن�سانية، 

لهذا  م�سدوداً  يبقى  الكون،  لهذا  والعلمي  العقالين 

وحينًا  حينًا،  بالف�سول  يوحي  الذي  العجيب  الوادي 

اآخر باجل�سع اأو احلذر«)10(.

ومما �سجع ال�سان �سيمونيني على اتخاذ م�رش مركزاً 

التي  باالإ�سالحات  اإعجابهم  ال�رشق،  يف  لن�ساطهم 

 Le Barbare العبقري«  »املترببر  اأو  علي،  حممد  نفذها 

وحده  يده  يف  ميلك  حيث  اأحدهم،  بتعبري   »de Genie

مقاليد االقت�ساد، فيما النظام اجلديد الذي اأدخله فى 

جمال تكوين اجلي�س وال�سناعة والتعليم، كان قريبا 

اأفكارهم حوله االإ�سالح والتحديث،  اإىل حّد كبري من 

ف�ساًل عن اأن جي�سه يحميه من االنتفا�سات، وبلوغه 

اأيامها، اأي يف ال�سنوات التي اأعقبت حملته على ال�سام 

على  دولته  ت�ستند  حيث  جم��ده،  ذروة   1830 ع��ام 

اأ�سطول وجي�س منظمني، وت�سم م�رش و�سوريا ولبنان 

وال�سودان، اإ�سافة اإىل ال�ساحل ال�رشقي والغربي للبحر 

االأحمر، وكلها اأمور ت�سهل من مهمتهم. ويزيد من ي�رش 

االأوروبيني،  من  قليل  غري  عدد  وج��ود  املهمة،  هذه 

ومن الفرن�سيني خا�سة، مب�رش، على راأ�س العديد من 

املوؤ�س�سات التعليمية وال�سناعية والع�سكرية، وهو ما 

اأنه مبعونة هوؤالء،  �سيمونيني،  ال�سان  اعتقاد  وقر يف 

العلم  الذين تلقوا  ال�سبان امل�رشيني  وكذلك مب�ساعدة 

وعلى  م�رشوعاتهم،  تنفيذ  ي�ستطيعون  فرن�سا،  يف 

راأ�سها �سق قناة ال�سوي�س. ثم انه، وكما ا�ستند بونابرت 

للقيام بحملته على م�رش يف متكنه من حكم فرن�سا، 

ميكن ا�ستعادة التاريخ نف�سه، فيت�سلمون مقاليد االأمور 

بها عن طريق م�رش.

وال�رشق  ال�رشق،  اإذن هي  �سيطرت عليهم  التي  الفكرة 

هو م�رش، وم�رش هي ال�سوي�س، وال�سوي�س هي الرهان، 

بوا�سطة ما اأطلقوا عليه »حملة فرن�سا الفكرية الثانية« 

جلهد  وكا�ستمرار  الع�سكرية،  بونابرت  حملة  بعد 

اجلماعة العلمية التي �سحبت هذه احلملة)11(.

يف  فرن�سا  نفوذ  ب�سط  ب�رشورة  اإميانهم  من  بلغ  وقد 

اإىل  الفرن�سية  احلكومة  يدعون  �ساروا  اأنهم  م�رش، 

تاأييد دعاوى الدول االأوروبية االأخرى، خا�سة رو�سيا 

واجنلرتا، يف اال�ستيالء على بقية الواليات العثمانية، 

هاتني  جانب  م��ن  معار�سة  فرن�سا  تلقى  ال  حتى 

الدولتني، قد حتول دون نفاذها اإىل م�رش، اعتباراً من 

اأن خطوط ال�رشاع القائمة بني هذه الدول االأوروبية، 

العثمانية،  ال��دول��ة  تطويق  با�سرتاتيجية  حمكومة 

�سيطرتها يف  اخرتاقات جزئية �سمن جمال  واأحداث 

الرب والبحر، مبا يعزز قدرة اأوروبا على التحكم بحقل 

العالقات، وتوظيفه يف خدمة م�ساحلها.
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و�سوغ اأنفانتان لهذه الفكرة، بتاأكيده اأن ثمة �رشورة 

ملحة فر�ستها »ال�سماء«، و�سي�سهد القرن التا�سع ع�رش 

مردوداتها، هي ا�ستعمار الغرب لل�رشق: »الأن الرب يدعو 

رو�سيا �سوب االأنا�سول، وفرن�سا نحو م�رش، واجنلرتا 

جتاه اأر�س الفرات، من اأجل اإدخال املدنية االأوروبية 

بني  احل�سارة  األوية  ون�رش  املتخلفة،  البلدان  هذه  اإىل 

�سلمية  �سليبية  بحمالت  القيام  عرب  وذلك  ربوعها، 

لن�رش احل�سارة امل�سيحية ودعم اأركانها«)12(.

وقد رحبت احلكومة الفرن�سية برحيل ال�سان �سيمونيني، 

و�سجع م�سوؤولوها اأ�سحاب ال�سفن التجارية على نقلهم 

الالزمة  النفقات  �سداد  على  ووافقوا  بل  ال�رشق،  اإىل 

�سافر  وهكذا  �سدادها.  عن  �سيمونيون  ال�سان  عجز  اإذا 

واحلجاز،  وفل�سطني،  وتركيا،  ال�سام،  اإىل  منهم  العديد 

اهتمام  عليه  �ساعد  م�رش،  اإىل  االأك��رب  واملجموعة 

االأو�ساط الثقافية والعلمية الفرن�سية بعلم امل�رشيات 

يف   Champollion �سامبليون  جن��اح  مع   Egyptologie

احل�سارة  تاريخ  عن  والك�سف  ر�سيد  حجر  رموز  فك 

امل�رشية القدمي، واإهداء حممد علي للملك لوي�س فيليب 

م�سلة االأق�رش، واهتمام البورجوزاية الباري�سية اأيامها 

بكل ما يت�سل باحل�سارة الفرعونية من �سور ومتاثيل 

وزي واأثاث)13(.

جمموعات  باإيفاد  م�رش،  اإىل  لرحيله  اأنفانتان  ومهد 

وو�سلت  ال�ستقباله،  ل��الإع��داد  اأع��وان��ه  من  متتالية 

 ،1833 عام  اأبريل  نهاية  االإ�سكندرية  اإىل  طالئعهم 

يرتدون الزي الر�سمي الذي �سممه اأنفانتان، وي�رشعون 

مبجرد و�سولهم يف الدعاية ملبادئ اجلماعة، باإ�سدار 

 Le Moniteur Egyptien امل�رشي(  )املر�سد  �سحيفتهم 

ثانية عن  و�سلت جمموعة  �سهر،  وبعد  املدينة.  بهذه 

Les cam� االآ�ستانة، عرفت با�سم »رفاق املراأة«  طريق 

pagnes de la femme«، حيث طردتهم احلكومة العثمانية 

وقد  م�رش  اإىل  فجاءوا  مبادئهم،  عن  ر�سائها  لعدم 

معاملتهم  ت�ساء  ال  كي  ذقونهم،  وحلقوا  زيهم  خلعوا 

كما حدث لهم يف تركيا.

وحال جميئهم، مل ين�سغل حممد علي باأفكارهم، واإمنا نظر 

اإليهم كتقنيني، كما ا�ستقبلوا ا�ستقبااًل طيبًا من 

قبل م�ست�ساريه الفرن�سيني، وكان نائب القن�سل 

F. de Les� دولي�سب�س فردينان  ال�ساب   الفرن�سي 

القن�سل  باآرائهم، على حني حتفظ  seps مبهوراً 

العام الأن حكومته حذرته منهم.

من  باأمر  املحلية  ال�سلطات  بهم  رحبت  وقد 

ميكنهم  اأنهم  اإىل  بالنظر  علي،  حممد  البا�سا 

العام  الراأي  على  التاأثري  يف  اأغرا�سه  خدمة 

االأوروبي، لتح�سني �سورته كحاكم م�ستنري، 

على  العثمانية  الدولة  اإرغ��ام  يف  وفر�سته 

لدى  يكن  مل  اإذ  مل�رش.  وراث��ي  حكم  منحه 

البا�سا القدرة على تعيني �سفراء اأو قنا�سل له 

يف العوا�سم االأوروبية، الأنه عمليًا لي�س �سوى 

تتوفر  فلم  لذا  الدولة،  هذه  يف  والية  حاكم 

الراأي  على  للتاأثري  قليلة  اأدوات  �سوى  اأمامه 

ا�ستمالة مثل  اإحداها  االأوروبي، كانت  العام 

هذه اجلماعة واحت�سان طموحاتها)14(.

يكن  مل  م�رش،  يف  املحلية  ال�سلطات  ولدى 

جمموعة  �سوى  �سيمونيون  ال�سان  ه��وؤالء 

فهم  ثم  ومن  »الرحالة«،  اأو  »ال�سياح«  من 

ي�ستدعي  ال  وبالتايل  �سك،  مو�سع  لي�سوا 

االأمر مراقبتهم كجماعة، واإن مل تتخل هذه 

ال�سلطات عن مراقبة اأفكارهم.

لرتحيب  مطمئنًا  يكن  مل  اأنفانتان  اأن  على 

قد  البا�سا  واأن  خا�سة  باأتباعه،  علي  حممد 

وخمتلفة،  عديدة  اأوروبية  جماعات  اجتذب 

دولته،  بناء  يف  للم�ساعدة  م�رش  اإىل  قدمت 

عام  اآالف  اخلم�سة  قرابة  عددهم  وو�سل 

التقى  حني  اأنفانتان  الحظه  ما  اإىل  اإ�سافة   ،1835

البا�سا، الذي تظاهر اأمامه بن�سيان واقعة تواطوؤ �سفن 

االإجنليزي يف تدمري  االأ�سطول  الفرن�سي مع  االأ�سطول 

نوارين،  موقعة  يف   1828 عام  امل�رشي  االأ�سطول 

وقيام فيلق فرن�سي بطرد العثمانيني املتحالفني مع 

امل�رشيني هناك يف املورة.
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بو�شفـور واحد ل يكفي

ويذكر املوؤرخ االإغريقي القدمي هريودوت Herodotus، اأن 

الفرعون نخاو خطرت له فكرة و�سل البحرين االأحمر 

واملتو�سط عن طريق قناة، وا�ست�سار يف البداية كاهنة 

بعد  م�رشوعه  عن  تخلى  لكنه  االإغريقية،  دلفي  معبد 

نتيجته  �ستكون  العمل  هذا  باأن  الكاهنة  رد  اأن جاءه 

القرن  ومطلع  الهك�سو�س.  الربابرة  اإىل  البالد  ت�سليم 

الثامن ع�رش، قدم الفيل�سوف االأملاين جوتفريد فيلهلم 

اليبنتز G.W. Leibniz )1646-1716( درا�سة اإىل امللك 

الفرن�سي لوي�س الرابع ع�رش، حاول فيها اإقناعه بتبني 

هذا امل�رشوع.

كرد  به،  فرن�سا  اهتمام  بداأ  القرن،  نف�س  نهاية  ومع 

الهولندية  الكاب  م�ستعمرة  على  بريطانيا  ال�ستيالء 

الرجاء  راأ�س  اأفريقيا مبا ت�سمه من موقع  يف جنوب 

واإقامتها  �سيالن،  جلزيرة  ا�ستعمارها  ثم  ال�سالح، 

هذه  جتوب  التي  الفرن�سية  ال�سفن  وجه  يف  املتاعب 

عام  م�رش  على  الع�سكرية  حملتها  وخالل  املناطق. 

1798، ن�ست املادة الثالثة من قرار حكومة االإدارة 

Directoire، اخلا�س باإر�سال هذه احلملة، بوجوب العمل 

املهام  كاإحدى  ال�سوي�س،  ب��رزخ  يف  قناة  �سق  على 

يف  احلملة  ا�ستقرار  وح��ال  لها.  املوكلة  االأ�سا�سية 

 Le القاهرة، انتقل بونابرت ومعه كبري مهند�سية لوبري

Pére  اإىل ال�سوي�س، وقاما بدرا�سة على الطبيعة، جانب 

م�ستوى  ح�ساب  يف  اأخطاأ  حيث  ال�سواب،  لوبري  فيها 

البحرين االأحمر واملتو�سط.

م�رشوعه  عرب  الفكرة،  �سيمون  �سان  راودت  كذلك 

والبحار،  املحيطات  ت�سل  قنوات  �سق  حول  العاملي 

يف  الح��ق��ًا(  )بنما   Inpartido انبارتيدو  قناة  مثل 

وبني  وال��ه��ادي،  االأطل�سي  املحيطني  بني  املك�سيك 

مدريد واملتو�سط، وبني الدانوب والراين، وبني الراين 

والبلطيق، وبني تون�س واجلزائر، اإال اأنه حني مات عام 

االأولية يف  الدرا�سة  1825، مل يكن قد جتاوز مرحلة 

م�رشوع القناة بني البحرين املتو�سط واالأحمر، فرتك 

مع  اأنفانتان،  واعتربها  يتعهدونها،  الأتباعه  الفكرة 

التجارة  تقدم  يف  ق�سوى  اأهمية  حتتالن  بنما،  قناة 

اإىل  اإ�سافة  ال�سعوب،  وتعاون  احل�سارة  وازده���ار 

الت�سنيع  اأن يحققا م�سداقية مذهبه يف  اأنهما ميكنا 

اأنفانتان، وهو ما  والعامليية. وقد خلبت الفكرة عقل 

يت�سح يف قوله اأنه: »علينا اأن ن�سق بني م�رش واأر�س 

يهوذا )فل�سطني( طريقا من الطرق اجلديدة التي ت�سل 

اأقدامنا على  اأحد  اأوربا بالهند وال�سني.. وبذلك ن�سع 

املقد�س يف حني ميتد  بيت  واالآخ��ر يف  النيل،  اأر���س 

روما  االأخ��رى  تلم�س  بينما  مكة،  اإىل  االأمي��ن  ذراعنا 

حياتنا  حمور  هي  ال�سوي�س  اأن  باري�س.  على  مرتكزة 

الذي ينتظره منا  العملية، وفيها �سوف نقوم بالعمل 

العامل ليعرتف باأننا رجال«)15(.

بهذا  البالغ  �سيمونيني  ال�سان  اإع��ج��اب  وا���س��ت��وىل 

اإىل درجة تخايله كتج�سيد الأيديولوجيتهم  امل�رشوع، 

لهم �سمن  فاعل  لدور  وانتزاع  العاملية«،  »االإن�سانية 

الفرن�سية، حتت  ال�سيطرة اخلارجي للدولة  اإطار نظام 

»ال�ستعمار  االأوروبية  احل�سارة  ر�سل  كونهم  غطاء 

الغرب« لل�رشق �سلميا.

اأنفانتان على موافقة  وقبل جميئه اإىل م�رش، ح�سل 

القاهرة  يف  حكومته  وممثلي  فيليب  لوي�س  امللك 

واالإ�سكندرية ب�ساأن امل�رشوع، و�رشع حال جميئه يف 

توجيه نداء ملوؤ�س�سة بدرا�سات فنية يف منطقة برزخ 

ذهب  بها،  عادوا  التي  النتائج  على  وبناء  ال�سوي�س. 

مهند�سيه،  من  بعدد  م�سحوبًا  املنطقة  اإىل  بنف�سه 

يهودية  وكان   ،1834 وفرباير  يناير  �سهري  خالل 

�سبقوه  ممن  اأتباعه،  بع�س  وق��ام  لتمويله،  عاملية 

من  تو�سية  بخطابات  مزوداً  م�رش  اإىل  احل�سور  فى 

الفرن�ساوي(  با�سا  )�سليمان   J. Seve �سيف  جوزيف 

اإىل  امل�رشي،  اجلي�س  تدريب  عن  وقتذاك  امل�سوؤول 

رجال االإدارة يف املناطق التي تقرر زيارتها، وطافوا 

بفرع دمياط، وزاروا املن�سورة وزفتى، ثم اجتهوا اإىل 

قلب الربزخ، و�ساروا بحذاء القناة القدمية حتى و�سلوا 

الفنية  االأعمال  ببع�س  وقاموا  املرة،  البحريات  اإىل 

املت�سلة بامل�رشوع، و�سمموا خطوطه االأ�سا�سية.

ويف القاهرة، جرت حماولة الإقناع حممد علي بتنفيذه، 

لكنه كان يف ذلك الوقت يبحث يف م�رشوعات اأخرى 

 L.de Bellefonds بلفون  دو  فلينان  اأن�ساره:  منها  لكل 
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 Raven and يدعو لبناء �سد القناطر، و�رشكة رافن وهيل

Hill االإجنليزية تعر�س ملد �سكة حديدية بني القاهرة 

قبل  من  املقدم  القناة  م�رشوع  عن  كبديل  وال�سوي�س 

امل�رشوعات  هذه  قدمت  وعندما  �سيمونيني.  ال�سان 

بهدف  القناطر،  بناء  تف�سيل  تقرر  العايل،  للمجل�س 

القطن،  وبخا�سة  ال�سيفية  ال��زراع��ات  يف  التو�سع 

العتقاد  احلديدية،  وال�سكة  القناة  م�رشوع  ورف�س 

حممد علي اأنهما �سيزيدان من مطامع الدول االأوروبية 

يف م�رش حال تنفيذ اأي منهما. ورغم رف�س م�رشوع 

يف  امل�ساركة  على  معه  ومن  اأنفانتان  ل 
ّ
عو القناة، 

اأخرى. عّل فر�سة ت�سنح م�ستقباًل لتحقيق  م�رشوعات 

حلهم يف تنفيذ م�رشوع القناة.

�شبـايا القناطـر

 Ch. Lambert �سارل المبري  زميله  اأنفانتان، مع  �سارع 

بو�سع خدماتهما حتت ت�رشف البا�سا للم�ساهمة يف 

اأنه �سعر باأن اجلماعة ال�سان  م�رشوع القناطر. ويبدو 

�سيمونية لديه تتكلم كثرياً دون عمل ملمو�س وحمدد، 

وخ�سي اأن تثري اأفكارهم حفيظة االإجنليز، فقرر توجيه 

واأنفانتان  القناطر، فغادر المبري  اإن�ساء  اإىل  ن�ساطهم 

القاهرة اإىل هناك، وان�سغال باأعمال امل�سح والقيا�س، 

قبل اأن يبداأ العمل الر�سمي يف امل�رشوع يوم 12 مايو 

1834. وما لبث اأن �سافر عدد من اأع�ساء اجلماعة اإىل 

م�سحوبني   ،C. Roget روجيه  كلوريد  بقيادة  القناطر 

الالئي  الفرن�سيات  القناطر«  »�سبايا  من  مبجموعة 

جئن مع اجلماعة اإىل م�رش، وحلقت بهن »ابنة ال�سعب« 

.s. de Volquin سوزان دو فولكان�

ومنذ اأخذ اأنفانتان على عاتقه امل�ساهمة يف امل�رشوع، 

املدير  لينان،  اإىل  فقدم  به،  كبرياً  اهتمامًا  يبدي  بداأ 

الواجب  للخطوات  للم�رشوع، برناجمًا مف�ساًل  الفعلي 

اتباعها، مقرتحًا البدء مب�سح املنطقة، وجتهيز املواد 

واإقامة  لنقلها،  ال�رشورية  الطرق  ومتهيد  واملعدات، 

بها  يلتحق  كي  القناطر  منطقة  يف  للهند�سة  مدر�سة 

عدد من الطلبة ملتابعة املران العملي اأثناء درا�ستهم 

»باإ�سفاء  لينان  اإىل  رفعه  تقرير  يف  واأ�سار  النظرية، 

طريق  عن  القناطر،  �سد  اأعمال  على  الع�سكري  الطابع 

األف  العمال، ت�سم كل منها  )18( فرقة من  ا�ستخدام 

يف  القناطر  �سبايا  من  ي�ستفيد  اأن  يف  وفكر  رجل«، 

لهذا  تن�ساأ هناك  القرويات امل�رشيات مبدر�سة  تعليم 

الغر�س. وقد ع�سكر ال�سان �سيمونيون يف املوقع داخل 

خيام من�سوبة، بعد اأن عدلوا زيهم ليقرتب من الطابع 

اأن  والح  متجددة،  همة  حتدوهم  وم�سوا  ال�رشقي، 

حلمهم بات يف طريقه اإىل التحقيق، وتباهي اأنفانتان 

اأربعني  اإمرته  حتت  �سيجد  النيل،  في�سان  وبعد  اأنه، 

اأن يوجههم  العمال، ي�ستطيع فيما بعد  األف رجل من 

اإىل م�رشوعاته االأخرى، ب�رشف النظر عن الثمن الذي 

يتكلفه هذا العمل من اأرواحهم.

ويجدر ذكره هنا، اأن حممد علي دار يف خلده اأن يهدم 

يف  ال�سخمة  بحجارته  لينتفع  باجليزة،  االأكرب  الهرم 

االأمر،  هذا  ترتيب  لينان  من  فطلب  القناطر،  تلك  بناء 

مطواًل  خطابًا  اأر�سل   Mimaut ميمو  فرن�سا  قن�سل  لكن 

ملحمد علي، يحذره فيه من مغبة هذا العمل الذي ينتمي 

اأوربا  يف  عرف  الذي  ا�سمه  من  �سينال  مبا  للهمجية، 

بتدمري  �سريتبط  عندما  والتعمري،  باالإن�ساء  مرتبطًا 

اأعظم اأثر خلفته الب�رشية على االأر�س وهو االأهرام. لكن 

ما دفع حممد علي اإىل التخلي عن هذه الفكرة، مل يكن 

اإال ب�سبب وجود بديل اآخر، ميكن اأن يوفر ع�رشين مليمًا. 

الواحد من  اأن تكلفة نقل املرت  فقد ذكر لينان للوايل، 

اأحجار الهرم مائة مليم، فيما تكلفة نقلها من حماجر 

قريبة ملوقع ال�سد تبلغ ثمانني مليمًا، وهنا فقط تراجع 

وايل م�رش عن هدم الهرم االأكرب.

على كل، فخالل اخلطوات االأوىل لبناء القناطر، يبدو 

الإبعاده  اأنفانتان  يدبرها  مبوؤامرة  �سعر  لينان  اأن 

اأن  املمكن  ومن  مكانه.  يحل  امل�رشوع كي  اإدارة  عن 

مل�س  اأنفانتان  فلعل  حملها،  يف  لينان  �سكوك  تكون 

ال�سان  اإىل  اإدارته  ينقل  اأن  فراأى  اإجنازه،  على  القدرة 

الإقناع  متهيداً  اأكفاء،  مهند�سون  ومنهم  �سيمونيني 

وعلى  م�رش،  يف  االأخ��رى  مب�رشوعاتهم  علي  حممد 

راأ�سها قناة ال�سوي�س.

واإزاء هذا ال�سعور من جانب لينان، ورغبة من اأنفانتان 

يف ا�ستمرار الوئام بني امل�ستغلني يف املوقع، غادر اإىل 

القاهرة، واأقام لدى الكولونيل �سيف، و�سحبه يف جولة 
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من  كثرياً  الرحلة  طوال  واأبدى  االأقاليم،  اإىل  تفتي�سية 

املقرتحات ب�ساأن االإ�سالحات التي راأى وجوب القيام 

بها، واملن�ساآت املطلوب اإقامتها يف هذه املناطق، ثم 

قفل راجعًا ملزاولة ن�ساطه مرة اأخرى يف القناطر)16(.

الفتور  اأدركوا  اأن  لبثوا  ما  �سيمونيني  ال�سان  اأن  على 

الذي بداأ يظهره الر�سميون، وعلى راأ�سهم الوايل وقن�سل 

يعي�سونها  كانوا  التي  حياتهم  غ�ست  اأن  بعد  فرن�سا، 

بالقناطر بع�س الف�سائح، وبخا�سة اأنه كان من بني 

التنقل  �سباياهم هناك بغي من ليون، كانت �رشيعة 

ذراع،  اإىل  ذراع  من  والتحول  اأخ��رى،  اإىل  خيمة  من 

اجلالية  اأع�ساء  اأ�ساب  ال��ذي  اخللقي  امل�سلك  وه��و 

الفرن�سية ب�سدمة، فانربوا ينتقدون يف �رشاوة هوؤالء 

ال�سبايا)17(.

وزاد الطني بلة، اإيقاف حممد علي العمل يف االإن�ساءات 

التمهيدية للم�رشوع، ملا مل�سه من نق�س يف االإعداد له، 

وب�سبب �سوء االإدارة املالية، وانت�سار وباء الطاعون الذي 

يف  القناطر  بناء  وانتهى  هناك،  منهم  بالكثريين  فتك 

عهد حفيده اخلديوي اإ�سماعيل، الذي اأطلق عليها القناطر 

املجيدية اخلريية، ن�سبة اإىل ال�سلطان عبد املجيد.

م�شاهمـات

على اأن اأهداف اجلماعة ال�سان �سيمونية يف م�رش مل 

تقت�رش على م�رشوع قناة ال�سوي�س، فقد حاولوا اإقناع 

الوايل بالعمل على ا�ستثمار اأرا�سي فل�سطني، بتمويل 

يهودي عاملي، ل�سالح تاأ�سي�س م�رشوع يهوذا يف هذه 

االأرا�سي، لكن هذا امل�رشوع مل يلق بدوره اأية ا�ستجابة 

ميثل  ارت��اآه  ملا  نظراً  له،  قدمت  اإغ���راءات  رغم  منه، 

�سوف  والحقًا،  االأوج��ه.  متعددة  ا�سرتاتيجية  خماطر 

نلحظ اأن هذين امل�رشوعني )حفر القناة، واإقامة مملكة 

رئي�سيني،  اأوروبيني  م�رشوعني  اإىل  حتوال  قد  يهوذا( 

وذلك بعد اأن ا�ستطاعت الدول االأوروبية حتطيم البنى 

ال�سيا�سية واالقت�سادية للمجال العثماين، يف مركزيه 

املتمثلني بالقاهرة وا�سطنبول)18(.

بدء  يف  االأوىل  �سيمونيني  ال�سان  م�ساركة  وبجانب 

العمل بالقناطر، �سملت جهودهم العديد من امليادين، 

»ي�سيطرون  جتعلهم  بطريقة  مهامهم  تقا�سموا  حيث 

المبري  فقام  م�رش«:  يف  االإنتاج  و�سائل  جميع  على 

للهند�سة،  مدر�سة  اإن�ساء  ب�����رشورة  ال��وايل  باإقناع 

مدر�سة  با�سم   1834 ع��ام  اإقامتها  بالفعل  ومت 

وتوىل  باري�س،  يف  مثيلتها  غرار  على  املهند�سخانة 

واأ�رشف دو�سار  ال�سكك احلديدية،  اأمر   Tourneux تورنو 

ولوفيف�����ر  والكب��اري،  الطرق  بناء  على   Decharmes

على   Lamy املعادن، والمي  التنقيب عن  على   Lefevre

Gon� وجوندرا Javary  �سق نفق �سربا، واخت�س جافاري

اأن�ساأ  حني  على  الوليدة،  الكيماوية  بال�سناعات   drat

دو دومبا�سي De Dombasie مزرعة منوذجية يف �سربا، 

وقام  الري،  و�سائل  حت�سني   Olivier اأوليفييه  وحاول 

الع�سكرية  للمو�سيقى  نواة  اأول  باإن�ساء   Roger روجيه 

مبدر�سة املدفعية)19(.

منها  امل�����رشوع��ات،  من  العديد  اإجن��ازات��ه��م  و�سملت 

اإن�ساء )29( م�سنعًا عام 1835 وحده، ومّثل التعليم 

العديد  فاأقاموا  ن�ساطهم،  ملمار�سة  املف�سل  املجال 

الأنف�سهم  واحتفظوا  واملدنية،  الع�سكرية  املدار�س  من 

على  والمبري  اأنفانتان  واق��رتح  عليها،  ب��االإ���رشاف 

العمومي«  للتعليم  االأعلى  »املجل�س  تكوين  ال��وايل 

اإىل  واأوك��ل  والفنون«،  للعلوم  اال�ست�سارية  و»اللجنة 

االإ�سالح  اإطار  يف  التعليمية،  املناهج  و�سع  المبري 

املناهج،  هذه  وت�سمنت  التعليم،  نظام  �سمل  ال��ذي 

اإ�رشافه عليها، جوانب فنية واقت�سادية تتعلق  بحكم 

يف  الفرن�سية  اللغة  ون�رش  �سيموين،  ال�سان  باملذهب 

امل�سوؤولني  بني  �ساع  حتى  املهنية،  املدار�س  كافة 

القول باأنه من العبث اإر�سال بعثات اإىل فرن�سا، بينما 

يفوقون  �سيمونيني  ال�سان  من  باأ�ساتذة  حتت�سد م�رش 

نظراءهم يف فرن�سا كفاءة وخربة.

)البقية مبوقع املجلة على االنرتنت( 
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)1( 

اأوجه، متعددة االحتماالت  ال�سعرية يف ظاهرها حمالة  اأعمال خلود املعال  تبدو 

كما هو يف ديوانها ال�سعري )رمبا( الذي �سم عنوانه مفردتني، كلتاهما مغرقة يف 

االإبهام، املفردة االأوىل )رمبا( وهي مكونة من حرف اجلر )رب( و )ما( التي اأوقفتها 

عن العمل.. ويظن الكثريون اأن هذا احلرف يدل على القلة، اأو الندرة، وال�سواب اأنه 

قد يدل على القلة، وقد يدل على الكرثة، وداللته على الكرثة هي الغالب، وعلى هذا 

وذاك، فاإن ح�سور هذا احلرف يثري ت�ساوؤاًل: تقليل ماذا؟ اأو تكثري ماذا؟ الأن االإجابة 

على هذا الت�ساوؤل مل حت�رش يف العنوان، بل مل حت�رش اإ�سارة لها.

اجلمايل �الثقافـي

عند خلود املعال

ناقد واأكادميي من م�رش 

حممد عبداملطلــــب

اأ�شتلقي �حيدة

عط�شى ينابيعي

متنيت لو اأن �ابال من حمبة 

ينهمر على اأر�شي..



اإال  يت�سلطان  ال  )رمب��ا(  اأو  )رب(  اإن  النحاة  ويقول 

الزمن املا�سي، وهذا ما يتنافى  على ما حدث يف 

متامًا مع منت الديوان، اإذ كانت ال�سيادة فيه للزمن 

اإال  الديوان  املا�سي مل يرتدد يف  فالفعل  ال�سارع، 

امل�سارع  الفعل  تردد  بينما  مرة،  وثمانني  واح��دا 

العنوان  يدخل  ما  وه��و  م��رات،  وثماين  اأربعمائة 

املحفوظ،  اللغوي  الن�سق  على  اخلروج  اإ�سكالية  يف 

ال�سبابية  الأن  مق�سودة،  اإ�سكالية  اأنه  اأراه  والذي 

كانت هي ال�سائدة يف هذا العنوان، وذلك على الرغم 

من اأننا منيل اإىل جعل هذا العنوان دااًل على نوع من 

االأخرى �سرية �سبابية  لكنها هي  الذاتية(،  )ال�سرية 

اإىل حد كبري، و�سوف يت�سح ذلك عند اكتمال قراءتنا 

للمنت ال�سعري.

ويقول النحاة – اأي�سًا – اإن )رمبا( البد اأن ي�سبقها 

ال�سبابية  ال�سك، وهو ما يتوافق مع هذه  حالة من 

التي ال حت�سم اأمراً اإال على �سبيل االحتمال.

هذه  ليكثف  )هنا(  العنوان  يف  الثاين  الدال  وياأتي 

على  للداللة  اإ�سارة  ا�سم  )هنا(  اأن  ذلك  ال�سبابية، 

الدوال  من  عموما  االإ�سارة  واأ�سماء  القريب،  املكان 

يت�سح  ال  اإذ  املبهمة،  ال��دوال  اأو  الداللة،  الناق�سة 

اإليه  امل�سار  وهذا  اإليه،  امل�سار  بح�سور  اإال  معناها 

اأن هناك مكانا  مل يح�رش، وكل ما ميكن حت�سيله: 

قريبا، لكن اأين هو، وما مدى هذا القرب؟ وما ا�سمه؟ 

كل هذه  االأ�سئلة �سكت عنها العنوان ليتيح للمتلقي 

العالمات  عن  بحثا  الن�سي  الف�ساء  يف  ال�سباحة 

الدالة على املق�سود من هذا العنوان.

 – داليل  م�ستخل�س  اإىل  ن�سل  اأن  املمكن  من  لكن 

االإ�سارة )بهنا(  اأن نرد  – وهو  على وجه االحتمال 

اإىل اأقرب االأماكن التي احت�سنت املبدعة واإبداعها، 

الذاتية  ال�سرية  �سهد  الذي  هو  املكان  هذا  اأن  ذلك 

الناجتة  الكرثة  يعتمد على  نرجحه  الذي  وهذا  لها، 

خادعا،  امل�ستخل�س  هذا  يكون  قد  لكن  )رمبا(،  من 

فلي�س املكان قريبا بحكم املرجعية املعجمية ال�سم 

االإ�سارة )هنا( واإمنا هو مكان ق�سي يحتاج للو�سول 

اإليه عبور البحار واملحيطات، وبخا�سة اأن املنت قد 

ا�ستح�رش هذا املكان الق�سي بو�سفه:

 مدينة ميعادي

 بك اأدخل اأر�س املحال

 اأترك ذاكرتي على نهرك

 اأحتول اإىل نطفة

 واأبداأ ت�سكلي احلر )1(

من  قطاعا  �سهدت  التي  )لندن(  هي  هنا  واملدينة 

ال�سرية كما �رشح املنت:

 يف �سوارعك اأقراأ �سريتي )2(

وبرغم هذا الذي ن�ستخل�سه، نقول اإن العنوان مازال 

حمافظا على عتمته املق�سودة التي ت�ستهدف جعل 

املتلقي �رشيكا يف اإنتاج املعنى.

)2( 

)حمال  بو�سفه  العنوان  ال�سابق  املحور  تناول 

امل��نت يف  رح��اب  اإىل  املتلقى  ق��اد  وكيف  اأوج���ه(، 

عتمة  �سبب  عن  عميق  بت�ساوؤل  م�سحونا  الديوان 

– االحتمالية  العنوان؟ و�رشعان ما تاأتيه االإجابة 

ذاتية  �سرية  يكون  يكاد  الديوان  هذا  اأن   – اأي�سًا 

بعد  ي�سمح  مل  العربي  الثقايف  وال�سقف  ملبدعته، 

على اجرتاء تقدمي ال�سرية الذاتية، وبخا�سة لالأنثى، 

ثقافة  ال  )الكتمان(  ثقافة  العربية  الثقافة  اأن  ذلك 

)االعرتاف(.

ومبا اأن ديوان )رمبا هنا( قد بداأ خطوته يف اخرتاق 

اخلطوة  ه��ذه  يحيط  اأن  عليه  ك��ان  ال�سقف،  ه��ذا 

العتمة وال�سبابية، وهو ما الحظناه يف  بكثري من 

ال�سعري،  املنت  قراءة  يف  التقدم  مع  لكن  العنوان، 

تاأخذ العتمة يف االنك�ساف عندما يعتمد املنت على 

التعبريية، فلي�س  )�سمري املتكلمة( يف كل خطواته 

ياأتي  الذي  )اأن��ا(  ال�سمري  من  تخلو  ق�سيدة  هناك 

هذا  يتحول  وقد  اآخر،  حينا  وم�سترتا  حينا،  ظاهرا 

ال�سمري اإىل )نحن( عندما ي�ستح�رش الديوان )االآخر( 

قول  مثل  يف  باالأنا  عالقتهم  ور�سد  )االآخرين(  اأو 
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الديوان يف ق�سيدة )البد اأن(:

 البد اأن نحدق كثريا يف املرايا لن�ستدل علينا

 منالأ �سقوق اأرواحنا بتفا�سيل االأ�سياء

 نطل على بع�سنا

 نتبادل كوؤو�س املحبة  )3(

خم�سمائة  ال��دي��وان  يف  املتكلم  �سمري  ت��ردد  وق��د 

الديوان  اأ�سطر  كانت  واإذا  م��رة،  واأربعني  واثنتني 

اأن  يعني  هذا  فاإن  �سطرا،  و�ستني  وواحد  خم�سمائة 

كل �سطر �سم �سمريا للمتكلمة تقريبا.

وبرغم �سيادة �سمري املتكلمة، نلحظ ح�سور )�سمري 

وغواية  )االأم(  اإىل  احلنني  اأفق  يف  وذلك  الغائب(، 

له  نعر�س  �سوف  حمور  وهو  معها،  النف�سي  احلوار 

يف �سيء من التف�سيل فيما بعد، اأما هنا فاملق�سود 

اإدارة حوار بني ال�سمائر، كما يف ق�سيدة )اأحوالها(:  

اأي االأم:

 وجهها ي�سطع يف االأعايل

�سمري  يح�رش  ال�سطر،  هذا  يف  الغياب  �سمري  ومن 

املتكلمة، حيث يتحد ال�سمريان، فال فرق بني غياب 

وح�سور:

 حولها اأجد الربيع باأ�سجاره التي ال حت�سى

 بح�سورها اأت�سالح مع احلياة

 غيابها

 ينرثين ج�سدا كثري التجاعيد

 ويلعق قلبي وحدته )4(

وي�ستدعي الديوان – اأي�سًا – )�سمري املخاطبة( عند 

االإح�سا�س بالفقد غالبًا، وهذا ما حتقق يف احلديث 

عن )لندن(، فربغم غيابها كان احلديث عنها ومعها 

ب�سمري املخاطبة ال الغائبة.

يقول الديوان:

 بني من اأحب

 تنفردين

 متنحينني بوحا ف�سفا�سا

 تفتحني بواباتك

 فاأويل وجهي نحوك كلما اأ�سابني الوقت  )5(

اخلطاب  و�سمري  حينا،  الغياب  �سمري  ح�سور  لكن 

حينا اآخر، ال ينفي اأن ال�سيادة املطلقة كانت ل�سمري 

املتكلمة، وهو ما يتوافق مع ادعائنا اأن هذا الديوان 

يكاد يدخل دائرة ال�سرية الذاتية من اأو�سع االأبواب، 

بع�س  يف  املبدعة  ب��ه  �رشحت  ال��ذي  االأم���ر  وه��و 

الدفقات ال�سعرية، كما يف ق�سيدة )�سريتي اجلديدة(:

 هكذا اأك�سفني

 اأتبني ما تبقى من اجل�سد والذاكرة

 اأقراأين ب�سوت عال )6(

اإىل  االإ���س��ارة  ت�سمنت  قد  الدفقة   هذه  كانت  واإذا 

االإ�سارة  هذه  ف��اإن  مبا�رش،  غري  نحو  على  ال�سرية 

اأقرر  اإىل ت�رشيح مبا�رش يف ق�سيدة: )حني  حتولت 

النهاية(:

 اإذا

 لن يهزمني فعل ال�سنني اأبدا

 اأنا من يقرر النهاية

 وحني اأختم �سريتي

 �ساأخرج من هذا العامل بجناحني �سفيفني  )7(

)3( 

اإذا كان الديوان نوعا من ال�سرية، فما هي مكوناتها؟

من البديهي القول اإن هناك مكونات فطرية، وهناك 

مكونات مكت�سبة، وهذه وتلك تتميز ب�سفافية عالية، 

ثم مل  ناعما، ومن  اإن�سانيا  اأفقا  يقدمان  وهما معا 

كثريا  اأن  من  الرغم  على  الثقايف،  ال�سقف  يخرتقا 

ال�سقف  هذا  يخرتقون  ال�سرية  كتابة  يتعمدون  ممن 

على نحو من االأنحاء، وهو اخرتاق واجه كما وفريا 

يقرتبون  ال  اأ�سحابه  جعل  الذي  العنيف  النقد  من 

اإقدامهم،  عدم  ومع  اأخ��رى،  مرة  املنطقة  هذه  من 

ومل  ال�سرية،  يقاربوا  مل  باأنهم  االإيهام  يحاولون 

يقرتبوا منها، واأن من قالوا باأن ما يقراأونه نوع من 

ال�سريه، هم واهمون .

واأول املكونات التي قراأناها يف الديوان، ما ميكن 

اأن ن�سميه )�سرية احلب( الأنه يف الديوان كان )�سرية 
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احلياة(، يقول الديوان يف دفقة مما نطلق عليه )�سعر 

االإبجرام(  )�سعر  عليه  نطلق  وما  حينا،  الوم�سة( 

حينا اآخر:

 خلف كل وجه من الوجوه تختبئ حكاية

 واملحبة

 اأن نن�سهر

 نبدع خلق تفا�سيلنا اجلديدة

 مبناأى عن ظالل حكاياتنا التي م�ست. )8(

)�سرية  مع  تالزمت  قد  احل��ب(  )�سرية  اأن  والالفت 

الفقد(، )فقد احلب( ولعل هذا كان وراء تردد الدفقات 

الدالة على عط�س الذات اإىل احلب:

 ا�ستلقي وحيدة

 عط�سى ينابيعي

 متنيت لو اأن وابال من حمبة ينهمر على اأر�سى )9(

�سكل  ال��ذي  هو  الفقد  مع  احلب  ت��الزم  كان  ورمب��ا 

غيابهم  واأن  الغائبني،  االأحبة  عن  احلديث  دفقات 

كان غيابا لها، الأن حياتها يف اأحبائها:

 االأحبة الذين تركونى 

 يتحولون اإىل اأ�سجار يت�رشب حفيفها يّف

 ويظل البال مو�سدا اإال عنهم

 من منا الغائب؟   )10(

الغائبني،  مالمح  غياب  الفقد  حديث  يف  والالفت 

وغياب االإ�سارات التي ميكن اأن ت�ستدعيهم يف وعى 

القراءة، نالحظ ذلك يف ق�سيدة )الأنني اأعلم(:

 حني رحل

 اأهداين باقة ونوايا

 كان ن�سف النهار قد ت�رشب

 مل يبكني الرحيل

 الأن قلبي �سيبقى عامرا مبحبته )11(

اأو  الغائب،  على  ال��دال��ة  االإ���س��ارات  غياب  وبرغم 

وحيدة  اإ�سارة  نتابع  اأن  ميكن  ذلك  برغم  الغائبني، 

الغائب،  احلب  هذا  �سهدت  التي  املكانية  البيئة  اإىل 

واملق�سود هنا )لندن(:

 يف ليلك

 يباغتني النوم م�ستاأن�سا باأن�سودة احلب يّف

 ما�سحا فعل ال�سنني

 عن ج�سدي الراغب يف العناق  )12(

اإ�سارة  جاءت  املكانية،  االإ�سارة  هذه  جاءت  وكما 

املحبوب  ه��ذا  املتكلمة  و�سفت  عندما  �سياغية 

بكلمة )حبيبي(:

 اأنه�س م�رشعة نحوي

 اأتزين

 األب�س قمي�سا رقراقا مل يره حبيبي  )13(

لكن ال�سطر االأول يف هذه الدفقة، يكاد ينقل جتربة 

الدفقات  كانت  و�سواء  التخيل،  منطقة  اإىل  احلب 

من  نوع  عن  تعبريا  الديوان،  يف  املبثوثة  الع�سقية 

الواقع يف ال�سرية، اأم كانت تعبريا عن املتخيل، فاإن 

هناك خطا ع�سقيا خال�سا يف واقعيته، هو خط حب 

االأم التي كانت هي الوجود واحلياة وامللجاأ احلنون 

يف �سرية املتكلمة:

 حولها اأجد الربيع باأ�سجاره التي ال حت�سى

 بح�سورها اأت�سالح مع احلياة

 غيابها،

 ينرثين ج�سدا كثري التجاعيد

 ويلعق قلبي وحدته )14(

الديوان �سعودا  تاأخذ حتوالتها يف  احلب  �سرية  اإن 

للمحبة  الذات حقاًل  اأن ت�سبح  اإىل  لتنتهي  وهبوطًا 

يف مواجهة العامل:

 اأحتول اإىل حقول حمبة يف مواجهة العامل )15(

.....

)4(

)�سرية احلب(  الذي اخرتق  الفقد  اإح�سا�س  اأن  ويبدو 

ا كبرياً من االأن�ساق  كانت له توابعه التي �سغلت كمًّ

التعبريية، وهي اأن�ساق بينها عالقات ترابطية، مثل 

امللل،  ثم  واالأرق  والقلق  والغربة  بالوحدة  ال�سعور 

الداخلي للذات على نحو  التكوين  اإىل  وكلها تنتمى 

ما كان عليه مكون )�سرية احلب(.

يكاد  ممتدا،  عاملا  كان  الوحدة(  )عامل  اأن  والالفت 
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ي�ساحب عمر املتكلمة وال يفارقه اإال قلياًل، وكانت 

الذي  )البحر(  مع  عالقتها  متزق  مع  الوحدة  بداية 

ج�سد رمز التوا�سل واالنفتاح احلر:

 لكننى االآن وحدي

 اأجل�س على اأريكة العمر مك�سوفة

 وال�ستاء على غري عادته

 نوافذي يف مواجهة الريح

 اللتني لطاملا اأغم�ستهما القبل املر�سلة
ّ
 اأفتح عيني

 من البحر

 والبحر غري �سواطئه  )16(

القوية  الدوافع  اإحدى  كانت  الوحدة  هذه  اأن  ويبدو 

هذا  اأن  اأي  ال�سعر،  كتابة  على  الذات  حر�ست  التي 

هذه  على  التغلب  حماولة  من  نوعا  ك��ان  ال�سعر 

الوحدة التي اأحاطتها من كل اأقطارها:

 ها اأنذا االآن وحدي

 اأحاول د�س ق�سائدي اجلديدة

 يف خزائن ال مفاتيح لها

 اأجل�س كثريا وحدي

 ال مكان ل�سيء يّف)17(

اأي اأن مغالبة الوحدة كانت بال�سعر، كما يف الن�س 

ال�سابق، وقد تكون املغالبة بالتعدد الوهمي للذات، 

تعددها داخل املرايا التي تعطيها وهما اأنها لي�ست 

وحيدة، وقد يتدخل احللم اأحيانا لرت�سيخ هذا الوهم:

 اأقرتف حلما عوامله ال حد لها

 اأحرك ج�سدا يف اخلفاء

 اأجتاز احلدود التي يرتبها االآخرون

 اأتعدد يف املرايا

 كي ال اأكون وحدي   )18(

ومع مواجهتنا لعامل الوحدة الذي �سكنته املتكلمة، 

هذه  اأدخلتها  التي  الدوافع  عن  ت�ساوؤل  يح�رشنا 

الوحدة، ويبدو اأن ال�سبب املركزي، هو غياب )�سرية 

احلب(:

 اأ�ستلقى وحيدة

 عط�سى ينابيعي

 متنيت لو اأن وابال من حمبة ينهمر على اأر�سى )19(

الوحدة  وتوابع  الذات،  احلديث عن وحدة  اأطلنا  لقد 

اأن  يبدو  اإذ  م�سللة،  معاناة  وه��ي  املعاناة،  من 

املتعة  بع�س  جتد  كانت  الديوان  يف  املتكلمة  هذه 

بنف�سها  تنفرد  اأن  لها  تتيح  الأنها  الوحدة،  هذه  يف 

وتتمتع بال�سكون الكوين:

 كثريا ما اأنرث �سفائر وحدتي على ج�سد الليل

 اأنت�سي بان�سدال ال�سكون على حايل

 اأطل من �رشفة قلبي

 فاأرى قمة اجلبل عامرة بغمامها

 اإذا

 ثمة انعتاق مبهر ي�رشي يف اأو�سايل حني ينام

 الكون.   )20(

  

)5( 

وهو  االغ���رتاب،  يف  ال��وح��دة  توابع  بع�س  وت��اأت��ي 

اغرتاب داخلي وخارجي على �سعيد واحد، واغرتاب 

مكاين وزماين معا :

 ال ي�سمعني اأحد من هوؤالء

 بالدي ال تعطيني �سوى نقطة يف هام�سها

 البيوت العالية فقدت �سالملها

 اأطوف ملبية نداء املحرومني

 اأجرب اأن اأت�سلق �سمت االأ�سياء

 اأتكئ على رغبتي يف الو�سول

 ال اأ�سقف ترحب بي

 طرق ال�سعود ت�سيق

 تاأخذين اإىل �سقوط اأكرث ات�ساعا )21(

هذه  ال��ذات  تفقد  عندما  عمقا،  االغ���رتاب  وي���زداد 

النقطة الهام�سية التي امتلكتها يف بلدها:

 تعبي ال حد له

 هذه البالد ال تاأبه بي )22(

وكما �سبق اأن الحظنا مغالبة الذات للوحدة باحللم 

حماولتها  هنا  نلحظ  اأخ��رى،  ت��ارة  والوهم  ت��ارة، 

التغلب على الغربة، باالإيغال يف الغربة، واالنطواء 

73نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

درا�س��ات.. درا�س��ات.. درا�س��ات 

tttt



الداخلي:

 اأدخل ذاتي كلما تغربت )23(

ومع الوحدة والغربة، يح�رش القلق واالأرق، واإن كان 

القلق داء قدميا الزمها يف �سريتها احلياتية:

 يليق بي اإذا،

 اأن ا�ستلقي على قلقي امل�ستدمي

 يليق بج�سدي اأن ينام م�ست�سلما خلواء احلوا�س  )24(

التغلب على  الذات يف  اأن تابعنا حماولة  وقد �سبق 

التغلب  يف  حماولتها  نتابع  وهنا  بال�سعر،  الوحدة 

على القلق بالدخول يف اجلماعية، الأن هذا الدخول 

اأن  ذلك  قلق،  تعانيه من  ما  قد يخفف عنها بع�س 

هذه  اجلماعية من دواعي التخفف من احلزن واالأمل، 

يف  العقيدة  هذه  عن  عربت  اأن  للخن�ساء  �سبق  وقد 

رثائها الأخيها �سخر، يف قولها:

لقتلت  اإخ��وان��ه��م  ع��ل��ى   ولوال كرثة الباكني حويل 

نف�سي

يقول ديوان )رمبا هنا(:

 الوقت وقت

 يف ال�سم�س تغيب حقيقتنا

 يحل ال�ستاء والبيت كما عهدناه

 ن�سري قلقني مدعني )25(

ويتالزم مع القلق ، االأرق الذي ي�سكن الذات:

 اأميل بروحي اأحيانا توج�سا من اأرقى

 اأ�ستند اإىل ما ال اأراه من ومي�س الروح  )26(

واملالحظ اأن جمموع هذه املكونات الداخلية تقود 

الذات اإىل عامل الرتابة وامللل:

 مير الزمن

 تتواىل الف�سول

 ويف البيت باقون

 نراكم ثروة من تثاوؤب  )27(

)6(

اإن تتابع مكونات الوحدة والغربة والقلق وامللل قد 

وجه الديوان اإىل طلب اخلال�س، وهذا اخلال�س اأخذ 

عدة م�سارات يف الديوان، فهناك اخلال�س املكاين، 

وهناك اخلال�س الزماين، وهناك اخلال�س النف�سي، 

ثم هناك اخلال�س باخلروج من احلياة.

�سماوي  معراج  يف  باالأمل  املكاين  اخلال�س  ويبداأ 

بال�سعود يف االأعايل، ثم الو�سول اإىل )اجلنة(، حتى 

لو كان ذلك يف الوهم:

 اأحتاج كثريا اإىل و�سائد عالية

 اأ�سند روحي اإليها

 علني اأ�سعد مرة

 اأ�سعد اإىل اجلنة

 مرة

 ولو يف الوهم. )28(

فاإذا مل ينجح الوهم يف الو�سول بالذات اإىل اجلنة، 

الذي  املعراجي  ال�سعود  بهذا  تتباهى  اأن  فيكفيها 

يخل�سها من الف�ساد االأر�سي:

 اأ�سعد اإىل ال�سماء

 اأتباهى يف �سعودي

 بعيداً عن الرائحة التي تلجم م�سامات االأر�س )29(

اإىل  ال�سعود  اآث��ر  قد  املكاين  اخلال�س  ك��ان  واإذا 

من  مطلقا  خال�سا  يكون  قد  فاإنه  العليا،  االأماكن 

املكان، بو�سفه اإحدى اأدوات التغلب على الوحدة:

 كي ال اأكون وحدي

 اأر�سم خط العودة

 فاأجدين خارج املكان   )30(

وعندما يفرغ اخلال�س من املكان، يتجه اإىل الزمان، 

حينا،  تراجعيا  يكون  قد  الزماين  اخلال�س  وه��ذا 

وتقدميا حينا اآخر، ويف اإطار الرتاجع الزمني، يكون 

�رشخة  اإط��الق  مع  البداية  اإىل  العودة  امل�ستهدف 

امليالد:

 منالأ م�ساماتنا باالنعتاق

 نفتح يف بيوتنا م�سارات لل�سهيق

 نتبع قلوبنا ونحيا

 ولنحيا اأي�سًا

 البد اأن ن�رشخ �رشختنا االأوىل. )31(
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بالتحرر  الزماين  ياأتي اخلال�س  وفى توجه م�ساد 

من املا�سي:

 �ساأبداأ م�سريتي اجلديدة

 واأترك الفعل املا�سي يطري خلفي اأ�رشابا )32(

الرتاجعي،  ن�سقه  يف  الزمني  اخلال�س  تابعنا  وقد 

يكون  ب��اأن  م�ساد،  توجه  يف  نتابعه  اأن  وميكن 

اخلال�س يف الو�سول اإىل النهاية:

 اأجوب االأر�س وال�سماء

 اأبحث عن مركز كوين

 وختام م�رشاي. )33(

وقد يتوقف اخلال�س الزمني قبل بلوغ النهاية، اأي 

توؤهلها   منطقة  وهي  احلياة(  )حافة  على  الوقوف 

على  وظاهرية  باطنية  م�ساهدة  عاملها،  مل�ساهدة 

�سواء:

 حان يل االآن

 اأن اأطوي عمرا اأخطه منذ الطفولة 

 حان يل اأن اأقتفي االأثر

 اأدخل جنوب الفراغ

 واأجل�س على حافة حياة. )34(

وقد يقرتب اخلال�س الزمني من )املوت التقديري(:

 ينت�رشون

 ومعهم يتال�سى اإح�سا�سي باالأ�سياء

 اأهرب على مالحمي الع�سية على الت�سكيل

 يت�رشب �سيء اإىل قدمي الي�رشى

 اأقف

 اأحتول اإىل تابوت امراأة   )35(

بالعودة  ليكون  والزمان،  املكان  ويجاوز اخلال�س 

اإىل الداخل النف�سي، حتى لو كانت عودة وهمية:

 دخلت بوابة ال�سبات

 والوطن يّف يحرقني

 ينغلق ج�سدي على م�سامه

 اأهرب اإىل ظلي  )36(

يف  الداخلي  اخلال�س  ه��ذا  عن  ال��ذات  ع��ربت  وق��د 

حمتواها،  وفى  عنوانها،  يف  الداللة  بالغة  ق�سيدة 

هي ق�سيدة )وهم احلياة( :

 اأحاول اأن اأفهم االأمل

 الأفك رموزه داخلي

......

 بعد كل فنجان قهوة �سباحي

 اأحاول اأن اأختبئ داخلي بانفتاح

 الأجنو من الولوج يف متاهة هذا العامل  )37(

)7(

وتابعنا  ال��دي��وان،  يف  اخلال�س  م�سارات  تابعنا 

خطوطه الزمانية واملكانية، لكن يبدو اأن خط الزمن 

الديوان، ال بو�سفه خطا  له غواية خا�سة يف  كان 

املعاناة  منطقة  ميثل  الأن��ه  بل  فح�سب،  للخال�س 

بنا  ويطول  وحديثًا،  قدميا  ال�سعراء  دخلها  التي 

الزمن،  مع  ال�سعري  القول  ن�ستدعي  رحنا  لو  االأمر 

وما يت�سمنه من معاناة نف�سية وج�سدية، ويكفي اأن 

ن�ستعيد هنا بيت اأبي العتاهية:

 فيا ليت ال�سباب يعود يوما

فاأخربه مبا فعل امل�سيب  ً

وبيته الذي يقول فيه:

 ال�سيب كره، وكره اأن يفارقني

اأعجب ب�سيء على البغ�ساء مودود  

فهو يكره ال�سيب، لكنه يكره اأن يفارقه، الأن مفارقته 

تعني املوت.

ذلك اأن التقدم يف العمر منطقة يتوقف فيها معظم 

وما  التقدم  هذا  اأمام  عجزهم  عن  ليعربوا  ال�سعراء 

ي�سحبه من حتوالت نف�سية وج�سدية.

تاأثريها  وتتابع  املنطقة،  ه��ذه  تلج  هنا  وال��ذات 

داخليًا وخارجيًا، روحًا وج�سداً:

 ال�سنون تت�سابق ب�رشا�سة حويل

 حتا�رشين

 تخرب�س مراآتي

 تعلن انطفاء ج�سدي

 اأ�سابعها الطويلة متتد اإىل قلبي

 حتاول اأن ترتكه كمدينة ت�سقط ح�سونها
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 ال�سنون تتاأملني

 بلطف تتح�س�س فعلها يّف

 ت�رش على اإ�سابتي بالذبول )38(

وتاأثري الزمن يف الذات اأخذ منطا تكراريا، ومن ثم 

اأ�سبحت االأيام واالأعوام يوما وعاما واحدا، ال فرق 

بني االأم�س واليوم:

 ليلة ميالدي

 ارتديت اأجمل قم�ساين الليلية

 تزينت

 قراأت يومياتي

 ا�ستعدت اأمنيتي

 اأ�سعلت �سمعة  وانتظرت 

.....

 طوياًل

 كما يف العام الذي م�سى )39(

قابل  غ��ري  ق��ه��ري،  فعل  ال��زم��ن،  فعل  اأن  وال���س��ك 

اخرتقت  ال��دي��وان  دفقات  بع�س  لكن  للمواجهة، 

وا�ستخدمت  الزمن،  لفعل  وت�سدت  املواجهة،  هذه 

الزمن  ترتك  اأن  االأوىل:  الو�سيلة  و�سيلتني،  ذلك  يف 

ميار�س فاعليته على اجل�سد، لكنها تت�سدى له حتى 

ال ي�سل بفاعليته اإىل القلب، الأنه حم�سن باحليوية 

والن�سارة الدائمة:

 بداأ اخلريف مبكرا

 هذه ال�سنة ال ت�سبه غريها

 االأوراق املت�ساقطة تنت�رش حويل كالهواج�س

 لن اأمتكن من التخل�س من توايل ف�سويل

 �ست�سقط اأ�سجاري يوما

 لكن قلبي �سيظل ن�رشا دوما)40(

دائرة  تقديريا  تدخل  فتكاد  االأخ��رى،  الو�سيلة  اأما 

)التنا�سخ( التي تتيح للذات ح�سورا ال نهائيًا:

 لن يهزمني فعل ال�سنني اأبدا

 اأنا من يقدر النهاية

 وحني اأختم �سريتي

 �ساأخرج من هذا العامل بجناحني �سفيفني

 حمدثة رذاذا م�سيئا

 ربيعا اآخر

 يف مكان اآخر.

)8(

ذلك  يف  �سواء  اخل��ال���س،  م�سارات  بع�س  تابعنا 

اخلال�س الزمني، اأو املكاين، اأو النف�سي، لكن يف هذا 

املحور نتوقف عند منطقة اخلال�س احلقيقية، وهي 

منطقة لها بع�س القدا�سة، ولها كل املحبة، ونعني 

بها )منطقة االأمومة(.

مبهرا،  ح�سورا  الديوان  هذا  يف  االأم  ح�رشت  وقد 

وهو ح�سور ارتفع بها اإىل االأعايل لتكون هي اجلنة 

االأر�سية:

 �سلواتها م�ساد خارق للمرارة.

 قلبها بو�سلتي

 �سالها املن�سوج بالنور يظلل بالدي

 يغمرين بن�سيم اجلنة )41(

ويتاأكد �سكنى االأم يف االأعايل، ومن ثم تركن اإليها 

الذات يف كل حلظاتها لتنعم بعامل ال�سكون:

 وجهها ي�سطع يف االأعايل

 األوذ بها لتتمكن طواحيني من الدوران

 اأم�سي نحوها بقلب مهزوز الأ�سكن )42(

العلوية،  النورانية  هذه  على  االأم  ح�سور  ويحافظ 

وهذا العلو يعطيها قدرة امتالك االزدهار والن�سارة، 

معنى هذا اأن ح�سورها ربيع دائم، واالقرتاب منها 

يرهق  عنها  واالبتعاد  الربيع،  هذا  بع�س  يك�سبها 

اجل�سد بالتجاعيد، ويرهق القلب بالوحدة:

 حولها اأجد الربيع باأ�سجاره التي ال حت�سى

 بح�سورها اأت�سالح مع احلياة

 غيابها

 ينرثين ج�سدا كثري التجاعيد

 ويلعق قلبي وحدته  )43(

)البقية مبوقع املجلة علىاالنرتنت(
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الف�ساء  الأنه  لي�س  الروائي،  ال�رشد  عنا�رش  من  مهما  عن�رشا  الرواية،  يف  املكان  ميثل 

وتت�سح  متقاطعة،  دوائر  االأبطال يف  ويتحرك  االأحداث،  تدور  فقط، حيث  للن�س  االأفقي 

معامل �سخ�سياتهم وتنمو وتتحول، بل الأن املكان يف كل اأبعاده الواقعية واملتخيلة يرتبط 

التفاعل  الزمني والتاريخي للن�س و�سخو�سه، بحيث ينتج عن  ارتباطا  وثيقا باجلانب 

لتقدمي  اختياره   الذي مت  الروائي  ال�سكل  تنتظم يف  املكاين( منظومة �رشدية  )الزماين- 

االأحداث واالأ�سخا�س، وتفاعالتهم النف�سية واحلركية مع املكان.

ويقوم املكان يف الرواية - بو�سفه عن�رًشا يتميز بخ�سو�سية - بعدة وظائف يف ال�رشد 

لعل اأهمها:  تكوين اإطار احلدث، وحتريك خيال القارئ لت�سور االأمكنة، وا�ستخدام املكان 

البارز-عرب  دوره   ي��وؤدي  املكان  اأن  بيد  لالأحداث.  موؤ�رشا  ليكون  الرمزية  داللته  مع 

الالثبات، فمن خالل املكان وما  ا�ستمرار  الك�سف عن كينونة  حتوالته امل�ستمرة-  يف 

اأبعاد  من  التاريخ  هذا  ما يحمل  بكل  وم�ستجداته،  التاريخ  قراءة  وله ميكن  فيه  يحدث 

�سيا�سية واقت�سادية واجتماعية. 

دللت املكان الر�ائي

فـي ثالث ر�ايات ُعمانية معا�شرة

رواية املراأة منوذًجا

كاتبة واأكادميية من لبنان

لنـــا عبد الرحمــــن



وحني نتحدث عن رواية، ونكون اأكرث حتديدا لنبحث يف تيمة 

اأننا نبحث يف التقاطعات  املكان الروائي فيها، فهذا يعني 

الدرجة  يف  فاملكان  واملتخيل،  اجلغرايف-التاريخي،  بني: 

ينتمي  حيز  هو   - متخياًل  اأو  واقعًيا  كان  �سواء   - االأوىل 

اأي   - الن�س  زمن  مع  تتقاطع  التي  املكانية،  للجغرافيا 

للكاتب،  االأدب��ي  اخليال  يتكون  التقاطع  هذا  ويف  تاريخه، 

مبعنى اأن املكان املو�سوف يف العمل الروائي ال ُي�سرتط اأن 

يتطابق مع املكان الواقعي يف كل اأبعاده وتغرياته، بل اإن 

املكان املطروح روائيا يقابله مكان ذو جذر واقعي، يت�سابه 

معه اأو يحاكيه، لكن لي�س من ال�رشورة اأن يتطابق معه وهذا 

ما �سرناه عند حتليل االأعمال املتناولة يف هذه الدرا�سة.

الن�س  الروائي يف  اأن حركة احلدث  ويرى جريار جينت)1( 

ال�رشدي  البد اأن تنتظم �سمن منظور مكاين يحيط باحلدث، 

ت�سور   دون  ما  رواي��ة  اأح��داث  تدور  اأن  ميكن  ال  اأنه  مبعنى 

مدلوالت وا�سحة الأماكن االأحداث، وما تركه هذا املكان من 

الرواية، ويف اختيار ُنظم عالقاتها  اأثر يف بناء �سخ�سيات 

وردود اأفعال اأبطالها.

ويف كتابه »جماليات املكان«)2( يتحدث الفيل�سوف الفرن�سي 

»جا�ستون با�سالر« عن اأثر املكان يف تكوين وعينا النف�سي« 

اأو  �سواء كان كوًخا  العاطفي -  االأول يف وجداننا  فاملكان 

ق�رًشا - يرتك اأثره يف الالوعي الذي يعيد اإنتاج ال�سور عن 

مطابقة  ال�سور  تلك  تكون  ال  الزمن  مرور  ومع  املكان،  ذاك 

لذكرى املكان يف خميلتنا«.  اإنها مطابقة  بل  للواقع،  غالًبا 

 - املكانية  التفا�سيل  هذه  على  ب��ارت«  »روالن  اأطلق  وقد 

الواقعي«  »االأثر  م�سطلح   - واملتخيل  الواقعي  بني  املركبة 

للداللة على االأثر االإيهامي الذي حتدثه.

اإثارة للجدل  الن�س  اأكرث عنا�رش  وُيعترب عن�رش املكان من 

منهج  تبلور  عدم  ب�سبب  النقدية،  املعاجلة  يف  تناوله  عند 

نقدي حمدد لتحليل املكان الروائي، والن هناك جداًل حول 

م�سطلحات عدة ظهر ا�ستعمالها يف النقد عند مقاربة املكان 

م�سطلح  بعد  ظهرت  امل�سطلحات  هذه  اأن  رغم  ال��روائ��ي، 

وتو�سيح  و»احليز«،  »الف�ساء«  و  »املكان«  وهي:  »املكان« 

ما بينهم من فروق. ويرى �سعيد يقطني اأن  م�سطلح  الف�ساء  

يف ال�رشد » ظل مفتوحا لالجتهادات وللت�سورات املتعددة 

التي مل ت�سل اإىل حد بلورة نظرية عامة للف�ساء.... لقد ظلت 

وجهات نظر الباحثني تتاأ�س�س على قاعدة ما تقدمه اأعمال 

روائية حمددة، ومل ي�سل االأمر اإىل اإقامة ت�سورات كلية عن 

فيحاول  مرتا�س)4(  امللك  عبد  اأما  الروائي«)3(.  الف�ساء 

اأنه مرتبط باملكان املطلق  تو�سيح  معنى » الف�ساء« على 

يرتبط مب�ساحة جغرافية  فاملكان  اأي�سا،  الفراغ  ي�سمله  مبا 

ليكون  دق��ة  اأك��رث  ب�سكل  حم��دد  احليز  اأن  حني  يف  حم��ددة، 

االإطار اخلارجي  اأو  املكان بحيث يعني احلجم  م�سغرا عن 

ل�سيء اأو ملكان ما. ويرى د. م�سطفى ال�سبع اأن املكان ه�و 

ما يحل فيه ال�سيء اأو ما يحوي ذلك ال�سيء ويحده ويف�سله 

عن باقي االأ�سياء«)5(.

» يختلف عن  باأنه  للمكان  روؤيته  ويو�سح حميد احلميداين 

ف�ساء  من  جزئي  حيز  اإىل  االأول  ي�سري  اإذ  الف�ساء،  مفهوم 

�سمويل، يف حني اأن الف�ساء هو جمال عام حاٍو لكل االأمكنة 

واملقهى  والبيت  فالغرفة  مكوناتها،  باختالف  واالأبعاد 

وال�سارع هي اأجزاء مكانية ت�سكل حمتوى للف�ساء االأعم«)6(

وانطالقا من هذه املعطيات »يتخذ املكان اأ�سكااًل ويت�سمن 

معاين عديدة، بل اإنه قد يكون فى بع�س االأحيان هو الهدف 

من وجود العمل كله«)7( من هنا ت�سعى هذه الدرا�سة للبحث 

الرواية،  اأمكنة  يت�سمن  مبا  ال��روائ��ي،  املكان  مدلول  يف 

ال�رشد،  يقدمها  كما  اأبطالها  حت��رك  واأم��اك��ن  واأ�سياءها، 

يف  املتناولة  الن�سو�س  يبني  الذي  احلدث  حركة  ُم�سكاًل 

الأنه  »املكان« حتديدا،  ا�ستخدام م�سطلح  مع  الدرا�سة،  هذه 

االأن�سب مع  الهدف التحليلي من هذه الدرا�سة. 

للكاتبة  االأول«)8(،  »الع�سفور  رواي��ة  الدرا�سة:  وت�سمل 

اأماكنها«)9(  يف  لي�ست  »االأ�سياء  ورواي��ة  اأحمد،  اأزه��ار 

القمر«)10(،  »�سيدات  ورواي��ة  اجلهوري،  هدى  للكاتبة 

للكاتبة جوخة احلارثي.

العماين  االأدب  يف  بارزا  ح�سورا  للمكان  اأن  املالحظ  ومن 

جليا  يبدو  وهذا  حتديدا،  الكاتبة  املراأة  نتاج  ويف  عموما، 

يف الروايات التي تتناولها هذه الدرا�سة، حيث يرى القارئ 

كبناء  واملتخيلة،  الواقعية  اأبعادها  بكل  االأماكن  تفا�سيل 

فني متنوع يف الروايات الثالث. كما حظيت بع�س االأمكنة 

والتاريخية  اجلغرافية  التحوالت  عن  التعبري  بخ�سو�سية 

جند  حيث  القمر«،  »�سيدات  رواي��ة  يف  كما  واالجتماعية 

للمكان ح�سورا بارزا منذ بداية الن�س وعلى امتداد �سفحات 

قرية  يف  االأول  احل��دث  مكان  حتديد  يف  وذل��ك  ال��رواي��ة، 

»العوايف« ثم تتابع االأحداث بني  مدينة »م�سقط« و»القرية«، 
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وما يتقاطع خالل ال�رشد من حتوالت طراأت على املكان يف 

العقود االأخرية.

اإن ح�سور القرية واملدينة  جنده اأي�سا يف رواية » االأ�سياء 

ك�سف  على  ال�سوء  الكاتبة  ت�سليط  مع  اأماكنها«،  يف  لي�ست 

املعي�سي  الوعي  وم�ستوى  والفكرية  االجتماعية  التباينات 

كله  هذا  انعكا�س  ومدى  املدينة،  واأف��راد  القرية،  اأفراد  بني 

الذي  الكيان االجتماعي  » فاملكان هو  االأبطال.  على وعي 

ولذا  االإن�سان وجمتمعه،  التفاعل بني  يحتوي على خال�سة 

ف�ساأنه �ساأن اأي نتاج اجتماعي اآخر يحمل جزءاً من اأخالقية 

واأفكار ووعي �ساكنيه«)11(

مبدلوالته  املكان  يح�رش  االأول«  »الع�سفور  رواي��ة  ويف  

الكاتبة  حتديد  من  الرغم  على  واقعية،  منها  اأكرث  النف�سية 

الرواية  بطل  تتبع خطوات  ومعروفة،  معينة  اأماكن  الأ�سماء 

تتجلى يف  االأول«  »الع�سفور  املكان يف  لكن دالالت  فيها. 

توؤدي  كيف  اأو  االأماكن،  ترتكه  ال��ذي  النف�سي  االأث��ر  ر�سد 

الزوال.  من  الكائن  هوية  على  احلفاظ  يف  دورها  االأماكن 

بال  عامل   « مرتا�س  امللك  عبد  يرى  كما  االأدب��ي  فاملكان 

امتداد  اإن��ه  �سباح،  دون  وليل  �ساحل،  دون  وبحر  ح��دود، 

م�ستمر مفتوح على جميع االجتاهات، ويف كل االآفاق«)12(

الع�شفور الأول

يقوم املنظور الروائي يف  رواية »الع�سفور االأول« للكاتبة 

اأزهار اأحمد على فكرة االغرتاب النف�سي يف �سخ�سية بطلها 

م�ستمر  �سعور  من  يعاين  الذي  البطل  هذا  النوري«،  »مقرن 

البلد  ا�سم  حتدد  ال  هنا  والكاتبة  وبلده،  اأهله  و�سط  بالغربة 

- على خالف ما �سرنى يف االأماكن الروائية االأخرى، والتي 

مكانه  من  ينطلق  البطل  ترتك  بل   - الرواية  يف  �ستذكرها 

ليقرر  »املدينة«  �سفة  االأوجه  كل  يف  يتخذ  الذي  املجهول 

اأن ي�سافر، واأن مي�سي بعيًدا ليبحث عن ذاته،  يف حلظة ما 

هكذا يرحل اإىل الهند، ويخو�س يف رحلة طويلة بني مدنها 

وقراها، لي�ساهد عوامَل �ستى من البوؤ�س والفقر ال�سديد. 

وتكون الهند مبثابة اإعادة اكت�ساف لذاته االأعمق، حيث ُيعيد 

بطل الرواية �سهر خماوفه املتجمدة يف موقد م�سطرم من 

اآالم الب�رشية التي ال يقدر على اإيجاد حل الأي منها، لكنه عرب 

مواجهة هذا الرعب يتمكن من نزع نف�سه من الذاتية املح�سة 

ليتفاعل مع وجع االإن�سانية االأكرب. ميكننا قراءة هذا املقطع 

من الرواية الإدراك املعاناة الداخلية التي ت�ستحوذ 

على البطل، والتي يتقاطع فيها املكاين بالنف�سي: 

مدينٍة  من  بي  ويعرب  داخلي  يف  ي�سطرُم  »قلٌق 

اإىل اأخرى، ومن �سفة اإىل اأخرى، ومن مكيدة اإىل 

فكرة  فقط  املنا�سبة..  الفكرة  بعد  اأجد  ومل  اأخرى. 

الفكرة  فهو  تنفيذها  اأما  اأح�سائي،  تتخلل  القتل 

االأ�سد اإرباكًا«. )13(

اأراد بطل الرواية اأن ينجز حلمه يف كتابة جتربته 

ثمن  اأدى  اأن  بعد  لكن  االأول،  ع�سفوره  ليطلق 

و�رشاعه  وطاقته،  و�سحته،  زمنه،  من  االإجن��از 

يكتب  هنا  فالبطل  والعامل،  احلياة  ومع  ذاته  مع 

كان  واإن  اخلا�سة،  معاناته  عرب  الكتابة  عن 

»الكتابة«،  عن  الكتابة  يف  م�سبوقة  جتارب  ثمة 

التجربة  هذه  تقدم  االأول«  »الع�سفور  رواية  فاإن 

االإب����داع، يف  ذات��ه��ا نحت يف  ه��ي يف ح��د  بلغة 

يف  اللغة  اإن  والتلقائية.  الب�ساطة  ويف  الكلمة، 

هذه الرواية تكاد تقرتب يف بع�س جتلياتها من 

املو�سيقى التي يحلم بطل الرواية باأن يكتب لغة 

ت�سبهها، لغة �سل�سة، من�سابة بعذوبة، لكنها تتمتع 

االإم�ساك  على  الكاتبة  قدرة  يوؤكد  الذي  اجلزل  بالتما�سك 

بزمام التفا�سيل واالأحداث.

- املكان الروائي: مكونات وجوده ودوائره

الروائية  االأماكن  بغزارة  االأول«  »الع�سفور  رواي��ة  تتميز 

املذكورة يف الن�س، الأنها غري حمدودة يف قرية، اأو مدينة، 

اأو بلد واحد، بل تت�سعب يف احلديث عن اأماكن عدة، تتقاطع 

يف �رشد البطل وذاكرته. وياأخذ املكان اأهميته يف هذا الن�س 

الرواية،  بطل  اختيارات  يف  حموريا  �سببا  ي�سكل  كونه  من 

وردود فعله.

ال�سغرى:  رئي�سيتني،  دائرتني  يف  الروائي  املكان  وينتظم 

تتمثل يف البيت، املقهى، واملكتبة، وقبل اأن يقرر بطل رواية 

كان  العامل،  حول  لل�سفر  وطنه  مغادرة  االأول«  »الع�سفور 

يعي�س يف مثلث ينح�رش بني بيته، واملقهى الذي يلتقي فيه 

�سديقه »مالك«، واملكتبة حيث يغو�س يف عامل الكتب االأثري 

»اأم�سي �ساعاتي بني املكتب والبيت واملقهى  عنده. يقول: 

ال   - عمله  مكان  اأي:   - املكتب  لكن  عادية«)14(.  واأماكن 

يظهر ب�سورة وا�سحة بل مير عليه �رشيعا، يف حني حت�رش 
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البيت واملقهى  مواقف حمورية موؤثرة يف حركة ال�رشد يف 

واملكتبة.

مكاًنا  ال��ن��وري«  »م��ق��رن  ع��امل  يف  البيت  ميثل  البيت:   -

م�ساحته  �سغر  رغم  فبيته  ل�سخ�سيته،  امتداد  الأنه  مهًما، 

ويعتني  االإجنليزي،  الطراز  على  فخم  باأثاث  مفرو�س  اأنيق، 

العالقة  نك�سف  اأن  ميكننا  اإذن  با�ستمرار.  وترتيبه  بنظافته 

وبني  العامل،  بوؤ�س  معرفة  يف  »مقرن«  رغبة  بني  الداللية 

حياته املنظمة بعناية، مما ي�سكل حاجزا بينه وبني العامل 

لنقراأ هذه العبارات: »كان ُيدير عينيه على االأثاث واجلدران 

املغطاة باللوحات، ُم�ستنكرا عدم وجود �سبه بيني وبني كل 

اأ�سيائي«)15(. ثم يقول يف مو�سع اآخر: »مل اأتخل عن �سقتي، 

الكهربائية  االأدوات  بع�س  بعت  اأنني  عدا  اأثاثي،  عن  وال 

الزائدة، واالأثاث الفاخر الذي ال فائدة منه اإال ال�سكل«.)16(

- املقهى: لي�س املقهى مكاًنا زائًدا يف حياة »مقرن النوري«، 

 رغم �سغر الف�ساء ال�رشدي املتعلق به. ويح�رش 
ّ
بل اأ�سا�سي

املقهى يف حياته ليكون مكاًنا لبداية حتول روؤيته للعامل، 

يلتقي �سديقه »مالك« يف املقهى الذي يفتح اأمام عينيه اأفًقا 

اأمامه  يقوم  اأن  منه  يطلب  الكتابة، حني  لفكرته عن  جديًدا 

باأول مترين على الو�سف لنقراأ هذا احلوار: 

)- �سف يل الطريق كما تراه خارج املقهى.. االآن وب�رشعة 

كما تراه.

تنزلق  بالكلمات  �سعرت  ثم  املقهى،  خارج  الطريق  تاأملت 

من فمي.. قد يكون املقهى هو احلركة، وال�سارع هو الهدوء. 

اإن تناغم احلياة بني ال�سارع واملقهى ال ميثل توافق الهدوء 

واحلركة(.)17(

هكذا يكون لقاوؤه مع »مالك« يف املقهى، ومترينه االرجتايل 

على كتابة روؤيته للعامل بحرية، بعيدا عن هواج�سه واأفكاره، 

وقلقه، بداية انطالقة مهمة لكل املخزون الداخلي لديه.

- املكتبة: تاأخذ املكتبة اأهميتها يف حياة مقرن، من زاوية 

ارتباطها بذكرى حمورية يف طفولته عندما ح�رش مع والده 

ندوة عن ال�سعر االإجنليزي، وتركت تلك الندوة اأثرها داخله، 

ويف عالقته مع الكتب، مما ي�ستدعي عنده باإحلاح �رشورة 

عودته للمكتبة.. يقول: »قدت �سيارتي طوياًل، حتى قابلتني 

واجهة املكتبة العامة، تذكرت اأنني مل اأدخل مكتبة منذ زمن، 

�سعرت بيد ت�سحب ج�سدي اإىل الداخل فان�سعت لها«.)18(

ينعك�س االأثر النف�سي لزيارته املكتبة حني يغو�س »مقرن« 

يف عامل الكتب، ي�ستعيد ذكريات قدمية مع �ساعره املف�سل 

»تيني�سون«، ثم يغادر املكتبة وهو يتمنى لو كان الر�سيف 

مغطى باالأحجار ال�سغرية كي يركلها حجًرا حجًرا، ويبداأ يف 

يقول:  عام.  مائة  منذ  »تيني�سون«  فعل  كما  ت�ساوؤالته  طرح 

رواي��ة،  اأو  ق�سيدة  واأكتب  »تيني�سون«،  خطى  اأتبع  »رمب��ا 

فالت�ساوؤل دائما يقود اإىل �سيء«.)19(

اأما الدائرة الكربى للمكان، فهي تتمثل يف العامل اخلارجي، 

اأن  بعد  رحلته،  خالل  �سيكت�سفها  التي  واالأماكن  املدن  يف 

واملالحظ  كامل.  عام  ملدة  العامل  حول  بجولة  القيام  قرر 

هنا اأن الدائرة االأوىل ت�سكل ثنائية ت�ساد مع الدائرة الثانية، 

املعقم  العامل  احلا�رش،  عامله  م�ساحة  �ساقت  وقد  فالبطل 

الدائرة االأوىل  اأماكن تخت�رش احلياة يف  الذي ينح�رش بني 

املكان  دائ��رة  يف  ينفتح  واملكتبة(،  املقهى  )البيت،  بني: 

)الهند(، ومدن  العامل اخلارجي، على بلد جديد  الثانية على 

بزمن  ا  اأي�سً مرتبًطا  هنا  املكان  وي�سري  مرة.  الأول  يراها 

فالقارئ  ب�سريته،  عن  الوهم  ُحجب  وبانك�ساف  امل�ستقبل، 

يكت�سف اأن »مقرن« غري م�سكون باأماكن املا�سي، ال يتعبه 

احلنني لبلده، بل نراه يتفاعل مع كل االأماكن اجلديدة التي 

�سيعي�س فيها.

يطمح »مقرن« يف اأن يزور عدة بلدان على مدار العام الذي 

يبداأ وينتهي  قرر االرحتال فيه، لكن رحلته ال تكتمل، الأنه 

يف الهند، حيث تتفتح عيناه على كل وجوه البوؤ�س والفرح 

الهند-  اإىل  �سفره  قبل  ومن  ولكن-  احلياة،  يف  املوجودة 

يقدم البطل فكرته امل�سبقة عن هذا البلد حني يقول: »لطاملا 

النعيم، واأن اهلل ُيعدها للموؤمنني،  اآمنت باأن الهند هي جنة 

بالزهور  ومغطاة  نظيفة  �ست�سبح  القيامة  بعد  واأن��ه��ا 

عن  امل�سبقة  الفكرة  هذه  والفواكه«)20(.  واالأنهار  والنجوم 

الهند،  يف  االأماكن  مع  »مقرن«  عالقة  يف  �ستتحكم  الهند 

وي�سل  وال�سا�سعة،  املتنوعة  عواملها   يف  �سيخو�س  حيث 

املدينة  اإىل »دلهي« يجد  حًدا ال خروج منه، فبعد و�سوله  

وال�سوارع وال�ساحنات والبا�سات بال�سخب  مكتظة بالب�رش 

يف  »اأنيتا«  ال�سياحية  املر�سدة  مع  »مقرن«  والب�رش،يغو�س 

�سوارع مدينة »دلهي«، جاهال اأين �ستنتهي خطواته. 

امل��واق��ف  م��ن  كثري  يف  االأول«  »الع�سفور  بطل  يعي�س 

يف   يقراأ  الواقع،  يف  يعي�سها  مما  اأكرث  مبخيلته،  »االأماكن« 

موقعها  يحدد  برادي�س«،  »اأوت��ارا  والية  عن  �سياحي  كتيب 

التالية:  العبارة  لنقراأ  خ�سائ�سها،  طبيعتها،  اجلغرايف، 

التي  االأرز  حقول  اإىل  بخيايل  وانطلقت  بحوا�سي،  »رفرفت 

مررنا بها، اأقطف االأرز مع الن�ساء واالأطفال«)21(.

البيوت  ال�سوارع  ا عن  االأماكن طابًعا و�سفًيا خارجيًّ تاأخذ 
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امل�ساجد، الطرق، ال�سيارات، النوافري، احلدائق، اأي اأن املكان 

الف�سل  منذ  ال�رشد  على  ت�ستحوذ  توؤثثه  التي  واالأ���س��ي��اء 

اخلام�س، حيث التنقل يف احلدث ي�ساحبه تغري يف املكان يف 

معظم احلاالت. بل اإن بطل الرواية يغو�س اأكرث يف اإح�سا�سه 

باملكان فيعطي اآراًء تو�سح موقفه كاأن يقول: »املكان الذي 

ال  حتى  تعربه  اأن  يكفي  خارجية،  نظرة  من  جماله  يغمرك 

يحرتق كيانك بجمال اآخر قد ال تعيه، فيتعبك ت�سور ما وراء 

هذا اجلمال«)22( اأو اأن يتخذ قراره باأال يتوقف طوياًل اأمام 

�رشيح »تاج حمل«، الأنه يود اأن يجعل �سورته اآخر �سورة 

يتذكرها عن الهند يف خميلته.

عند عبوره يف »املدينة املفقودة«، يدخل »مقرن« اإىل عامل 

التي  اجلماعي،  البوؤ�س  م�ساهد  مع  املدقع،  والفقر  اجلوع، 

تقوده اإىل حتليل اأ�سباب الفقر ونتائجه، ورغم كل هذا يعود 

»مقرن« اإىل ذاته الداخلية حني يجد يف كل البوؤ�س املنت�رش 

حوله مادة خ�سبة للكتابة، يقول: »من هذه املدينة املن�سية 

قد اأنري العامل«)23(

»الع�سفور  رواية  االأماكن يف  بع�س  الدال: حت�رش  املكان/ 

داللة  ذات  االأماكن  وهذه  مهم،  حلدث  دليال  لتكون  االأول«، 

مو�سوعية، حتى اإنها تكاد تكون حدًثا بحد ذاته لوال تدخل 

الراوي للتو�سيح عن العالقة باملكان، اأو اأثره على ذاته، لذا 

ي�ستخدم الراوي ال�رشد الت�سويري اخلارجي ليمثل االإح�سا�س 

الداخلي نحو املكان، �سواء كان عابًرا اأو اأ�سا�سًيا. ومن هذه 

االأماكن: 

يف  »مقرن«  دخول  على  ليدل  ذكره  يتم  مكان  امل�ست�سفى:   -

حالة مر�سية، يقول: »يف غرفة بي�ساء تتدىل من �سقفها مروحة 

كهربائية، فتحت عيني، الأدرك اأنني يف م�ست�سفى«.)24(

- املعابد: ت�سف الرواية زيارة »مقرن« للمعابد، ومراقبته 

ردة  من  روؤيتها  �ستحدثه  وما  طقو�س،  من  فيها  يح�سل  ما 

فعل نف�سية، بعد م�ساهد البوؤ�س التي راآها، وجتربة املر�س 

�سوى  داخله  يف  توؤثر  ال  املعابد  زيارة  لكن  به،  اأملت  التي 

يف بع�س ال�سالم الداخلي، ويظل »مقرن« ُيح�س اأنه ال يزال 

معلًقا بني ال�سماء واالأر�س.

ا،  - مدينة فارانا�سي: تتخذ هذه املدينة يف الن�س ُبعًدا رمزيًّ

الأن البطل يعمد اإىل التطهر يف ماء نهر اجلاجن العظيم، لكن 

مدينة  »فارانا�سي«  اآ�سن.  ماءه  باأن  يح�س  االغت�سال  بعد 

املعتقدات الكثرية، فاالعتقاد االأول حولها اأن من ميت فيها 

ال يعود للحياة مرة اأخرى، لذا ياأتي اإليها االأتقياء يف اأواخر 

اأيامهم. تلتقط عني »مقرن« هذه التفا�سيل، وتختزن ذاكرته 

حكايا االأماكن، بحًثا عن حكايته اخلا�سة.. يقول: »الهند بلد 

االألوان، قو�س قزح كبري يفرت�س �سقف البالد واأر�سها«)25(

ي�سف »مقرن« �ساحة املدينة القدمية يف »فاران�سي«، ي�سف 

ب�سالواتهم،  يتمتمون  القرمزي،  باللون  امللتفني  الرهبان 

اأن روحه  الزواج والع�ساق، ولكن رغم كل هذا يح�س  ي�سف 

يف  االإقامة  »اأحببت  قوله:  من  هذا  يت�سح  مقفلة  مازالت 

اأيامي يف »اأوتارا برادي�س« ومدنها، متر  »فارانا�سي«، لكن 

ب�رشعة، وقلبي ال يزال مقفال. ويدي بالكاد تكتب �سيئًا«)26(

الثامن  الف�سل  ُيعترب  امل�ست�سفى:  املكتبة،  زيفني،  بيت   -

يف  ت�ساعًدا  الف�سول  اأكرث  من  االأول«  »الع�سفور  رواية  يف 

هذا  ففي  االأماكن،  مع  احلدث  تقاطع  جانب  من  االأح��داث، 

يلتقط  ال��ذي  الهندي  الرجل  »زي��ف��ني«،  بيت  يظهر  الف�سل 

»مقرن« من ال�سارع بعد مر�سه، ويظل »مقرن« يف بيته مدة 

خم�سة اأ�سهر، ما بني الوعي والغياب. حت�رش يف هذا الف�سل 

املعرفة يف و�سف »مقرن«  دال على  املكتبة كمكان  ا  اأي�سً

يف  ويقراأ  نهاًرا  ال�سوارع  ينظف  ال��ذي  الرجل  ل�«زيفني«، 

ينظف  اأن  املكتبة مقابل  اأمينة  له  كل يومني كتاب، تعريه 

ال�سقاء  عمق  اأي�سا  الف�سل  هذا  يف  ويت�سح  املكتبة.  لها 

ال�رشطة  حت�رشه  حني  »مقرن«،  اإليه  و�سل  الذي  الروحي، 

ا ومبالب�س ملوثة  اإىل امل�ست�سفى، بعد اأن يعرثوا عليه مري�سً

»زيفني«  بيت  يف  وجوده  �سي�سف  بعد  وفيما  املطار،  قرب 

بقوله: »لقد ع�ست يف التيه �سهوًرا طويلة، ال اأدري مبا حويل 

وال اأعلم الزمان واملكان، األي�ست حياتي مع زيفني وعائلته 

اكتئابا؟«)27(

يف  ودعته  اأن  بعد  حياته،  يف  الظهور  اأنيتا  تعاود  وهنا 

باملكان  للتفكري  »مقرن«  يعود  اأي�سا  وهنا  »فارانا�سي«، 

املرجع )وطنه(، وينا�سد »اأنيتا« م�ساعدته للعودة. 

- املراأة واملكان: يتزامن عند البطل اكت�ساف االأماكن، مع 

اكت�ساف اآخر يف داخله مل�ساعر احلب، هو الذي يعرتف منذ 

يظل  هذا  كل  و�سط  بعد.  احلب  يف  يقع  مل  اأنه  ق�سته  بداية 

املر�سدة  الأنيتا  اجنذابه  وهاج�س  الذاتي،  بهاج�سه  م�سكونا 

اأن  لو  وكما  تنقالته.  ط��وال  برفقته  ظلت  التي  ال�سياحية 

عالقته  طبيعة  عن  ذاته  ملناق�سة  تدفعه  املكانية  انتقاالته 

والفقد،  اخلوف  من  ب�سياج  املوؤطرة  العالقة  هذه  باملراأة، 

منذ وفاة والدته، وتباعد اأخواته، ثم غياب احلب من حياته، 

يقابل كل هذا ال�سفر اأي روؤية اأماكن جديدة، واكت�ساف قيمة 

احلب مع »اأنيتا«، املراأة الهندية التي جتذبه الأ�سباب مبهمة، 

وت�سري نظرته للمراأة عرب ربط وجودها بالكون ككل، الأنها 
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والفرح.  وال�سقاء  وال�رش،  اجلمال  وال��دفء،  ال�سعادة  متنح 

»اأتكون  يقول:  وهباته  العامل  عطايا  امل��راأة  وجود  يختزل 

املراأة الكائن الراقي الوحيد يف هذا الكون؟، الأنها حتمل كل 

املتناق�سات، وكل ال�رشور، الأنها مت�سح ال�رش بابت�سامة كما 

تفعل »اأنيتا«، والأنها تك�سو الكون جماالأ من نظرة.. قد تكون 

االأنثى �سلة اخلالق بالكون، و�سلة االأر�س بال�سماء، ودليل 

احلياة االأكرب«)28(

اأماكن الإيهام بالواقع

كما ذكرنا من قبل اأن بع�س االأماكن يكون لها ذكر لتوؤدي 

داللة معينة، لكن ثمة اأماكن اأخرى تتخذ من خالل موقعها 

بني  بتطابق  توحي  كاأن  اأخرى،  اأدواًرا  الروائي  ال�سياق  يف 

الواقع وخميلة البطل، جند هذا يف حديث »مقرن« عن بيت 

االأ�ستاذ عبداهلل، حني يقول: »ده�ست من فخامة البيت، حتى 

اختيار  راقًيا يف  االأ�ستاذ عبداهلل  خ�سيت احلركة، كان ذوق 

الديكور واالأثاث، بيته ي�سبه البيت الذي اأحلم به، كل قطعة 

امل�سقول  اخل�سب  والذهبي،  االأحمر  املف�سلة،  األواين  حتمل 

يل  اأعاد  البيت  وكاأن  بعناية.  املختارة  اللوحات  بنعومة، 

زمن احللم«)29(. 

روؤية  مع  تتطابق  �سبحية  ب�سورة  االأماكن  بع�س  وحت�رش 

»املزرعة«،  عن  فكرته  يف  اأي�سا  �سرناه  ما  هذا  لها،  »مقرن« 

جتربة  يخو�س  وهناك  ال�سالم.  عن  بحًثا  اإليها  يذهب  والتي 

عي�س جديدة عندما يلتقي مع معني �ساحب »املزرعة«، ويطلب 

مرحلة   التجربة  هذه  لتبدو  الوقت،  لبع�س  معه  يقيم  اأن  منه 

اأخرى من مراحل التيه التي يخو�سها »مقرن« يف مكان اآخر، 

روح  حت�رش  املغامرة  هذه  ويف  بلده،  �سمن  املرة  هذه  لكن 

اخليال اأكرث من ذي قبل، حيث التقاطع بني املكاين واملتخيل 

يكون اأكرث و�سوًحا، يقول: »جتولت يف املزرعة، حتى �سارف 

الوقت على الغروب. بحثت عن مفتاح الكهرباء واأنرت البيت 

واملزرعة، بهرتني االأ�سواء الناعمة والربتقالية، املوزعة هنا 

وهناك. تخيلت نف�سي يف التايتنك«.)30(

ال��دالالت،  من  الكثري  املزرعة  مكان  من  ناأخذ  اأن  وميكننا 

ا مع  حيث ت�سكل هنا رمًزا، للخ�سب، للنمو، مبا يتما�سى اأي�سً

مهنة »مقرن« كمهند�س زراعي، ومع رغبته يف كتابة رواية، 

فالكتابة هنا ال تبتعد يف م�سمونها عن اإيجاد تربة خ�سبة 

�سكل  على  فعاًل  تاأتي  الكلمات  لكن  كلماته،  فيها  ليزرع 

االأماكن  القتل. تتداخل  القتل يف �سبيل  رغبة ملحة بالقتل، 

بعيدة  �سحراء  اأو  �ساهقة  بناية  بني  »مقرن«  خميلة  يف 

القتل،  رغبة  القدمي.  �سديقه  »مالك«  قتل  جرمية  فيها  ينفذ 

بال�سياع  اإح�سا�سه  بيته،  اإىل  العودة  املزرعة،  مغادرة  ثم 

الطبيب  عيادة  هو  اآخ��ر  مكان  اإىل  »مقرن«  تقود  اأ�سباب 

النف�سي، يقول: »حادثة املركز التجاري ح�سمت داخلي قرار 

اجلزء  يف  االأمكنة  اأن  املالحظ  نف�سًيا«)31(.  طبيًبا  اأرى  اأن 

االأخري من الرواية تتمحور حول عيادة الطبيب، بيت مقرن، 

وامل�ست�سفى، حيث امل�سهد االأخري بعد غيبوبة طويلة: »هكذا 

متر حياتي بني غرق واإفاقة يف م�ست�سفى جديد«. ويف هذه 

االأماكن تكمن داللة احلاالت النف�سية التي عا�سها »مقرن«، 

اإنها لي�ست اأماكن لهو، اأو اأماكن خارجية، بل اإنه بعد كل هذا 

التيه يعود اإىل بيته، اإىل �رشاعه االأول مع اأوراقه وكلماته، 

اإىل طاولة �سغرية يرتك عليها اأوراق روايته املكتوب يف اأول 

�سطر منها: »الع�سفور االأول«.

رواية الأ�شياء لي�شت يف اأماكنها

تتناول رواية »االأ�سياء لي�ست يف اأماكنها« عامل ال�سديقتني 

حياة  م�سار  حتول  وحتى  الطفولة،  �سنوات  منذ  واأمل،  منى 

الكاتبة  كل منهما يف اجتاه معاك�س حلياة االأخرى. حتكي 

بلغة عذبة ومتدفقة، عرب ثالثة اأ�سوات روائية هي: »منى«، 

»اأمل«، و»حم�سن«، زاوية روؤية كل منهم للحياة واالآخر. ومع 

االأخرى.  لل�سخ�سيات  نكت�سف وجوًها خمتلفة  �سخ�سية  كل 

خماوفها،  اأحالمها،  طموحاتها،  عن  منهما  ذات  كل  تعرب 

هي  الداخلية  االخفاقات  هذه  و�ستكون  ا.  اأي�سً واإخفاقاتها 

ال�سبب االأول الذي ت�ستمد منه الرواية عنوانها.

عرق  من  تنحدر  الأنها  االأ�سمر،  لونها  عبء  »اأم��ل«  فتعي�س 

مهجن، فال هي حرة، وال هي عبدة. لكن هذا العبء يقودها 

اإىل جتاوز القيد بحثًا عن احلرية. يف حني تعي�س اأمل واقًعا 

ال�سورة  لت�سدير  ت�سعى  منوذجية،  فتاة  كونها  يف  منطيًّا 

املثالية عن حياتها، �سواء يف درا�ستها، اأو يف اختيار الزوج، 

البطلتني »منى« و»اأمل«،  اأو يف تربيتها البنتها، ولكن كال 

لديها معاناتها اخلا�سة، وتنظر لالأخرى يف مراآة خفية من 

الغرية. ف�»منى« تعترب »اأمل« اأكرث حرية و�سعادة منها، الأنها 

جريئة وقادرة على التحرك بحرية، على القراءة، واكت�ساف 

عوامل اجل�سد ال�رشية، اأما »اأمل« فرتى اأن »منى« نقية العرق، 

الذي  ال�ساب  حم�سن  اإليها  �سعى  عائلة  ابنة  الب�رشة،  بي�ساء 

اأحبته »اأمل«، وتخلى عنها ليتزوج من �سديقتها »منى«.

�سموت  �ساب  فهو  اخلا�س،  تناق�سه  فيعي�س  »حم�سن«  اأما 

مل  لكنه  بريطانيا،  يف  در�س  وال��ده،  قمع  من  عانى  منطٍو، 
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يتمكن من حتقيق حترره الداخلي. يحب »اأمل« ويقيم عالقة 

تنا�سب  التي  البنت  »منى«،  من  ال��زواج  يختار  لكنه  معها، 

طموحاته االجتماعية.

هكذا يكون االأ�سخا�س يف غري اأماكنهم، يعانون من حكايا 

يحاولون  اأح��زان  على  لياًل  اأعينهم  ويغم�سون  تكتمل،  مل 

جتاهلها كي توا�سل احلياة م�سريتها، يف الهيئة التي يريدها 

املجتمع. حياة براقة من اخلارج، وفارغة من الداخل. 

واإن كانت »اأمل« قد خرجت عن ظاهرة اإر�ساء املجتمع، يف 

ا من  اأي�سً اأنها مل تتمكن  اإال  اختيارها حياة حرة ومتمردة، 

حتقيق اأي نوع من ال�سعادة، اأو الر�سا الداخلي. ويظل العن�رش 

امل�رشق يف الرواية الطفلة  ال�سغرية ابنة »منى«، التي ت�سغل 

اال�ست�رشايف  العامل  متثل  كي  ال�رشد،  من  جيدة  م�ساحة 

النف�سية  التجاذبات  من  بالرغم  املقبلة،  للحياة  االإيجابي 

ل�«منى« التي جتادل ذاتها عن طبيعة عالقة االآباء واالأبناء.

املكان الروائي: مكونات وجوده، ودوائره

لي�ست  »االأ�سياء  رواية  يف  املكان  تيمة  حتليل  حماولة  يف 

يف اأماكنها«، ال ميكن اأن نغفل كلمة االأماكن التي تطرحها 

اإىل  القارئ  يحيل  فالعنوان  ال��رواي��ة،  عنوان  مع  الكاتبة 

العمل عن حيزه  اإذن يك�سف  عنوان هذا  االأ�سياء واالأماكن. 

املكاين القائم على اأ�سياء واأماكن وعالقات مبعرثة، تقاوم 

تاأطريها يف االإطار الذي يريد لها املجتمع اأن تكون فيه. 

املكان الروائي اخلارجي الذي جتري االأحدث فيه يتنقل بني 

م�سقط املدينة، وبني القرية التي تقيم فيها »منى« و»اأمل«، 

اأكرث  مدلوالت  تتخذ  الن�س  هذا  ال�سغرى يف  االأماكن  ولكن 

بعداً، الأنها �ستوؤثر يف منو �سخ�سية البطلتني كما �سرنى.

الدائرة الكربى للمكان: م�شقط، القرية

يف  لكن  القرية.  يف  تدور  االأح��داث  معظم  م�سقط:  مدينة   -

كاأن  بو�سوح  املدينة  ا�سم  يظهر  ال�رشد  من  متفرقة  اأماكن 

تقول الكاتبة على ل�سان »اأمل«: »اأكدت عليها مراًرا اأن »منى« 

م�سقط  اإىل  الذهاب  على  �سجعتني  واأنها  باالأمر،  علم  على 

املنزل  املبيت خارج  اأمي على  وافقت  للبحث عن فر�ستي. 

تاك�سي«)32(  يف  اأذهب  اأن  جمدًدا  رف�ست  لكنها  ب�سعوبة، 

يخربين  »حم�سن«  يل  »اأر���س��ل  اآخ��ر:  مكان  يف  تقول  اأن  اأو 

هنا  املدينة  ترادف  م�سقط«)33(.  �سقة يف  �سيوؤجر يل  باأنه 

احلرية، وتفتح حالة جديدة من الوعي، عند البطلتني، اللتني 

ليكون  »حم�سن«  الرجل  نف�س  مده�س  تقاطع  يف  تختاران 

ذاته  الوقت  يف  لكن  ع�سيًقا،  والأمل  زوًج��ا،  ملنى 

يكون هذا الرجل هو بوابة املدينة بالن�سبة لهما 

وجهان  و«اأم���ل«  »منى«  اأن  لو  وكما  االثنتني، 

لعملة واحدة، تفكران باحلرية، ولكن لكل منهما 

الزواج من  طرقها اخلا�سة، ف�«منى« توافق على 

»حم�سن«، الأنه �سياأخذها خارج القرية، اإىل مدينة  

م�سقط، اأما »اأمل«، فرت�سى اأن تعي�س معه كع�سيقة 

لنقراأ  اأي�سا،  القرية  عن  بعيًدا  حريتها  مقابل 

روؤيتها  عن  »اأم��ل«  فيه  حتكي  الذي  املقطع  هذا 

املدينة:  يف  �سيء  ك��ل  على  »تعرفت  للمدينة: 

قبل،  من  بها  اأحلم  مل  مو�سيقية  حفالت  ح�رشت 

ودخلت ال�سينما، زرت اأغلب املطاعم فيها، تعرفت 

على وجه اآخر للحياة، واكت�سفت اأننا يف القرية ال 

نعي�س �سوى موتنا البائ�س«.)34(

ترادف املدينة احلياة عند »اأمل«، احلياة بكل ما 

فيها من فنون، واكت�ساف ومغامرة. لكن رغم هذا 

القرية، حني تالحظ  املدينة روح  »اأمل« يف  جتد 

»حتى  تقول:  تدخن،  وهي  لها  االآخرين  مراقبة 

البع�س  بع�سهم  الب�رش  ياأكل  املدينة،  هذه  يف 

اأن  اإىل  اإىل تفا�سيلهم ال�سغرية، دخنت  باالنتباه 

املدينة  جلد  حتت  جيدا  »اأتخفى  رئتي«  احرتقت 

املدينة،  يف  وحدها  ت�سكن  »ام��راأة  الهاربة«..  كال�رشا�سري 

وتدعي اأن اأع�سابها من الفوالذ«.)35(

اخلا�سة  روؤيتها  املدينة يف حياة »منى«، فتح�رش من  اأما 

اأوراقها،  �سمن  اخلا�س،  عاملها  يف  تعي�س  ف�«منى«  لها، 

�سغرها  منذ  الأنها  ال��واق��ع،  عن  وتخيالتها  روؤاه���ا  ويف 

حتاول الهرب من احلقائق، حتى يف عالقتها مع الوطن هي 

�سفر  يف  ت�سبب  كمكان  له  الواقعية  روؤيتها  من  الهرب  تريد 

اآخر  فيه عماًل. ويف مكان  يجد  ال  الأنه  اخلارج،  اإىل  والدها 

الذي  هو  احلب  يكن  »مل  قائلة:  املدينة  مع  عالقتها  ت�سف 

اإىل  اإنها املدينة. كنت بحاجة  اإىل هنا يا »حازم«.  اأتى بي 

رجل يقلني اإىل املدينة، الأتنف�س.  جميع اأقاربي يف قريتنا 

ال�سغرية كانوا يعملون يف القرية ذاتها، لهم االأفكار ذاتها.. 

الوحيد  الرجل  األوان متعددة.. كان »حم�سن«  ن�سخ من  اإنهم 

الذي يقراأ الكتب«.)36(

ظلت  واإن  و«منى«،  »اأم��ل«  بني  املدينة  حلم  يتقاطع  هكذا 

بل  املدينة،  واق��ع  مع  الفعلي  التالم�س  عن  بعيدة  »منى« 

ال�سوارع، والوجوه،  تراه عرب زجاج عازل، وتكتفي مبراقبة 
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�سارع بيتها، لكن �سلتها  التي متر من  الكثرية  واجلن�سيات 

بزوجها  عالقتها  مع  وتت�سابه  �سئيلة،  تظل  املدينة  مع 

»حم�سن«، الذي يظل بعيًدا ومتنائًيا عنها.

- القرية: متثل القرية مكان الن�ساأة بالن�سبة للبطلتني، حياة 

عواملها  و�سمن  القرية،  يف  كانت  ال�سبا  و�سنوات  الطفولة، 

التحرر متاًما من  البطلتني مل تتمكن من  املتكررة، لذا فكال 

�سيطرة القرية بكامل عواملها ال�سيقة، ورغم انتقالهما للحياة 

يف م�سقط، اإال اأن الذاكرة االأوىل يف وعيهما البدائي باحلياة 

اأفعالهما.  وردود  وباأفكارهما  بهما  تتحكم  ومكوناتها 

ويتمثل هذا يف موقف كل منهما من املجتمع وما �سيقوله، 

وكيف �سيدين �سلوكياتهما ب�سكل اأو باآخر.. ف�«منى« - مثاًل 

- حني تتفق مع زوجها على االنف�سال، تفكر يف العودة اإىل 

بيت اأهلها يف القرية، لكنها تخاف من ردة فعل اأمها.. 

فور  اأمي  �ستموت  القرية،  اإىل  الذهاب  اأ�ستطيع  »ال  تقول:   -

روؤيتها يل يف هذه ال�ساعة املتاأخرة من الليل«.)37(

اأما »اأمل«، فتظل جمروحة من النظرة الدونية التي تعامل بها 

اأهل القرية معها، رغم حتررها، عملها، اإقامتها يف املدينة، 

احلوار  يف  هذا  ويت�سح  جديد.  جمتمع  و�سط  يف  وانداجمها 

الطويل مع »منى« حني تاأتي لزيارتها.. تقول: »اأن�سى؟ ماذا 

العيد  يف  والدك  يد  يقبل  والدي  اأن  اأن�سى  »منى«؟  يا  اأن�سى 

اأن�سى  اإله.  وكاأنه  منه،  الربكة  لياأخذ  اجلمعة،  �سالة  وبعد 

القرية، الأنه  امراأة يف  اأي  اأن تتاأخر عن  اأمي ال ت�ستطيع  اأن 

ينبغي عليها اأن تلبي طلبات االآخرين، قبل طلبات اأبنائها.. 

طوال حياتي اأردت اأن اأعمل يف مكان بعيد الأجد نف�سي التي 

تعبت من البحث عنها يف الكتب واالأفالم الرخي�سة، وحتى 

اجليدة«.)38(

الدائرة ال�شغرى للمكان: البيت، املزرعة 

- البيت: يوؤدي البيت دوًرا مهًما يف احلياة ككل. اإنه مكان 

اأوجه  يف  البيت  يح�رش  الن�س  هذا  ويف  وال��دفء،  ال�سكن 

متعددة يف حياة االأبطال. »منى« تعي�س يف بيت بارد مع 

للعي�س  مكان  اإىل  فالبيت يف حياتها حتول  زوج ال حتبه، 

لي�س اإال، مكان ال�ستمرار احلياة، تراقب من نافذته احلياة، 

تعرب اأمامها دون اأن تقوى على فعل �سيء يغري من حياتها، 

اأما البيت يف حياة »اأمل«، فم�ساحة تكتظ باأج�ساد اإخوتها 

الكرث.. تقول: »دخلت اإىل الغرفة التي ا�سرتك فيها مع بقية 

اأخوتي االأحد ع�رش، وجل�ست يف ركن بعيد الأتابع القراءة«.

يهرب  مكان  ملح�سن  بالن�سبة  البيت  يكون  حني  يف   )39(

منه الأنه ي�سك بخيانة منى، لنقراأ ما يلي: »فت�ست مذكراتها 

واالأماكن  خزانتها،  اأدراجها،  فت�ست  ال�سغرية،  واأوراقها 

التي  ال�سقة  من  ا  اأي�سً »حم�سن«  يهرب  امل��غ��ل��ق��ة«)40(. 

ا�ستاأجرها الأمل، وال يجد فيها م�رشته كما يف ال�سابق.

- املزرعة: متثل املزرعة بالن�سبة الأمل، ومنى، مكانا للحرية. 

واإن كانت اأمل توقفت عن اعتباره كذلك بعد تفتح مراهقتها 

على عوامل اأخرى ويظهر هذا حني تقول ملنى: »�سياأتي اإليك 

ما هو اأجمل من املزرعة«)41(. لكن منى تظل طواقة للذهاب 

ويحول  املفتوح،  االأف��ق  وروؤي��ة  هناك،  للر�سم  املزرعة،  اإىل 

واإحكام قب�ستها  امل�ستمرة،  اأمها  بينها وبني هذا مالحقات 

عليها.. تقول: »طلبت مني  اأال اأذهب للمزرعة بعد اليوم«)42(. 

ويكون حرمان »منى« من الذهاب للمزرعة مبثابة م�سادرة 

لروحها، الأحالمها الباطنية، وتخيالتها الغام�سة عن احلياة.

تظل  التي  املكان-  مع  العالقة  – يف  ال��دالالت  اأب��رز  ولعل 

حا�رشة على مدار الن�س يف  » االأ�سياء لي�ست يف اأماكنها«، 

داخلي،  اغرتاب  مع  املتما�سية  املكاين  االإغرتاب  حالة  هي 

ويكون ال�سعي نحو املدينة ال كمكان اختياري، بقدر ما هو 

حاجة للتعوي�س عن احلرية التي يبحثون عنها جميعا )اأمل، 

منى، حم�سن(. من هنا حت�رش املقارنات بني حياة القرية، 

وحياة املدينة، لكن كل الت�ساوؤالت املت�سعبة واحلائرة التي 

يك�سفها االأبطال عن ذواتهم تذوب اأمام حاجتهم للبقاء يف 

اأكرث، بحثا عن انعتاقهم من  املدينة، والغو�س يف عواملها 

ذكريات موؤملة، ومن حا�رش يزيد  يف اغرتابهم.

رواية: �شيدات القمر

ت�سل  زمنية  �رشد  م�ساحة  على  القمر«  »�سيدات  رواية  متتد 

وراو  عبداهلل،  �سخ�سية  ال�رشد  فيه  يتناوب  كامل،  قرن  اإىل 

خارجي، يقدم ما تخفيه ال�سخ�سيات من تفا�سيل، ويك�سف 

هواج�س وخفايا باطنية الأحداث وتواريخ قدمية.

كما تتميز »�سيدات القمر« بقدرة �سل�سة على توظيف التاريخ 

االجتماعي واجلغرايف يف  التطور  يتقاطع مع  العماين، مبا 

عالقات  ح�سا�سة  بعني  الكاتبة  تر�سد  حيث  عمان،  �سلطنة 

الداخلي  الو�سف  يف  مهارة  خالل  من  تن�سجها  اإ�سكالية، 

الزمانية  وتنقالتهم  ال�سخو�س  تطور  ع��رب  واخل��ارج��ي، 

واملكانية، وحاالت جتاذباتهم النف�سية وحتول مواقفهم من 

احلياة. اإذ لعل اأهم ما تر�سده هذه الرواية هو تاأثري التطور 

احل�ساري، والعمراين على ال�سلوك الفردي. �سيالحظ القارئ 

هذا االأمر منذ ال�سفحات االأوىل، حني ترف�س البطلة »ميا« 
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اأن تلد على يد ن�ساء القرية، وت�رش علي اأن ت�سع مولودتها 

االأم:  الفعل.. تقول  اأمها من هذا  يف امل�ست�سفى رغم �سخرية 

»اذهنب اأننت اإىل م�ست�سفيات م�سكد، ت�سبحن فرجة للهنديات 

والن�رشانيات«.)43(

اأما موقف »ميا«، فنلحظه يف العبارة التالية: »قالت »ميا« 

من  النوم  ت�ستطيع  ال  اأ�سبحت  »�سليمان« حني  التاجر  لولد 

اأريد  اأيدي الدايات،  األد هنا على  اأنا لن  تكور بطنها: »ا�سمع 

اأن تاأخذين مل�سكد«.)44(

االأحداث -  تتابع  �ستبدو - مع  اأن »ميا«  الرغم من   وعلى 

يف  »ميا«  اأن  اإال  القدمي،  للزمن  تنتمي  اآراء  ذات  �سخ�سية 

زمانها يتم النظر اإليها على اأنها حداثية مقارنة طبًعا باأمها 

القمر« تعمد  القول باأن »�سيدات  اإذن ميكننا  ال�سبق.  واجليل 

اإىل تاأمل التطور ال�رشيع املتالحق يف الذات العمانية خالل 

االأبطال  ل�سلوك  تف�سيلية  متابعة  عرب  املدنية،  حتوالتها 

كما  اأحيانا،  ال�سائكة  اختياراتهم  يف  احلياة  من  ومواقفهم 

زوجها،  اختيار  يف  تخفق  حني  »ميا«  ابنة  »لندن«  فعلت 

رغم حتديها لعائلتها وفر�سه عليهم، اإال اأنها تعود وتخلعه 

لتوا�سل  حياتها،  يف  امل��وؤمل  وج��وده  عقبة  من  لتتخل�س 

حياتها من جديد.

املكان الروائي: مكونات وجوده

ي�ستمد املكان اأهميته يف رواية »�سيدات القمر« من تقدميه 

تلك  التاريخ  بحركة  واأعني  املكان.  عرب  التاريخ  حركة 

يف  ال�سلطنة  �سهدتها  التي  واالجتماعية  العمرانية  النه�سة 

مدن خمتلفة. وكون الرواية تغطي ما يقارب من مائة عام 

من تاريخ ُعمان، فاإن ذكرها لالأماكن �سمل اأحداثا تاريخية 

 ،1920 العام  يف  املربمة  ال�سيب  معاهدة  مثل  مف�سلية 

االإمامة،  الداخل« وحتكمها  »ُعمان  اإىل  ُعمان  ق�سمت  والتي 

لها«،  التابعة  ال�ساحلية  املناطق  وبع�س  م�سقط  و«حكومة 

االتفاقية  ظلت  وقد  باالإجنليز،  املدعوم  ال�سلطان  ويحكمها 

�رشكة  م��ع  اتفاقية  ال�سلطان  وق��ع  حتى  زم��ًن��ا  حمرتمة 

لالإمامة يف  تابعة  النفط يف منطقة  للتنقيب عن  بريطانية 

�سحراء فهود«.)45(

التحوالت  ببع�س  االإمل��ام  املوجز  املقطع  هذا  من  وميكننا 

املكانية التي عنى بها الن�س، فمن جانب هناك حديث عن 

ُعمان االأم�س والتق�سيمات التي كانت موجودة، ثم ما اأعقب 

م�ستجدات  من  �سيتلوه  وما  النفط،  اكت�ساف  طفرة  من  ذلك 

على م�ستوى املكان واملجتمع.

الدائرة الكربى للمكان 

حت�رش مدينة »م�سقط« يف خلفية امل�سهد املكاين يف »�سيدات 

الكربى  ال��دائ��رة  »ال��ع��وايف«  بلدة  حتتل  ح��ني  يف  القمر«، 

للمكان، الأن االأبطال جميعهم ينطلقون اإىل اأقدارهم من تلك 

البلدة ال�سغرية. واإن كان اجليل اجلديد يحاول اال�ستخفاف 

»م�سقط  عبداهلل:  الأبيه  �سامل  يقول  حني  حدث  كما  بالبلدة، 

بلدنا ما العوايف؟.. ملاذا ال نق�سي كل االإجازات يف م�سقط؟«، 

فياأتي رد اأخته »لندن«: »املوجود يف العوايف وال يوجد يف 

م�سقط هو املقربة، فمعظم �سكان م�سقط ال ُيدفنون فيها بل 

يف بلدانهم االأ�سلية«)46(. اأما االأب عبداهلل، فيقول: »ق�سيت 

اإىل  م�سقط  من  الطريق  يف  واأن��ا  زواج��ي  بعد  �سنوات  ع�رش 

العوايف، ومن العوايف اإىل م�سقط، رف�س اأبي اأن ننتقل متاما 

مل�سقط، من �سيعمر البيت الكبري؟«.)47(

متثل بلدة »العوايف« اجلذر االأ�سا�سي لالأبطال ولكل االأحداث 

الرئي�سية يف هذا الن�س، يف حني يظل كل ما يدور يف مدينة 

م�سقط كما لو اأنه طارئ على احلدث، فاالأب عبداهلل - مثاًل 

اأن  البيت، يف حني  ي�سهر خارج  يكن  اأنه مل  يتذكر كيف   -

ابنه �سامل يتاأخر يف ال�سهر مع اأ�سدقائه يف املقاهي، وهذا 

ي�سبه  �سار  باأنه  يح�س  ويجعله  لعبداهلل،  الرعب  ي�سبب  ما 

اأبيه، الرجل املت�سلط الذي حاول طوال عمره الفرار من تاأثري 

�سلطته حتى بعد موته. على الرغم من اأن عبداهلل يرافق ابنته 

»لندن« اإىل �ساطئ »ال�سيب«، وي�ستمع لها وهي حتكي له عن 

ويتخلل  عنه.  االنف�سال  وقرارها  اأحمد،  اختيار  يف  ندمها 

فيها  يحدث  وما  للمدينة،  و�سف  ابنته  مع  عبداهلل  حديث 

ال�سيب  �ساطئ  على  التحديثات  »كانت  يقول:  حتوالت..  من 

قد اكتملت، الطريق ال�ساحلي اجلديد ميتد حوايل اأربعة كيلو 

واأر�سفة  ال�سيارات،  لوقوف  اأنيقة  طويلة  باأر�سفة  مرتات 

للم�ساه، واأعمدة لالإنارة التي حتاكي برج العرب بدبي«.)48(

ا مع حتوالت يف  اأي�سً متزامًنا  املدينة  التطور يف  كان هذا 

بلدة العوايف، حيث عرفت م�سابيح النيون الطريق لكل بيت 

الطينية،  البيوت  بدل  االإ�سمنتية  البيوت  العوايف، وحلت  يف 

�سار النا�س يتابعون التليفزيون، و�سار دكان حمدان يحفل 

باألوان خمتلفة من االأقم�سة مل تعرفها العوايف من قبل.

تخلو متاًما  العوايف  بيوت  »فيما م�سى كانت  اأي�سا:  ونقراأ 

وكباًرا  �سغاًرا،  اجلميع،  يذهب  حيث  ال�سيف،  نهارات  كل 

الطرية  االأن�سام  مع  ويعودون  احلر،  من  هرًبا  امل��زارع،  اإىل 

لهذه  الثمانينيات، فال حاجة  اأوائل  االآن يف  اأما  الليل،  اأول 

يف  واملكيفات  الكهربائية،  فاملراوح  اجلماعية،  الهجرة 
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بع�س البيوت اأغنت عن ذلك«.)49(

دائرة  عن  نتحدث  ونحن  اإغفاله  ينبغي  ال  اآخر  مكان  ثمة   

املكان الكربى، اأال وهو »اجلبل االأخ�رش«، اإذ على الرغم من 

تتجاوز  ال  بحيث  ال�رشد،  يف  ي�سغلها  التي  القليلة  امل�ساحة 

اإال اأن التوقف عند هذا املكان مهم من اجلانب  ال�سفحتني، 

الهنائي  غالب  االإم��ام  اأن  الكاتبة  تذكر  حيث  التاريخي، 

»اجلبل  يف  اعت�سموا  معه  املتحالفة  القبائل  من  واأتباعه 

مع  هناك  دارت   التي  احل��رب  ع��ن  حتكي  ث��م  االأخ�����رش«، 

�سهيد  األفي  اأكرث من  �سقوط  االإجنليز، وكيف تكون نتيجتها 

يف اجلبل االأخ�رش. 

املكان وال�شخ�شيات

وترتك  باالأماكن،  القمر«  »�سيدات  رواية  �سخ�سيات  ترتبط 

اآثارها فيها، حتكي عنها، ت�سفها يف كل ما يحدث لها من 

هذا  يف  املكان  عن  احلديث  ميكن  فال  لذا  زمنية،  حت��والت 

التي مت�سك  الرئي�سية  ال�سخ�سيات  اأمام  التوقف  الن�س دون 

زمام االأحداث.

- عبداهلل، الطائرة: يدور جزء كبري من اأحداث الرواية على 

ل�سان عبداهلل، الذي يتخذ مكانه يف الق�سة من قلب الطائرة، 

لي�رشد روؤيته لالأحداث، وهو معلق بني ال�سماء واالأر�س، ففي 

تاأكيد على وجوده  عبداهلل هناك  يفتتحه  كل مقطع �رشدي 

الف�سول  حتى  ال�سكل  هذا  على  ال�رشد  وي�ستمر  الطائرة.  يف 

االأخرية، حني يقول عبداهلل: »اأنا ل�ست يف هذا املقعد املعلق 

لفرانكفورت،  الو�سيك  و�سويل  اأنتظر  واالأر�س،  ال�سماء  بني 

الكبري،  البيت  من  ال�رشقي  احلو�س  يف  ظريفة  حجر  يف  اأنا 

�سعري  مت�سد  وظريفة  الكبري،  القمر  على  مفتوحة  عيوين 

وحتكي«)50(. 

تظل �سخ�سية عبداهلل على مدار الن�س متاأرجحة بني م�سقط 

ال  التي  »ميا«  لزوجته  وحبه  اأبيه،  ت�سلط  بني  وال��ع��وايف، 

تكرتث مل�ساعره، وبني عالقته ببناته وابنه �سامل. ورمبا لكل 

هذه االأ�سباب اختارت له الكاتبة اأن يظل - يف جزء كبري من 

ال�رشد - يف قلب الطائرة معلًقا بني االأر�س والف�ساء، لنقراأ 

قوله: »اأرى من نافذة الطائرة، �سيل االأنوار ي�سيل من املدن 

على البحر.. ال ي�سبه �سيل العوايف الذي اأغرق زيدا«.)51(

ذاكرة  من  حيًزا  ظريفة  العبدة  ت�سغل  العوايف:  ظريفة،   -

معهم  كربت  اأمه،  موت  بعد  ربته  التي  املراة  وهي  عبداهلل، 

وعا�ست بينهم حتى �سارت فرًدا من العائلة، بل اإن الكاتبة 

تو�سح يف بداية الرواية اأن ظريفة هي العبدة الوحيدة التي 

جتعل  احلظوة  وه��ذه  ال�سيدات.  مائدة  يف  تت�سارك  كانت 

ظريفة مرتبطة ببلدة »العوايف«. اإنها اأر�سها ومكانها الذي 

مل تعرف �سواه، حتى حني يغادر زوجها حبيب ملكان اآخر ال 

تفكر يف اللحاق به واحل�سول على حريتها، الأن قيد االأر�س 

ي�سدها اأكرث من قيد احلرية، تقول: »كيف ترتكني العوايف يا 

ظريفة، واأنت ال تكاد تعرفني غريها من بالد اهلل.. اأنت ولدت 

عبدة الأن اأمك كانت عبدة، وهكذا.. ومل ي�رشقك اأحد، والعوايف 

بلدك، ونا�سها نا�سك«)52(

- �ساملة، البيت: متثل �ساملة املا�سي، بكل طقو�سه. �ساملة 

والدة ميا، التي تنتمي مكانا وزمانا للعوايف، نراها تتحرك 

احلياة،  يف  خرباتها  حتتوي  بيوت  يف  الن�س  م��دار  على 

لوهلة  »اأح�ست  تقول:  لبناتها..  تربيتها  وطرق  ومعارفها، 

اأغمق مما يجب،  اللون االأزرق الزيتي املطلية به الغرف  اأن 

لكنها اآثرت اأن تبقى ابنتها النف�ساء فيها، الأنها دافئة.. كما 

اأو  باملزراي)53(.  ومك�سوة  مطرزة  والطناف�س  الو�سائد  اأن 

تقول يف مو�سع اآخر: »كم من ال�سنوات انق�ست وهي متكئة 

داخل  العبدات  �سجار  ت�سمع  اخلارجي،  املطبخ  جدار  على 

املطبخ ونكت العبيد و�سياحهم«)54(. 

الن�س،  يف  الرئي�سية  ال�سخ�سيات  اإحدى  هي  لندن  لندن:   -

وكما يت�سح من ا�سمها الذي هو ا�سم عا�سمة بريطانيا، فاإن 

هناك داللة رمزية يف �سخ�سيتها. ذاك االجنذاب ال�سديد من 

تطلق  جعلها  فقدته،  الذي  حبها  ونحو  احل�سارة،  نحو  ميا 

لندن  ت�سري  حني  ميا  حلم  ويتحقق  لندن.  ا�سم  ابنتها  على 

طبيبة، تعي�س وتعمل يف م�سقط، تخو�س ق�سة حب فا�سلة، 

ال�سخ�سية،  يف  التجريب  منحنى  على  اأخ��رى  دالل��ة  وه��ذه 

وعدم امتالكها اخلربة والن�سج يف اختياراتها.

املراأة واملكان

ومن املهم جًدا - يف هذا العمل - التوقف على طبيعة عالقة 

بلدة  اأن  من  الرغم  وعلى  بالرجل،  وامل��راأة  باملكان،  املراأة 

»العوايف« هي قرية �سغرية، يعي�س النا�س فيها بفطرتهم، اإال 

اأن مناذج العالقات الدائرة على اأر�سها، فيها نوع من الرقي 

واالإحرتام، خا�سة يف العالقة بني املراأة والرجل، �سنالحظ 

هذا حني ت�رش ميا على ت�سمية ابنتها لندن، ال يتدخل زوجها 

االأمر، يف حني  من  عائلته  �سخرية  رغم  قرارها  عبداهلل يف 

من  رج��ل  مع  حب  بعالقة  ترتبط  حني  ميا  ابنة  لندن  اأن 

املدينة، يدعي التحرر والثقافة فاإنه يقوم ب�رشبها قبل اأن 

يف  »ي�رشبك؟  االأم:  ميا  تعقيب  يكون  وهنا  زوجته،  ت�سبح 
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فريح  غري  امراأته  ي�رشب  اأحد  عن  �سمعت  ما  كلها  العوايف 

ال�سكران«)55(.

�سنالحظ منوذًجا اآخر من العالقات املتطورة، بني عزان زوج 

واتفاقهما  املفتوحة،  عالقتهما  يف  البدوية،  وجنية  �ساملة 

»كانت  تقول:  فقط..  الع�سق  هو  بينهما  يجمع  ما  اأن  علي 

الروؤية بينهما وا�سحة منذ البدء: العالقة احلرة. هذا ما اأراده 

كالهما: احلرية يف العالقة«.)56(

هناك اأي�سا موقف عزان من ابنته خولة عند رف�سها الزواج 

من العري�س الذي تقدم خلطبتها واإ�رشارها على انتظار ابن 

عمها. ال يجربها على القبول، بل يطماأنها اأنه لن يحدث اإال 

ما تريده هي. مثل هذه العالقات تتكرر يف اأكرث من مكان 

يف الن�س، فتبدو معظم ال�سخ�سيات الذكورية يف » العوايف« 

التوا�سل  يف  الوعي  من  نوًعا  متار�س  الت�سلط،  عن  بعيدة 

اأي �سعارات م�ستوردة  مع املراأة، وعي فطري ال ينطلق من 

باالآخر  االإح�سا�س  من  بل  املعاملة،  وح�سن  امل�ساواة  عن 

واعتباره مراآة للذات.

فاإنها  ميا،  االأوىل مع  تبداأ يف �سفحتها  الرواية  كانت  واإن 

تنتهي مع عبداهلل على �ساطئ ال�سيب يف م�سقط، يقود �سيارته 

روايتها  الكاتبة  وتختم  املا�سية.  حياته  ويتاأمل  اللكز�س، 

واملا�سي  باخليال،  الواقع  فيه  يتداخل  فانتازي  مبقطع 

باحلا�رش.

اخلامتة 

الرواية  يف  الوا�سحة  داللته  له  املكان  اأن  جند  هكذا 

اإطار  تكوين  يف  بوظائفه  ويقوم  الن�سائية،  العمانية 

�سواء  ل��الأح��داث،  وم��وؤ���رشاً  الروائية  واملخيلة  احل��دث 

اأو عامًا. فيدخل  اأو متخياًل، حمدداً  كان املكان واقعيًا 

تهيم  العمانية، فال  للكاتبة  الروائي  الن�سيج  املكان يف 

اإنها  بل  الفل�سفية املجردة،  لالأفكار  املطلق  الف�ساء  يف 

من  متثله  وما  باالأر�س  وثيقًا  رمزيًا  ارتباطًا  ترتبط 

خ�سب ومناء ور�سوخ تلم�سًا لواقعها. 
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امللف

اجلريان  يتوقف عن  ل  الذي  النهر  مثل  اخلـــوري..  �شخ�شية 

لن�شتعيد  مالحمه،  اأمامنا  تتدافع  ما  �شرعان  اإذ  �العطاء، 

فـي  اأمامنا  فتلتئم  �املــوؤثــرة،  املتوهجة  البيوغرافية  حمطاته 

فو�شى جميلة، اإل اأنها تاأبى اأن تنتظم يف �شورة �احدة.



89

اإدري�س اخلوري قا�س وناثر وكاتب مقالة من الطراز الرفيع. تتميز كتاباته بنكهة خا�سة، 

يف توظيفها الأ�سلوب خا�س وللغة ر�سيقة، على م�ستوى التعبري وال�رشد والتقاط التفا�سيل 

االأديب  �سديقه  مثل  �ساعرا،  االأدبي  م�ساره  بداأ  الذي  هو  االجتماعية،  املفارقات  و�سوغ 

اأن اخلوري  ال�ستينيات من القرن املا�سي، غري  الراحل حممد زفزاف، كان ذلك يف مطلع 

�رشعان ما طلق ال�سعر، كممار�سة، واإن احتفظ بالكثري منه يف كتاباته الق�س�سية، ليعانق 

عوامل كتابة اخلاطرة والق�سة والن�سو�س واملفتوحة واملقالة اإىل اليوم، اإذ مازالت مقاالته 

تطل علينا من بع�س املنابر الوطنية والعربية، يف الوقت الذي عرفت فيه ق�س�سه طريقها 

املغربية يف جملدين كبريين، مما  الثقافة  وزارة  ن�رشتها  الكاملة«،  »االأعمال  �سل�سلة  اإىل 

ي�سي بحدوث تراكم الفت يف مدونة الكتابة الق�س�سية عند اخلوري، كما هو احلال بالن�سبة 

ملقاالته وكتاباته االأخرى املفتوحة.

اإدري�س اخلوري 

بني احلياة �الكتابة

ناقد اأدبي من املغرب

عبد الرحيم العالم

احلياة هي مدر�شة اخلوري الدائمة .. v



يف  اخل��وري  اإدري�����س  �سخ�سية  يتاأمل  وم��ن 

هذا  بكل  �سيفاجاأ  منها،  لالقرتاب  حماولة 

�رشعان  اإذ  �سخ�سيته،  يطبع  ال��ذي  ال��زخ��م 

وحمطاته  الرجل  �سور  اأمامنا  تتزاحم  ما 

احلياتية واالإبداعية الغنية، بحيث ي�سبح من 

ال�سعوبة، هنا، ح�رش �سخ�سية »اأبادري�س« - 

كما يعرف بهذا اال�سم يف االأو�ساط االجتماعية 

وبني اأ�سدقائه ومريديه - وحتديد مالحمها 

العامة وم�ساراتها احلياتية املتعددة، واإدراك 

امتداداتها  يف  وا�ستثنائيتها،  خ�سو�سياتها 

�سخ�سية  تبدو  بحيث  واحلياتية،  الزمنية 

الذي ال يتوقف عن  النهر  اخلوري كمثل ذلك 

اجلريان والعطاء، اإذ �رشعان ما تتدافع اأمامنا 

مالمح الرجل، لن�ستعيد حمطاته البيوغرافية 

املتوهجة واملوؤثرة، فتلتئم اأمامنا يف فو�سى 

�سورة  يف  تنتظم  اأن  تاأبى  اأنها  اإال  جميلة، 

واحدة.

كل  ت�سجيل  الأح���اول  نف�سي  يف  قلت  هكذا، 

خا�سية على حدة، ف�سخ�سية اإدري�س اخلوري 

تن�سج من حولها الكثري من ال�سور والعالئق 

تلك  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  واالج��ت��م��اع��ي��ة  احلياتية 

باحلياة  ال�سعور  لديه  تعمق  فتئت  ما  التي 

تعا�س.  اأن  فعال  ت�ستحق  وباأنها  ومبلذاتها، 

اخلوري  اإدري�س  عن  نتحدث  اأن  يكفينا  فهل 

كانه،  الذي  الطفل  بذلك  عالقته  يف  االإن�سان 

اأما »ال�سيخوخة الظاملة«، فلم تنل من كاتبنا 

�سيئا، ومل تعرف طريقها اإىل ج�سده، واإن اأحيل 

اأما  منذ مدة على املعا�س من قبل املوؤ�س�سة. 

بالن�سبة للخوري، فاملعا�س هو الذي �سقط عليه �سهوا، 

فج�سد اخلوري ال ميكن اأن ينتمي اإىل تلك االأج�ساد التي 

القعاد،  ويعييها  والليايل«)1(،  »االأيام  رطوبة  تقتلها 

وكاأنني  االأمكنة«،  و»ف�ساد  االأزمنة،  كما�سة  وتبتلعها 

اخلوري؟ ومتى  اإدري�س  ينام  موؤرقا: متى  �سوؤاال  اأطرح 

يكتب؟ هو الذي ي�سحو اليوم كله، يلب�س النهار ويلب�سه 

الليل، فاحلياة هي مدر�سة اخلوري الدائمة، لذلك جتده 

الواقع وم�سحه  اأن يكون قد كتب  اإىل مكتبه، بعد  يرنو 

اإىل  واملرئي  املح�سو�س  يتحول  اأن  قبل  اأي  بحوا�سه، 

اأ�سود على اأبي�س. يعيد اخلوري ترتيب الواقع وحتويل 

مغامراته  تختزالن  وكتابة،  لغة  اإىل  واملعي�س  اليومي 

ومرئياته واأحا�سي�سه، من منطلق عالقات ت�ستمد ن�سغها 

يتداخل يف  مت�سابكة،  ف�ساءات  من  وبهاءها  وقيمتها 

تكوينها املركزي بالهام�سي، ويغمرها الليل وال�سحك 

والذاكرة  والعني  وال�سفاء  واجلمال  الكتابة  وفتنة 

والقراءة وال�سفر وا�ستهاء االأمكنة واملو�سيقى وال�سينما 

وامل�رشح واللوحة، ف�سال عن انت�ساره الالحمدود لكل 

ما هو نبيل ومتوا�سع و�سعبي..

اإ�سارة  رهن  »اأبوته«  ي�سع  اخلوري  اأن  فخرا  ويكفينا 

اأو متعاملا.  اأو كبريا، �سعبيا كان  اجلميع، �سغريا كان 

جتده ال يتوانى يف الرتحيب مبناداتنا له ب� »اأبادري�س« 

)االأب اإدري�س(، فيح�سل اأن يجد كل واحد منا يف الرجل 

معا�رشتك  ت�سبح  هكذا،  املفرت�س.  الأبيه  ما  �سورة 

الإدري�س اخلوري، ولو كانت عابرة، كلها فرح وانت�ساء، 

يف  واألفته  ودفئه  بحميميته  يغمرك  ما  �رشعان  اإذ 

التوا�سل والكالم، وهو واحد من كتابنا القالئل، الذين 

لن ي�سعروك اأبدا باأنك اآٍت من زمن خمتلف، اإذ لن تكلفك 

اللقاء  �سخ�سيته الكثري من اجلهد الأجل اقتحامها منذ 

االأول، واإن كان اقتحاما م�رشوطا ويف حدود معينة.

تقدم لنا جتربة اإدري�س اخلوري الكتابية عاملا متكامال 

يف  به  ونتو�سل  حياتنا،  يف  به  ن�ست�سيء  ومتداخال، 

مبثل  اأحالمنا،  يف  برحابته  ون�ستلذ  اليومي،  كالمنا 

رحابة اأحالم اإدري�س اخلوري اخلا�سة والعامة، اعتبارا 

بني  ت�سمره  ما  منطلق  من  و�سحرها،  كتاباته  لنكهة 

ثناياها من �سخرية و�سفية ونقدية مبدعة، على اعتبار 

اأنها جتربة نابعة من تراكم ا�ستثنائي يف املعي�س ويف 

التجربة الذاتية، ومن تاأمل ذاتي بعيد وممتد يف الواقع 

ويف حتوالت املجتمع واأوعاء ال�سخو�س.

واإذا كان جل ما كتب عن اإدري�س اخلوري ين�سب حول 

كتاباته الق�س�سية حتديدا، فقد ارتاأيت، اأنا، اأن اأتوقف 

عند جانب اأ�سا�سي من كتاباته املفتوحة، التي جمعها 

تراكما  اأي�سا،  هي  اليوم،  وحتقق  م�ستقلة،  كتب  يف 
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قيمة جمالية وداللية الفتة، ف�سال  لها من  مهما، ملا 

واالأدب��ي  الثقايف  م�سهدنا  يف  املرجعية  اأهميتها  عن 

وظواهر  واأجنا�سا  ق�سايا  تالم�س  لكونها  املغربي، 

املرجتى،  الرتاكم  من  الكثري  حولها  يتحقق  مل  اأخ��رى 

والف�ساءات  وال�سينما  الت�سكيل  عن  كتاباته  قبيل  من 

والوجوه واحلاالت...

اإدري�س اخلوري يف كتاباته ومقاالته  بنا  ي�سافر  هكذا، 

واللغات  والثقافات  ال��ع��وامل  عديد  داخ��ل  ال�سحفية 

الق�س�سي،  االأول، غري  والف�ساءات والفنون. ففي كتابه 

اأمامنا  ينك�سف   ،)2( املكان«  يف  انطباعات  »ف�ساءات: 

واملعاين  العوامل  واكت�ساف  لل�سفر  اخل��وري  ع�سق  مدى 

االرحتال يف  لديه يف  اأزلية  رغبة  مع  موازاة  والوجوه، 

االأ�سخا�س  مع  التوا�سل  ويف  الهويات،  ويف  االأمكنة 

العاديني والب�سطاء واملجانني والعقالء. من هنا، تنجلي 

وقدرته  الب�رشية،  اخل��وري  ثقافة  من  جوانب  اأمامنا 

والالمدرك،  التفا�سيل  والتقاط  الو�سف  على  اخلارقة 

وت�سغيل الذاكرة، والتنبيه اإىل االأ�سياء التافهة والعابرة 

تاأبى  التي  االأ�سياء  تلك  جمتمعاتنا،  ويف  حيواتنا  يف 

اإىل  اخلوري  عند  تتحول  لكنها  البع�س،  لدى  تنكتب  اأن 

لغة وتخييل ومتعة، واإىل مادة حكائية �سفافة، يقدمها 

اخلوري باأ�سلوبه اخلا�س وبجراأة �رشدية نادرة، هو الذي 

عن  ف�سال  �سميعة،  واأذنا  غنية،  مو�سيقية  ثقافة  ميتلك 

الذي  االأمر  والت�سكيلي،  ال�سينمائي  ذوقه  و�سمو  رحابة 

يجعلنا نحرتم يف اخلوري حمليته و�سعبيته وب�ساطته، 

كما نقدر فيه انفتاحه على ثقافات العامل وفنونه.

ف�ساءات  اخل���وري  م��ع  نلج  »ف�����س��اءات«،  كتاب  يف 

من  لن�ستمتع  غربية،  وثالثة  عربية،  واأخ��رى  مغربية 

خالل عني اخلوري الالقطة، وعرب دقة ت�سجيله وو�سفه 

لالأ�سياء بكل افتتان وجاذبية، بنكهة االأمكنة و�سحرها 

�سري  تنكتب  الواحد،  الف�ساء  فداخل  وخ�سو�سياتها. 

كل  وك��اأن  املوازية،  االأخ��رى  الف�ساءات  من  جمموعة 

لرواية  اخل��وري  عند  موؤجال  م�رشوعا  ي�سكل  ف�ساء 

املغربي  فال�رشد  الت�سكل.  ط��ور  يف  هي  اأو  حمتملة، 

افتقاده  بقدر  وامل��و���س��وع��ات،  احل��ك��اي��ات  يفتقد  ال 

الذاكرة  هذه  ومثل  واحلاكية،  الرائية  العني  هذه  مثل 

اجلمال،  تتح�س�س  كي  با�ستمرار،  املتجددة 

تعدد،  ولكي  ال�سحيقة،  اأغ���واره  اإىل  وتنفذ 

اأي�سا، من م�ستويات تلوين التخييل والكتابة 

وكنهها  رمزيتها  واكت�ساف  الف�ساءات  عن 

اأحد  اعتقادي  يف  ذلك  وي�سكل  وعالماتها. 

االأدبية  الكتابة  ل�سعوبة  املج�سدة  اجلوانب 

رائية،  عينا  تتطلب  كتابة  هي  مبا  عموما، 

كثرية  مطواعة،  ولغة  احل�سا�سية،  �سديدة 

و�رشد  املرئي،  ا�ستيحاء  اأج��ل  من  ال�سيولة، 

واملتحول  واملكبوت  والهام�سي  امل�سمر 

االإدراك  �سديدة  اأذن��ا  تتطلب  كما  والزئبقي، 

وجهدا  ال�سباح،  ولتنف�س  الليل  لع�سع�سة 

متثل  اإع��ادة  الأجل  جبارا،  وو�سفيا  معرفيا 

واجتماعيا  و�سيا�سيا  وتاريخيا  جغرافيا  الف�ساءات، 

وثقافيا، بدل تقدميها عارية اإال من �سخو�سها وبيا�سها 

وخ�سونتها ونتوءاتها وغرابتها وروائحها و�سيقها..

اأ�سياء  اإىل  »ف�ساءات«  كتابه  يف  اخلوري  ينبهنا  هكذا 

لوال  خا�سا،  اهتماما  لنعريها  نحن  نكن  مل  عديدة 

�ساخرا  مرة  اخلوري  يقدمها  التي  الكتابات،  هذه  مثل 

نظره،  يف  فمراك�س،  و�سارحا.  حملال  وم��رة  ومنتقدا 

»ذاكرة ملفوفة بالوقائع. وهذا املجال الطبيعي بحاجة 

اإىل عني لرتاه جيدا وت�ستنطق مكنوناته«)3(.

رحلة  يف  اخل��وري  اإدري�س  بنا  يعرب  النحو،  هذا  على 

�سائقة يف عديد الف�ساءات التي ا�ستهوته، وهي تروي 

واملجتمعية  والتاريخية  الرتاثية  ذاكرتها  من  جوانب 

حكايات  تروي  كما  والراهنة،  املا�سوية  والثقافية، 

اإىل  املغربي  اجلنوب  من  الزمان،  يف  وتبدلها  حتولها 

البي�ساء  ال��دار  حيث  امل��اء،  ومن  ال�سوفييتي،  االحت��اد 

هنا، اإىل املاء، حيث اخلليج هناك.

والتفا�سيل  وال�سور  امل�ساهد  بالتقاط  االفتتان  يبلغ 

�رشفة  »من  كتابه  يف  ذروته،  وال�سلوكات  واجلزئيات 

العني« )4(، وكاأننا باخلوري يغنينا عن حتريك عيوننا 

ن�سو�سه  بجميع  فنح�س  هو،  عيناه  تتعب  كي  نحن 

طالعة منا واإلينا. نلج مع اخلوري ف�ساءاته، وننت�سي 

تن�رشح  لفرحه.  نفرح  كما  حلزنه،  ونحزن  ب�سخريته، 
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مكبوتاتنا  وتنفجر  بانتقاداته  اأ�ساريرنا 

بتهكمه الذي يولده لعبه باللغة يف ن�سو�سه، 

هذه التي تنوب عنا اأحيانا حتى يف حواراتنا 

الداخلية مع اأنف�سنا. فمن ميزات اخلوري اأنه 

يفكر ب�سوت جهوري حتى يف التلفزيون، وهو 

يتهافتون  فتجدهم  البع�س،  يعجب  ال  قد  ما 

نحو دفن روؤو�سهم يف الرمل.

اأخرى،  مرة  نف�سه  ال�سوؤال  ي��راودين  هنا،  من 

رغم  االآن،  حتى  الرواية  اخلوري  يكتب  مل  مِلَ 

مب�سالكها؟  ومعرفته  اأ���رشاره��ا  من  متكنه 

اجلن�س  هذا  اأ�سابت  »لوثة«  من  هروب  اأهو 

التعبريي عندنا، كما اأ�سابت ال�سعر والق�سة؟ 

الكتابة عند اخلوري  الرواية م�ستحيلة  اأن  اأم 

الزمن  هذا  هي  جوهرها،  يف  »احلياة«  هي 

الهارب دوما من قب�ستنا. فلو كتب اخلوري 

ن�سو�سه  من  ن�س  كل  اأن  واأك��رر   – الرواية 

ي�سكل، دون مبالغة، م�رشوعا لرواية موؤجلة- 

م�سهدنا  زال  ما  بن�سو�س  املغربية  الرواية  الأ�سعف 

من  عندنا  القراءة  ن�سوة  والأدرك  بها،  يحلم  الروائي 

ال  الروائية  ن�سو�سنا  من  فكثري  وال���زوال.  التال�سي 

واملفارقة  لل�سخرية  وتفتقر  اإ�سحاكنا،  على  بعد  تقدر 

والو�سف واحلياة، كما تفتقر الأن جتعلنا نتاأمل ذواتنا 

كل  اأي�سا.  حياتنا  مظاهر  ويف  واقعنا،  �سوريالية  يف 

هذا، توفره لنا كتابات اخلوري املفتوحة املنفلتة من 

التجني�س والت�سنيف.

»بعيدا  كتابه  خالل  من  اخل��وري،  اإدري�س  يف  نكت�سف 

)5(، �سخ�سية كاتب من عيار  الن�س.. قريبا منه«  عن 

اآخر، كاتب يتقن لعبة ع�سق الن�سو�س، ويح�سن تلذذها 

كتابه  يف  اخلوري  يتقن  خ�سو�سياتها.  على  والقب�س 

قراءة الظواهر بجراأة نادرة اأي�سا، ب�سكل يجعلنا ن�سنف 

هذا الكتاب يف باب الكتب املمتعة والنادرة يف م�سهدنا 

هذا  متعة  من  جوانب  تلم�س  وميكن  املغربي.  الثقايف 

الكتاب وندرته يف مواده، ويف الطريقة التي كتبت بها 

مقاالته وعوجلت بها ظواهره وق�ساياه، �سواء تلك التي 

بامل�سهدين  اأو  املغربي  الثقايف  مب�سهدنا  عالقة  لها 

الثقافيني العربي والغربي.

وذوقية،  ذاتية  روؤية  على  الكتاب  هذا  مقاالت  تت�سيد   

متزج بني ما هو تاأملي وما هو انطباعي مفتوح على 

بعيدا  العام،  الثقايف  امل�سهد  �سميم  يف  ت�سب  اأ�سئلة 

عن �رشامة املنهج والقراءة النقدية املتخ�س�سة. وهو 

من  نابعة  نكهة  الكتاب  هذا  مقاالت  على  ي�سفي  بعد 

تاأثره  ومن  حوله،  من  العامل  بتبدل  املوؤلف  اإح�سا�س 

ق�سايا  لبع�س  ت�سوره  طبيعة  من  نابع  اأنه  كما  به، 

عرب  االأخ��رى،  االأقطار  من  غريه  اأو  الثقايف،  املغرب 

من  تعترب  مراحل  يف  لها،  اخلا�سة  وق��راءت��ه  روؤيته 

وخ�سو�سا  احلديثة،  املغربية  ثقافتنا  ف��رتات  اأغنى 

ما  وهو  والت�سعينيات.  والثمانينيات  ال�سبعينيات  يف 

اإطار  اأخرى، يف  مرة  الكتاب،  ت�سنيف هذا  اإىل  يدفعنا 

االإبداعية«، على غرار ما  ب� »املقالة  ما ميكن ت�سميته 

يعرف، اأي�سا، ب� »النقد االإبداعي«.

يعالج اخلوري يف هذا الكتاب عديد املواقف ال�سخ�سية 

حول جمموعة من الق�سايا التي ما زالت تطرح با�ستمرار 

اأحيانا يف م�سهدنا الثقايف املغربي، من  وبجراأة اأخف 

ت�سييء  اإىل  يرمي  الذي  االأدب��ي  النقد  من  موقفه  قبيل 

متعتها  الكتابة  فيها  تفقد  التي  احل��دود  اإىل  الن�س، 

من  هناك  اأن  غري  احل�سية،  وحتى  الب�رشية  اجلمالية- 

وي�ست�سهد  الفو�سى،  هذه  وعن  القاعدة  هذه  عن  ي�سد 

اخلوري، يف �سياق اآخر، بكتابات عبد الفتاح كيليطو.  

الذي  العربي  النقد  من  اخلوري  يتخذه  نف�سه  املوقف 

والتع�سف  االإعجاب املتبادل واالنبهار  �سار يف طريق 

يف اإطالق االأحكام واالإ�سقاطات الكثرية، هو الذي يظل 

النقدية  العملية  فاإن  ثم،  من  م�سدود.  طريق  يف  �سائرا 

فهم  عملية  هي  اخل���وري،  نظر  يف  ال��ي��وم،  املطلوبة 

وتاأويل بح�سب تاأويل الن�س نف�سه..

وبنف�س اجلراأة واحل�س، يديل اإدري�س اخلوري باآرائه حول 

بع�س الق�سايا التي مل تفقد بريقها التداويل بعد، كق�سية 

الفرانكفونية. كما يعيد تفكيك بع�س املفاهيم واالألقاب 

التي كانت م�ساعة يف وقت م�سى )كاالإمارة والعمادة(، 

ويربز بالتايل رف�سه لت�سمية »االأدب الن�سائي«، فيعتربه 

حماولة الإحداث قطيعة وهمية بني ج�سد واآخر. اإىل جانب 
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ذلك، تنك�سف اأمامنا، اأي�سا، قدرة اخلوري االإبداعية على 

قراءة الن�سو�س االأدبية، يف تباينها الزمني واجلغرايف، 

وموؤثرة،  حميمة  ثقافية  ف�ساءات  داخل  بنا  يلج  كما 

اال�ستذكار،  يف  �ساحرة  بطريقة  ا�ستح�ساره،  مع  موازاة 

الأ�سماء اأدبية وفنية من هنا وهناك..

اخلوري  يف  نكت�سف  حياتي«)6(،  »كاأ�س  كتابه  ويف 

الفن،  ب�سعة  فنان  ويتملكه،  ي�سكنه  الذي  الفنان  ذلك 

يف تو�سله بعني �ساحرة تتح�س�س اجلمال بفتنة ودقة، 

االأل��وان  يف  الفوتوغرافية،  ال�سور  ويف  اللوحات  يف 

فنانينا  لدى  ذاك،  اأو  الزمن  هذا  من  املعار�س،  ويف 

القدامى واملحدثني، اأو لدى غريهم من الفنانني العرب 

والغربيني. ي�سعنا اخلوري، يف هذا الكتاب، اأمام ثقافة 

بعامل  راقية  معرفة  واأم��ام  الفتة،  وجمالية  ب�رشية 

الت�سكيل وال�سباغة وفن الر�سم، ومن خالل ذلك يوؤرخ 

الت�سكيلية والفنية ببالدنا، يف  اخلوري لذاكرة احلركة 

خالل  من  وهو  وخ�سو�سياتها.  واأ�سمائها  اجتاهاتها 

واإجن��ازات  خ�سو�سياتنا  بع�س  يحمي  اإمنا  كله،  ذلك 

فنانينا من الن�سيان واملحو، يف زمن غدت فيه االأ�سياء 

واالإجنازات تتال�سى ب�رشعة وباإيقاع مدمرين.

متابعاته  على  بالت�سكيل  اخل��وري  اهتمام  يقت�رش  ال 

حر�سه  عرب  املغرب،  يف  الت�سكيلية  للحركة  ال��دوؤوب��ة 

وق��راءة  الت�سكيل  معار�س  ح�سور  على  املتوا�سل 

التجارب يف هذه املدينة اأو يف تلك، بقدر ما هو اهتمام 

عام، مبا�رش وغري مبا�رش: مبا�رش، عرب اهتمام اخلوري 

م�ساهدة  على  املمتد  )اإدمانه  عموما  امل�ساهدة  بعن�رش 

مبا�رش،  وغ��ري  ال�سينمائية(،  واالأف����الم  امل�رشحيات 

مقاالته  ويف  الق�س�سي  متخيله  يف  ذلك  يتبلور  كما 

الق�س�سية، كما  ون�سو�سه املفتوحة. فكتابات اخلوري 

هو ال�ساأن بالن�سبة ملقاالته، حتتفي بالعني وبالروؤيوية 

)voyeurisme(، ب�سكل مبهر، يتفوق به اخلوري على كثري 

من اأدبائنا، على اعتبار اأنه اهتمام، اأي�سا، بالت�سخي�س 

والو�سف، وبتمثل الف�ساءات واالإح�سا�س بوطاأة االأمكنة.

اأما يف كتابه »التتياك ال�سيا�سي« )7(، فتبلغ ال�سخرية 

العامل  تغري  ومن  اأنف�سنا  من  �سخرية  هي  مبا  مداها، 

والظواهر من حولنا، يف لعبة �سبيهة بلعبة »التتياك« 

الورق  العبي  بلغة  »ال�سمي�س«  اأو  االأوراق،  خلط  )اأي 

الكالم  للغة  اخل��وري  يعيد  الكتاب،  ه��ذا  يف  عندنا(. 

االألفاظ املتداولة �سعبيا، بع�س حيويتها، كما  ولعديد 

املوازية،  واالإيحائية  الداللية  الأبعادها  االعتبار  يعيد 

خارج ا�ستعماالتها اليومية. واخلوري، من خالل ذلك، 

املعاين  انفالت  زم��ن  يف  فو�سانا  ترتيب  يعيد  اإمن��ا 

وانهيار القيم يف جمتمعنا.

من  اخل��وري  كتابات  بنا  تعرب  اإذن،  النحو،  هذا  على 

ظاهرة  ومن  اأخ��رى،  اإىل  ق�سية  ومن  اآخ��ر،  اإىل  ف�ساء 

�ساكنة اإىل اأخرى متحولة، ومن ا�سم من زمننا اإىل اآخر 

من غري زمننا، ومن ن�س �سعري اإىل اآخر ق�س�سي، اإىل 

م�رشحي...  فخام�س  �سينمائي،  فرابع  ت�سكيلي،  ثالث 

فتجده يعرب عن ذلك كله بلغة �سل�سة ور�سيقة و�ساخرة.

ع�سق  اإىل  فتنتها  فيحول  كثرية،  باأ�سياء  اخلوري  يفتنت 

–على �سبيل  وتلذذ، واإىل �سخرية و�سحك. يقول اخلوري 

املثال فقط ال احل�رش- متحدثا عن املفكر املغربي الراحل 

حممد عزيز احلبابي: »مل يكن اأكوال مثل فال�سفة اليوم«.

املاكرة،  لعبتها  اخل��وري،  مقاالت  يف  الكتابة،  تلعب 

فتنقلنا يف �سفر دائم يف اأزمنتنا العربية، ويف خيباتها 

جتعلنا  كما  اأنظمتها،  وت�سلط  وم�رشاتها  وهزائمها 

تنا�سيناها،  اأو  ن�سيناها  قد  نكون  رمبا  اأ�سماء  نتذكر 

اأن  اإال  منا،  وامل��وت  والوهم  االإحباط  �رشقها  اأ�سماء 

�سي�سكل،  ما  وهو  بيننا،  جمددا  حتيا  يجعلها  اخلوري 

يف  اخل��وري،  الإدري�س  املقبل  الكتاب  مو�سوع  اأي�سا، 

من  وجوه  عن  متنوعة  بورتريهات  حول  منه،  جانب 

زمننا الثقايف واالأدبي والفني باملغرب. 
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اإنه يكتب الق�سة منذ عهد قدمي، وال يبدو اأنه �سيتوقف عن كتابتها يف الزمن املنظور..

الفن  بهذا  توّلع  قد  اخلوري  باإدري�س  املعروف خطاأ   ،)1( الك�س  اإدري�س عالل  وكان 

الغريب وهو يافع على مقاعد الدرا�سة يقراأ يف كتاب التالوة امل�ستورد من لبنان، يف 

ذلك الزمن البعيد الذي مل يكن فيه املغاربة ي�سنعون مقرراتهم املدر�سية باأنف�سهم، 

وقد حدث اأن اأعجبت اخلوري املراهق تلك الن�سو�س الرومان�سية املختارة وامل�سحوبة 

ب�سور حاملة جلربان خليل جربان وميخائيل نعيمة ومي زيادة..وقرر يف اأعماق نف�سه 

على حني غرة اأن ي�سري كاتبا.

اإدري�س اخلوري 

رجل طويل يكتب الق�شة الق�شرية

ناقد اأدبي واأكادميي من املغرب

 ح�صن بحراوي



غّلف  درب  اأحياء  يف  قابع  وهو  �سادف،  وقد 

واملعاريف، اأن الدار البي�ساء عهدئذ كانت تعج 

باالأن�سطة الثقافية واملحا�رشات والقراءات من 

كل نوع فزاد ذلك من �سغفه باالأدب، �سعرا وق�سة 

ورواية، واأّجج يف نف�سه ذلك امليل الفطري اإىل 

ال  واختيار  ت�سميم  اإىل  قراره  فتحول  االإب��داع 

رجعة فيه.

اأول  كانت  ال�سعرية  ال��ق��راءات  اأن  اخل��وري  ويتذكر 

ت�سّنف  كانت  عندما  وج��دان��ه  وف��نت  بلّبه  اأخ��ذ  م��ا 

املحدثني  املغاربة  ال�سعراء  اأوائ��ل  ق�سائد  اأ�سماعه 

املعداوي،  م�سطفى  اأمثال  البي�ساء  ال��دار  اأه��ل  من 

يف  مبكرا  فقدناه  الذي  املجاطي،  اأحمد  ال�ساعر  اأخ 

الديوان  الهواري �ساحب  حادثة طائرة، وحممد علي 

التومي  وم�سطفى  »�سامدون«،  االنقالبي  ال�سعري 

ال�ساعر وامل�رشحي الذي تك�رّشت مواهبه الكبرية على 

�سخرة الواقع املغربي املتخلف اآنذاك، واأخريا ولي�س 

ال�ساعر  ومات«،  خوخة  »اأهداين  ديوان  �ساحب  اآخرا 

اهلل  اأطال  �سربي  اأحمد  واملدرب  وال�سحفي  والقا�س 

عمره..

متوقد  ال�سعور  مرهف  �ساب  من  متوقعا  كان  ومثلما 

الكتابة  نحو  بذائقته  اخل��وري  اجت��ه  فقد  القريحة، 

خاللها  م��ن   
ّ

وي��ع��رب مواهبه  فيها  ي��ج��ّرب  ال�سعرية 

بع�س  ين�رش  اأن  ال�سعيد  احلظ  له  واأت��اح  مواجده.  عن 

الرائجة  املغربية  املجالت  يف  االإبداعية  ن�سو�سه 

ويف  و»امل�ساهد«  »االأط��ل�����س«  مثل  االإب���ان  ذل��ك  يف 

ال�رشقية خا�سة منها »ر�سالة االأديب«  بع�س املنابر 

اللبنانية..وهو ال يزال يحافظ بني اأوراقه على مناذج 

طازجة من تلك الن�سو�س ال�سعرية ذات النكهة النرثية 

التي كان فيها متاأثرا باالأدب املهجري ومنفتحا على 

على  واللبناين  امل�رشقي  ال�سعر  يف  املجددة  التجارب 

اخل�سو�س..

ويبدو اأن القرار الذي اتخذه اخلوري باأن ي�سبح اأديبا 

قد ا�سطدم بواقع اأن االأدب مل يكن قد �سار بعُد مهنة 

على اأر�سنا العربية، واأن احرتافه كان يعني 

كما قيل: احرتاف اجلوع. ولذلك كان البد له 

اأن يتدبر لنف�سه عمال قبل اأن ي�ستغرقه االأدب 

يحاول  كان  الذي  الهام�س  اإىل  به  ويطّوح 

قوة  اأوتي من  ما  بكل  يبتعد عنه  اأن  جاهدا 

عمله  ج��اء  هنا  وم��ن  حيلة.  من  له  وهيئ 

كمرا�سل من الدار البي�ساء للجريدة الوطنية 

الرائدة ال�سادرة بالعا�سمة الرباط:العلم.

لل�سحافة،  اخل���وري  اح���رتاف  ت��واف��ق  وق��د 

اأدبية  مفاهيم  ب��روز  مع  حتديدا،  الثقافية 

من  االآتية  الرياح  عرب  تهب  كانت  جديدة 

عن  بدوره  وترجمها  تلّقاها  الذي  امل�رشق، 

مفهوم  مثل  فرن�سا،  ع��ن  وخا�سة  ال��غ��رب 

ل��الأدب  االجتماعية  وال��وظ��ي��ف��ة  االل��ت��زام 

االأفكار  من  جرا  وهلم  الع�سوي   واملثقف 

مبهام  املبدع  تطّوق  �سارت  التي  اجلديدة 

امل��ح��دودة  طاقته  تتجاوز  وم�سوؤوليات 

وترهق مزاجه املرهف)2(.

اجلديد  الطرح  لهذا  اخل��وري  تبّني  اأن  املرجح  ومن 

وت�سّبعه  ملتزمة،  اجتماعية  كممار�سة  االأدب  لوظيفة 

قد  املجتمع،  الكاتب يف  دور  الذي طال  التحول  بهذا 

كانت  التي  ال�سعرية  الكتابة  جمال  مبغادرته  عّجل 

وجعلته  الرومان�سي،  والبعد  الذاتية  بالروؤية  تكتنز 

بدا  التي  الق�س�سية  الكتابة  يف  االنخراط  اإىل  يّتجه 

اأنها تتالءم اأكرث مع ميله ال�سخ�سي وذائقته الوجودية 

خالل اأوا�سط ال�ستينات من القرن املا�سي.

االإق��ام��ة يف  اإىل  ذل��ك  اإث��ر  على  اخل���وري  انتقل  وق��د 

العا�سمة ليكّر�س حياته لهذا الفن اجلديد، ويعي�س من 

ال�سحافة الثقافية التي مل يكن ي�سايقها اأن تكون لها 

من  مرحلة  تنتهي  الق�سرية..وهنا  الق�سة  هي  �رّشة 

حياة الكاتب وتبداأ مرحلة اأخرى ال تزال متوا�سلة اإىل 

اليوم بعد ما يزيد عن اأربعة عقود.

ومنذ البداية، وبعد اأن غادر ال�سعر اإىل غري رجعة، كان 

ا�ستثنائيا  يكون كاتبا ق�س�سيا  اأن  قد �سّمم  اخلوري 
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ين�سخ  باأاّل  يتعّهد  اأن  ومن طينة خا�سة..اأي 

اأو  اأعقاب تيار  اأو ي�سري يف  اأحدا من الكتاب 

من  كثريا  كابد  وهكذا  قبله،  مطروق  اجتاه 

ونكهته  اخلا�سة،  خطوته  يختار  اأن  اأج��ل 

اخلا�سة، واأ�سلوبه اخلا�س..

هذا  ع��ن  نتحدث  ونحن  ن��ذك��ر،  اأن  ويجب 

الق�سة،  اإىل  ال�سعر  النوع:من  )يف  االنتقال 

اأن  الرباط(  اإىل  البي�ساء  من  املكان:  ويف 

البي�ساوية،  الثقافية  االأو���س��اط  خمالطته 

الب�رشية  بالفنون  املهتمة  منها  وخا�سة 

مثل امل�رشح والفن الت�سكيلي وال�سينما، كان 

قد اأتاح له اأن يفتح عينه ثم وعيه على عوامل 

اإبداعية جديدة مل تكن تدور بخلده وهو يخطو 

خطواته االأوىل يف املجال االأدبي الذي كان 

يقف عنده يف حدود الكتابة بالقلم والتمّر�س 

باالإن�ساء.

خريف  ذات  بالرباط  اخل��وري  حّل  وعندما 

بهذه  اهتمامه  كان  ال�ستينيات،  اأوا�سط  من 

قد  بعرو�سها  وافتتانه  امل�سهدية  الفنون 

اأجندته  يف  ب��ق��وة  ح��ا���رشا  عن�رشا  ���س��ار 

املعار�س  حول  مقاالته  و�سارت  اليومية، 

واالأفالم  امل�رشحية  العرو�س  اأو  الت�سكيلية 

ال�سينمائية متثُل تلوينا جديدا، وغري ماألوف 

اأمام  بالعربية، وتفتُح  املكتوبة  ال�سحافة  تقريبا يف 

اأفقا فنيا واإن�سانيا ف�سيحا ظل حتى  القارئ املغربي 

ذلك احلني مواربا اأو مو�سدا متاما اإذا �سئنا الدقة. 

االنفتاح  هذا  قاده  الق�س�سي،  اإبداعه  م�ستوى  وعلى   

اجلمايل  االكتناز  ذات  الب�رشية  التعبري  اأ�سكال  على 

والفني، اإىل ال�سري باجتاه كتابة �رشدية تعطي االعتبار 

ملا هو مرئي وم�سهدي ومتحرك، وتبتعد بالتايل عن 

الرتابة  الذي يقوم على  الق�سة  الرائج من  النوع  ذلك 

واالجرتار املقرتفني با�سم الواقعية. و�رشعان ما لقيت 

ن�سو�سه املن�سورة على �سفحات جريدة العلم، ثم يف 

لدن  من  ترحيبا   ،1969 من  ابتداء  الثقايف  ملحقها 

القراء متزايدي العدد، واهتماما من نخبة النقاد حتى 

اأكرثهم تطّلبا..

التجديد  عن  ف�سال  اأنه،  منه  واأولئك  هوؤالء  اأ�سعد  وقد 

باليومي  عنايته  اأوىل  وال��ت��ع��ب��ري،  ال�سياغة  يف 

مرة  الأول  ف�سّورهم  مواطنيه،  حياة  يف  والهام�سي 

بكامل طزاجتهم وهم يرزحون يف مباءتهم االأر�سية، 

عراة وحفاة، جوعى وخممورين، اأي كما هْم بالفعل، 

بالذات وال�سفات..

بطابع  ت�سطبغ  ن�سو�سه  جعل  ب��اأن  ذلك  على  وزاد 

واقعهم  تخلخل  التي  اأحيانا،  ال�سوداء  ال�سخرية، 

العطب  التي ال تثمر �سوى  الراكد، وتهز جذع نخلتهم 

الوطني  ال�سارع  واالإحباط..�سخرية تنهل من قامو�س 

الوجدان  يف  عميقا  وتنغر�س  العفوية  على  املجبول 

ال�سعبي.

ال�سنوات  ه��ذه  كل  م��دى  على  اخل��وري  ا�ستطاع  لقد 

االأدب  ت��اري��خ  يف  عميقا  ا�سمه  يحفر  اأن  الطويلة 

الثقافية  ال�سحافة  خريطة  ويف  احلديث،  املغربي 

وجود  ال  ن��ادرة  بع�سامية  ذلك  فعَل  وهو  باملغرب. 

من  ي�ستفيد  اأن  دون  من  عمليا  اأي  ا�ستثناء،  اإال  لها 

دعم اأ�رشة مو�رشة وال حزب �سيا�سي اأو طائفة من اأي 

نوع. و�سواء يف الكتابة االإبداعية، الق�س�سية حتديدا، 

يخلق  اأن  يف  اخلوري  جنح  ال�سحفية،  املقالة  يف  اأو 

لنف�سه عامله اخلا�س، واأكرث من ذلك اأن يوؤ�س�س لغته 

اخلا�سة التي جعلها مزيجا بني العربية الكال�سيكية، 

الدارجة  وبني  ال�سائرة،  واملجالت  الكتب  عربية  اأي 

عامله  اأما  والتقعر.  الرطانة  من  اخلالية  البي�ساوية 

التخييلي فنعرف اأنه م�سكون، على عك�س عوامل بع�س 

جمايليه وزمالئه، بكل ما هو يومي وعابر وه�ّس يف 

هذا الواقع. ونحن ال نك�سف �رشا الأحد اإذا قلنا باأن هذا 

العامل املو�سوم بالذات، وتلك اللغة اللذيذة حتديدا، هو 

ما جعل قاعدة قرائه تتزايد باطراد حتى اكت�سحت كل 

االأر�ستقراطيون  يقراأه  االجتماعية.  والطبقات  الفئات 

املوبوء،  االأر�سي  عاملنا  على  ك��ّوة  لهم  يفتح  الأن��ه 

ت�سبه  الذعة  ب�سخرية  ذلك  يعر�س  اأنه  منه  وُيبهجهم 
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وتعّري  تك�سف  التي  هذه  �سماتة  اأية  ولكن  ال�سماتة، 

ج�سدنا العربي املنخور؟ وتقراأه البورجوازية ال�سغرية 

القريبة اإىل قلب اخلوري والعزيزة عليه، الأنه يواجهها 

بف�سيحتها وثقوبها اليومية وينكاأ جراحاتها الطبقية 

التي مل تعد تنفع معها رتو�سات اأو اأ�سباغ ممّوهة..ثم 

تقراأه الفئات االأخرى التي يقول عنها �ساحكا باأنها 

االأكرث  الطبقة  اأي  التغيري«،  العليا يف  »ذات امل�سلحة 

ال�سّلم االجتماعي الأنها تكت�سف  ان�سحاقا ودونية يف 

عرب ن�سو�سه م�سريها امل�سرتك ونداء االأخوة العميق 

الذي يزاأر بني �سطوره امل�ستعلة، ولذلك لي�س م�ستغربا 

الياقات  ذوي  من  القوم  عليُة  اإدري�س  اأب��ا  يحّب  اأن 

والطالب  املوظفني  و�سغار  ال��ف��اره��ة،  وال��ع��رب��ات 

واأ�سحاب املحلبات وباعة اجلرائد وما�سحو االأحذية 

وم�رشدو املحطات..

واأخريا، فاإنه من الثابت اأن اإدري�س اخلوري قد اأخل�س 

ال�سبع  فيها  اأعماله  بلغت  حتى  الق�سرية،  للق�سة 

جمموعات عدا االأعمال الكاملة التي �سدرت يف عدة 

جملدات عن وزارة الثقافة املغربية، فبادلته اإخال�سا 

اإال  تذكر  ال  املغرب  يف  م�سريتها  اأن  حتى  باإخال�س 

مقرونة ب�سريته ومطبوعة مبْي�سمه.واإذا كان قد �سار 

ُمقال يف االآونة االأخرية، يف الن�رش ولي�س يف الكتابة 

من  ال�سبعني  ج��اوز  وقد  حقه،  من  ف��الأن  يقول،  كما 

عمره اخل�سيب، اأن ينعم بتقاعده املريح الذي ا�ستحقه 

يف  ال�سحف  ق��راءة  بني  وقته  ي�رشف  بجدارة..حيث 

مقهاه املعلومة، وموا�سلة عادته اليومية يف التجول 

احلر يف ال�سوارع وال�سري يف االأ�سواق..

الهوام�س

1- يذكر اخلوري اأن الذي اختار هذا اال�سم الغريب هو اأخوه االأكرب الذي 

اأ�رشف على تربيته بعد الوفاة املبكرة لوالديه، فعندما فر�س اال�ستعمار 

هم،  يخ�سّ عائلي  ا�سم  لهم  يكون  اأن  املغاربة  املواطنني  على  الفرن�سي 

على  يدمن  كان  وملا  الأ�رشته،  املالئم  اال�سم  اختيار  يف  االأخ  هذا  احتار 

فقد  القدمية  املدينة  قاعات  يف  الكال�سيكية  امل�رشية  االأف��الم  م�ساهدة 

اهتدى اإىل ا�ستعارة ا�سم اأحد املمثلني املحبوبني لديه وكان ا�سمه الَك�س 

الطوق  عن  كاتبنا  �سّب  وعندما  بكاملها.  لالأ�رشة  عائليا  ا�سما  التخاذه 

�سار يت�سايق من هذا اال�سم ذي الرّنة احلريفة و�رشعان ما قام با�ستبداله 

ب»اخلوري« ت�سّبها بتلك االأ�سماء التي كان يقراأ لها يف املجالت والكتب 

اللبنانية..اأما عالل فهو ا�سم والده الذي مل يره على االإطالق، اإذ تويف قبل 

ميالده، وقد ا�ستعمله اخلوري يف بداية حياته االأدبية كنوع من التكرمي 

واالمتنان لهذا العامل الزراعي الذي اأجنبه وزهد يف موا�سلة العي�س يف 

عاملنا مف�سال عليه الرحيل اإىل الدار االأخرى..كما ا�ستعمل اأ�سماء م�ستعارة 

ال�سحف واملجالت ومنها  االأدبية املبكرة يف  عديدة يف ن�رش حماوالته 

على اخل�سو�س ا�سم »اإياد« ذي املرجعية امل�رشقية التي ال تخطئها العني، 

و«الداودي« الذي يحيل على اأ�سوله القروية »اأوالد �سي بنداود« ب�سواحي 

مل  ال�ستينيات  خالل  املغرب  يف  الثقايف  الو�سط  اأن  البي�ساء..ومع  الدار 

يكن م�ستعدا للرتحيب كثريا با�سم اخلوري، الذي ال اأقّل من اأنه يحيل على 

»اخلوارنة« وهم الرهبان امل�سيحيون ال�رشقيون، فاإن �ساحبنا مت�سك به 

و�سخر من ا�ستهجان البع�س له وظل م�رّشا على اتخاذه عالمة عليه حتى 

�سار اإىل ما هو عليه اليوم من �سهرة وانت�سار.

 1963 بني  االأدبية  حياته  م�ستهل  يف  وهو  اخل��وري،  اإدري�س  كتب   -2

العلم  جريدة  �سفحات  على  االأ�سبوعية  املقاالت  من  �سل�سلة  و1964 

الثقافية  االن�سغاالت  عن  فكرة  تعطينا  ال�سم�س«  حتت  »مذكرات  عنونها 

واالأدبية للجيل الذي كان ينتمي اإليه، والذي كان يقتات يف معظمه على 

حول  تدور  والتي  خا�سة،  وم�رش  لبنان  امل�رشق،  من  االآتية  الرتجمات 

املفاهيم التي كان يرّوج لها اأدباء الغرب اأمثال جان بول �سارتر وكولن 

ويل�سون واألبري كامو و�سيمون دوبوفوار واألبريتو مورافيا...
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ال �سك اأن التجربة الق�س�سية للكاتب املغربي اإدري�س اخلوري تثري اهتماما كبريا بها، 

فهي جتربة مبتكرة وتلقائية حتتفظ بجدتها وتوترها وعمقها، مما يف�رش املكانة 

الق�سة  داخل  متايزها  وكذلك  املعا�رش،  املغربي  االأدب  يف  حتتلها  التي  اخلا�سة 

العربية. فقد كان لها اأثرها على اأجيال من كتاب الق�سة، كما كان لها دورها يف 

تطوير املفهوم حول الق�سة كفعل يالم�س ما هو من �سميم اإ�سكاليات العامل والذات 

من  خمتلفة  مظاهر  حول  تباأرت  عديدة  ومتابعات  بدرا�سات  حظيت  لذلك  والقيم. 

ثوابتها االإبداعية وجمالياتها وعالقتها مبوا�سعات الثقافة واملجتمع ومنظورات 

التلقي. كل ذلك الأن اخلوري من الكتاب القالئل الذين مل ي�سيدوا منجزهم الق�س�سي 

على الدعاية امل�سنودة بعوامل �سيا�سية اأو اجتماعية اآنية، بل على اجلراأة وال�سدق 

واملوهبة املتوقدة. 

اإدري�س اخلوري 

ال�شردية العفوية فـي جمموعته 

)1(

»حزن فـي الراأ�س �فـي القلب«

ناقد اأدبي من املغرب

اإدري�ض اخل�صراوي



لعّل ما اأك�سب جتربته هذا احل�سور اخلا�س يف ف�ساء 

االإبداع املغربي احلديث ال ينح�رش فقط فيما حتقق 

وال�رشد  واللغة  البناء  م�ستوى  على  متيز  من  لها 

بها  ت�سيد  التي  االأ�سلوبية  اخل�سائ�س  من  وغريها 

يجمعها  التي  الن�سو�س  اإىل  بالقيا�س  ملمو�سيتها 

واإمنا كذلك  نف�س اجلن�س،  اإىل  االنتماء مقوليا  معها 

الق�س�سية  للكتابة  التاأ�سي�س  يف  كاتبها  ملوقع 

واالنتقال بها اإىل مهاد جديدة تلتحم فيها باليومي 

امل�رشدين  اأحالم  وت�ستوحي  الطاحن،  واالأمل  البائ�س 

املت�سكعني، كما تقّلب فيها �سفحات الذات وتخرب عن 

الكاتب  باإح�سا�س  ت�ستهدي  منا�سبة  لغة  اأحوالها يف 

احلزن.  من  تتميز  تكاد  ال  التي  و�سخريته  اخلا�س 

�سكري  حممد  جانب  اإىل  اخل��وري  اإدري�س  كان  لقد 

الزمن  وحممد زفزاف مبدعني ثالثة ولدوا يف نف�س 

الفقراء واملهم�سني  ال�سقية بني  تقريبا وعن حياتهم 

واملن�سيني كتبوا، وعن عذاباتهم واأفراحهم واأتراحهم، 

اجرتحوا تلك الكلمات العذبة التي اأحبها الكثريون يف 

بالدهم ويف غري بالدهم)2(. لذلك �سكلت ن�سو�سهم 

خلفية �سافية جليلني الحقني اأّمنا للكتابة الق�س�سية 

اخل��وري  ا�سم  اأن  غ��ري  متوهجا.  اعتباريا  و�سعا 

يتعلق  فيما  يربز بني هوؤالء خمتلفا والفتا، خا�سة 

مبوهبته التي �سنعت ق�س�سه و�سممت ال�سكل الذي 

على  ن�سو�سه  خالل  من  م�رشا  لكتابتها،  اختاره 

وترتيب و�سعياتها  الواقع،  اإىل مواجهة  الق�سة  اأخذ 

وعربيا،  مغربيا  الكتابة  بتجربة  عالقتها  يف  �سواء 

الذي  واالجتماعي  الثقايف  بال�سياق  عالقتها  يف  اأو 

املو�سولة  التمثيلية  ومناذجها  اأن�ساقها  منه  متتاح 

باالأعماق وباملعي�س الدنيوي يف فرحه وبوؤ�سه، يف 

للكتابة  الكاتب  فنظرة  عنه.  واالغرتاب  به  االت�سال 

خلف  تكون  ال  املختلفة،  وعنا�رشها  والأدوات��ه��ا 

اإبداع ن�سو�س مغايرة وح�سب، بل حتمل يف طياتها 

كذلك فكرا وموقفا وروؤية جديدة. هذا امل�سمون هو 

وغناها  عمقها  الكتابية  اخلوري  جتربة  يهب  الذي 

باأمناطها، وا�ست�سافتها ملا حتقق به متخيلها وت�سيد 

م�ستوى  على  وخ�سو�سيتها  دالالتها  به 

اأن  ا�ستطاعت  فهي جتربة  والتعبري.  الروؤية 

جمرى  احلديث  املغربي  ال�رشد  يف  حتفر 

مميزا يتعاظم تاأثريه با�ستمرار.

يف  »ح���زن  الق�س�سية  جمموعته  تتعني 

ن�سو�سه  اأكرث  بني  من  القلب«  ويف  الراأ�س 

و�سعيا  واليومي،  والعابر  بالعفوي  احتفاء 

من  يبدو  ما  وت�سخي�س  ال��ذات  متلك  اإىل 

وبدهي  اخلا�س.  ووجودها  عاملها  �سميم 

اأن جتربة ق�س�سية تقوم، يف جانب اأ�سا�سي 

منها، على تبئري ال�رشد على االإن�سان والعامل 

الذي يعي�س فيه، �سوف لن يكون لها خيار 

يف بذل جهود حثيثة يف التكثيف وال�سقل 

القمينة  املالئمة  اللغة  واجرتاح  والثقافة، 

عالقات  وبلورة  الواحدية  الروؤية  بتفكيك 

جديدة بالفرد ت�ستوحي التعدد الذي ي�سكن 

يعي�س  الذي  والعامل  يتحدثه  الذي  اخلطاب 

فيه النا�سح باالإحباط وال�سقوط. ومن هذه 

�سوؤال  الن�س  فيها  يفارق  ال  التي  الزاوية 

اللحظة ومناخها الرتاجيدي امل�سور ملزاج 

املجموعة  ه��ذه  اأهمية  تتجلى  املعاناة، 

اجلهد  على  الداللة  يف  خا�سة  الق�س�سية، 

م�ستوى  على  �سواء  الكتابة  يف  امل��ب��ذول 

تاأمني البناء املتما�سك اأو على م�ستوى ربط الق�سة، 

التحرر  اإىل  ال���ذات  تطلع  ي�ستوحي  مب��ا  تخييليا، 

وجمابهة الت�سلط باأ�سكاله وجتلياته املختلفة.  فنحن 

اخلا�س  �سوته  له  كاتب  من  يقربنا  ال  ن�س  ب��اإزاء 

ي�سمح  بل  وح�سب،  املغربية  الق�س�سية  التجربة  يف 

قدمتها  التي  االجرتاحات  على  بالتعرف  كذلك  لنا 

متا�سكها  لنف�سها  حتقق  وهي  مبكرا  اخلوري  كتابة 

وجماليتها املوؤ�س�سة على املبا�رش املح�سو�س اليومي، 

واالبتعاد عن املتعايل اأو التاريخي. 

ما يلفت النظر الأول وهلة يف هذه املجموعة هو اأنها 

الن�سو�س  من  فهي  وبالتايل   1973 �سنة  �سدرت 
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اخل��وري  اإدري�����س  بها  د�سن  التي  االأوىل 

ح�سوره املتاألق يف ف�ساء الق�سة املغربية 

يكن  مل  الكتابة  ب��داأ  عندما  فهو  الق�سرية. 

معنيا باأن يوؤّمن للق�سة �سكال جديدا، رغم 

يكون  اأن  اإىل  يطمح  كان  جيل  اإىل  انتمائه 

منجزه جزءا من االأفق الذي ي�سكله التجديد 

عرب اختباره الع�سري والقا�سي، بقدر ما كان 

مبعاناة  املو�سولة  اللغة  عن  لها  يبحث 

االأحياء  من  تولد  والتي  الب�سطاء  النا�س 

هذه  ت�سم  فيها.  يقطنون  التي  ال�سعبية 

ت�سمح  �ستة ع�رش ن�سا ق�س�سيا،  املجموعة 

»ال�رشدية  �سمن  بت�سنيفها  م�سامينها 

االأح��داث  التقاط  على  املوؤ�ّس�سة  العفوية« 

ت�سادفها  ال��ت��ي  املختلفة  والتفا�سيل 

يف  ال��ي��وم��ي��ة  حياتها  يف  ال�سخ�سيات 

خمتلف الف�ساءات التي ترتادها. وال يعني 

�سوؤال  اأن  العاري  باليومي  االلت�ساق  هذا 

اإدري�س اخلوري يف هذا الن�س  الكتابة عند 

ال ي�ستدعي اجلهد املطلوب جماليا يف مللمة 

�ستات ما تبنيه الكتابة ن�سيا، بل ما اأق�سده 

هو اأن النرث الق�س�سي يف �سفافيته وهجنته 

املكر�سة،  اللغوية  القوالب  عن  وابتعاده 

يظهر االأفق الذي تفرتعه الكتابة الق�س�سية 

التجريد  البالغ  اللغة من عليائها  اإنزال  يف 

كمتخيل  وال��ع��اب��ر  اليومي  م��ف��ردات  اإىل 

ق�س�سي يعيد بناء الذات واملجتمع والعامل، مبا هي 

االإن�سان  لرحلة  امتدادا  ي�سكل  ما  كل  حتاور  حمافل 

بحثا عن وجوده اخلا�س يف تعدده وانفتاحه ودفقه 

الدائم. 

الكتابة  اإع��ط��اء  على  املبكر  ه��ان 
ّ
ال��ر ف��ه��ذا  ل��ذل��ك 

على  اأدبيتها  لها  يحقق  خا�سا  نف�سا  الق�س�سية 

املقت�سيات  عن  تختلف  الكتابة  يف  طريقة  اأ�سا�س 

الن�سف  بداية  خ��الل  املغربي  ال�رشد  حكمت  التي 

اإ�رشار  بامللمو�س  يك�سف  الع�رشين  القرن  الثاين من 

اخلوري على الوفاء للكتابة مبا هي حاجة وجودية 

البداية من متيز  تغدقه  اأن  االن�سغال مبا ميكن  دون 

اإىل االأ�سماء املكر�سة. ولي�س غريبا  واختالف قيا�سا 

وهو  امل�ساعف،  الوفاء  الق�سرية  الق�سة  تبادله  اأن 

الذي مزجها بتاريخه اخلا�س، وبالبيئة التي تكون 

فيها اإن�سانا ومبدعا ومثقفا. 

لنقل اإن هذا االلتحام بني الق�سة وما يتعني من �سميم 

التجربة الوجودية لل�سخ�سيات ي�ست�سفه القارئ منذ 

الوهلة االأوىل لل�رشوع يف قراءة هذه املجموعة. ففي 

ن�س »الذئاب على ال�ساطئ« يقرتب ال�سارد من هذه 

التخوم من خالل تكثيف الرمزيات التي حتيل عليها 

وام��راأة  ب�سيط  رجل  ولغاتها.  ال�سخ�سيات  مواقف 

لبع�سهما  البوح  حرية  حريتهما:  عن  يبحثان  مثله 

فيه يطاردهما  ي�سكنان  الذي  العامل  اأن  البع�س غري 

باأ�سكال خمتلفة. فال ال�ساطئ، يف و�سفه ف�ساء عاما 

اإمكانية مقاومة ما يقف خلف  ومفتوحا يوفر لهما 

االجتماعي  ال�رشط  وال  حياتهما،  من  احلب  انتفاء 

يغدق عليهما مبا قد يحققان به متعة حمدودة. ومبا 

يف  تتبادله  اأن  من  ال�سخ�سيات  حترم  قد  عناقا  اأن 

اخلوري  عند  ُي�سحُن  كال�ساطئ  وعام  مفتوح  ف�ساء 

وال�سغط  الكبت  على  والعميق  ال�سارخ  باالحتجاج 

االجتماعيني، فاإن هذا املتخيل امل�سدود اإىل اليومي 

والعابر واملبا�رش املنقول عرب الب�رش واملحيل على 

اجتماعيا  بعدا  هنا  ها  يتخذ  النف�س،  يف  يحدث  ما 

التغلب  يف  تنجحان  ال  ال�سخ�سيتني  الأن  ونف�سيا 

العامل  االندماج يف  على احلرمان، وال تتمكنان من 

التكثيف الإيقاع  العميق بينهما. وهذا  ال�رشخ  نتيجة 

الذات والعامل يف اخلطاب ال ياأخذ يف املجموعة �سكل 

تف�سيل ممل، يثقل على الن�س بالقيود املرجعية التي 

بل  التاأويل،  بخناق  ومت�سك  لالإحالة  القراءة  ترهن 

ياأخذ عند اخلوري من خالل اللغة ال�سفافة املتحررة 

من البالغية والتجريد وامللتحمة بهويات متكلميها 

�سعيها  يف  الكتابة  فعل  ت�سند  قوية،  اأ�سلوبية  نربة 

جزءا  باعتباره  يو�سف  ال  عما  واالإف�ساح  للبوح 
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وما  جمهوالت  من  باملبدع  يحّف  ما  من  يتجزاأ  ال 

يكابده من اأهوالها. 

ال�رشد  من  واالزدراء  �سفاف  هو  ملا  التمجيد  ه��ذا 

للكتابة عند  التكلمية  القدرة  اأ�سا�س  امل�سنوع ي�سكل 

اأن  نالحظ  الرمادية«  »املدينة  ن�س  ففي  اخل��وري. 

الدال نف�سه ال يفارق املتخيل الذي ت�سيده املجموعة 

واللغات  وال�سخ�سيات  التيمات  تنوع  يف  حتى 

يرتدد  ال  باالأمل  واالإح�سا�س  القهر  فدال  والف�ساءات. 

بتمثيلها  تنه�س  التي  االإن�سانية  النماذج  خالل  من 

ب�ساطته  يف  عينه  االإن�����س��ان  اإذ  وح�����س��ب،   الق�سة 

ماأزوما،  يبدو  للحياة،  وحبه  وعفويته  وتلقائيته 

ومنبوذ،  ملفوظ  باأنه  االإح�سا�س  اإىل  م�سدودا  غريبا، 

بل يتجلى كذلك من خالل الف�ساءات املختلفة التي 

ت�ستقلها  التي  فاحلافلة  ال�سخ�سيات.  فيها  تتحرك 

املف�سول  غري  الف�ساء  وال�سارع  تلفظها،  ال�سخ�سية 

عن املدينة يف داللته على احلياة والدينامية يرف�س 

مداعبته، واملراأة اجلميلة التي اأرادها �سديقة ت�سخر 

ب�سوارعها  هنا  ه��ا  حت�رش  ف��ال  املدينة  اأم��ا  منه. 

املكتظة ومقاهيها و�ساحاتها فقط، بل حت�رش كذلك 

يف الغربة واحلرمان اللذين ت�سيعانهما لكاأنها مراآة 

املرجعية  العوامل  فهذه  فيها.  يجول  الذي  لالإن�سان 

التي  والثقافية  واالجتماعية  االأدب��ي��ة  باأن�ساقها 

تقاطعاتها  على  وي�ستغل  ويكثفها  الكاتب  ينتقيها 

املتعددة ال تعطي للن�س الق�س�سي كينونته وحياته 

التلقي  م�ستوى  على  حتر�س  بل  وح�سب،  اخلا�سة 

على م�ساحبته حواريا ق�سد االإم�ساك بق�سديته غري 

املف�سولة عن رحلة االإن�سان وبحثه الدائم عما ينقده 

من االنتحار ب�سبب االأفكار الالجمدية.

املاأزوم،  الفرد  نلفي  باإزاء هذه املجموعة  اإننا  لنقل 

رعاية،  اأي  من  عاريا  العامل  يف  واملقذوف  املقهور 

اإال حتت عنوان اخليبة واخل�سارة  باأحالمه  يلتقي  ال 

حتى  الفرد  هذا  االأف��ق.  م�سدود  واق��ع  يف  م�سخ�سة 

وح�سوره  وج��وده  على  داللة  العامل  يف  حترك  واإن 

و�سط املجتمع، فاإنه ال ي�سعر باالنتماء اإىل املجتمع 

ي�سعره  ياأويه  الذي  البيت  حتى  واالإن�سان. 

ال�سخ�سية  ت�سق  لذلك  واالنف�سال.  بالغربة 

ي�سطهدها  ال��ذي  العامل  ه��ذا  يف  طريقها 

جتد  ب�رشية  كتل  و�سط  بالتال�سي  ويهددها 

خال�سها يف الغيبي واليومي املبتذل دون 

امل�ستمرة  وممار�ساتها  ال�سلطة  مناو�سة 

]الليل  و�سقائهم  وبوؤ�سهم  معاناتهم  خلف 

افرتا�سات،  هواج�س،  اأفريقيا:  مثل  اأ�سود 

االأ�سجار قدمية قدم احلي الفقري وواقفة مثل 

الرثاء  �ساهدة على  االأنيقة  الفيالت  حرا�س، 

من  ت�سيح  الديكة  تنبح،  كالب  والرفاهية، 

كل جانب، هذا هو عامل الفجر الباكر، كان 

اإىل  باالإ�سافة  اأبوابه،  فتح  قد  احلي  حمام 

ال�سبح،  االآن ليتو�ساأوا وي�سلوا �سالة  الذين ميرون 

كان االآخرون الذين ي�رشعون الإزالة »اجلنابة« فقط! 

امل�ساجعة هي امل�رشوع اليومي امل�ستهلك عندنا يف 

هذا احلي الفقري، الكثري الن�سل، ي�ساف اإليها الو�سوء 

وال�سالة والنوم والنميمة، والتج�س�س ل�سالح املقدم.[ 

)املجموعة، �س41(.

القرائن  ا�ستنبات جملة من  يتم  اإذن  النحو  على هذا 

الواقع  على  والداللة  الذات  ماأ�ساة  لتعميق  التخيلية 

املاأزوم لل�سخ�سية، وما يطبعه من ممار�سات واأن�ساق 

كذلك  تربز  لكنها  الالوعي،  يف  مرت�سبة  واعتقادات 

اأن  اأفعالها وت�رشفاتها واختياراتها. غري  من خالل 

اأن هذا  اأكرث يف هذه املجموعة هو  ما يثري االنتباه 

ال�سخ�سيات،  معي�س  يف  واملتكرر  لليومي  احل�سور 

ال�رشدية  اللغة  خالل  من  للتمحي�س  يخ�سع  عندما 

التي ال تعوزها اجلراأة يف التوغل عميقا يف ما يبدو 

حمرما اأو ممنوعا احلديث فيه، فاإنه ينه�س بتفكيك 

التي  واالإيديولوجية  والثقافية  االجتماعية  االأن�ساق 

تعوق حترر الفرد واملجتمع. فالتمثيالت التي ت�ستغل 

وفقر  هام�سية  من  ي�سوده  مبا  ال�سفلي،  العامل  على 

اإىل  املجموعة  ه��ذه  يف  بالكتابة  تنزع  وح��رم��ان، 

لقراءات  قابلة  وجعلها  ال��داليل  باالنفتاح  االت�سام 
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امل�ساء  ذاك  نف�سه  يف  عالل  ]قال  متعددة. 

وهو �سبه حزين: لقد بت اأعتقد اأن ما من حّل 

بالن�سبة لل�سخ�س املتاأزم، مثلي، كالت�سكع 

قليال،  هداأت  قد  اأكون  اآن��ذاك  الطرقات،  يف 

ما،  قلق  التعوي�س عن ح�سول  هو  الت�سكع 

امراأة،  على  باحل�سول  انتهى  اإذا  خ�سو�سا 

جد  فاإنه  يكن  ومهما  جميال؟  ه��ذا  األي�س 

فالت�سكع  ���س44(.  )املجموعة،  �سخ�سي[ 

والقلق  ال�سياع  م��ع��اين  هنا  ه��ا  يحمل 

ومن  املدينة،  من  االرتياح  وعدم  وال�سيق 

كما  تبدله،  اإيقاع  يت�سارع  الذي  املجتمع 

يكت�سي كذلك طابع احللم بف�ساء اآخر يغدق 

اإليه من هجري وقحل  يفيء  الفرد مبا  على 

املدينة. ]اآخذ �سيجارة ثانية واأتقوقع داخل 

�سهول  ي��ا  ال�ساوية،  يف  كفالح  جالبتي 

اأمترغ  اأن  واأمتنى  اإليك  اأحن  اإين  ال�ساوية، 

�س81(  )املجموعة،  احلمراء[  تربتك  فوق 

و�سواء كان هذا احلنني موجها نحو ف�ساء 

بديل اأو نحو الكتابة اأو املراأة اأو االأ�سدقاء، 

فاإنه ي�سكل ملمحا رومان�سيا كانت �سحابته 

تغمر �سماء االأدب ال�سبعيني.

هذا  على  اخل���وري  اإدري�����س  ا�ستغال  اإن 

الف�ساءات  م��ن  انطالقا  ال�سفلي  ال��ع��امل 

التي  واالأح����داث  والوم�سات  وال��ل��وح��ات 

ذروة  يبلغ  املجموعة  ن�سو�س  تعر�سها 

تغدو  عندما  والوجودي  بالكياين  التحامه 

املختلفة  باألقابها  املتعددة  ال�سخ�سيات 

يحا�رشها  ال��ذي  فالعامل  متكررة.  ن�سخا 

واالإح�سا�س  واحل��زن  ال�ساأم  األ��وان  ب�ستى 

اأن نعرث فيه على مناذج  بالتال�سي ي�سعب 

اأو  بالبيت  وجدت  ف�سواء  اكتمالها.  حتقق 

ت�سعر  ال  فهي  ال�سارع،  يف  اأو  املدينة  يف 

اأنها تتنف�س غري ما يوحي بالعجز واالنك�سار. ولي�س 

بدا  واإن  حتى  ال�سلوك  ذل��ك  يف  تتمادى  اأن  غريبا 

الت�سبع  فهذا  ابتذاال.  اأو  �سخافة  جتلياته  اأق�سى  يف 

يف  الق�سة  ق�سدية  مبجرد  فقط  يرتبط  ال  باليومي 

وبو�سف  ل�سخ�سياتها،  االجتماعي  الف�ساء  متثل 

�سخف اليومي الذي ي�ستبد بها، بل يوؤ�رش على ما هو 

البحث يف  الق�سة مهمة  اإىل  ي�سند  اأي  ذلك:  اأكرث من 

ف 
ّ
ما يقف خلف اإلغاء االإن�سان ويحرمه من اأن يتعر

ذاته. فهذا الرتكيز على االإن�سان والف�ساء الذي يعي�س 

العالقة  من  �رشب  يف  اخلوري  ن�سو�س  يورط  فيه 

املركبة ب�سياق كتابتها وبتجربة الذات القائمة خلف 

على  هنا  ها  الناه�سة  ال�رشدية  فالبالغة  اإنتاجها. 

وبالتجارب،  االجتماعي  باملتخيل  ال�سلة  تكثيف 

ت�ستوجب االبتعاد عن التاأويل االختزايل وما يطبعه 

اأحادية، واالإ�رشار على حماورتها يف دنيويتها  من 

اأي باعتبارها موقفا وروؤية حول االإن�سان والعامل. 

ال  املجموعة  من  اأخ��رى  ن�سو�س  اإىل  انتقلنا  واإذا 

اليوم  و»اأن�سودة  و»ال�رشطان«  »امل�سلوب«  �سيما 

ياأخذ  وهو  املدينة،  ف�ساء  يف  اأن  لوجدنا  االآخ��ر« 

لالهتمام  مثريا  وج��ودا  اخل��وري  اإدري�����س  ���رشد  يف 

وال�سياع  االأمل  َيجُد  داللية،  كثافة  من  يحمله  مبا 

واالإح�سا�س بالالجدوى طريقه املتعدد، حيث يتحول 

الن�س الق�س�سي اإىل رثاء للمدينة واالإن�سان والعيون 

املهم�سة واالأج�ساد املتهالكة. وعلى هذا النحو يتوغل 

الفيزيقي،  بوجودها  يعنى  فال  ف�ساءاته  يف  الكاتب 

الدالة  وال�سور  فيها  ال�سائدة  العالقات  ي�سخ�س  بل 

عليها. فاحلافلة مثال ال يعنيه منها �سوى ما يحدث 

االأرجل  ]تت�سابك فيها  داخلها من ممار�سات عندما 

ال  م�سهد  وهو  كثيفة[.  غابة  اأ�سجار  مثل  وال�سياقان 

م�سهد  �سوى  ال�سوداء  الكاآبة  على  الداللة  يناظره يف 

]ال راف[ رغم انبناء ال�سورة على حدين خمتلفني. ف� 
]ال راف[ ال تبدو ها هنا جمازا للحافلة وح�سب، بل 
للمدينة كذلك، وللحياة اليومية التي اأنهكت االإن�سان. 

متيز  التي  اخللفية  يعرف  ال��ذي  القارئ  اأن  وال�سك 

والت�سور  العربية  ال�رشدية  �سمن  اخلوري  ن�سو�س 

عن  بعيدا  ودوره��ا  وظيفتها  حول  له  توؤ�س�س  الذي 
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العنا�رش  هذه  تعوي�س  يقت�سيه  ما  يدرك  التجريب، 

الغائبة من بدائل قمينة بالتاأثري يف القارئ واإقناعه 

باأهميتها.

 اإذا كان الناقد املغربي عبد الرحيم موؤدن قد اعترب 

التاأريخ للكتابة  اأ�سا�سية يف  ال�سبعيني حمطة  االإرث 

باأجنا�سه  املعا�رش  املغربي  ول���الأدب  الق�س�سية 

املختلفة اعتبارا لكون هذا العقد »حمل عالمات دالة 

العقد  هذا  اأن  كما  والثقافة.  واملجتمع  التاريخ  يف 

عمق يف الذين مار�سوا – ومازال بع�سهم ميار�س ذلك 

اإىل االآن- الكتابة، ذلك االإح�سا�س الفاجع – وهو ما 

االآن- بهزمية 1967 وانعكا�ساتها  اإىل  زال م�ستمرا 

على م�ستوى القيم والهوية ودور املثقف اإىل غري ذلك 

من املجاالت املختلفة.. اإىل احلد الذي اأ�سبح فيه هذا 

العقد ميثل قطيعة ]بني »ما قبل« و »ما بعد«[ معّينة 

�سبعيني  واأدب  �سبعيني  جيل  عن  باحلديث  ت�سمح 

والتميز  االختالف  عنا�رش  امتلك  �سبعيني  وق�س�س 

عليه«)3(.  ال�سابقة  املرحلة  اإىل  بالقيا�س  والفرادة 

على  يوؤ�رش  كان  واإن  »ال�سبعيني«  ال�سياق  هذا  فاإن 

الق�سرية يف  الق�سة  الكثري من كتاب  التقاء جتارب 

واأحالم ترتجم  واأفكار وهموم  ا�ستيحاء مو�سوعات 

املتداولة  املتعددة  وباخلطابات  بالواقع  عالقتهم 

فيه، فاإنه يك�سف، جماليا، عن م�ساحات من ال�سمات 

املميزة لكل واحد منهم على م�ستوى ال�سوغ ال�رشدي 

وال�سخ�سيات  واملو�سوعات  وال��روؤي��ات  واللغات 

امل�سكلة لبوؤر الن�سو�س. 

يف  »حزن  ملجموعة  الزاوية  هذه  من  فالناظر  لذلك 

الراأ�س ويف القلب«، يرى اإدري�س اخلوري كاتبا خمتلفا 

بني هوؤالء املبدعني املمثلني جليل ال�سبعينيات على 

م�ستوى منجزه الن�سي وما يبتدعه من طرائق ولغات 

ومو�سوعات وتنويع كيفيات اال�ستغال عليها، حيث 

يرتقي بامل�ساهد اليومية اإىل امل�ستوى الذي تغدو فيه 

لي�س  ]اإنه  واغرتابه وعزلته  االإن�سان  متثيال ملعاناة 

يومي اأنا، اإنه يومهم هم. اإن االأيام كلها لي�ست اأيامي. 

اإين اإكره يوم االأحد، يجب اأال اأغادر الغرفة قط[. فهذا 

الت�سديد من جانب ال�سخ�سية على ال�رشوخ املتعمقة 

الفا�سلة بينها وبني واقعها ي�سكل عن�رشا بارزا يف 

باجلدوى  تلتقي  ال  الق�سة  حيث  عام،  ب�سكل  كتابته 

من كتابتها اإال يف االنحياز للواقع والتقاط ما يكتنفه 

من اأوجه قهر وت�سلط و�سحق بحثا عن اإمكان ف�سحه 

اأن  نت�سور  االأ�سا�س  هذا  وعلى  وجت��اوزه.  وتعريته 

انطالق ن�سو�س اخلوري من وظيفة ال�رشد والتزامه، 

وجودا  لها  اأّمن  بل  وح�سب،  الن�سيان  من  يحمها  مل 

امل�ستمر  واالفتتان  املختلفة  القراءات  عرب  متوهجا 

مبا تدخره من افرتا�سات واأ�سكال املعنى. فتجربته 

الق�س�سية الرائدة تكمن يف االأفق الذي ر�سخته لل�رشد 

واالأ�سكال  لالأمناط  ك�رشها  ويف  احلديث،  املغربي 

يف  ي�سبهه  الذي  الق�س�سي  الن�س  مبدعا  التقليدية 

االنطالق من الهام�س الذي ت�سنعه م�ساحات الرف�س 

والتمرد والعفوية والتلقائية.

هوام�س

توبقال،  دار  ق�س�س،  والراأ�س،  القلب  يف  حزن  اخل��وري:  اإدري�س   -  1

الطبعة الثانية، 2008.

2 - ح�سونة امل�سباحي: اإدري�س اخلوري طائر يحلق على وجه االأر�س، 

جملة اآفاق، عدد مزدوج 63-64، 2000، �س111.

3 - عبد الرحيم موؤدن: االإرث »ال�سبعيني« والق�سة الق�سرية عند كتاب 

احل�سا�سية اجلديدة، جملة االآداب، االأدب املغربي احلديث، العددان االأول 

والثاين، يناير- فرباير 1995، �س122. 
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ت�سكل الق�سة الق�سرية باملغرب، اإحدى العالمات البارزة على مدى غنى امل�سهد 

فرتة  خالل  املغرب،  عرفه  ما  على  االإبداعية  اللحظات  اأهم  من  وحلظة  الثقايف، 

ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن املا�سي، وما عرفه كذلك خالل بداية القرن 

كان  وقد  وفكرية وغريها.  و�سيا�سية  واجتماعية  اقت�سادية  احلايل، من حتوالت 

من الطبيعي اأن ت�ساوق هذه التحوالت املختلفة حمطات اأدبية ت�سجل درجات هذا 

التحول اجلديد، وما يعك�سه من حركية دائبة ودينامية ظاهرة. ومن ثمة، كانت 

الق�سة الق�سرية اأ�سبق هذه املحطات االإبداعية، فاعتربت بحق مظهرا من مظاهر 

الوعي الثقايف واجلمايل.

اإدري�س اخلوري 

املحكي الق�ش�شي فـي ن�شو�شه 

باحث و�ساعر من املغرب

اأح�م�د زن�ي�ب�ر



اإمكانيات  من  الق�سرية  الق�سة  تتيحه  ما  ولعل   

متنوعة للتعبري والتخيل، لغة و�سورا وداللة، هو ما 

يعك�س قوة هذا احل�سور، من خالل توايل االإ�سدارات 

وق���راءات.  متابعات  من  �ساحبها  وم��ا  االإب��داع��ي��ة 

احت�سنت  حقيقيا  اإبداعيا  خمتربا  غ��دت  فالق�سة 

جمموعة من املو�سوعات، كان الواقع واليومي، وكذا 

الذاتي واملتخيل اأحد حماورها. ق�سة حتاور القارئ 

لدى  توافر  مبا  والتوا�سل،  احلوار  ج�سور  معه  وتربط 

وال  تعبريية.  ومهارات  اإمكانات  من  املبدع  القا�س 

احلكاية  �سنع  يف  القا�سة،  القا�س/  براعة  اأن  �سك 

واأمكنة  واأحداثا  �سخو�سا  ال�رشدية،  عواملها  وتدبر 

اجلمالية،  التنويعات  من  العديد  وراء  �سبب  وغريها، 

التي ت�سحر ذهن القارئ والناقد على ال�سواء.  

اإدري�ش اخلوري مرجع للق�شة الق�شرية

يحظى املحكي الق�س�سي يف اأعمال الكاتب املغربي 

اإدري�س اخلوري، باهتمام كبري من لدن عدد من القراء 

من  املحكي  ه��ذا  به  يزخر  ملا  بالنظر  واملهتمني، 

ر�سد عميق ل�سري واأحوال النا�س يف عالقتهم بالواقع 

ومبا حولهم، من جهة، ومن حر�س �سديد على �سبط 

وبالغة  تعبريية  لغة  من  ي�ستدعيه  مبا  ال�رشد،  اإيقاع 

اخلوري  اإدري�س  فالكاتب  ثانية.  جهة  من  ت�سويرية، 

�ساحب م�سار حافل باالإبداع والعطاء، خرب احلكاية 

من  كان  واالإن�سان.  الوطن  لنب�س  االإن�سات  واأج��اد 

اإغناء امل�سهد  اأدوارا طالئعية يف  الذين لعبوا  االأوائل 

مبي�سمه  وطبعه  ال�ستينيات،  بداية  منذ  الق�س�سي، 

املغربية  اخل��زان��ة  اأه���دى  حيث  ال���وازن،  وح�سوره 

يف  )ح���زن  منها:  ق�س�سية  جم��م��وع��ات  والعربية 

الراأ�س ويف القلب 1974(، )ظالل 1977(، )البدايات 

الرتاب  )مدينة   ،)1982 والليايل  )االأي��ام   ،)1980

)بيت  ثم   ،)1994 اأم��ه  بطن  يف  )يو�سف   ،)1988

النعا�س 2009(، عالوة على مقاالته الرائقة يف الفن 

والت�سكيل والرحلة وال�سينما وامل�رشح، وكذا ن�سو�سه 

املفتوحة على التاأمل والتفكري واحلياة. 

الكاتب بني املقالة والق�سة وراوح بينهما،  �سافر  لقد 

واحدة،  لعملة  واعتربهما معا، وجهني  جيئة وذهابا، 

هي الكتابة، معتربا اإياها جزءا من الن�سال واملواجهة. 

اليومي  من  للتحرر  اأدبية  ف�سحة  لنف�سه  �سنع  لذلك 

القاتل. ف�سحة قوامها اللغة واملجتمع واملتخيل. والأنه 

ظل وفيا لذاته ومبادئه وتطلعاته، فقد جاءت ن�سو�سه 

البوح  دروب  يخرتق  دم  اأ�سيل.  مغربي  بدم  م�سمخة 

ويقاوم بالدة ال�سمت. دم يتجدد با�ستمرار)1(. 

والأن الواقع االإن�ساين، يف حالوته ومرارته، وكذا يف 

الكاتب  ي�سغل ذهن  كان  ما  جناحاته وخ�سارته، هو 

ق�س�سيا، فاإن الن�سو�س ال�رشدية التي يقرتحها على 

االأدبي  امل�سعى  هذا  عن  تبتعد  ال  املفرت�س،  قارئه 

والفني.  ومن ثمة يح�رش االإن�سان كطرف اأ�سا�س يف 

رام  لقد  واملتخيل.  الواقعي  بعديه  يف  ال�رشد،  عملية 

الكاتب، غري ما مرة، يف �سائر اأعماله ال�سابقة والالحقة 

على النب�س يف خمتلف الق�سايا واملو�سوعات، التي 

مت�س حياة اأبطاله، من الب�سطاء واملثقفني وما يعانوه 

وما  وقنوط،  وياأ�س  وغربة  وكبت  وقهر  تهمي�س  من 

القيم  على  واالحتجاج  الثورة  حاالت  من  يج�سدونه 

املنهارة والعالقات االإن�سانية املبتذلة.

مكونات  على  ترتكز  الق�سرية  الق�سة  كانت  ومل��ا 

وعن�رشي  الق�س�سية  كال�سخ�سية  بعينها،  بنائية 

من  يقت�سيه  مبا  الو�سف  وك��ذا  وال��زم��ان،  املكان 

الكاتب  عني  فقد  املواقف،  وتهذيب  امل�ساهد  ترتيب 

مركزيا  عن�رشا  واعتربها  جميعها  املكونات  بهذه 

االأ�سياء  الق�س�سي، بق�سد تبني جدلية  لتاأثيث عامله 

تلك،  اأو  داخل هذه احلكاية  املت�سابكة  العالئق  وفهم 

هذه  بني  تباعد  اأو  تقارب  من  ذلك  ي�ستتبع  ما  مع 

للكاتب  التي كانت معربا  تلك  �سواها،  املكونات وما 

اإحدى  اأ�سماه ذات مرة، يف تقدميه  اأن ميار�س ما  يف 

على  الق�س�سية)2(  ب�»النميمة  الق�س�سية  جماميعه 

الواقع واالإن�سان معا. 

كما  الق�س�سية،  املكونات  هذه  من  اأك��رث  لالقرتاب 

قدمها الكاتب يف كثري من مناذجه ال�رشدية املتنوعة، 

ن�ستعر�س بع�س ال�سور واملالمح التي اتخذها اأبطال 

اخلوري، ك�سخ�سيات ق�س�سية واإن�سانية يف ذات االآن، 
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كن ن�ساء اأم كانوا رجاال. فكيف مت التعامل 

مع �سخ�سية املراأة مثال، يف منجز اخلوري؟ 

ا�ستح�سارا  ا�ستح�سارها  مت  حد  اأي  واإىل 

ق�س�سيا يجاوز ح�سورها كاإن�سان فقط؟…

الظهور الفني لل�شخ�شية الق�ش�شية 

)احلالت واملواقف(:

النماذج  م��ن  عينة  خ��الل  م��ن  ن�ستطيع، 

نتبني  اأن  اخل��وري،  كتبها  التي  الق�س�سية، 

بع�س املالمح االأولية عن �سورة املراأة، كما 

ق�س�سية،  ك�سخ�سية  ن�سو�سه  يف  ظهرت 

اأ�سكاال  اتخذت  حيث  متخيلة،  اأو  واقعية 

بتنوع  تنوعت  متباينة،  و�سورا  متعددة 

يف  �سواء  وال�سيق،  منها  املنفتح  اأف�سيتها، 

باملراأة  عالقتها  يف  اأو  بالرجل،  عالقتها 

ذاتها، مع لفت االنتباه اإىل اأن ح�سور الرجل، 

كطرف طبيعي يف هذه العالقة، كان ح�سورا 

الكاتب  ياأل  مل  ذلك  ومع  وكيفا.  كما  وافرا، 

جهدا يف تق�سي اأو�ساع املراأة النف�سية منها 

وتعقب  مالحقتها  وبالتايل  واالجتماعية، 

وثباتها،  حتوالتها  يف  احلياتية،  م�ساراتها 

اأخرى  الواقع، وتارة  تارة بو�سف دقيق ملا يراه يف 

بتخيل اأحداث وم�ساهد تكون فيها املراأة جمرد بطلة 

من ورق.

التي  املوا�سفات،  من  جملة  ن�سادف  لذلك،  وتبعا 

مت الرتكيز فيها على ما مييز �سخ�سية املراأة ويحدد 

اأو  ا�سمها  على  نتعرف  ك��اأن  االجتماعي،  انتماءها 

لقبها، مثال، اأو جند يف ال�رشد معربا اأ�سا�سيا ال�ستجالء 

»تلك  املقطع:  هذا  نقراأ  ما  نحو  عنها،  مركزة  �سور 

الزبناء،  عند  اأو  بيتها  يف  �سواء  الزعرية،  زليخة  هي 

مع رجال ال�رشطة اأو املوظفني الكبار، مع ال�سما�رشة 

االأبناك  موظفي  الغيار،  وقطع  ال�سيارات  وبائعي 

الغريب  ترد  ال  زليخة  هي  زليخة  املقاهي.  واأرب��اب 

خائبا وت�سدق على الفقراء وامل�ساكني كل يوم جمعة 

وترتحم على اأمها يف املقربة، تعطي من مالها ومن 

منذ  زليخة  هي  تلك  راجل،  تكون  اأن  ب�رشط  ج�سدها 

واأ�سباهه  املقطع  هذا  ففي  احل��ي«)3(.  ا�ستوطنت  اأن 

يف  امل��راأة  تعي�سها  التي  الو�سعيات  الإح��دى  �سورة 

خ�سم همومها وم�ساكلها اليومية، وما تواجهه كذلك 

من م�ساعب ومتاعب مقابل لقمة العي�س، من ناحية، 

وما ت�سادفه من بوؤ�س وقهر وهي حتاول �سد الواقع 

الكالح ودفع الرتابة القاتلة، من ناحية ثانية. 

املراأة  تعانيه  عما  تختلف  ال  وغريها  الو�سعية  هذه 

عموما، يف واقعها من ا�سطراب نف�سي وقهر اجتماعي 

وهيمنة رجولية، �سواء كانت زوجة اأو ع�سيقة اأو غري 

»كانوا  بطالته:  اإحدى  ل�سان  على  الكاتب  يقول  ذلك. 

يعطونني اأجرا �سئيال باالإ�سافة اإىل املاكال ال�سايطة 

العائلة  رب  وك��ان  الكوزينا  يف  اأن��ام  كنت  عليهم. 

يراودين عن نف�سي وغري ما مرة تبعني... يريد القب�س 

ن�سو�س  تكت�سب  هنا،  وم��ن  م��وؤخ��رت��ي.«)4(  على 

اخلوري الق�س�سية، بعدها املو�سوعي والواقعي. 

باملراأة،  امل��راأة  لعالقة  الكاتب  يعر�س  حني  وهكذا 

بع�س  اإىل  ق�س�سه،  من  مو�سع  ما  غري  يف  يحيلنا 

التفا�سيل واجلزئيات، ق�سد حتديد �سلوكها وحميطها 

ونوعية تفكريها، ابتداء من ف�سائها االأنثوي املتعدد، 

والزوج  باالأطفال  وعالقتها  املطبخ  اأو  البيت  داخل 

وبال�سيوف، مرورا بلغوها وثرثرتها املعتادة، كف�سحة 

نف�سية موؤقتة، حيث احلديث »عن العطل واالأفراح، عن 

املغربيات  املغنيات  عن  الفيديو،  واأف��الم  العالقات 

املطلقات...«)5(،  ال�سديقات  عن  امل�رشيات،  وعن 

التحرر  م�ستوى  اإىل  ترق  فلم  بالرجل،  عالقتها  اأما 

املطلوب، الأنها ظلت حبي�سة ج�سدها وحاجتها امللحة 

والأن  معا.  والنف�سي  الذاتي  اأمنها  ي�سمن  )رجل(  اإىل 

هذه احلاجة ت�سبح �رشورة ملحة، فاإن املراأة تلجاأ اإىل 

ا�ستخدام اإغرائها اجل�سدي، حتى تبلغ حاجتها وتلبي 

ل�سان  اإحدى ق�س�سه، على  الكاتب يف  يقول  رغبتها. 

اأكرث  منذ  ت�سوري،  جاك،  اأغراين  »لقد  نف�سها:  املراأة 

من �سهر مل ينم معي عندما �ساأعود �ساأبحث عن �ساب 

وجاك.  اأنا  مت�ساويني  �سن�سبح  وهكذا  فحل.  مغربي 

املتعة  غابت  اإن  اأما  بج�سدي.«)6(.  واأن��ا  بقوته  هو 
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ذاك،  اأو  املعنى  بهذا  املراأة،  فاإن  الزوج،  الرجل/  مع 

تبحث – يف بع�س النماذج الق�س�سية - عن حتقيق 

رغبتها باأية و�سيلة، واإن اقت�سى االأمر اخليانة، حتت 

ا�سم م�ستعار، كما يف م�ساهد خمتلفة )انظر مثال ق�سة 

ما وراء اللعبة(.)7( اأو تراها تبحث عن بديل مينحها 

يقول  وجودها.  واإثبات  ذاتها  لتحقيق  جديدا  نف�سا 

رحمة  »كانت  الق�س�سية:  م�ساهده  اأحد  يف  الكاتب 

تهذي، وبالتدريج بداأت تفقد التوا�سل مع ذاتها ومع 

االآخرين الذين ال يزالون يدخنون وي�رشبون، التوا�سل 

مع ذاتها وهذا املكان. كانت رحمة تتنف�س ب�سعوبة 

اأكرث في�سمع زفريها كحيوان جريح  ! 

- تريدين املاء؟ �ساألها الرحموين:

- اأريد ماءكم، اأحب ملوحة البحر

- نحن بحر

كل  يف  تكت�سحوا  اأن  اأري��د  جزركم،  ال  مدكم  اأري��د   -  

�سيء، اأنا غابة حمروقة، لقد دخت.

 - نحن معك«)8(. 

فاملراأة دائمة الطلب

وحني ينتقل الكاتب ملالم�سة مو�سوع احلرية اأو حترر 

فال  املجتمع،  يف  احلا�سلة  للتطورات  تبعا  امل��راأة، 

يغدو اأن يكون االأمر جمرد ف�سحة �سمن ف�ساء �سيق 

اأطاحت  لعوبة  اإن�سانة  اإىل  املراأة  خالله  حتولت  اآخر، 

بكل القيم واملبادئ، فقد اتخذت املقهى/ البار مكانا 

كالتجار  ح�سوره  على  وداومت  مكبوتاتها،  لتفجري 

الكاتب:  يقول  وغ��ريه��م.  وال�سما�رشة  واملوظفني 

»اإحدى الفتيات اللعوبات جتال�س ع�سوا برملانيا يف 

ركن مظلم من قبو بار بغداد، وهما يكرعان كوؤو�س 

اأن  دون  ال�سباح  حتى  الناب  ويقرقبان  الوي�سكي 

ترافقه اإىل البيت«)9(.

وملا كان اجل�سد ف�ساء رمزيا، ي�سمر دالالت عميقة 

من  الكاتب  تابعه  فقد  والرغبة،  باالمتالك  ت�سع 

الفر�سة  �سانحا  مرحليا،  ال�رشد  عملية  توقيف  خالل 

لتقنية فنية اأخرى بالظهور تتمثل يف تقنية الو�سف. 

قبيل:  من  والنعوت  االأو�ساف  ح�سور  جند  ثمة  ومن 

الب�سة  االأذرع  الغائرة،  العيون  املكتنزة،  االأرداف 

القومية..  وال�سيقان  املرتهلة  واالأج�ساد 

كالنحولة  ونعوت  اأو�ساف  من  �سابه  وما 

وال�سمرة والر�ساقة.. وغريها. وال �سك اأن مثل 

هذه املوا�سفات تغري الرجل، لكونه رجال، 

اجل�سدي  الفعل  ا�ستح�سار  اإىل  راأ�سا  فتقوده 

الكتمال اللذة، مع الطرف االآخر االأنثى. ويف 

هذا ال�سياق يقول الكاتب: »يف الغرفة اأح�س 

اأنه بحاجة اإىل ج�سد الزاهية.. اجل�سد اأف�سل 

وجلول  البار  من  اأف�سل  االآن،  الكتاب  من 

واحلافالت  ال�سارع  من  اأف�سل  واحل�سناوي، 

اخلانزة...«)10(.

ن�سو�س  يف  امل��راأة،  مع  الرجل  تعامل  اإن 

اأكرث  بل  النفعي،  معناه  يجاوز  مل  احلكائية،  اخلوري 

من هذا، تظهر املراأة جمرد لعبة هزلية ت�سلح للت�سلية 

وتزجية الوقت تارة، اأو ن�سوة عابرة تنتهي باخرتاق 

لتو�سيح  الكاتب  اإ�سارة، جديدة، من  ولعلها  ج�سدها. 

املراأة،  عن  الرجل  يحملها  التي  الدونية،  النظرة  تلك 

�سيء  جمرد  املراأة  هذه  فيها  ت�سبح  حدود  اإىل  ت�سل 

من االأ�سياء، ال قيمة له اإال داخل املتعة.)11(

بهذه الكيفية، تق�سى املراأة، حيث ال ينظر اإليها الرجل 

الرجويل وتكملة حلياته  لف�سائه  تاأثيثي  اإال كعن�رش 

اليومية تارة، حيث يقول يف ن�س ق�س�سي: »هل تريد 

رقية اأن تعي�س معي اإىل االأبد؟ كيف �سيكون علي اأن 

اأنه  �سوى  �سيئا  يفعل  ال  بجانبي  يوميا ج�سدا  اأحتمل 

ينظر  اأو  �ساقيه؟«)12(،  بني  ما  يفرق  كيف  يعرف 

اإليها، تارة اأخرى، كلحظة منغ�سة جالبة للمتاعب من 

خالل كرثة طلباتها، مثلما جنده يقول يف ق�سة بيت 

اأ�سافت  ثم  اأنا،  الباردة:  املراأة  »قالت  مثال:  النعا�س 

عن  اأبحث  كنت  اأج��اب:  تزوجتني؟  مل��اذا  بانفعال،: 

هو  الكاأ�س،  يف  وجدتها  اآه  فيك،  اأجدها  فلم  عواطف 

كذلك �رشب الرجل جغمة ونرث نرثتني ونفث الدخان. 

منذ اأن تزوجا وهي حتلم ببيت النعا�س، األي�ست امراأة 

اأيتها  ينق�سك  م��اذا  ثم  ت�ساءل  الن�ساء؟  جميع  مثل 

املراأة؟ ينق�سني بيت النعا�س مثل اللياتي، فعال قالت 

الرتيكة  الإنتاج  وجد  النعا�س  بيت  اإن  املت�سلطة،  اأمه 
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العمر  م��ن  اأب��ل��غ  عندما  �سترتكني،  ال��ت��ي 

عتيا«)13(.

اإىل نتيجة  واإذا كان الكاتب قد لفت االنتباه 

واملجتمع  الرجل  �سحية  امل��راأة  اأن  مفادها 

م�ستويات  على  والقمع  القهر  تعاين  معا، 

متعددة، فاإن هذه الو�سعية �رشعان ما ت�سل 

فهو  الرجل،  الطبيعي  �رشيكها  اإىل  عدواها 

وال�سيا�سة.  ال�سلطة  ملخالب  �سحية  االآخ��ر 

وهنا يلتقي االثنان، يف الكاآبة والكبت، حتى 

الفردية(.  ب�)الذات  �سمي  ما  ي�سكالن  الأنها 

قراءته  حني  ب��وزف��ور  اأحمد  القا�س  يقول 

ملجموعة )مدينة الرتاب(: »...هذه الذات التي 

اأو تطم�سها ولكنها تظل مع  الق�سة  مت�سحها 

الق�سة  ثنايا  بني  من  ا�ستحياء  وعلى  ذلك 

اخلطرة(.  املجموعة)العالقات  يف  املتميزة 

قاع  اع��ت��ب��اره��ا  ميكن  ال��ت��ي  الق�سة  ه��ذه 

اأو ال �سعورها اخلا�س... وهي يف  املجموعة 

�سكل حوار مكتوب بني رجل وامراأة. والغريب 

اأننا جند هذه الذات الفردية على ل�سان املراأة 

اأو�سح مما هي على ل�سان الرجل اإىل احلد الذي ميكن 

اأن يقول الكاتب معه )هذه املراأة هي اأنا(«)14(.

احل�شور الفني للمكان الق�ش�شي 

)املظاهر والتجليات(

ومتظهراته  بالواقع  الت�ساقا  اأك��رث  الكاتب  ك��ان  ملا 

الق�س�سية  �سخو�سه  م�ساءلة  ي��روم  وه��و  املختلفة، 

كان  فقد  واإيجابا،  �سلبا  املختلفة،  حلاالتها  ويعر�س 

ارتباطه  يف  امل��ك��ان،  بعن�رش  ارتباطا  اأك��رث  اأي�سا 

الكاتب  يتخذ  مل  لذلك،  وتبعا  واحل��دث.  بال�سخ�سية 

املكان، باعتباره مكونا ق�س�سيا يف بناء عامل احلكاية 

ح�سا�سية  من  يخلو  ال  ف�ساء  باعتباره  واإمنا  فح�سب، 

منحى  تنحو  مقاربتنا  والأن  اأي�سا.  وجمالية  ورمزية 

النظرية  للجوانب  نعر�س  فلن  باالأ�سا�س،  حتليليا 

للعمل  كمكون  ب���»امل��ك��ان«  اأ�سحابها  احتفل  التي 

والختالف  النظريات  هذه  لتعدد  نظرا  عموما،  الفني 

املرجعيات املعرفية، التي ت�سدر عن اأ�سحابها.)15(

فكيف تعامل الكاتب اإدري�س اخلوري مع هذا املكون 

منجزه  داخ��ل  له  ا�ستح�ساره  مت  وكيف  ق�س�سيا، 

اأم  واقعي  كمكان  معه  التعامل  مت  وهل  االإب��داع��ي؟ 

الكاتب،  كان  هل  وبالتايل،  رم��زي؟.  متخيل  كمكان 

يف  االأ���س��ي��اء  ت��ن��اول  يف  اأمينا  اأمكنته،  يقدم  وه��و 

اخلارجي،  العامل  يف  تظهر  كما  واأحوالها  هيئاتها 

عرب  جماليا  ا�ستخداما  الو�سف  هذا  ا�ستخدم  اأنه  اأم 

التحويالت املمكنة؟..

بالعودة اإىل جماميع اإدري�س اخلوري الق�س�سية يلفت 

انتباهنا تعدد واختالف اأف�سيته املكانية، االأمر الذي 

يف�رش كبري العناية بهذا املكون الق�س�سي الهام. فقد 

�سعى اإىل توظيف كل اأمناط الف�ساء املمكنة، ووزعها 

عنها،  التعبري  يريد  التي  واالأح��داث  الوقائع  بح�سب 

للعني  متنحه  وما  الو�سف  بتقنية  ذلك  يف  م�ستعينا 

النف�س  خبايا  اإىل  التعرف  اإمكانية  من  الق�س�سية 

الب�رشية. ومن ثمة، يح�رش الف�ساء املكاين االأول، الذي 

يبدو مهيمنا ب�سكل بارز، ممثال يف ف�ساء »املدينة«، 

فهو  ودالالت.  معاٍن  من  الكلمة  هذه  حتمله  ما  بكل 

جانبية  اأخرى  لف�ساءات  املت�سمن  املركز  الف�ساء/ 

من  وغريها  والعمارة،  واملقهى  واحل��ي  كال�سارع 

االأمكنة التي ت�سكل يف النهاية، بنيات �سغرى للبنية 

املحلية الكربى)املدينة(. ولعل جنوح القا�س، الواعي 

ق�س�سيا  القروي  املجتمع  تهمي�س  اإىل  الالواعي،  اأو 

هو  ملا  اإنتاج  اإعادة  هو  املديني،  املجتمع  ومركزية 

توؤكد  ق�س�سية«  »عالمة  هو  ل��ه.  وتكري�س  حا�سل 

»العالمة االإيديولوجية«)16(.

ولتلم�س البنية املكانية عند القا�س اإدري�س اخلوري، 

)املدينة(  ه��ي:  ق�س�سية  اأمكنة  ثالثة  عند  نتوقف 

وغري  املبا�رشة  عالقتها،  يف  و)الغرفة(  و)ال�سارع( 

ذات  يف  الق�س�سية،  وبال�سخ�سية  باحلدث  املبا�رشة 

االآن، ق�سد التمثيل ال احل�رش)17(.

ف�شــاء املدينة

من  اخل���وري،  اإدري�����س  ق�س�س  يف  املدينة  حت�رش 
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التفا�سيل  بع�س  ي�سمل  فوتوغرايف  ت�سوير   خالل 

مبو�سوعية  ال��ق��ارئ  توهم  اخلارجية  واجل��زئ��ي��ات 

ومعقولية ما ي�سفه. واملدينة التي يعنيها الكاتب، يف 

هذا ال�سياق، هي مدينة الدار البي�ساء. وقد مت االإعالن 

عنها، غري ما مرة.

اأهم  مدينة  والن�ساأة.  الوالدة  ف�ساء  البي�ساء  الدار  اإنها 

قلب  منها  يجعل  الذي  االقت�سادي  جانبها  مييزها  ما 

املغرب الناب�س. كما اأن امل�ساحة اجلغرافية، التي تتوفر 

عليها البي�ساء متكنها من احت�سان اأكرب جتمع �سكاين. 

وهذا يعنى اأنها خلية اجتماعية متج ب�سبكة من العالقات 

بني  الطبقية  الفروقات  تكر�س  وبالتايل،  والتناق�سات، 

الفئات االجتماعية، وترتكها حبي�سة ال�رشاع وال�سدام. 

يجعل  ال�سخمة،  املدينة  هذه  ي�سم  ال��ذي  الو�سع  هذا 

البي�ساوي، واملغربي بوجه عام، يفقد هويته  االإن�سان 

مبظاهرها  م�سلوبا  االأط��راف،  املرتامي  ف�سائها  داخل 

النهاية  به يف  يوؤدي  الذي  ال�سيء  املتعددة واملتنوعة، 

اإىل فقدان توازنه. يقول الكاتب: »تتمطط املدينة طرقات 

و�سوارع واأزقة واأ�سواء وبنايات عالية وبنايات واطئة، 

املدينة عن  �ستعلن  امل�ساء  هذا  وغنى، يف  فقرا  تتمطط 

جماعات  ي�رشن  الفتيات  الوقاحة،  مبنتهى  نف�سها 

طرف  من  اجلميع  يراقب  واجلميع  جماعات  وال�سبان 

خفي«)18(، حيث يقدم اخلوري املدينة كف�ساء مكاين 

اخلوري  وي�ستمر  املمكنة.  التناق�سات  كل  ي�سم  منفتح 

و�سفية  م�ساهد  له  فيخ�س�س  الف�ساء،  هذا  تق�سي  يف 

واالإديولوجية  الذاتية  االإ�سقاطات  بع�س  من  تخلو  ال 

غري  �سوؤونها  وراء  راك��دة  املدينة  تبدو  حيث  اأحيانا، 

املرء  فتعطي  بنف�سها...  اإال  تهتم  وال  بالب�رش،  عابئة 

اإح�سا�سا بالغربة وال�سياع. 

وق�سد ا�ستكمال ال�سورة احلقيقية لهذه املدينة، جند 

عالقتها  يف  املدينة  ر�سم  يف  نف�سه  يجهد  الكاتب 

وتنك�سف  االأ�سياء  تتعرى  حيث  النا�س،  مع  احلميمة 

املدينة  هذه  داخل  الفرد،  يعي�س  وهكذا  الغوام�س. 

الكاتب:  يقول  للقوي.  اإال  فيها  التي ال حكم  الطبقية، 

اأدخن واأحدق يف وجوههم. كان هناك تباعد  » كنت 

الأنهم  جميعا  معهم  تعاطفت  لكنني  وبينهم.  بيني 

اأغري  ب��داأت  املدينة.  هذه  يف  اأ�سقياء  جمرد 

ل�ست  اأين  رغ��م  معهم  اأندمج  حتى  حديثي 

اأف�سل منهم. كنا جميعا اأ�سقياء«)19(.

املالم�سات  ه���ذه  ع��رب  اخل����وري،  يتو�سل 

املكانية، اإىل اأن ف�ساء املدينة ميوج مبختلف 

التناق�سات االجتماعية منها والنف�سية. اإنها 

ف�ساء �سبابي وقامت، بل هي ف�ساء للمجهول 

العزم  يبقى  ذل���ك،  وم��ع  للخوف.  ومبعث 

منت�سبا الإدراك حقيقة هذه املدينة، والتوغل 

التي  االجتماعية،  الطبقات  عامل  خبايا  يف 

عند  ال��روؤي��ة،  تتحول  ذل��ك  ووف��ق  ت�سمها. 

الأ�سياء  ماكرو�سكوبي  عر�س  من  اخل��وري، 

وعالمات املدينة، اإىل عر�س ميكرو�سكوبي، 

الباطنية  املظاهر  على  الرتكيز  يتم  حيث 

اكت�ساف  ويظل  والعالمات،  االأ�سياء  لهذه 

الفرد  اإح�سا�س  يف  الراب�س  الهاج�س  املدينة 

»�ساألها الرحموين: ماذا تفعلني هنا بال�سبط؟ 

املدينة  واأكت�سف  فقط  اأت�رشد  رحمة:  اأجابت 

واأكت�سفكم..«)20(.

لقد ق�سد اخلوري، ب�سكل اأو باآخر، اإىل ف�سح 

من  حتويه  ما  بكل  الكبرية،  املدينة  ه��ذه 

اإثارة جمموعة  اإىل  اأكرث من هذا، عمد  تناق�سات، بل 

ال�سورة  رغ��م  املدينة،  تتخبطها  واأزم���ات  ق�سايا 

بهند�ستها  باهرة  كمدينة  بها  تظهر  التي  اجلمالية، 

من  الغربية،  احل�سارة  على  وانفتاحها  املعمارية 

فالدار  وغريها.  والعمل..  وال�سكن  النقل  اأزمة  بينها 

مدينة  الكاتب،  نظر  يف  ق�س�سي،  كمكان  البي�ساء، 

باهرة  اآن،  يف  ومنغلقة،  منفتحة  متناق�سة  كبرية، 

مدينة  ومنرية.  مظلمة  ب�سلطتها،  وقاهرة  بروعتها 

بك�ل  واإمن��ا  فح�سب،  وعماراتها  ببناياتها  لي�ست 

عالقاتها وامتداداتها.  

تبقى االإ�سارة اأخريا، اإىل اأن ف�ساء املدينة الق�س�سي، 

ين�سطر  ال�سخو�س  خمتلف  داخ��ل��ه  تتحرك  ال���ذي 

وال��دروب  ال�سوارع  يف  يتمظهر  خارجي  ف�ساء  اإىل: 

يف  يتمظهر  داخلي  وف�ساء  واالأح��ي��اء...  والطرقات 
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يبقى  ذلك،  رغم  اأنه  اإال  والبيوت...،  الغرف 

فاملدينة  مغلقا.  ف�ساء  ب�سقيه،  الف�ساء  هذا 

)اأقفا�س(  على  ينطوي  اأكرب  )قف�س(  »هي 

واإيديولوجي  �سغرى. هي قف�س طبوغرايف 

اأي�سا«)21(. 

ف�شـــاء ال�شارع

ف�ساء  بعد  مبا�رشة  ال�سارع  ف�ساء  ياأتي   

املدينة، فهو جزء ال يتجزاأ منها. ف�ساء يتحرك 

االإن�ساين  ن�ساطهم  ويوا�سلون  داخله  النا�س 

املتنوع. هو اأكرث من جغرافية، من حيث اإنه 

اخليط الفا�سل بني عاملني: عامل ال�رش وعامل 

وتعلن  االأ���رشار،  تنك�سف  ال�سارع  يف  اجلهر. 

االأعماق عن خفاياها فت�سطخب املظاهرات، 

واالختطافات،  واجلنازات،  االأفراح،  وتنعقد 

واالغتياالت وما اإليها.

الكاتب  جند  ق�س�سيا،  وم�ساحبته  ال�سارع  ذكر  ومع 

تف�سيال  ي��رتك  فال  بو�سفه  يعنى  اخل��وري  اإدري�����س 

ت�سادفنا  وهكذا  فنيا.  ووثقها  بها  اأمل  اإال  جزئية  اأو 

متاجر.. وغريها.  وواجهات  واأك�ساك  ودروب  اأر�سفة 

واحتكاكه  غليانه  يف  ال�سارع  حركات  تطالعنا  كما 

عبدو  »ك��ان  الكاتب:  يقول  والعابرين.  بال�سكان 

�سوارع  املزدحمة،  البي�ساء  ال��دار  �سوارع  يف  ي�سري 

ف�ساء  اإىل  تف�سي  ق�سرية  واأزق��ة  وعري�سة،  طويلة 

يخربنا  ذل��ك  اإىل  اإ�سافة  ث��ق��ي��ل«)22(.  لكنه  مطلق 

الكاتب، عرب م�ساهد و�سفية ل�سوارع املدينة، ببع�س 

عالمات و�سمات هذه ال�سوارع. فثمة »ال�سارع االأنيق 

احلي  اإىل  »يف�سي  ال��ذي  ال�سارع  وثمة  ك�سكانه«، 

مثل  »يت�سكل  الذي  الكبري  ال�سارع  وهناك  اليهودي«، 

�سريك رديء«. واملالحظ، اأن ما مييز ف�ساء ال�سارع، 

املراقبة  تلك  ومنفتح،  �سا�سع  كمكان  اخل��وري،  عند 

بع�س  ف�سوال  ميار�سها  التي  الب�رشية،  واملتابعة 

الرواد بع�سهم البع�س. والوا�سح اأن اخلوري مل يكتف 

واإمنا  واقعي فح�سب،  وف�ساء  كاإطار  �سارعه،  بتقدمي 

ما  وو�سف  املختلفة  ت�سكالته  ر�سم  يف  جهدا  بذل 

ال�سورة  اأحداث ووقائع، من خالل  داخله من  يجري 

بنا�سه  الف�ساء/ال�سارع  هذا  جتمع  التي  العالئقية، 

وجمهوره على اختالف م�ستوياتهم االجتماعية.   

ف�شـــاء املقهى

الفئات  كل  ي�ستوعب  ال��ذي  املكان  املدينة  مقهى  تعد 

�سائر  يف  مهما،  حيزا  اخل���وري  ل��ه  اأف���رد  االجتماعية. 

ن�سو�سه الق�س�سية، عرب املتابعة والو�سف الدقيق. واأهم 

ي�سكل  كونه  الف�ساء  هذا  بخ�سو�س  ت�سجيله  ميكن  �سيء 

ف�ساء م�ستقرا الأبطاله. يقول الكاتب: »لي�س للدراري بديل 

ويتناق�سون  وي�رشبون  ياأكلون  ففيها  املقهى،  غري  اآخر 

من  بع�سا  بع�سهم  ويقبلون  ويتخا�سمون  وي�سحكون 

الزم��ة  املقهى  كانت  وال�����رشب..  وال�سحك  احل��ب  ف��رط 

يومية لهم«)23(، وعليه فال املدينة وال ال�سارع ا�ستطاع 

ف�ساء  احت�سنها  كما  الق�س�سية  ال�سخ�سية  احت�سان 

االطمئنان  يبعث على  الذي  الوحيد،  امللجاأ  املقهى. فهي 

والتاأمل واملحا�سبة النف�سية والتذكر، بل هي املكان الذي 

ي�ساعد على التالقي والتعارف، من ناحية، واملكان الذي 

يج�سد بع�س اأنواع ال�رشاع والتنافر، من ناحية ثانية.

ملختلف  ملتقى  اإىل  املقهى  تتحول  ذل��ك،  على  وبناء 

النماذج الب�رشية الهاربة من امل�ساكل وامل�ساغل اليومية. 

يقول الكاتب: »هنا يتواجدون هنا يح�سون اأنهم ميتلكون 

هذا املكان ولي�س اأحد اآخر غريهم«)24(. عالوة على ذلك، 

تتحول املقهى اإىل مكان للمعاينة واملراقبة.

ويقا�سمه  يقابله  اآخر  ف�ساء  املقهى،  جانب  اإىل  وثمة، 

االأهداف، هو ف�ساء احلانة. واأهم موا�سفاته اأنه مكان 

مريح تلفه احلرية من كل جوانبه، بل هو مكان لل�رشب 

والتدخني واالإدمان والرثثرة والتحديق والغمزات ذات 

املعنى وكذا تفتيت املطلق والغياب الكلي عن العامل. 

باختالف رغبات  اإنه مكان منفتح على عوامل تختلف 

املرتادين. يقول الكاتب: »كل واحد ي�سكل عاملا خا�سا 

ال  والرغبات:  االأهداف  من  كثري  يف  يلتقون  لكنهم  به، 

وعي بالزمن، ال وعي بالذات، ال وعي باالآخرين«)25(. 

اإىل ما يف هذا االنفتاح  التلميح  القا�س  اأن يغفل  دون 

املطلق من مظاهر جت�سم انحالال اأخالقيا وا�سحا يتمثل 

يف �سلوكيات بع�س ال�سخو�س الق�س�سية/الواقعية. 
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ف�شـــاء الغرفة

ال�سخ�سية  فيه  تتحرك  مكان  اأ�سيق  الغرفة  متثل 

الق�س�سية. اإنها على حد تعبري با�سالر »ت�سكل عاملنا 

يقظتنا،  اأح��الم  منار�س  فيها  اإذ  وج��ودن��ا  وجوهر 

خالله  من  ن�ستعيد  ال��ذي  الوريف  الهدوء  ون�ست�سعر 

ذكرياتنا املوا�سي، ونخطط مل�ساعرنا«)26(.

بالبناء  يتعلق  م��ا  ك��ل  يقدم  اخل���وري  جن��د  وه��ك��ذا 

اأو  وال�سيق  املوقع  حيث  من  للغرفة  الطوبوغرايف 

اأكانت  اأ�سياء،  من  الغرفة  حتتويه  وما  بل  االت�ساع، 

و�سيعة اأم رفيعة. واملالحظ اأن اأ�سياء هذه الغرفة اأو 

قاطنها،  يحياها  التي  الو�سعية  تلك  اإىل  حتيل  تلك، 

الغرفة هنا، ت�سبح  اإن  وانفراجا.  تاأزما  فرحا وقلقا، 

مكانا يحفل باالأ�رشار واملعاين، وف�ساء ي�سمح للنف�س 

االإن�سانية اأن تتعرى قليال لتجابه ذاتها بعيدا عن كل 

رقيب اأو غريب. يقول الكاتب: »نظر اإىل �سقف الغرفة 

الغرفة على كل حال  كانت عيناه م�سدودتني )لي�ست 

غرفة تعذيب( كان ي�سرتخي ويفرغ تعبه اليومي فوق 

الأنها  وهادئة  اآمنة  غرفة  اإنها  الهزاز«)27(.  الكر�سي 

يف انغالقها بعيدة عن اأعني املدينة. 

النف�سية  احل��االت  بتلون  الغرفة  تتلون  لذلك،  وتبعا 

التي تعرفها ال�سخ�سية املحور. وذلك حني ت�ستح�رش 

الغرفة واقعها لتحيا وعيها بنف�سها، فتبدو مكانا اآمنا 

يتم  ونوافذها  اأبوابها  تغلق  االأ�رشار. وحني  يف�سي  ال 

والأنها  تردد  اأو  خوف  دون  الفعل/االأفعال  مبا�رشة 

من  هربا  اإليه  يق�سد  ملجاأ  خري  الغرفة  ت�سبح  كذلك 

الواقع املر ورغبة يف ن�سيانه والتمل�س منه. 

وبني هذا وذاك، يقربنا الكاتب من ف�ساء الغرفة حني 

ي�سري اإىل ما يدور داخلها من حوارات ونقا�سات. والأن 

الغرفة  �سجني  والزمن  الواحد  الزمن  �سجينة  الغرفة 

من  تتحرر  اأن  الغرفة  لهذه  البد  كان  فقد  الواحدة، 

العامل  على  نافذتها  تفتح  عندما  وذلك  انغالقيتها، 

النافذة  من  الزاهية  »اأطلت  الكاتب:  يقول  اخلارجي. 

قوية  اخل��ارج  يف  ال�سم�س  تعال،  عبدو،  على  ون��ادت 

واملدينة م�سهدة مثل الفران. مل اأقم من مكاين..نادت 

���رشودي،  من  فانتف�ست  اأخ��رى..  مرة  الزاهية  علي 

قمت اإىل �رشفة النافذة واأطللت: حتت العمارة يقب�س 

ام��راأة  مطاردة  بتهمة  �ساب  على  احتياطي  �رشطي 

الغرفة/ تنفتح  وهكذا  ال�سارع..«)28(.  يف  متزوجة 

النافذة على املدينة، ومن خالل هذه االإطاللة ي�سعر 

الهواء،  ي�سم قليال من  االرتياح حيث  املرء بنوع من 

اإال اأنه �رشعان ما ي�سارع اإىل اإغالقها حني حت�رش اإىل 

ال�سماع هدير ال�سيارات واحلافالت والدراجات النارية 

و�رشاخ املارة الذي يحطم االأع�ساب ويوترها.

ف�شـــاء اجل�شد

اإدري�س اخلوري، كما حت�رش  يح�رش اجل�سد يف ق�س�س 

االأمكنة االأخرى، بنف�س القيمة والرتكيز ملا ي�سكله هذا 

مركزية  اأهمية  من  الق�س�سية،  ال�سخ�سية  لدى  اجل�سد 

العامل  يف  اأ�سياء  م��ن  ب��ه  يت�سل  م��ا  وبكل  ورم��زي��ة، 

املراآة...وكان  اأمام  االآن  »اإنه  الكاتب:  يقول  اخلارجي. 

اأن يغادرها حتى يتحقق من اكتمال  اأنه ال يريد  يبدو 

وتنمو  امل��دارك  تكرب  عندما  وهكذا،  ���س30.  ج�سمه« 

احلوا�س يكرب معها االإح�سا�س باجل�سد وباأهميته، ورمبا 

بذلت جهود ق�سوى لكي يحافظ الفرد على �سالمة ج�سده 

حتى يبدو اأكرث ات�ساقا وان�سجاما »ملاذا ال يهتم بنف�سه؟ 

كل  اأن  من  وحتقق  جديدي  من  نف�سه  راأى  املراآة  اأمام 

�سيء على ما يرام واأنه �سغري بالن�سبة للبع�س ومقرف 

بالن�سبة للبع�س االآخر ومكروه بالن�سبة للبع�س، لكنه 

جميل بالن�سبة اإىل نف�سه«)29(.

فاإن  والرغبة،  باالمتالك  اجل�سد  وج��ود  ارتبط  وملا 

�ساحبه يعلن �سفره املطلق نحو حتقيق الذات. يقول 

وال��دفء  االنت�ساء  حت�س  الزاهية  »كانت  اخل���وري: 

عط�سى،  ك�سجرة  املتقطعة  اأو�سالها  عرب  ي�رشيان 

وتخيلت اأنها حممولة اإىل عامل اآخر وردي، وقد ن�سي 

عبدو نف�سه فوق ج�سد الزاهية، لكن الزاهية كانت قد 

رغبت يف ذلك«)30(. وبح�سول الرغبة، ي�ستعل اجل�سد 

يف  الن�سوة  وتدب  اللذة،  لتكتمل  نظريه  على  وينادي 

املراأة  ج�سد  ح�سور  يكون  ثمة  ومن  االأع�ساء.  �سائر 

ح�سورا مربرا حيث اجلاذبية واالإغراء، مثلما جند يف 

مقطع ق�س�سي: »مرت فتاة جميلة فراآها البع�س من 

البع�س من اخلارج«)31(،  ا�ستهاها  الداخل يف حني 
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اأو  حرارته  اجل�سد  ويفقد  الرغبة  تغيب  حني  اأنه  غري 

بال  ت�سبح  الرغبة  ف��اإن  ب��ال��ربود،  �ساحبه  ي�ساب 

االأخرى،  هي  وهويتها  حرارتها  �ستفقد  الأنها  معنى، 

اجل�سد  ي�ستطع  مل  واإن  واح��د.  طرف  عن  ت�سدر  حني 

حتقيق ذاته اأو اأن يكون ج�سدا حقيقيا، كاأي ج�سد يف 

العامل، فمعنى ذلك اأنه يعلن عن �سمته وموته. 

املكانية  واالإح��االت  املوؤ�رشات  هذه  خالل  من  لعله، 

يف  الكاتب  اأن  تبني  اخلور،  الق�س�سي  املنجز  داخل 

ر�سده لهذا املكون الف�سائي ي�سدر عن وعي معريف 

وجمايل، حيث احلديث عن املكان اأو و�سفه ق�س�سيا، 

يحمل  كف�ساء  واإمنا  فقط،  كجغرافية  و�سفا  يكن  مل 

تن�ساأ  التي  التفاعالت،  ر�سد  خالل  من  اأعمق  دالالت 

بينه وباقي العنا�رش االأخرى.

خال�شة تركيبية

تقدم جتربة اإدري�س اخلوري الق�س�سية، �سورة تقريبية 

عن الق�سة الق�سرية باملغرب، من خالل ما مل�سناه من 

الق�س�سي، �سواء تعلق  اأفق فني وجمايل طبع حمكيه 

اأو  وعواملها  ال�سخ�سيات  ف�ساء  عن  باحلديث  االأمر 

تعك�س  املكاين. جتربة  بعده  الف�ساء يف  عن  احلديث 

فتمثيل  داخله.  يتحرك  الذي  املجتمعي  بالواقع  وعيا 

من  ذلك  يظهر  اخلوري  لدى  ال�ساغل  الهم  كان  الواقع، 

خالل اعتماده ال�سورة الفوتوغرافية لالأ�سياء والعالمات 

كما هي يف العامل اخلارجي، وبالتايل ت�سبح كتابته 

كتابة ب�رصية ت�سف حركية الواقع و�سريورته، وتاأبى 

اإنها  بل  طبقتها،  موقع  عن  الرتفع  االأحوال  من  بحال 

ت�سايرها فنيا واجتماعيا، كما عرب عن ذلك ذات حوار.

لقد كان اخلوري، وهو يعر�س ملختلف احلاالت واملواقف 

االإن�سانية ويقدم �سورا ملظاهر وجتليات االأمكنة، قريبا 

مع  يتفاعل  وهو  اأنه  غري  املجتمع،  �رصائح  كل  من 

الواقع ويرتبط به ارتباطا قويا، من خالل التعبري عن 

فاإن متابعته  االإن�سان، يف �سمته واحتجاجه،  م�ساعر 

لهذ امل�ساعر وتفاعله مع اأجواء اليومي والهام�سي، مل 

مينع من ح�سول املتعة احلكائية.

بهذا املعنى اأو ذاك يظل الكاتب اإدري�س اخلوري، كاتبا 

الق�سرية  الق�سة  من عيار ثقيل، بل فار�سا من فر�سان 

باملغرب، ومرجعا من مراجعها العليا، بامتياز.  

الهوام�س واالإحاالت

للق�سة  الوطني  املهرجان  خالل  األقيناها  التي  ال�سهادة  ن�س  انظر   -  1

ببني مالل 14-15 ماي 2010.  اإدري�س اخلوري.  الق�سرية. دورة  املغربية 
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وما  واأحداث  م�ساهد  من  احلياة  متنحه  مما  التعبريية  طاقتها  ت�ستمد  منيمة 

تفرزه الذات من مواقف واختيارات. �س: 5-3

3 - ق�سة: مثل وجه مثل كل الوجوه. مدينة الرتاب. �س: 93

4 - ق�سة: من كل حدب و�سوب. البدايات. �س: 103

5 - ق�سة: ما وراء اللعبة. مدينة الرتاب. �س:49

6 - ق�سة: يف البحرية. االأيام والليايل. �س: 137

7 - ق�سة: ما وراء اللعبة. مدينة الرتاب. �س:52

8 - ق�سة: من كل حدب و�سوب. البدايات. �س:108

9 - ق�سة: والدة. مدينة الرتاب. �س: 9

10 - ق�سة: االأيام والليايل. البدايات. �س: 58 

11 - ميكن العودة اإىل قراءة مف�سلة بعنوان: جدل الثابث واملتغري يف ق�س�س 
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احلديث عن الكاتب واالإعالمي اإدري�س اخلوري ي�ستدعي بال�رشورة ا�ستح�سار، لي�س 

الالمعني يف  الواقعية  الق�سرية  الق�سة  اأحد كتاب  االإبداعية، باعتباره  فقط جتربته 

كواحد  اخلا�سة،  حياته  م�سار  ا�ستح�سار  اأي�سا  واإمنا  العربي،  العامل  ويف  املغرب 

اأبناء الطبقة املغربية الفقرية، ممن كر�سوا جمهودا خا�سا وذاتيا من اأجل بناء  من 

واالإعجاب  والنقدية  االإعالمية  واملتابعة  ال�سهرة  من  يكفي  ما  حاز  اإبداعي  »جمد« 

والفريد يف احلياة  املتميز  اإىل جانب ما ميثله �سخ�سه  ال�سواء، هذا  »ال�سعبي« على 

اليومية من ح�سور حمبب يحفل بال�سخرية والنميمة البي�ساء والتعليقات الالذعة، 

�سواء بني اأ�سدقائه وزمالئه اخلل�س اأو مع النا�س الب�سطاء والعاديني الذين ي�ساركهم 

وي�ساركونه بع�س ف�ساءات احلياة املخ�سو�سة يف هذه املدينة اأو تلك.

اإدري�س اخلوري 

الكاتب العمومي الكبري

�ساعر وت�سكيلي من املغرب

عزيز اأزغاي



للق�سة  جُم��ي��دا  ك��ات��ب��ا  لي�س  واخل����وري 

من  اأي�سا  يعترب  واإمن��ا  وح�سب،  الق�سرية 

الذين  القالئل  املغاربة  ال�سحفيني  بني 

قد ال يفرق القارئ، يف اأحيان كثرية، بني 

واالإبداعية  ال�سحافية-املهنية  كتاباتهم 

اخلال�سة، فحيثما و�سع قلمه، ثمة ح�سور 

جميل وطريف لذات الكاتب امل�سبعة بتلك 

الروح النقدية الالذعة وغري املجاملة، اإىل 

اأن الذي ال يعرف اخلوري عن قرب  درجة 

م�ساركته  على  ب�ساطة،  بكل  يجروؤ،  ال  قد 

مائدته اأو جل�سته اخلا�سة، مادامت ت�سبقه 

�رشاحته  حولت  التي  االإ�ساعات  من  كثري 

اإىل  واآرائ����ه  مواقفه  م��ن  كثري  وو���س��وح 

اللفظي  منجم للعدوانية املجانية والعنف 

اجلاهز.

عمال  لي�ست  اخلوري  اإدري�س  عند  والكتابة 

اآليا يلجاأ اإليه مثلما يلجاأ اأي موظف ب�سيط 

الواجب  �سلطة  بفعل  مرغما  عمله  مقر  اإىل 

بذلك  لي�ست  اأنها  كما  وال��ع��وز،  واحلاجة 

بغنجه  اأو  بجربوته  يغرينا  ال��ذي  ال�سحر 

واجل�سدية  النف�سية  املتعة  تلك  لتحقيق 

واإمنا  اليومية،  حياتنا  يف  لدينا  املفتقدة 

باحلياة  وباالآخر،  بالذات  �سقي  وعي  هي 

وبالعامل، هي قلق موؤثث بكثري من االأ�سئلة 

ذلك  كل  املربكة،  والتفا�سيل  امللغومة 

وحقيقية  م�ساعفة  قيمة  حتقيق  اأجل  من 

اإىل ذلك  بها  والو�سول  القلقة،  الذات  لهذه 

النوع من التوازن املفقود الذي يحقق لها 

ن�سوتها ال�رشية.

بهذا املعنى ت�سبح الكتابة ع�سوا جديدا ين�ساف اإىل 

باقي اأع�ساء ج�سد الكاتب البيولوجية، حا�سة يقي�س 

بها الواقع واالأ�سياء كما االأ�سخا�س والكائنات. وقد 

يجد الكاتب نف�سه يف اأحيان كثرية اأمام ع�رش حلظة 

االإبداع، ال �سيما حني يتعلق االأمر بتلك الكتابة التي 

العابر  من  اليومية،  احلياة  بحر  من  ماءها  جتلب 

املعي�س.  ال��واق��ع  يف  واله�س  واملن�سي  واملهم�س 

ق�سة  كاتب  يعترب  الذي  اخلوري،  يفاجئنا  ال  لذلك 

واقعية بامتياز، حني يقر باأن امل�سهد اليومي �سديد 

الواقعية  واإحاالته  ودالالت��ه  رموزه  لكرثة  التعقيد 

مليء  لكونه  اإ�سكايل  م�سهد  اإنه  والفانطا�ستيكية، 

باملفارقات.

لغته  »تربية«  يف  يجتهد  ما  ع��ادة  الكاتب  والأن 

االإب��داع��ي��ة  االأن����واع  ت�سنيفات  داخ���ل  اخل��ا���س��ة 

املعروفة، ويرعاها بعيدا عن بع�س التمايزات التي 

اخلوري  فاإن  الواحد،  االإبداعي  اجلن�س  داخل  تخلق 

بعوامل  خربته  وبفعل  وح�سا�سيته  بحد�سه  ا�ستطاع، 

ومعرفته  القاع،  م��دن  ال�سفلى«،  »امل��دن  واأ����رشار 

اليومية،  تداولهم وتوا�سلهم  اأنا�سها ولغات  بطباع 

تكون  تكاد  وق�س  حكي  لغة  لنف�سه  ي�سنع  اأن 

خم�سو�سة، انفرد بها لوحده داخل امل�سهد ال�رشدي 
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لغة  �سائد.  لغة حكي مغايرة ملا هو  اإنها  املغربي. 

ب�سيطة، �سل�سة وملغومة، حيث ت�سكل بع�س مفرداتها 

بنائها  اإ�سمنت  املغربية  العامية  للغة  املنتمية 

املفردات  تلك  ت�سبح  تكاد  بل  الف�سيح،  اللغوي 

الذي  واملده�س  اجلميل  االإغ��راء  مبثابة  »الدارجة« 

ي�سدنا اإىل ملح الن�س ويغرينا مبحبته وم�ساحبته.

حياته  عن  كثريا  تبتعد  ال  اخل��وري  كتابات  معظم 

الذاتي  واإح�سا�سه  اخلا�سة  م�ساهداته  عن  اليومية، 

بفظاعة الواقع و�سعوبة متا�سك الفرد االأعزل داخل 

التنا�سخ  عن  تكف  ال  التي  املقالب  تلك  مقالبه، 

االأماكن  غرينا  كلما  وحدتها  �رشا�ستها  وم�ساعفة 

اإنها  الواحدة.  املدينة  داخ��ل  واالأو���س��اط  والوجوه 

الطبقي،  مبعناه  ال�سيا�سي  الن�سال  تدعي  ال  كتابة 

القطارات  مواجهة  يف  نف�سها  ت�سع  ال  اأنها  كما 

ال�سالة اأو العوا�سف ال�سارية... بقدر ما تك�سف عن 

ذلك االنحياز النا�سج وال�سعب الذي يجعل الكاتب 

حرا يف اختياراته ويف اأفكاره، طليقا مثل ريح تهب 

يف اجتاه الغمو�س الذي يلف من ي�سنعون �سيا�سات 

التهمي�س و»امل�سادرة التي تفرغ النا�س من عمقهم 

اأمام  منبطح  قطيع  جمرد  اإىل  وحتيلهم  االإن�ساين 

العتبات..«، �سواء تعلق االأمر بالذين ي�سي�سون النا�س 

اأو الذين ي�سعون اأنف�سهم يف الطرف النقي�س ملنطق 

لعبة ال�سيا�سات ال�سيارة. ف�سال عن ذلك، فهي كتابة 

تتوق اإىل »التحرر من اأغالل الكتب و�سلطة املوؤ�س�سة 

املهيمنة«، وال �سيء يدفع �ساحبها الإر�ساء القارئ 

املفرت�س الذي كان– يف وقت م�سى– ي�سكن راأ�سه، 

القلم لكتابة ما يخطر بباله، مادام هذا  كلما حمل 

القارئ نف�سه قد يتحول اأحيانا اإىل »رقيب 

اأنفا�سه  يح�سي  الكاتب،  ذاكرة  فوق  يجثم 

الالهثة عرب ال�سفحات«.

اأي�سا، وهو ابن الطبقة املغربية  واخلوري 

اإعالن عدم  الفقرية بامتياز، ال يتورع يف 

من  معينة  لف�سيلة  اأق�سد  للفقراء،  حبه 

تخ�سي�س  يف  يتواَن  مل  اإن��ه  بل  الفقراء. 

كثريا  ترت�سد  ومقاالت  ق�س�سية  ن�سو�س 

من ال�سلوكات املعيبة ال�سادرة عن بع�س 

هوؤالء. واملق�سود تلك الفئة التي جتد متعة 

كبرية يف ت�رشيف اإحباطاتها وانفعاالتها 

عدوانية  ممار�سات  �سكل  يف  ومكبوتاتها 

الفئة  تلك  اإنها  اأمثالها.  من  الفقراء  جتاه 

اإق��ن��اع  يف  وتطمع  نف�سها  جتهد  ال��ت��ي 

بغري  واالأحداث  احلقائق  بتغليف  االآخرين 

قليل من املربرات اله�سة امل�ست�سلمة للك�سل 

وعدم الرغبة يف جتاوز الواقع ومثبطاته. 

العي�س  ي�ست�سيغون  اإنها نوعية من ب�رش ال 

اإال يف كنف �سلطة قاهرة مت�سلطة متعالية، 

دومنا اأي طموح اأو رغبة يف ا�ست�رشاف اأفق 

اآخر. 

اإدري�����س  �سخ�سيات  بع�س  ت��ب��دو  ه��ك��ذا 

املوا�سعات  وهم  اإىل  م�سدودة  الق�س�سية،  اخلوري 

كائنات  جمرد  منها  جعل  مما  املتوهمة،  البالية 

ق�سبية، رغم كونها تتنف�س هواء الع�رش ومت�سي يف 

االأ�سواق، وتلتقي الكاتب يف بع�س حاناته واأمكنته 

االأثرية على امتداد الوطن.  
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ويلكن�سون واملحاور

ويلكن�سون:ويلكن�سون: v

\  �أمنيتي �أن ي�سل ماكتبته �إىل من يعنيهم �لأمر فعاًل، �لعمانيون �أنف�سهم..

ُعمان غنية بالكتابات �لرثّية وحقول �لبحث و�لدر��سة، لكن �ملهمة �ساقة.. \

حـوار
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جون �سي ويلكن�سون 

�أحد �أهم �لباحثني �ملرجعيني فـي �لدر��سات �لُعمانية

مركزية االقليم الُعماين..  مثل حمور درا�ساته التاريخية

جون كارفن ويلكن�سون John C Wilkinson باحث متخ�س�ص ملنطقة جنوب 

الباحثني  اأهم  من  واحد  فهو  مان. 
ُ
ع وباخل�سو�ص  العربية  اجلزيرة  �رشق 

الربيطانيني املهتمني بتاريخ املنطقة منذ نهاية العقد اخلام�ص من القرن 

املن�رشم ورمبا حتى اليوم، كونه عا�ص فرتة ع�سيبة من تاريخ املنطقة 

يف  واملنعطفات  والتغريات  اال�سكاالت  عقد   – ال�ستينيات  وباالأخ�ص 

املنطقة وما �سيوؤول اإليه الو�سع الحقا – من تغيري جذري يف تكوين دول 

املنطقة واأي�سا يف احلياة واملعي�ص.

كاتب واأكادميي من ُعمان

حوار: طالب املعمري                  ترجمة: اأحمد ح�سن املعيني

توجهه يف �لبحث �جلاد بعيدً� عن �لإ�سهار �أخرجه 

من د�ئرة �لأ�سو�ء �لر�سمية.. 

كتاب »�ملاء و��ستقر�ر �لقبائل«، يجيب على �لكثري 

من �لأ�سئلة، لكن تعريبه جاء ناق�سًا..

v

v



)اخلليجي(  باملكان  ارتبط  ويلكن�سون  �سي  جون 

القلب  ه��ذا  بقلبه،  ق��ال-  م��ا  ح�سب   – ��م��اين 
ُ
وال��ع

�سيقوده- ح�سب ما قال اأي�سا-  اىل ا�سكاالت و�سوء 

فهم من قبل حكام املنطقة يف تلك الفرتة الزمنية 

– ال�ستينيات- مما جعله يف حمل »غري مرحب به« 
وباحثًا ثقيل الظل و»عليه اأن يغادر املنطقة«.

يف هذا احلوار الذي اأجريته يف مقر جملة نزوى منذ 

االآن  يظهر  اأن  قدره  لكن   ، االأدراج  فرتة ظل حبي�ص 

بتجديد االرتباط بالباحث االأكرث �سهرة يف الدرا�سات 

ُعمان  عن  العديدة  فدرا�ساته  »الالحقة«  مانية. 
ُ
الع

وح�سورها  وامتدادها  احلايل  اجلغرايف  باقليمها 

»قدميًا« يف اخلليج العربي و�رشق اأفريقيا – درا�سات 

ال غنى عنها لكل باحث ودار�ص كونه اأحد االأ�ساتذة 

مانية.
ُ
املرجعيني يف الدرا�سات الع

�سي  جون  اأو  ويلكن�سون  كارفن  جون  مع  احلديث 

اأم�سى  حيث  املنطقة  تاريخ  عن  حديث  ويلكن�سون 

عن  وينقب  يبحث  �سنة  اربعني  من  اأك��رث  الباحث 

تاريخ املنطقة وقد تعلم اللغة العربية- لكنه- بداأ 

الكثري من  ان  الكثري من مفرداتها، كما  ن�سيان  يف 

الدار�سني ال يعرفونه رغم اأهمية درا�ساته – وهنا- 

]�سهادة وبيليوغرافيا[ عنه للتعريف به وو�سعه يف 
املكانة التي تليق به كباحث جمتهد ر�سني.

كذلك اأ�سدر الباحث كتابه:

 )Ibadsim origens and early development in oman(  

مان( 
ُ
ع يف  املبكر  والن�سوء  االأ�سل  )»االبا�سية« 

اآخر طبعة من هذا الكتاب  بطبعات متعددة وكانت 

يف نهاية العام 2010م من جامعة اك�سفورد.

يف هذا احلوار اأجاب الربوفي�سور ويلكن�سون عن 

بع�ض الأ�سئلة و�سكت عن البع�ض الآخر.. 
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والدرا�سات  الكتابية  املغامرة  اىل  انحزت  لقد   \

بعيد  قطر  حول  وال�سيا�سية  التاريخية  اجلغرافية/ 

عن وطنك كُعمان.. ما الهدف من ذلك؟

البحثية  حياتي  ع��ن  ب�سوؤايل  ح���وارك  ب���داأت  لقد 

 
ٍّ
واالأكادميية، وكيف ق�سيتها يف درا�سة قطٍر ق�سي

ترتكز  واإجابتي  مرة،  الأول  عرفتها  عندما  كُعمان 

خالل  ُعمان  وج��دُت  اأنني  هو  االأول  �سببني:  يف 

الثاين  اأما  لالهتمام.  مثرياُ  رائعًا  بلداً  عملي  فرتة 

فيرتكز يف حقيقة عدم وجود درا�سات حقيقية يف 

اأوروبا عن الكتابات الرثّية التي ُكتبت عن ُعمان- 

وهي كتابات األقت ال�سوء على فرتة بزوغ االإ�سالم 

وا�سعًا  حقاًل  ُعمان  يف  اأجد  جعلني  مما  ون�ساأته- 

من  هناك  يكن  فلم  �ساقة،  مهمة  كانت  للبحث. 

باحثني يدر�سون هذا القطر غريي، ولو اأنني در�سُت 

االأو�سط  ال�رشق  يف  هامة  اأخرى  منطقة  اأية  تاريخ 

حلظيُت بال �سك ب�سهرٍة اأو�سع، اإال اأنني قد جنيُت من 

اختياري هذا عائداً من نوٍع خا�ص.

والك�سوفات ملناطق بعيدة  الدرا�سات  هل هياأت   \

اأجل  من  الآخر  املكان  لدرا�سة  ال�سانحة  الفر�سة 

الفكر ال�ستعماري؟

اأبناء  من  االأوروبيني  من  كثرياً  اأن  تعرف  اأن  بد  ال 

جيلي قد عملوا يف اأقا�سي العامل، ومل يكن �رشوريًا 

املناطق.  تلك  يف  تعمل  حتى  م�ستعمراً  تكون  اأن 

ع�رش  التا�سع  القرن  منت�سف  االأكرب يف  كان جلّدي 

)�سندرالند(  من  للتجارة  به  يبحر  بحري  مركب 

اأما والدي فقد كان مهند�سًا بداأ  وحتى )ا�سطنبول(. 

باإجراء بحوثه يف غابات )بورنو( قبل ن�سوب احلرب 

�سكٍك  بناء  االأوىل، وق�سى زهرة عمره يف  العاملية 

حديدية يف الهند. واأما والدتي فهي تنتمي اإىل اأ�رشٍة 

 -1819 عام  منذ  و)ا�سرتاليا(  )الهند(  يف  عا�ست 

على  حملتها  )اجنلرتا(  فيه  �سّنت  الذي  العام  وهو 

القوا�سم- قبل اأن يرحل جدُّ جّدي االأكرب باحثًا عن 

حياٍة جديدة.

كتابات  بني  منّيز  كيف  ويلكن�سون  الربوفي�سور   \

اأن  اأو  وجلهم  بع�ض،  عن  بع�سهم  امل�ست�رشقني 

اجليو�ض  يف  م�سبوهة  باأعمال  ارتبطوا  غالبيتهم 

النفط  العاملني يف حقول  اأولئك  وملحقاتها وبني 

ولهم ارتباطات بالأجهزة ال�ستعمارية؟

العامل  من  ق�سّية  مناطق  درا�سة  يف  الرغبة  كانت 

بالدرا�سات  طالبًا  كنُت  وعندما  دم��ي.  يف  جتري 

قمُت   ،1965 ع��ام  )اأك�سفورد(  جامعة  يف  العليا 

)كرد�ستان  اإىل  اجلامعة  من  ر�سمية  بعثٍة  بتنظيم 

عن  رعاية  لها  اأتدبر  اأن  ا�ستطعُت  والتي  العراق(، 

يتوارد  ول�سوف   .)IPC(العراقية النفط  �رشكة  طريق 

اأنها  حيث  العراقية،  النفط  �رشكة  ذكر  االأل�سن  على 

يف  النفط  جت��ارة  احتكرت  احتادية  �رشكة  كانت 

ُعمان  فيها  مبا  االأو�سط،  ال�رشق  من  كبرية  اأج��زاء 

وح�رشموت.  وقطر  املت�سالح  ال�ساحل  واإم���ارات 

يف  وظيفٍة  على  احل�سول  من  متكنت  فقد  وهكذا 

ال�رشكة يف العراق عقب تخرجي عام 1957، حيث 

اإىل  ال�رشكة  تر�سلني  اأن  قبل   ،1958 ثورة  �سهدُت 

لقد  العربية.  اللغة  يف  مكثفة  درو���ٍص  لتلقي  لبنان 

يف  القدمية  احل�سارات  اآث��ار  البداية  منذ  �سّدتني 

بداأ �سغفي بُعمان  الق�سّية، و�رشعان ما  البالد  هذه 

لبنان،  يف  املكثفة  درو�سي  انتهاء  وبعد  يتعاظم. 

قطر،  اإىل  تبعثني  اأن  رغبة-  ال�رشكة-دون  قررت 

اإثر   1960 عام  اأبوظبي  اإىل  ذلك  بعد  اأر�سلتني  ثم 

هناك.  نفٍط  اآب��ار  العراقية  النفط  �رشكة  اكت�ساف 

وكما قال يل اأحد القطريني ذات مرة: »اأخرياً حتققت 

اأمنيتك، وها اأنت ذاهب نحو ُعمان«. نعم مل اأكن قد 

ذهبت اإىل ُعمان بعد، ولكنها كانت البداية. اأم�سيُت 

اأبوظبي حني مل يكن هناك �سارع واحد  عامني يف 

معّبد، وقد طّورت لغتي العربية اأثناء تلك الفرتة حتى 

اأترجم للم�سوؤولني القادمني للتفاو�ص مع  اأ�سبحت 

عندما  االأكادميي  حما�سي  توّقد  وقد  هذا  احلاكم. 

كلية  من  جون�ستون(  الربوفي�سور)طوم  مع  عملُت 

لندن للدرا�سات ال�رشقية واالإفريقية التابعة جلامعة 
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املتعلقة  املعلومات  جتميع  يف  و�ساعدته  لندن، 

بدرا�سته عن لهجات اخلليج. 

العراقية عن  النفط  نف�سه، تخّلت �رشكة  الوقت  ويف 

من  فرع  وهي  »�سل«-  �رشكة  و�سيطرت  هيمنتها، 

ال�رشكة االأوىل- على اأعمال النفط يف ُعمان. وهكذا 

�رشكة  اإىل  الأنتقل  املحت�رشة  ال�رشكة  هجرُت  فقد 

�سناعة  حاولت  ما  �رشعان  والتي  العاملية«،  »�سل 

وما كان  )الو�ص(.  اإىل  فبعثتني  مّني،  ت�سويق  رجل 

يف  ُعمان  اإىل  اأخ��رياً  ُبعثُت  ولكني  لريوقني،  االأمر 

فيه  تخطط  كانت  ال��ذي  ال��وق��ت  يف   ،1965 ع��ام 

ال�رشكة للبدء يف االإنتاج، حيث �سغلُت من�سب ممثل 

م�ساعدي  من  �سبكة  مرتئ�سًا  االإدارة،  يف  االإت�سال 

بالعالقات  يخت�ّص  عملهم  ك��ان  الذين  االت�سال 

املحلية. وباالإ�سافة اإىل عملي يف احلكومة املحلية، 

واالأمن و�سوؤون القبائل، وخا�سًة ما يتعلق ب�سيا�سة 

على  واحل�سول  تظهر،  التي  امل�ساكل  وحل  العمل، 

االأنابيب  خطوط  مّد  اأجل  من  االأرا�سي  يف  حقوٍق 

اآخر اخلط  اإىل  من منطقة )فهود( واحلقول املرافقة 

كنُت  فقد  اجلبلي،  �سمائل  ممر  عرب  ال�ساحل  على 

فيما  لل�رشكة  توجيهات  بتقدمي  االهتمام  �سديد 

ال�سيا�سي، ونتج عن ذلك ان �سئمت  يتعلق بالو�سع 

الت�رشفات القائمة- حينها - يف فرتة ال�ستينيات 

وازعجت ال�سلطات انتقاداتي. مكثُت هناك ملدة تقل 

عن العام، ولكن اهتمامي بُعمان يف تلك الفرتة كان 

وكتابة  )اأوك�سفورد(  اإىل  العودة  فقررت  جداً  عميقًا 

ُعمان«،  العربي يف  »اال�ستقرار  ر�سالة دكتوراه عن 

من   1969 عام  الدكتوراه  �سهادة  على  وح�سلُت 

كلية الدرا�سات ال�رشقية. ويف تلك املرحلة، حتولت 

اجلامعات الربيطانية اىل التخ�س�ص يف نواح معينة 

اجلامعات  تاأتي هذه  اأن  من  بداًل  ولكن  العامل،  من 

تو�سع بني جمموعة  فاإنها  واحد،  ق�سٍم  حتت مظلة 

واجلغرافيا..الخ.  واالقت�ساد  كالتاريخ  االأنظمة  من 

وكانت نتيجة ذلك اأن ح�سلُت على وظيفة حما�رٍش 

هذه  يف  وبقيُت  االأو�سط،  ال�رشق  جغرافيا  لتدري�ص 

ح�سويل  رغم   ،1997 عام  تقاعدي  حتى  الوظيفة 

على ترقياٍت عديدة لدرجة »قارئ« )Reader()1( مع 

�سهادة ع�سوية كاملة يف كلية القدي�ص )هيو( ، ومن 

ثم �سهادة دكتوراه عليا يف االأدب.

من  �سنة  اأربعني  بعد  ويلكن�سون  الربوفي�سور   \

البحث وال�سهام املتميز يف حقل/ حقول الدرا�سات 

الُعمانية ماذا تريد اأن تقول وما الذي تو�سلت اإليه؟

كانت بداية درا�ستي املكثفة لُعمان حينما اأ�سبحت 

الرتاث  وزارة  اإن�ساء  كثرياً  وقد خدمني  بروفي�سورا، 

القومي والثقافة )اآنذاك(، التي اأعدت جمموعات قّيمة 

من املخطوطات الُعمانية. وقد متكنت من االإطالع 

الع�رش �سنوات،  على هذه  املخطوطات ملدة تقارب 

االأمر الذي مّكنني من ن�رش العديد من املوؤلفات. هذا 

 جّل اهتمامي بالفرتة التكوينية لالأئمة 
ّ
وقد ان�سب

االأوائل، الذين �سهدوا تطور بناٍء اقت�سادي اجتماعي 

جديد، ونّظموا اأموراً �سديدة االأهمية وعملية كتطوير 

نظم ريٍّ غري م�ستخدمة، والعقود، وملكية االأرا�سي، 

ميناء  ازده���ار  اأدى  حيث  اخل��ارج��ي��ة،  وال��ت��ج��ارة 

)�سحار( اإىل ازدياد احلاجة اإىل �سّن قوانني تخ�ّص 

وفر�ص  ال�رشائب،  كم�ساعفة  للجدل  مثرية  �سوؤون 

ب�ساأن  والتجار  ال�سفن  اأ�سحاب  على  التزامات 

الب�سائع التي ينقلونها، والظروف التي ت�سري عملية 

التجارة فيها يف البالد غري اخلا�سعة حلكم االإ�سالم، 

وهي حتديداً الهند و�رشق اأفريقيا وغريهما. اإ�سافة 

املذهب  اأ�سول  بتق�سي  مهتمًا  كنت  فقد  ذلك  اإىل 

االإبا�سي يف الب�رشة اأواًل، ثم انت�ساره مع رّواده من 

بالد  من  واأجزاء  واملغرب  ُعمان  يف  العلم«  »حملة 

فار�ص واليمن وح�رشموت، وبعد ذلك ت�سكيل عقيدته 

يف جوامع احلديث ال�رشيف. وفوق ذلك كله فقد كنُت 

مهتمًا بنظام االإمامة، الذي اأّهل الُعمانيني للحفاظ 

على  االإ�سالمي،  العامل  باقي  عن  ا�ستقالليتهم  على 

فيما  ال�سّني  املذهب  مببادئ  التزامهم  من  الرغم 

يتعلق باأمور احلياة االأخرى فيما عدا حكم اجلماعة 
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االهتمام مبظاهر  اإىل  )االإمامة(. دفعني ذلك حتمًا 

حديثة اأخرى للنه�سة. وقد قمت اأثناء اإجراء بحوثي 

بزيارة وادي ميزاب باجلزائر، حيث توجد جمموعة 

ثرية من املخطوطات التي اأر�سلها علماء ُعمانيون، 

اإبا�سيون من  التي دّونها علماء  الكتب  عالوًة على 

)زجنبار(  يف  فرتًة  ق�سيُت  وقد  هذا  )ميزاب(.  اأهل 

وا�ستقرار  »املاء  هما:  كتابني  بعدها  اأّلفت  اأي�سًا، 

ُعمان«  يف  االإمامة  و»نظام   ،1977 عام  القبائل« 

اإىل جانب عدد كبري من املقاالت يف  عام 1987، 

جمالت متخ�س�سة وف�سوٍل من بع�ص الكتب.

\ اإ�سداراتك وبحوثك ودرا�ساتك واأوراقك، اأين هي؟

تروق  ال  درا�ساتي  بع�ص  كانت  فقد  احل��ظ  ل�سوء 

�سخ�سًا  اأنا  واأ�سحيُت  كتبي،  ُمنعت  حيث  للبع�ص، 

غري مرغوب فيه منذ عام 1982. رمبا ال يكون ذلك 

االأخرية يف  االأحداث  مفاجئًا، حيث كانت ذكريات 

ت�سجيع  احلكومة  ارت��اأت  وقد  العهد،  حديثة  ُعمان 

ملتقى  اأنها  على  لُعمان  التاريخية  ال�سورة  ن�رش 

البحارة والتجار )كق�س�ص رحالت ال�سندباد(، ومن 

جانب اآخر تغيري النظم القدمية يف الداخل، وتخفيف 

ذلك  بعد  االإمامة.  بنظام  املتعلقة  احل�سا�سية  حدة 

اجلروح  اندملت  قابو�ص،  ال�سلطان  جاللة  وبقيادة 

القدمية وبداأ اإعداد جيٍل من الُعمانيني ينظرون اإىل 

تاريخهم مبو�سوعية دون تع�سب اأو ح�سا�سيات. اأما 

من وجهة نظري، فقد كان ذلك مبثابة قطٍع خليط 

بحوثي القدمية. لذا حتّول جمرى اهتمامي وجمال 

تخ�س�سي اإىل حقوٍل جديدة عام 1981، وبالتحديد 

اأح��داث  اإىل  اإ�سافًة  العرب،  جزيرة  ح��دود  تاريخ 

اأفريقيا  و�سط  اإىل  )زجنبار(  من  الُعماين  ع 
ّ
التو�س

م�سادر  عن  بحثًا  ع�رش  التا�سع  القرن  منت�سف  يف 

االأوروبيني  لعاب  كان  طاملا  الذي  للعاج،  جديدة 

اإىل  ال��درا���س��ات  ه��ذه  دفعتني  ذل��ك  بعد  ل��ه.  ي�سيل 

تق�سي تاريخ اإمرباطورية )ليوبولد الثاين( اخلا�سة 

با�سم  الحقًا  ُعرفت  والتي  احلرة«-  الكونغو  »دولة 

)ليوبولد(  وتناف�ص  البلجيكية«-  »الكونغو 

اأّدى  مما  والربيطانيني.  الفرن�سيني  مع 

ذلك بالطبع اإىل حتول درا�ستي عن البحث 

اأكمل  اأن  اأمتنى  اأين  غري  ُعمان،  تاريخ  يف 

كتابي عن »العرب والتزاحم على اأفريقيا«.

اإال انني منذ اأن تقاعدت اأ�سبحت كّل املوارد 

اأوروبا،  من  املعلومات  منها  اأ�ستقي  التي 

وحتديداً من )فرن�سا( التي اأقيم فيها. 

هل  لُعمان؟  احلالية  زيارتك  كيف جتددت   \

هي زيارة ا�ستذكار وحنني اأم ثمة عمل لتجديد 

ح�سور درا�ساتك لتكون بني يدّي القارئ؟

البلد،  بهذا  عالقتي  لتجديد  �سعيٌد  اأنا  كم 

باخلجل  نف�سه  الوقت  يف  اأ�سعر  اأنني  اإال 

بالعربية،  التحدث  على  قدرتي  عدم  من 

واأجدين قد فقدُت متامًا ما كان يف متناول 

اأعد  اأنني مل  يدي منذ ع�رشين عاما، حيث 

الباحثني  مع  ح��واٍر  يف  الدخول  اأ�ستطيع 

املعا�رشين.

�سيئًا  اأن  يف  تتمثل  ك��ربى  م�سكلٌة  هناك 

يقراأ  ومل  ُعمان،  يف  يتوفر  مل  موؤلفاتي  من 

الذين  الباحثني  من  قليل  نفر  اإال  كتبت  ما 

قُت يف موؤلفاتي 
ّ
در�سوا يف اخلارج. لقد تطر

املثال  �سبيل  فعلى  الق�سايا،  من  عديٍد  اإىل 

اإجابات  القبائل«  وا�ستقرار  »امل��اء  كتابي  يف  جتد 

لكثرٍي من االأ�سئلة التي قد تطراأ ببالك حول نظم الرّي. 

ففي كتابي هذا جتد درا�سة مف�سلة الأ�سول نظم الرّي 

يف ُعمان، وتطّور البنى االجتماعية، ونظام امتالك 

ال�سائد  احلكم  اأنظمة  هجر  عقب  القرى  يف  االأرا�سي 

اأعدت  وقد  القبائل.  نظام  و�سيادة  االإ���س��الم،  قبيل 

كتابة هذه الدرا�سة بعد بحٍث ميداين مكثف، ودرا�سٍة 

حتويل  ودالئ��ل  ع��ام،   1500 قبل  العلماء  الأحكام 

الفلج)حتديداً فلج املالكي باإزكي الذي تابعُت حتول 

ما  م�ستغرقًا   ،1875 اإىل   1825 عام  من  فيه  املاء 
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يربو على ال�ستة اأ�سهر الإمتام هذه الدرا�سة(. وال عالقة 

لهذه الدرا�سة باملقتطفات التي اأخذتها وزارة الرتاث 

ون�رشتها  موؤلفاتي  من  )اآن���ذاك(  والثقافة  القومي 

عام 1980 دون علمي، وحذفت منها كل ما يتعلق 

واملذهب  القبائل،  ونظام  االإ�سالم،  قبل  ما  مبرحلة 

االإبا�سي. وعلى الرغم من ذلك، تبقى هذه املقتطفات 

ال�سيء الوحيد املوجود يف ُعمان من موؤلفاتي. وقد 

)اإزكي(  ب�سخ�ٍص من  الق�سرية  زيارتي  التقيُت خالل 

)القرى  اال�ستيطان  تاريخ  عن  كتب  ثالثة  له  ُن�رشت 

على  فقط  موؤخراً  اّطلع  وقد  منطقته،  يف  ال�سغرية( 

جزٍء من درا�ستي االأ�سلية- والتي راجعتها يف وقٍت 

لُت  اأنني قد ف�سّ الحق- واأخذته الده�سة عندما وجد 

عليه.  جديدة  التفا�سيل  تلك  وكانت  منطقته  عن 

جزيرة  و»حدود  االإمامة«  و»نظام  الدرا�سة  هذه  اإن 

املقاالت  مثل  مثلها  ُعمان  يف  النور  تر  مل  العرب« 

يف  لي�ست  االأح��وال  كل  يف  هي  والتي  التخ�س�سية، 

الذين  الباحثني  قليل من  نفر  اإال  اجلميع  يد  متناول 

لديهم معرفة وا�سعة باللغة االإجنليزية.

القدم  منذ  ُعمان  ل�سكان  ال�ساغل  ال�سغل  املاء    \

وحتى الآن و�سي�سكل و�سعًا خا�سًا لدرا�سة املكان 

م����ن خ�����ال ك��ت��ب��ك، 

»الأف����اج  خ�س���و�سًا 

ف���ي  ال��ري  وو�سائ��ل 

طبعته  وال��ذي  ُعمان« 

القومي  ال��راث  وزارة 

)بهذا  )اآنذاك(،  والثقافة 

العنوان(.. ه�������ل ف���ي 

يتحمل  امل��ك��ان  راأي���ك 

تكرب(  )مت�سعة،  حياة 

مدنية  لت�ستوعب حياة 

وزراعية غري تقليدية.

تّكون  هل ميكن  مبعنى 

ظل  يف  كبري  جمتمع 

مائية  واأو�ساع  ظروف 

�سحيحة، وظروف جغرافية وبيئية ذات طق�ض حار 

طوال العام؟

ت�ساألني عن الرّي والتطور احلديث. �سحيٌح اأن القبائل 

اأعراف  واالأفالج والنخيل واجِلمال وغريها هي من 

من  »العارف«  يريده  الذي  ما  ت�ساأل:  وقد  املا�سي، 

ال�ساعة  توؤدي  الوقت يف حني  النجوم ملعرفة  تتبع 

هذه املهمة بب�ساطة ودقة؟ ولكن هناك حقيقة باقية 

تاريخ  يف  متاأ�سلة  ج��ذوراً  للُعمانيني  اأن  مفادها 

هو  اأمتنى-  اأنا-كما  فعلته  وما  واالأر���ص،  القبائل 

لالأجيال  التاريخ  هذا  تفا�سيل  لت�سجيل  حماولة 

القادمة. واأذكر يف هذا املقام كاتبًا فرن�سيًا يف نهاية 

اأّلف كتابًا رائعًا بعنوان »من ال  القرن التا�سع ع�رش 

جذور لهم«  يرثي فيه حلال املجتمع الفرن�سي الذي 

التحوالت  ب�سبب  التاريخية  جذوره  من  اقتالعه  مت 

وعلى  العا�سمة.  يف  القوى  متركز  من  نتجت  التي 

الفرن�سيني  ال�سكان  ثلث  بقي  فقد  ذل��ك،  من  الرغم 

للخجل  داٍع  من  هناك  لي�ص  بالزراعة.  عملهم  على 

من حياة القرى، والزراعة، والروابط املحلية. وعلى 

العك�ص متامًا، ال ميكن اليوم فهم املجتمع الفرن�سي 

»تربته«.  يف  الفرن�سي  الوجدان  ل  تاأ�سّ تقدير  دون 

عندما ت�سف نف�سك على اأنك ذا اأ�سوٍل قروية، فاإنك 

بذلك تك�سب �رشفًا بني النا�ص. اإن الفرن�سيني ينتقدون 

الرابع  )لوي�ص  مثل  التاريخية  ال�سخ�سيات  عظماء 

ع�رش( و)نابليون( وحتى )�سارل ديجول(، اإال اأنهم جّد 

فخورين بهم يف الوقت نف�سه، الأنهم عمومًا ميثلون 

تاريخ ال�سعب الفرن�سي. اإن االأر�ص والتاريخ ميثالن 

ت�ستطيع  ال  اأنها  يعني  ال  ذلك  ولكن  اأم��ة،  كل  اأ�سل 

ال�سلطان  عهد  يف  ُعمان  ت 
ّ
مر لقد  والتطور.  التقدم 

قابو�ص بتحوٍل يفوق يف �رشعته �رشعة التطور الذي 

حدث يف اأوروبا. وقد ُيعزى غياب التطور يف ُعمان 

قبل العام 1970 اإىل التاأثري الربيطاين يف املنطقة، 

ونظام احلكم ال�سابق.

اأن قدمُت  ُعمان منذ  �سهدُتها يف  التي  التغريات  اإن 

اأبوظبي  يف  التغريات  وكذلك   -1965 عام  اإليها 
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اأقمُت هناك منذ عام  يف عهد ال�سيخ �سخبوط حيث 

1960 اإىل 1962- تبدو وكاأنها خلقت دواًل جديدة. 

واالجتماعي  االقت�سادي  التغري  اإىل  ذلك  يعود  وال 

فح�سب، بل الدميوغرايف كذلك، حيث اأن معدالت منو 

عدد ال�سكان هي من بني اأعلى املعدالت يف العامل، 

احلياة  الأ�ساليب  �رشيع  طمور  اإىل  اأدى  الذي  االأمر 

االأوروبي،  القدمية، ففي جمتمع عجوٍز  كاملجتمع 

تبقى الذكريات عالقًة يف االأذهان طوياًل، ولكن يف 

باحلا�رش  مهتمني  النا�ص  جند  الفتّية  املجتمعات 

اأ�سالفهم. هذا  اأ�ساليب حياة  وال يعرفون الكثري عن 

اأّدى نزوح الُعمانيني من القرى نحو العا�سمة  وقد 

اإىل انف�سالهم عن جذورهم على بع�ص امل�ستويات. 

القرن  يف  اإجنليزي  ملٍك  نبوءة  ذكرى  حت�رش  وهنا 

ال�سابع ع�رش حينما قال: »عما قريب �ستكون لندن كل 

اإجنلرتا«، اإال اأن نبوءته مل ت�سدق، فالتقدم احلقيقي 

يحّث ال�سعب يف الوطن باأكمله. ومن االأمور املبهجة 

الق�سرية هذه  راأيتها يف ُعمان خالل زيارتي  التي 

مازالوا  اجليدة  الطرق  �سبكة  وبف�سل  الُعمانيني  اأن 

خ��ارج  اال�سلية  ومواطنهم  ق��راه��م  اإىل  ي��ع��ودون 

االأ�سبوع.  نهاية  اإجازات  االأقل يف  العا�سمة- على 

ومن املهم اأن تظل حياة املجتمع والقرية باقية، ولن 

فموارد  كال�سابق،  الزراعة  على  بالطبع  ذلك  يعتمد 

املياه وحدها غري كافية مع تزايد ا�ستنزافها. لذا؟، 

فاإنه من امل�ستح�سن اال�ستمرار يف ا�ستغالل خريات 

االأر�ص، وت�سجيع ماّلك االأرا�سي )من غري العاملني 

لالإنتاج  تعاونية  جمعيات  واإن�ساء  ب��ال��زراع��ة(، 

والدواجن  واخل�رشوات  الفواكه  وت�سويق  املحلي 

واللحوم. واإنها ملدعاٌة لالأ�سف اإن اأدى �سوء ا�ستخدام 

موارد املياه اإىل جفاف االأفالج، فهذه االأفالج جزٌء 

من تراث احل�سارة الُعمانية، حيث اأن بع�ص قنوات 

 1500 قبل  ما  اىل  تعود  مثاًل  كالداودي  االأف��الج 

�سنة. لذلك يجب بذل اجلهد يف احلفاظ على ان�سياب 

االأفالج الهامة، اإال اأن كثرياً من تلك غري االأ�سا�سية 

�سوف يتعر�ص للهجر مع مرور االأيام.

ال�ستغالل  اأهمية،  االأك��رث  هو  املجتمع  اإن 

ال�سعي  يجب  فاإنه  وعليه  االأر���ص،  خريات 

الإبقاء  االأم���وال  وتوظيف  اجلهد  ب��ذل  اإىل 

وكذلك  للقرى،  االجتماعية  الديناميكية 

معامل  اأ�سبحت  لو  حتى  البدوية  احلياة 

هذه القرى مدنية املظهر اأكرث منها قروية. 

هذا وقد لعب انت�سار اأجهزة احلا�سوب دوراً 

الزراعة  دور  من  اأك��رب  ال�سكان  توزيع  يف 

منطقة  ففي  االأي��ام،  هذه  يف  ال�سناعة  اأو 

معظم  حاليًا  اأقيم  حيث  الفرن�سية  االأل��ب 

اأيام ال�سنة، هناك اإجنليز يديرون من داخل 

»�ساليهاتهم« م�ساريع حفٍر يف بحر ال�سمال. 

حقل  يف  ا�سهاماتك  تطالعنا  ختاما..   \

الدرا�سات العمانية با�سافات نوعية كيف تقراأ هذه 

الدعوة، وما الذي تتمناه؟

اإنني جّد �سعيد الأنني قد ُدعيت مرًة اأخرى اإىل ُعمان بعد 

غياٍب طويل. لي�ص لدّي من تعلٍق عاطفي باملا�سي، واإن 

للُعمانيني  اإن  الُعماين.  الرتاث  يف  تخ�س�سُت  قد  كنُت 

خ�ساال �سهدتها مرًة اأخرى يف هذه الزيارة الق�سرية، 

االأول  كتابي  اأهديُت  لقد  عنها.  يتخلوا  ال  اأن  واأمتنى 

التي  واملوؤ�س�سات  االأف��راد  �سكر  الُعماين-بعد  لل�سعب 

قدمت يل يد امل�ساعدة- بالكلمات  التالية:

»ولكن يف النهاية، اأقول باأين مديٌن لل�سعب الُعماين 

بالدهم،  خ�سال  لوال  الأن��ه  والعرفان،  باالمتنان 

التي  وكيا�ستهم  �سيافتهم،  وك��رم  و�سداقتهم، 

الدرا�سة.  بها، ملا رغبُت يف كتابة هذه  احت�سنوين 

واأ�ستميحهم  الكتاب  هذا  اأهديهم  فاإنني  بعد  واأما 

عذراً اإن �سابه بع�ص التق�سري«.

اأن �ساعدُت يف ت�سجيل وتف�سري تاريخ  اإنه ليكفيني 

االجتماعي  تكوينها  اإىل  اإ�سافًة  ُعمان،  وجغرافية 

اأن  هي  الوحيدة  واأمنيتي  املا�سي،  يف  وال�سيا�سي 

يعنيهم  من  اإىل  كتبته  ما  االأيام  من  يوٍم  ي�سل يف 

االأمر فعاًل، وهم الُعمانيون اأنف�سهم.       
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 جون كارفن ويلكن�سون John C Wilkinson  ال يغيب 

عن ذهن كثري من الباحثني املهتمني بالدرا�سات 

الذين  املرجعيني  االأ�ساتذة  اأح��د  فهو  الُعمانية، 

واإ�سهاماتهم يف جمال  بتنوع كتاباتهم  ا�ستهروا 

البحث  يف  اأم�سى   حيث  الُعمانية  ال��درا���س��ات 

والدرا�سة بها ما يزيد عن اأربعني عاما. لكن يبدو 

يف الوقت نف�سه اأن كثريا من الباحثني ال يعرفون 

اإجنازاته الكتابية والعلمية ب�سكل عام، لقد عا�ص 

لتوجهه  وذل��ك  العلمية  االأو���س��اط  يف  مغمورا 

اإطار  داخل  نف�سه  تقييد  بدون  اجلاد  البحث  يف 

اأدون  اأن  رغبت  لذا  الر�سمية.  االت�ساالت  تقاليد 

ولت�سهل  الكتابية  باأعماله  تعرف  لببليوغرافيا 

للباحثني واملهتمني بهذا املجال يف البحث عنها 

والتعريف  �سخ�سيته  عن  الكتابة  اإىل  اأتطرق  ومل 

ويلكن�سون  جون  يعترب  ب�سيط.   باإيجاز  اإال  بها 

ال��درا���س��ات  يف  اق��رتن��ت  التي  ال�سخ�سيات  م��ن 

الربيطانية احلديثة عن ال�رشق االأو�سط  يف املجال 

بعد  ياأتي  وه��و  العماين  التاريخي  ال�سيا�سي- 

كتابته  ا�ستهرت  الذي  كيلي  الربوفي�سور جون ب 

اخلم�سينات  منت�سف  منذ  عمان  عن  املعا�رشة 

ثم يف ال�ستينات من القرن الع�رشين  ب�:»ال�سلطنة  

ال�رشقية  و»احل��دود   1959 عمان«  يف  واالإمامة 

واخلليج  و»بريطانيا   1964 العربية«  للجزيرة 

1795-1880« 1968. لكن ويلكن�سون برز منذ 

الدولة  »ن�سوء  البارعة  درا�ساته  يف  ال�سبعينات 

الُعمانية« قدمها يف �سيمنار عن درا�سات اجلزيرة 

العربية يف لندن1970.

   فكان ات�ساله االأول باملنطقة اأن التحق ببعثة 

ذلك  بعد  عمل  ثم   1954 للعراق  ا�ستك�سافية 

واأبوظبي  قطر  يف  العاملة  النفط  �رشكات  يف 

اجلغرافية  بدرا�سة  العلمي  اهتمامه  بداأ  بعدها 

العربية  اجل��زي��رة  ����رشق  ب��ج��ن��وب  ال�سكانية 

اأك�سفورد  بجامعة  للدكتوراه  اأطروحته  فكانت 

بعمان  العرب  وا�ستقرار  اال�ستيطان  عن   1969

وتوزعهم داخل االإقليم الُعماين، وقام بالتدري�ص 

واأعماله  كتاباته  فتنوعت  اأك�سفورد  بجامعة 

عن  فيها  ي�ساهم  التي  والندوات  املوؤمترات  غري 

عمان من جوانب متعددة التاريخية، واجلغرافية 

واالأن��رثوب��ول��وج��ي��ة،  وال�سيا�سية،  واحل��دودي��ة 

من  لكثري  مدخال  تعد  معظمهما  التي  والفكرية 

املنهج  خ�سو�سية  ف�سكلت  والدرا�سات،  البحوث 

يف  حم��ورا  االإقليم  مركزية  على  اعتمد  ال��ذي 

االأفكار  يف  املحكم  والربط  املتعددة  درا�ساته 

الُعماين-  التاريخ  درا�سة  يف  خ�سو�سا  واالآراء 

حيث يجد الباحث راأيًا اأو وجهة نظر- يف اغلب  

فرتاته، اإىل اأن تقاعد يف عام 1997م، اأما اأوراقه 

اخلا�سة فهي االآن حمفوظة بجامعة اك�سرت، وهو 

يقيم االآن يف فرن�سا.    
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�سب�ستيان هاينه

لنف�سه  �لأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �ل�ست�سر�ق  �ختار  هاينه: 

�لتخ�س�ص  نحو  �لتوجه  وهو  ر�أيى،  ح�سب  �سعبا  طريقا 

و�بتعاده عن در��سة �للغات و�لآد�ب.

v
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 �سب�ستيان هاينه

عمره �سبع وع�سرون �سنة ويعرف لغات عديدة تفوق �سنه

�أ�سر�ر �للغات �سبيهة باأ�سر�ر �لن�ساء عميقة

�لغور وغام�سة.. 

ولد �سب�ستيان هاينه  يف1985 يف مدينة ايزنخ/ تورينغن. در�ص يف جامعة بون، 

ق�سم اللغات الهندو � اجلرمانية، كتب ر�سالة املاج�ستري حتت عنوان »درا�سة االأفعال 

يف اللغة الب�ستونية« �سنة 2007 ويف �سنوات 2007 اإىل 2010 دافع عن ر�سالة 

فل�سفة  دكتور  لقب  وحاز  الب�ستونية«  اللغة  تاريخ  »حول  كانت  التي  الدكتوراه، 

يف العلوم اللغوية.. يعمل الدكتور �سب�ستيان هاينه  حاليا باحثا يف جامعة بون. 

هاينه   �سب�ستيان  وخارجها.  اأملانيا  يف  العلمية  املوؤمترات  من  الكثري  يف  �سارك 

خمت�ص كبري باللغات الهندو � اجلرمانية، عندما يعجزاملخت�سون االإيراني�ستيون 

عن معرفة لهجة من لهجات اللغات الهندو � االإيرانية فاإنهم ي�ست�سريون �ص.  هاينه 

عن ن�ساأة تلك اللهجة. 

�ساعر كردي من �سورية يقيم يف اأملانيا

حوار : ح�ســـني حبــــ�ش

علم �للغة.. رنني �سعري معرب عن �حلب..

�إن �للغة �لأعمق �لتي ل ميكن �سرب �أغو�رها 

كما يبدو يل هي �لعربية

v

v



العمر  من  والع�رشين  الثاين  يف  كنت  \  عندما 

كنت تعرف خم�سا وثاثني لغة والآن بع��د خم�ض 

�سنوات، ماهي اللغات اجلديدة التي اأتقنتها؟

قبل االإجابة على ال�سوؤال البد اأن اأحدد مفردة »االإتقان« 

الأنه اأخذ بعدا  اأعمق ح�سب اعتقادي. يجب النظر اإىل احلالة 

اأوال  اليومية  التي يعرب فيها املرء بلغة ما عن حاجاته 

والتعمق يف درا�سة لغة ما ثانيا. ففي احلالة الثانية اإذا 

اأردنا درا�سة املتنبي اأو اأبو نوا�ص مثال فاإننا رمبا نحتاج 

اإىل �سنوات العمر كله ملعرفة اأ�رشار اللغة العربية اإىل حد 

اأنه يف  القول  اأ�ستطيع  املطروح  ال�سوؤال  اإىل  .بالعودة  ما 

انتهيت من كتابة ر�سالة املاج�ستري  �سنة 2007 عندما 

كان البد من التعمق يف درا�سة اللغات االإيرانية اجلديدة 

وتركيا  واإي��ران  اأفغان�ستان  يف  النا�ص  بها  يتكلم  التي 

وكذلك يف القوقاز من اأجل اأطروحة الدكتوراة »عن تاريخ 

النحو يف اللغة الب�ستونية.« دافعت عنها عام 2010.

يتمحور  واأتعلمها  تعلمتها  التي  اجلديدة  اللغات  عن 

عملي  اأثناء  الرتكية.  اللغات  عائلة  حول  االآن  ن�ساطي 

من  وذل���ك  االأوزب��ك��ي��ة  ب��درا���س��ة  ب���داأت  املاج�ستري  يف 

يف  االأوزبكية  اللهجة  يف  للبحث  علمي  م�رشوع  خالل 

املحافظات  يف  االأوزبكية  خ�سو�سية  اإن  اأفغان�ستان. 

ال�سمالية يف اأفغان�ستان ت�ستدعي القول اأنها مرتبطة اأكرث 

باللغات الرتكية املوجودة يف غرب تركمان�ستان وكذلك 

القيب�ساكية  مثل:  الرتكية،  الغربية  ال�سمالية  باللغات 

اإىل  تو�سلت  للبحث  ونتيجة  والقريغيزية  والكازاخية 

اأن هذا االختالط اللهجوي مع بع�سها  ا�ستنتاج مفادها 

له تاأثري �سحري اأخاذ.

املا�سية  اخلم�ص  ال�سنوات  خ��الل  اأو�سلني  ه��ذا  ك��ل 

واالأذري��ة  الرتكية  الكربى:  الرتكية  اللغات  درا�سة  اإىل 

والقريغيزية  وال��ك��ازاخ��ي��ة  واالإي��غ��وري��ة  والرتكمانية 

جمال  يف  خا�سة  تعمقا  معلوماتي  ازدادت  والترتية. 

اللغات اجلنوبية الغربية من العائلة الرتكية، يف الرتكية 

واالأذرية والرتكمانية الأنني اأهتم باالأدب الكال�سيكي يف 

العهد العثماين وخا�سة بدواوين ندمي واأ�سكي وبكر ونافع.

اإىل  ب�سغف  اأميل  اأعاله  املذكورة  اللغات  هذه  جانب  اإىل 

يف  واالأوتوختونية  الهندو-اجلرمانية  اللغات  درا�سة 

القوقاز. لكل باحث لغوي تعترب هذه املنطقة ذات اأهمية 

عهده  يف  بلينيو�ص  الروماين  املوؤرخ  قال  حيث  خا�سة؛ 

قائال يف  بلينيو�ص  وي�ستطرد  اللغات«  القوقاز »جبل  اإن 

التجارية  اأعماله  اأي تاجركى يكون موفقا يف  اأن  حينه 

اأ�سمي  اأن  اأ�ستطيع  مرتجما.  وع�رشين  مئة  اإىل  يحتاج 

اللغات التي اأدر�سها هنا هي: اللغات الهندو-اجلرمانية، 

ال�سي�سانية  االأوتوختونية،  واللغات  واالأ�سيتنية  االأرمنية 

والالزية واجلورجية.

مبتكلمي  االختالط  من  اأملانيا  يف  هنا  �سعوبة  اأجد  ال 

بع�ص اللغات وخا�سة الرتكية حيث يعي�ص اأربعة ماليني 

�سخ�ص ولكن ن�سبة ال�سي�سانيني واالأ�سيتنيني �سئيلة وهذا 

الغر�ص  ولهذا  وجودهم،  اأماكن  اإىل  ال�سفر  اإىل  يدعوين 

القفقاز  املهاجرين  والتقيت  ا�سطنبول  اإىل  مرارا  �سافرت 

اإليهم كيف ينطقون  اأ�ستمع  يف املع�سكرات املختلفة لكي 

بلغاتهم، وهذه ح�سب راأيي اأف�سل طريقة لتعلم لغة ما.

هي  خا�ص  ب�سكل  اهتمامي  تثري  اأخ��رى  عائلة  هناك 

اآ�سيا اجلنوبية واأق�سد اللغات املاالوية  جمموعة اللغات 

يف  )لغتان  والڤي�ساياوية  والتاغالوغية  واالإندوني�سية 

اإىل  يدعوين  اللغات  لتلك  املفرداتي  الرثاء  اإن  الفليبني(. 

تلك  تاريخ  يف  الرائع  اجلمايل  التنوع  ذلك  من  التعجب 

املنطقة. جتد يف تلك اللغات مفردات �سن�سكريتية جاءت 

وفار�سية  عربية  وكلمات  الهندو�سية  اللغة  تاأثري  حتت 

ا�سبانية  مفردات  وكذلك  االإ�سالمى  الدين  مع  دخلت 

وهولندية جاءت مع العهد اال�ستعماري. مع عدم الن�سيان 

)مع  والغنية  الفريدة  العربية،  اللغة  امل�ستمر مع  كفاحي 

االأدب اجلاهلي والقراآن و�سحيح البخاري واملتنبي(. 

\ واأنت تلميذ يف املدر�سة، اأي يف ال�س���ن اخلام�سة 

الإغريقي  ال�ساع��ر  لغ�ة  اأن  على  برهنت  ع�س���رة 

كيف  ال�سن�سكريتية،  اللغة  من  قريبة  هومريو�ض 

تو�سلت اإىل ذلك؟

كان لدى والدي املوؤرخ )رحمه اهلل( مكتب�ة كبرية وفيها 

وجهني  الهندو-اجلرمانية.  اللغات  عن  خا�ص  ق�سم 

الغربي  بالتاريخ  لي�ص  االهتمام  اإىل  ال�سغر  منذ  والدي 

كانت  بل  فح�سب،  واالأدب(  والفن  )املو�سيقى  وثقافته 

اأفهم  لكي  اللغات.  درا�سة  اإىل  اأتوجه  اأن  االأك��رث  رغبته 

التاريخ ب�سكل جيد- كما قال والدي- يجب على املرء اأن 
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يرجع اإىل امل�سادر االأ�سلية، ولتحقيق ذلك يتطلب معرفة 

فيلولوجية وقراءة امل�سادر بلغاتها االأ�سلية. هكذا بداأت 

بدرا�سة اللغة الالتينية وبعدها اليونانية القدمية، ومن ثم 

اإن  للهندو- اجلرمانية.  االأ�سا�سية  املبادئ  التعرف على 

واملقارنة  للغات  واملورفولوجية  الفونولوجية  املعرفة 

واليونانية  الالتينية  اللغتني  االأ�سا�سية يف  املبادئ  بني 

الوراثية  الناحية  من  اأنهما  اأ�ستنتج  جعلتني  القدمية 

ملحمة  يف  الحظته  ما  وه��ذا  بع�سهما،  من  قريبتان 

املدونة  االأوىل  امللحمة  لهومريو�ص،  ال�سهرية  »االإلياذة« 

االأوروب��ي��ة.  االآداب  تاريخ  يف  ق.م.  الثامن  القرن  يف 

اللغة  اأدر���ص  اأن  وال��دي  ن�سحني  اأي�سا  الوقت  ذلك  يف 

ال�سن�سكريتية. اإنه ا�سرتى يل كتاب القواعد لل�سن�سكريتية 

اللغات  يف  املتخ�س�ص  �ستنزلر،  االأمل���اين  العامل  من 

اخلام�سة  ال�سن  يف  ال�سن�سكريتية  بدرا�سة  بداأت  الهندية. 

يف  بون  جامعة  يف  ا�ستمراري  نتيجتها  وكانت  ع�رشة 

مع  باملقارنة  وذلك  اجلرمانية  الهندو-  اللغات  درا�سة 

اللغات الهندو- االإيرانية اإىل اأن تو�سلت اإىل تعلم اللغات 

الب�ستونية والفار�سية والكردية والبلوجية.

فر�سة  يل  اأتاحت  اجلرمانية  الهندو  اللغات  درا�سة  اإن 

بدايات  معرفة  اإىل  وكذلك  البلوجية   اللغة  على  التعرف 

بالن�سبة  اأما  ق.م(.  �سنة   1500 )حوايل  االأف�ستية  اللغة 

للغة ال�سعبني البلوجي والب�ستوين اللذين مل نح�سل على 

ن�سو�ص قدمية لهما فيمكن للباحث اأن يعيد البناء اللغوي 

احلقب  بدرا�سة  وذلك  البلنتولوجي  علم  طريق  عن  لهما 

وهجراتهما  ا�ستيطانهما  واأماكن  املا�سية  التاريخية 

يف  اخل�سو�ص.  بهذا  ا�ستنتاجات  اإىل  التو�سل  ثم  ومن 

اللغة  اأنها تتطابق مع  القول  البلوجية ميكن  اللغة  حالة 

الكردية وكذلك مع لغات ال�سعوب امل�ستوطنة قدميا على 

اىل  معا  والبلوج  الكرد  وهجرة  القزوين  بحر  �سفاف 

وكذلك  اإيران  غرب  ب�سمال  اليوم  ن�سميها  والتي  ال�سمال 

قدومهما اإىل ما يعرف حاليا بجنوب اإيران واأفغان�ستان.

مرحلة  يف  ُعمان  يخ�ص  وفيما  املتاأخرة  الهجرات  اإن 

)جواذر(  تاريخية حمددة وهي عن طريق جزيرة كوادر 

)تابعة يف الوقت احلا�رش لباك�ستان( مت ا�ستيطان البلوج 

على االأر�ص الُعمانية.

كيارا،  الدكتورة  مياد  عيد  حفلة  يف   \

الباحثة يف اللغات ال�رشقية ويف الديانات 

اأن  لها  اأمنيتك  كانت  القدمية  ال�رشقية 

تتعلم مائة لغة اأخری، فماذا تتمنى اأنت 

لنف�سك يف عيد ميادك القريب؟

زوجتي.  هاينه  رميينوجي  كييارا  الدكتورة 

هي اأي�سا مثلي خمت�سة يف اللغات والديانات 

يف ال�رشق ولكن جمالها العلمي يتمحور حول 

واللغات  اإي��ران  يف  االإ�سالم  قبل  ما  الديانات 

التي  لغة  املائة  بني  من  والرتكية.  االإيرانية 

االأول  املقام  يف  ياأتي  تتعلمها  اأن  لها  اأمتنى 

باجناز  نهتم  واأن���ا  زوج��ت��ي  العربية.  اللغة 

لغة  درا�سة  وهو  عمان  �سلطنة  يف  م�رشوعنا 

العمل  اأج��ل  من  واخل�سب.  م�سندم  ك��وم��زاري 

هناك نحتاج بالطبع اإىل معرفة اللغة العربية. 

يرتكز عملنا يف ذلك امل�رشوع على لغة فريدة تقف على 

اإليها  �سنتطرق  والفار�سية.  العربية  بني  واحدة  م�سافة 

نهاية  يف  ن�سل  اأن  ناأمل  ولزوجتي  يل  بالن�سبة  الحقا. 

بحثنا اإىل معرفة اأ�رشار من�ساأ اللغة الكومزارية. ف�سال عن 

ذلك اأريد اأن اأدر�ص اللغات واللهجات االأخرى يف ُعمان، 

مثل البلوجية العمانية والعربية اجلنوبية ولهجات البلد، 

واللهجات  اللغات  تلك  العلمية مازالت  الناحية  الأنه من 

»اأر�سا بكرا« تتنتظ��ر »مكت�سفها«.

\ ح�سب راأيي اأنك ال�سخ�ض الوحيد من بني اأكرث من 

الذي  الأر�ض  وجه  على  الب�رش  من  مليارات  �سبعة 

تتقن هذا العدد الهائل من اللغات اإىل الآن، ملاذا كل 

هذا الولع باللغات؟

اللغات  ع��اريف  م��ن  النوابغ  م��ن  العديد  التاريخ  ق��دم 

االإيطايل  الكاردينال  ه��وؤالء  اأ�سهر  وم��ن  »بوليكلوت« 

كان  ال��ذي   )1849  -1774( ميزوفانتي  جوزيبي 

عند  املده�ص  ال�سيء  لغة.  وثالثني  بثمان  بطالقة  يتكلم 

يف  عا�ص  بل  مطلقا  اإيطاليا  يغادر  مل  اأن��ه   ميزوفانتي 

تعلمه  طريقة  وعن  روم��ا.  يف  ثم  ومن  بولونيا  مدينته 

للغات بنف�سه توجد اأ�ساطري خمتلفة: تقول اإحدى االأ�ساطري 

اأنه عندما كان ياأتيه املوؤمنون لالإعرتاف اأمامه بذنوبهم 
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تعلم اأكرثية اللغات.

اأم��ي��ل كرب�ص  ال��ل��غ��وي االآخ����ر ه��و االأمل�����اين  ال��ن��اب��غ��ة 

ال�سينية  للغة  كمخت�ص  يعمل  كان  الذي   )1930�1867(

يف وزارة اخلارجية االأملانية، فقد كان يتقن �ستا وثمانني 

زياراته  اإحدى  بال�سينية جعلته يف  العميقة  معرفته  لغة. 

اإىل ال�سني اأن ي�سحح االأخطاء النحوية التي ارتكبها كاتب 

احلكومة ال�سينية.

اأن  الرجال  هوؤالء  ا�ستطاع  االآن كيف  اأنف�سنا  ن�ساأل  عندما 

ي�ستوعبوا هذا الكم الهائل من املبادئ النحوية واملفردات 

بقولنا  ذلك  على  جنيب  عقولهم،  يف  اللغوية  واالأ���س��وات 

واأنا  املثابرة-  وهي:  اأال  لذلك  �سحرية  طريقة  توجد  اأنه 

اأ�ستعملها اأي�سا� 

اأنها  له  وقيل  معلومة  لغة غري  مرة  كرب�ص  اأ.  واجه  عندما 

القواعد  عن  كتابا  مبا�رشة  لنف�سه  حجز  االأرمنية،  اللغة 

االأرمنية وكذلك قامو�سا وبع�ص الكتب االأخرى باالأرمنية 

غرفته  يف  مكث  كاملني  اأ�سبوعني  خ��الل  بالتعلم.  وب��داأ 

حفظ  ال�سوء  قليلة  نافذة  وعند  الليلية  بيجامته  مرتديا 

قواعد االأرمنية وكان يتلو الن�سو�ص ب�سوت م�سموع.

-1821( بورتون  فرانكي�ص  ريت�سارد  الربيطاين  ال�سابط 

يف  كان  عندما  اللغات  تعلم  يف  هوايته  اكت�سف   )1890

اخلدمة يف الهند. اإىل جانب اللغة الهندية تعلم ال�سن�سكريتية 

واالأوردو والكورارتى واملاراتي والكونكاين وال�سندية وبع�ص 

اإىل  باالإ�سافة  والفار�سية،  الب�ستونية  مثل  االإيرانية  اللغات 

اأكرث  االإفريقية. كان بورتون يعرف  اللغات  العربية وبع�ص 

من ثالثني لغة. �سافر بورتون كاأول اأوروبي اإىل مكة )لب�ص 

زيا فار�سيا( وترجم »األف ليلة وليلة« اإىل االإجنليزية. بورتون 

بورتون  يتعلم  للغات:  تعلمه  طريقة  التايل  بال�سكل  ي�سف 

ال�رشورية  املفردات  يحفظ  بعدها  ما،  لغة  واأ�سكال  القواعد 

للمحادثة )تقريبا 500 مفردة(، ثم يقراأ الن�سو�ص الب�سيطة 

ويتعلم املفردات والعبارات امل�ستعملة يوميا. اإنه  ا�ستمر على 

اأن ي�سل اإىل قناعة باأنه  هذه ال�ساكلة متكلما ومتحدثا اإىل 

يتقن اللغة ب�سكل جميل.

اإن   . بروتون  ي�سبه  ما  اأعمل  اأنني  القول  اأ�ستطيع  باخت�سار 

�رشط  اللغوية  الرتاكيب  تكوين  واأ�س�ص  النحو  مبادئ  معرفة 

جوهري لفهم لغة ما.اإن تعلم املفردات وا�ستعمالها باتقان 

لهو و�سيلة جوهرية يف معرفة اللغات، وبعدها ياأتي بالن�سبة 

يل اال�ستعمال احليوي للغة ما. ي�ستطيع املرء اأن يعرف النحو 

ب�سكل ممتاز ويقراأ الن�سو�ص جيدا ولكن املحادثة  بلغة ما 

مدى  على  للتعرف   � راأيي  ح�سب   � وذلك  ق�سوى  اأهمية  لها 

ا�ستيعاب املحادث جلمالية تلك اللغة.

يتقنها  التي  اللغات  عدد  ال�سعراء  اأح�د  �سبه   \

املرء بعدد احلبيبات، العا�سقات، اإذا كنت متفقا مع 

اأن ت�سعر  الراأي، كيف حتافظ على حبهن دون  هذا 

اإحداهن بالغرية؟

كتب �سديق اأفغاين مرة ق�سيدة مبنا�سبة زيارتي لكابول، 

تغرينني  اللواتي  الراق�سات  ت�سبه  اللغات  ان  فيها  قال 

بحركاتهن. فعال اأنا م�سحور باللغات وجمالهن. نعم تيقنت 

ببع�سهن  اأو  عدة  بلغات  اأتكلم  عندما  التجربة  خالل  من 

مني  تغار  احلبيبات  اللغات  اأي  بينها،  اأخلط  باأنني  اأ�سعر 

بالبلوجية  واأحتدث  مثال  بالفار�سية  اأتكلم  عندما  اأحيانا. 

اأخلط بني املفردات، وكذلك باللغات الرتكية. ال�سبب هنا هو 

القرابة الوراثية والت�سابه يف بع�ص االأحيان. عندما تكون 

واالأندوني�سية  العربية  مثل  متباعدة،  عائالت  من  اللغات 

حادثة  معا.  باالثنتني  اأحت��دث  عندما  ب�سعوبة  اأ�سعر  ال 

عندما  البحرين،  املنامة يف  طريفة جرت معي يف مطار 

الذين  االأفغان  امل�سافرون  البحرينيون  امل�سوؤولون  حجز 

كانوا معي ملدة �سبع �ساعات، كنت اأترجم من واإىل اللغات 

الب�ستونية والفار�سية والعربية وكنت اأالحظ اأحيانا تبادل 

املفردات يف اللغتني االأوليني.

\ لنتعرف على حبيباتك اللغوية

وهو  احل��ب،  عن  معرب  �سعري  رنني  راأي��ي  يف  اللغة  علم 

القدمية  ال�سعوب  م��وؤل��ف��ات  يف  ال���روح  اأرخ��ي��ول��وج��ي��ا 

واحلديثة. اإن معرفة اللغات تتيح لنا الدخول اإىل النفو�ص 

وقراءة اأفكار ال�سعوب املختلفة، وبوا�سطتها نتعرف على 

ال�سعوب نف�سها. عندما ي�سل علم اللغة اإىل هذا اال�ستنتاج 

الفل�سفي   النظام  وه��ذا  فل�سفي،  تاأمل  ب��دوره  هو  ال��ذي 

»�سعب  نع��م،  ومرهق«.  »�ساق   � غربي  مفكر  راأي  ح�سب 

لكل  م�ستعدا  تكون  اأن  يجب  اإذن  العلم«  يف  القمم  بلوغ 

�سوؤالك  اإىل  لنعد  اإن تطلب ذلك.  واأن ت�سحى  االحتماالت 

ونتعرف على »احلبيبات اللغوية« اأو اللغات التي اأعرفها:

الب�ستونية  ايرانية:.   � الهندو  اللغات  اأو  االآري��ة  اللغات 
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)اللغات  واالأ�سيتينية  والبلوجية  والكردية  والفار�سية 

املوجودة يف اأماكن متفرقة يف اأفغان�ستان هي: االأورمورية 

والهيدرية(،  واالإ�سكا�سية  وال�سنكيجية  والباراجية 

وال�سن�سكريتية والهندية واالأوردية والبينجابية وال�سندية 

والبا�سايية  والنور�ستانية  والبنغالية  والغوجه رية 

واملاراتية والرومانية )لغة النور( واالأرمنية.

والرتكمانية  واالأذري���ة  اال�سطنبولية  الرتكية:  اللغات 

واالأوزب���ك���ي���ة واالأوي���غ���وري���ة وال��ت��رتي��ة وال��ك��ازاخ��ي��ة 

والقريغيزية والق�سقانية.

اللغات القوقازية: اجلورجية والالزية وال�سي�سانية.

اللغات ال�سامية: العربية وال�رشيانية والعربية واحلب�سية.

البلوج  اأق��وام  من  )قوم  الرباهاڤية  الدراڤيدية:  اللغات 

اأفغان�ستان،  ح��دود  بني  �سحراوية  منطقة  يف  يعي�ص 

باك�ستان واإيران(.

اللغات االإفريقية: ال�سواحلية وال�سومالية. 

والتغالوغية  واملاالوية  االإندوني�سية  املاالوية:  اللغات 

)اللغة الر�سمية يف الفليبني(.

القدمية  والفار�سية  االأڤ�ستيية  القدمية:  ال�رشقية  اللغات 

وال�ساكية  وال�سغودية  والبكرتية  والبهلوية  والبارثية 

والبالية والعربية القدمية والبابلية )االأكادية( وال�سومرية 

واحليثيية.

والالتينية  القدمية  اليونانية  القدمية:  االأوروبية  اللغات 

والغوتية واالإرلندية القدمية والكيمرية.

والفرن�سية  االإي��ط��ال��ي��ة  احل��دي��ث��ة:  االأوروب���ي���ة  اللغات 

واالإجنليزية واالألبانية والليتوانية. 

)مالحظة من ح.ح. بعد اأن كتبنا بتاريخ 2012/4/4م 

�سب�ستيان  الزميل  عرف  واأح�سيناها  اللغات  هذه  اأ�سماء 

اأ�سهر �ست�ساف بالتاأكيد  اأنه يعرف كل هذه اللغات، بعد 

اأ�سماء اأخرى اإىل القائمة( 

\ لكل لغ��ة اأ�س���رارها، ماهي اللغات التي متكنت 

من النفاذ اإىل اأ�رشارها؟

الغور  عميقة  اإنها  الن�ساء،  باأ�رشار  �سبيهة  اللغات  اأ�رشار 

اإىل  للو�سول  ال�سحري  الطموح  ه��و  وه��ذا  وغام�سة، 

اأ���رشار  عن  يبحث  اأن  امل��رء  ي�ستطيع  املن�سودة.  الغاية 

يف  م�ستحيال.  يبقى  االأ���رشار  كل  اكت�ساف  ولكن  ما  لغة 

الب�ستونية،  اللغة  فيها  بحثت  والتي  الدكتوراة  ر�سالتي 

اللغة االأفغانية ا�ستطعت الو�سول اإىل اكت�ساف 

حواىل  قبل  اأي  الب�ستونية،  اللغة  ن�سوء  مرحلة 

ثالثة اآالف �سنة . 

اإن اللغة االأعمق التي ال ميكن �سرب اغوارها كما 

قال يل �سديق جزائري  العربية.  يبدو يل هي 

الذي كان كومندانتا يف كابيالري، مكافحا يف 

للمالية  ووزيرا  الفرن�سيني  �سد  التحرير  حرب 

اأنه بعد خم�سني  يف حكومة جزائرية ذات مرة 

ما  حد  اإىل  ا�ستطاع  املتوا�سل  العمل  من  �سنة 

الو�سول اإىل القمم اللغوية املاأمولة.

املتداول  امل�سطلح  هذا  على  لنعرج   \

قبل  من  اإليه  ينظ�ر  الإ�ست�رشاق«  »علم 

البع�ض بنظرة مريبة، اأي اأن وراء الأكم��ة 

ما وراءها والبع�ض يقيمه على اأنه اإجناز 

تطور  يف  وي�ساهم  �ساهم  كبري  علمي 

ثقافات ال�سعوب اإىل اأي راأي متيل وملاذا؟

ال�رشق هو ب�سكل عام مفهوم جغرايف ي�ستعمل 

واالأفريقية  واالآ�سيوية  االأوروبية  البلدان  بني  للتمييز 

كم�سطلح  »اال���س��ت�����رشاق«  طوكيو.  اإىل  ا�سطنبول  م��ن 

ال�سعوب  وبثقافات  باللغات  رئي�سي  ب�سكل  يهتم  علمى 

اللغات  مب�سطلح  يتخ�س�ص  اأدق  ومبعنى  االإ�سالمية. 

كم�سطلح  اال�ست�رشاق  ن�ساأ  االإ�سالمية.  البلدان  وثقافات 

من تيارات متعددة. من الناحية العملية ظهرت احلاجة 

امللحة ملعرفة اللغات يف هذا املجال نتيجة لل�رشاعات 

العثمانية  االإمرباطورية  مع  واالقت�سادية  الع�سكرية 

ذلك.  يف  دوره��م  لهم  وامل�ست�سارون  املرتجمون  وكان 

اأن�ساأتا  الهاب�سورجية  االإمرباطورية  وكذلك  البندقية 

اللغات  لتعليم  مدر�سة  ع�رش  ال�ساد�ص  القرن  نهاية  يف 

بالدرجة االأوىل الرتكية والعربية ومن ثم الفار�سية. وهذا 

اأدى اإىل بداية اجلدل العلمي مع »االأجنبي« الذي كان له 

طابع عملي � تكنيكي حم�ص.

بورج�ستال   � هامر  ال�سهري  االأملاين  امل�ست�رشق  يعترب 

�سريته  ب��داأ  االأمل���اين،  اال�ست�رشاق  جم��ال  يف  االأول 

الوظيفية »ك�سبي مرتجم« يف ا�سطنبول وهاب�سبورجر 

غزو  اأثناء  للعربية  مرتجما  عمل  متاأخر  وقت  ويف 

نابليون مل�رش )1797 � 1799(. 
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لدى  ظهر  اأنه  مفاده  مهم  حدث  على  هنا  الرتكيز  يجب 

كمادة  ال�رشق  بجعل  �سديد  اهتمام  بورج�ستال   � هامر 

حيث  املجال،  هذا  يف  عملية  بخطوات  قام  اإنه   . للعلم 

العثمانية،  االإمرباطورية  تاريخ  عن  املجلدات  اأول  كتب 

موؤ�س�سا  وك��ان  االأملانية  اإىل  القراآن  من  �سورا  وترجم 

ترجمة  طريق  عن  وذلك  اأوروبا  يف  الفار�سية  للدرا�سات 

االأملانية.  اإىل  الكال�سيكي حافظ  الفار�سي  ال�ساعر  ديوان 

األهمت جوته  يف كتابة »ديوان  التي  تلك الرتجمة ذاتها 

الغربي � ال�رشقي«.

اال�ست�رشاق  ن�ساأ   )1815( نابليون  ح��روب  انتهاء  بعد 

وبعدها  اأملانيا  يف  وباالأخ�ص  اأوروبا  يف  علمي  كتقليد 

ناحية  ومن  اجنلرتا.   يف  متاأخر  وقت  ويف  فرن�سا  يف 

اأخرى تكونت مهمة علمية اأخرى مع ال�رشق من الدرا�سات 

الالهوتية. اإن درا�سات علماء الدين امل�سيحي عن العربية 

اأدت يف نهاية املطاف اإىل درا�سة العربية ودرا�سة لغات 

واالأثيوبية  والقبطية  )االآرامية  ال�رشق  يف  امل�سيحيني 

واالأرمنية واجلورجية(.   

يف بداية القرن التا�سع ع�رش كان العلم يف مرحلة الطفولة 

وحتت مفهوم اال�ست�رشاق وتطورت فروع علمية متعددة ، 

ح�سب تطور هذه اللغة اأو تلك  وظهرت اأق�سام جديدة، مثل: 

والتوركولوجية  والدراڤيدية  والهندولوجية  االإيرانية 

والعربية  واالأثيوبية  واالأرمينية  والقوقازية  واملنغولية 

وال�سامية  والتيبيتية  وال�سينية  واملاالوية  واليهودية 

واليابانية والتاهية والكوريانية واالأفريقية وغريها..

طريقا  لنف�سه  االأخ��رية  ال�سنوات  يف  اال�ست�رشاق  اختار 

�سعبا ح�سب راأيي، وهو التوجه نحو التخ�س�ص وابتعاده 

عن درا�سة اللغات واالآداب.

\ ما هو م�ست�رشقك املف�سل وملاذا؟

واحد من اأهم امل�ست�رشقني يف االإيراني�ستيك بدون �سك هو 

 )1978-1892( مورغن�ستاين  جورج  الرنويجي  العامل 

بني  احلالية  احلدودية  املنطقة  يف  ببحوثه  قام  ال��ذي 

من  فريدة  اأبحاثه  نتيجة  كانت  واأفغان�ستان.  باك�ستان 

ن�ستطيع  العلمية  جهوده  بوا�سطة  هذا.  يومنا  اإىل  نوعها 

اللغات  على  اأو  امليتة  اللغات  بع�ص  على  التعرف  االآن 

الب�ستونية  عن  اأعماله  االنقرا�ص.  اإىل  طريقها  يف  التي 

اأ�سا�سية اأي�سا وكان اأ�سا�سا متينا يف ر�سالتي الدكتوراة.

يعاين  الأملاين  ال�ست�رشاق  اأن  للبع�ض  يراءی   \

امل�ست�رشقة  بع���د رحيل  الركود، خا�سة  حالة من 

هذا  مع  متفق  اأنت  هل  �سيمل،  اأناماري  املعروفة 

الراأي، اأم لك راأي اآخ���ر؟

االآن  واإىل  ع�رش  التا�سع  القرن  منذ  االأملان  امل�ست�رشقون 

ب�سكل  لال�ست�رشاق  االأ�سا�سية  العلمية  املعايري  و�سعوا 

عام وخ�سو�سيتهم يف ذلك اأنهم بدوؤوا بدرا�سات اللغات 

وبرز  التاريخية،  امل�سادر  على  بعمق  والتعرف  واالآداب 

يف هذا املجال م�ست�رشقون اأملان كبار، وقدموا درا�سات 

هنا:  �سك  بدون  نذكر  الالمعة  االأ�سماء  هذه  ومن  قيمة، 

بروكلمان  وك��ارل   )1930  -1836( نولدكي  تيودور 

)1868 - 1956( وغريهم...

لالإجابة على �سوؤالك واأتفق معك يف الراأي اأنه بعد رحيل 

اال�ست�رشاق  امل�ست�رشقة رحل  التي كانت  �سيمل  اأناماري 

هنا  تعني  الكال�سيكية  الكلمة.  معنى  بكل  الكال�سيكي 

على  يعكف  التي  واالآداب  باللغات  العميقة  املعرفة  اأوال 

من  »املدرو�سة«  التعرف  وثانيا  امل�ست�رشق،  درا�ستها 

اأنامارى �سيمل درا�سات قيمة وترجمت  نواحي خمتلفة. 

وحتى  والفار�سية  والرتكية  العربية  من  لغات،  �سبع  من 

يف  اال�ست�رشاقية  الدرا�سات  واالأوردوي��ة.  البنجابية  من 

لي�ست متكاملة كما كانت يف عهد جيل  الوقت احلا�رش 

�سيمل.يهتم االآن اأكرث بالبلدان وباحلدود الثقافية. يوجد 

اأو  اآ�سيا«  �رشق  العلمي جلنوب  »الق�سم  مثل  اأق�سام  اليوم 

»درا�سة االأقاليم يف اآ�سيا« املوزعة بني لغات عدة )على 

�سبيل املثال، اللغة الرتكية والكورية والخ..( اجليل اجلديد 

اأن  ي�ستطيع  لغة وال  اأكرث من  نادرا  الباحثني يعرف  من 

وهذا  ال�رشق،  يف  املختلفة  الثقافات  بني  العالقة  يفهم 

حقل  يف  باحث  اأي  حم���دودة.  اآف��اق  اإىل  غالبا  ي��وؤدى 

يكن  مل  اإذا  نف�سه  يناق�ص  العثمانية  الرتكية  الدرا�سات 

ملما اأي�سا بللغات الفار�سية والعربية.

ق�سم  وك��ل  ق�سما،  اأرب��ع��ني  اإىل  اال�ست�رشاق  تق�سيم  اإن 

هوية  حتطيم  اإىل  اأدى  متقن  ب�سكل  االآخ��ر  عن  منعزل 

من  ب��دال  ال�����رشق.  ع��ن  االأمل��ان��ي��ة  ال��درا���س��ات  وتقاليد 

ال�سامل »للدرا�سات اال�ست�رشاقية«،  امل�سطلح الكال�سيكي 

ال�سيا�سي  املفهوم  ايجاد  مت  والن�سو�ص  اللغات  درا�سة 

�ساهم  والذي  اال�سالمية«  ب�»الدرا�سات  امل�سمى  النزيه 

مدعاة  وهذا  ال�سحيح  م�ساره  عن  اال�ست�رشاق  بانحراف 
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بالعلوم  هنا  الرئي�سي  االهتمام  ين�سب  ال�سخرية.  اإىل 

»ع��اريف«  اأن  ذل��ك  من  واالأن��ك��ى  وفروعها  االجتماعية 

الثانوية  امل�سادر  على  يعتمدون  »بوليكلوت«  اللغات 

مع  والقطيعة  التخريبي  العمل  اإن  االجنليزية.  وباللغة 

جعل  طويلة  عقود  مدى  على  الرا�سخة  العلمية  اجل��ذور 

اال�ست�رشاق االأملاين يف نظر الراأي العلمي عدمي الفائدة.

\ يف �سيف 2011 �سافرت اإىل �سلطنة عمان ببعثة 

ماذا  كيبارا،  الدكتورة  الباحثة  زوجتك  مع  علمية 

كانت النتيجة وهل �سوف ت�سافران مرة اأخری؟

دعني اأقول اأوال اأن عمان من الناحية اجلغرافية بلد ميكن 

اأن يكون االأخري يف ال�رشق االأدنى، اإنه يحافظ على جمالية 

وجوهر العامل العربي الكال�سيكي، بالطبع لي�ص البلد وحده، 

بل النا�ص واللغة وال�سلوك واللبا�ص. الزيارة التي قمنا بها 

زوجتي واأنا اإىل عمان كانت يف �سهر متوز )يوليو( 2011 

. حطت طائرتنا يف م�سقط اأوال وبعدها �سافرنا اإىل نزوى. 

يف االأ�سبوع الثاين من رحلتنا �سافرنا اإىل م�سندم وبحثنا 

ملدة اأ�سبوع تقريبا اللغة الكومزارية.

تنتمي الكومزارية اإىل اللغات االإيرانية وهي من املجموعة 

اجلنوبية من الفرع الغربي لتلك العائلة اللغوية )�سكريڤو 

الناطقني بالكومزارية �سئيل وال  اإن عدد   .)1989:363

احلياة  تاأثري على  اأي  لها  ولي�ص  بها  اآثار مكتوبة  توجد 

اإيرانية  كلغة  و�سعها  اإن  عمان.  يف  والثقافية  الروحية 

� جرمانية � يف بلد متكلم بالعربية   � وبهذا كلغة هيندو 

بالكومزارية  الناطقني  عدد  اإىل  االإ���س��ارة  اأري��د  �سعب. 

بالكومزارية  املتكلمني  ن�سبة  اإن  عمان:  يف  وبالبلوجية 

تقريبا ما بني 2500 اإىل 10 اآالف �سخ�ص، بينما ن�سبة 

اأن  اأوال  يعني  �سخ�ص.  هذا  األف  تقريبا 100  البلوج هي 

الكومزارية اأقل من البلوج وهكذا يكون تاأثري العربية اأكرث 

االأقلية االأ�سغر، ثانيا اأن الكومزاريني ال يتكلمون بلغتهم، 

الكومزارية  اأن  ولهذا  العربية  من  فرعا  نعتربونها  بل 

معر�سة لالإنقرا�ص.

اللغة  يف  االأ���س��وات  نطق  كتابة  ه��و  امل�����رشوع  ه��دف 

املطبوعات  الأن  وتدوينها  �سحيح  ب�سكل  الكومزارية 

املتوفرة  بتلك اللغة غريدقيقة اأ�سف اإىل ذلك اأن القواعد 

حتتاج اإىل اإعادة الكتابة. نريد يف نف�ص الوقت اأن نوؤلف 

قامو�سا لها مع اإيجاد الف باء خا�ص بها. ويف امل�رشوع 

حتى  املدر�سية  الكتب  لتاأليف  خطة  اأي�سا 

يتمكنوا من درا�سة اللغة يف املدار�ص. ويحافظ 

على الثقافة املحلية لهم يجب ت�سجيل ذلك يف 

االأفالم الوثائيقية.

مثل  مثلك  فراغ،  وقت  لديك  اأنه   لنقل   \

�سائ��ر الب�رش، كيف تق�سي تلك اللحظات؟

اإن درا�سة اللغات والثقافات ال�رشقية بالن�سبة يل 

متعة وفرح ومن هذا املنطلق اأقول عندما اأ�سمع 

ابت�سامة  واأ�ساهد  ق�سيدة  �سعر،  بيت  كلمة،  حلن 

وم�ستغربا كيف  متعجبا  اإيل  ينظر  وهو  �سخ�ص 

اأتكلم بلغته،  عندها يظهر عنده ولع بالغ الميكن 

و�سفه باملفردات. ويجب اأن اأعرتف اأن هذا الولع 

�سعادة  من  وهل  ي��وم،  كل  حلظة،  كل  يالزمني 

واإذا  حياته!  يف  امل��رء  يتمناها  ه��ذا  من  اأك��رث 

اأقول ال يبقى وقت ممار�سة  تكلمت بلغة الواقع، 

ريا�سة ما اأو ركوب دراجة.

معلقة  يعرف  واحد  كل  معا،  �سادقني  ولنكن 

امرئ القي�ص يعطيني احلق عندما اأقول التوجد 

اأن جتل�ص مع حلقة من  العمر  اأجمل حلظة من 

املعلقة  مو�سيقى  بع�سا  وت�سمع  ال�سعر  حمبي 

اأكرث  ل�ساعر م�سى على موته  اأبياتها  اأو بع�ص 

حبيبته  يناجى  وهو  �سنة  وخم�سمائة  األف  من 

الدخول  بني  اللوى  »ب�سقط  الع�سق؛  واأم��اك��ن 

 � �سك�سبري  قول  غري  اأخ��رى  كلمات  من  وهل   � فحومل« 

ال�سمت!

\ ليكن خامتة لقائنا على ال�سكل الآتي: اأنت حتفظ 

ق�سائد لكثي��ر من ال�سعراء بلغتهم الأ�سلية، من هو 

�ساعرك املف�سل؟

ال�سعر ال�رشقي حديقة معطرة، بحر من االأزهار الفواحة، 

غناء الآالف البالبل. كل �ساعر له خ�سو�سيته وجمالييته. 

اأقدر عمرو بن كلثوم لفخره وحما�سته، واملتنبي باأ�ساليب 

تعبريه، واأبي نوا�ص جلماليته.اأقدر كل الكبار من ال�سعراء 

وي�سعب علي تف�سيل واحد منهم على االآخر.

\	\ ماحظة )نزوی(: 

مان 
ُ
وردت كلمتا )الكومزارية والبلوجية( يف احلوار وتنطق يف ع

ب�)الكمزارية والبلو�سية(. 
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اأو الع�صي  اأهميتها يف عامل اليوم احلافل بالتطورات املتالحقة  تكت�صب ال�صورة 

عن املالحقة حيث تزداد املعلومات غزارة- ومنها ال�صورة- عن خمتلف اجلوانب 

والظواهر احلياتية املميزة واملحيطة بنا واملوؤثرة يف منط التفكري واأ�صلوب العي�ش. 

ومع التو�صع الذي �صمل علم الت�صوير اي�صا ك�صمة لهذا االنفجار املعلوماتي الذي 

ميز عاملنا،وكون الفرد يعي�ش �صمن ثقافة ال�صورة بطريقة اعتيادية، فان انواع 

ال�صور التي يتلقاها الفرد تفرز لديه م�صاعر وردود فعل خمتلفة ترتاوح بني الده�صة 

اأو التاأمل اىل الغ�صب  اأو التعجب وقد متتد هذه اىل احا�صي�ش االنب�صاط  اأو احلزن 

وخالفه من احا�صي�ش اخرى قد تتباين من فرد اىل اآخر.

م�صور واأكادميي من ُعمان

�سامل املعمري

فوتوغرافيا االأبي�ش واالأ�صود: 

الت�صكيل واالأبعاد

التفكري بالأبي�ض والأ�سود.. يعني التباين

الفرد �شتيفليتز: الت�سوير يربز ما كان خافيًا على ال�سطح

�سيف الهنائي اأول م�سور ُعماين ي�سدر كتابًا اإبداعيًا بالأبي�ض والأ�سود



االلوان حقيقة  تبدو فيه وفرة  ويف ع�رص 

الرقمي  للتطور  طبيعية  كنتيجة  �صاطعة 

واحلا�صوبي الذي عزز دور اللون واأبرز تنوع 

واال�صود  االبي�ش  ا�صتخدام  فان  درجاته، 

تاريخية  مفارقة  يكون  قد  الت�صوير  يف 

االلتفات  اىل  املقالة  هذه  ت�صعى  وحيث 

لبع�ش جتليات هذه الظاهرة وابراز بع�ش 

رفع  يف  امل�صاهمة  اىل  و�صوال  جوانبها 

معززا  الت�صوير  من  النوع  لهذا  الذائقة 

ماين 
ُ
باالجنازات التي يحققها امل�صور الع

اأو  كانت  حملية  اال�صعدة  خمتلف  على 

عاملية. ويف هذا ال�صياق فان الرهان على 

االبي�ش واال�صود ادى اىل ان تتالأالأ رقعة 

يحيط  الذي  الفوز  ب�صياء  ماين 
ُ
الع املنجز 

مبعظم م�صاركاته. وقد يكون من املجحف 

�صيف  ماين 
ُ
الع امل�صور  ا�صم  بعجالة  نقحم  ان  حقا 

مقالة  ي�صتحق  فهو  حقه  تفيه  لن  ب�صورة  الهنائي 

ا�صتغاال  اجتهاداته  بع�ش  اىل  لال�صارة  بعينها 

ب�صكل كبري  انعك�ش عطاوؤه  وتعليما وحيث  وتعلما 

مان ولكن 
ُ
ال�صوئي يف ع الت�صوير  انت�صار فن  على 

يف هذا املقام جتدر اال�صارة اىل كتابه املهم،  الذي 

�صدر باللغتني العربية واالجنليزية حتت عنوان:

»Oman : Visual Impressions ُعمان: انطباعات ب�رصية«

االبي�ش  �صور  من  مهمة  جمموعة  الكتاب  يحوي 

امل�صور  اجمــاد  االذهــان  اىل  ت�صتح�رص  واال�ــصــود 

ادمــز؛  ان�صل  االمــريــكــي 

�صيف  �ــصــور  ــة  ــي ــم واه

الهنائي تكمن يف براعتها 

الفنية واالنتماء اىل هذه 

جليا  يظهر  الذي  االر�ش 

التكوين  يف بذخ عنا�رص 

يغدقه يف  الذي  الب�رصي 

وينبع  ال�صورة.  ت�صكيل 

الذي  الهاج�ش  من  ذلــك 

يحمله �صيف حول الدور ال�صعب الذي يلعبه امل�صور 

االهــم،  وهــو  بــل،  فح�صب  الــ�ــصــورة  اخــذ  يف  لي�ش 

املكونة  العنا�رص  اختيار  خالل  من  ايجادها  يف 

واملالئمة بينها باأ�صلوب يوؤدي، يف بع�ش االحيان، 

ورمبا  عليها؛  املتعارف  الت�صوير  قواعد  ك�رص  اىل 

الفوتغرايف  امل�صور  وقلق  دور  �صعوبة  يعك�ش  هذا 

مقارنة مثال مع الفنان الت�صكيلي الذي ميتلك حرية 

او�صع لر�صم اللوحة.

انت�صار  ظــاهــرة  ان  ــول  ــق ال ميــكــن  عـــام  وب�صكل 

فوتوغرافيا االأبي�ش واالأ�صود اأدت ا�صافة نوعية اىل 

وبالتايل  ات�صال  وو�صيلة  فني  كعمل  الو�صيلة  هذه 

اىل  ت�صنيفها  التي ميكن  بالكرثة  ال�صور  تنوع  اىل 

ثالثة اق�صام:

1- ال�شورالوثائقية: 

ال�صور  من  النوع  هــذا  يرتبط  تاريخية  ال�صباب 

باال�صود واالبي�ش ورمبا يعزى ذلك اىل ان العامل �صهد 

اأحداثا وحتوالت كربى  كاحلروب مع بداية التو�صع 

يف الت�صوير الذي كانت بداياته باالبي�ش واال�صود.  

والتحوالت  املاأ�صاوية  االحـــداث  بع�ش  ان  كما 

العاملية تعمقت يف الذاكرة بف�صل انت�صار ال�صحافة 

التي كانت وال زالت ال�صباب اقت�صادية تف�صل ن�رص 

ال�صور باالبي�ش واال�صود. ا�صافة اىل االعتقاد بان 

ابعادا  يعطيها  واالأ�صود  باالبي�ش  االحداث  ت�صوير 

تعزز من م�صداقيتها وواقعيتها.

136نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

 البيئة 

والطبيعة 

الُعمانية.. 

تفوز 

بالأبي�ض 

والأ�سود

 فـي الفياب 

 Fiap
والبيناليات 

الدولية

ت�صوير.. ت�صوير.. ت�صوير 

 s  s s



2- ال�شور الدعائية اأو االعالنية: 

عامل  ي�صهده  الذي  واالعالمي  التجاري  التو�صع  مع 

عامل  يف  زخــم  من  ذلــك  �صاحب  ما  ومــع  االعمال 

يف  كاأ�صا�ش  امللونة  ال�صورة  ا�صتغلت  الت�صويق، 

الرقمية وانت�صار  التقنية  الدعاية حيث �صاعد تطور 

احلا�صوب يف ابراز التنوع يف االلوان كو�صيلة جذب 

االلوان من  اختفائها. ومع ما متثله  بعد عقود من 

ال�صتخدامات  العودة  مت  فقد  الدعاية،  يف  اهمية 

ابعادا  الدعاية  ال�صورة  الك�صاب  واال�صود  االبي�ش 

الظالل  يف  متمثلة  جــذب  كعن�رص  ترثيها  اخــرى 

واالحجام واال�صكال واخلطوط والتباينات وهو ما 

�صن�صتعر�صه الحقا.

3- ال�شور الفنية:

 اذا كانت ال�صورة باالبي�ش واال�صود ا�صبحت هامة 

ال�صباب  والدعائي  الوثائقي  بالنوعني  يتعلق  فيما 

تاريخية وجتارية، فان فن االبي�ش واال�صود ا�صبح 

واقعا يقوم على ا�صا�صه ابداع كثري من امل�صورين. 

ارتفاع  اىل  ال�صور  من  النوع  هــذا  اهمية  تعزى 

م�صتوى التذوق لهذا النوع من الفن الذي �صاهم فيه 

بهذا  باالنتقال  امل�صورين  لبع�ش  اجلاد  اال�صتغال 

النوع من الت�صوير اىل افاق جمالية ارحب تخرجه 

االبي�ش  فوتوغرافيا  وانت�صار  الت�صجيلية  اطار  من 

واال�صود �صاهمت فيه كذلك املعار�ش التي تعلي من 

�صاأنه كنوع من انواع الفنون مقرونا با�صتقبال جاد 

من النقاد. 

يكون  قد  الطريقة  بهذه  ال�صور  تق�صيم  ان  وال�صك 

بطريقة  ما  وثائقية  �صورة  تت�صكل  فرمبا  جائرا؛ 

النقاد  انظار  حمط  دعاية  �صورة  ت�صبح  وقد  فنية 

واملحللني لالبعاد الفنية والت�صاوؤالت التي تثريها. 

وبدوره فان هذا يحيل اىل الت�صاوؤل عن االمكانات 

ال�صورة القتنا�ش املعنى واي�صا عن  التي تتيحها 

االدوات املتاحة لـ»تف�صري« ال�صورة. 

ال�شورة: مقاربات �شيمائية

اآنفا  طــرح  ــذي  ال الت�صاوؤل  على  ــرد  ال ميكن  حتى 

الدرا�صات  فان  ما،  على �صورة  معنى  ا�صفاء  حول 

لفهم  خ�صبا  جمــاال  توفر  وال�صيميائية  الل�صانية 

ال�صورة وخ�صو�صا تلك التي متتاز بجمالية عالية 

بحيث ميكن اال�صتعانة بايجاز وعلى وجه التحديد 

ال�صوي�رصي فردناندو دو�صو�صري  اللغوي  با�صهامات 

وكتابه درو�ش يف اللغويات العامة واي�صا  باالفكار 

التي طرحها الفيل�صوف الفرن�صي روالن بارت.

بناء على ما يطرحه دو�صو�صور )1985( فان ال�صورة 

ميكن ت�صبيهها بالعالمة الل�صانية.  ويف احلالة هذه 

فان ال�صورة كعالمة )Sign( تتمثل مب�صتويني  اثنني: 
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امل�صتوى  اما   ،)Signifier( الدال  وهو  االول  امل�صتوى 

عن  عبارة  ــدال  ال   )Signified( املدلول  فهو  الثاين 

التمثيل املادي اي ال�صورة؛ اما املدلول فهو املعنى 

الذي قد حتمله ال�صورة اىل ذهن املتلقي. 

وميكن التدليل على امل�صتويني بالرت�صيمة  امل�صاحبة:

الدال ال�صورة

املدلول - املفهوم

العالمة =     

فانه  ال�صو�صريي  املفهوم  وح�صب  عامة  وب�صورة 

العالمة  لعن�رصي  االعتباطي  االرتباط  من  بالرغم 

الذي  اخلط  خالل  من  واحدة  وحدة  ي�صكالن  فانهما 

مدر�صة  موؤ�ص�ش  يقوله  مبــا  وبــاالخــذ  يجمعهما. 

 )1987  /1968( يلم�صليف  الدينماركي  كوبنهاكن 

ببعدين  يكون  واملدلول  الدال  ثنائية  يقابل  ما  فان 

على    Expression & Content واملحتوى  التعبري  هما 

التوايل.

و يف ال�صورة قد يتماهى الدال واملدلول يف حاالت 

تاويل مدلول  التي ال ميكن  البورتريه  كمعظم �صور 

ال�صورة بعيدا عن دالها،و كذلك االيقونات التي حتفل 

يتخلق  ان  ميكن  وحيث  والرهبان،  القدي�صني  ب�صور 

معنى ال�صورة بني ال�صيء ومظهره.

املفهوم  تــطــويــر  عــلــى  اال�ــصــتــغــال  �ــصــيــاق  ويف 

بارت  الفرن�صي  املفكر  يبني  للعالمة  ال�صو�صريي 

فهمه لل�صورة كعالمة داللية علىم�صتويني: االول 

ر�صالة  تت�صمن  ال�صورة  ان  اي  ا�صاري  م�صتوى 

امل�صتوى  ان  كما  نف�صها،  ال�صورة  اي  ا�صارية 

االخر هو م�صمون ال�صورة اي املعنى الذي حتمله 

)باللغة  م�صطلحني  هناك  فان  وعليه  ال�صورة. 

امنوذج  عن  للتعبري  هنا  ي�صتخدمان  االجنليزية( 

اي  التعيني  ويعني   )Denotation( وهو  االول  بارت: 

املعنى  وهــذا  ال�صورة.  حتمله  الــذي  البارز  املعنى 

املبا�رص هو الذي يتم انتاجه بالو�صائط امليكانيكية 

اأو االلكرتونية للكامريا كعملية انتاج لل�صورة.  واما 

االخر فهو )Connotation( ويعني الت�صمني اي م�صمون 

ال�صورة اأو ما ميكن تاأويله عن معنى ال�صورة. وعليه 

يتغري  الت�صمني  بينما  يتغري  ال  ثابت  التعيني  فان 

وهو  املتلقي  ذهــن  يف  يتولد  الــذي  التاويل  ح�صب 

يب�رص ال�صورة.

اىل  يقودنا  ال�صورة كعالمة  التمييز بني جزءي  هذا 

اهمية الر�صالة اال�صارية حيث تلعب عنا�رص التكوين 

الثابته يف ال�صورة دور املحرك خل�صو�صية الت�صمني 

يطرح  مما  املعنى  تعددية  على  تاوئال  وانفتاحها 

املعنى  وتغاير  للمتلقي  الثقايف  املعادل  ا�صكالية 

الثقايف، وبالذات  ال�صورة خارج اخلطاب  عند روؤية 

الت�صاوؤل  يحق  وهنا  بداخله.  ت�صكلت  الذي  العالمي، 

عن الدور الذي ميار�صه الفرد من خالل حا�صة الب�رص 

يف حتفيز حوا�صه االخرى ال�صتيعاب وظائف ال�صورة 

املعلنة وال�صمنية و�صوال اىل ت�صكل ذهني قد يف�صي 

اىل معنى اأو ردة فعل.

ما وراء االبي�ض واال�شود

يف حياتنا اليومية ويف بع�ش االحيان نتحدث عما 

تب�صيطية  ب�صيغة  و�صخو�ش  احداث  من  يدور حولنا 

انه يف  االمر  ابي�ش وحقيقة  اأو  ا�صود  اال�صياء  وكاأن 

الوا�صع للت�صوير امللون فان مفهوم  خ�صم االنت�صار 

غنى  اكرث  يبدو  الفوتوغرافيا  يف  واال�صود  االبي�ش 

بني  ما  والتدرج  الظالل  توزيع  بحكم  تاأثريا  وا�صد 

الظلمة والنور. واذا اخذنا هذا املفهوم بداللة اخرى 

مغايرة فقد يحيل ذلك اىل القول ال�صهري:  قليل يغني 

التعبري  �صح  ان  التق�صف  هذا  يلهي.  كثري  من  خري 

وتاويليا  ب�رصيا  حتديا  جمالية  بطريقة  ي�صبح 

بعيدا عن مزالق املقارنة بني االلوان ونظائرها من 

بابراز  التق�صف  ينجلي  بل  واال�صود  االبي�ش  اطياف 

عنا�رص التجريد، مثال، حيث يوؤول امل�صاهد ال�صورة 

ير�صح  قد  بتقاطع   ي�صتوعب عنا�رصها  بتحد ذهني 

�صعيد  على  ال�صميم  يف  نحن  اذن  خياال...  اأو  معنى 

اأو براعة فنية تعتمد  الروؤية ولكن ذلك يتطلب حذقا 

واىل  املقال.  هذا  يف  لبع�صها  �صنتعر�ش  ا�ص�ش  على 

حد كبري يعتمد فن الت�صميم على هذه اال�ص�ش خللق 

ت�صور جمايل جاذب للعمل الفني �صواء على م�صتوى 

املعمار اأو اللوحة الفنية اأو ال�صورة الفوتوغرافية.

االبي�ش  فوتوغرافيا  الطاغية عن  النظرة  كانت  واذا 

ورومان�صية  تاريخية  �صورة  اىل  نظرة  هي  واال�صود 
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الت�صوير  النوع من  فان هذا  الغمو�ش،  يلفها  ورمبا 

يعترب اليوم احد اخليارات الهامة للم�صور املحرتف 

حيث يحقق جزءا من خياراته االبداعية. ولكن بع�ش 

هذا  اىل  النظر  حــول  بالتناق�ش  ت�صىء  الدرا�صات 

بان  يرى  من  هناك  جهة،  فمن  الت�صوير.  من  النوع 

وبالتايل  الواقعية  تعني  واال�صود  باالبي�ش  ال�صورة 

فان وجود االلوان يف ال�صورة يقلل من تلك الواقعية 

التاويل  ل�صالح  الواقع  ت�صجيل  مهمة  عن  ويبعدها 

الذي ميار�صه امل�صاهد عليها. ومن  جهة  اخرى تقرتب  

ال�صورة تلعب دورا هاما يف  الروؤى من كون  بع�ش 

عنها  غنى  ال  والتي  بااللوان  امل�صاهد  لة 
ّ
خمي اذكاء 

يف تذوق ال�صورة الفوتوغرافية ب�صكل عام.

اأمثلة على بروز فوتوغرافيا االبي�ض واال�شود

م�صتوى  على  الت�صوير  جمال  يف  �صهرة  االكرث  لعل 

مازالت  الــذي  ادمــز  ان�صل  هو  توثيقي  غري  ابداعي 

يف  ت�صهم  وكذلك  تبهر  الطبيعة  مناظر  عن  �صوره 

يو�صف  امل�صور  مع  اما  البيئة؛  على  احلفاظ  تعزيز 

كار�ش فان فن البورتريه يتبواأ مكانة رفيعة يف علم 

التقطها  التي  ال�صور  خالل  من  الفوتوغرافيا  وعامل 

الفرن�صي  ويعترب  العاملية.  ال�صخ�صيات  لبع�ش 

هرني كارتيه - بري�صون اال�صهر الذي متتاز �صوره 

التوثيقية، بروؤية ان�صانية وزمن حمكم، بال�صعي وراء 

»اللحظة احلا�صمة« ولكن بعفوية تعلي من �صاأن الفرد 

الطليعي مان راي  وقدرته على االدها�ش. وا�صتخدم 

الة الت�صوير كاداة البتكاراته الفنية وت�صوير روؤاءه 

وتغايراته اجلمالية على �صعيد حركة دادا اأو احلركة 

هذه  الع�رصين.  القرن  بهما  امتازا  الذين  ال�رصيالية 

الذي   الرفيع   امل�صتوى  على  حمدودة  امثلة  بالطبع 

باالبي�ش  والت�صوير  ب�صكل عام  الت�صوير  فن  يتبواأه 

على  عامة  بنظرة  ولكن  خــا�ــش.   ب�صكل  واال�ــصــود 

م�صتوى امل�صابقات العاملية جند العوامل الالحمدودة 

والقدرة  الت�صوير  من  النوع  هذا  بها  ينه�ش  التي 

باهمية  عميقة  فنية  روؤية  خالل  من  االدها�ش  على 

الكامريا كو�صيلة فعالة بالر�صم بال�صوء كما هج�ش به 

االغريق منذ قرون حيث ا�صتمدت كلمة الفوتوغرافيا 

اأ�صلها.

العنا�شر الفنية لل�شورة

الفوتوغرايف،  للم�صور  الفنية  النظرة  تتحقق  وحتى 

فان الروؤية باالبي�ش واال�صود تتطلب االهتمام ببع�ش 

العنا�رص التي ت�صاعد يف تكوين �صورة موؤثرة:

j امللم�ض: 

املاكرو  ت�صوير  عند  بالذات  كربى  اهمية  وتاأخذ 

باخلوا�ش  عالقة  له  امللم�ش  املقرب.   الت�صوير  اأو 

ال�صطحية للمادة امل�صورة فقد يكون ناعما اأو خ�صنا، 

معتما اأو م�صعا.

يقول  الفني  العمل  يف  امللم�ش  دور  ولتو�صيح 

االختالف  اأ�صباب  ان  ــا�ــش)1995(  ري عبدالفتاح 
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خالل  من  مالحظتها  ميكن  امللم�ش  يف  الب�رصي 

اربعة عوامل: 

- مدى انعكا�ش اأو امت�صا�ش ال�صوء ال�صاقط على 

املادة؛

اأ�صل  اي  كافة،  اللونية  اخل�صائ�ش  اي  اللون،   -

اللون ودرجة ت�صبعه؛

- االإعتام وال�صفافية وما بينهما؛

- حجم احلبيبات ال�صطحية للمادة ومدى تقاربها 

اأو تباعدها ومدى انتظامها.

j اخلطوط: 

من خالل تتبع م�صارات اخلطوط بني اجزاء ال�صورة، 

فان اهميتها تكمن يف توجية الروؤية عند امل�صاهد من 

نواحي االماكن مو�صعاالهتمام كما انها عن�رص هام 

ال�صورة.  على  والتوتر  باحلركة  االح�صا�ش  ال�صفاء 

مرتابطة  عنها  نتحدث  التي  العنا�رص  ان  وحيث 

وبالتايل فان اخلطوط قد تكون م�صتقيمة اأو منحنية 

اأو عمودي.  كما ان  اأو مائلة وقد نراها ب�صكل افقي 

اخلطوط متتاز بان لها �صمكا وقد تكون بي�صاء على 

اخلطوط  وخ�صائ�ش  �صحيح  والعك�ش  �صوداء  خلفية 

وخ�صو�صا  ال�صورة  ا�صتقبال  يف  دورها  تلعب  هذه 

من ناحية وقع التاأثريات النف�صية لدى املتلقي.

j التباين: 

االجزاء     بع�ش  تبني  حيث  اهميتها  ال�صورة  تكت�صب 

على  اال�صاءة  توزيع  ويلعب  االأخــرى  تختفي  بينما 

ولهذا  التباين.  خلق  يف  املوؤثر  دوره  ال�صورة  اأجزاء 

ال�صبب فان هارولد ديفيز )2010( يقول ان التفكري 

التباين،  بعن�رص  التفكري  يعني  واال�صود  باالبي�ش 

االعتبار  بعني  االخــذ  امل�صور  على  فــان  وبالتايل 

الرتكيز على  ان  الكامريا البراز احلواف حيث  موقع 

احلواف يعطي بعدا عادة ما يكون غائبا يف ال�صورة 

اأو  وتقليل  باال�صاءة  االهتمام  يجب  كما  امللونة. 

زيادة التعري�ش ح�صب احلاجة.

 :)Form( والهيئة )Shape( ال�شكل j

هذين  يف  الــ�ــصــورة  ت�صكيل  يف  اال�ــصــا�ــش  يكمن 

العن�رصين وهما عن�رصان ب�رصيان مهمان لتكوين 

اال�صكال  بني  والعالقة  ال�صكل  خالل  فمن  ال�صورة. 

يتكون مو�صوع ال�صورة ببعدين اثنني واو�صح مثال 

واما من   )Silhouette( بال�صيلويت  على ذلك ما يعرف 

يعطي  الفنية  مبهارته  امل�صور  فان  الهيئة  خالل 

ال�صورة مما  الثالث على مو�صوع  بالبعد  االح�صا�ش 

ي�صفي عمقا عليها بوا�صطة اخلطوط والظالل.  ي�صدد 

واال�صود  باالبي�ش  ال�صور  علىان   )2010( ديفيز 

ا�صافة  اىل  اال�صكال واخلطوط   تتكون بامتياز من 

ان احلواف واالنحناءت تعطي ال�صورة اهميتها. 

j الظالل الرمادية:

مبا ان الظالل مرتبطة باال�صاءة فان هذه توؤثر على 

مو�صوع ال�صورة من ناحية عوامل كنوعية وم�صدر 

وتوزيع واجتاه اال�صاءة للمو�صوع امل�صور وبالتايل 

وعلى  العوامل  هــذه  على  يعتمد  الظالل  خلق  فــان 

وكون  امل�صورة.    لالج�صام  الطبيعية  اخل�صائ�ش 

خمتلف  اىل  تتحول  واال�ــصــود  االبي�ش  يف  االلــوان 

درجات الرمادي فان االلوان الفاحتة ت�صبح درجات 

درجات  ت�صبح  الغامقة  ــوان  واالل للرمادي  فاحتة 

غامقة اأو داكنة للرمادي والتباين بني  هذه الدرجات 

ميكن  ما  اأو   Tonal Contrast االجنليزية  باللغة  ي�صمى 

ت�صميته جتاوزا بالتباين الظلي الرمادي الذي يلعب 

يقت�صيه  ح�صبما  متدرجة  ظــالل  ا�صفاء  يف  دوره 

عبدالفتاح  ي�صري  كما  ال�صورة.  وجماليات  مو�صوع 

ريا�ش انه ا�صافة اىل حتقيق التوزان، فاأن اال�صاءة 

بالعمق  االبعاد  ثنائي  الفني  العمل  متد  والظالل 

الفراغي العطاء االح�صا�ش بالبعد الثالث.

 :Rhythm -االيقاع j

رغم بع�ش التماثالت بني املو�صيقى والت�صوير فاننا 

هنا، فيما يهم هذا املقال، �صنتعر�ش للجانب االيقاعي 

فقط. فمو�صيقيا، يف ال�صورة، فان االح�صا�ش االيقاعي 

على  يكون  الذي   -Patterns–النمط خالل  من  يتاأتى 

تتكرر  �صوئية  تبيانات  اأو  خطوط  اأو  ا�صكال  �صورة 

والف�صاح  لل�صورة  بنية  العطاء  تتنوع  اأو  تتدرج  اأو 

ذلك  عــن   معني  انطباع  لتكوين  للم�صاهد  املجال 

ال�صكل اأو الهيئة.  ورمبا يتبادر اىلالذهن ان النمط قد 

اىل  ي�صري   )2010( ديفيز  ان  بيد  نهاية  ما  اىل  ميتد 
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غري ذلك، اذ يجب ان تكون للنمط نهاية يف ال�صورة 

بطريقة وا�صحة اأو �صمنية ويربر ذلك بان خ�صو�صية 

ال�صورة باالبي�ش واال�صود تربز بوا�صطة الكيفية التي 

ترتبط فيها االمناط باطار ال�صورة.

فان  الذكر  االنفة  العنا�رص  اهمية  على  انه  ريب  وال 

امل�صور  عليها  يتكيء  التي  اال�صا�ش  هي  اال�صاءة 

ال�صائعة  احلقيقة  يف  املعادل  وهي  ال�صورة،  خللق 

اال�صاءة  تكون  فان  وعليه  احلياة.  ا�صا�ش  املاء  ان 

ا�صا�ش ال�صورة، فاالكيد ان وظيفتها تكمن يف ابراز 

العنا�رص الفنية لل�صورة بكافة تنوعاتها.

الروؤية: ما وراء االأبي�ض واالأ�شود

والتقاط  تكوين  يف  ق�صوى  اهمية  الروؤية  تكت�صب 

ا�صا�صه  جــمــايل  ح�ش  خلق  وعــلــى  مــوؤثــرة  �ــصــورة 

لل�صورة  املكونة  بالعنا�رص  الب�رصي  االح�صا�ش 

وترتبط الروؤية بتطوير املهارات االدراكية فقد اورد 

املهارات  اهم  ان  كتابه  يف   )2005( كراغ�ش  بريت 

باحلواف،  االدراك  حتوي  امل�صور  يحتاجها  التي 

الف�صاءات، العالقات اأو التداخالت، ال�صوء والظالل، 

ذلك  على  وبناء  الكلي.  باملكون  االدراك  واأخـــريا 

الف�صاء  فان االدراك بالف�صاء يعني �صيئني مهمني: 

ملمو�صة  مــادة  اأو  ل�صكل  املــكــون  وهــو  االيجابي 

يلعب  والذي  املادة  تلك  يلف  الذي  ال�صلبي  والف�صاء 

حجم  حيث  من  ال�صورة  تكوين  يف  حموريا  دورا 

و�صكل وا�صلوب توزيع تلك الف�صاءات ال�صلبية.

ان كانت مقولة احد اعمدة الت�صوير املتفردين وهو الفريد  

�صتيغليتز »ان الت�صوير يربز ما كان خافيا اىلال�صطح » 

تبدو  قد  انها  اال  عام،  ب�صكل  الت�صوير  ماهية  عن  تعرب 

باالحرى تعبريا عن فوتوغرافيا االبي�ش واال�صود.

التي حتدثنا عنها تبدو  الفنية لل�صورة  العنا�رص  ان 

تكوين  يف  البع�ش  بع�صها  ترابط  حيث  من  مهمة 

علىهذا  وللتدليل  باالهتمام.  جديرة  �صورة  وخلق 

والكاتب  امل�صور  بكلمات  اال�صت�صهاد  ميكن  الرتابط 

بدون  انــه  يقول  حني   )2009( بيرت�صون   بريان 

هيئة.  توجد  ال  �صكل  وبــدون  �صكل.  يوجد  ال  خطوط 

وبدون �صكل وال هيئة ال يوجد امللم�ش وبدون خط اأو 

�صكل ال يوجد ايقاع.

الت�سمية  ان  القول  بد من  ال  املقالة  نهاية هذه  ويف 

ال�سائعة بت�سوير االبي�ض واال�سود هي ت�سمية خاطئة 

من الناحية التقنية كون هذا يعني ان ال�سورة تت�سكل 

من اللونني االبي�ض واال�سود بينما نادرا ما تكون هكذا 

لاللوان  الرمادية  التدرجات  من  ال�سورة  تتكون  بل 

التي تبزغ بنوع وكمية اال�ساءة التي تنريها.

ويف اخلتام ميكن القول ان ال�سورة امل�سماة جمازا 

لالبعاد  وذلك  ح�سورها  تفر�ض  واال�سود  باالبي�ض 

وا�سكال  بها من خطوط وظالل  تت�سكل  التي  الفنية 

ومنظور. وبينما يجول املتلقي بب�رصة ماأخوذا مبا 

توحيه تلك االبعاد الفنية، يت�سكل املعنى يف ذهنه 

ورمبا  ال�سورة  وبني  بينه  العالقة  امل�سافة  ليج�رص 

يزيد من عمقها.

املراجع

* Saussure, Ferdinand de (1985) Corso di linguistica 
generale, Bari: Laterza.
Hjelmslev, Louis (1968,1987) I fondamenti della 
teoria del linguaggio. Torino: Einaudi.
* Barthes, Roland (1977) ‘The Photographic Mes-
sage’ (1961) in Image Music Text, edited by Stephen 
Heath. London: Fontana, pp. 15-31.
* Krages, Bert (2005). Photography - the art of com-
position, New York: Allworth Press.
* Davis, Harold (2010). Creative black &white: 
Digital photography tips &techniques, Indianapolis, 
Indiana: Wiley Publishing.
* Peterson, Bryan (2009).Understanding photogra-
phy- Field guide. New York: Watson- Guptil.

الت�صكيلية.   الفنون  يف  التكوين   ،)1995( عبدالفتاح   . ريا�ش   j

القاهرة: دار النه�صة العربية.

141نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

ت�صوير.. ت�صوير.. ت�صوير 

 s  s s

يو�صف كار�ش



142

�صاكر ح�صن اآل �صعيد

»الر�ســـم فـــي مكــان اآخـــر«   



143

ان عام 
ّ
غادر الر�صام العراقي �صاكر ح�صن اآل �صعيد )1925 ـ 2004( بغداد اإىل عم

انهمك يف  التي  الفكرة  تلك  الر�صم، هي غري  اأخرى عن  فكرة  1993، حامال معه 

رعايتها حوايل خم�صني �صنة. كانت اللوحة املزدوجة )لوحة ورقية ُترى من الوجه 

الوحيدة لل�صيخ يف غربته.  الت�صلية  اأن تو�صع بني زجاجتني( مبثابة  والقفا، بعد 

ان وبغداد، بل 
ّ
وهي غربة ال ُتقا�ش م�صافتها بعدد الكيلومرتات التي تف�صل بني عم

بحجم الفقدان، الذي يج�صده غياب امللهمات احل�صية التي كان ذلك ال�صيخ مغمورا 

بها يف حياته البغدادية.

�صاعر وناقد من العراق يقيم قي ال�صويد

فاروق يو�سف

ال�صيخ ولوحته.. املزدوجة 

�ساكر ح�سن اآل �سعيد

وهبنا حياة كرمية فـي الثناء علينا 

vان حقيقة خيار الر�ســـم ل تكمن فـي الت�سبه



حياته  يف  متطلبا  �ــصــعــيــد  اآل  يــكــن  مل 

الكرمي يكفيه ويغنيه  االأقل  ال�صخ�صية، كان 

ن 
َ
م اأن  غري  وطربا.  ن�صوة  �صاعاته  وميــالأ 

ا�صتبك باالأثر املحلي بحميمية ذلك الر�صام 

من  خالية  �صارت  حياته  اأن  ي�صعر  اأن  البد 

رد من اإمكانية تامل ذلك 
ُ

اأي معنى بعد اأن ج

االأثر متى ي�صاء. مل يتبدل املكان وحده، بل 

تبدلت االأ�صوات واالأنوار والروائح واالأبخرة 

واالإ�صارات وااللغاز كلها. اختفى عامل مرئي 

قدما  كانت  اآخــر.  مرئي  عــامل  حمله  ليحل 

يخترب  مل  متاهة  دروب  جتو�صان  ال�صيخ 

اأبعادها من قبل.

غري تلك الفكرة الغام�صة التي �صارت تربك 

�صيئا  معه  الرجل  يحمل  مل  بالر�صم،  �صلته 

كلها  حياته  اأن  ندرك  ان  ميكننا  بغداد.  من 

الوطن  زجاجة  زجاجتني:  بني  تقيم  كانت 

وزجاجة املنفى. واإذا ما كان قد �صمى تلك 

الفكرة باللوحة املزدوجة فالأنها كانت ُترى 

كانت  لوحتني.  ير�صم  يكن  مل  جانبني.  من 

اللوحة الواحدة تنتهي تلقائيا اإىل اأن تكون 

خيار  م�صرتك.  خيار  على  تتوزعان  اثنتني 

نف�صه.  الوقت  يف  وي�صتتهما  اإليه  يجذبهما 

حني  بقدميه،  املــرء  عالقة  كما  بال�صبط 

يعي�ش حلظة تيه. مل يكن الر�صام، بعد خربة 

خم�صني �صنة من الر�صم، يف حاجة اإىل التعلق العاطفي 

مبدركات �صكلية جديدة. مل يكن يعنيه اأن يرى خارج 

اللوحة. كان كل �صيء يقيم هناك، كل �صيء يطلع من 

اأعماق �صحيقة ي�صرتها �صطح اللوحة الذي ت�صظى اإىل 

ظهران 
ُ
ي ذاتها  اللحظة  يف  والقفا،  الوجه  �صطحني. 

�صيكون  بع�صهما.  عن  ي�صفان  وهما  خمتلفة  اأ�صياء 

ال�صوء القادم من اخلارج جمرد ذريعة. ما نراه حقيقة 

ال عالقة له مبا ينطوي عليه ذلك ال�صوء من قدرة على 

اخرتاق ال�صطح اإىل ما خلفه. فال وجود ل�صطح موؤكد. 

يت�صاوى حينها ما نراه وما ال نراه. فالر�صام ال يق�رص 

ما  كل  طويلة،  ل�صنوات  يفعل  كان  كما  بعينه  �صطحا 

كان يفعله اأنه يرعى من خالل الر�صم �صطوحا عديدة 

قد تكون كلها افرتا�صية.

قبل ذلك بثالثني �صنة كان الر�صام قد �صغف بت�صوير 

وك�صط وثقب اجلدران ومنها انتهى اىل الولع باقتفاء 

العابر. هناك موعظة مُتحى  اأو االأثر  العابر  اأثر  االأثر. 

يراها الر�صام مثل امياءة مت�صلة باليد التي توؤديها. 

بعيد  زمن  منذ  االن�صان  ر�صم  عن  �صعيد  اآل  كف  لقد 

قد  لكن  وجــوده.  عن  تف�صح  التي  باال�صارة  واكتفى 

دوافع  باال�صارة(  )االن�صان  اال�صتبدال  هذا  وراء  تقف 

الر�صام  اتخذه  الذي  اجلمايل  باملوقف  تتعلق  اأخرى، 

من ان�صانية االن�صان، والتي هي يف انحطاط م�صتمر.

لقد توقف اآل �صعيد طويال اأمام البيئة، رغبة منه يف 

التفكري  ي�صغله  مل  الفني.  اجلمال  �صاأن  من  االعــالء 

البيئة  اأن  غري  يحميها.  خلقها  الذي  الرب  بالطبيعة. 

حيزا  احتلت  التي  هي  االإن�صان  عهدة  يف  هي  التي 

اآل �صعيد كان يومئ  اأن  مهما يف تفكريه . وكما ارى 

اإىل حدث جلل يتمثل يف انح�صار التفكري بالبيئة لدى 

ان�صانية ناق�صة �صنعت ركاما متداعيا من  االإن�صان. 

للحوا�ش.  م�صو�صة  فو�صى  و�صط  املتقاطعة  الكيانات 

كان عليه واحلالة هذه اأن ينتبه اإىل العادي واملبتذل 

واملهمل واملنبوذ وامل�صتهَلك.

ل�صاكر  قال  العراقيني  الر�صامني  اأحد  اأن  جيدا  اأتذكر 
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�صخرية عدائية ذات مرة: »لو بحثُت يف املزبلة لعرثت 

�صعيد  اآل  ي�صعر  مل  هناك«  ر�صومك  من  الكثري  على 

يومها باالهانة كما اأظن. ثروة هذا الر�صام احلقيقية 

ال تكمن يف مواده، ال تلك التي ي�صتعملها وال تلك التي 

تثريه ب�رصيا، بل تكمن ثروته يف طريقته النزيهة يف 

عنها  يقال  ما  اأقل  مواد  وهي  املــواد.  تلك  اإىل  النظر 

اأنها  اأحدا. تبدو تلك املواد كما لو  اأنها مل تكن تعني 

االأخــرى،  اجلهة  اإىل  وعــربت  خلفها  م�صريها  تركت 

حيث ال�صيء يف انتظارها. لي�صت االإ�صارات التي يكتظ 

بها عامل اآل �صعيد رموزا، بل هي موجودة لذاتها. ما 

ما  يراها.  ملن  تقدمه  اأن  ميكن  ما  اأكرث  هو  فيه  هي 

هي عليه امنا هو �صورتها التي ال تخ�صى الذهاب اإىل 

اأي م�صري. مل تعد تلك املواد اأ�صياء. ويف املقابل فان 

االإن�صان الذي انتهى بها اإىل ذلك امل�صري قد فقد جزءا 

دفعت  النوع  هذا  من  وا�صحة  معادلة  ان�صانيته.  من 

بالر�صام بعيدا يف اجتاه الر�صم اخلال�ش، حيث يتخلى 

االأثر الفني عن اأي ارتباط يقيده باملعنى. الر�صام وقد 

اأن  اأنه قد قرر  حرر ر�صومه من املعنى يكون كما لو 

وجوده  يكون  �صيئا  لذاته.  هدفا  كونه  الر�صم  يواجه 

�رصوريا ال ليذكر ب�صواه بل ليوؤ�ص�ش حلياته امل�صتقلة. 

لهذا كانت اللوحة املزدوجة، وفقا ال�صلوب عر�صها اأ�صبه 

ُترى  �صارت  اجلدار  اللوحة  تلك  فارقت  فمذ  بالتمثال. 

والنظر.  الناظر  على  احرتامه  يفر�ش  ج�صدا  باعتبارها 

مبواده  اخللود  اإىل  ي�صعى  ال  خمتلف:  نوع  من  متثال 

التالفة لكنه يفكر باالأبدية.  هنا بال�صبط تكمن واحدة 

الفن وقبله يف احلياة.  �صعيد يف  اآل  اأهم خال�صات  من 

يف حلظة اطمئنان وجودي اكت�صف اآل �صعيد اأن حقيقة 

بواقعة  الر�صم  يعدنا  الت�صبه.  يف  تكمن  ال  الر�صم  خيار 

عليها  العثور  ميكن  التي  الواقعة  تلك  غري  هي  خمتلفة 

يف الواقع اأو التفكري بها خياليا. والأن الر�صم باعتباره 

فعال هو جمهود واقعي فان اآل �صعيد كان يغذي انت�صابه 

احل�صية.  واملن�صطات  املهيجات  من  بكثري  الواقع  اإىل 

لنعرتف انها واقعية م�صادة، غري اأنها ال تنحدر اإىل ما 

دون ذلك. وهي واقعية وهبتنا لغة خمتلفة للتعبري عن 

نق�صنا.  اأعماق  من  االن�صاين  الفائ�ش  ال�صتخراج  توقنا 

لي�صت هي اإذاً فكرة هروب اأو حيلة للتخفي.

الذي  ما  لريى  دفاتره  من  الكثري  �صعيد  اآل  ثقب  لقد 

تخبئه ال�صفحات التالية. تلك ال�صفحات التي ر�صمها 

بنف�صه ون�صي حمتوياتها. كان لديه ما يواريه غري اأنه 

مل يكن يحب اأن يكون �صحية ملا يتوارى بقوة خياله. 

كنت اأجده منهمكا يف الر�صم على من�صدة الطعام يف 

مراحل  كل  يف  خا�ش  مر�صم  لديه  يكن  )مل  املطبخ 

حياته(. اتذكر ابت�صامته التي كانت تعفيني من حرج 

دفعته  التي  الفكرة  عن  يحدثني  دائما  كان  الل�ش. 

اىل اأن ير�صم يف تلك اللحظة بالذات، وهي فكرة على 

العموم تظل غام�صة، عليه وعلي، فيما كنت يف تلك 

اللحظة اأفكر بقوة الر�صم املبا�رص.

الورق.  اأحالمه على  ليهذي  النوم  الر�صام من  ي�صحو 

ال  والر�صم.  احللم  بني  و�صطى  منطقة  هناك  لي�صت 

اأعتقد اأن اآل �صعيد كان يرى اأ�صكاال يف اأحالمه. عامله 

يف  حظا  نح 
ُ
م قد  اأنه  على  يدل  الر�صم  يف  الال�صكلي 

اأحالم جتري وقائعها يف ف�صاء ال متناه. خفة تهبها 

برمية من هوائها. كان يجل�ش  تباركه  املالئكة ملن 

للر�صم الأن الر�صم ا�صتدعاه لي�ش اإال. �صيكون علينا دائما 

اأن نرافق الوحي اإىل هدفه. يف لوحته املزدوجة �صعى 
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الر�صام اإىل ت�صتيت قوة ذلك الوحي. �صيكون على ذلك 

اأيهما الوجه  اأن يح�رص يف مكانني، ال يعرف  املالك 

اللوحة املزدوجة  القفا. ولكن من يدور حول  واأيهما 

البد اأن ينكر وجود قفا. لقد الغى اآل �صعيد قفا اللوحة. 

مل يعد يف االمكان قلب اللوحة. �صارت اللوحة عبارة 

عن وجهني لكيان مزدوج. تلك التقنية تهبنا فكرة عن 

الروح يف ايابها وذهابها، حيث ال ميكن التحقق من 

ذلك  بهواء  عالقا  يظل  امنا  ر�صم 
ُ
ي مل  وما  م�صاراتها. 

ا�صرتداد  يحاول  وهو  الوحي  به  يقوم  الذي  الن�صاط 

للق�صا�ش منه.  اأو  اأنفا�صه بني حماولتني ال�صتيعابه 

قيم؟
ُ
ففي اي وجه من الوجهني ي

يتمنى  �صعيد  اآل  كان  كم  �صيئا«  ترى  ال  اأن  كنك 
ُ

»مي

لو اأنه قال تلك اجلملة للوحي. او جملة من نوع »لك 

اأن ترى كل �صيء« وهي جملة �صامتة ال ينتفع منها 

بطريقة  جتــري  ــور  االأم تكن  مل  له  بالن�صبة  الوحي. 

اأكرث بكثري مما كان  معقدة. ما ي�رصه يف الر�صم كان 

اأنه كاد اأن يحرق منزله يف عمان  يغمه. لقد قيل يل 

ثقب  اجل  مواد حارقة من  احلمام  ا�صتعمل يف  حيت 

لوحة. قال يل يومها: »للمواد اأرواحها التي تتجاذب 

وتتقارب« وابت�صم. كان يلجاأ اإىل ال�صمغ ليبقي مناطق 

بعينها من ال�صطح معزولة فال تتمكن منها اال�صباغ. 

رغبة  من  بوحي  ُتر�صم  التي  النور  مناطق  هي  تلك 

موجودا  يكون  لن  الذي  االآخر  الوجه  اإىل  الت�صلل  يف 

حينها. علينا اأن نفكر مبن ير�صم ال مبن يرى. ولكن اآل 

�صعيد كان يومها ي�صتعني بخيال امل�صاهد ليقيد حرية 

الر�صام ب�رصوطه. يختار من ال�صمغ اأرخ�صه »لن يبقى 

ال  ما  اأن  جيدا  يعرف  وهو  �صاخرا.  يقول  �صيء«  منه 

يبقى من ال�صمغ هو الذي �صيحدد م�صري لوحته. يف 

تلك االأجزاء التي �صيقع عليها ال�صمغ �صيتحدد معنى 

�صلوكه  اأي�صا.  وخيالها  قوتها  املــزدوجــة،  اللوحة 

املي�رص يدفع املرء اإىل ال�صعور بالده�صة.

من املوؤكد اأن اآل �صعيد كان يلعب لكي يخفي معاناته. 

اإىل بث روح  �صناه هني على نف�صه فيما كان ي�صعى 

الر�صام  اآخر«  االآخرين. »الر�صم يف مكان  الدعابة يف 

كذلك. كان يحر�ش على اأن ال يكتفي مبا تراه عيناه. 

يف  ي�صتعملها  التي  هي  بديلة  حوا�ش  لديه  يرى.  مبا 

التي  بالطريقة  ويلم�ش  وي�صم  وي�صمع  يرى  الر�صم. 

متليها عليه تلك احلوا�ش. الر�صام كائن خمتلف وعليه 

عبقريته  يخفي  ر�صاما  حياتي  يف  اأر  مل  يخفيه.  اأن 

نف�صه. هل كان  �صعيد. كان عدو  اآل  مثلما كان يفعل 

يف  كان  فيها  رايته  مرة  اآخــر  �صحره؟  عدو  ال�صاحر 

دخل  قد  يومها  يكن  مل  عمره.  من  وال�صبعني  الرابعة 

ذلك  من  �صنوات  خم�ش  بعد  الن�صيان.  نفق  اإىل  متاما 

وماذا  الر�صم،  ما  يتذكر  اأن  عليه  �صعبا  �صار  اللقاء 

اأن يكون املرء ر�صاما. قال يل يومها: »مل يعد  يعني 

ال�صالة«  يف  الوقت  اأق�صي  اأن  اأود  ميتعني.  الر�صم 

اأعرف انه يعني ما يقول. ي�صلي مثل �صواه من  كنت 

اأ�صلوبه  اخلا�صة.  �صلواته  لديه  اأن  غري  امل�صلمني، 

ذلك  االن�صاف.  من  عظيما  قــدرا  وهبه  االميــان  يف 

الرتاحم  لقوة  احل�صا�صية  �صديد  االن�صاف كان ميزانا 

حوله،  من  واال�صياء  بالكائنات  جتمعه  كانت  التي 

�صغرت تلك الكائنات واال�صياء اأم كربت.

يف اللوحة املزدوجة اجنز اآل �صعيد منوذجا جم�صدا هو 

ا�صبه بالتمثال لذلك االن�صاف، الذي هو �صالة روحية 

متكننا  اللوحة  فتلك  اخالقيا.  �صلوكا  يكون  اأن  قبل 

من روؤية ما ال نراه والتغا�صي اأحيانا عما نراه. وهو 

بع�صهما  والبوح،  االخفاء  قوتي  امتزاج  يعني  ما 

اأننا  غري  مرئيني  لنكون  ُخلقنا  لقد  االآخــر.  بالبع�ش 

يف الوقت نف�صه ندين يف وجودنا اإىل قوة غري مرئية، 

اجلمال.  وحتب  جميلة  ارادة  اجلمال.  كل  م�صدر  هي 

لنف�صها  باجلمال  تكتف  مل  من�صفة.  ارادة  لذلك  وهي 

بالن�صبة  خملوقاتها.  بني  وتوازن  بعدالة  وزعته  بل 

الآل �صعيد فان تلك املخلوقات مت�صاوية يف حقوقها 

داخل املعبد الذي ي�صمها. ذلك املعبد هو �صورة عن 

الكون ال�صعيد.

من االن�صاف فعال اأن يكون االإن�صان، كل ان�صان، موجودا 

كننا 
ُ

يف مكانني وان يجد الو�صيلة لتحقيق ذلك. فحني مي

اأننا نفعل  النظر من خالل جهتني )كما لو  الر�صام من 

ذلك حقا( فان ذلك يعني اأنا نقف يف مكانني )كما لو 

اأننا نفعل ذلك حقا اأي�صا(. لي�ش يف ذلك االأمر اأي نوع 
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من االأوهام. والأن تقنية اللوحة املزدوجة هي اخرتاع 

الر�صام  حماولة  قبل  العامل  يف  الفن  تاريخ  ي�صهده  مل 

العراقي فاننا نكون مع ذلك االخرتاع �صهودا على تطور 

عميق جديد يف عدد من املفاهيم التي تتعلق بال�صورة 

وطريقة النظر اإليها. لقد تغري مفهوم ال�صطح، فاإذا كان 

ال�صطوح،  من  مرتاكمة  جمموعة  قبل  من  عرفناه  كما 

يغطي بع�صها البع�ش االآخر، فقد �صارت تلك ال�صطوح 

يف اللوحة املزدوجة ي�صف بع�صها عن البع�ش االآخر، 

بل اأن ال�صطح �صار يتوق اإىل اأن ي�صف عن اأكرب م�صاحة 

ممكنة من الف�صاء املحيط به. فاللوحة املزدوجة هي 

جزء من ذلك الف�صاء ولي�صت معزولة عنه كما هو حال 

اللوحة التي ُتعلق على جدار.

بروؤية  مطالبني  غري  م�صاهدين  باعتبارنا  اإذاً  نحن 

الديك الذي اأطلق �صيحته، بل باللحاق بتلك ال�صيحة 

وهي حتلق يف ف�صاء بعيد. مهموما بارتياد االأجزاء 

املن�صية، من الوقت، من الن�ش، من االأثر، قادنا اآل �صعيد 

)ال يزال يف اإمكانه اأن يقودنا من خالل ر�صومه( اإىل 

مناطق خفية من الر�صم، ال من العامل. وهو ما يجعلني 

على يقني من اأن ذلك الر�صام امنا انتهى اإىل خال�صة 

يعنيه.  ما  لي�ش  هو  يقوله،  ما  لي�ش  الر�صم  اأن  تقول: 

�رصورته تن�صاأ داخل بنيته. نفعيته تكمن يف �رصورة 

اأن يكون موجودا الأن فكرة احلياة تكون ناق�صة حني 

الت�صاوؤل  االإن�صان متاما ال نفكر يف  تختفي. هو مثل 

العدم.  ذلك  اإىل  و�صيعود  العدم  من  خرج  جدواه.  عن 

ر�صم، 
ُ
ذكر على م�صري ما ي

ُ
اآل �صعيد حر�صا ي مل يظهر 

والأن  الر�صم.  على م�صري  اهتمامه  ما �صب جل  بقدر 

ر�صم 
ُ
م�صري الر�صم ال ميكن اأن يلتقي دائما مب�صري ما ي

فاإن جماليات ال�صورة مل تكن تنبعث يف ر�صومه من 

روؤى توافقية: بني عنا�رص الر�صم، بع�صها ببع�ش، اأو 

بني الر�صم واالآخرين. ومما ال ميكن انكاره انه كانت 

لر�صوم الرجل جاذبيتها اجلمالية )باملعنى الب�رصي 

االعجاب  يف  الكثريين  يغري  كان  ما  وهو  املبا�رص( 

بها ويف اقتنائها، غري اأن تلك اجلاذبية مل تكن لت�صغل 

اأ�صبه  كانت  الفنية.  �صعيد  اآل  فل�صفة  يف  ذكر 
ُ
ي حيزا 

بالواقعة العر�صية التي ال ميكنها دائما اأن تنبئ مبا  

يحدث فعال.

ُت�صخر اللوحة املزدوجة الف�صاء املحيط خلدمتها من 

غري اأن تثني عليه. ت�صتويل على جزء منه ليكون جزءا 

من مكوناتها من غري اأن حتيلنا اإليه. رفيق املن�صيات 

يف  العر�ش  مكان  اإىل  يــرى  كــان  الر�صام  هو  الــذي 

اأحالمه  من  �صيء  يتحقق  مل  حياته  يف  عدوا.  �صفته 

الذي  فالرجل  املفتوح.  العر�ش  بف�صاء  تتعلق  التي 

مل  ال�صعبي  الفن  ب�صحر  ماأخوذا  كلها  حياته  عا�ش 

النخبة.  اإال  توؤمها  ال  قاعات  يف  اإال  ر�صومه  ُتعر�ش 

خانته ثقافة امل�صنفات الفنية التي جعلت من الر�صم 

يف  مهمال  ك�صكا  �صعيد  اآل  اكت�صف  حني  نخبويا.  فنا 

من  واحدا  عده  االردنية  بالعا�صمة  العبديل  منطقة 

يكن  ومل  ُترى.  اأن  ت�صتحق  التي  الفنية  االأعمال  اأهم 

لرغبته  االأمثل  التج�صيد  �صوى  الك�صك  بذلك  اهتمامه 

الك�صك  ذلك  كما  للنظر  م�صاعة  ر�صومه  تكون  اأن  يف 

متاما. االآن وقد اختفى ك�صك العبديل ا�صعر باحلاجة 

اإىل �صطر اأخري ال يكون مبثابة مرثية. كان �صاكر ح�صن 

اآل �صعيد يهبنا من خالل لوحته املزدوجة نوعا من 

اأنها  غري  غفلتنا  ب�صبب  بعمق  نع�صها  مل  بحياة  الثقة 

كانت كرمية دائما يف الثناء علينا.     
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عقدت موؤخرا الدورة الرابعة ملهرجان امل�رسح العماين، يف ظل التحديات التي 

تواجه امل�رسحي العماين، مثل غياب خ�صبة امل�رسح، وغياب الفعل الرتاكمي 

الفنان، ناهيك عن  الفنان العماين، ب�صبب مو�صمية الأعمال وعدم تفرغ  لدى 

ولكن   . الأندية  م�صارح  وكذلك  الأهلية،  امل�رسحية  للفرق  املايل  الدعم  ندرة 

يظل الطموح يالزم الفنان العماين الذي يقرتن به، والذي يجعله يعمل جاهًدا 

لتح�صني اأدواته والرقي مب�صتوى امل�رسح والدراما العمانية.

ناقدة م�رسحية من ُعمان

عزة الق�صابية

مهرجان امل�سرح العماين الرابع

يف مواجهة التحديات

غياب خ�سبة امل�سرح والفعل الرتاكمي ومو�سمية

 االأعمال والدعم املايل.. ال ترقى

بامل�سرح والدراما الُعمانية

عرو�ض ناق�ست �سراع الرتاث واملجتمع 

فـي مواجهة متغريات احلا�ضر 



التي  احلية  الثقافية  الأنظمة  اأح��د  امل�����رسح  ي�صكل 

ت�صتمد مكوناتها من النظام الثقايف الإن�صاين، وهو له 

�صمن  �صهرها  اأو  اخرتاقها  ي�صعب  مميزة،  خ�صو�صية 

ب�صخ�صية  يتمتع  لكونه  النظام،  ه��ذا  عنا�رس  بقية 

واقع  على  ذلك  وين�صحب   .)1( منفردة  موا�صفات  لها 

ينطلق  العماين  فامل�رسح  ال��راه��ن،  العماين  امل�رسح 

والتاريخ  والرتاث  الواقع  من  نابعة  ثقافية  ثوابت  من 

قامت يف  التي  التنموية  النه�صة  مع  لتزامنه  العماين، 

بكل  واقرتانه  احلديثة  النفطية  الطفرة  عقب  ال�صلطنة 

الأوىل لظهور  البدايات  اأ�صيل ومعا�رس. وتعود  ما هو 

قبل  الثالث  ال�صعيدية  املدار�ض  اإىل  العماين  امل�رسح 

واملدر�صة  م�صقط،  يف  ال�صعيدية  املدر�صة  ال�صبعينيات؛ 

�صاللة،  يف  ال�صعيدية  واملدر�صة  مطرح،  يف  ال�صعيدية 

امل�صاهد  اإىل  اأق��رب  عرو�ض  فيها  تقدم  كانت  حيث 

التمثيلية من خالل م�رسحة الدرو�ض ب�صكل متثيلي، اإل 

اأن تلك العرو�ض ظلت جمرد ن�صاط متثيلي ب�صيط. 

اأوهاب اإىل اأن م�رسحية )�صقر قري�ض(  وي�صري بركات 

وهي  اآن��ذاك،  مبطرح  ال�صعيدية  املدر�صة  يف  عر�صت 

دقيقة.  ت�صعني  حوايل  ا�صتغرقت  تاريخية  م�رسحية 

اأنها  اإل  املدر�صية،  التمثيلية  امل�صاهد  ب�صاطة  ورغم 

واأن  عمان،  يف  التمثيلي  للن�صاط  اأولية  بداية  متثل 

طالب املدار�ض الذين �صاركوا يف تقدمي هذه العرو�ض 

الفرق  ن��واة  بعد  فيما  �صكلوا  الذين  هم  امل�رسحية، 

ع�رس  يف  ا 
ً
كثري ازدهرت  التي  الأندية  يف  امل�رسحية 

النه�صة)2(.

 وبعد ع�رس النه�صة تعددت قنوات امل�رسح العماين، 

ا  عرو�صً تقدم  كانت  التي  الأن��دي��ة  دور  ب��رز  حيث 

م�رسحيًة من اجتهادات الهواة، واإن كانت تلك العرو�ض 

تفتقر لالإمكانيات الفنية، اإل اأنها زخرت مبيالد نخبة 

رائدة ملعت فيما بعد يف �صماء الدراما العمانية. ويف 

ال�صباب  اإىل الوجود فرقة م�رسح  عام 1980 خرجت 

وهي اأول فرقة م�رسحية عمانية مب�صقط. وقد ت�صكلت 

من جمموعة من الهواة املوهوبني الذين كانت لديهم 

الرغبة يف امل�صاركة، لذا كانت الأندية املالذ الأمثل 

ا  ل�صقل تلك املواهب. ولقد قدم اأولئك ال�صباب عرو�صً

العرو�ض  تلك  وك��ان��ت  املنا�صبات،  يف  م�رسحية 

كما  ا. 
ًّ
تاريخي اأو  اجتماعيا  اأو  كوميديا  حتمل طابعا 

اهتمت املوؤ�ص�صات الرتبوية، ممثلة يف دائرة الأن�صطة 

الرتبوية بوزارة الرتبية والتعليم بامل�رسح، واأ�صبحت 

الطالبية  املدر�صية  املهرجانات  تنظيم  على  حتر�ض 

كل عام، والتي تكون باإ�رساف املخت�صني من ال�صباب 

لهذا  الفنية  املعاهد  يف  تخرجوا  الذين  العمانيني 

م�رسحية  عرو�ض  هناك  اآخ��ر،  جانب  من   . الن�صاط 

امل�رسحية  الفنون  ق�صم  خريجو  قدمها  متخ�ص�صة 

الق�صم  هذا  اأن  اإل  �صابًقا،  قابو�ض  ال�صلطان  بجامعة 

الأكادميية يف جمالت  الدفعات  ا�صتقبال  توقف عن 

للطالب  ميكن  فرعي  تخ�ص�ض  اإىل  وحتول  امل�رسح، 

جانب  اإىل   ، فيه  ينخرطوا  لأن  الرغبة  لديهم  الذين 

الأيام امل�رسحية التي تنظمها كليات العلوم التطبيقية 

التابعة لوزارة التعليم العايل.

اإث��راء  يف  مهم  ب��دور  والثقافة  ال��رتاث  وزارة  وتقوم 

احلركة امل�رسحية العمانية من خالل اإقامة امللتقيات 

من  العديد  وتنظيم  ال�صباب،  مل�صارح  امل�رسحية 

التدريبية،  واحللقات  كالندوات  امل�رسحية  الفعاليات 

وكذلك اإقامة مهرجان امل�رسح العماين كل عامني..

)الن�ض-  حتليلية  ق��راءة  نقدم  التالية  الأ�صطر  ويف 

العر�ض( للعرو�ض التي قدمت خالل مهرجان امل�رسح 

العماين الرابع، وهي كالتايل: 

اأوال : عر�س م�سرحية )العر�س الوح�سي( 

»العر�ض  م�رسحية  الأهلية  الر�صتاق  فرقة  قدمت 

الوح�صي« للكاتب العراقي فالح �صاكر عن ن�ض مرتجم 

لرواية للكاتب الفرن�صي »يان كيفليك« واإخراج خالد 

ال�صوياين خالل مهرجان امل�رسح العماين الرابع . لقد 

دام عر�ض م�رسحية » العر�ض الوح�صي« قرابة ال�صاعة..

وهو ي�رسد ق�صة امراأة تعر�صت لنتهاكات ج�صدية يف 

العري�صة  القاعدة  النف�صي  ال�رساع  وي�صكل  طفولتها. 

امل�رسحي،  العر�ض  هذا  يف  الدرامي  الفعل  لنطالقة 

فكاأن ال�صخ�صيات هي من ت�صنع الفعل الدرامي ح�صب 

ا على بناء 
ً
ت�صورها، ولذلك جند هناك ا�صتغاًل وا�صح

150نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

s م�ص��رح.. م�ص��رح.. م�ص��رح   s s



لديها،  التحول  نقاط  على  والرتكاز  ال�صخ�صيات، 

كما ن�صاهد حلقية احلدث الدرامي وا�صحة من خالل 

بداية  منذ  )القدر(  دوامة  يف  تدور  ال�صخ�صيات  جعل 

الرمزية  نوع من  اإ�صفاء  و�صاهم هذا يف  امل�رسحية.. 

على العر�ض، كما اقرتب من الكوميديا ال�صوداء التي 

من  امل�صحكة  املوؤملة  التناق�صات  من  ا 
ً
كم ت�صمنت 

واقع الإن�صانية. 

وتك�صف امل�رسحية منذ البداية اأ�صكاًل متعددة تو�صح 

املقطع  يف  كما  والأم،  الب��ن  بني  العالقة  طبيعة 

كال  النقود..الأم:  اأجل  من  )تنقينني  التايل:  احلواري 

النقود()3(  تريدين  حتبينني...  لأنك  ..ل  اأمك  لأين  بل 

... وقد يظن امل�صاهد باأن هناك م�صلحة مادية تربط 

الرجل واملراأة املثالني فوق خ�صبة امل�رسح، ثم تبلورت 

بعد  والرجل  امل��راأة  �صخ�صيتي  بني  العالقة  اأ�صكال 

عبورهما اإىل عامل املاأ�صاة، حيث نتلم�ض وجع املراأة 

بالدماء  ثوبها  تلطخ  بعد  وخا�صة  اغت�صابها،  حلظة 

للدللة على الغت�صاب: )الأم: ل تلم�صني اأيها القذر.. 

 .. اأنت ابنهم  اأنا.. الأم: ل�صت كذلك..  البن: جميلة هذا 

ثالثتهم.. البن: واأنت؟.. الأم: اأنا حادثة .. البن: اأمي.. 

البحر  حورية  واأنا  اأم��ك..  البحر  رمبا  لك..  اأم  ل  الأم: 

التي رمتك يف بطني لتتخل�ض من عارها( )4(. 

تعاين  التي  الأم  ل��دى  العذاب  �صور  تلم�ض  وميكن   

الكثري يف مواقف متكررة كما وردت يف الن�ض :) الأم: 

مل تكن اإل ثمرة عذاب ظامل..فهل هناك من يحب ظلما 

اأو عذابا اأنا حتت وطاأته ..اأعرف ..ل ذنب لك ..لكن ما 

ع�صاي اأن اأفعل؟ ..مل ا�صتطع اأن اأكون اأمك..كنت عذابا 

حلظة  تطيل  رحمي  يف  ��ا 
ً
اآلم اأح�صائي..�رست  ميزق 

عذابي حتى الأبد()5(. كما تت�صح طبيعة عالقة املراأة 

اعتدى عليها، وهي طفلة مل  الذي  بالرجل املغت�صب 

جعلها  مما  عمرها،  من  عاما  ع�رس  الثالثة  تتجاوز 

اأجنبت  ..والتي  املجتمع  يف  والعذاب  باخلزي  ت�صعر 

وهي ل تزال يف �صن املراهقة...وبفعل ال�صغط النف�صي 

عجوز،  ام���راأة  اإىل  ال�صغرية(  )الطفلة  الأم  حتولت 

وميكن ا�صتنتاج ذلك كما يف املقطع احلواري التايل: 

امراأة  نف�صي  ..وج��دت  مبجيئك  طفولتي  عني  )ذهبت 

عذابك..  كنت  الب��ن:  وعذابها..  عارها  حتمل  عجوزا 

البن عندما  الأم: وعاري()6(، وباملثل تربز معاناة 

يتحدث عن خروجه اإىل العامل وهو لديه �صعور بالذنب 

نتيجة ارتكابه للرذيلة، فهو ابن �صفاح ينبذه النا�ض، 

تعودت  الغالل  خمزن  يف  )الب��ن:  للعار  م�صدر  وهو 

�صووؤها..  اأخافني  ال�صم�ض  ت�صللت  ما  واإذا  ظلمته.. 

الذي  ذاك  كبريا  فرنا  كان  املخزن..  خارج  اذكرها 

مل  عني..  اخلبز  ومنع  اأب��وك  منعك  فيه..  قذيف  اأردت 

. كما يت�صح التوتر بني البن والأم  يكن يحبني()7( 

خا�صة عند ارتباطها بال�صحفي)الرجل الآخر( ، حيث 

توؤكد الأم يف البداية �صدق م�صاعرها كاأم نحو ابنها 

كيف  اأع��رف  ل  لكني  ويلي  يا  اأحبك   .. اأحبك  )الأم: 

اأحبك.. اأنت اأكرب مما حلمت به.. لن نفرتق.. املوت.. ل 

موت هناك ما دمت اأحبك()8(، ويتكرر ا�صتنكار البن 

من زواج الأم بالغريب لكي تتخل�ض من العار:) كنت 
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اعرف اأنك تزوجت لتتخل�صي من عذاب اأهلك، وتوقفي 

العار عند �صد املا�صي..كنت اأميته... اقتله يف خيايل 

وت�صبحي  جميعا  منا  لرتتاحي  معه  نف�صي  واأقتل 

واأرى  ال�صباح  يف  ا�صتيقظ  حيث  اأتاأمل  كنت  �صعيدة.. 

ا وما زلت()9(. كما تتغري 
ً
نف�صي تتنف�ض.. كنت خائب

وقد  الب��ن  جند  عندما  والرجل  امل��راأة  بني  العالقة 

اأخرى  امراأة  التعرف على  اأ�صبح رجال بالًغا، يحاول 

تكربه �صًنا: )البن: ما زلت �صغرية وعذرا اإذا ما طال 

احلديث.. فنحن املراهقني نع�صق عادة من هن يف �صن 

اأمهاتنا.. الأم: هل اأمك يف مثل عمري؟... البن: بل اأنت 

اأكرب منها قليال()10(.

على  اعتمد  فقد  وتطورها  الأحداث  م�صتوى  على  اأما 

خيال املمثل الذي مكنه من التم�رسح وقيامه باأكرث 

من دور، وميكن تلم�ض ذلك يف احلوار ال�رسدي التايل: 

ركب  الب��ن:  اخل��ال��ة..  ابنة  حنان  دور  تاأخذ  )الأم: 

ال�صندباد البحر.. اأخذ �صفنه.. واأ�صاأل حنان ما ال�صفينة؟.. 

الأم:  وال�صندوق؟..  البن:  احلديد..  من  �صندوق  الأم: 

 .. ال�صاطئ  اأخذ �صيفه.. ومعه اجلنود واملدافع وو�صل 

ودارت املعركة()11(. 

حاولت  فقد  العر�ض  لهذا  الب�رسية  للروؤية  بالن�صبة 

خالل  من  الداخلي،  ال�صخ�صيتني  ع��امل  اإىل  ال��ول��وج 

مع  كان  فالبدء  لديهما،  التحول  نقاط  على  الرتكيز 

الولدة، وتبيان طبيعة العالقة بني الأم والبن ، ليت�صح 

ا يف حتديد م�صريهما، 
ً
�صبب كان  الوح�صي  العر�ض  باأن 

وا�صتغل املخرج ذلك، حيث و�صع القدر على النار مما 

الديكور  تب�صيط  حاول  كما  للعر�ض...  جمالية  اأعطى 

و�صعت  فقد  اليمني  اأم��ا  الو�صط..  منطقة  على  ورك��ز 

ذلك  بعد  حتولت  التي  احلديدية،  القطع  بع�ض  عليهما، 

ا  رائعً توظيًفا  هناك  ان  كما   .. منزل  اإىل  ثم  �صجن  اإىل 

لالإ�صاءة �صاعد على جت�صيد اللحظة الزمنية التي مكنت 

عن  ف�صال  اآخ��ر.  اإىل  م�صهد  من  النتقال  من  املمثلني 

ذلك، هناك ا�صتغال وا�صح يف هذا العر�ض على املمثل 

)البن(، والذي �صخ�ض الدور بطريقة تتقارب مع الن�ض، 

ا باملعاناة والأمل، وجعل املمثل يبذل 
ً
اإح�صا�ص واأعطاه 

يجعل  اأن  يف�صل  وكان  ال�صاعة،  لقرابة  ا 
ً
كبري جمهوًدا 

�صخ�صية،   من  اأك��رث  اإىل  تنق�صم  ال�صخ�صيات  املخرج 

فبدًل اأن تقوم �صخ�صية واحدة بدور الأب واجلد، يوؤدي 

الدور �صخ�صيات اأخرى. وهذا من �صاأنه اأن يقلل ال�صغط 

اأخرى على  على املمثلني، من خالل ظهور �صخ�صيات 

العر�ض  املو�صيقية يف  للموؤثرات  بالن�صبة  اأما  اخل�صبة. 

العاملية،  الن�ض  تتقارب مع روح  اأن  املخرج  اأراد  فقد 

كونه ن�صا مرتجما، حيث مت اإدخال املو�صيقى العاملية 

)ياين(، فيما وظف العر�ض املو�صيقى التقليدية مثل فن 

)يا مال( وهو فن من الفنون البحرية املرتبطة بالرتاث 

ون�صيم  كالريح  ال�صوتية  املوؤثرات  جانب  اإىل  العماين، 

البحر و�صوت تالطم اأمواج البحر. ولقد ا�صتغل املخرج 

التي  اخل�صبة  مبثابة  لتكون  النهر  يف  العالقة  الباخرة 

يقدم العر�ض عليها.

الوح�صي(  م�رسحية)العر�ض  عر�ض  اإن  القول:  وميكن 

يعج باأ�صكال ال�رساع املختلفة مع الذات، على الرغم 

بالإحالة  ال�رسدي  احل��وار  ك�رس  الكاتب  حماولة  من 

على  و�صاعدت  العر�ض  خدمت  التي  التم�رسح،  اإىل 

الأم  �صخ�صية  تظهر  حيث  امل�رسحي،  احلدث  تركيز 

)امراأة(  كونها  واملجتمع  الأ�رسة  تاأنيب  تعاين  وهي 

معاناة  يعي�ض  ابنها  ...بينما  يغتفر!  ل  ا 
ً
ذنب ارتكبت 

مع  دائم  �رساع  يف  فهو  له....لذلك  الآخر  تقبل  عدم 

اأن يك�صف النقاب  نف�صه، وبذلك ا�صتطاع هذا العر�ض 

عن الكثري من الق�صايا التي يعج املجتمع العربي بها، 

وما يت�صمنه من ق�صايا ل تزال بعد يف طي الكتمان 

مثل التفكك الأ�رسي، افتقاد الأ�رسة للعاطفة ال�صادقة 

ولد  ولقد  النا�ض.  املادة على  الزوجني، وطغيان  بني 

الإحالة  على  امل�صاهد  �صاعدت  خمتلفة  ا 
ً
�صور الن�ض 

تقمع  التي  ال��ع��ادات  ببع�ض  املت�رسب  واقعه  على 

الإن�صانية لديه، وهي بالدرجة الأوىل متجد  اجلوانب 

على  املراأة)النثى(  قيمة  من  وتقلل  الرجل)الذكر(، 

اعتبار اأنها من يتحمل تبعات ارتكاب اخلزي لوحدها.

ثانيا : عر�س م�سرحية )البيت الكبري( 

لعل من الأمور التي �صغلت بال امل�رسحيني العمانيني 

بع�ض  دور  تفعيل  اإمكانية  هو  الأخ��رية،  الآون��ة  يف 
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والتناف�ض  التعاون  روح  واإ�صعال   ، امل�رسحية  الفرق 

فرقتا  احتدت  العماين  امل�رسح  مهرجان  ويف  بينها، 

ا 
ًّ
ا م�رسحي ال�صحوة واوبار امل�رسحيتان، لتنتجا عر�صً

الوا�صع  باأفقه  الكبري(، والذي احت�صن  )البيت  بعنوان 

اإبداع امل�رسحيني من �صمال وجنوب �صلطنة عمان.

يتمتع  الذي  التجار)هالل(  كبري  عن  العمل  ويتحدث 

يحظى  جعلته  عالية،  اإن�صانية  وب��روح  وا�صع،  برثاء 

مالية  خل�صارة  تعر�صه  بعد  معه  النا�ض  بتعاطف 

كبرية، كما يت�صح من املقطع التايل: )�صيف1:واهلل اإن 

الكلمات لعاجزٌة عن التعبرِي عن م�صاعرنا جتاه كرمك 

الذي اأغدقتنا به، لي�ض هذا وح�صب بل و�صهامتك ورفعة 

بالإ�صالم  اهلل  اأكرمنا  لقد  هالل:  ونخوتك..  اأخالقك 

املوىل  علينا  فاأغدق  م�صاملني،  طائعني  فدخلناه 

تقت�صيه  ما  اإل  فعلُت  فما  ولعمري  الوفرية،  بالّنعم 

الن�ض  ويت�صمن  نفعله()12(.  اأن  وتقاليدنا  عاداتنا 

ال�صفات الإن�صانية املت�صادة التي يت�صف الب�رس بها، 

مثل: ال�صدق الأمانة الطمع والحتيال واجل�صع واحلقد 

بني  الدائر  ال�رساع  جت�صيد  خالل  من  وذلك  واحل�صد 

ال�صخ�صيات اخلرية وال�صخ�صيات ال�رسيرة التي ت�صعى 

لالإيقاع بهالل )ال�صخ�صية الرئي�صية يف العمل( ، وهذا 

بدوره �صاعد على دفع الأحداث نحو الذروة، ويت�صح 

ذلك من ال�رساع الناجم عن ت�صارب امل�صالح، وميكن 

)نا�رس  التايل:  احل��واري  املقطع  من  ذلك  نتلم�ض  اأن 

قحم نف�صه« نعم لقد �صدق اأخي هالل )يثري بع�ض 
ُ
»ي

ال�صتغراب من اجلميع باأ�صلوبه الذي يظهر عليه الرياء 

 النف�ض ، 
ُّ
والذم املغّلف يف �صورة املدح« هالل هذا اأبي

كرمي اخل�صال ، ويفُّ الذِّمم ( )13(. 

الروؤية  على  ا�صتغل  املخرج  اأن  للعر�ض  يح�صب  مما 

ين�صج  وبداأ  ا، 
ً
جانب الن�ض  �صفحة  وطوى  الإخراجية، 

اأ�صدل  حيث  الإخراجية،  جتربته  واقع  من  اآخر  عماًل 

بالقيم  الحتفاظ  مع  الواقعي..  الن�ض  على  ال�صتار 

وب��واط��ن  نفو�ض  يف  ي���دور  عما  تعرب  ال��ت��ي  النبيلة 

كما  احلايل،  ع�رسنا  يف  افتقدناها  التي  ال�صخ�صيات 

عمل  اإىل  املو�صوع  ذلك  يحول  اأن  املخرج  ا�صتطاع 

ا 
ًّ
م�رسحي، ميتع اجلمهور ويجعله يتابع عماًل م�رسحي

الب�رسية. وهناك مزاوجة  اإبراز املتناق�صات  ركز على 

وا�صحة يف احلوار بني اللغة العربية واللهجة املحلية 

، ورمبا كانت تلك املزاوجة ناجمة عن ارتباط العر�ض 

اأن  وميكن  ال�صاحلية،  البيئة  بتفا�صيل  امل�رسحي 

�صتقّلكم  اهلل  »باإذن  هالل:  حوار  خالل  من  ذلك  تلم�ض 

الالزمة  باملوؤونة  دة 
ّ
م��زو بلدكم  اإىل  ة 

ّ
الهدي ال�صفينة 

بعد  عنكم  �صتفرتق  اأخ��رى  و�صفينٌة  الهدايا  وبع�ض 

قليل يراأ�صها م�صعود لتتجه لالإجتار يف الهند و�صيالن 

واآ�صيا ال�صغرى ..ن�صاأل اهلل ال�صالمة لكم .. »مع حلظات 

الوداع ، فن بحري، واإقالع ال�صفينتني، واحدة لل�صيوف 

والأخرى لالجتار يقودها م�صعود«)14(. 

كما خال العر�ض من ال�صعر النبطي والأمثال ال�صعبية 

الن�ض،  ت�صمنها  التي  املغناة  التقليدية  والفنون 

ومن  الظفارية.  الرتاثية  الأحل���ان  ببع�ض  واكتفى 

ال�رسدية  احل��وارات  غلبة  العر�ض  على  للنظر  الالفت 

اإيراد  واختزالها يف حوار مكثف، رمبا جاء  الطويلة، 

بيئة  يف  وقعت  الأح��داث  معظم  لأن  احل��وارات،  تلك 

�صاحلية، حيث ال�صيادين وال�صباك واحلبال والقوارب.

 مما ل �صك فيه، اأن ميل الن�ض اإىل اللتزام ببيئة احلدث 

ميزة، اأدى ذلك اإىل متاهي احلدود املكانية والزمانية 

اجلدار  ك�رس  اإىل  العر�ض  �صعى  كما  الدرامي.  للحدث 

املتفرجني،  �صالة  مع  اأحداثه  تداخلت  عندما  الرابع، 
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وهذا جعل امل�صاهد يبحر يف عامل ال�صخ�صيات، حيث 

قرية ال�صيادين و�رساع البحارة مع بع�صهم، وجعلهم 

امتداداً للقرية وتفا�صيلها املثرية .

خالله  من  ا�صتطاع  العمل  لل�صينوغرافيا  بالن�صبة 

املخرج اأن ين�صف اجلانب الواقعي الذي ر�صده الكاتب 

يف الن�ض من خالل جت�صيد البيئة ال�صاحلية وامل�صجد 

وال�صفينتني  والدكاكني  ال�صعبي  واملقهى  واملدر�صة 

ال�رسدية،  احل��وارات  ببع�ض  الكتفاء  مع  الكبريتني. 

مع جتريده من الديكور الواقعي والكتفاء بالأ�رسطة 

املدلة من اأعلى خ�صبة امل�رسح . وبالإ�صافة اإىل البعد 

الب�رسي لتلك الأ�رسطة القما�صية، فاإنها حملت دللت 

بالعر�ض  ي�صتمتع  امل�صاهد  ...جعلت  اأي�صا  رمزية 

كبري  بدور  اأبطالها  املمثلون  قام   الذي  امل�رسحي، 

يف حماولة لتحديد مواقع احلدث الدرامي، وحماولة 

على  موؤثرة  منطقة  من  اأكرث  على  اللعب  يف  التنويع 

م�صتويني،  اخل�صبة  ت�صمنت  حيث  امل�رسحية.  خ�صبة 

امل�صتوى الأعلى وامل�صتوى الدين.. 

اإىل جانب ذلك، فقد �صاعدت الأ�رسطة املدلة من اأعلى 

بوتقة  من  امل�رسحي  العر�ض  خ��روج  على  امل�رسح 

حرفية الن�ض، وجتريده من بيئته ال�صاحلية املحلية، 

نتيجة  ال�صتات،  يف  غارًقا  جعلته  الوقت  ذات  ويف 

حواراته وطبيعة �صخ�صياته، والتي كان من الأف�صل 

الرمزية  حتتمل  ل  وب�صيطة  تلقائية  ب�صورة  تقدميها 

على  العر�ض  يف  املو�صيقى  �صاعدت  كما  التاأويل.  اأو 

رفع اإيقاع العمل، مع حماولة اإ�صفاء اإح�صا�ض بالبيئة 

الرئي�صية  ال�صخ�صية  معاناة  عن  والتعبري  ال�صاحلية، 

يف العمل بعد تعر�صها للخ�صارة.

ثالثا:عر�س م�سرحية )ماذا حدث بعد ذلك(

دورتها  يف  العماين  امل�رسح  مهرجان  عرو�ض  حاولت   

حلق  منها  بع�ض  اأن  اإل  حملية،  ق�صايا  مناق�صة  الرابعة 

احلال  هو  كما  القومية  الق�صايا  نحو  ال�رسب  عن  بعيًدا 

ال�رسق  لفرقة  ذل��ك؟(  بعد  حدث  )ما  م�رسحية  عر�ض  يف 

واإخراج ح�صني  البادي  تاأليف هالل  امل�رسحية، وهو من 

العلوي .

واملتابع لعر�ض م�رسحية )ماذا حدث بعد اليوم( يجد 

وال�صخ�صيات  الأح��داث  بني  ا 
ً
وا�صح ا 

ً
متازج هناك 

�صخ�صياته  معظم  ات�صمت  فيما  واملكان،  والأزمنة 

كان  الذي  )املوؤلف(،  �صخ�صية  با�صتثناء  بالنمطية 

قاباًل للتغيري والتحول مبا يتنا�صب وطبيعة الأحداث 

التي ي�صنعها، ولكنه يف ذات الوقت مل يحدد مكاًنا اأو 

زماًنا بعينه، وهو لديه ق�صية يريد اإي�صالها للجمهور. 

كبري  ب�صكل  اعتمد  العر�ض  ه��ذا  ف��اإن  ذل��ك  عن  ف�صال 

العمل  اإيقاع  جعل  ال��ذي  الأم��ر  التمثيلي،  الأداء  على 

با�صتثناء  هواة،  ممثلني  على  يعتمد  كونه  قليال،  يهبط 

مر�ض.  ب�صكل  دورها  قدمت  التي  الرئي�صية  ال�صخ�صية 

يف  ا 
ً
وا�صح ا 

ً
عيب يعد  املمثل  ق��درات  �صعف  وبالطبع 

وتدور  عام.  ب�صكل  املقدمة  امل�رسحية  العرو�ض  معظم 

ب�صنع  يقوم  ال��ذي  امل��وؤل��ف  ح��ول  امل�رسحية  اأح���داث 

امل�رسحية  خ�صبة  ف��وق  ال�صخ�صيات  ور�صم  الأح���داث 

اأمام اجلمهور، وهو يت�صاءل ماذا حدث بعد هذا اليوم؟ 

..وتظهر �صخ�صية املوؤلف ك�صخ�صية رئي�صية تقود احلدث 

وحترك ال�صخ�صيات، وميكن اأن نو�صح ذلك كالآتي: 

اأعطيتني  اأنك  �صوى  اأعرف  ذلك؟..ل  بعد  حدث  ماذا   (

اأو �صيئا  اأنك �صتكتب م�رسحية فنتازية  فكرة مفادها 

اأحيان  ويف   .)15( اإ�صقاطات(  وبها  القبيل  هذا  من 

على  املوؤلف  �صخ�صية  مع  اجلمهور  يتداخل  كثرية 

اعتبار اأنه اأي�صا من �صنع خياله، كما يو�صح املقطع 

احلزينة.. ذاكرته  يف  امل�رسحية  )ال��زوج��ة:  التايل: 

اخربوه  هو  كلموه..  حبيبة...  اأو  زوجة  �صوى  اأنا  وما 

فا�صل()16(.  كاتب  فا�صل...  كاتب  اجلمهور:  فا�صل...  انه 

تعدد  فكرة  على  قائمة  امل�رسحية  فاإن  عام  وب�صكل 

اأن  املمثلني  على  ك��ان  حيث  وتداخلها،  الأدوار 

خالل  من  ذل��ك  مالحظة  وميكن  الأدوار،  يتقم�صوا 

�صخ�صية املوؤلف والزوجة وتقم�صهما لأكرث من دور.

الأدوار  ال�رسيع يف  التحول  التايل  كما يعك�ض احلوار 

هل  املمثل:  املوؤلف   «  : عام  ب�صكل  ال�صخ�صيات  بني 

هذا الوجه ميكن اأن يخبئ رجال كالذي تتحدثني عنه..

الرجال   ... هذا  بكالمك  علي  ا�صحك  املمثلة:  الزوجة 

كلهم ل ماأمن لهم«)17( . وقد يتحول احلوار ال�رسدي 
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اإىل حوار �صيا�صي: »الزوج : مل اأعهدك جبانة هكذا..ل 

اأحد يتحدث يف ال�صيا�صة هذه الأيام �صواك اأنت«)18(، 

اأجل  من  وهم...تبيعني  اأنت  تعبثون  كلكم  »الزوجة: 

املوؤلف:  ق�صاياهم..  اأجل  من  ويبعوننا  ق�صاياك.. 

اأرجوك  جديدة...  نهاية  واأكتب  �صاأتبعهم  �صاأوقفهم.. 

كوين اإىل جانبي«)19( .

 و�صعى هذا العر�ض لتعرية اأ�صكال الف�صاد التي ميكن 

اإنه  جمنونا،  لي�ض  »البقال:  املجتمع:  يف  تظهر  اأن 

التذمر ونقوم ب�صيء  اأن نكف عن  ولد فا�صد..يريد لنا 

�صيئا  نفعل  اأن  يراه  كما  واملفيد  ال�صمك:  مفيد..بائع 

�صيخ  ت�صلط  من  ونحررها  املدينة  يف  نتحرك  .اأن 

التجار«)20( . ويف مقطع اآخر : » بائع ال�صمك: اإذا كان 

يريد �صمكا طازجا، فاخربه اإين اأقدمه باأف�صل الأ�صعار 

التجار  و�صيخ  الطازج  بال�صمك  لك  اأين  ومن  ...البقال 

الأغ��راب«)21(. كما  ل�رسكاته..وزبائنه  البحر  يجرف 

اأخرى متاهي �صخ�صية الكاتب  تظهر مقاطع حوارية 

الأخرى وهو يتحاور معها، كما يف  ال�صخ�صيات  مع 

يف  غريب  �صخ�ض  اإنك  ال�صمك:  »بائع  التايل:  املقطع 

هذه ال�صاحية ..وما يزيد غرابتك كالمك هذا ...املوؤلف: 

يت�صح  كما  كاتب«)22(.  باأين  لك  قلت  اإن  ت�صدق  لن 

ذلك يف مقطع اآخر: »البقال: بل هو �صخ�ض جمنون..

م�رسحيته..وباأن  �صخو�ض  كاتب..وباأننا  باأنه  يدعي 

هناك جمهورا يرانا الآن، وما نحن اإل ممثلون«)23(.

مقطع  يف  الأح���داث  على  املوؤلف  �صطوة  تظهر  كما 

حواري اآخر عندما ترتفع نربة �صوته: »يا ويحي..هذه 

من  �صاأخرجه  كيف  خري..  على  تنتهي  لن  امل�رسحية 

هذا املاأزق؟..وكيف �صيكتب هذه امل�رسحية التي يئ�صت 

منها؟ لكنه ي�صتحق هذا الأمر.. لقد �صمعتموه باأنف�صكم 

اأن يعرف ماذا حدث بعد ذلك؟«)24(.  اأنه يريد  كيف 

العربية  الإعالم  لو�صائل  وا�صحا  انتقادا  هناك  كما 

يلتقي  الذي  امل�صهد  يف  كما  ال�صحافة  راأ�صها  وعلى 

اأنها قدمية.. اأ�صعر  الطبيبة: »ولكني  ال�رسطي فيه مع 

اأخبارها ومقالتها تبدو جديدة بالن�صبة يل... كانت 

اإذ  لدينا،  ال�صحافة  مميزات  من  ميزة  هذه  ال�رسطي: 

املهم«   .. للتو  وقعت  وكاأنها  الأخبار  تبدو  ما  دائما 

)25(. اإىل جانب ذلك، يف�صح الن�ض عن الهم ال�صيا�صي 

املت�رسب بالهموم اليومية للنا�ض، ويربز ذلك يف اأكرث 

من مقطع: »الأمر ل يتعلق بال�صيا�صة اأو القت�صاد ول 

عقولكم«  يف  الأي��ام  هذه  ين�رسونه  مما  تفاهات  اأي 

اعتبار  على  النا�ض  اعتقال  اإىل  اإ�صارة  وهناك   .)26(

اأبرياء:  وهم  ومتمردون  �صيا�صيون  جمرمون  اأنهم 

»�صيخ التجار: ظننا اأنك اأم�صكت باملجنون هذه املرة، 

األي�ض كذلك؟.. ال�رسطي: خلناه هكذا يف البداية يا �صيخ 

املطلوب  املجنون  لي�ض  اأنه  تاأكدنا  وعندما  التجار.. 

عرفنا اأنه �صخ�ض يعد ملوؤامرة كبرية واملجنون؟ هل 

اأم�صكتم به؟«)27(.

هذا  يف  الأول  البطل  هو  املوؤلف«  »�صوت  كان  وملا 

ال�رسيعة  النقالت  من  ي�صلم  مل  العر�ض  فاإن  العمل، 

لالنتقال  مهد  طويل  مونولوج  مبثابة  كانت  التي 

التايل: »لي�ض هناك  للم�صهد الالحق، كما يف املقطع 

املتابعة  على  قادرا  الكرمي  اجلمهور  يجعل  قد  حدث 

اأتذكر ماذا حدث  اأين فقط  لو  اأريد حال..  .. وما احلل؟ 

بعد ذلك؟«)28(. ويربز ذلك التداخل يف مقطع اآخر: » 

ال�رسطي: ل ..لن تذهب اإىل اأي مكان..قف بهدوء و�صلم 

اأنت  ..من  : ماذا يحدث  اأيها املجنون...املوؤلف  نف�صك 

...كيف اأتيت«)29(.
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من م�رسحية )اخلو�صة(



حاولت  فقد  العر�ض  هذا  يف  لل�صينوغرافيا  بالن�صبة   

ظلت  قدراتها  ولكن  املوؤلف،  �صوت  مناف�صة  جاهدة 

ب�صكل  العر�ض  تخدم  مل  الإ�صاءة  اإن  حيث  حمدودة، 

ف�صل  على  للعر�ض  العام  الديكور  �صاهم  فيما  كبري، 

يت�صح  وهكذا  الأح���داث..  ووق��وع  واملكان  الزمان 

ولكن  اجلمالية،  اأبعادها  يف  تفاوتت  امل�رسحية  باأن 

لذا  حلظة،  اآخر  حتى  رايته  ا 
ً
رافع ظل  املوؤلف  �صوت 

فاإن هذا النوع من امل�رسحيات يكون اأقرب ما يكون 

من  اأك��رث  القارئ،  عني  متتع  التي  امل�رسحيات  اإىل 

ا من 
ً
عني امل�صاهد، وهذا لي�ض عيٍبا، ولكن هناك نوع

فيما  املو�صوع،  اأو  بالفكرة  حتتفي  التي  الن�صو�ض 

ي�صعب عر�صها على اخل�صبة .

رابعا: عر�س م�سرحية )اخلو�سة والزور( 

بعد  ذهنه  يف  بقي  ال��ذي  ما  امل�صاهد  يت�صاءل  قد 

م�صاهدته لعر�ض م�رسحي معني؟ وما العنا�رس الأكرث 

و�صدق  قوة  يف  تفاوت  وهناك  اإليه؟  بالن�صبة  اأهمية 

العنا�رس التي قد جتذب امل�صاهد لعر�ض م�رسحي ما، 

القائمة،  الق�صة الذي يت�صدر  اأو  فقد يكون املو�صوع 

وقد يتاأخر، بينما قد يت�صدر عن�رس الفرجة الب�رسية 

كما هو احلال يف عر�ض م�رسحية )اخلو�صة والزور( 

فعاليات  خالل  قدم  ال��ذي  امل�رسحية،  م��زون  لفرقة 

تاأليف  من  وهو  الرابع،  العماين  امل�رسح  مهرجان 

مو�صى البلو�صي واإخراج يو�صف البلو�صي. 

العميان  تظهر  راق�صة  بلوحة  امل�رسحية  ب���داأت 

ال�صعبية،  الأحل��ان  على  ويرتاق�صون  يتمايلون  وهم 

ويقرعون الطبول ويعزفون على العود اأعذب الأحلان، 

رغم اأنهم )عمي( ل يرون نور ال�صم�ض ول يتوا�صلون 

بالأحرى.  املنفى  اأو  العري�ض  خ��ارج  الآخ��ري��ن  مع 

الرمزية،  من  ا 
ً
نوع يحمل  العر�ض  جعل  هذا  ورمب��ا 

لي�صور معاناة النا�ض يف ظل اأنظمة �صيا�صية تقمعهم 

وجتعلهم ل يرون احلقيقة كما يجب اأن تكون. 

منذ البداية �صم عر�ض م�رسحية )اخلو�صة والزور( بني 

ا، فيه ا�صتغال وا�صح على 
ًّ
ا حملي

ًّ
جنباته عماًل م�رسحي

الذي  )الزور وال�صعف(  العمانية، حيث  البيئة  عنا�رس 

واحلبال  القناديل  اإىل  اإ�صافة  امل�رسح،  خ�صبة  طوق 

...ولقد تكاتفت جميع هذه العنا�رس ل�صنع بيئة حملية 

حيث  تفا�صيله،  بكل  العماين  الواقع  من  م�صتوحاة 

او  واحلبال  احلناء  �صجرة  واأوراق  اإناء فخاري  هناك 

يتخذها  التي  املكان  اأعلى  من  تتدىل  التي  اخليوط 

خوًفا  املكان،  اأرك��ان  بني  للتنقل  و�صيلة  العميان 

رهينة  اأ�صبحوا  لأنهم  يالحقهم،  الذي  ال�صياع  من 

حتمي  �صجن  يف  وكاأنهم  واحل��زن  والظالم  للعري�ض 

الع�صي  العميان  ا�صتخدم  كما  منه.  الفكاك  ي�صعب 

اإ�صافة  العتمة،  و�صط  طريقهم  ل�صق  لهم  دليال  لتكون 

اإىل ا�صتخدامها وهم يرتاق�صون مع الأحلان ال�صعبية. 

ي�صتمتع  امل�صاهد  جعلت  جمالية  الإ�صاءة  واأ�صفت 

ال�صعبية  األأحل��ان  �صاهمت  فيما  املكان،  بتفا�صيل 

يف عزف مقطوعة مو�صيقية ...بدل من العتماد على 

الأزي��اء  �صاهمت  كما  العامة،  املو�صيقية  املوؤثرات 

املحلية  البيئة  تفا�صيل  ر�صم  يف  العمانية  املحلية 

التي عا�ض فيها العميان. 

عميان  ثالثة  عن  يتحدث  فهو  للمو�صوع  بالن�صبة 

اأ�صيبوا مبر�ض الع�صى الليلي، اعتقاًدا باأنه مر�ض معد 

فقد مت عزلهم يف منطقة حماطة بال�صعف اأو العر�صان 

ل يتخللها �صوء ال�صم�ض. وقد حمل العر�ض امل�رسحي 

�صمن  العميان  وج��ود  اإن  حيث  الرمزية،  من  ا 
ً
نوع

منبوذون،  باأنهم  ي�صعرون  يجعلهم  حمدودة،  منطقة 

ول يوجد من ياأخذ بيدهم، واأن هناك عدوى بداأت يف 

و�صل  عندما  ا 
ً
ب�صري كان  الذي  حتى  بينهم  النت�صار 

اإليهم ...فقد ب�رسه ؟!!

وميكن القول اإن هذا العر�ض جنح يف بع�ض مواطنه 

منطقة  جت�صد  حيث  الرمزية،  اإىل  الواقعية  دائرة  من 

وخا�صة  عنها،  احلرية  �صم�ض  تغيب  منطقة  العميان 

قيادة  من�صب  توليه  عن  العميان  اأحد  يعلن  عندما 

. وهذا  اأفعال ديكتاتورية  املجموعة، ويبداأ مبمار�صة 

وزرع  بهم،  والتحكم  اجلهل  انت�صار  اإىل  ه��ذا  اأدى 

ال�صتبداد  توطيد  يف  و�صاهم  العميان،  بني  اخلرافة 

واخلوف بينهم.

جاء  فقد  العر�ض  هذا  يف  التمثيلي  ل��الأداء  بالن�صبة 
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)عبداحلكيم  ال�صاب  املمثل  ا�صتطاع  وق��د  متفاوًتا 

ال�صاحلي( اأن يوؤدي دوره ب�صكل كوميدي خفيف جعل 

اجلمهور يتعاطف ويتفاعل معه... فيما جاء اأداء باقي 

من  كوكبة  مب�صاركة  حظي  والذي  متفاوًتا  املمثلني 

ال�صباب اأمثال الفنان م�صعل العوي�صي، زينب البلو�صية، 

عبداهلل البو�صعيدي، وحامت ال�صعدي وغريهم. 

اإ�صفاء مل�صات جمالية بديعة على  الإ�صاءة  ا�صتطاعت 

التي ظلت  ال�صخ�صيات  اإىل ذوات  ت�صللت   ، العر�ض  هذا 

الغريب  حاول  عندما  وخا�صة  حلظة،  اآخر  حتى  تعاين 

زحزحة فكرة العمى من اأذهان العميان، ولكنه مل يفلح 

يف ذلك، وبدل من ذلك يت�صلل العمى اإىل عينيه. مما �صك 

فيه، اإن اإظهار مر�ض فقدان الب�رس بهذا ال�صكل يحتمل 

ا، 
ًّ
معدي العمى  املوؤلف  يجعل  عندما  خا�صة  التاأويل، 

ال�صتبداد  الآخر، وكذلك  مثلما يجعل اجلهل معديا هو 

البئر،  يف  املمثل  ب�صقوط  امل�رسحية  وتنتهي  وال�رس. 

ا اأ�صود اإىل امل�رسح 
ً
كما ت�صللت �صخ�صيتان ترتديان ثوب

بتن�صيب  تقومان  واللتان  املوت،  اإىل  رمزية  اإ�صارة   ،

ا للعميان، وكاأمنا قدر العميان األ 
ً
الأعمى ليكون زعيم

يحكمهم اإل اأعمى مثلهم، يكون على �صاكلتهم.

خام�سا : عر�س م�سرحية )الرزحة( 

احلديث  الفن  لفرقة  )ال��رزح��ة(  م�رسحية  عر�ض  يف 

اأو الرتاث املروي لري�صم  انت�رس اخليال على التاريخ 

البطا�صي،  عبداهلل  موؤلفه  خياله  ن�صج  من  اأح���داث 

هذه  انتظرت  ولقد  البطا�صي.  جا�صم  اإخراجها  ويعيد 

امل�رسح  تقدم يف مهرجان  اأن  قبل  امل�رسحية طوياًل 

العماين الرابع، حيث مل يحالفها احلظ �صابًقا للم�صاركة 

يف دوراته ال�صابقة. ولقد اعتمدت هذه امل�رسحية على 

)فن الرزحة( بغية ا�صرتجاع التاريخ ب�صورة جمالية 

امل�رسحية  ت�صتنه�ض  كما  باحلا�رس،  املا�صي  متزج 

الروح العمانية التي ي�صودها التكافل والت�صامن �صد 

العدو اخلارجي عرب التاريخ. 

يريد  الكاتب  ب��اأن  املقدمة  خ��الل  من  املالحظ  من 

يحلق  اأن  يلبث  مل  ولكنه  قليال،  التاريخ  يداعب  اأن 

اأحداث تعرب عن حياة  واقع خياله  بعيًدا وين�صج من 

الحتالل  ظل  يف  وامل��زارع��ني  والن�صاء  ال�صيادين 

ا من 
ً

الربتغايل الذي �صيطر على ال�صواحل العمانية ردح

املعارك  اأ�صداء  ي�صرتجع  امل�صاهد  الزمن...وهذا جعل 

يف  والربتغاليني  العمانيني  بني  املعركة  دارت  التي 

يف  والأم��ان  الأم��ن  نعمة  على  اهلل  ويحمد  املا�صي، 

لدور  اإب��رازه  للعر�ض  يح�صب  ومما  احلا�رس.  الوقت 

املراأة العمانية التي كانت تقف يف امليدان مع اأخيها 

الرجل، حيث ر�صم املوؤلف �صخ�صية)عزة( وهي تقاوم 

الحتالل والغزاة...وميكن ر�صد ذلك من خالل املقطع 

التايل: »عزة: مكانك ..اأحذر اأن تعبث باأ�صابع احلقيقة 

..ال�صابط:  الرجال  اإل يف غياب  اأمثالك  ..فال يتطاول 

من اأنتم ؟ وكيف جتراأمت على خماطبة �صابط برتغايل 

ميار�ض مهام عمله بهذه الطريقة؟«)30(.

عر�ض  يف  العمانية  امل��راأة  قيام  فاإن  املقابل  ويف 

اإىل  اأق��رب  ج��اء  بطويل،  ب��دور  )ال��رزح��ة(  م�رسحية 

ال�صخ�صية الأ�صطورية التي ت�صتطيع حتقيق املعجزات 

للجرنال  مبارزتها  عند  ا 
ً

خ�صو�ص فيه،  مبالغ  ب�صكل 

امراأة  اإذ كيف ت�صتطيع  الربتغايل والنت�صار عليه!... 

بقوة  وتركله  وتطرحه  ا 
ًّ
ع�صكري ج��رناًل  تبارز  اأن 

ا، كما ورد يف املقطع احلواري: » بل  اأر�صً ليتدحرج 

�صتكون حماقة اإن رف�صت، و�صاأقودك اإىل الرجال حتى 
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ذلك«)31(.  قبل  فيك  يكن  مل  اإن  بعد  الأدب.  يعلموك 

امل�صاهد  يجعل  ال�صورة،  بتلك  امل��راأة  ظهور  ولعل 

النت�صار  ت�صتطيع  اأنها  ت�صديق  ب�صعوبة  ي�صعر 

يعود  ذلك  ولعل  ح��رب؟!..  جمرم  ع�صكري  قائد  على 

كونها اأنثى، لها تركيبتها البيولوجية اخلا�صة التي 

التهويل  نف�ض  يف  نقع  ل  وحتى  جتاوزها...  ي�صعب 

عندما  فيها،  الغربية  ال�صينما  وقعت  التي  واملبالغة 

�صخمت �صورة املراأة، بالطبع بعد ا�صتخدامها للخدع 

اأفالم اخليال  الب�رسية وتوظيف التقنية، خا�صة يف 

باأعمال  تقوم  وهي  فيها،  املراأة  تظهر  التي  العلمي 

بطولية ج�صمانية ت�صاهي اأ�صعاف قوة الرجل. ومن 

)املراأة( ب�صورة جمالية عندما  برزت  اأخرى،  ناحية 

عندما  وذلك  قوتها!...  بلغت  مهما  رمز  اإىل  حتولت 

الرحيل  وقت  حان  لقد   : »عزة  نا�رس:  عزة  تخاطب 

يا نا�رس.. على الذهاب قبل اأن ي�رسج القمر جواده... 

هنا  كوين   .. عزة  نا�رس:  ال�صحاب..  حديقة  ويغادر 

قليال... حتى يتمو�صق البقاء بني �صلوعي واأنفا�صي.. 

الأق��دار  دع  زال��ت..ع��زة:  وما  تبكي..  الأر���ض  نا�رس: 

متار�ض اإحكامها.. فرمبا هذا البكاء هو بوابة العبور 

اإىل �صاحة البت�صام«)32(.

يف  رمزية  ب�صورة  املراأة  ظهور  باإن  القول  وميكن   

هذا العر�ض، كان بهدف الإيحاء بالأر�ض اأو الوطن 

جانب  اإىل  بها.  نا�رس  العماين  القائد  يت�صبث  التي 

ذلك جند �صخ�صية املراأة هي املهيمنة على العر�ض 

)نا�رس(  الرجل  �صخ�صية  تظهر  بينما  امل�رسحي، 

وهي تعاين و�صعيفة ال�صخ�صية؟!...ومل ي�صلم العر�ض 

مالم�صة  ح��اول  كونه  ال�صيا�صية،  ال�صقاطات  من 

ويت�صح  عمان،  تاريخ  يف  مهمة  تاريخية  حقبة 

الأعداء  التي ر�صمها  ذلك ال�صقاط من خالل اخلطط 

القالقل  اختالق  بعد  العماين  بال�صعب  لالإطاحة 

الداخلية، حتى ي�صهل ال�صيطرة عليهم، كما يف املقطع 

التايل: ) اجلرنال: امل�صكالت ..فقط امل�صكالت ...نريد 

خمتلفة  ..جرائم  متوترة..�رسقات  الأماكن  تكون  اأن 

..حرائق كل �صيء ..يجرب ال�صكان اأن يطلبوا م�صاعدة 

اجلي�ض الربتغايل. ويف نف�ض الوقت يعرتفون بقوتها 

الأر���ض()33(.  هذه  على  بقائنا  ..واأهمية  و�صطوتها 

والتوحد  الئتالف  روح  امل�رسحية  يف  �صادت  كما 

امل�صهد  ت�صوير  خ��الل  م��ن  العماين  ال�صعب  ب��ني 

فيه:  والأطفال  الن�صاء  تظهر  الذي  ال�صعبي  الغنائي 

املكان  داهموا  ..لقد  الحتالل  جنود  اإنهم   : »الولد 

وحا�رسوه - املراأة : ح�صنا ..اأذهب اإىل حيث الرجال 

واطلب امل�صاعدة ..اإننا نخ�صى عليك. فالوطن بحاجة 

املقاومة  �صفوف  يف  عقلك  ورجاحة  �صجاعتك  اإىل 

ويف  للت�صحية«)34(.  ا�صتعداد  على  واإنا  الن�صائية.. 

الأطفال...اإنهم  ه��وؤلء  اتركوا  »ع��زة:   : اآخ��ر  مقطع 

مرتزقة  ل  دخ��الء  ..ل  غرباء  الأر����ض...ل  اأ�صحاب 

..عليكم اللعنة...اجلرنال: اخر�صي«)35(.

على  ال�صيطرة  يف  الربتغايل  العدو  رغبة  يت�صح  كما 

 : )اجل��رنال  التايل:  املقطع  خالل  من  العماين  ال�صعب 

التجار  ...اأ�صدقاوؤنا  التدابري  ببع�ض  قمت  وقد  نعم 

اأجل  ..م��ن  معنا  يتعاونون  والأج��ان��ب  الآ�صيويون 

البال  وراح��ة  للمال  ال�صاعي  ال�صباب  بع�ض  جتنيد 

..وبالأم�ض قد وظفنا اأحدهم ( )36(. كما تربز مقاومة 

الحتالل من قبل املقاومة العمانية كما يف املقطع 

املناطق  يف  م�صبوهة  حتركات  )ال�صابط:  ال��ت��ايل: 

تعني  ماذا  القبائل..باريرا:  روؤ�صاء  الداخلية...يقودها 

حتت  اجتماعات..وم�صاورات  بامل�صبوهة؟...اجلندي: 

غري  على  الأم��ر  ب��اأن  توؤكد  واح��د...ال��ت��ق��اري��ر  �صقف 

طبيعته...باريرا: هذا اأمر مقلق..فت�صاحلهم يعني باأن 

ت�صتتهم  نتعمد على  لالإخفاق فنحن  خططنا معر�صة 

وم�صاكلهم التي نحاول تفعيلها با�صتمرار( )37(.

الروؤية  اأ�صفت على  التي  امل�صاهد اجلمالية  ولعل من 

ا امل�صهد التعبريي الذي ر�صمه 
ًّ
ا عماني

ً
الب�رسية ملمح

املوؤلف كالآتي)38(: » يظهر فيه نا�رس وهو ميار�ض 

الرزحة«...  »فن  يف  متار�ض  التي  احلركية  الطقو�ض 

ا ...حتيط بنا�رس 
ً
يرتفع �صوت الرزحة من بعيد مقرتب

مي�صك  ن��ا���رس  ال�����رسي��رة؟...  الأرواح  م��ن  جمموعة 

الجتاهات...  كل  يف  ي��دور  عاليا..  يقفز  بال�صيف... 

الهواء..  ي�صارع  التقليدي...  العماين  الرت�ض  يح�رس 

وكاأنه يحارب ثلة من الأرواح ال�رسيرة التي تهاجمه 
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يقفز  نا�رس  منه...  النيل  حتاول  الأرواح  اخللف..  من 

الفراغ.. يف  املتقافزة  الأعناق  يجندل  وهناك...  هنا 

ي�صارع الهواء«.

العنا�رس  من  التقليدية  العمانية  الأزي��اء  كانت  كما 

التي ربطته باملا�صي، حيث  العر�ض  املهمة يف هذا 

الذكريات والبطولت التاريخية، فيما تناوبت الأحلان 

العرو�ض  هوية  لتاأكيد  )الرزحة(  خالل  من  ال�صعبية 

ال�رسدية  واحل���وارات  مدته  ط��ول  ان  اإل  العمانية، 

الطويلة، جعلت اإيقاع العمل يهبط قليال... فيما حاول 

املخرج جاهًدا ك�رس امللل يف الن�ض من خالل تغليفه 

)الرزحة( ، حيث عالج ق�صية ال�رساع  بروح الرتاثية 

روح  على  يطغى  الفن  وجعل  ا، 
ًّ
فني الربتغاليني  مع 

الن�ض الرتاثية. 

�ساد�سا:عر�س م�سرحية )الكهف(

الفن  لفرقة  )الكهف(  م�رسحية  لعر�ض  املتابع  اإن   

ال��ذي  الذهني  امل�����رسح  ل��ذاك��رت��ه  يتداعى  احل��دي��ث 

)الكهف(،  م�رسحية  خالل  من  احلكيم  توفيق  فجره 

احل���وارات  دوام���ة  يف  غ��ارق��ة  امل�رسحية  جن��د  حيث 

الختالفات  تو�صيح  بغية  الطويلة،  الأيديولوجية 

ال�صوء  ت�صليط  خالل  من  وذلك  واخلرافة.  العلم  بني 

وهم  العامل.  اأو  الكهف  داخل  تعاين  �صخ�صيات  على 

يف معاناتهم تلك يتقاربون مع معاناة )�صيزيف( يف 

للخارج.. ال�صخرة  دفع  ال�صهرية عندما حاول  ق�صته 

اأخرى مبثابة الرموز التي ج�صدت  وهناك �صخ�صيات 

العلم واملال والفل�صفة والدين، اإىل جانب ال�صخ�صيتني 

الأخريتني اللتني تعانيان من ظروف احلياة ال�صعبة.

م�رسحية  لأح��داث  املتابع  ف��اإن  الأوىل  الوهلة  منذ   

)الكهف( يجد اأنها تت�صمن وم�صات �رسيعة عن الواقع، 

النا�ض يف  اأذهان  �صغلت  فيه من ق�صايا حمرية  وما 

يتحدث  عندما  ذلك  ا�صتنتاج  وميكن  احلايل،  الع�رس 

الأوزون..ذوب����ان  حراري..طبقة  )احتبا�ض  ال��رثي: 

ب�رسية  املحيطات...انفجارات..نهاية  ..غليان  الثلوج 

اأن  امل�رسحية  تلبث  ل  ثم   .)39( اجلينية(  ..التحولت 

حتدث نقالت �رسيعة يف حياة ال�صخ�صيات، حيث يدور 

حوار جديل بني العامل والرثي اأو رجل املال: )العامل : 

ل تبداأ هذا النقا�ض العقيم مرة اأخرى، لقد اأقنعتك بلغة 

والتقارير... والإح�صائيات  والأرقام  الأبحاث  العلم، 

..اأعرف  ..اأع��رف  العظماء  بني  ا�صمي  و�صيخلد  الرثي: 

ما  امل��رات،  اآلف  الأخ��رق  املوال  هذا  اأ�صمعتني  ..لقد 

النا�ض ويكرموك عندما تكون حتت  اأن يذكرك  فائدة 

الأر�ض ل فوقها ( )40(. 

ويف مقطع اآخر تت�صارع لغة املال والعقل والعاطفة 

اأوجد  العر�ض مما  الرئي�صية يف هذا  ال�صخ�صيات  بني 

ل  اأنا  اأعلم..  ل  )العامل:  بينها:  ا 
ًّ
وذهني ا 

ًّ
فكري ا 

ً
�رساع

علي  فاأبت  الكهف  باب  عند  بهما  فوجئت  اأعرفهما 

اإن�صانيتي اإل ان اأنفذهما.. مل ا�صتطع تركهما... الرثي: 

والعلم  الأرق���ام  لغة  اإل  تفهم  ل  ظننتك  للعجب  يا 

ولي�ض لديك مكان لالإن�صانية وامل�صاعر التي تعتربها 

قبل  اإن�صان  اأنا  العامل:  الإن�صان..  �صعف  نقاط  اأهم 

ما  وال�رساب  الطعام  من  لدينا  تقلق  ل  ثم  �صيء..  كل 

يكفي ل�صتة اأ�صخا�ض()41(، )العامل: ل تقلق فقد اأخذت 

احتياطاته  دائما  ي�صع  احلقيقي  العامل  احتياطي.. 

حت�صبا ملفاجاآت غري متوقعة«)42(. 

)البقية مبوقع املجلةعلىاالنرتنت(

159نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

s م�ص��رح.. م�ص��رح.. م�ص��رح   s s

من م�رسحية )الكهف(



160

�سينما



161

 )مقدمة( 

 »ال�شقة« دراما كوميدية اأمريكية اأنتجها واأخرجها بيلي وايلدر وقام ببطولتها جاك ليمون 

و�شرييل ماكلني وفريد ماكموري عام 1960. اأنتج هذا الفيلم بعد جناح فيلم وايلدر ال�شابق 

منها  بخم�س  وفاز  اأكادميية  جوائز  لع�رش  الفيلم  ر�شح  ولقد  �شاخنة«.  يحبونها  »البع�س 

مبا يف ذلك اأف�شل فيلم. كما فاز باأف�شل خمرج واأف�شل �شيناريو كتب خ�شي�شًا لل�شينما. 

واأف�شل اإدارة فنية يف و�شع الديكورات )الأ�شود والأبي�س( واأف�شل مونتاج.. وبالرغم من 

اأن جاك ليمون مل يفز عندئذ بجائزة اأح�شن ممثل، اإّل انه خالل توزيع جوائز العام 2000 

اأهدى كيفن �شباي�شي جائزة الأو�شكار اخلا�شة به كاأح�شن ممثل عن دوره يف فيلم، »اجلمال 

الأمريكي« اإىل اأداء جاك ليمون يف فيلم ال�شّقة. وكذلك فاإن �شام ميند�س ومن خلف امل�شاهد 

التي قام بروؤيتها عندما كان يعمل يف فيلم اجلمال الأمريكي فقد قام بروؤية فيلم »ال�شقة« 

كواحد من كال�شيكيات ال�شينما الأمريكية، لي�شتلهم منه اأثناء التح�شري لت�شوير فيلمه.

ال�شّقة

ترجمة: مهــــا لطفــــي

�سيناريو: بيلي وايلدر ودياموند 

مرتجمة من لبنان



لأح�شن  البافتا  جائزة  »ال�شقة«  فيلم  نال  وقد   

ليمون  ج��اك  وف��از  ك��ان  م�شدر  اأي  م��ن  فيلم 

و�شرييل ماكلني بجائزة بافتا واجلولدن جلوب 

ز.
ّ
لكل منهما لأدائهما املتمي

مو�شيقية  م�رشحية  اإىل  الفيلم  �شيناريو  ل 
ّ
حتو بعد  وفيما   

عر�شت يف برودواي ودعيت »وعود، وعود« مرفقه بكتاب 

لنيل �شيمون ومو�شيقى بورت بيكاراك واأ�شعار هال ديفيد.

يفوز  والأ�شود  بالأبي�س  فيلم  اآخر  ال�شقة  فيلم  كان  وقد 

بجائزة اأح�شن فيلم من الأكادميية.

اأح�شن  من  كواحد  الفيلم   »Premier« جملة  اختارت  وقد   

الع�شور عام 2000. ويف عام  50 فيلما كوميديا يف كل 

2007 اعتربت موؤ�ش�شة الأفالم الأمريكية هذا الفيلم واحدا 

من اأح�شن 80 فيلما اأنتجت يف كل الأوقات.

)تتمةالعدد ال�سابق( ال�سّقة     

 فران: وفكر الآن فقط .. الآن بال�شبط هنالك فتاة حمظوظة 

يف املبنى �شوف تاأتي من بعدي..

ولكن  هذا.  اأ�شتحق  اأنا  فران.  يا  ح�شنًا  ح�شنًا،  �شيلدريك:   

فتيات  عن  باحثًا  رجل  يجري  مل��اذا  فقط..  نف�شك  اأ�شاأل 

كثريات؟ لأنه غري �شعيد يف منزله.. لأنه ي�شعر بالوحدة، هذا 

هو ال�شبب.. كل هذا كان قبلك، فران.. لقد توقفت عن اجلري.

 تناولت فران مندياًل من حقيبتها وهي مت�شح عيونها.

اأتعلم  اأن   بي 
ّ

 فران: كيف ت�رشفت بهذا الغباء؟ كان حري

ل 
ّ
بعد هذه الفرتة .. عندما حتب رجاًل متزوجًا فيجب األ تكح

رمو�شك.

 �شيلدريك: انها ليلة امليالد، يا فران.. دعينا ل نتقاتل.

 فران: عيد ميالد �شعيد.

 تناوله رزمة رقيقة.

 �شيلدريك: ماذا بها؟

على  امل��دة.  طويلة  ا�شطوانة  ليظهر  الرزمة  ورق��ة  يفتح   

الغالف مكتوب : ريك�شو بوي.. جيمي يل كياجن وفرقته.

 �شيلدريك: اأوه، �شديقنا من املطعم ال�شيني. �شكراً، يا فران. 

من الأف�شل اأن نبقيها هنا.

 فران: نعم، من الأف�شل.

 �شيلدريك: لدي هدية لك. مل اأعرف ماذا �شاأهديك بال�شبط 

ق.. 
ّ
على اأي حال ف�شيء عجيب بالن�شبة يل اأن اأذهب للت�شو

)اخرج م�شبك الوراق املالية، واخذ منه ورقه(

 .. اإذا هاك مائة دولر.. اخرجي وا�شرتي لنف�شك �شيئًا. مي�شك 

باملال ولكنها ل تتحرك. يدخل الورقة اإىل داخل حقيبتها.

جلد  من  امل�شنوعة  احلقائب  بع�س  لديهم  �شيلدريك:   

التم�شاح يف »بريجدورف«..

 تنه�س فران ببطء وتبداأ يف خلع قفازها. ينظر �شيلدريك 

اليها، ثم ينظر ب�رشعة وع�شبية على �شاعة مع�شمه.

 �شيلدريك: فران، انها ال�شابعة ال ربع.. ويجب اأن ل يفوتني 

اإىل  اذهب  اأن   
ّ
علي الوقت..  ذلك  كل  ن�شيع  مل  لو  القطار.. 

املنزل واأ�شفف ال�شجرة..

 بداأت فران يف خلع معطفها.

 فران: ح�شنًا. )تعود وتعيد املعطف فوق اأكتافها( لقد فكرت 

انه طاملا قد دفعت املقابل..

 �شيلدريك )خطوة غا�شبة نحوها( ل تتكلمي هكذا ابداً، يا 

فران!

 ل جتعلي من نف�شك �شيئًا رخي�شًا.

ي ذلك رخي�شًا. وقد 
ّ
 فران: مائة دولر؟ ل ا�شتطيع اأن ا�شم

تكون قد دفعت �شيئًا ل�شتخدام ال�شقة..

 �شيلدريك: مم�شكًا ذراعيها اأوقفي هذا، يا فران.

 فران )بهدوء( �شيفوتك قطارك يا جيف.

 ي�شع �شيلدريك ب�رشعة قبعته ومعطفه، ويجمع رزمه.

 �شيلدريك: هل �شتاأتني؟

 فران: اأ�رشع انت.. اأريد اأن اأعيد تزيني وجهي.

 �شيلدريك )متجهًا اإىل الباب( ل تن�شي اأن تطفئي النور. اأراك 

يوم الثنني.

ثانية..  مرة  والثنني  واخلمي�س..  الثنني  طبعًا.  ف��ران:   

واخلمي�س ثانية.. 

 �شيلدريك )هذا يوقفه يف الباب الن�شف مفتوح( لن تكون 

دائمًا هكذا. )يعود( اأنا اأحبك يا فران.

 يحمل رزمه بجهة، ويحاول تقبيلها يف فمها.

 فران )تدير راأ�شها( انتبه .. احمر �شفاه.

الباب.  ويقفل  ال�شقة،  خ��ارج  وي�رشع  خدها،  يف  يقبلها   

تخرج  ثم  دموعها،  تكفكف  الزمن  من  لربهة  ف��ران  تقف 

الأ�شطوانة من مظروفها، وتقطع الغرفة نحو الفونوغراف. 

»املحب  هي  املو�شيقى  اجلهاز..  وت�شّغل  ال�شطوانة،  ت�شع 

حول  هدف  بال  فران  تتجول  تعزف،  هي  وبينما  الغيور«. 

الغرفة املظلمة وقد اأنهكت التاأوهات ج�شدها. اخرياً ت�شتعيد 

ال�شيطرة على نف�شها، وتلتقط حقيبتها، وتتحرك عرب غرفة 

النوم نحو احلمام.
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امل�شبنة  على  حقيبتها  ت�شع  النور،  تفتح  احلمام،  يف   

وتفتح ال�شنبور.. تر�س وجهها باملاء وتغ�شل كحل الرمو�س 

ثم تقفل ال�شنبور، تلتقط من�شفة. وبينما هي تن�شف وجهها، 

املتحركة  احلالقة  مراآة  يف  الدواء  حبوب  انعكا�س  تالحظ 

وهي مو�شوعة على رف الأدوية. تلتقط فران اأنبوبة الدواء 

وتديرها ببطء يف يدها مكتوب عليها: �شيكونيل .. حبة عند 

النوم اذا دعت احلاجة لذلك.

اإىل  النبوب  ثم تعيد  الثانية،  التعريف   تدر�س فران ورقة 

الرف.

 تفتح حقيبتها، تخرج احمر ال�شفاه. وبينما هي تفعل ذلك، 

ترى ورقة املائة دولر التي تركها �شيلدريك يف احلقيبة. 

اأنبوب الدواء املوجود على رف الأدوية.  اإىل  تعود عيناها 

ثم تاأخذ بت�شميم الكاأ�س الذي ي�شتعمله بود لغ�شيل اأ�شنانه. 

ترفع منه فرا�شي الأ�شنان الثنتني، وتفتح ال�شنوبر، وتبداأ 

تغ�شل الكاأ�س باملاء.

 اإحالل تدريجي

 داخلي.. بار رخي�س- جادة كولومبو�س-لياًل.

الذي  �شانتاكلوز  عدا  ما  البار  قرب  اأح��د  هنالك  يعد  مل   

ومارجي  وبود  الثمالة  امتالأ حتى  وقد  الن�شد  اإىل  ينحني 

بلوز  مو�شيقى  انغام  على  يرق�شان  اللذان  ماجدوجال 

بطيئة م�شدرها �شندوق املو�شيقى.

 ما زال بود يلب�س معطفه وقبعته وما زالت مارجي تلب�س 

معطفها الفرو.. وعامل البار يقوم بتنظيف املكان.

 عامل البار )خماطبًا �شانتاكلوز( ا�رشب ب�رشعة، يا بوب. 

فقد اآن وقت اقفال املكان.

 �شانتاكلوز: ما زال الوقت مبكراً، يا ت�شاريل.

 عامل البار: األ تعرف اأية ليلة هذه؟

اأجل  من  اأعمل  فاأنا  اعرف.  �شاريل.  يا  اعرف  �شانتاكلو:   

جتهيزها.

عامل  يقرتب  متماياًل.  اخلارج  اإىل  وي�شري  �رشابه،  ينهي   

البار من الراق�شني.

اإىل  البار: هيي، توقفوا، هل لكم ان تفعلوا؟ اذهبوا   عامل 

البيت.

اأو  الرق�س..  ويتابعون  كالمه  وم��ارج��ي  ب��ود  يتجاهل   

عامل  يذهب  اخلدود.  متال�شقي  اإح�شا�س،  بال  يتاأرجحون 

تتوقف  ال�رشيط.  وينزع  املو�شيقى  �شندوق  نحو  البار 

يتابعان  يتوقفان..  ل  وم��ارج��ي  ب��ود  ولكن  املو�شيقى 

الرق�س.

 عامل البار: اإىل اخلارج .. اإىل اخلارج.

تلتقط  الأن��وار.  اإطفاء  يف  ويبداأ  البار  مقدمة  نحو  يذهب   

م�رشوبه  بقايا  بود  وي�رشب  البار،  من  حقيبتها  مارجي 

دفعة واحدة.

 مارجي: اإىل اأين نذهب.. مكاين او مكانك؟

اإىل  الذهاب  با�شتطاعتنا  رمبا  �شاعته(  اإىل  )ينظر  بود   

منزيل.. اجلميع يفعل ذلك وهم يخرجون.

 اإحالل تدريجي اإىل:

 خارجي .. املنزل ذو الحجار البنية .. لياًل

ي�شلون  وعندما  ال�شارع.  ا�شفل  نحو  ومارجي  بود  ي�شري   

اإىل املنزل، يبداأ بود يف �شعود الدرج، ولكن مارجي تتابع 

ال�شري على املمر.

ذلك  يف  وحيداً  به  افكر  عندما  ميكي..  م�شكني  مارجي:   

ال�شجن يف هافانا. )تفتح حقيبتها(.. تريد اأن ترى �شورته؟

 بود )من على ال�شلم( لي�س بال�رشورة.

 تدرك مارجي خطاأها، فت�رشع لتلحق به.

ت�شعة  واث��ن��ني..  اق��دام  خم�شة  ج��داً..  لطيف  اإن��ه  مارجي:   

وت�شعون باوند.. مثل �شيهواهوا ال�شغري.

 يعربان الباب الأمامي نحو الردهة.

 داخلي – بئر ال�شلم-املنزل ذو احلجر البني- لياًل

 ي�شعد بود ومارجي على ال�شالمل باجتاه ال�شقة.

 مارجي: هل ا�شتطيع اأن اأ�شاألك �شوؤال �شخ�شيا؟

 بود: كال.

 مارجي: هل لك �شديقة؟
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 بود: قد تكون فتاة ولكنها لي�شت �شديقتي.

 مارجي: ما زلت متم�شكا بها، هه.

 بود: متم�شك بها! من الوا�شح، انك ل تعرفينني جيداً.

 مارجي: اأنا ل اأعرفك بتاتًا.

امل�شتوى،  رفيع  اداري  �س.�س.باك�شرت..  يل..  ا�شمحي  بود:   

ج من اأرثور موراي، عا�شق.
ّ
متخر

 مارجي: انا ال�شيدة ماكدوجال.. مارجي بالن�شبة لك.

 ياأخذ بود املفتاح من جيبه، ويفتح ال�شقة.

 بود: من هنا يا �شيده ماكدوجال. يدعوها للدخول.

 داخلي. �شقة. لياًل

اأثر لفران ما عدا  اأي  اإنها متامًا كما تركتها. لي�س هنالك   

القفازات التي رمتها على مائدة القهوة قبل ذلك، يفتح بود 

ال�شوء، تغلق الباب.

 مارجي )تنظر حولها( قل يل، هذه �شنوجزفيل.

 بود: )ي�شاعدها يف خلع املعطف( �شيدة ماكدوجال، اعتقد 

الآن لوحدك مع وعاء جن�شي  انك  اأحذرك  اأن  انه من حقك 

غريب الطوار.

( انت متزح.
ّ
 مارجي )ت�شع

 بود: ا�شاأيل اأي واحد يف اجلوار. يف الواقع عندما يحني وقت 

ا�شابعه(..  )ي�شد  اإنذار..  �شابق  بدون  اأغادر  وقد  مغادرتي.. 

لقد وعدت باإعطاء ج�شدي ملركز كولومبيا الطبي.

 مارجي )ترجتف برغبة( جي. ي�شعر املرء بق�شعريرة مبجرد 

التفكري بذلك.

 بود: ح�شنًا، مل يح�شلوا علي بعد، يا طفلتي. اخرجي بع�س 

اأي وقت.. وهذا مقدمة  الثلج من املطبخ ودعينا ل ن�شيع 

الذكاء.

 مارجي: اأنا معك، اأيها احلبيب.

 تاأخذ ق�شعة الثلج املذاب التي اأعطاها اإياها بود وتختفي 

يف املطبخ. 

 يبداأ بود يف خلع معطفه في�شمع �شوت خ�شخ�شة من ناحية 

اأن الإبرة قد توقفت عند  الفونوغراف، يذهب نحوه، ويرى 

اآخر جزء من ا�شطوانة وا�شعة املدى.

ي�شعها  ثم  باإمعان،  فيها  ويدّقق  الأ�شطوانة  بود  يرفع   

وعندما  الت�شات�شات�شا.  ا�شطوانة  منها  بدًل  وي�شع  جانبًا 

بالقرب  املعاطف  �شماعة  باجتاه  يرق�س  املو�شيقى،  تبداأ 

وهو  الغرفة،  اإىل  ويعود  وقبعته  معطفه  ويعلق  الباب  من 

ما زال يرق�س، وفجاأة يرى قفاز فران على طاولة القهوة، 

منا�شبًا  مكانًا  ليجد  املكان  حول  ينظر  القفازات،  يلتقط 

للتخل�س منها. يتحرك باجتاه غرفة النوم، يفتحها، يرمي 

يف  ويبداأ  الباب،  يغلق  الداخل.  يف  ال�رشير  على  القفازات 

د بردة فعل متاأخرة على �شيء راآه 
ّ
اللتفاف ليبتعد، فيتجم

يف الداخل. يفتح الباب ب�رشعة مرة ثانية، وينظر.

 اإنها بكامل مالب�شها، وما زالت يف معطفها، ونائمة ب�شكل 

فا�شح.

 يخطو بود نحو غرفة النوم، يغلق الباب خلفه وي�شري نحو 

فران. 

 بود: ح�شنًا، يا اآن�شه كيوبيليك.. انه�شي.

تكون  الفندق  واإدارة  ر، 
ّ
املقر املغادرة  وقت  جتاوزت  لقد   

�شاكرة اإذا ما غادرت هذا املكان اإىل جهنم.

 )فران ل تتحرك( 

 انظري، يا اآن�شة كيوبيليك، كنت احبك.. كنت احبك كثرياً.. 

اإىل  وجهي..  عن  اأغربي  ولذلك..  بيننا..  انتهى  الأمر  ولكن 

اخلارج.. اإىل اخلارج! )لي�س هنالك ردة فعل؛ ي�شع يداً على 

كتفها، يهّزها( 

 تعايل.. انه�شي!

 ل تتجاوب . ولكن �شيء ما ي�شقط من يدها، ويتدحرج على 

ال�رشير.. يلتقطه بود، ينظر اإليه.. اإنه انبوب حبوبه املنومة، 

والآن منزوع الغطاء وخاٍل.

 بود )هم�س مبحوح( اوه، يا الهي.

 لثانية من الزمن ي�شاب بال�شلل، ثم ي�شقط الأنبوب، ويلتقط 

ويهزها  ال�رشير،  على  اجللو�س  و�شع  اإىل  يرفعها  ف��ران، 

بعنف.

 بود: اآن�شه كيوبيليك! اآن�شة كيوبيليك.

اللعبة امل�شنوعة  اإىل جهة واحدة، مثل  راأ�س فران  ي�شقط   

من القما�س.

 يرتكها بود ويرك�س نحو اخلارج.

الت�شات�شا،  يعزف  الفونوغراف  زال  ما  اجللو�س  غرفة  يف   

يرك�س بود نحو الهاتف، يلتقطه. مي يخطر يف باله انه ل 

يدري ملن يتوجه في�شعه مكانه.

 تخرج مارجي من املطبخ، ومعها ق�شعة مليئة مبكعبات 

الثلج.

�شينية  اإخراج  اأحاول  واأنا  اأظافري  احد  ك�رشت  مارجي:   

الثلج. عليك اأن ت�شرتي ثالجة جديدة.

اإياها نحو باب ال�شالة   بود، ل ي�شمعها، يرك�س متجاوزاً 

ويخرج.

 مارجي )تناديه( مل اأكن اأعني الآن.
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 داخلي – ار�سية الطابق الثاين – لياًل.

اجلر�س  قرع  يف  يبداأ  دريفو�س،  �شقة  باب  اإىل  بود  ي�شل   

وي�رشب الباب بقب�شته.

 بود: دكتور دريفو�س! هيي يا دكتور!

 يفتح الباب، ويقف هناك دكتور دريفو�س نعا�شًا وي�شد على 

ج�شده ثوب حمامه.

�شقتي..  يف  فتاة  هنالك  بع�شها(  فوق  تقع  )كلماته  بود   

تاأتي  اأن  الأف�شل  لقد تناولت بع�س احلبوب املنومة.. من 

�رشيعًا.. فاأنا ل اأ�شتطيع اإيقاظها. 

 دكتور دريفو�س: دعني اأح�رش حقيبتي.

 يختفي من على املدخل.

 بود: ا�رشع، يا دكتور.

 ي�شتدير بود ويرك�س عائداً اإىل �شقته.

 داخلي – �سقة – لياًل 

جتّهز  واأخ���ذت  مرتاحة  املقعد  على  م��اج��ي  ا�شتقرت   

بود  ياأتي  ت�شمع.  الت�شات�شا  زالت مو�شيقى  ما  امل�رشوبات. 

طائراً اإىل الداخل، ويتجه نحو غرفة النوم.

 مارجي: هيي .. اإىل هنا، ايها املحب.

 يتوقف بود عن خط �شريه، ويدرك وجودها فجاأة.

 مارجي: ما كل هذا الرك�س حول املكان؟

 �شوف ت�شتهلك نف�شك.

 يخطو بود نحوها عن ق�شد ويرفعها لتقف على قدميها.

 مارجي: لي�س بهذه الق�شوة، يا حبيبي.

 بود )ياأخذ الكاأ�س من يدها( ليلة �شعيدة.

 مارجي: ليلة �شعيدة؟

 بود )يقذفها مبعطف الفرو( انتهت احلفلة.

 مارجي: ماذا يف الأمر؟ هل فعلت �شيئًا خطاأً؟

انها حالة طارئة..  الباب(  )يهدئ من روعها باجتاه   بود 

اأراك مرة ثانية.

الطبية.  حقيبته  يحمل  م�شتعجاًل،  دريفو�س  دكتور  ياأتي   

يف  فتاة  ومنظر  املو�شيقى  �شوت  من  منده�شًا  يتوقف، 

منتهى اليقظة يف ال�شقة.

 بود: لي�س هذه.. )م�شرياً اإىل غرفة النوم( .. هناك يف الداخل 

يا دكتور. 

 يدخل دكتور دريفو�س اإىل غرفة النوم.

 مارجي قل يل، ما الذي يجرى هنا، على اأي حال؟

 بود: ل �شيء ) يوجهها باجتاه الباب( ان�رشيف فقط، هل 

لِك اأن تفعلي؟

 مارجي )ت�شري اإىل اخللف( حذائي.

حذاءها،  تركت  حيث  القهوة،  طاولة  حتت  يده  بود  ميد   

ويح�رشه لها.

 مارجي )مبرارة( يا لك من عا�شق. ومن وعاء للجن�س!

 يرمي بود احلذاء نحوها، ياأخذ ورقة مالية من حمفظته، 

وي�شلمها اإياها.

 بود: هاك.. لتجدي غرفة هاتف تخاطبي منها زوجك يف 

هافانا.

 مارجي: تاأكد انني �شاأفعل، وعندما اخربه كيف عاملتني، 

الباب  نحو  )يدفعها  ال��داخ��ل.  اإىل  وجهك  يدخل  �شوف 

املفتوح( ايتها الوقحة!

يف  النوم.  غرفة  نحو  ويتجه  فيقفله،  الباب  ب��ود  يدفع   

زالت  ما  الت�شات�شا  ا�شطوانة  اأن  ي��درك  الطريق،  منت�شف 

نحو  �شريه  ويتابع  يقفله  الفونوغراف،  نحو  يذهب  تدور، 

غرفة النوم.

ويعمل  م�شاء  الراأ�س  يعلو  الذي  ال�شوء  النوم،  غرفة  يف   

اأزاح  لر�شدها.  الفاقدة  ف��ران  لإي��ق��اظ  دريفو�س  دكتور 

وياأخذ  عينيها  على  يدوية  بطارية  ي�شيء  واأخذ  معطفها، 

بحف�س بوؤبوؤها. يقرتب من ال�رشير م�شطربًا.

 بود: هل �شتتعافى، يا دكتور؟

 دكتور دريفو�س: كم حبة دواء كانت توجد يف الأنبوبة؟

ما  او  دزينة  حوايل  منت�شفها..  حتى  مملوءة  كانت  بود:   

�شابه ذلك.

 هل عليك ان تاأخذها اإىل امل�شت�شفى؟

الطبية  حقيبته  من  يخرج  دريفو�س.  الدكتور  يتجاهله   

انبوب معدة ويف نهايته قمع مطاطي. ويبداأ يف رفع فران 

من على ال�رشير.

 دكتور دريفو�س: �شاعدين، هل �شتفعل؟

 وياأخذان فران بينهما حتى تقف متامًا.

 دكتور دريفو�س: اإىل احلمام.

امل�شلول  �شكل فران  انهما ن�شف يحمالن، ن�شف يجران،   

ام.
ّ
باجتاه احلم

 بود: ما الذي �شتفعله يا دكتور؟

 دكتور دريفو�س: تخرج تلك املواد من معدتها.. اإذا مل يكن 

الوقت قد تاأخر. من الأف�شل اأن جتهز قهوة.. وت�شّلي.

اإىل  فران  دريفو�س  دكتور  ياأخذ  بينما  بعيداً  بود  ينطلق   

احلمام.

ابريق  مي��الأ  املطبخ.  دخ��ول  يف  وق��ت  اأي  ب��ود  ي�شيع  ل   
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الغاز  �شخان  ويفتح  كربيت  عود  ي�شعل  باملاء،  الأملنيوم 

وي�شع البريق عليه. ثم ياأخذ برطمان من القهوة الفورية 

من  كبرية  كمية  وي�شع  اخلزانة،  من  كبريا  كوبا  ويتناول 

القهوة به. وي�شع به ملعقة، يراقب الإبريق برهة من الزمن 

مي�شك يده مبنديل، ثم ينطلق عائداً اإىل غرفة النوم.

ن�شفه،  املغلق  احلمام  باب  نحو  النوم  غرفة  بود  يقطع   

�شعال  ي�شمع �شوت  الداخل  متوتراً. من  الداخل  اإىل  وينظر 

مت�شنج ومياه جارية. ي�شتدير بود بعيداً، يفك ربطة عنقه، 

وقبته، يخطو على اأر�س غرفة النوم.

 �شيء على طاولة النوم يثري انتباهه.. على قاعدة الفانو�س 

مكتوب  وعليه  بود..  يلتقطه  خمتوم.  مظروف  الكهربائي 

بخط فران كلمة واحدة »جيف«.

 يقلب الر�شالة بني يديه حماوًل اأخذ قرار ما ب�شاأنها.

باهتة  ف��ران  يحمل  احلمام،  من  دريفو�س  دكتور  يخرج   

ب�رشعة  بود  يخفي  الوعي.  فاقدة  زال��ت  ما  والتي  اللون، 

الر�شالة التي حتتوي على الرغبة يف النتحار خلف ظهره.

 دكتور دريفو�س: اح�رش حقيبتي.

 يحمل فران اإىل غرفة املعي�شة. يخفي بود الر�شالة يف جيبه 

اخللفية، يلتقط احلقيبة الطبية.. ويتبعهما.

اإىل  ف��ران  دريفو�س  دكتور  يخف�س  املعي�شة  غرفة  يف   

كر�شي. ت�شقط ذقنها على �شدرها. ياأخذ دريفو�س احلقيبة 

زجاجة  من  2�شم2  بها  فياأخذ  حقنه  على  ويعرث  بود  من 

بيكروتوك�شني.

 دكتور دريفو�س: ارفع كمها اليمني.

اإىل  الهيبودورميك  دريفو�س  ذلك يعطي دكتور  بود  يفعل   

بود، يبحث عن موقع ليغرز به احلقنة.

 دكتور دريفو�س: �رشايني حلوة.

 مي�شح البقعة بالكحول ياأخذ الهيبودورميك من بود.

 دكتور دريفو�س: هل تريد ان تقول يل ما الذي حدث؟

تكلمنا   .. ترى  كما   .. اكن هنا  .. مل  اعني   .. اأدري  ل  بود:   

قبل ذلك – لي�س هنالك �شيء جدي، حقًا .. ما ميكن ت�شميته 

�شجار املحبني.. 

 دكتور دريفو�س )يقوم بحقن احلقنة خارج امل�شهد( وهكذا 

فقد خرجت والتقطت لنف�شك �شيدة اأخرى.

 بود: �شيء من هذا القبيل.

مثري  جذاب  اأنت  باك�شرت،  يا  تعلم،  هل  دريفو�س:  دكتور   

لل�شهوة.. نعم.. انت كذلك.

 يقف بود هناك متقباًل املالحظة. تتحرك فران قلياًل ومن 

دكتور  مي�شكها  خافت.  اأنني  يخرج  املنفرجتني  �شفتيها 

دريفو�س من �شعرها ويرفعها اإىل اأعلى.

 دكتور دريفو�س : لو اأتيت اإىل املنزل متاأخراً ن�شف �شاعة 

لكنت وجدت هدية ميالد كبرية.

�رشبة  وجهها  على  بيده  فران  دريفو�س  دكتور  ي�رشب   

قا�شية. 

من  ف��ران  ما�شكًا  دريفو�س  دكتور  زال  ما  ب��ود.  فيجفل   

�شعرها، ياأخذ علبه عبوات اأمونيا من حقيبته، يك�رش واحدة 

اإبعاد  فران  حتاول  منخارها.  اأمام  وميررها  بيده،  منها 

عبوة  ويك�رش  ب�شّده  ثانية  مرة  دريفو�س  ي�شفعها  راأ�شها. 

ة. يراقب بود امل�شهد بتوتر. ت�شمع �شفارة 
ّ
ثانية ويعيد الكر

ابريق ال�شاي من املطبخ ولكن بود ل يعريها اأي اهتمام.

 دكتور دريفو�س: اح�رش القهوة.

 ي�رشع بود نحو املطبخ. يقفل الغاز، ي�شكب املاء ال�شاخن 

�شوت  ي�شمع  بعيد  ومن  القهوة.  و�شع  حيث  الكوب،  يف 

اإىل  القهوة  بود  يحمل  والتاأوهات..  ال�شفعات  من  املزيد 

اخلارج.

من  اأخ��رى  امبوبة  درايفو�س  يفتح  املعي�شة  غرفة  يف   

الأمونيا وي�شعها حتت اأنف فران. تبداأ عيناها بالنفتاح. 

�شفتي  بني  ويدخله  بود،  من  القهوة  وعاء  دريفو�س  ياأخذ 

فران، وي�شكب القهوة اإىل داخل فمها.

ذقنها  على  القهوة  ن�شف  ت�شقط  بالغريزة،  فران  تقاوم   

وثوبها، ولكن يتابع دكتور دريفو�س املحاولة.

لنفتح  الغرفة.  اإىل  ه��واء  ندخل  دعنا  دريفو�س:  دكتور   

ال�شبابيك. 

 يطيع بود اأوامره فوراً يزيح ال�شتائر، ويفتح ال�شبابيك على 

م�رشاعيها.

 دكتور درايفو�س )ي�شع الفنجان اخلايل جانبًا( ما ا�شمها؟

 بود: الآن�شة كيوبيليك .. فران.

دكتور دريفو�س )خماطبًا فران، على مهل( فران، انا طبيب. 

هل  املنومة.  احلبوب  من  العديد  تناولت  لأن��ك  هنا  اأن��ا 

تفهمني ما اأقوله؟

هنا  اأنا   .. دريفو�س  دكتور  انا  فران،  ب�شيء(  فران  )تتمتم 

اأنا هنا لكي اأ�شاعدك. لقد �رشبت كل هذه احلبوب املنومة.. 

تذكري؟

 فران: )تتمتم مرتنحة( حبوب منومة.

 دكتور دريفو�س: هذا �شحيح، يا فران. واأنا طبيب.

 فران: طبيب.
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 دكتور دريفو�س: دكتور دريفو�س.

 فران: دريفو�س.

 دكتور دريفو�س )خماطبًا بود( اأح�رش املزيد من القهوة.

 ياأخذ بود الكوب ويغادر.

 دكتور دريفو�س )خماطبًا فران( اخربيني ثانية.. ما ا�شمي؟

 فران: دكتور دريفو�س.

 دكتور دريفو�س: وما الذي ح�شل لك.

 فران: تناولت حبوبًا منومة.

 دكتور دريفو�س: هل تعرفني اين انت يا فران؟

 فران )تنظر حولها تائهة( كال.

 دكتور دريفو�س: نعم، انت تعلمني. والآن ركزي.

 فران: ل اأعرف.

 يعود بود حاماًل القهوة.

هذا؟  من  تعرفني  هل  ب��ود(  اإىل  )م�شرياً  دريفو�س  دكتور   

)حتاول فران الرتكيز( انظري اليه.

 فران: ال�شيد باك�شرت .. الطابق التا�شع ع�رش.

 بود: مرحبًا، اآن�شة كيوبيليك.

لهذا  يا   .. الآن�شة   .. ال�شيد  بود(  )خماطبًا  دريفو�س  دكتور   

التهذيب!

 بود )خماطبًا دكتور دريفو�س، بتحفظ( ح�شنًا.. نحن نعمل 

يف نف�س املبنى.. ونحاول اأن نبقيه هادئًا..

 فران )خماطبة بود، منده�شة( ماذا تفعل هنا؟

 يلقي بود على دريفو�س نظره، وكاأنه يقول اأن عقل فران 

ل يعمل كما يجب.

املكتب  حفل  يف  كنا  تذكرين؟  األ  ف��ران(  )خماطبًا  بود   

�شوية..

 فران: اأوه، نعم.. حفل املكتب.. الآن�شة اأول�شن..

اً الأمور 
ّ

 بود: هذا �شحيح )خماطبًا دكتور دريفو�س، مف�رش

ب�رشعة( 

الآن�شة  الأم��ر..  يف  ما  كل  هذا  م�شاجرة..  ح�شلت  لك  قلت   

اأول�شن.. كما تعلم تلك الفتاة الأخرى التي راأيتها..

 فران )ما زالت حتاول تخمني �شبب وجود بود(: اأنا ل اأفهم..

اأنني و�شلت اإىل   بود: هذا غري مهم، يا فران.. الأمر املهم 

هنا يف الوقت املنا�شب.. و�شوف تكونني بخري..

 )خماطبًا دريفو�س( .. األي�شت كذلك، يا دكتور؟

 فران )تغم�س عينيها( اأنا متعبة جداً..

 دكتور دريفو�س: هاك.. ا�رشبي هذا.

 يجربها اأن تبتلع بع�س القهوة.

 فران )تدفع الكوب بعيداً( من ف�شلك.. اتركني اأنام فقط.

يا  تعايل،  )يهّزها(  تنامي.  اأن  دريفو�س: ل ميكنك  دكتور   

مت�شيتها.  لنحاول  بود(  )خماطبًا  عينيك.  افتحي  ف��ران.. 

علينا اأن نبقيها م�شتيقظة لل�شاعتني القادمتني.

اأحد  يرفع  منهما  واحد  وكل  الكر�شي.  على  من  يرفعانها   

ذراعيها فوق كتفه، ويبداآن يف م�شاعدتها لكي مت�شي يف 

الغرفة ذهابًا واإيابًا.

 دكتور دريفو�س )يحث فران على ال�شتمرار( والآن ام�شي، 

ثالثة،  اثنان،  واحد،  اربعة..  ثالثة،  اثنان،  واحد  فران.  يا 

اأربعة..

 هذه هي الفكرة.. ي�شاراً، ميينًا، ي�شاراً. ميينًا .. والآن ندور.. 

واحد، اثنان، ثالثة، اربعة..

ران على الأر�س بينهما.  يف البداية، كانت قدما فران جتجُ

دريفو�س  الدكتور  �شوت  ك��ان  وبينما  بالتدريج  ولكن   

تدخل  بداأت هي  مغناطي�شيًا،  كاملنوم  رتيبة  بنربة  يرتفع 

يف نغمتها وتعيد الكلمات من بعده وت�شع وزنها كله على 

قدميها.

 دكتور دريفو�س: �شمال، ميني، �شمال، ميني.. �شريي، �شريي.. 

واحد، اثنان، ثالثة، اأربعة.. ا�شتديري.. �شمال، ميني، �شمال، 

ميني.. والآن ادركتها..

 اإحالل تدريجي اإىل:

 داخلي. ال�سقة .. الفجر 

للفجر.  خافت  �شوء  اأول  يدخل  النوم  غرفة  �شباك  عرب   

و�شعت فران يف ال�رشير من قبل دكتور دريفو�س املتعب. 
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ما زالت تلب�س خّفها، ودريفو�س يغطيها بالبطانية. عيناها 

يقف يف  بود  بحالة.  امل�شاب  تاأوه  تتاأوه  وهي  مغلقتان، 

غري  م�شطربًا  قمي�شه  يف  الآن  وهو  تعبًا  مراقبًا،  املمر 

مرتب.

الأرب���ع  ت��ن��ام وت�شحو خ��الل  ���ش��وف  دك��ت��ور دري��ف��و���س: 

�شديدة  �شت�شاب بوعكة  القادمة. وحتما،  �شاعة  والع�رشين 

عندما ت�شتيقظ ب�شبب ما �رشبته..

 بود: غري مهم طاملا هي بخري. 

)يدّلك كفوفه( هذه احلالت �شعبة على   دكتور دريفو�س: 

الطبيب اكرث منها على املري�س. من املفرو�س اأن اأحا�شبك 

بامليل.

الغرفة  �شوء  حيث  املعي�شة،  غرفة  اإىل  الآن  خرجا  لقد   

وملبات �شجرة امليالد ما زالت م�شاءة.

 دكتور دريفو�س: هل بقي �شيء من تلك القهوة؟

 بود: طبعًا..

اإىل املطبخ. يتناول دكتور دريفو�س كرا�شًا �شغرياً   يدخل 

م�شبوكا به قلم حرب من حقيبته، ويجل�س با�شرتخاء على 

املقعد.

دكتور دريفو�س: كيف تهجي ا�شم عائلتها؟

بود )من املطبخ( كيوبيليك.. اثنان ك.

دكتور دريفو�س: ما عنوانها؟ )ل جواب من بود( 

اأين ت�شكن؟

املاء  من  كوب  يف  القهوة  يحرك  املطبخ،  من  بود  يظهر 

ال�شاخن.

بود )مقّدراً الأمر( ملاذا تريد اأن تعرف، يا دكتور؟ انت غري 

م�شطر لالإبالغ بهذا، هل اأنت م�شطر؟

دكتور دريفو�س: اإنها التعليمات.

بود )وا�شعًا القهوة من يده( هي مل تعِن ذلك، يا دكتور .. 

تدري ماذا  تكن  و.. مل  لقد �رشبت كثرياً   .. لقد كان حادثًا 

�شيء من هذا  اأو  انتحار  ر�شالة  اأية  .. مل تكن هنالك  تفعل 

القبيل.. �شدقني، يا دكتور، اأنا ل اأفكر يف نف�شي..

دكتور دريفو�س )ير�شف القهوة ال�شاخنة( األ تفعل؟

بود: اإن املو�شوع ان لها عائلة.. وهنالك النا�س يف املكتب.. 

انظر يا دكتور األ ت�شتطيع اأن تن�شى اأنك طبيب .. دعنا نقول 

انك هنا ب�شفتك جار. 

)نظرة طويلة نحو بود( ح�شنًا، كطبيب ل  دكتور دريفو�س 

ولكن  دفرته(  )يغلق  حادثة.  لي�شت  اأنها  اأثبت  ان  اأ�شتطيع 

يف  ب�شمعتك  يتعلق  ما  اأو�شح  اأن  فبودي  جارك،  ب�شفتي 

املبنى.

د هذه قلياًل؟
ّ
 )م�شرياً اإىل القهوة( هل ت�شمح يل باأن اأبر

يف  بها  باأ�س  ل  كمية  وي�شكب  الوي�شكي،  زجاجة  يفتح   

القهوة.

 بود: تف�شل.

 دكتور دريفو�س )ي�رشب جرعة كبرية من القهوة( ل اأدري 

ما الذي فعلته بهذه الفتاة هناك .. ول تقل يل .. كان من 

اأن يحدث ذلك بالطريقة التي تاأخذ بها الأمور.  املفرو�س 

الطعام.  حافلة  ن��ادي  بعد.  فيما  الثمن  وادف��ع  الآن  ع�س 

)جرعة كبرية اأخرى(.

 ملا ل تكرب يا باك�شرت؟ كن رجاًل، تاأن�شن! تعرف ماذا يعني 

هذا؟

بود: اأنا ل�شت متاأكداً.

جنوت  ولقد  اإن�شان!  يعني  املتاأن�شن..  دريفو�س:  دكتور 

ب�شهولة هذه املرة.. وهكذا كنت حمظوظًا..

بود: نعم، اأمل اأكن كذلك؟

الغابة  خارج  ل�شت  ولكنك  قهوته:  ينهي  دريفو�س:  دكتور 

ثانية!  مرة  يحاول  معظمهم  لأن  باك�شرت..  يا  الآن،  حتى 

)يلتقط حقيبته، وي�شري باجتاه الباب( تعرف اأين انا اإذا ما 

احتجت يل.

 ي�سري نحو اخلارج ويغلق الباب وراءه.

بود املكتئب يغلق نور الغرفة ويخرج �رشيط �شجرة امليالد 

الكهربائي بقدمه ويدخل اإىل غرفة النوم.

فران نائمة نومًا عميقًا. يلتقط بود ثوبها، ويخرج �شماعة 

ال�شباح  برد  الباب.  عند  ويعلقه  عليها  الف�شتان  وي�شع 

ليبقي  الكهربائي  حرامه  بود  فيفتح  الغرافة  يغزو  الباكر 

اإىل  ال�رشير، وينظر  اإىل كر�شي قرب  فران دائفة. ثم يت�شلل 

فران بحب �شديد.

ال�شوء على �رشيط احلرام ي�شع يف الغرفة الرمادية. يجل�س 

بود ويراقب فران فقط.

 اإظالم تدريجي:

ا�ساءة تدريجية:

داخلي. بئر ال�سلم – املنزل ذو احلجر البني – نهاراً 

ت�شعد ال�شيدة ليربمان ي�شحبها كلبها نحو �شقة بود، وهي 

وهي  غا�شبة  تقريبًا  تبدو  بالأزما.  امل�شاب  لهاث  تلهث 

يف  تبداأ  هناك.  جواب  ل  اجلر�س.  وتقرع  الباب  اإىل  ت�شل 

�رشب الباب بع�شبية. 

ال�شيدة ليربمان: �شيد باك�شرت، افتح الباب فوراً!
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اخرياً يفتح �شق الباب ويخرج بود راأ�شه .. يبدو كرجل نام 

بثيابه .. اأ�شعث ال�شعر اأحمر العينني، غري حليق.

بود: اأوه.. ال�شيدة ليربمان.

ال�شيدة ليربمان: اذا من ظننتني �شاأكون .. كري�س كرينجل؟

ما الذي كان يجري هنا الليلة الفائتة؟

بود: الليلة الفائتة؟

ترامب،  ترامب،  ال�رشيع..  اخلطو  هذا  كل  ليربمان:  ال�شيدة 

ترامب.. رمبا كانت لديك مناورات ع�شكرية؟

هوؤلء  اأدع��و  ل  و�شوف  ليربمان..  �شيده  يا  اآ�شف  اأنا  بود: 

الأ�شخا�س مرة ثانية.

ال�شيدة ليربمان: هذا ما اأجنيه من اإيجار العزاب. كل الليل 

مل يغم�س يل جفن اكرث من ع�رش دقائق.. وانا متاأكدة انك 

اأيقظت الدكتور دريفو�س اي�شًا.

بود: ل تهتمي بدكتور دريفو�س.. علمت �شدفة انه كان يف 

اخلارج ملعاجلة حالة طارئة.

منزل  هذا  باك�شرت..  �شيد  يا  اح��ذرك  اأنا  ليربمان:  ال�شيدة 

حمرتم، ولي�س اأي كالم. )خماطبة الكلب( تعال، يا اأو�شكار.

 يراقبها بود وهي تنزل ال�شالمل مع كلبها وتدخل �شقتها.

 داخلي. ال�سقة.. نهاراً 

يغلق بود الباب وي�شري باجتاه غرفة النوم، ينظر اإىل الداخل. 

بانتظام.  تتنف�س  الكهربائي،  احل��رام  حتت  نائمة  ف��ران 

يحاول اإقفال باب ال�شقة، ولكنه ل يقفل جيداً ب�شبب وجود 

ثوب فران على ال�شماعة امل�شبوكة على اأعلى الباب، يذهب 

نحو الهاتف، يلتقطه ويطلب ال�شنرتال.

اأن ت�شلني بال�شيد  اأريد  ال�شنرتال،   بود )ب�شوت منخف�س( 

ا�شافية(..  )فكرة  نيويورك..  بالينز،  هوايت  ج�.د.�شيلدريك 

اأريدها �شخ�شية.

 داخلي. غرفة املعي�سة- منزل �سيلدريك- نهاراً

 ديكور املنزل يتاألف من م�شتويني منف�شلني مثل البيوت 

الأمريكية القدمية. هنالك �شجرة ميالد �شخمة وكومة من 

الهدايا، علب هدايا مفتوحة، وورق لف الهدايا مبعرث.

 يقرف�س �شيلدريك مع ولديه الإثنني، تومي وجيف ال�شغري 

التي  كنافرال  كيب  جمموعة  يتفح�شون  الأر����س  على 

اح�رشوها للميالد.

 يلب�س �شيلدريك ثوبا جديدا ما زالت ورقة امل�شنع معلقة 

به، والولدان يلب�شان بيجامتني وخوذة مالح ف�شائي. اما 

مناذج  عن  عبارة  فهي  كنافرال  كيب  ملجموعة  بالن�شبه 

و�شواريخ  اإطالق  ات 
ّ

من�ش احلجرية،  املنازل  من  م�شّغرة 

ف�شائية متنوعة. ي�شع تومي اإ�شبعه على الزر الذي ي�شيطر 

على اأحد ال�شواريخ.

دعها   1-2-3-4-5-6-7 تنازليًا(  )يعد  �شيلدريك 

تنطلق.

نحو  ال�شاروخ  ويطلق  الرفا�س  فيفتح  الزر  تومي  ي�شغط 

ال�شقف.

 وعندئذ ي�شمع جر�س الهاتف يف مدخل القاعة.

 جيف ال�شغري: �شاأرد، اأنا.

 ي�رشع باجتاه الهاتف.

 تومي: ا�شمع يا ابي.. ملاذا ل ن�شع ذبابة يف انف املخروط 

ة؟
ّ
ونرى اإن كان باإمكاننا اإعادتها حي

 �شيلدريك: اإنها فكرة جيدة.

 تومي: رمبا يجب ان نر�شل اإىل اأعلى ذبابتني.. ونرى اإذا ما 

كانتا تتكاثران يف املدار.

 �شيلدريك: نرى اإذا ماذا؟

ذبابات  عددهما..  يزيد  تعلم،  كما  يتكاثران..  تومي:   

�شغريه؟

 �شيلدريك: اأوه.. اأوه!

 جيف ال�شغري )عائد من عند الهاتف( اإنها لك، يا والدي.

 واحد يدعى ال�شيد باك�شرت.

 �شيلدريك )ينه�س( باك�شرت؟

 جيف ال�شغري: مكاملة �شخ�شية.

 يتجه �شيلدريك ب�رشعة نحو الهاتف.

على  �شاعدين  ت��ع��ال..  ال�شغري(  جيف  )خماطبًا  تومي   

حما�رشة بع�س الذباب.

 يلتقط �شيلدريك الهاتف يف مدخل القاعة، يدير ظهره نحو 

غرفة املعي�شة، يتكلم ب�شوت منخف�س.

 �شيلدريك: مرحبًا؟ .. نعم .. مباذا تفكر يا باك�شرت؟

 بود – على الهاتف

�شيء  انه   .. طراأ  ما  �شيء  ولكن  ازعجك،  اأن  يوؤ�شفني  بود:   

 .. اإن كان با�شتطاعتك روؤيتي  .. واعتقد انه ي�شتح�شن  مهم 

يف ال�شقة.. باأ�رشع ما ميكن.

 �شيلدريك – على الهاتف 

 �شيلدريك: اأنت ل تقول كالمًا عاقاًل، يا باك�شرت. مَل كل هذا 

ال�شطراب؟

 بود-على الهاتف 

 بود: مل اكن ارغب يف اإخبارك على الهاتف ولكن تلك احلفلة 

اخلا�شة .. تعلم عن من اتكلم .. وجدتها هنا الليلة الفائتة.. 
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لقد تناولت كمية كبرية من احلبوب املنومة.

 �شيلدريك – على الهاتف 

 �شيلدريك: ماذا؟

 ي�شمع �شوت من على ال�شالمل خلفه!

 ال�شيدة �شيلدريك: ماذا يف الأمر يا جيف؟ من على الهاتف؟

ال�شيدة  نزلت  وق��د  الهاتف..  على  من  �شيلدريك  ي�شتدير 

�شيلدريك اإىل اأ�شفل ال�شلم تلب�س ثوبًا منزليًا يلف ج�شدها.

ل  �س حلادث.. 
ّ
تعر اأحد موظفينا  لطيفة(  )فكرة  �شيلدريك   

اأدري ملاذا يزعجونني مبثل هذه الأمور يف يوم امليالد.

 )خماطبًا الهاتف( نعم، با�شكرت.. فقط ما مدى خطورتها؟

 ومن خارج زاوية عينه، يراقب ال�شيدة �شيلدريك وقد نزلت 

ت خلفه يف طريقها اإىل غرفة املعي�شة.
ّ
من على ال�شلم، ومر

 بود-على الهاتف 

 بود: ح�شنًا، لقد اخذت الأمور حّد ما بعد تقلبات يف احلالة 

ولكنها الآن نائمة.

 ينظر عرب الباب الن�شف مغلق باجتاه فران النائمة.

 بود: ظننت انك قد حتب اأن تكون هنا عندما ت�شتيقظ.

 �شيلدريك – على الهاتف 

 �شيلدريك: هذا م�شتحيل )نظرة قلقه باإجتاه غرفة املعي�شة 

( عليك اأن تعالج هذه احلالة بنف�شك .. يف الواقع انا معتمد 

عليك.

 داخلي – ال�سقة – نهاراً 

 بود )خماطبًا الهاتف( نعم �شيدي .. انا متفهم )ياأخذ ر�شالة 

فران من جيبه( تركت ر�شالة .. تريد اأن افتحها واقراأها لك؟

 )�رشبة( 

 ح�شنًا، كان هذا جمرد اقرتاح .. كال، ل ت�شغل بالك يف هذا، 

يا �شيد �شيلدريك .. اأبقيت ا�شمك خارج املو�شوع ولذلك فلن 

يكون هنالك م�شكلة مع البولي�س اأو ال�شحف..

 وبينما يتكلم بود على الهاتف تفتح فران عينيها وتنظر 

اأين هي. جتل�س يف  ا�شتنتاج  حولها بغري و�شوح حماولة 

م�شابة  زال��ت  ما  بيديها..  راأ�شها  ومت�شك  جتفل  ال�رشير، 

بحالة اإعياء �شديدة نتيجة ما اأ�شابها. 

 بود )يف الهاتف( .. كما ترى، الطبيب، �شديقي ال�شخ�شي.. 

يعتقد  هو  الواقع،  يف   .. اخل�شو�س  بهذا  كبرياً  حظنا  كان 

انها فتاتي..، ل هو قفز اإىل هذه النتيجة.. حيث انني م�شهور 

هنا بكوين زير ن�شاء.. 

 يف غرفة النوم، تبداأ فران مبعرفة �شوت بود، تزحف خارج 

ك باأثاث الغرفة، ومت�شي غري متما�شكة نحو 
ّ
ال�رشير وتتم�ش

باب غرفة املعي�شة.

 بود )نحو الهاتف( .. حتمًا، نحن ل�شنا خارج الغابة حتى 

نعم  ثانية..  مرة  يحاولونها  الأحيان  بع�س  ففي   .. الآن 

�شيدي، �شوف اأفعل ما بو�شعي.. يبدو اأن الأمر �شيحتاج اإىل 

يومني قبل اأن تتعافى كليًا، وقد اأتعر�س لبع�س امل�شاكل 

مع �شاحبة املنزل..

حافية  النوم،  غرفة  باب  ممر  يف  خلفه  من  ف��ران،  تظهر   

على  مرتنحة  تنحني  الداخلي.  �رشوالها  ويف  القدمني، 

ما  على  والرتكيز  بود  على  نظرها  تثبيت  حماولة  الباب، 

يقوله.

 بود )يف الهاتف( .. ح�شنًا، يا �شيد �شيلدريك، �شوف اأبقيها 

اية  لها  توجه  اأن  تريد  هل  ممكنة..  فرتة  اأطول  �شقتي  يف 

ر�شالة؟ .. ح�شنًا �شوف اأفكر يف �شيء.. مع ال�شالمه، يا �شيد 

�شيلدريك.

 يقفل الهاتف ببطء.

 فران )ب�شعف( اأنا اآ�شفة.

 ي�شتدير بود فرياها واقفة على �شيقان مطاطية.

 فران: اأنا اآ�شفة، يا �شيد باك�شرت.

 بود: اآن�شة كيوبيليك.. )ي�رشع باجتاهها(.. من املفرو�س ان 

ل ترتكي �رشيرك.

 فرانك مل اأكن اأعلم .. مل اأكن اأدري اأن هذه �شقتك..

 بود )ي�شع ذراعه حولها(: دعني اأ�شاعدك.

 يتجه بها اإىل غرفة النوم.

 فران: انا خجلة جداً. ملاذا مل ترتكني اأموت.

 بود: اأي نوع من الكالم هذا؟ )ي�شعها على ال�رشير( كل ما 

الآن  ولكنك  اللزوم..  من  اأكرث  عاطفيه  كنت  اأنك  الأمر  يف 

جيدة.

 فران )تتاأوه( راأ�شي .. اأ�شعر انه قطعة من اللبان. كم ال�شاعة؟

 بود: الثانية.

 اأن اأذهب 
ّ
 فران )تنا�شل لتقف على قدميها( اأين ثوبي؟ علي

اإىل املنزل.

 ت�شطك ركبها. يلتقطها بود.

مكان..  اأي  اإىل  الذهاب  تخولك  حالة  يف  ل�شت  اأنت  بود:   

ماعدا اإىل ال�رشير.

 فران: اأنت ل تريدين هنا..

 بود: حتما اأريدك. �شيء لطيف اأن يجد الن�شان رفاقًا ليلة 

امليالد.

 يحاول و�شعها ثانية يف ال�رشير. تقاوم فران.

 بود: اأن�شة كيوبيليك، اأنا اأقوى منك..

 فران: اريد فقط الذهاب لأفر�س اأ�شناين..
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 بود: اآه .. طبعًا. اعتقد اأن هنالك فر�شاة جديدة يف مكان ما.

على  معلقا  حمام  ثوب  ياأخذ  ام، 
ّ
احلم نحو  الغرفة  يقطع   

امل�شجب خلف الباب ويناوله اإىل فران.

 بود: هاك.. �شعي هذا عليك.

غطاء  يف  م�شتعملة  غري  اأ�شنان  فر�شاة  يجد  احلمام،  يف   

بال�شتيكي.

النوم،  املوؤمن. وبنظرة نحو غرفة   تقع عيناه على مو�شة 

يفك املو�شى وينزع ال�شفرة، وي�شعها يف جيب قمي�شه. ثم 

يفرغ العلبة من الأموا�س وي�شعها يف جيبه. والآن يالحظ 

اآخر،  ، وي�شع تلك يف جيب  الرف  وجود زجاجة يود على 

مبجرد اأن تدخل فران لب�شة الثوب. 

 بود )يناولها فر�شاة الأ�شنان( هاك. ما راأيك ب�شيء للفطور؟

 فران: كال.. ل اأريد �شيئًا.

 بود: �شاأجّهز لك �شيئًا من القهوة.

 يرتك غرفة النوم متوجها نحو املطبخ، ويتوقف.

 بود: اأوه.. مل يعد لدينا قهوة.. لقد تناولت منها الكثري الليلة 

الفائتة، يفكر حلظة، وي�رشع نحو باب ال�شالة.

 داخلي – اأر�سية الطابق الثاين – نهاراً.

 يخرج بود من �شقته، تاركا الباب ن�شف مغلق، ويتجه نحو 

�شقة دريفو�س. يقرع اجلر�س، يلقي نظرة من على الدرابزين 

ال�شيدة  تفتح  تراقبه.  ل  ليربمان  ال�شيدة  اأن  من  ليتاأكد 

درايفو�س الباب.

 بود: �شيده دريفو�س، هل ميكنني ا�شتعارة قليل من القهوة.. 

ورمبا برتقالة وبي�شتني؟

وبرتقاًل.  بي�شًا،  مني  يطلب  )ب��ازدراء(  دريفو�س  ال�شيدة   

الذي حتتاج اإليه �رشبة على قفاك.

 بود: �شيدتي؟

يا   . اأ���رشار  اأية  الدكتور  عني  يخبئ  ل  دريفو�س:  ال�شيدة   

للفتاة امل�شكينة.. كيف ا�شتطعت اأن تفعل �شيئًا كهذا؟

تاأخذ  اأعني،  �شدقًا..  �شيئًا..  احلقيقة  يف  اأفعل  مل  اأنا  بود:   

ال�شحك..  ملجرد  الأ�شبوع..  يف  مرتني  اخل��ارج  اإىل  فتاة 

ومبا�رشة تبداأ بالتفكري اأنك جاد.. مبو�شوع الزواج، 

 ال�شيدة دريفو�س: دفعة كبرية! لك، ولن ارفع ا�شبعًا.. ولكن 

لها �شوف اأجهز �شيئًا تاأكله.

 تغلق الباب يف وجهه، يعود بود اإىل �شقته.

 داخلي . ال�سقة .. نهاراً 

النوم، تنظر حولها باحثة   تدخل فران مرجتفة من غرفة 

النمرة  طلب  يف  تبداأ  وبينما  تلتقطه.  جتده،  الهاتف،  عن 

ياأتي بود من القاعة.

 بود: من تطلبني، يا اآن�شة كيوبيليل؟

 فران: �شقيقتي.. تريد اأن تعرف ما جرى يل.

.. دعنا نتكلم حول املو�شوع  انتظري دقيقة   بود )بحذر( 

قبل ذلك.

ماذا  فقط  الهاتف(  �شماعة  عنها  ويبعد  نحوها  )يرك�س   

تريدين اأن تقويل لها؟

 فران: حقيقة، مل اأقرر ماذا اأقول بال�شبط.

اإن �شاألتك   بود: من الأف�شل اأن تقرري.. بال�شبط. افر�شي 

ملاذا مل حت�رشي اإىل املنزل الليلة الفائتة؟

 فران: اأقول لها ق�شيت الليلة مع �شديق.

 بود: من؟

 فران: واحد من املكتب.

 بود: واأين انت الآن؟

 فران: يف �شقته.

 بود: �شقته؟

 فران : اأعني .. �شقتها 

 بود: ما ا�شم �شاحبتك؟

 فران: باك�شرت.

 بود: ما ا�شمها الأول؟

 فران: اآن�شة. )متاأثرة بذكائها( 

 بود: متى �شتعودين اإىل املنزل.

 فران: مبجرد اأن اأ�شتطيع امل�شي.

 بود: ما بال �شاقيك؟

 فران: كال .. انها معدتي.

)البقية مبوقع املجلة باالنرتنت( 
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فيلم »انف�ضال نادر و�ضيمني« يحمل فـي طياته متناق�ضات جمتمعية 

مثل احلرية، والكذب، والفقر، والطموح االيديولوجي عرب الكالم 

غري املباح فـي احلوار. اأي انه يقول عرب ال�ضورة ق�ض�ضًا اأخرى 

مطمورة فـي لب احلكاية االأ�ضل..



173

اأ�شغر فرهادي  ح�شل فيلم »انف�شال نادر عن �شيمني« اليراين للمخرج 

على جائزة الو�شكار لأف�شل فيلم اأجنبي يف حفل توزيع جوائز الكادميية 

المريكية للعلوم والفنون ال�شينمائية الرابع والثمانني الذي اأقيم يف لو�س 

اجنلو�س يف نهاية �شهر فرباير 2012، كاأف�شل فيلم غري ناطق بالجنليزية 

وهذه املرة الأوىل التي يح�شل فيلم ايراين فيها على جائزة الو�شكار..

برلني  مهرجان  يف  الذهبي«  »ال��دب  جائزة  على  الفيلم  ح�شل  كذلك 

اأجنبية  )لغة  فيلم  كاأف�شل  جلوب«  »اجلولدن  بجائزة  وفاز  ال�شينمائي، 

2012(، وعدد من اجلوائز يف مهرجانات دولية اأخرى. 

»انف�ضال نادر عن �ضيمني« االيراين

 يح�ضل على جائزة االأو�ضكار

املخرج كان ملاحًا فـي تاأثيث اللقطات

 مبتناق�ضات الواقع ، الفقهية والت�ضريعية

عبا�س خلف علي

قا�س وناقد �شينمائي من العراق



مدخل اأويل :

طبيعة  ال�شينمائية  ال�رشود  موا�شيع  حتتل 

غري تقليدية يف ات�شالها اجلمايل بالأ�شياء 

احليز  اأو  النمط  �شكل  احلركة  تاأخذ  بحيث 

الأدائي لل�شورة،  التكوين  عالمة دالة على 

املفردات  من  الكثري  يغادر  التكوين  هذا 

التي قد ل تنا�شبه يف خلق عالقات طبيعية، 

الأف��الم  من  الكثري  عند  نكت�شفه  ما  وه��ذا 

اإنها ل تعتني  الرواية  التي ت�شكل حمورها 

كثريا بالتفا�شيل والتو�شيفات مثل الن�س 

اأبعاد  لت�شكيل  داعمة  لغة  يعتمد على  الذي 

الواقع،  يف  ومتمثالتها  الذهنية  ال�شورة 

الر�شد  عملية  اإىل  احالته  ميكن  ما  وه��و 

حتويل  اأي  ال�شينمائي،  عند  الن�س  داخ��ل 

قراءة الن�س اإىل مادة اأخرى داخل ال�رشيط، 

نوع من التجلي الفرتا�شي الذي يطمح اأن 

غاية  لتحقيق  و�شول  الن�س  جوهر  مياثل 

الواقع ول  ذات قوة تاأثري ب�رشي ي�شاهي 

يعك�شه )املق�شود هنا واقع الن�س الورقي( .

هذا التوجه اأوجد اأو فتح اأفقا يف طريقة التعبري عن 

املتبادلة  احلاجة  �رشطية  من  الرغم  على  احلكاية 

الفنني  كال  حيث  حدث،  اإىل  وال�شينما  الرواية  بني 

هما ينتميان اإىل فعل زمني، الفعل الذي يلبي حاجة 

ذلك  يف  وهما  ال�شينما  تعنيه  الذي  ذاته  هو  الن�س 

معنيان بالعالقة الزمنية ومدى تفاعلها وتاأثريها 

ولكن الأهم هو كيف ميكن ا�شتثمار هذا الف�شاء يف 

اأبعاده الفكرية والفل�شفية والجتماعية .

ي�شميه  ما  اأو  الن�س  بفكرة  الرت��ب��اط  عملية  ان 

مبداأين  على  قائمة  هي  ال�شا�شة  بن�س  غرييه  األآن 

ال�رشيط  داخ��ل  الن�س  تذويب  على  يقوم  اأحدهما 

اإىل درجة يفقد معها خوا�شه القرائية التي اهتمت 

بالتلقي ولي�س امل�شاهدة وهذا النموذج اعتمد ب�شكل 

كبري على يد املوجة اجلديد التي �شكل قطبها بع�س 

وج��ان  �شيمون  كلود  مثل  املخرجني  ال��روائ��ي��ني 

تبنت  وكذلك  وغريهم  غرييه  روب  واألن  جينيه 

يو�شف  رواده  ومن  الجت��اه  هذا  العربية  ال�شينما 

ثم  ومن  ال�رشقاوي  وجالل  را�شي  وحممد  �شاهني 

توفيق  ب�شارة/  خريي  ال�شيخ/  كمال  جالل/  نادر 

واآخ��ري��ن  كمال  وح�شني  �شاهني  حممد  �شالح/ 

تق�شريها  بعد  احلكاية  ا�شتثمار  هو  الثاين  وال�شاأن 

يلبي  الذي  املعنى  اإىل  بها  والو�شول  طبقاتها  عن 

اأي  املوؤلف،  ب�شينما  ي�شمى  ما  وهو  ال�رشيط  حاجة 

وجت�شيد  احلكاية  فكرة  ت�شذيب  يحاول  املخرج 

التي ميكن  الذهن ومالحقة تكويناتها  اأبعادها يف 

اأن تخلق منها عاملا خا�شا بها عرب روؤيا ل دخل 

اأ�شلوب  اأو  منط  وهو  الفني،  الت�شاكل  بهذا  للن�س 

قريب من ت�شنيفات قدمية اأثارتها الكاتبة املعروفة  

فورجينا وولف عند ما قالت يف كتابها املعروف 

ما  يتجنبوا  اأن  ال�شينمائيني  على  والأدب،  ال�شينما 

اأن  ا�شتطاعت  ال�شينما  بالكلمات، هذه  نح�شل عليه 

تنتج العديد من الأفالم ذات اأفكار هادفة ومتميزة 

واأن كانت بحدود الفلم الق�شري الذي ل يتجاوز يف 

ت�شاهم  قد  يعني  وهذا  دقيقة  �شتون  حالته  اأف�شل 

اأمام تكاليف  مثل هذه الأفالم باحلراك ال�شينمائي 

و�شع  ما  وهذا  الثمن  باهظ  الطويل  الروائي  الفيلم 

اأمام  معا  والإخراجية  التاأليفية  املخرج  ق��درات 

التي  والق�شية  واحل��دث  البناء  يف  حقيقي  تفاعل 

م�شتوى  على  امل�شاهمة  يف  اأ�شا�شي  حمور  ت�شكل 

اأن  ماعادت  التي  العاملية  اأو  الدولية  املهرجانات 

ما  حد  اإىل  كانت  التي  الروائية  املغريات  تثريها 

يف  املتعددة  ال�شينمائية  للتجارب  مفتوحة  �شهية 

يف  التقنيات  تبقى  ذلك  ومع  وطرحها،  اأ�شاليبها 

اجلزائري  الكاتب  ي�شميها  ما  اأو  الرواية  اأو  ال�شينما 

ت�شكل  رواي���ة،  بال�شينو  وط��ار  الطاهر  امل��ع��روف 

الذي  الأدبي  الفني /  الع�شوي يف املكون  التداخل 
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بني  والت�شويق  اجلذب  م�شادر  من  م�شدرا  �شيبقى 

الطرفني، ومهما تعددت اأ�شاليب التعبري ال�شينمائي 

يف  جوهري  تناف�س  حالة  من  جوا  تخلق  اأن  ميكن 

�شناعة الإبداع على م�شتوى القراءة / امل�شاهدة .

يف  ال�شينمائي  ذهنية  �شغلت  املوؤلف  �شينما  اذن 

�شا�شة  اأنه ن�س  اأي  القرائي  الن�س من زمنه  حترير 

ول  و�شخو�شه  وحكايته  اخلا�س  زمنه  له  بامتياز 

اأدواته  اأن  يعتقد  لأنه  اأطالقا  احلريف  بالن�س  يهتم 

مهياأة لتاأثيث اأغرا�س ال�شورة يف التعبري من دون 

ت�شمح  ل  التي  الروائية  الأفالم  طريقة  اإىل  احلاجة 

حتى بتغري ثريا الن�س ك�رشط اأ�شا�شي لعملية انتاج 

الفلم على اعتبار انه ي�شكل جزء من ملكية التاأليف 

التي ل تقبل التفاو�س .

املو�شوع  ه��ذا  يف  ال��ق��ول  جنمل  اأن  اأردن���ا  واإذا 

ن�شتطيع اأن نوؤكد من خالل امل�شاهدة لأفالم احلقبة 

الت�شعينية من القرن املن�رشم واملفارقة التي ميكن 

اأن تذكر هنا اأن املدر�شة الواقعية الأيطالية اجلديدة 

التي خرجت على يد العمالقني اأنطونيوين وفلليني 

اأو املوجة اجلديدة التي تبنت اأفكارها جماعة اآلن 

واآ�شيوية  اأفريقية  روب غرييه قد متيزت بهما دول 

تاأثريا  اأكرث  كانت  بحيث  الالتينية  اأمريكا  ومعها 

وانت�شارا من نظرياتها يف الدول الأخرى رمبا تكون 

ل  ولكنها  اأوهناك  هنا  حتدث  ب�شيطة  ا�شتثناءات 

ت�شكل كموجة مثرية للجدل كالتي اأحدثتها املناطق 

اأن  ال�شينمائي  للباحث  وميكن  الذكر  اآنفة  الثالث 

يف  للجوائز  ح�شدها  خالل  من  وا�شحا  ذلك  يجد 

تلك  من  بع�شا  هنا  ونذكر  املختلفة  املهرجانات 

بي�شاو  وغينيا  اأجن��ول  بها  متيزت  التي  الأف���الم 

وموزنبيق ونيجرييا وم�رش وتون�س واملغرب على 

الأبرز كما يقول  الدولية فكان  �شعيد املهرجانات 

 – يوكاديو  فرانك   – الأفريقي  ال�شينمائي  الناقد 

�شي�شاغو  لعبدالرحمن   - احلب  هاوية   – فيلم  هو 

و- �شاراوؤنا – للمخرج ميدهو ندو و- فتاة �شوداء 

- للمخرج عثمان �شيمني وغريها من الأفالم التي 

كانت ومازالت تعتمد على الرتاث ال�شفاهي )اجلريو( 

لتقنية  بالإ�شافة  الفيلمية  احلكاية  �شنع  يف 

لبيان  م�شاعد  كعامل  املتحركة  ال�شور  ا�شتخدام 

لغة �شينما توغرافية لغة مبدعة و�شهلة . ويف نف�س 

الجتاه يذكر الناقد علي اأبو �شاور اأن الفيلم الأفريقي 

لأنه  عامليا  مطلوب  فهو  عنه  نتحدث  اأن  اأردنا  اأذا 

املفقودة  هويته  ا�شتعادة  اأفالمه  تتناول  بب�شاطة 

التي تناق�س ال�شورة القامتة التي طرحتها هوليود 

األ  املحلية  للموروثات  ا�شتخدامها  من  الرغم  على 

اأنها كانت حا�رشة بتوهجها الإن�شاين نحو احلرية 

ما  وه��ذا  املقيت،  ال�شتعمار  رقبة  من  والنعتاق 

ينطبق على اأفالم اأمريكا الالتينية التي زاولت نف�س 

اللعبة الأفريقية ولكن ب�شحر الواقع الذي جتلت فيه 

روح الده�شة والغرابة يف تناولها للموروث ال�شعبي 

الفيلمية  الدراما  �شناعة  يف  مادة  ال�شحر  لي�شكل 

املاألوف  عن  اخلروج  اأي  التغريب  بطريقة  ولكنها 

العربية  ال�شينما  بينما  ال�شيء  فعل  موؤثر يف  ولكنه 

بقيت اإىل حد ما �رشاعها قائم بني الن�س / الفيلم 

للبع�س  �شاهدناها  راقية  الرغم من حماولت  على 

نذكر منهم الراحل املبدع ر�شوان الكا�شف يف فيلم 

الإ�شفلت  �شارع  فيلم  يف  فوزي  واأ�شامة  البلح  عرق 

والتون�شية  ثالجة  يف  احلب  فيلم  يف  حامد  و�شعيد 

حممد  واملغربي  الق�شور  �شمت  يف  التاليل  فريدة 

الركاب يف فيلم حالق درب الفقراء وقا�شم حول يف 

فيلم املغني وغريهم كثري ولكن يبقى على راأ�س هذه 

وخ�شو�شا  �شاهني  يو�شف  الراحل  الفنان  القائمة 

الذي تناول فيه ق�شية  اأفالمه الأخرية امل�شري  يف 

منعته  ال��ذي  واملهاجر  الفكرية  الر�شد  اأب��ن  اأزم��ة 

الذي  الطرح  مو�شوعة  حل�شا�شية  م�رش  يف  الرقابة 

قد يالم�س �شغاف قلب املواطن امل�رشي ومع جدارة 

الأفكار ال�شاخنة كانت روؤاه ال�شينمائية تخلق تقنية 

موازية للحدث مما ت�شكل تاأثريا ووقعا و�شدى يف 

املهرجانات ال�شينمائية .

ما نريد اأن نقوله باخت�شار اأن �شينما املوؤلف لي�س 
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تقوي�س  اأو  الروائي  الن�س  دور  قائمة على حتجيم 

على  قائمة  واإمن��ا  والتحويل  التبادل  اإزاء  عالقته 

جت�شيد اأبعاد اخليارات الفيلمية يف اإطار املمكنات 

دورا  تاأخذ  اأن  و�شائطها  ت�شعى  التي  ال�شينمائية 

اأن  معتقدة  الن�س  لطبيعة  تف�شرييا  ل  روؤي��وي��ا 

اعادة  يف  ا�شارته  يحقق  املتخيل  ف�شاء  يف  لغتها 

التي متنحها  الفرو�س  وفق  احلكائي  املبنى  انتاج 

املعطيات والحداثيات الب�رشية التي تتحرك بروح 

ال�رشد داخل ال�رشيط .

اأ�شلوب يهتم بتحول وتركيب جديد  اأو  انها نوع  اذن 

تكون  بحيث  الن�شطارية،  احلكاية  مبداأ  على  يقوم 

حتى  ذاتها  فل�شفة  يف  م�شتغرقة  موحية  ال�شورة 

اأنها تعتمد على  اأي  تبدو احلكاية عادية،  وان كانت 

من  اللون  وه��ذا  واآليتها  اأدائها  يف  ال�شورة  حركة 

ال�رشد لحظناه مكثف وخمتزل يف ال�شينما الإيرانية 

وخ�شو�شا يف فيلم البقرة للمخرج داريو�س مهرجوئى 

وكاأنها  تظهر  لكنها  اإي��ران  ق��رى  اح��دى  يف  �شوره 

واحدة من القرى املعزولة عن العامل، هذا الفيلم رغم 

منع عر�شه يف بالده األ اأنه اأ�شتطاع اأن ينال احدى 

جوائز مهرجان البندقية 1971 وتبعه بنف�س التكنبك 

وابراهيم  خمملباف  حم�شن  مثل  مهمون  خمرجون 

حامت كبا وجعفر بناهي احلائز على جاثزة مهرجان 

لوكارمو النمر الذهبي واأبو الف�شل خليلي فاز بجائزة 

اأف�شل فيلم للقارات الثالث عن فيلمه »ق�شة واقعية« 

وجائزة فران�شو ترفو للمخرج عبا�س ركيار�شتمي عن 

فيلمه البالون الأبي�س وفيلم – الفتاة الرية – للمخرج 

�شفاهية  حكاية  فيها  ا�شتثمر  ال��ذي  جميدي  جميد 

العادات  متنعهما  ل  ع�شيقان  وجلنار،  بجعفر  تتعلق 

احلرية  نحو  تطلعاتهما  اأمام  تقف  اأن  من  والتقاليد 

الأو�شكار  جائزة  على  الفيلم  هذا  ح�شل  امل�شلوبة 

اأراد  ما  عن  نت�شاءل  اأن  بنا  حري  وهنا   1998 عام 

فرهادي  اأ�شغر  ال�شاب  الإي��راين  املخرج  ي�شيفه  اأن 

على  احلائز  »انف�شال«  فيلمه  يف  ال�شابقة  للتجارب 

اأو  اجتماعية  كانت  �شواء   
ّ
قيم 2012م��ن  الأو�شكار 

تقنية / فنية .

فيلم »انف�سال«  

الفكرة واملو�سوع :

الفكرة يف غاية الب�شاطة اأب نادر م�شاب بالزهامير 

ونادر)بيمان معادي( حري�س على متابعة تطورات 

مر�شه، زوجته �شيمني )ليلى حامتي( تاأتيها فر�شة 

بينها  فا�شال  حدا  القوانني  تقف  اخلارج  يف  عمل 

وبني ال�شفر اأن مل يكن الزوج مبعيتها، هذا الختالف 

اإىل  اأ�شطر  مما  ويتفاقم  الزوجني  بني  يتنامى  اأخذ 

اأبيه  لرعاية  بيات(  )�شاره  رازيه  خادمة/  ت�شغيل 
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اأحد الأيام وبينما هي ذهبت لجراء  املري�س ويف 

اإىل  الدورية على اجلنني يتعر�س الأب  الفحو�شات 

نوبة غري طبيعية كاد فيها اأن يفقد حياته لو مل يكن 

وهنا  املوقف،  لإنقاذ  �شببا  املفاجئ  نادر  ح�شور 

البيت،  من  ويطردها  اخلادمة  على  غ�شبا  ي�شتط 

اإىل  اللجوء  �شوى  اأمامها  و�شيلة  املراأة مل تكن  هذه 

اأي بتحري�س من زوجها العاطل  القانون م�شطرة، 

عن العمل .

املو�شوع باخت�شار هناك عدة مواجهات يتعر�س 

الفقهية  اأنظمته  وف��ق  ال��ق��ان��ون  منها  ن��ادر  لها 

والت�رشيعية، طبيعة الزوجة الطموحة واملنفعلة مما 

الأب  احلياة،  من  تقليدي خال  و�شع  عليه من  هي 

تلك  اخلادمة  وال��دليل،  الإن�شاين  برمزه  املعطوب 

تارة  الغفلة  �شحية  تكون  التي  امل�شحوقة  الفتاة 

واأخرى حتت �شياط الزوج الذي ل ميلك �شيئا ل�شداد 

عبثي  ب�شكل  بوجهها  ه�شترييته  تفريغ  غري  ديونه 

وجنوين وكل ذلك مل يثن الزوجة )�شيمني( على الرغم 

من تدخلها من اأجل ت�شوية الأمر مع زوج اخلادمة 

اإىل طلب الطالق، اأي اأن الظرف مبعناه الرمزي غري 

قابل للتفاو�س من دون دخول اإ�شالحات جوهرية 

مفا�شلها  بكل  الجتماعية  املنظومة  على  كربى 

املتنوعة .

الأفالم  اأغلب  �شاأن  �شاأنه  الفيلم   : الفنية  املعاجلة 

اأفالمه  تنفيذ  طريقة  بالقليل  اأو  الأخ��رى  الإيرانية 

لت�شكل  املحمولة  الكامريا  اأ�شلوب  ا�شتخدم  ال�شابقة 

له مرونة يف احلركة كما راأينا له ذلك يف الرق�س 

يف الغبار 2003 والأربعاء الأخري 2006 وتقريبا 

هو الأ�شلوب امل�شاع عند اأغلب املخرجني الإيرانيني 

عالية  ن�شبة  ي�شتخدم  فانه  اللقطات  اأ�شلوب  كذلك 

منها يف اإمياءة ال�شورة اأي اأنه يكثف الزمن املراد 

م�شهد  توظيف  يف  لحظنا  كما  الثانية  اأج��زاء  يف 

القا�شي �شوت وتعابري زوم لوجهي نادر و�شيمني، 

حالة انفعال زوج اخلادمة، رف�س �شيمني املده�س، 

الراف�س  مببدئه  التفريط  ع��دم  على  ن��ادر  ا���رشار 

حلما  اأكرث  كان  اللقطة  هذه  يف  واأعتقد  اأبيه  لرتك 

الغرب  لها  يفتقر  التي  يف و�شف احلالت احلميمة 

طفلتهما  وج��ه  الأ���رشي��ة،  عالقاتهم  يف  امل���ادي 

اأما  املتكررة  اخلادمة  ا�شتجارة  املحري،  )�شارينا( 

يف  مقت�رشا  ك��ان  اأو  جتنبها  العري�شة  اللقطات 

اإىل  الأب  خروج  مثل  احلالت  بع�س  على  توزيعها 

ال�شارع جللب �شحيفته املف�شلة، ال�شالة العري�شة 

زوج  عليها  يرتدد  التي  الأماكن  بع�س  للمحكمة، 

التي  لل�شقوط  اخل��ادم��ة  تعر�س  م�شهد  اخل��ادم��ة، 

لنادر  الفزع  حلظة  الإجها�س،  لها  �شبب  اأنه  اأدعت 

و�شيمني التي تك�شفها لقطة ت�شويه النافذة الأمامية 

ل�شيارته ، اأن املخرج كان ملاحًا يف تاأثيث اللقطة، 

اأنه كان ي�شري يف اجتاهني الجتاه الأول ياأخذ  اأي 

من الق�شة عنوانا للحكاية التي ميكن اأن حتدث يف 

قائمة ومتفاعلة مثل  املتناق�شات  فيه  اأي جمتمع 

احلرية والكذب الفقر والطموح الأيديولوجي التقليد 

الكامريا  لغة  اإىل  ينظر  الأخر  والجت��اه  واحل�شارة 

ومدى تاأثريها اأو كيفية �شرب اأغوار بواطن ال�شخ�شية 

املوجود  غري  الكالم  م�شتوى  اإىل  بها  والرت��ق��اء 

يقول عرب  اأن  يحاول  اأنه  اأي  احل��وار،  املباح يف  اأو 

ال�شورة ق�شة اأخرى مطمورة يف لب احلكاية الأ�شل 

وهذا باعتقادي من يرتقي بالفن اإىل اللغة املتخفية 

ب�شهولة  التي ميكن احل�شول عليها  الظاهرة  ولي�س 

اللجان  عليه  ت�شتند  اأن  ميكن  عامل  اأهم  يعد  وهذا 

التحكيمية يف تر�شيح اأفالمها املنتقاة بعناية .

التكلف  عن  الفيلم  ا�شتعا�س  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 

املاألوفة  الأ�شياء  مبغازلة  واملو�شيقى  الديكور  يف 

تخاطب  اأن  باإمكانها  اأي  مركزة،  بعناية  الب�شيطة 

امل�شمون  حتمل  متنافذه  ر�شائل  ع��رب  الأذواق 

اأفق  على  مفتوحة  عديدة  وجهات  اإىل  وحم��ت��واه 

ال�شوؤال املرتبط مبحيط الواقع ومع ذلك ل ميكن اأن 

ل  التي  امل�شاهد  بع�س  من  ال�رشيط  نعفي  اأو  نغفل 

تخلو من املبالغة واحل�شو التي تكررت يف كلي�شهات 

الدموع والرثاء واحلزن .
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كان  لو  كما  �شفافا،  ي�شتحيل  احلب  ج�شد 

الزمن،  من  طبقات  له  بالأيدي.  م�شتعمال 

ومرجئة.  رطبة  ال�شوء  من  وم�شتودعات 

اأن  ي�شتعل.  كان  حيث  الذاكرة  هي  مراآته 

ياأتي اإليك، ج�شد، ج�شدي، حيث ينام ج�شدي 

يف كل لعابك. يف هذه الليلة امل�شاءة ج�شد 

ول  الفجر  عن  يبحث  ل  مركزك،  باجتاه 

ي�شحو املغني.

j h j

يف قلب الف�شاد اليومي لالأيام، ويف قلب اخلطوة 

منت�شف  يف  �شاقطة  كاأوراق  لل�شاعات  املظلمة 

الليل، بني الت�شنج الرمادي للعاب، رطبة، ال�شائل 

على ج�شدك ك�شفينة مرتنحة، ل تعرفني اأين اأنت 

ال ي�صحو املغني

خو�سيه �أنخل بالنتي 

اإ�شبانيا )2000-1929(

�شاعر من م�رش مقيم يف مدريد

ترجمه عن �لإ�سبانية: �أحمد مياين



اخلتام  اإىل  لك حتملك  بداية  اأية  ول  النهاية  ول 

البقية  اإىل  تتمددين  نف�شه  حلمك  من  وحتلمني، 

الأخرية الزرقاء للهواء، وفيه، اأخريا، ت�شت�شلمني، 

تغرقني، تئنني يف �رشادقاته املهزومة.

j h j

رفعوا  فقد  ميوتون  القدامى  الأنبياء  تدعوا  ل 

�شوتهم �شد الربا الذي يعمي اأعيننا ب�شداأ مظلم، 

العاري  احليوان  ال�شحراء،  من  الآتي  ال�شوت 

الرباءة،  مملكة  يوؤ�ش�س  كي  املياه  من  اخلارج 

الطائر  اأجنحة،  العامل  على  يب�شط  الذي  الغ�شب 

العتيقة،  بالكلمات  بالأبوكاليب�شي�س،  املحرتق 

باملدن ال�شائعة، ا�شتيقاظ ال�شم�س كهبة موؤكدة 

يف يد الإن�شان.

j h j

�شرب اجلنوب. عظاءاته الهائلة املنت�رشة. الدرقة 

ال�شوؤال  املظلمة لليل وقد ع�شها امللح. مل ي�شل 

ملاذا؟  ا�شتجواب،  لعالمة.  التحول  اإىل  ي�شل 

اأن  دون  ال�شم�شي  المتالء  منذ  علينا  يجيب  من 

يحطمنا؟

***

قذف  الليل.  رقائق  من  نتف  البحر  لدى  كان 

املمدد  امل�شاء  طائر  يتمكن  ل  كي  النهار.  بها 

من ن�شيان اأ�شله يف الآبار الرهيبة الغارقة يف 

القاع.

j h j

اأيتها  ج�شدي  يف  كنت  مو�شع  اأي  يف  واأنت؟ 

الروح، التي مل تنقذين؟

j h j

انغمار ال�شوت. املياه. دخلت يف الأ�شل. اأيها الراأ�س 

املقطوع بجانب البحر. بعدها مل يتبق اأي �شمت.

j h j

لونه؟  ما  اأرى.  ل  ترين؟  ماذا  واأنت،  اأرى.  اأرى، 

ل اأرى. امل�شاألة لي�شت ما يرى، لكن فعل الروؤية 

لون،  الال  احلدقة.  العني.  ولي�شت  النظرة،  نف�شه. 

ولي�س اللون. الال روؤية. ال�شفافية.

j h j

على  م�شفر  ثخني  كلعاب  يهبط  اخلريف  كان 

هكذا  ي�شت�شلم  ل  وكيف  للروح.  الغارقة  الأ�شوار 

للهجمة العمياء للظالل؟

j h j

املركز مكان فارغ. املركز مراآة اأبحث فيها عن 

من  مع  هنا؟  اإىل  جئت  األهذا  اأجده.  ول  وجهي 

الأرجوحة  دائرة، مثل  املركز مثل  املوعد؟  كان 

اأ�شفر  عرفني  بني  امللونة.  لالأح�شنة  الدائرية 

احتجزها،   - طفولتك.  الريح  تطري  واأخ�رش 

تقول. ل اأحد باإمكانه �شماعك. مو�شيقى ورايات. 

املركز تال�شى. كان هنا، يف املو�شع الذي كنت 

فيه اأنت. �رشيعا ال�شهم اأ�شاب الهدف يف مركزه. 

تتبقى الهزة. اأما زلت ت�شعر بها؟

j h j

ال�شخ�شيات امنحت. تبقى فقط ثفل غري مقروء. 

ا�شمها.  متيز  حتى  �شتنه�شهم  كانت  الذاكرة 

ما�شيهم،  كان  مهجور  �رشيح  فارغ،  �شالون 

وما مل يكونوه قط، جب�س عاطل، باروكات معفرة 

يف  ال�شعر  مق�شو�شة  كثيفة  اأ�شكال  بالرتاب، 

يقولون؛  ذاكرتهم،  للعليات.  الالنهائي  المتداد 

واأنت ت�شال نف�شك من اأي �شيء، ملن، لأي موت.

)ذاكرات م�شادة(
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j h j

هو  ما  اأوهن  جمرب  هو  ملا  احلزين  التعمد 

نفرت�س،  حياته،  يف  نار  هناك  كانت  مكتوب. 

فقد اأتت النار اأخريا عليه. لكن يف ال�شعر اأراد اأن 

يكون اأنيقا وقا�شيا، دون التنبه اأنه اأحيانا كان 

يبحر بني الهواء ال�شوقي وبني الإلهام املت�شنع. 

وداعا �شديق املرات القليلة والتقاربات النادرة. 

العام،  �شقوط  وال�شاعة،  لليوم  ال�شيئة  الروؤية 

لن  للو�شعاء  امل�شارعة  الكتامة  الزمن،  نهاية 

ت�شمح لنا اأن نرى بع�شنا ثانية.

j h j

وزغبها  ورطبني.  طويلني  املراأة  فخذا  كان 

اأعماق ل  ال�شم�س.  يلمع ذهبيا يف  اخلفيف كان 

ت�شحك،  كانت  عندما  للجلد.  قاع  ودون  تنتهي 

تبدو �شحكتها وهي ترجف جن�شها وتفك اأ�رشابا 

يف الهواء لطيور جامدة كانت تنبثق هناك، قلت 

لنف�شي، مثل كثري من اأ�شياء الطبيعة الأخرى.

)حديقة النباتات(

j h j

يف  الزرقاء  حدقتك  ت�شمرين  بينما  ت�شاألينني 

حدقتي.

اأو من؟ هل اأنت نف�شك نيزك، انفجار بركاين؟ هل 

كانوا �شحايا  اأم  فواحدا مطعونني  واحدا  ماتوا 

مبكرة لإبادة فجائية وحم�شوبة؟

)تذييل من اأجل نهاية قرن(

j h j

معاد  ممحوة،  ن�شو�س  ل�شور.  ل�شور  �شور 

اأ�شوار  اأج�شاد،  عالمات،  مقطعة.  كتابتها، 

اأحجار.  فوق  مدكوكة  اأحجار  املياه.  خربتها 

مكان يحلق الآن فوقه الغبار. منزل دون ذاكرة. 

من الذي ملكك؟ زمن جائع لأن يكون ملقى يف 

�شدى  ال�شدى،  وترجع  مبذورة  كلمات  الليل. 

ميكنني  لالأ�شى.  الغام�شة  القبة  يف  �شدى  فوق 

الهواء مقابل �رشخة، كل اململكة  اأعطي كل  اأن 

الإله  اأح�شاء  العرافون  فتح  واحد.  اأنني  مقابل 

و�شلموا ج�شده املمزق للنهابني.

j h j

ف�شاء  يف  وقنافذ  رطبة  باأبر�س  الزمن  ميتلئ 

الأ�شى. �شع يل، قلت، بطاقة من مكان اجلرمية. 

بني  الفارغة  واحلجرات  الأ�شوار  الريح  تخرتق 

يف  تربم  كاأفعى  احليطان  يف  ت�شفر  فجوتني؛ 

عرب  وجمفف  هائل  لوح�س  �شجيجا  العظام 

ال�رشه اجلوي للع�شافري اأو عرب الخرتاق القا�شي 

جلثث  خاو  م�رشح  هنا.   �شيء  يبق  مل  لل�شم�س. 

الثلجية  الهبة  تكن�شها  عليها  التعرف  ميكن  ل 

للم�شاء الذي يجر الآن الزرع الأخري املتبقي من 

احل�شاد. يف الأفق،  خرق �شخمة ل�شحب حممرة 

تتبع راحة ال�شوء الغرق املثايل للذاكرة.

j h j

اجلنوب.  اأرا�شي  بدم  املغلف  املجهد  الذهب 

الباردة  احلافة  اإىل  ت�شل  كانت  ال�شالة  الكالب 

للرياح كي متوت.  مل يعد اأحد ي�شكن يف املكان 

ال�شخرية  البلورات  اأحد.  ل  �شداأ.  امللتب�س. 

هبوطها  يف  ال�شم�س  ت�شعلها  امل�شاءة  ال�شفراء 

ال�رشيع. بعد ذلك، الظل كاأنه �شعلة مثلجة يف كل 

اجلائعة  الوحدة  الفراغ.  اإىل  توؤدي  التي  الطرق 

ال�شماء،  قبالة  ال�شمت  ي�شعد  ال�شور.  تنه�س 

هائل، ك�رشخة كبرية.

j h j
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�إىل روخيليو

اأ�شابع على الطبلة، اجللد منب�شط، الهواء املليء 

ا�شتماع،  ببدايات  الأ�شابع،  ب�شمات  بهم�س 

ال�شوت،  بامتالء  فجائي،  ب�شمت  اأو  باآذان 

نقر  لل�شوت.  اخلال�س  المتالء  هو  ال�شمت 

مت�شارع. الأ�شابع. نداء الإله. الأ�شابع فقط على 

الطبل اخلال�س.

j h j

ال�شوء.  �شفافية  يف  لالأج�شاد  الهوائية  الت�شفية 

اإىل  للبكاء  املظلمة  التجاويف  الريح  دفعت 

للموت.  باري�س. مل تعد هناك ف�شالت  بالوعات 

يف  حتييه  اليوم.  هذا  حتى  هادئا  تهبط  اأنت 

�شالم. ومن باإمكانه الآن اأن يخطف �شورتك تلك 

التي ل تنتمي اإليك حتى. اأن تكون فقط للن�شيان، 

تقول. ج�شد يختلط بالهواء. يف النهاية، لي�س لك 

ا�شم، بخفة ممحو.

j h j

Unter den linden.  1 كنت اأود اأن اأكتب 

ت�شري  الذي  نف�شه  املو�شع  الكلمات يف  اأكتب  اأن 

اأمام  اأقول  واأن  اجلرافيتي.  مثل  متاما  اإليه. 

جمهور رمزي من الأملان:

Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.  2  

كما لو كنت اأنا نف�شي فالحا من تلك الأر�س. اأن 

�شهر  الثاين من  اليوم  اأقول ذلك مبحبة وبحزن. 

نوفمرب عام األف وت�شعمائة وت�شعني، على و�شك 

نهاية القرن، الهواء هنا خفيف وبارد وم�شيء. 

تعرب طفلة على دراجة، وتقوم بتعرجات طويلة 

طائ�شة، اآثار احلواف ما زالت ترى لالآن.

)برلني(

j h j

اأولئك  مثل  نتذكر،  كي  وقت  لدينا  لي�س  نحن    

الذين �شبقونا، �شتائر القما�س، الربودة ال�شيفية 

التمويجة  مع  الطفل  قدمية،  �شورة  لزخرفة 

ال�شطناعية الطويلة على جبينه، كما ا�شتطاعوا 

مراكب  يف  قبل  من  جاءوا  الذين  اأولئك  التذكر 

طويلة من الكرتون امللون، ومبايوهات خمططة، 

نحن  لكن  املنا�شب،  الوقت  يف  �شورا  واأخذوا 

الوجه  يرجع  مكان  حتى  ول  فراغ  دون  تقريبا 

اإليه كي يبقى يف النهاية كتمثال من امللح، لكن 

اأن نوا�شل البقاء حيث، الأموات، يف ك�شلهم، دون 

ذاكرة م�شبوطة.

j h j

تت�شابك ال�شحب يف �شماء باري�س. ي�شارك الزرق 

فجاأة. اأنهار خالية من ال�شوء ومن الأجنحة. اأين 

تبحث عن راأ�س املالك؟ مالئكة مذبوحة بالقرب 

من اجليتارات، مالئكة، بي�س، زرق. من باإمكانه 

اأن يبكي عليك، اأيها امليت، يف هذا امل�شاء؟

�لهو�م�ش

1- بالأملانية: »حتت ظالل الزيزفون« يف اإ�شارة اإىل البوليفار الربليني 

2 - »املوت �شيد من اأملانيا بيت �شعر �شهري لل�شاعر باول ت�شيالن«.
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َنَعْم،

اأ�رشقْت �شم�ٌس يف قلب الظالم، اأ�شاءت الأرواح، 

فقط  ي�شيء  خمتلفًا،  جديداً،  نوراً  الروُح  �رشبِت 

يف اأق�شى الأرواح.

من ياأخذك اإىل الأقا�شي املظلمة يظنك خائفُا، ل 

يعلم اأنه اأخرياً يجعلك وحيداً وعاريًا مع نف�شك.

هناك، مع ذاتك: 

هل عرفتني؟ ت�شاألك، 

فتبكي وت�شحك واأنت تعانق اأخرياً ذاتك.

بكاوؤك اإجابٌة نَعِمّية: َنَعْم؛ 

ال�شالم  ال�شالم؛  �شحكك معرفة م�رشقة، بعرفان 

الظالم:  قلب  يف  عليه  عرثت  الذي  النور  ب�شبب 

ذاتك.

وجدَت نوراً وها اأنت ترفع �شمعة جديدة هادئة، 

�شعلٌة  املاء؛  يطفئه  ل  بالهواء،  يتاأثر  ل  لهيبها 

�رشمدية متقدة؛ كلما كانت يف زمٍن مظلم، كلما 

اأ�رشقت اأكرث..

لكنك  للظالم،  الرطبة  الأعماق  يف  الآن  اأنت 

ت�شيء،

لكنك  الظلمة،  اأعماق  يف  التي  الزنزانة  يف  اأنت 

عرثت على ال�شمعة،

اأنها ذاتك، راأيت �شمعة  اأنت راأيت �شمعة وعرفت 

وعرفت اأنها روحك، �شممَت النار، و�شلتَك رائحة 

النور يف الظالم.

ويف وحدتك:

يف زنزانتك:
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مع ذاتك تن�شئ فكرة، 

كما يف لعبة الكريات الزجاجية لهريمان هي�شه.

�شعرية، يف  لوغارتيمات  مرّكبة:  الفكرة ق�شيدة 

الروح، كلما  خوارزميات مو�شيقية، بقوة معاين 

اأ�شفت اإليها اإيقاعًا اأ�شاءت �شمعتك،

النقية، ينطُق بها فمك يف وجه  تنهمك بالفكرة 

�شّجانك، حتيط به دون اأن ي�شعر، يجل�س داخلها 

مطمئنًا، غافاًل اأنك �شجنته وتركت الباب الذهني 

مواربًا يف املتاهة وخرجت.

لفكرة يف  الذهنية  الأعماق  تلك  الآن، يف  هناك 

حبي�َس  م�شجونًا،  �شّجانك  يجل�س  بحرّي،  فلج 

فكرة نرّية، يبحث يف النور وهو ُمغّيٌب عن ذاته.

ت�شجن �شجانيك يف فكرة، الفكرة لي�شت ق�شبانًا، 

حبي�س،  مبكيٍف  م�شمتة،  �شيقة  زنزانة  لي�شت 

لي�شت  كما  قيداً.  ولي�شت  �شوداء،  جونّية  لي�شت 

تعذيبًا �شوتيًا.

يظل  ي�شيء،  مفقودة،  �شمعة  من  �شعاٍع  جمرد 

ي�شيء؛ 

ال�شجان يتبع ال�شوء ال�شئيل املنبعث من الثقوب 

ال�شيقة، كي ي�شل اإىل ذاته ويخرج.

اأنت الآن خارج الزنزانة، لكنك تفكر يف الإن�شان 

الذي خّلفتُه بعدك، م�شجونًا يف فكرٍة، هي عر�شة 

للن�شيان، لكن، كلما ازداد ن�شيانها ازدادت متانة، 

وات�شاعًا واختفاء؛ تخاف عليه من ال�شجن الذي 

و�شعته فيه، تظل تفكر اأنك كنت قا�شيًا بفعلتك، 

لكن.. تربر نف�شك، كما برر هو نف�شه: 

ره.
ِّ
�شجنتُه كي اأحر

ال�شجان وحيٌد الآن داخل فكرة من �شنع �شجني، 

ذهني  خيٍط  وكل  ذهنية،  زنزانة  الفكرة  كل 

ال�شم�س  اأفقي ت�شقط عليه  �شا�شع  ق�شبان خلفها 

املراآة  وداخل  مراآة،  مع  تتعامد  مائلة،  بزاوية 

لوحٌة هي �شوؤال: من اأنا؟

جتريدية،  فكرة  كراهية،  بال  �شغائن،  بال  فكرٌة 

حمفوفة مب�شاعر ومو�شيقى ملونة لق�شيدٍة قوية، 

 قدمٌي يف عر�س املحيط، كلما ارتفع 
ٌ
غّناها بحار

اإيقاعها هداأ املحيط، وجاء ن�شيٌم قوي راق�شًا.

هي  بفكرة  قيدها  تفك  ذهنية،  حالٌة  ال�شجن 

معادلة، اإذا و�شعتها يف  ق�شيدة �شعرية تاأخذك 

اإىل وطن، ذلك الوطن هو نف�شُه: من اأنا؟ اأين اأنا؟ 

هل عرفتني؟ انظر اإىل املراآة..

خيوط: 

�رشبت  كلما  ي�شيل،  مل�شتُه  اإذا  ماٌء  املراآة  يف   .1

ذاتك،  ترى  اأن  اأمكنك  عرفت  كلما  عرفت،  منه 

اأخرجتك  التي  احلرية  و�شلت  ذاتك  راأيت  وكلما 

اأول مرة.

2. ال�شجن رحٌم وجودي جديد، تولد منه وحدك، 

هيئة  على  الولدة  �شهقة  لت�شهق  منه  تخرج 

املعادل  والبكاء  ال�شحك  يتكرر  وبكاء.  �شحكة 

ل�شحك وبكاء كل امل�شاجني.

ال�شجان  اأيها  تراها،  ل  غيمًة  تتبُع  لحقًا   .3

اللطيف، تلك الغيمة هي اأطراف �شحراء �شا�شعة، 

على تخوم الظالم.

واملحيط  اخلايل  الربع  تعرُب  ال�شمعة  غيمة   .4

الهندي، يف نف�س الوقت، بهدوء و�شكينة ل نظري 

لهما.
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امل�شاُء متعٌب هناك

حيث اأنا الآن..

كنُت اأود اأن اأحتمي منه بلحن

تظل ترانيمه �شاهرة

يف وجيب املدينة �شدوها.

لكنه ال�شوت قد ا�شمحل

حتى ليكاد �شوى غمغمات ال�شمت

يف وجع املدينة

j h j

لي�س رحيل اأخري هو احلب

لكنها امل�شافات ُتدركنا

j h j

وامل�شاء �شهاد اأخري لالآلهة

وحدها الريح ت�شاهر جنمة يف الأفق

هي اأق�شى ما تكون

ُل الفجر نحو يوم جديد تبّدى واأظل اأنا من اأدُّ

خوفًا من التيه اأو حر�شًا على الأنداْء

اأكتُب حيُث ل يُخط العابثون
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 ثالث ق�سائد وليلة فارغة

�شاعر من اليمن

همد�ن زيد

من اأعمال الفوتوغرايف �شامي ال�شيابي - ُعمان



اأظل البعيد

فال بعيد �شواي

اأنا البعيد..

اأنا القريب..

اأنا الرحيل عن الوطن

j h j

اأَفال ُيدرك العابرون يف فراغ عواطفهم، 

اأن الوقت تاآئٌه يف فراٍغ �رشمدي؟

فال وقت للوقت اأن يرحْل

تنحى قلياًل عن نف�شه

ثم راح يفت�س

عن درب يواري �شواأته.. 

j h j

-2

الوردة..

هل يل 

ان كتبت الآن عنها

اأن تعود اإىل لونها املنفي 

خلف ذوات الندى؟

اأن تلب�س كل هذا الفجر

ما يعلمه الغيب من العبق امل�رشئب..؟

اأن اأرتّد اىل نداً 

يعانق كل وردٍي عابق 

بالُطهر امُل�شّجى..؟

هل يل 

اإن اأحببتِك

اأن يظل الت�شاوؤل ليعطي لنف�شه 

�شيئًا �شواه..؟

ِتهُت يف اآونتي

اأفت�س جاهداً فال األقى اإل )اأناك(

ولكن..

تظُل امل�شافة رهن �شياع 

طارئ يف يديِك ..

j h j

-3

اأيها ال�شاعُر 

املكتظ بك احللْم

خذ قلياًل من الن�شيان

وق�شطًا من زهو امل�شافة،

لتْن�شها اإن خاتلتك الذكريات..

فت�شاأل:

األلم�شاءات كل هذا البوح؟

ولل�شبايا �شيء من التيه يف اأمل احلنني

 اإىل ما لي�س دونك؟

فللبحر كل وقع

له ارتداد ال�شدى

 الغجري.

اأيها ال�شاعر:

األقاك متفردا بالبوح 

ومعتكرا بالق�شيدة..

اأرى كل اآلهة تيمم 

وجهها نحوك.

فابت�شم.. 
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تاجُر »الُبِّ وال�ِشيالن »

يطلُّ من بوابة �ِشرَياز 

على اإيَواِنِه ال�رْشقي  

وَعَلى امَلالأ 

يتكلُم عن الِطلِّ�شَمات الغريبة  

التي ا�شتطاَع َفكَّ رموِزها 

وهو يتطوح على َظْهِر ناقته 

ومع ذلك ي�شخُر ِمن حظوِظه العاثرة

الون التي نَق�َشها رحَّ

على ذراع حمبوبته

وم�شوا اإىل حال �شبيلهم 

على ك�شوة الفردو�س الأر�شي 

يتحدث َعِن احلانات والن�شاء 

وي�شتمع اإىل الواعظني 

الذين ميجدون املا�شي 

ويقولون اإنهم قاَب َقْو�شني اأو اأدنى 

من بوابة اخُللود 

يقولون اأي�شا

اإنهم كتبوا ِمن اأْجِلنا 

تلك التعاويذ التي اأحالت ماء النهر ع�شال

ِل�شبع مرات يف العام 

تاجر الُبِّ وال�ِشيالن 

ي�شحُك من اأعماقه

يحلم مبقعد اإىل جوار اأبي اإ�شماعيل الطغرائي 

دون اأن متنَحه امل�شيئُة �رشف املوت 

ُطوِقٍي فاجر
ْ
كَهر

في�رشُج بغلته

ومي�شي نحو ال�رشق ِبِطيِب خاطر 

هناك 

يف حانة ميلوؤها املر�شى وامُلْعَوُزون 

ُيَقبُِّل اأ�شابع ورد الأكمام

ويتحدث َعْن غواية �شرياز 

واأ�شياَء اأُخرى تناثرْت مع الغبار 

ومذ ذاك 

مل يغادر كوخه 

�شوى عندما اهتزْت حْوَله الأرجاء

هناك اأف�شى كلمته الأخرية 

وم�شى 

ي�شتحُث النجوَم والبحاَر 

اأْن َيُدلنه على َمْعرَبٍ ُم�شاء 

وحتت �شماء 

ها باأ�شابعه  كاد اأن يقِب�شَ

َكَتَب ر�شالًة حانقًة اإىل ال�شماء 

الذي يوؤاخي كل هذه ال�رشور 

تاجُر الُبِّ وال�ِشيالن 
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لعنات م�سرقية 

�شاعر من م�رش

حممود قرين



َي�ُشوُق ًرَكائَبه 

ن �شدة الزفري  ُق ِمْ
َّ
ويرفُع �شبابته فتتَعر

يتنهُد ويقول : 

اأنا ال�شيد »ُجوَته«

اأعرتُف باأنني ُمعذُِّب �ِشرَياَز 

 َو�شارُق َن�ْشَوِتها

ْن اأعتذُر الآن  مِلَ

ها الأَمَلْ  ؟  اأيُّ

2

ِد َب تالل جَنْ
ْ
ُقر

عا َرَفَع البا�شا �شيًفا ُمَر�شَّ

واْخَتطَّ بئرا 

اأ�شفَرْت ماًء غزيرا 

َفَدقَّ الأوتاد واأَناَخ الِرَحال

هنا

ُل طريقه اإىل الأح�شاء عَرَف الن�شْ

لَِّت الأقوا�س يف �شيحات اجلنود  جَتَ

َد البا�شا طريقا اإيل اخِلْدِر  َعبَّ

لَّى وطريقا اإىل امُل�شَ

ونادَي املنادي يف النا�س 

فمالأوا جروحهم بالرتاب

ثم األفوا من اأجلها الأغاين  

هكذا 

عبدنا اآلهة احلرب

عبدنا اآلهة ..... 

يف الق�رش الذي �شق �رشاب الرمال

كانت وردة البيت العايل مري�شة 

والوزراء يرتدون ال�شواد

معزوفات ق�شرية يرددها ال�شحراويون بثبات 

يوؤدون التحية للعجالت احلربية 

غري اآ�شفني على ذكورتهم 

التي اأكلتها الرمال

هنا 

كان البا�شا ي�شبط زناره 

كان ال�شيخ يتكلم عن اخللود

والعا�شق يتكلم عن الذكرى

اأما ال�رش فيم�شي حرا على اأر�س النبي 

رافعا املوازين بني �شبابتيه

وهكذا بنينا التكايا 

على �رشخات الأرامل 

واأج�شاد املحاربني

الأمرية يف املنعرجات باحثة عن مهدها 

وبواد غري ذي زرع 

غر�شت الف�شيلة تلو الف�شيلة 

فكان البن والبنت 

والعا�شق واجلارية

 اأما املوتى 

 فكانوا قد �شكنوا املنعطف

وهكذا 

طابت احلياة للبا�شا 

فحط الرحال 

وا�شتغرق يف النوم  

لكن اأحدا مل يوؤكد حتى الآن 

اأنه عاد اإىل يقظته .
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املدينة متوت

قالها الطفل لأمه يف براءة

وغمغمت بها الفتاة حلبيبها و�شط دموعها

ونقلها الأب لبنه فيما ي�شبه الو�شية

دخان اأ�شود يت�شاعد اإىل ال�شماء

ال�شحراء تتحرك بجبالها 

وكثبانها وحتا�رش البيوت

النيل يجف تدريجيا حتى اأف�شح 

عن اأ�رشار القاع ،

هياكل عظمية تتعانق 

جماجم بدون هياكل

هياكل ن�شاء يتكومن حول اأطفالهن

هياكل رجال يدفعن اأذى غري مرئي،

لكنه مل ُيدفع ، فا�شتقرت 

عظامهم يف القاع الطيني املت�شقق .

..........

امللك تنحى عن العر�س

الكل باطل.. قالها اأخريا

وخرج اإىل النا�س باكيا..

» �شاحموين

كنت طاغيًة غليظ القلب

حطمُت الآلف منكم يف �شجوين

لكن الأوان مل يفت بعد 

قّدر علينا اأن نعي�س متباعدين
ُ
اإذا 

فمن الأوىل اأن منوت معا«

189نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

�ملدينة

�شاعر من م�رش

كرمي عبد ال�سالم 

من اأعمال الفوتوغرايف يا�رش ال�شنكي - ُعمان



الفئران بعيونها اخلرزية الرباقة

تتلكاأ يف الأركان ول ت�شتجيب للزجر

واحلداآت حُتّوم يف ال�شماء 

ثم ت�شتقر على الأ�شطح

..........

رئي�س ال�رشطة تخلى عن من�شبه

وخلع جنومه ون�شوره ونيا�شينه

والتزم اجلامع ..

      » مل يعد هناك جمرمون لأطاردهم

       ول قتلة لأقت�سَّ منهم

       اأ�شبحنا جميعا هاربني 

على مركب يغرق

      واملوت هو الرّبان«

باع باألوانها الغرباء واملرقطة ال�شِ

ظهرت يف ال�شوارع

تتحرك يف جماعات ، 

بجذوعها امل�شّوهة ورائحتها الكريهة

وتهاجم كل من ت�شادفه

..........

قائد اجلي�س األقى �شالحه

وتبعه اجلنود بحركة اآلية 

فبدت وكاأنها عر�س ع�شكري

ثم ان�شموا للعاطلني الذين جتمعوا 

، بحكم العادة ، يف ال�شاحات 

منتظرين النهاية

املطرب العاطفي ك�رش عوَده ..

      » كيف احتملتموين طوال هذه ال�شنوات

       نقيق ال�شفادع اأعذب من غنائي

       ومواٌل واحد لبائع البطاطا

       ي�شاوي تاريخي الفني«

ورجال الدين انخرطوا يف بكاء حار ..

       » قتْلنا يف قلوبنا

وزنْينا يف قلوبنا 

وكذْبنا يف قلوبنا 

       و�رشْقنا اأموال ال�شدقات والع�شور

 يف قلوبنا

       كنا نح�شد الع�شاة على جرائمهم

       ومتنْينا اأن نلحق بهم

       كانت األ�شنتنا تتحرك مبا حتفظ 

      ويف اأذهاننا �شارون �شتون

 وهي تتعرى قطعًة قطعًة

...........

التجار هجروا دكاكينهم و�رشكاتهم

واألقوا بح�شاباتهم يف ال�شوارع..

      » �شبعنا من دماء الفقراء

       ما فائدة الأر�شدة

       ماذا تفعل الأرقام اإذا 

مل ت�شتطع دفع املوت

       تراٌب كّل ما جمعنا

       واإىل تراب«

املت�شولون والعجزة 

والعاطلون واليائ�شون

خرجوا ب�شدور مرفوعة

وجباه عالية

ات�شعت ابت�شاماتهم

 وكاأنهم ينتقمون..

190نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

�شعـــر.. �شعـــر.. �شعـــر 

 s  s s



 »هذه حلظتنا

  خ�شارتنا الدائمة انقلبت ن�رشاً

ً
  عوزنا حتول غنى

  خال�شنا الذي نرجوه حتقق بقوة

  دفعنا للمقدمة

  نتمنى اأن تفكروا قليال و�شط انهياركم

  يف مدى �شالبتنا«

وحدهم الأطفال ت�شاءلوا:

كيف متوت املدينة قبل اأن نعي�س

وخرجوا يبحثون عن املوت

 ليطرحوا عليه الأ�شئلة

.............

ال�شم�س غربت �رشيعًا  

والليل جاء مع الرعد واملطر

مطر اأفريقي كاأنه �رشبات

كاأنه ر�شول الطوفان

كاأنه حلن النهاية

الأيدي ت�شابكت حول النار

 اأغم�شْت يف انتظار املوت
ُ
والعيون 

وعندما تاأخر، متنْت اأن ياأتي على اأية �شورة ،

قويًا 

�شاحقًا

�رشيعًا

متى تن�شق الأر�س

متى تندفع  املياه  وجترف البيوت

متى تدخل الوحو�س 

من النوافذ

متى تع�شف الريح العاتية

متى..

................

 يف ال�شباح 

كانت ال�شم�س يف موعدها

والأ�شجار تهتز مع الن�شيم 

كاأنها حتتفل

ورائحة اخل�شوبة تغمر الأر�س ،

املدينة عادت من املوت

بدون امللك

اأو رئي�س ال�رشطة

اأو قائد اجلي�س

اأو رجال الدين

اأو التجار اجل�شعني

اأو املطرب العاطفي

املدينة عادت من املوت

فتّيًة

�شاخمًة

ممتلئة بالرغبة

واأ�شلمت قيادها لالأطفال..
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نينو جودي�س

بوقفة راهب

ونظرة طفل

يقتفي جودي�س اأثر الكلمات

خية 
ّ
ال�ش

وهي تف�شح له عن الألوان

والعنا�رش

والأمل...

وقّط املنزل القدمي

وال�شجر والبحر.

�شاعر يرى الربتقال

بني اأبي�س واأ�شفر

يتلقى نور ال�شم�س

بذاكرة نباتّية..

وجوه...

وجوه يلّفها اخل�رشان

يف �شّفتيه..

واد البارد..
ّ
حيث ال�رّشور وال�ش

راأيت الّنور يجل�س يف باحة

الألوان

هي الّذكرى

اأو كاأّنها هي..

وجوه تلطم خدود الّتواريخ

تختفي

كمو�شيقى خلف الألوان...

هي غربة يف املرايا

تزرع الأ�شئلة يف الأيقونات

هي اأعمدة الن�شيد

يف هذا الربد الكوين املريع..

�إىل طارق �لطيب..هناك..يف فيينا..

اأراك الآن ت�شكب يف

�شوارع فيينا �شيئا

من غفوات القلب

ومن خطاك...

حمرو�شا باأغاين البدو

يف اأرياف ال�شودان وم�رش..

هي تخلي�شاتك

بعد ف�شحة بنيويورك �شنة 1995

تبحث عن علّو اآخر

ّ
كطفل �رشقي

يلقي باحل�شى 

يف البئر

يلهو باأ�شوات املياه..

اأعرف جّيدا اأّنك تكتب

لت�شخر

وتقتفي اأثر ال�رّشاب

تلك كلماتك
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بعد �ساعة.. )�أو( على ل�سان �ل�سجرة

�شاعر وناقد من تون�س

�سم�س الدين العوين



على ل�شان ال�ّشجرة

والأ�شياء الب�شيطة..

بعد �ساعة...

يف مقهى الق�ّشا�شني

جنا  اإىل  احلال  معدن  ن�ّس  فيه  كتبت  الذي 

املهداوي...

قبل ع�رشين عاما...

جل�شت اأنتظر فنجان القهوة مباء الزهر م�شتمتعا 

بالإيقاع الذي اأحّبه...

حيث يحر�س عم قدور على جودة اأخرى تالئم

املكان...

قفزت اإىل راأ�شي األوان الذكرى...

و�شافرت...

بعد �شاعة اأو نحوها...

واأنا اأغادر الأقوا�س والأعمدة

اأدركت اأن كل �شيء قد تغري

تبّخرت رائحة الب

�شوت اأم كلثوم

الرجال الذين كانوا يتناق�شون

يف هدوء ويطرحون جراح الأ�شئلة

يف الفكر والثقافة والرتاث

ال�شعراء...

ال�شيوخ املارون من حني لآخر وهم

يرتدون اجلّبة يف اأناقة فارقة...

حمفوفني بالعطور النادرة...

تغرّي كل �شيء

نعم..

لقد تغرّي كّل �شيء

مت املوح�س وعاد ال�شّ

والفو�شى »اخلاّلقة«...

فيما كان...

فيما كان يقراأ ق�شائده 

بعينني من م�رّشات وك�شف...

ملحت خرائط واأكوانا ترقد يف راحة يده

اليمنى وهو ي�شري اإىل الآفاق...

يف تلك الليلة بدار الأ�رشم اأين رق�شت

كلمات

كما يرق�س الدراوي�س من الأخذ

والّذوبان...

كانت الّلغة مطرا اآخر يبّللنا

بال�شداقة

حيث اأف�شى ال�شعر اإىل زجنبار 

واأمكنة اأخرى عّن لل�شاعر اأن

يقيم لها اأعرا�س الّلغة...

فيما كان فلتار يقراأ الن�شو�س

انبثقت من بني النقو�س وال�شرياميك

األوان

هي مو�شيقى ال�رشق الآخر:

»لأية �شم�س ت�رشقني يا �شتيفان...«
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�لبحرية يف �صخور  �لأحافري  كاأنها ما م�صت على 

ومل  �ل�صحر�ء،  بحكايات  تدفاأْت  ول  �لأغرب،  �جلبل 

يلح�صها بحر ُعمان.

انتهت احلكاية..

اختفت احلجارة من وديانها..

اندّكت اجلبال..

عاد املاء اإىل اأ�شله..

ت�رشدت القبائل..

انقر�شت ال�شحراء..

احرتقت النار..

انفرطت الأجرام عن اأفالكها..

انك�شفت عورة الغيب..

رق�س العدم..

و بذور حّبك باقية يف �شقوق

 روحي، تنتظر دورة حياٍة اأخرى.

َجــْزر

كانت ِم�شيًة ماحلة:

اأقداٌم حافيٌة على رمٍل مبتّل

اأمواٌج ف�شفوريٌة اأ�شاءت اللحظة

جنماٌت تل�ش�شن على �شعادتي العابرِة:

�شوِتك القادم من وراء البحر والليل..

�إنقــــــــاذ

حباًل طويـــلًة �شتحتاجون

ُعـَقداً غري معدودٍة

لت�شلوا اإيّل..

لتخرجوين من �شمائي املقلوبة.
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ق�سائد

�شاعر من ُعمان

خمي�س قلم

من اأعمال الفوتوغرايف �شيف العامري - ُعمان



�ِشــو�ء

يعرفون طعَم عذابها

هذه الدجاجة املتقلبة 

على اجلمر.

باأ�رشا�شهم الطاحنة ولعابهم

قراأوا تاريخها الداجن.

...

لو �شقراً كنِت

ما حلقتِك ناُرهم.

ترجمة بت�سرف

» لب�شاُت البيا�س

يف هذا املكان الأبي�س

ل�شن مالئكة رحمة

بل �شيطانات بي�شاوات »

» واع واع

واع واع واع واع

واع واع واع

واع واع واع »

» اأنا اأخاف من احلقنة

يا اأمي »

» واع واع واع واع

ماما »

...

اآه.

لــّذة

احرقينا اأيتها اجلحيم

و فّحمي جلودنا، كّلما تبّدلت ون�شجت

اجعلينا ن�رشخ من حرقة الأمل

نختنق باليحموم

اأطعمينا زقومك، 

وا�شقينا غ�شلينك وغ�شاقك

نحن الثائرون، اأبناء الكبائر والآثام.

...

و يا اأهل الفردو�س

تلذذوا بعذابنا، وتنّعموا

ا�رشبوا نخب جناتكم فكهني

من كاأ�ٍس معني

...

واأنت، 

اأنت راقب من عليائك

خيبتك، وما اقرتفته يداك

لعّلك تدرك معنى

لذة الأمل

واأمل اللذة

اأيها الوحيد.

َعَم�ٌس

ال�شوء يفي�س 

عن حاجة احلجرة

من�شكبًا من ال�شقف،

يكاد يخنقك هذا النهار املزّيف..

...

امل�شابيح م�شادر حقيقّية 

ل�شو�شاء الألوان

لكنك ت�شتطيع اأن تتحكم بها

كموٍت ي�شع اإ�شبعه 

على زر قلبك..

احت�شنيني اأيتها العتمة.
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�إىل �حل�صني بن من�صور    

رماد�ً يف �لنهر   

وروحًا يف �ل�صمو�ت   

�ملبتـــــــد�أ

لي�س ثمة ما اأكتبه عنك

�شوى عن وجهك امل�شاء

يف الريح..

واأنت تقطع الطرقات بقلبك الغ�س 

من معرب اإىل اآخر

كمثل ورقة 

اأينعت يف بحرية دم. 

م�شتاأن�شًا

كنت تباغت الفرا�شات

وهي حتوم على خ�شل �شعرك الندي

بينما تهم�س لك وردة الفجر:

اأن يدك الغ�شة

�شتند�س يف �شفاف نهر جمهول.

 ومن هناك 

من البقعة التي اأر�شعتك 

�شاآبيب الغيم 

خرجت متدثراً بحلة �شغري 

لتلتم�س اخلال�س 

 باأدمي اأر�س م�شيجة بال�شوك.

تهجع الطيور عند مم�شاك

رمبا لأن حوا�شل اإحداها

�شت�شتقر دائمًة يف مهدك الأعمق

لتب�رش النازلني عتمًة

عند �شفة النهر

بدمعة و�شلك املن�شكبة 

على �شفحة الكون.

تفكر بال�شماء 

وبالريح .. اإذ متدد عويلها املن�شاب

عند ال�شجرة التي ت�شمعك 

دون اأن تنب�س بكلمة

بينما ال�شم�س ماثلة هي الأخرى

كمق�شلة �شغرى

هي من �رّشع وقع خطواتك املندفعة

كقدمي طفل

 لُتبرت من �شدة اللهو.

ترتاق�س وراءك العقبان

منت�شيًا كنت

لتلتفت اإىل رفاقك يف الوراء

اإذ مل يكن ثمة من �شيء

�شوى ذلك املخدع 

الذي يلفك بحنوه املالئكي 

يف احلياة ويف املمات.. 

حيث ت�شبح م�شغة من ج�شدك املنثور

وم�شة الباكني يف الأعلى.

وما اأن اأ�شندت ظهرك 

على جذع املوت

حتى اأتوك يتقاطرون كاأنهم �شهب لمعة
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jطِلــم �مل�سّ

�شاعر من ُعمان

عبداهلل البلو�سـي 



ليلب�شوك خرقة اخلوف

هي ال�شاهدة على الفي�س

وعلى املرارات التي اأب�شمت ثغرك

يف مقام اهلل.

مرمتيًا بني �شفتني

زهرة باكية تن�شت ل�شوتك الأر�شي

يريدون اأن يبقونك بعيداً

اأو رمبا

على مقربة من اأج�شادهم 

تلك التي تقطعت من فرط بكائهم الليلي

اإذ مل يكن اأمامك

�شوى الرحيل اإىل منائر ال�شوء

لرتجع بعدها

مرتديًا بظل الليل

وموقنًا اأن اخلال�س

غائر بعمق ال�شموات.

واإذ تاأخذك اخلطى

�شاعة تلم�س الوجد

فالتقع عيناك

�شوى على اأج�شاد العائدين

من قفر املوت

كاأنهم الظل 

معلقًا.. اأعلى �شفحة النهر

وحني تلهبهم ال�شم�س ب�شياطها 

فاإنك لترى 

يف مقام نومهم املزهر

�شوى قطرات مياه لمعة

واأنني.

ومن هناك

من اأعلى الف�شحة الأجمل

حيث ير�شل القمر �شوءه املك�شور

اأملت عنقك 

م�شدًل كاأنه الريح

رافعًا راحتيك الداميتني 

كخ�شبةنحو مهجة يف الطلق

بينما حط الباكون اأقداح مياه 

و�شيئًا من خبز مقد�س.

اإذ اأب�رشك العابرون يف هزيع الليل

�شاخ�شًا

بعينيك الدامعتني

يف لفة قماط.

وعند انبالج عمرك

كزهرة نبتت يف الظل

ارحتلت اإىل بقعة ال�شوء

حيث مربع م�شاء

اإذ مل تكن ال�شم�س

ولالقطر الذي ينزل على ج�شدك 

كمثل م�شامري جارحة

اإل كتطواف فرا�شة

نبعت من عويل الريح.

ت�شكرك الظلمات

و�شواد جبال مرقعة كامتداد الظل

وتلك الهاجرة التي اأ�شقطت 

نبل غ�شبها على جبهتك

متاآكلًة من فرط الدنو

ومن اأثر عرقك النازف كاأنه الفي�س

واأنت.. فى املدى الأو�شع

لت�شبه 

�شوى قرّبة �شارخة.

j مقطع من ديوان لل�شاعر بعنوان »امل�شطلم« . 
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 َيرحلوَن اأَفراداً  وجماعاتٍ 

 َيتتبعون  الوهَج  

ال�شادَر

 ِمْن  َوجهِ   احَلجِر

  َيحملون  ذاكرَة  

 اأَحالِمهم  البعيدةِ 

 َيقطعوَن  

ُبطوَن  الأَوديةِ 

 ُي�شاركوَن  

الأَحجاَر ذاكرَتها  .

j h j

 َعلى  
ُ
 َتن�شاُب  املياه 

وجِه  الأَحجاِر

و�ُشطوُع  ال�َشم�ِس 

ها  لمعًة َي�ِشفُّ

ها �شفاٌء  
َ
نَّ  ملعانـ

 كاأَ

لوِبـِهم .
ُ
يف  قـ

j h j

 ُيهرولوَن  َعلى  حافِة اأَرواِحهم

املحملةِ  بالغيوِم الُقزحيِة

 ُيعلِّقوَن  ذاكرُتهم  

على  الأَ�شجارِ 

 امل�شكونِة  

ِبال�شمِت  الأَبدي  .

j h j

 ِعنَد ُمنحدِر  

ُ
َجبٍل ُيطل 

 َعلى  واٍد  �شحيٍق 

خرٌة مكلومٌة    �شَ

ُتـنـاِجي

  �شمٍر
َ
 �َشجرة 

  
ٌ
 َكاَن  �َشاعر

يتكُئ  َعليها

  َيعربوَن 
ٌ
 ُرعاة 

 ِبقطعانِ   

ما�شيتـِهم

فاَف الأَوديِة   �شِ

 اجَلافةِ 

 ُذنوَب 
َ
 مَي�شحون 

الأَر�ِس

 من  َبقايا  

ِخياناِت  الليلِ 

 َيحلموَن  

ِب�شحكِة  ِطفٍل

 يف امل�شاِء 

حراَء    َيفـتـر�شوَن  ال�شَ

 َيغ�شلوَن  ِغياَبهم 

هم  ال�شدمُي 
َّ
 كاأَنـ

 يف  ليلةٍ   َقمريةٍ  .
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ـَعيِد رون �إىل �لَوهِج �لب ـِ �لَعاب

�شاعر من ُعمان

ها�سم ال�سام�سي



�شاأخبئك

يف الركن البعيد من نف�شي 

واأقرر حينها األَّ اأراك 

واأنت ..

توا�شل بناء اجلدار

بعد اأن و�شعَت حجر الأ�شا�س

لتكت�شف يف اللحظة ذاتها

اأنك اأ�شبحت جزءاً من اجلدار

من دون مقاومة .

�شتكت�شف اأي�شًا

اأنك خباأتني

يف الركن البعيد 

من نف�شك ..

وبال مقدمات ،

�شاأنظر اإىل اجلهة الأخرى

لأ جدين

جزءاً من اجلدار ..

وللحظاٍت فقط

حني ي�شيبنا الندم

�شرنى ظلني يتعانقان

يف ذلك

الركن

البعيد

من اأنف�شنا .
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 �لركن �لبعيد 

�شاعرة من اليمن

�سو�سن العريقي

من اأعمال الفوتوغرايف حممد نظام - ُعمان



)1( 

هي اأرواحنا التي خّلفها لنا الأجداد

رمبا للزمن و�شائله يف �شياغة نوتاتها

ولكن تبقى هي من ينرث 

ال�شوء  يف وجه الكوارث.

مل يكن البحر �شوى مالذ

نائم ي�شتيقظ عند النداء

ونحن نغم�س اعيننا اأمام �ش�شاعته

ونكتب يف اأنف�شنا مرثية 

 الهجرة الدائمة

حني ن�شيع �شكون العامل من حولنا.

)2( 

كانت اأناملها ت�شبه الأخطبوط

ك باأ�شابعها الع�رش
ّ
حيث حتر

اأ�شالك القانون

عزفت فال�شات عن الأمومة واحلب

ومن ورائها الغيم

يبعث بلحن ال�شماء املاطر

ترى اأي طفل �شتنجبه الليلة

من تالقح مو�شيقى ال�شماء والأر�س.

 )3(

بعد كل ليلة 

يظل عواء الكوابي�س يف راأ�شي

اأ�شتنجد مبو�شيقى من بطن التلفاز

عّلها تهدهد ذلك ال�رشاخ

الذي اأغرقني يف حميطه
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�ملو�سيقى �خلالدة 
يحيى الناعبي

من اأعمال الت�شكيلي ر�شيد عبدالرحمن - ُعمان



فراأ�شي ل يزال الطرق عليه

كما لو اأنه القيامة

فتاأتي الأغنيات القدمية

من�شابة للروح وحنونة

لتجري يف اأو�شال املكان

ثم تخرج لل�شارع املحاذي للبيت

وهناك تنتظره 

قطة يتيمة م�شتظلة من الهجري

ترفع راأ�شها لألقي لها حتية احلياة

ليل �لتائه

�شداع ينه�س الراأ�س

يف هذا الليل 

والريح التي تعوي 

يف الغابة املحيطة بالكوخ

توزع �شونيتات 

ت�شتت ما علق بالذاكرة 

العيون مفتوحة 

كقمر

اكتمل بهاء احلزن

يف و�شوحه

ل اأقوى على �شيء

ال�شمت وحده من ي�رشد الواقع 

واأنا اأجدف بال م�شري 

اجلداجد يف اخلارج

متو�شق الطنني كجوقة مو�شيقية 

حتاول �شبط اآلتها

وتعد بروفات حلفلة بال ح�شور 

لأنعم بقليل من الوح�شة.

معر�شا من ال�شور

 على احلائط ك�رشيط �شينمائي
ّ
مير

فيما اأ�شغي اإىل برق الذاكرة

ويلفني غطاء احلزن

بال مربر 

كيف على الزمن اأن ميتزج 

يف ن�شف اليقظة

واأفقد عن�رش املكان؟

 اأن اأت�شفح
ّ
هل علي

ظالل اجلدران

اأم اأن اأغت�شل قليال

واأبلل الوقت 

ثم اأك�رش ال�شياع الرمادي

وحيث اأنني 

مل اأقو على �شيء

اأ�شقط من يدي العطر 

الذي اأهدتني اإياه جنمة

م�شاء الأم�س

تناثرت رائحته كورق الريحان 

يف قيعان الأنف

ثم غفوت .. كاأنني

بعد عام من ال�شهاد. 
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ن�صو�ص

حــنني:يجري الّنا�ُس اإىل الّنوافذ، لكن لي�س  v

فـي وجوههم َثْنَيُة ف�ضوٍل واحدة.       
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 تقدمي: 

لل�ّشاعر  كتاٍب  عنواُن  اأّوال،  اإّنه،  الّطارق«؟  وح 
ّ
»الر ما 

حنني  جورج  الفرنكوفويّن)اأ�شا�ًشا(،  امل�رصي،  والكاتب 

 ،)»L’esprit frappeur«،الفرن�شّية يف  هو،  العنوان  )هذا 

�شاحبه  وفاة  بعد  اأي   ،1980 �شنة  ن�رصْته،  والكتاُب 

ُي�َشّميها  اإقبال )اأو بوال، كما كان  اأرملُته  ب�شبع �شنوات، 

 )Encre( »عْن من�شورات »اآنكر ،)بون
ّ
هو واالأ�شدقاء امُلَقر

وح 
ّ
»الر لتعبري   

ِّ
الفرن�شي املقابل  معنى  اأّما  بباري�س. 

روبري«:  »لوپتي  معجم  يف  َوَرَد  كما  فهو،  الّطارق«، 

وح الذي ُيْعِلُن عن ح�شوره، خالل جل�شات حت�شري 
ّ
»الر

َباٍت [ على �شيٍء ما «. هكذا،  االأرواح، بَطَرقاٍت ]اأو �رصَ

ُيوحي الّتعبري – فيما يخ�ّس هذا الكتاب- بالالمنتظر، 

ما  انتظار،  غري  على  ينبثق  الذي   
ّ
اخَلِفي الالمتوّقع، 

وِره  ُح�شُ اإىل  االنتباَه  وُيثرُي  املاألوف  وَيخرق  ُيفاجئ 

خب...  ب�شيء من ال�شَّ

وح الّطارق« من عدٍد من »الدفاتر« املتوالية، 
ّ
ُل »الر يت�شكَّ

نوات، 
ّ
ال�ش من  عدًدا  متتّد  معّينة  فرتًة  منها  ُكلٌّ  ُيَغّطي 

يحدُث،  متتابعًة،  �شذراٍت  الّدفاتر  تلك  من  ُكلٌّ  مُّ  وي�شُ

�شفحة،  من  اأكرث  فيحتّل  ها  بْع�شُ يطوَل  اأْن  اأحياًنا، 

تتعّلق  �شاعرّية  اإملاعًة  منها  الواحدة  تكوَن  اأْن  والغالُب 

بالكتابة، اأو ب�شاأن من �شوؤون حياة الفرد يف زمن تفاَقَم 

اأو  واملجتمع،  الّدولة  �شات 
ّ
ملوؤ�ش العاتي  احل�شور  فيه 

، اأو ببع�ٍس من مظاهر احلياة 
ّ
بكتاب، اأو ب�شاعر اأو روائي

يا�شية يف م�رص اأو يف غريها من بلدان 
ّ
االجتماعية وال�ش

من  ًبا  ْ �رصَ »الّدفاتر«  تلك  نعترب  اأن  �شئنا  واإذا  العامل... 

اأَّنها ال ت�رصُد  ناأُخَذ بعني االعتبار  اأْن  املذّكرات، فعلينا 

لنا اجلزئّيات الواقعّية للحياة اليومّية ل�شاحبها، كفرٍد 

يف  ماألوف  هو  كما  الفيزيقية،  ب�ِشماِته  اأ�شا�ًشا  ّدٍد  ُمَ

للقارئ،  ُت�َشّجل  ما  بقدر  باملذّكرات،  عادة  ُن�شّميه  ما 

من  وغنّية  ُمرّكزة  حلظاٍت  وحرِكّية،  وعمق  ب�شاعرّية 

لكاتبها  االإبداعّية  االجتماعّية-   – الّذهنّية  احلياة 

واأحداِث  زمانها  مع  تتفاعل  اإبداعّية«  »طاقًة  باعتباره 

 
ّ
واالإيديولوجي  

ّ
والفّني الفكرّي  ميطها  ومع  زمانها، 

من  ُكالًّ  اإّن  نقول  وباإيجاز،   ...
ّ
يا�شي

ّ
وال�ش واالجتماعي 

الّطارق«،  وح 
ّ
»الر ل، يف جمموعها،  ُت�َشكِّ التي  »الّدفاتر« 

ُيَقدُِّم لنا �شذراٍت عميقة، غنّية، �شاعرّية، ُمَتَعدِّدة االأبعاد...

قد  كان   )1973  -1914( حنني  جورج  اإّن  ُقلنا  واإذا 

اختار، خالل حياته، االبتعاد عن االأ�شواء، فهذا ال يعني 

فح�شب،  ُنريُد،  نا  اأنَّ

ب�شخ�شه  َق  ُنْل�شِ اأْن 

عبارًة تكاُد تكون قد 

فقدْت ُكّل داللة ِلفرط 

ما اأ�شبحْت مكرورة... 

ُتوِجُز  رّبا  َبْل 

اأدّق،  ِب�شكٍل  َدنا،  َق�شْ

هو  له  �شديٍق  قولُة 

ال�ّشاعر الفرن�شي اإيف 

جورج  عن  بونفوا. 

اإيف  يقوُل  حنني، 

له  كتاٍب  يف  بونفوا، 

َيْحمل عنوان: »الغيمة 

احلمراء« )مريكور دو 

�س   .1977 فران�س، 

287(: » » اإّن طريقته 

كتبه  ما  هذا   -

عن   ] حنني  ]جورج 

الّروح الّطارق )مقتطفات(

ُغُر ما يتبّقى له من �أفق ِحُك �لإن�صان، َي�صْ بقدر ما يزد�ُد �صَ

�شاعر ومرتجم من املغرب

جورج حنني       تقدمي وترجمة: مبارك و�ساط



بطل »امُل�شاربني«، الذي بالكاد كان قْد َر�َشَم مالمه - 

َنه  كِّ َت�ِشي ِبَحرِج �شخ�ٍس كانْت اأهّميُته اأكرَب بكثري من اأْن مُتَ

ظ،  الّتَحفُّ االأّول«... كاَن جورج حنني �شديَد  الّدور  مْن لعب 

ورة،  ع، فلْم َي�ْشُعْر اأّنه، بهذه ال�شّ وكان اأي�شا �شديد الّتوا�شُ

كان يتحّدُث عن َنْف�ِشه «.

ا  كان واِلُد جورج حنني، �شادق با�شا حنني، اأر�شتقراطيًّ

ف�شّيدة  ه  مُّ
اأُ اأّما  امَللكّية يف م�رص،  ودبلوما�شيا يف عهد 

اإيطالّية ا�شُمها ماريا زانيّلي... واعتنق جورج، يف �شبابه، 

وربون 
ّ
ال�ش يف  العليا  درا�شاته  وتابع   ،

ّ
اال�شرتاكي الفكر 

القرن  ثالثينّيات  بدايات  يف  كان،  اأّنه  كما  بباري�س. 

 
ّ
وريالية والفكر اال�شرتاكي

ّ
الع�رصين، يعمل على ن�رص ال�ش

ّية« رفقة رم�شي�س 
ّ
�َس جماعة »الفّن واحُلر

ّ
يف م�رص، فاأ�ش

يونان واأنور كامل وكامل الّتلم�شاين)وكان من املنتمني 

حنني  وكان   - اأي�شا(  ق�شريي،  األبري  اجلماعة  اإىل 

َل  ت�شكُّ اأّن  �شّك  وال  اال�شم.  هذا  للجماعة  اختار  الذي  هو 

 - تروت�شكي  بياِنِ  بظهور  ارتباط  على  كان  اجلماعة 

«، والذي َحَمَل 
ّ
اأندري بريتون الذي دعا اإىل »َفنٍّ َثْوِريٍّ ُحر

دييغو  املك�شيكي  الّت�شكيلي  ام 
ّ
�ش

ّ
والر بريتون  توقيَعي 

ي�شع  اأن  عديدة،  الأ�شباب  تروت�شكي،  ي�شاأْ  ريبريا)ومل 

القرن  اأربعينّيات  اأوائل  ومنذ  عليه(.   
ّ
ال�ّشخ�شي توقيَعه 

ية« تن�رص مطبوعًة، 
ّ
الع�رصين، بداأت جماعة »الفّن واحُلر

الفكر  »ماربة  وهدُفها  »الّتطّور«،  ا�ْشُمها  بالعربّية، 

�س 
ّ
«...)ظهَر منها �شبعُة اأعداد(... بعد ذلك، �شيوؤ�ش

ّ
جعي

ّ
الر

ة الرَّمل«، رفقة ال�ّشاعر اإدمون  جورج حنني جمّلة »ِح�شَّ

كان  يونان)الذي  رم�شي�س  الّت�شكيلي  ام 
ّ
�ش

ّ
والر جابي�س 

رامبو  لن�ّس  املمتازة  وترجمُته  ومرتجما،  كاتبا  ا  اأي�شً

انتمى  وقد  معروفة(...  اجلحيم«،  يف  »ف�شل  ْعري،  ال�شِّ

حّتى  بباري�س،  وريالية 
ّ
ال�ش اجلماعة  اإىل  حنني  جورج 

1948، وكان �شديًقا لربيتون و�شعراء وكّتاب فرن�شيني 

املا�شي،  القرن  ّتينّيات من 
ّ
ال�ش اآخرين... ويف  معروفني 

حفي )ا�ْشتغل يف »جون اأفريك«،  ان�رصَف اإىل العمل ال�شّ

َيُعْد  مل  ا،  اأي�شً املرحلة  تلك  ويف  »ليك�شپري�س«(،  يف  ثّم 

 االأ�شل، من جهة، 
ّ
ُمَرّحًبا به يف م�رص )فهو اأر�شتقراطي

 الّتوّجه، من جهة ثانية، لكْن لي�س على الّطريق 
ّ
ا�شرتاكي

اأّما قبل هذا، فقْد   اإىل حياة املنفى، 
ّ
ال�ّشعبوّية(، فا�شُطر

ُع اأوقاته بني م�رص وفرن�شا... كاَن ُيوزِّ

  من اأعماله التي ُن�رِصَْت يف حياته: »الُمرَبّرات الوجود« 

العتبة   ،)1947( �شغرية«  ِطْفَلٍة  »َطْق�ُس   ،)1938(

املمنوعة )1965(... ومن تلك التي ن�رصْتها، بعد وفاته، 

اأرملته بوال )وهي حفيدٌة الأحمد �شوقي(: »اأكرُث العالمات 

وح الّطارق« )1980(...
ّ
ا« )1977(، »الر غمو�شً

العربية  يعرف   )1973  -1914( حنني  جورج  كان    

ما  حدٍّ  واإىل  واالإيطالية،  واالإجنليزية  والفرن�شّية 

بالفرن�شّية.  االأدبّية  اآثاره  ُكلَّ  كتب  ولكّنه  االإ�شبانية، 

عب، بعد وفاته، وخالل زمن طويل  والأّنه كان من ال�شّ

االأقّل،  اأكرِثها على  اأو على  اأعماله،  العُثوُر على  ا،  ن�شبيًّ

 الّن�شيان. واأخرًيا، يف بداية 
ّ
جل يدخل يف طي

ّ
فقد كاَد الر

بفرن�شا،  ُدُنويل،  من�شورات  عن  �شدرْت   ،2006 �شنة 

ُبَقدِّمتني،  �شفحة،   1062 يف  حنني«،  جورج  »اأعمال 

 
ّ
حفي ال�شّ واحدة الإيف بونفوا، والّثانية ل�شديق حنني، 

ْعِرّية  حي. وت�شّم »االأعمال« اآثاَرُه ال�شِّ
ْ
ُطو َفر

ْ
امل�رصّي، ِبر

والق�ش�شّية، وخمتارات �شافية من مقاالته ودرا�شاته 

جالّية... ومقاالته ال�شِّ

تيه،  َدفَّ بني  ي�شّمها،  التي  ال�ّشذرات  من  بع�ٌس  وهذه   

�شنة  املن�شور  االأ�شل  عن  )مرتجمة  الّطارق«  وح 
ّ
»الر

:)1980

من: »اختبار ال�ّضباب«  )1940- 1945(

ِبَح جمنوًنا. عن دو�شتويف�شكي: لدّي م�رصوع: اأْن اأُ�شْ

j h j

لفرط ما ُيعيد البريوقراطي كتابة: » العالمات املمّيزة: 

خ�س الذي هو �شحّيُته باأّنه ال  ال �شيء «، تراه ُيوحي لل�شَّ

يتمّيز ب�شيء، واأكرَث من ذلك، اأّنه ال ينبغي له اأن يتمّيز. 

فهل ُيكن اأن نت�شّور بطاقة ُهوّية ُكِتَب عليها:

طفولته  اأّن  يت�شّور  خطري؛  �شخ�س  املمّيزة:  العالمات 

.
ّ
َت�ْشتمر

اأو: العالمات امُلَمّيزة: عند طلوِع الّنهار، ي�شع بنف�شجا 

على خمّدات الّن�شوة املجهوالت.  

j h j

بني نظرتني، قد نح�ِشُب اأّن االأفق مل يُعْد مرو�ًشا.

j h j

احل التي تكون، اأكرث 
ّ
 اأْن اأتخّيل اأّن يف بيوت ال�ش

ّ
  اأُِحب

اللون،  لالأنظار، موائَد كبريًة فاحتة  ا  طًّ َمَ من غرِيها، 

واملعلوم  تاأّخروا،  الذين  للم�شافرين  عليها  ما  ُمَهّياأ 

فة. ون على العا�شِ عنهم اأّنهم، رغم كّل �شيء، �شينت�رصِ
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j h j

يَغُة  ف�شِ االإن�شان.  بني  الّتواريخ،  االآلهة،  ِذْكُر  َح�َشٌن    

ا، ُتْغِدُق ِبَطلٍّ طّيِب املفعول. ُر اأماًنا ِن�ْشِبيًّ اجلمع، هنا، ُتَوفِّ

j h j

االأقّل،  على  عر  ال�شِّ فيما يخ�سُّ  ا،  ِجدًّ ُمالئٌم  اأّنه  اأعتقد    

تهنئُة الّذات على كون االإن�شان مل ي�شت�شِلم، بعَد مغامرة 

الّت�شاُلح مع  اإمكانية  للياأ�س من  امل�شوؤومة،  بابل  ُبرج 

باأّن  لنف�ِشه  املرُء  يعرتف  اأْن  َتَوّجب  ولُرّبا  الكلمات. 

املثمر،  الوحيَد  امُل�شاحلة،  اإىل  امل�شعى  ل  ُي�َشكِّ عر  ال�شِّ

تعوُد  ال  ال�ّشعر،  ففي  الع�شور.  عرب  جتريُبه  مّت  الذي 

ُل  ّد االإن�شان، بل هي، على العك�س، ُت�َشكِّ الكلمة تنقلُب �شِ

لُه امتداًدا من كّل جوانبه، وتنتزُعه من هزيته اليومّية. 

لالأ�شياِء  التي  الدََّرجة  بنف�س  تقريًبا  ُت�شاهم،  الكلمة  اإّن 

املح�شو�شة واحلياِة اجل�شدّية الواقعّية، يف اإك�شاِبه وعيا 

ف - وكاأّنا  ِبَعرامِة رغباته، ويف االإيحاِء اإليه دونا توقُّ

جلعله يوؤّدي ثمنا باهظا ب�شكل �شيطايّن النت�شاِره االأّول 

ذاك - برغباٍت اأكرث اإغواًء.

 ولتلك امُل�شاحلة الف�شل يف متكني ال�ّشاعر من اأْن يرى 

، ويف اأْن ُيعيد النَّظر با�شتمرار يف اأبعاد 
ّ
ما وراء املرئي

االأُنا�ِس  �شا�شة  على  َق�رْصه  �شورَة  ُي�ْشِقَط  واأْن  حياته، 

كّل  نحو  بدورهم  ويجذبهْم  لل�ّشفقة،  املثرية  االآخرين، 

ُيْحَلَم  باأْن   
ٌ
َغَب فيه، وما هو جدير

ْ
ُير باأْن  ما هو خليٌق 

به، وما هو قمنٌي باأْن ُيتَلك اأو باأْن ُيْن�َشف، وما ت�شتفيُد 

اِحر الذي ينطق بعبارات الّتعزمي 
ّ
منه احلياة. ومثلما ال�ش

الكائنات،  ال�ّشاعر  ُي�شّمي  يظهر،  اأن  له  ُيريُد  ما  فينبثق 

على  ح�شوره  من  انطالًقا  اإليها  يتوّجه  التي  واالأ�شياَء 

بطريقة  ُي�شّميها  وهو  واحد،  اآن  يف  وان�شقاِقه  االأر�س 

ُل  وُي�َشكِّ واالهتياج،  ة  ِّقَّ
الر بني  يرتاوح  �ٍس 

ْ
ِبَجر ة،  خا�شّ

ْعرّي. رْب ال�شِّ النَّ

  ينبغي اأن تكون الق�شيدة قاِبَلًة الأْن ُي�شاَف اإليها، الأْن 

ُيتاَبَع اإِْن�شاوؤُها، الأْن يطبَعها كلُّ واِفٍد علْيها وكلُّ كائٍنٍ 

اأْن جنعلها متتّد، ورّبا  . فلنا نحن 
ّ
 بطابِعه الّنغمي

ٍّ
حي

اأْن ُنْنِهَيها، ال على الفور وال ب�شوٍت مرتفع، لكن يف يوٍم 

ما، يف احُلْلم اأو باالأفعال، يف مكاٍن ما وبطريقٍة ما، يف 

التي  اأو  التي نلك  املكتبات  منفلتًة من  ِفراِرها  �شاعِة 

هي نحن.

j h j

واإّنه  يطاُله،  ما  على  جنوما  لينرُث  الّطارق  وح 
ّ
الر اإّن    

ل�شحوك.

j h j

 يف ح�رصة الفّن، ت�شرُي للوجود باأكمله انحناءٌة �شبيهٌة 

يح.
ّ
ِف الر �س على َع�شْ

َّ
 يتمر

ٍّ
بتلك التي ملركٍب �رصاعي

j h j

يذوب احُلْلم يف راحة اليد كَحفنة ثلٍج ويجُد املرُء نف�شه 

التي  الّطريق  يف  ي�شرُي  �شيء،  كّل  اإىل  ُمفتقًرا  ّددا،  جُمَ

�شُتعيُده اإىل ذاته.

j h j

 َيٌد تنثقُب لينفَذ عربها �ُشعاُع َك�َشٍل.

j h j

  اللهب وامللح. اإّنه منت�شُف الّنهار يف ُكلِّ وقت.

من:

»اال�ضت�ضالم امُلَخرِّب« )1946- 1960(

: اأْن تكون للمرِء طريقٌة ال تقبل 
ّ
ُمَتَطلَُّب البطولة الّنهائي

املحاكاة يف اأْن يكوَن ِمْن �شواِد الّنا�س.

j h j

َثْنَيُة  الّنوافذ، لكن لي�س يف وجوههم  اإىل  الّنا�ُس  يجري 

ف�شوٍل واحدة.

j h j

ا مل  ُم املرايا، طوباويًّ   رّبا كان االإ�شكندر االأكرب، ُمطِّ

ُيوَجُد  حيُث  اإىل  الو�شول  اأو  اخللود  ازدراء  �ِشوى  يتوخَّ 

 طبيعي خُمتِلج �شبَق اأْن ملحُه يف ُمْنَعَرج ُحْلم. 
ٌ
منظر

j h j

  امَلْيُل الّطّيب االأثر اإىل ال�رّصِّّي واإىل احل�شا�شّياِت امُلفِرطة 

اجلميلة املرتبطة به.

  مَلْ ين�شحب ال�رّص اأبًدا من الوجود. و�شواء الحقْته ماكُم 

ُل  يت�َشكَّ فهو   ،
ّ
الّنف�شي الّتحليل  َجدَّ يف طلبه  اأو  الّتفتي�س 

َكَمة  وُمْ ُمعتمة  ِر حجرٍة  ُموؤَخَّ ما، يف  ُنقطٍة  ًدا يف  دَّ جُمَ

االإغالق، وهنالك، بالّتحديد، هنالك، يف يوٍم ما، �شتعلو 

اجَلَلبة وَيُدقُّ ناقو�ُس اخلطر.

j h j

اإّن كتابة هذا الكتاب    قراأُْت »امُلْذِنب« جلورج باطاي. 

اخَلال�س. فاحل�شافة،  اأ�شكاِل  ُكلِّ  باِب كراهّية  هي من 
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عند باطاي، ال تنف�شل عن االنت�شاء. بل اإّنها ُتَهيُِّئ اإليه 

ُبل. واالأجوبة التي ُيَقدِّم، وكما لو اأّن االأمر مق�شود،  ال�شُّ

لِّل اأكرَث من االأ�شئلة التي يطرُحها على نف�ِشه. ورّبا  ُت�شَ

ف يوًما ما على مدى �شاِعِرّية باطاي. 
ّ
يف هذا �شيتّم الّتعر

ا، بل  دِبيًّ   بالنِّ�ْشبة لباطاي، لي�س الياأ�ُس ُمْعًطى ُي�ْشتْثَمُر اأَ

هو، ب�شورٍة ما، جوهُر احلياِة نف�ِشها، وهو حالٌة اأ�شا�ِشّية 

واأَّولّيٌة ال داعي للعودة لتو�شيِحها اأو الّتاأْكيِد عليها. » ما 

اأِْي بالّذات عن انعداِم  ِمْن اأَحٍد هو اأقلُّ مّني َعْزًما على النَّ

نا، فقد ال نويل هذا التَّ�رْصيح  املْنفذ «. ومهما كاَن ِحر�شُ

على  ُم�شاَدَرٍة  بثابة  اأَّنُه  ذلك  اأهّمية،  من  ُه  ي�شتِحقُّ ما 

اخُل�شو�شّية لالنتظار،  ِنظاٌم �شديد  املطلوب ينجم عنها 

َدد، فلي�س  موحات. وال ُنْخِطَئْن يف هذا ال�شَّ وللحركات والطُّ

ٍع يف  نَّع وال اّتباع لُعْرٍف يف الّتوا�شُ هنالك ا�شت�شالم ُمَت�شَ

َخّلي الذي ال يتعّلُق باملنفذ يف داللته  ذلك التَّعبري عن التَّ

ُمكن،  منفٍذ  فكرة  اإىل  حّتى  يتّد  بل  فح�شب،  املاّدية 

قْد يلوح من �رصاٍب يف هيئِة منفذ )مهما  اإىل ما  وَحتَّى 

االأزل،  منذ  ٍة  َ قلعٍة ُما�رصَ بعيدا(. يف  ال�رّصاُب  ذلك  يكن 

َوْحَدها القوار�س - من فئران، وُماربني تبّناُهْم احلجر 

مِلَ  اإىل اخلارج. ولكْن  الّداخل  - ي�شتطيعون االنتقال من 

اخلارج  ُحرِّية  اأّن  ا  جِليًّ داَم  ما  احلال،  تلك  اإىل  االنحدار 

ية الّداخل؟ » خارج املظهر، ال 
ّ
لي�شت اأقلَّ ق�شوًة من الُحر

لالنفالت  نبذله  الذي  واملجهود  �شيء؛  اأّي  ت�شّور  ُيكُن 

من املظهر ال ُيَقرِّبنا من حقيقة غري موجودة. ذلك الأّنه، 

اأْو: خارج املظهر، هنالك  خارج املظهر، ال يوجد �شيء. 

الليل. ويف الليل، لي�س هنالك �شوى الليل «. اإّن ما َيجلب 

ال  كوُنه  يبدو يل، هو  فيما  الّن�شوة يف جتربته،  لباطاي 

ية 
ّ
احُلر من  ى  ُيَتَوخَّ اأْن  اأبًدا،  الّتجربة،  تلك  خالل  يحدُث 

اإظهاَر ُقدرِتها املنقذة، وَحلَّ ما هو غرُي قابل للَحّل، وَجْعَل 

الفرد يتملَُّك �شواِعَقه من جديد... : » لن يكون ِلقيمتي اأْن 

ُتَغريِّ العامل. العامل لي�س اأنا. اإيّن ال �شيء «، يكتُب باطاي، 

نف�َشه.  ِلُيَعزَِّي  اأو  ببطوِلّية  ذلك  يفعُل  كان  اإن  نعرف  وال 

اأعْدنا  اإذا  نف�َشه  يفِر�ُس  الذي  هو  االأّول  االفرتا�س  لكّن 

ريورة العاّمة، االأكرث  ّ
و�شع تينك اجلملتني، يف �ِشياِق ال�ش

ُع باطاي حياَتُه  جموًحا، واالأكرث اإثارة لالنتباه، التي ي�شَ

االفرتا�ُس  اإّنه  َبرٌِّي.  جواهَر  ِوعاُء  اأّنها  لو  كما  داِخَلها، 

ها علينا اإذا ما بذْلنا ُجْهًدا  الذي يفِر�ُس نف�َشه وُيعيُد فْر�شَ

ك للم�شاعر، الذي يتحّدُث 
ّ
لنتذّكر ن�سَّ هرني مي�شو امُلَحر

ال  ليكون  للمرء  الالزم  ال�ّشجاعة  من  ِْب  ال�رصَّ  « عن  فيه 

اأبًدا  نبالَغ  لن  ولكّننا  الال�شيء...«.  َعَدا  �شيء  وال  �شيء، 

ة التي اأو�شلْت اإليها  ْرنا اأّن هذا الال�شيء هو الِقمَّ مهما كرَّ

ِرحلٌة ارِتقائّية فعلّية. اإّن هنالك متاهًة للذُّرى.

ُر يف العامَل، غياُب املنفِذ امُلْعلُن   اإمكان اأّي فعل يوؤثِّ
ُ
نفي

ِبُقّوة، هذان، بالفعل، هما العن�رصان الكال�شيكيان الأزمٍة 

فاإّن  الغائبة،  ية 
ّ
احُلر لكْن بقيا�ِس هذه  ية. 

ّ
احُلر ما يف 

تلك  تعمُد  فاإالَم  مريرة.  ِبعظمٍة  ت�شطلُع  باطاي  اأن�ِشطَة 

ة ُيتيُحها  �شَ
ْ
االأن�شطة، اإْجماال؟ اإىل ماولة اهتباِل اأيِّ ُفر

ونظرٌة  منغلق،  واإن�شاٌن  �شا�س، 
َّ
بالر خمتوٌم  جماٌل 

حارقة حتَت جفوٍن ُمكمة االإطباق. واإىل الربهنة على 

الكينونة  اُء  امِّ فيها  ينجم  ال  لالإن�شان،  حالٍة  وجود 

ية، بل، على 
ّ
بالّن�شبة اإليه عن النَّق�ِس يف االقتناع باحُلر

العك�س، َتْعزيُزها. وهكذا ُي�َشّلم باطاي مقاليَد نْف�ِشه اإىل 

حك، ولي�س من دون التذاذ  حك «، ويف هذا ال�شّ » اإله ال�شّ

�رِصِّي، ُيالحُق » جناَح الَف�َشِل« ذاك، الذي يرى فيه احلالة 

َع ت�شاوؤل. الُق�شوى جِلعل ُكلِّ �شيء مو�شِ

حك،  حك الذي َيُهزُّ باطاي، هذا ال�شّ   مع هذا، فاإّن ال�شّ

ينُح  ما  بتاتا  فيه  لي�س  ُمرَبِّحة،  ب�شورٍة   
ّ
الفل�شفي

ِحٌك ُي�ْشِهُم يف احلّد من جماِل الّتعوي�س  ا. اإّنُه �شَ خال�شً

االإن�شان،  ِحُك  �شَ يزداُد  ما  فبقدر  لالإن�شان.  بالّن�شبة 

ُي�شبُح  باطاي،  عند  اأفق.  من  له  يتبّقى  ما  ُغُر  َي�شْ

اأق�شى،  ا  االإن�شان حدًّ بلوغ  لدى  ينبثق  حك - وهو  ال�شّ

�شلوًكا  نف�ِشه -  االأق�شى  بلوِغ ذلك احلّد  بل وينتُج عن 

 ِ متغريِّ بَلهٍب  ف�شيئا،  �شيئا  فيه  االن�شباط حترتُق  فائَق 

املظهر، كلُّ ُمكناِت احلياة وكلُّ ما ُتبقيه احلياُة ُمَعلًَّقا. 

حك، وخوف من اكت�شاف اأّنه هو  ِحٌك وخوٌف من ال�شَّ �شَ

حُك نف�ُشه « - لقْد تراجعُت دائما لدى حلول حلظة  » ال�شّ

اال�شتحقاق - )يف هذا حاجٌة اإىل احلّظ ورهبٌة منه( - 

ملاذا اأنا هو اأنا؟... رهبتي كبرية: ال اأعرُف �شيًئا، اأم�ِشُك 

ٍج الأَمتا�شك، اأَ�ُشدُّها بني عظامي واأ�شابعي.. ال 
ْ
بقب�شِة ُدر

ي�شعى باطاي بتاًتا اإىل جتاوز هذه الّتناُق�شات، بل اإّنه 

[ ال تكفيه حياٌة  ]اأمري هندّي  َراَجا  ُل بينها مثلما  يتنقَّ

واحدٌة ِليقَف على مدى �ُش�ُشوع ثرواته. �شحيٌح اأّنُه يبقى 

»ليل  يه  ُي�َشمِّ ما  تذوب يف  اأن  احلّق يف  باطاي  لرثوات 

حلة، 
ّ
الر من  االأخرية  املرحلة  نبلغ  وهنا  الالمعرفة«. 

نلم�ُس اإرادة االنت�شاء.

j h j

مكامن  عن  اإليها  اأحتّدُث  التي  باطاي  ابنُة  جُتيُبني 
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اأق�رص من  اجلمال يف ثانوّية مي�ْشليه: نعم، ولكّننا ُكّنا 

اأن ن�شتطيع االإطالل من الّنوافذ.

j h j

 اإّن ُمْنحنى �شوٍت ما ُيعيُد ِلُكلِّ كلمة الِظّل الذي ُي�شاِعُدها 

على اال�شتمرار يف الوجود.

j h j

القاهرة

بداأ   
ّ
االأخالقي العزِل  من  نوٌع  الكولريا.  ظهرْت  لقْد    

احلال  هو  وكما  الغرب.  عن  الم�شو�ٍس  ب�شكل  يف�شُلنا 

 
َ
دائًما يف فرتات الّدواهي، اأ�ْشُعُر باأيّن خفيف واأّن مزاجي

القريب  يف  االأمر،  يكت�شب  اأن  اآمُل  بديع.  ب�شكٍل  رائٌق 

ُر  وِّ العاجل، هيئًة اإغراِبّية متالئمة مع اللوحات التي ُت�شَ

ما  مكان  اأّي  يف  يبدو  ال  امُلكت�ِشحة.  الفادحة  االأوِبئة 

ُيكن اأْن نتعّزى به، فيما عدا الكولريا، التي تبقى ِمْلًكا 

نف�شها  حُتيُط  باأكمِلها  مدا�رص  اإّن  وطِنّية.  ومفخرة  لنا 

باملتاري�س لدى ُدُنّو االأطّباِء منها، وُتقاُم فيها ح�شوٌن 

ُف�ُس اأهلها ت�شليم موتاهم، 
ْ
�شغرية، وحُتَفُر خنادق، وَير

وَيْحِدُجون جالبي اللقاحات من علياِء جراثيمهم.

 اإّنها اللَّحظة امُلالئمة بامتياز لزعزعة يقنِي اجلميع اإزاَء 

]جمّلة[  ِمْن  امُلْبتغى  الهدف  �شيكون  هذا  االأ�شياء.  ُكلِّ 

ّم اإلينا، وكان  مل. لقد طلبُت من ِمي�شو اأْن ين�شَ
ّ
ة الر ِح�شّ

فاإيّن  ولذا   ،
ّ
الّت�شكيلي �ْشم 

َّ
الر اأُماِر�ُس  ُعدُت  ما  جواُبه: 

بالكلمات  املتعّلق  اقرتاحك  ِبِجّدية  اآُخَذ  اأْن  و�شك  على 

اأّما  قاله...  ما  على  ُنوافق  اأْن  ينبغي  َلُرّبا  املطبوعة... 

فاإّن  د،  للرّتدُّ ر  امُلَنظِّ الو�شاو�س،  رُجُل  غرونييه،  جان 

عبة تفر�ُس عليه نف�َشها حني يرغب  ُمقّدماٍت طويلة و�شَ

له من  يف اختيار وجبٍة يف مطعم، اأو يف حتديد ما ُيف�شّ

اأّي جانب  برامج. يف  �شينما من  قاعُة  ه  تْعِر�شُ ما  بني 

هنالك حاجز،  يكْن  مْل  اإذا  اأّما  ؟  ّ ال�رصَّ ُيوَجد  احلاجز  من 

من  الّنوع  ذلك  من  اإّنه  اأكرب.  قلًقا  له  ُي�َشّبُب  فاالختيار 

على  راِق�شاٍت  يتزّوجوا  اأْن  لهم  ينبغي  الذين  الّنا�س 

�َشْهر  يق�شوا  واأْن  بو 
َّ
بالر ُم�شاباٍت  االأ�شابع  روؤو�ِس 

كة.
ّ
الع�شل على ِرماٍل متحر

j h j

دون  ومن  للح�شابات،  اإخ�شاعها  دون  من  احلياة،   

تاأجيل وال �شمانات.

j h j

اأدبّية.  لغاية  قلًما  م�ِشَك  اأُ اأْن  فاأكرث  اأكرث   
ّ
علي ي�شعب   

�شذرة،  اأو  خلاطرة  العنان  اأطلق  متباعدة،  اأوقاٍت  ففي 

على  ُنِق�َشْت  كتاباٍت  اإىل  الوالدة،  قبل  ا  ِمَّ حننٌي  وبي 

ا اأواُن العودة اإليها. خور، يبدو يل اأّنُه اآن حقًّ ال�شّ

j h j

 قراأُت ]جمموعة[�رصخات جلوي�س من�شور.

ِبا  المباالتها  من  ت�شتِمدُّها  التي  وبالُقّوة  تهّيوؤ،  بال   

ْعر، متنح جوي�س من�شور �شوًتا  يخ�ّس املعايري يف ال�شِّ

ِلُردود فعلها. نحُن فعال اأماَم جماٍل للكالم الَفورّي الذي 

َكِلُمُه  ُع�شو  فِلُكلِّ  فيه.  انقطاَع  ال  للج�شد  امتداًدا  ُل  ُي�شكِّ

الّن�شو�س  هذه  يف  دم.  ببقعِة  ُن�شٍغ،  باندفاعِة  ال�ّشبيه 

وتنتظم  اإماَتٌة.  هي  تعرَيٍة  كلُّ  �شة،  واملتوحِّ اللذيذة 

َوِلَعٍة  فيزيقّية  ِبعنِف حياٍة  ارتباطها  ور من خالل  ال�شّ

بتدمري ذاِتها. 

:
ّ
 هكذا نقفز من رّد فعل كابو�ِشي

  ُكْنُت اأ�رصخ من دون اأن اأفتح فمي

 اأفتح راأ�شي ِللَّْيل
ْ
  كي

 الّطابع لكائن ما:
ّ
 اإىل البورتريه الربقي

 ... امراأة غنّية بال نقي�شة وال �شدر.

اإىل  يوؤّدي  ّما  باملطرقة،  هذا فظاظٌة و�رصٌب  ُكلِّ   يف 

مكمَة  ُي�ْشِبه  ما  اإال  فيها  َيُبتُّ  ال  ا�ْشِتْبدادّية  مواقف 

طرين االآ�رِصين االآتيني)2(: تفتي�س. وهكذا، فنحن نقراأ ال�شَّ

  لقْد راأْيُتَك تذبُح الّديك. 

والق�شوة  اجلنائي.  الّتحقيق  قلب  يف  اأنُف�شنا  جند  هنا، 

غالًبا  ولكّنها  اأحياًنا  ُتْلَجم  التي  ارية،  ال�شّ فِلّية  الطِّ

كّل  على  لبها  خِمْ اآثار  ترتُك  َجَذل،  منبَع  تكون  ما 

َترفيهية  َبحرية  رحلة  يف  اأترغُب  املجموعة.  ق�شائد 

ِباأوقيانو�شيا؟ َرْهن اإ�شارِتك، اإذن، جُزُر االأمرا�س:

 حيُث جمذومون هم البّبغاوات.

يف  من�شور  جوي�س  َت�شُقط  اأْن  حلظة  اأَّي  يف  يحدُث  ال   

حّتى  ي�شتميُلَها  وال  بل  العواطف،  ا�ْشتثارة  اأو  اخَلطابة 

بُي�رْصٍ  مكاَنها  تاأخُذ  اإّنها  اجِلّدي.  ْعِرّي  ال�شِّ االجتهاد 

ِبحبوٍر،  التي،  تلك،  وداء 
ّ
ال�ش الُفكاهة  جمعّية  يف  ُمْذِهل 

وِبتف�شيٍل، ُتكافئ احلياة على �رصوِرها. 

j h j

لقْد َعَرْفُت اإيف تانغي)1( جيًِّدا ويبدو يل من غري املعقول 
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اأْن يكوَن قد مات. لقْد راأْيُته وهو يتقّدم يف خطٍّ ُم�شتقيم، 

من دون اأْن يرى االأ�شياء ذاِت احل�شور املبا�رص، كما لو 

ا  اأّن العامَلَ باٌب مفتوح. فلُرّبا بدا له اأّن املوت هو اأي�شً

باٌب مفتوح، اأو م�شاألُة منظوٍر ُم�ْشَتَحبَّة. والكحول، الذي 

كاَن  ُت�شاهى،  ال  وبكّمياٍت  ٍع  نُّ َت�شَ بال  يتعاطاه،  كان 

بُِّب روؤَيُتنا نحن  يجعُل َغيًما خفيًفا ُيَجلُِّل دخيلَته، وُي�شَ

ال روؤيُته هو. 

j h j

امُلتاأَّجج برتك املكان، لوقت ما، للعقل  العقل  م 
ّ
فليتكر

امُلَتَحفِّظ.

j h j

ولتنب�شَط  ًزا، 
ِّ
وُمَتَحر ًما  ُمَتَجهِّ مي�ُشو  ]هرني[  جاءنا 

قبل  م�شى،  وقد  عديدة.  ُم�ْشِم�شة  اأّياٌم  لزمت  اأ�شاريُره، 

اأََمٌل مكتوم يف  ودان، يحدوه 
ّ
ال�ش اجّتاه  اأّيام، يف  ع�رصة 

ال  كوَنه  فيه  ِحبُّ  اأُ كم�شت�شاٍر-�شاِحٍر.  اْخِتياُرُه  َيِتمَّ  اأْن 

يغِفُر للّنا�س الّتباُعد الذي ُيقيمونه مع الفّن )...(. 

j h j

�س.  يُة امُلتوحِّ  َهْدُم َق�رْصٍ من اأْجِل اأْخِذ ِم�ْشمار، تلَك خا�شّ

)ِتيوفيل غوتييه( 

j h j

من  ْفعة 
ِّ
الر َذُوو  كان  القدية،  روما  ويف  اليابان  يف   

ف على تلك الّلحظة ومتييَزها: 
ّ
الّنا�س ي�شتطيعون الّتعر

ِب�شورة  يختفوا  اأْن  خاللها  ينبغي  التي  اللحظة  اأعني 

ُمرَهفة، قبل اأْن َيْهِوَي احُللم اإىل احَل�شي�س. اأّما جُمتَمُعنا، 

اأ�شلحَته يف وجِه الفرد، فهو ال  ُي�ْشِهر طيلَة الوقِت  الذي 

ِلذاِته  َع  َفَي�شَ باإرادته،  االن�شحاب  يتوّخى  اأْن  له  يْغِفُر 

ة. اإّننا نعلم اأّن املجتمع يرتاُب يف ذوي  نهايًة ُمتح�رصِّ

ل تعا�َشًة ُيكُنُه فهُمها  الكينونة امُلتناِغمة، ذلك اأّنُه ُيَف�شِّ

َء ُيَكدُِّر 
ْ
ًة عليه. لكْن ال �شي على �شعادٍة تبقى داللُتها َخِفيَّ

عة. فِّ ْفَوه، يف احلقيقة، اأكرث من ِحواٍر َتْقَطُعُه َمْوَتٌة ُمرَتَ �شَ

اأُخرى. فما هو طيِّب يف  ًة 
ّ
اأن ُيعاَد مر  ال �شيء ي�شتحّق 

.
ّ
االإن�شان، يقول ُجوَهاْنُدو، هو دائًما ا�ْشِتْثنائي

على  ح�شارة  اإن�شاء  اإعادة  يف  لي�َس  ُرّبا،  امُل�شكل،   

خرائب ح�شارتنا، ولكْن يف منع االإن�شان من اأن ُي�شِبح، 

ا لوعوِده، ويف احليلولة دون اأن  بالّن�شبة لنف�ِشه، نقي�شً

ِبحركِة  اإن�شائها،  على  يعمل  التي  املجتمعات  تدهمه 

االإن�شان  بني  على  كان  فاإذا  عليه.  ينغلق  اأر�شي  باٍب 

ال من اأجل اأْن ي�شعوا اإىل حتقيق رغباتهم،  اأن يحلموا اأوَّ

اأنف�شهم  فيجدوا  احلاملون  ي�شتيقظ  اأْن  بعُد،  يجُب،  فال 

ما  اأنا�ُس  �شيكونه  الذي  ما  يعرف  اأحد  ال  قف�س.  يف 

طويل،  لزمن  يتجاهلوا،  اأْن  اأََي�َشُعُهْم  عامَلنا.  نهاية  بعد 

االجتماعّية،  تراُتباتنا  �رصوِب  يف  ِحكة  امُل�شْ اجلوانب 

جمتمعاتنا.  بني  امُلْن�َشاأَة  للحدود  امُلْحزن  والّطابِع 

كذلك،  وب�شفتهم  الالاأحد،  �شاللِة  من  ا،  حقًّ �شَيُكونون 

ينبغي اأْن يكونوا ذوي مناعة اإزاء االأعمال التي تِتّم على 

بول. ِع الطُّ
ْ
اإيقاع َقر

ِمن: »تاأّمل يف قاعة انتظار« )1960- 1973(

هومريو�س، من كان؟ �شيٌخ ُم�ِشّن؟ َدْعَك مْن هذا. لقد كان 

�ِشنِّ  اإّنُه يف  ُيغّني.  َوحل زمانه وهو  يتقدَّم يف  �شخ�شا 

ْبح امُلعلنة عن بدِء االأ�شياء. ْي�س الذي ِلنجمة ال�شُّ الطَّ

َم�سِّ جميلته، وجتتاُحه  وداْنتي؟ عا�ِشٌق ال يجروؤ على   

رع�شٌة ال تنتهي ما اإْن يقرتب من م�شكنها.

ُغ يف الع�شب 
ّ
 اأّما �شك�شبري، فاجلميع يعلم اأّنُه كان يتمر

متلّفًظا بكلماٍت ُمْبَهمة.

j h j

ا من  ِجدًّ )...(  يف حدائق »الفيال بورغيزي«)3(، قريًبا   

حركة  بفعل  مياُهها  ُتبقبُق  التي  غرية  ال�شّ الُبحرية 

)4( ِبحاِجٍز من اخُل�رْصة، 
ّ
البّط، ومنف�شال عن الفردو�شي

ُيحاول،  اأّنُه  ويبدو  الُع�شب  على  �شوقي5  اأحمد  يجل�س 

من  �شتارة  خلف  من  بب�رصه،  ُيحيَط  اأْن  جدوى،  دون 

اأْن  �ُس من  االأغ�شان، با تبدو عليه روما. واملرء يتوجَّ

َيقرِتَب منُه كثرًيا، فكما لو اأّن حركًة ما، خرقاء اأو غري 

ِله. ُمالئمة، �شتكون كافيًة الإخراجه من تاأمُّ

اأحمد  بتْثبيِت  قريب  وقت  منذ  روما  بلدّية  قامْت  لقد 

احُللم،  اإىل  لالن�رصاف  املالئم  الو�شع  هذا  يف  �شوقي 

وبايروْن.  بعيٍد عن غوته  جاٍت عابقٍة، غرَي 
ْ
َبر ُماًطا 

وفيما وراء هذا التَّقدير امُلْزَجى اإىل ال�ّشاعر، فاإّن اللغة 

ُم يف �شخ�شه )...(. 
َّ
العربّية هي التي ُتَكر

الهوام�ش

باجلن�شّية  �َس  جتنَّ يايل، 
ّ
�شور فرن�شي  اٌم 

ّ
ور�ش  

ٌّ
ت�شكيلي اٌم 

ّ
ر�ش تانغي:  اإيف   -1

االأمريكية. 

»حيُث  و-  الّديك«  تذبُح  راأْيُتَك  لقْد   «  - هما:  املق�شودان،  طران 
ّ
ال�ش  -2

جمذومون هم البّبغاوات«، وهما لي�شا متواليني متاما.

روما،  بدينة  متالحمة  حدائق  ت�شمية  هذه  بورغيزي:  الفيال  حدائق   -3

امتداُدها ثمانون هكتارا. 

4- الفردو�شي: �شاعر فار�شي �شهري )932 – 1020م(، موؤلِّف »ال�ّشاهنامة«. 

5- املق�شود، طبًعا، متثاٌل الأحمد �شوقي.  
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1

Freedom Flo�(  »2 احلري »اأ�شطول  مع  ذاهبة  اأنا  ةملاذا 

اأن  tilla 2( اإىل غزة؟ اأطرح هذا ال�شوؤال على نف�شي، برغم 

اجلواب لن يكون اإال: وماذا اأفعل غري هذا؟ اأنا يف ال�شابعة 

واأنا  ومثمرة،  ثرية  حياة  بالفعل  ع�شت  االآن،  وال�شتني 

را�شية بها وعنها. ويبدو يل يف فرتة ال�شيخوخة هذه اأنه 

من اخلري للمراأة اأن حت�شد ثمار تفهمها ملا هو ذو قيمة، 

واأن ت�شيعه، ال �شيما بني ال�شباب. واإال، فكيف يتعلمون؟

بع�س هذه احلكاية كتبته من قبل، ولكنني اإذ اأريد اأن اأكمله، 

م�شطرة اأن اأجلاأ اإىل التكرار: 

ماتت   2008 �شنة  دي�شمرب  من  والع�رصين  ال�شابع  يف 

، يف الوقت الذي بداأ فيه اجلي�س االإ�رصائيلي 
ّ
اإحدى �شقيقتي

ي�شتمر  �شوف  هجوم  يف  غزة  قطاع  على  الكثيف  ق�شفه 

وحياتها  مني،  اأكرب  كانت  وليلة.  يوما  وع�رصين  الثنني 

كلها ق�شتها عمليا وهي مري�شة. وكم ف�شلت بني روحينا 

االأنواع، ولكن بقي احلب. وحتى على  ال�شغوط من جميع 

قطعة  اأن  وفاتها  عند  �شعرت  وبينها،  بيني  الق�شي  البعد 

اليوم  مني �شاعت. كان مذهال، ذلك احلزن. ثم عرفت يف 

الق�شف،  بناتها اخلم�س يف  امراأة يف غزة فقدت  اأن  نف�شه 

على  يل  فخطر  الوعي.  عن  غائبة  كانت  نف�شها  هي  واأنها 

اأكن  واإن  اإنني  لها  واأقول  اإليها  اأذهب  اأن  بد  ال  اأنني  الفور 

بع�س  ثمن  �رصائبي  خالل  من  دفعت  اأكن  واإن  اأمريكية، 

اأ�شلحة الدمار ال�شامل الوح�شية التي انهمرت على اأ�رصتها، 

فاإنني ال اأقر تدمري حياتها، وال اأر�شى لها اإن هي عا�شت 

بهذا احلزن.

التي  الفل�شطينية  املناطق  اإىل  االأوىل  رحلتي  كانت  تلك 

ت�شيطر عليها اإ�رصائيل.

وما وجدته هناك اأخر�شني، واألهمني كتابا �شغريا هو »قهر 

اخلر�س: �شاعرة يف مواجهة اأهوال رواندا والكوجنو ال�رصقية 

 
َّ
وفل�شطني/اإ�رصائيل«. كنت على مدار �شهور قد ا�شتحال علي

الكالم عما �شعرت به واأنا اأم�شي ماذية اأطالال كانت من 

راأيت  ومدار�س.  ومكتبات  وم�شت�شفيات  نا�س  بيوت  قبل 

اإليها بيوتهم والتي  اآلت  التي  عجائز جال�شني يف اخلرائب 

اأنفقوا على اإقامتها اأحقابا من حياتهم وجهدهم ومبتهم، 

اإىل  الداخل  من  يتعفنون  فهم  اأ�شيبوا  نا�س  عن  و�شمعت 

القنابل(.  يف  املوجودة   DIME دامي  مادة  )ب�شبب  اخلارج 

اأي�شا.  ال�شحي  ال�رصف  ونظام  ال�رصب،  مياه  نظام  دمروا 

مل يبق من املدر�شة االأمريكية غري تل من االأنقا�س. جل�شت 
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اأ�شياء  خم�شة  الياأ�س.  متلكني  وقد  اخلرائب،  و�شط  هناك 

يف  عليها  ال��ع��دوان  ينبغي  ال   � واحليوانات  الب�رص  بعد   �

واالأر�س.  وامل�شت�شفيات  واملدار�س  والبيوت،  املياه،  ظني: 

واجلي�س االإ�رصائيلي، عامدا متعمدا، حطم كل هذه االأ�شياء، 

وجعل من امل�شتحيل على ال�شعب الفل�شطيني اأن ينتفع بها.

الثانية.  للمرة  غزة  اإىل  طريقي  يف  كنت  عام،  قرابة  بعد 

يف القاهرة ذهبت ب�شحبة جودي اإيفانز Jodie Evans  من 

يف  م�شوؤول  مع  لنتكلم    CODE PINK بينك«  »كود  منظمة 

بدخول  لي�شمح  امل�شوؤول  ذلك  اإىل  تو�شلنا  االأحمر.  ال�شليب 

غزة الألف واأربعمائة �شخ�س جاءوا من �شتى اأرجاء االأر�س 

يف م�شرية لل�شالم من اأجل ال�شعب الفل�شطيني الذي اأرغمته 

عليه  اأنكرت  اإذ  احلمية«  »اتباع  على  االإ�رصائيلية  احلكومة 

الطعام والدواء والقدرة على الهروب من مب�شه يف قطاع 

غزة ال�شغري. كان امل�شوؤول �شخ�شا لطيفا، و�شعرت اأنه رجل 

طيب. ال اأظن اأنه مل يكن يبايل وهو ينبئنا اأنه لي�س بو�شعنا 

اإال اأن نر�شل بع�رصات فقط من االألف واأربعمائة �شخ�س اإىل 

وقدر  فقط،  واحدة  بدخول حافلة  اإال  م�شموحا  فلي�س  غزة، 

�شئيل من معونات اإن�شانية تبلغ قيمتها ماليني الدوالرات 

الرغم من  جمعتها كود بينك وغريها من املنظمات. على 

اأن اأبناء غزة يعانون بدرجة خطرة من �شوء التغذية )اأعني 

الطويل  �شنوات احل�شار  ب�شبب  الذين مل يوتوا منهم بعد( 

وب�شبب ت�شييق اخلناق عليهم، مل ي�شمح لنا بد يد العون 

كما  »الأنها«  والع�شري  كاحلليب  م�شاعدات  واإر�شال  اإليهم، 

قيل لنا »�شوائل«.

يف هذه ال�شنة، وبينما اأ�شاهد انتفا�شة الربيع العربي يف 

اإذا  اأت�شاءل  ما  كثريا  كنت  القاهرة،  بو�شط  التحرير  ميدان 

كان الرجل الذي قابلناه يف ال�شليب االأحمر ال يزال هناك، 

ما اإذا كان يتذكر زيارتنا، ويتذكر اإحلاح »جودي اإيفانز« 

والبائ�شني،  املر�شى  مل�شاعدة  اإذن  على  احل�شول  على 

مراأى  على  مثلما  منهم،  مراأى  على  اأبناوؤهم  حتطم  الذين 

من العامل كله. كنت اأمتنى لو كان هذه الرجل واحدا من 

بعد،  فيما  و�شهدوا  ال�شوارع،  يف  امل�شريات  اإىل  ان�شموا 

يف  نعم،  باأنه،  عليه،  وقب�س  مبارك  ح�شني  خلع  عندما 

ونتيح  )امل�رصي(  رفح  نفتح معرب  اأن  بد  ال  االأمر،  حقيقة 

الوحيد من فل�شطني  )فهذا هو املخرج  اأن يخرجوا  للنا�س 

الواقعة حتت ال�شيطرة االإ�رصائيلية(.

وبيوتهم،  اأج�شامهم  بناء  يعيدوا  اأن  للنا�س  يت�شنى  كيف 

وم�شت�شفياتهم ومدار�شهم وبناياتهم ال�شكنية، ووزاراتهم، 

اإذا  الزراعية،  ونظامي املاء وال�رصف لديهم، و�شوباتهم 

ال�شجن؟  خارج  من  اإليهم  املر�شلة  املواد  من  حرموا  هم 

يف  ي�شيطر  الذي  االإ�رصائيلي،  واجلي�س  ال�شوؤال.  هو  هذا 

مياه  على  كله  ال��دويل  وللقانون  لل�رصعية  �شافر  خرق 

يحاولون  من  يهاجم  غزة،  �شاحل  قبالة  املتو�شط  البحر 

ال�شلع  على  املفرو�س  احل�شار  ك�رص  والقوارب  الب�رص  من 

واملواد اخلام.

ابريل  يف  الفل�شطيني  لل�شعب  بها  قمت  زيارة  اآخر  كانت 

موؤمتر  �شمن  ملحا�رصة  دعيت  حينما   ،2011 �شنة 

»تيديك�س رام اهلل« TEDxRamallah الذي اأقيم يف بيت حلم. 

بعد ذلك اليوم الطويل واملده�س الذي م�شى يف اجتماع 

 � ان�شممت  الفل�شطينيني،  والفنانني  للنا�شطني  واإن�شات 

فل�شطني«  »احتفالية  اإىل   � اأظن  فيما  اليوتيوب  من خالل 

Palfest وهي عبارة عن مهرجان اأدبي يقام كل عام، حيث 

واملو�شيقيني  وال�شعراء  الكتاب  من  جمموعة  حافلة  تقل 

ال�شفة  داخل  بلدة  اإىل  بلدة  من  بهم  وتتنقل  والفنانني 

النا�س.  من  لهم  يظهر  من  مع  للتفاعل  املحتلة  الغربية 

وفيما كنت اأفعل هذا، اأو�شك اخلر�س اأن يعاودين مرة اأخرى 

حيال ما كنت اأمر به.

Kaleo Lar�  يف اأول االأمر دخلت اأنا وزميلي »كاليو الر�شن«

اإ�رصائيل(  اإىل  الدخول  son  فل�شطني )وهذا ما ال يتم بدون 

الفندق،  ان، ويف 
ّ
اأ�شال، ونحن يف عم االأردن.  قادمني من 

�شيعاد  الذي  اختفى كمبيوتري،  اأن  حدث بطريقة غام�شة 

اإيلَّ فيما بعد يف رام اهلل وقد ميت منه كل االإ�شارات اإىل 

ثم  قادمة.  لفعاليات  ترتيبات  من  باإ�رصائيل  يت�شل  ما 

هنالك،  احل��دودي.  األنبي  ج�رص  عبور  جتربة  هنالك  كانت 

�شعرنا  عربي،  �شائق  مع  تفتي�س  حاجز  اأول  نعرب  وفيما 

بالتغري. �شار ال�شائق اأ�شد حذرا وتوترا. موؤكد اأنه عرف من 

اأن ي�شوق بنا،  اأنه لن يكون بو�شعه  اأحد اجلنود امل�شلحني  

من  االآخر  اجلانب  على  املنتظرة  احلافلة  اإىل  وباأمتعتنا، 

املبنى، والتي �شوف تقلنا فيما كنا ناأمل اإىل  فل�شطني، بل 

اأن  علينا  اأن  يعني  ال�شارع. وذلك كان  ينزلنا يف  اأن  عليه 

جنر اأمتعة ثقيلة مل�شافة ال باأ�س بها اأبدا، دون م�شاعدة من 

اأية فكرة عن  اأحد. مل تكن لدينا  اإر�شاد من  �شائقنا، ودون 

مو�شعنا بال�شبط، وعما ينبغي اأن نفعله الحقا. ومع ذلك 

فقد تعلمنا اأننا لو قمنا بزيارة اأخرى اإىل فل�شطني وكانت 

اأال نح�رص  فعلينا  االإ�رصائيلية،  ال�شيطرة  بعد من  تتحرر  مل 

حقائب ثقيلة.
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اأنا بجد ال  اأده�شتني مرة حني قالت »خالتي:  اأخت  يل ابنة 

هي  تعي�س  العن�رصي«.  التمييز  هذا،  احتملتم  كيف  اأتخيل 

وزوجها يف اجلنوب االأمريكي، يف �شالم فيما يبدو، يف حي  

خمتلط عرقيا ما كان يكن التفكري يف وجوده قبل اأربعني 

لتواأمني،  اأب��وان  اأنهما  بها  ينعمان  التي  النعم  ومن  عاما. 

واجلفاف،  الفي�شانات،  موجات  وبا�شتثناء  حديثا،  ول��دا 

جيم  قوانني  اأ�شبحت  بعدما  االآن  اأنهما  يبدو  والعوا�شف، 

التاريخ يعي�شان حياة خمتلفة  Jim Crow )1( يف ذمة  كراو 

كل االختالف، تف�شل حياة ال�شود التي ع�شتها اأنا يف �شبابي.

ومع ذلك، وفيما كنا نبداأ عبور ج�رص األينبي، يف طريقنا اإىل 

فل�شطني، بداأت اأرغب لو اأن ابنة اأختي �  امللبوخة بتواأميها 

حتى عنقها � ترى امل�شهد معي. فقد كان ذلك ماثال متاما 

للرجوع اإىل ما�شينا الذي كنا عليه اأيام التمييز العن�رصي 

ق�شوة  من  عليه  كانت  با  املتحدة(  ال��والي��ات  )اأبارتيد 

جتاهنا نحن امللونني »املواطنني« من الدرجة اخلام�شة. 

اإىل  ال��دخ��ول  اخ��رتن��ا  ق��د  م��ا  بطريقة  اأن��ن��ا  اأدرك��ن��ا  اأوال، 

العرب  ي�شتخدمها  والتي  اإ�رصائيل  حتتلها  التي  »املناطق« 

باالأ�شا�س. وما كان لنا، وقد �رصنا بينهم، اأن ن�شمع كلمة 

طيبة اأو نلقى نظرة طيبة على مدى �شاعات تالية. عوملنا 

على الفور وكاأننا اأغبياء ال نفهم ما يقال لنا: لوقت طويل 

لنا  ي�شار  كان  علينا.  تختلطان  والعربية  العربية  كانت 

ي�شريون  كانوا  والذين  �شباك،  اإىل  وهناك  �شباك،  اإىل  هنا 

كانوا ن�شاء ورجاال يتكلمون يف زجمرة وح�رصجة. كل تلك 

ال�شبابيك كانت تقوم بتح�شيل النقود. اأخريا، �شققنا طريقنا 

اإىل احلافلة التي كانت تنتظر بالفعل منذ وقت طويل، هناك 

حتت ال�شم�س احلارة، واملحرك متوقف، والنا�س تروح على 

وجوهها، وبع�شهم معه اأطفال �شغار. وما كان بو�شع االأم 

التي بداخلي اإال اأن تالحظ اأنه ال يوجد اأي�شا مكان يتبول 

فيه ال�شغار اإن ا�شطروا اإىل ذلك.

بعد انتظار طويل بال �شبب، حتركت احلافلة. تقدمت عابرة 

�شتة حواجز تفتي�شية، متوقفة عند كل واحد منها للتفتي�س، 

قبل اأن تنطلق ببطء اإىل احلاجز التايل، اإىل اأن و�شلنا اأخريا 

النهاية. )حرية(. حقائبنا ذهبت يف طريق، ونحن يف  اإىل 

اآخر. لو اأن هذا ج�رص، فاأين هو املاء؟ هكذا ت�شاءلت »املائية« 

التي بداخلي. يف حلظة ما خ�شعنا نحن واأمتعتنا لتفتي�س 

دقيق من �شباب فيهم من الوقاحة والعدائية الكثري. اأخذوا 

من مفظتي كل عملة اأردنية فيها. ال�شابات منهم بالذات 

)الرجال  العرب  يف  ي�رصخن  كن  حقيقية:  �شدمة  يل  كن 

منهم والن�شاء، وال�شيوخ واالأطفال( كما لو كن ن�شني كيف 

رون 
َ
يكلمن الب�رص. كن ياأمرنهم بطريقة مل اأر امللونني يوؤم

بها على مدار جيلني.

ال�شفر،  ج��وازات  منا  اأخذ  قد  احلافلة  يف  ما  �شخ�س  كان 

اأن نقف يف طوابري طويلة، كل من فيها عرب،  وطلب منا 

تنتهي اإىل عدد من ال�شبابيك. وفعلنا هذا، ونحن نعمد اإىل 

اجللو�س كلما ا�شتطعنا ذلك، ملدة ت�شع �شاعات. وملا مل تكن 

ماء.  زجاجة  ولو  اأ�شرتي  اأن  اأ�شتطع  مل  اأردنية،  نقود  معي 

زجاجة  فل�شطينية  ام��راأة  يل  ا�شرتت  اأن  حظي  ح�شن  ومن 

عر�شتها  اأمريكية  نقودا  مقابلها  تاأخذ  اأن  ورف�شت  ماء، 

عليها. وكانت تتخلل انتظارنا هذا ماوالت مبطة لفهم 

هنا  نقف  اأن  ينبغي  هل  التحديد.  وجه  على  منا  املطلوب 

اأزال  ال  )كنت  قارب؟  �شتكون هناك حافلة؟  اأم هناك؟ هل 

اأتوقع اأن يكون هناك نهر ما دمنا على ج�رص( كنا نحاول 

�شوف  واأن��ه  ليقلنا،  مبعوثا  �شخ�شا  هناك  اأن  نو�شح  اأن 

يذهب اإذا مل يجدنا ب�رصعة. وبلغ انتظارنا اأربع �شاعات من 

التحقيقات.

كانوا  طفلة،  كنت  عندما  اجلنوبية  املتحدة  الواليات  يف 

يقولون: ولد، اأو بنت، اأريد اأن اأتكلم معك. وكان ذلك معناه 

اإن  �شتفزع  االأنظار  اأن  اأو معناه  االأنظار.  �شتختفي عن  اأنك 

هي وقعت عليك من فرط ما حلق بك من �رص وما لقيت من 

�رصب حتى لتتمنى لو اأن تلك االأنظار مل تكن وقعت عليك. اأو 

معناه ... ما علينا. كانت هناك �شابة بدت يل جذابة اإىل اأن 

بداأت ت�شجرين )باالإجنليزية( باالأ�شئلة عن املكان الذي اأنا 

اإليه واالأ�شخا�س الذين �شاأقابلهم، ثم اإن هذا ال�شابة  ذاهبة 
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م�شتخدمة  الريا�شة  نوعا من  يبدو يل متار�س  فيما  راحت 

جواز �شفري فتنتقل به من هنا اإىل هناك خمتفية به وراء 

احلواجز التي تف�شل مكان االنتظار عن بقية املبنى. كنت قد 

انتهيت من ملء ا�شتمارة قلت فيها كل ما اأعرفه عن نف�شي 

وعن رحلتي. ولكنني مل اأدرج فيها عنوان بريدي االإلكرتوين 

وقد قلت لنف�شي: ومن هنا �شريا�شلني عرب الربيد االإلكرتوين؟ 

لكن ال، اأتاين �شاب يف �شيق �شديد وطلب مني اإ�شافة هذه 

من  ذلك  قلت  اإييل.  لدي  لي�س  اإنه  قلت  وكذبت:  املعلومة. 

يكفي  عمرها  ام��راأة  حرج  ورفيقي  اأن��ا  علي  الأوف��ر  ناحية 

اأن تقول: ال  ال�شاب حني ت�شطر  متاما الأن تكون جدة لهذا 

بحاجة  اأكن  مل  يبدو  فيما  ولكنني  اإييلي.  اأعطيك  اأن  اأريد 

اإىل هذا. فقد عقب على كذبي قائال اإن لديه و�شائل يح�شل 

بها على االإييل واإنه لي�س بحاجة اإىل م�شاعدتي. قلت: لكن 

ملاذا ينبغي اأن اأعطيك اإييلي؟ فرد قائال: الأنك لو مل تفعلي 

اأن  البلد. قال ذلك بُفجر حملني  هذا فلن ن�شمح لك بدخول 

اأت�شاءل: هل اأمه موافقة على الرتبية ال�شيئة لهذا الولد؟

اأ�شار  �شاعات.  الأربع  معي  الذي حقق  هو  »الولد«  ذلك  كان 

يل اأن اأجته اإىل غرفة وراء مكان االنتظار، ومل يخرب رفيقي 

ذلك  فكان  فيه،  احتجازي  �شيتم  ال��ذي  باملو�شع  كاليو 

و�شغرية،  كبرية  كل  يف  عذبني  عليه.  �شديدا  عبئا  بالطبع 

�شاألني عن بيانات �شيا�شية كان ي�شتعر�شها على الكمبيوتر 

يهودية  بفنانة  ذكرين كثريا  اأمرها.  ن�شيت  نف�شي  اأنا  وكنت 

ا�شمها »وندي كادن« Wendy Cadden كانت �شديقة يل. داكنة 

ال�شعر، نحيلة، كان يف �شن يجعله منا�شبا كاأخ اأ�شغر لها، اأو 

ربا ابن، اأو حتى حفيد، رحت اأفكر يف هذا، ركزت تفكريي 

عليه، يف حني ا�شتمر هو، ب�شيء من االأدب االآن، ولكنه كان 

 على اأن 
ّ
ال يزال امل�شوؤول امل�شتحوذ على جواز �شفري امل�رص

اأبقي كل ما يخ�شني خارج مكتبه با�شتثناء ما اأرتديه.

اإليه كما كان يكن  اأنظر  بداأت  وقد  له،  قلت  ما  يف حلظة 

اأن اأنظر اإىل ابني )املنحرف(: اأال تدرك اأن هذا ال�شلوك، اأي 

االنتظار  ال�شغار على  والن�شاء واالأطفال  للعجائز  اإرغامك 

اإىل  زي���ارة  جم��رد  ي�شتجدون  وه��م  طويلة،  ط��واب��ري  يف 

ال�شلوك خطاأ وغري الئق منك؟  اأن هذا  اأال تدرك  عائالتهم، 

مل اأ�شتطع اأن اأحمل نف�شي على و�شفه بالعن�رصي ولكنني 

 � واملهدد  وامل�شيء  املهني   � ال�شلوك  هذا  اأن  تظن  اأال  قلت: 

؟ وكنت   German�esque االأملانوي   اإىل  اأقرب  تبدو  يجعلك 

اأواخر الثالثينيات  اأعني االأملانوي بعناها الذي كان يف 

يبد  مل  ولالأ�شف.  الراهن.  بعناها  ال  االأربعينيات  واأوائ��ل 

عليه اأي نوع من املباالة.

غادرت مكتبه، وقد �شاألته عن ا�شمه، وهو نري Near واإن 

وقادين   ،Nay-ear اإير  مالة[  ]باألف  ناي  ينطق  كان 

املرة.  اآخر يرتدي زيا ر�شميا هذه   
ٌ

�شاب ازدراء وا�شح  يف 

التي كنت  االأ�شئلة نف�شها  ي�شاألني  �شفري وبداأ  اأم�شك جواز 

ق�شيت اأربع �شاعات اأجيب عنها. كنت يف ذلك الوقت اأ�شعر 

باحلر واجلوع، فقلت يف غ�شب: عارف؟ اأنا موافقة. اأنتم ال 

اأعطني جواز  اأدخلها.  اأن  اأريد  ال  واأنا  بلدكم  تريدونني يف 

�شفري و�شوف اأرجع اإىل بلدي. قلت اأي�شا: اأال تخجلون من 

اأنف�شكم واأنتم تقابلون �شيفة على بلدكم بثل هذه الوقاحة؟ 

كان يبدو يف الثامنة ع�رصة، وبدا عليه عدم االرتياح ما 

قلت. ت�شاءلت: اأمل يعد لفكرة اخلجل مكان اأ�شال؟

يف  واالنتظار  الوقاحة،  تلك  كل  اإن  يل  �شيقال  بعد،  فيما 

واختفاء احلمامات  املياه،  الطويلة، وعدم وجود  الطوابري 

امل�شايقات،  اأ�شكال  و�شتى  احلافالت،  من  النزول  بجرد 

واإرغام احلافالت على االنتظار بال�شاعات قبل اأن تتحرك، 

هي جميعها جزء من خطة ملنع اأي �شخ�س ياأتي عرب تلك 

البوابة من التفكري يف الرجوع مرة اأخرى اإىل ذلك!

من  حت�رصي  مل  ملاذا  ي�شاألني:  وهو  اإي��ر«  »ناي  وتذكرت 

خالل تل اأبيب؟ وكاأنا كان يكن اأن اأجنب نف�شي نزرا من 

العذاب العربي. لكنني يف واقع االأمر كنت �شعيدة اأننا �شلكنا 

طريق العرب، كان ذلك اأ�شبه باجللو�س مع اأبويَّ واأجدادي 

يف غرف انتظار اجلنوب وحافالته ومطات قطاراته، تلك 

التي كانت تخ�ش�س للملونني على هذا االأ�شا�س العن�رصي. 

بل اإنني فرحت الأنني اأنا وكاليو مل نعرف اأن هناك م�شارا 

لكبار الزوار ]ال� VIP[ واأن كثريا من االأثرياء العرب االأ�شغر 

منا �شنا كانوا ي�شتخدمونه. بل اإن البع�س منهم جاء اإلينا 

يريد منا توقيعا يف االأوتوجراف )!( مو�شحني لنا اأنه كان 

ارتياح  اأن جنل�س معهم يف  بو�شعنا يف مقابل ر�شم معني 

اأنها كانت حتتوي  ات�شح  بداخل قاعة �شغرية  اأرائك  على 

اأي�شا على حانة. 

عندما حان وقت ال�شماح لنا بغادرة »املحطة االإ�رصائيلية« 

األنبي،  ج�رص  ملعرب  الفل�شطينيني  االأ�شدقاء  ت�شمية  بح�شب 

الوقت  وكان  غ��ادرت.  قد  لتقلنا  املر�شلة  ال�شاحنة  كانت 

متاأخرا من الليل. اأقلنا تاك�شي وانطلق. مل تكن لدينا فكرة 

من  قريبا  كان  القمر  ولكن  فيه  نحن  ال��ذي  املو�شع  عن 

اأين  اأعرف  ال  حني  �شيما  ال  والقمر،  فاتنا.  بدرا  االكتمال 

اأنا، يذّكرين ب�»�شوجرنر تروث« التي �شلبت اأوالدها ليباعوا 
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وهي عبدة: فقالت لهم اأنا �شوف اأنظر للقمر واأنتم تنظرون 

للقمر، اأو �شيئا بهذا املعنى.

اأن  يت�شنى يل  �شوف  »اأ�شطول احلرية 2«،  بعد جتربة  ربا 

اأكتب عن الت�شامن وال�شداقة اللذين راأيناهما بني ال�شعراء 

ولكن  العرب،  من  كان  واأغلبهم  قابلناهم  الذين  والكتاب 

كان بينهم اأي�شا يهود وفل�شطينيون واأمريكيون. واأحب اأن 

اأتكلم عن بع�س االكت�شافات غري املاألوفة التي اكت�شفناها: 

مثل كم من امل�شيحيني الفل�شطينيني الذين ال يزالون هناك 

يف »االأر�س املقد�شة« ومدى الطيبة التي اأظهرها بع�شهم 

العامل  اأرجاء  اأن ترى ب�رصا من �شتى  جتاهنا. كم هو فريد 

اإن  يقال  التي  املهد  وكني�شة  املهد،  ميدان  على  يتهافتون 

ي�شوع ولد فيها، دونا مباالة تذكر باأن ي�شوع الفل�شطيني 

جم�شدا يف مواطنيه من اأبناء هذا الزمن ال يزال معلقا على 

املقد�شة«  »االأر���س  جتعل  اال�شتهالكية  لزوجة  ال�شليب. 

الوقت ودونا هوادة.  ت�شويقها طوال  �شوقا �شغرية، ويتم 

كالطوفان.  والتايوانية  ال�شينية  املنتجات  عليها  وتنهال 

مت  مالت  يتلكون  كانوا  الذين  الفل�شطينيني  من  وكثري 

التي  نف�شها،  االأر�س  حتى  املميزة.  املناطق  من  اإبعادهم 

امتهنت  الوحيدة،  املقد�شة  االأر���س  تعد  عام  الأل��ف  ظلت 

وابتذلت. قلبي اأوجعني عليها. اأي كارثة تنالها حني تنال 

هذه ال�شهرة، ال متر عليك حلظة اإال وعلى وجهك قدم تدب. 

االأر�س املقد�شة حقا هي التي يف االأفئدة، هذا ظني، وهذه 

مقد�شة،  االأر���س،  كل  االأر���س،  اإن  ثم  احلقة.  اأور�شليم  هي 

وبو�شع كل امرئ اأن يتعبد حيث ي�شاء. )وطبعا هذه فكرة ال 

يكن اأن تتحول اإىل فلو�س( اإنا اأنا اأ�شتطرد.

خم�ش�شة  ط��رق  م��ن  اأق���رتب  واأن���ا  اأخ��ت��ي  ابنة  يف  فكرت 

الفل�شطينيني.  بالعرب  مالأى  �شاحنة  يف  فقط«،  »لليهود 

توقف �شائقنا ينتظر ال�شاحنة التي حتمل اللوحات املعدنية 

ذات اللون املنا�شب )التي �شننتقل اإليها فيت�شنى لنا املرور 

خ�رصاء،  املعدنية  الفل�شطينيني  لوحات  اليهود(.  طرق  يف 

ولوحات االإ�رصائيليني �شفراء. احلقيقة اأننا يف الليلة التي 

و�شلنا فيها الحظنا اأن �شائق التاك�شي ينحرف عن الطريق 

طريق  اإىل  االأمريكي  املظهر  ذي  اجلديد  الكبري  ال�رصيع 

مزدحم متوا�شع وملا وجده مغلقا متاما، غمغم وهو يدور 

يف انعطافة خطرة ليعود اإىل الطريق الرئي�شي، حيث �شاق 

بع�شبية اأدركت الحقا اأن �شببها هو اأنه كان يرتكب عمال 

غري �رصعي بجرد وجوده على هذا الطريق.

حتى  فيها  يفكر  مل  م��ا  اأ�شهد  االآن  اأن��ن��ي  وقتها  فكرت 

اجلنوبيون البي�س، اأن يخ�ش�شوا الطرق اأنف�شها على ا�شا�س 

 عندما كنت طفلة �شغرية 
ّ

عن�رصي. برغم اأنني اأتذكر جدي

يف جورجيا، وهما على عربتهما التي يجرها البغل، حني 

الطريق  عن  ويتنحيان  باأدب،  اإيقافها  اإىل  ي�شطران  كانا 

متنها  وعلى  خلفهما  من  قادمة  �شيارة  بوق  �شمعا  كلما 

�شخ�س اأبي�س.

كان  املبكر.  ال�شباح  يف  النكد  هذا  نف�شي  يف  اأجد  دائما 

عن  عاجزة  نف�شي  ووج��دت  لنا  ال��راب��ع  اأو  الثالث  اليوم 

يجل�س  كان  الذي  الفل�شطيني  املوؤرخ  مع  احلديث  احتمال 

بجانبي ي�رصب القهوة وينفث دخان �شيجارته. انتقلت اإىل 

راأيت  حينما  �شاآلتي  بدى  �شعرت  ذلك،  ومع  اآخ��ر.  مقعد 

يف  ومبة  بحفاوة  عمله  يحظى  الذي  نف�شه،  الرجل  هذا 

فل�شطني، وهو يقوم يف هدوء، فيلملم اأغرا�شه، وينتقل اإىل 

مقدمة االأتوبي�س ليخرج، هكذا يف عر�س الطريق، يف مكان 

لي�س فيه اأي �شيء ي�شتدعي النزول. اأو�شح �شاعر يف مقدمة 

جمرد  له  يخول  ت�رصيحا  يحمل  ال  امل��وؤرخ  اأن  االأتوبي�س 

ا�شتقالل حافلة يف مدينة القد�س التي بدا اأننا ذاهبون اإليه.

3

اأعتقد اأن من جملة االأ�شباب التي جتعل من ال�شعب للغاية 

اأن  فل�شطني/اإ�رصائيل  يتعاملوا مع ق�شية  اأن  على كثريين 

فيها الكثري للغاية ما ال يكن ت�شديقه. حتى واأنت واقف 

هناك، و�شط كل ذلك، يظل على العقل اأن يجاهد ع�شاه يفهم 

ما يجري. �شواء ما جرى على مدار ال�شتني عاما املن�رصمة، 

ي�شتحيل  مثلما  متاما  االآن.  االأر���س  على  يجري  الذي  اأم 

باجلنوب  االإح�شا�س  كان  كيف  تتخيل  اأن  اأختي  ابنة  على 

اأن  اأن��ا   
ّ
علي ي�شعب  العن�رصي،  التمييز  وق��ت  االأمريكي 

اأ�شدق اأن االإ�رصائيليني يفرت�شون اأن بو�شعهم العي�س جيال 

بعد جيل يف ظل فر�س القهر والق�شوة على �شعب يحتلون 

اأر�شه. والدليل االأكرب واالأو�شح على نيتهم هذه هي اجلدار.

بجرد اأن وقعت يف غرام اأعمال الكاتبة ال�شينية العظيمة 

»دينج لينج« Ding Ling، ذهبت  لزيارتها يف بكني. كانت 

تفكر  وكانت  زاهية،  جميلة  عمرها،  من  الثمانينيات  يف 

يف اأيامها يف عقد ال�شتينيات من القرن املا�شي بو�شفها 

الثورة  انتهاكات ب�شبب  �شنوات فريدة، برغم ما لقيته من 

لزيارة  جمموعة  مع  ذهبت  هناك  كنت  وفيما  الثقافية. 

�شور ال�شني العظيم. ما اأعجبني هو اأنه كل حني كان اأحد 

كنت  ما  هذا  لعل  )او  اجل��دار  على  وردة  يحفر  الر�شامني 

اأتخيله(، لكن اأعجبني اأي�شا اأنهم �رصحوا لنا اأن هذا ال�شور 
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مل ينجح قط يف �شد الغزاة الأن كثريا منهم كانوا بب�شاطة 

اأما  لهم.  فيفتحونها  البوابات،  حلرا�س  الر�شاوى  يقدمون 

مرتفع  هائل.  االإ�رصائيليون  بناه  ال��ذي  االأبارتيد  ج��دار 

و�شميك ب�شورة ال ت�شدق. ال بد اأن يكون ارتفاعه اأعلى من 

يبلغ  م�شاطب  فوق  مقاما  يكون  واأحيانا  قدما،  ع�رصين 

عددها ما بني ثالثة اإىل خم�شة فيزداد بذلك ارتفاعه. كما 

اأن له كذلك عمقا يغو�س يف االأر�س. ولقد تكلف اإىل االآن 

اأكرث قليال ما  البليون دوالر )وذلك  ثالثة باليني ون�شف 

ير�شله دافعو ال�رصائب االأمريكون �شنويا اإىل اإ�رصائيل(، وهو 

الو�شف.  تفوق  ب�شورة  قبيح  وهو  مكان،  كل  يف  موجود 

ن« ببالطات 
ّ
نعرف اأن اجلانب االإ�رصائيلي من اجلدار »مزي

خر�شانة  الفل�شطيني  اجلانب  من  ولكنه  االأل���وان،  متعدة 

م�شاحة  منه  جعلوا  اأنهم  للفل�شطينيني  يح�شب  لكن  جرداء. 

فنا  هناك  ت��رون  ما  كثريا  وهكذا  اجلرافيت،  لفناين  حرة 

موؤثرا مذهال.

اجلدار  لرنى  جولة  يف  و�شاعرة،  جديدة،  �شديقة  اأخذتنا 

وامل�شنوعات  الكتب  يبيع  مل  اإىل  اأوال  ذهبنا  عمليا. 

يف  ام��راأة  وهي  املحل،  �شاحبة  حظ  ل�شوء  الفل�شطينية. 

ما  »اأق��رب  ملها  اأن  وجمهدة،  جميلة  العمر،  منت�شف 

ينبغي« من مقربة »راحيل« والنتيجة اأن اجلدار ير عمليا 

اإال  �شي  اأي  روؤية  من  بهذا  فحرمت  ملها،  عتبة  على  من 

اجلدار بح�شوره اجلاثم املهدد. كانت املراأة حبي�شة ملها 

بدرجة ذّكرتني بحيوان �شغري مذعور يف قف�س.

زيارتنا الثانية كانت اإىل بيت �شئيل تعي�س فيه اأ�رصة من 

حفر  يجري  كان  �شغريين.  و�شبيان  واأب  اأم  اأفراد:  اأربعة 

قناة اجلدار ونحن نتناول ال�شاي، فكان �شوت احلفر قويا 

البيت هزا. عندما يكتمل بناء اجلدار،  اأنه كان يهز  لدرجة 

وحقله،  الرجل  ه��ذا  بيت  بني  متاما  االت�شال  �شينقطع 

اأن يعربا كل  فيمتنع عليه هكذا رزقه، وي�شبح على ولديه 

يوم ثالثة حواجز تفتي�س كي ي�شلوا اإىل مدر�شتيهما. كانت 

هذه االأ�رصة ال�شغرية املعزولة يف منتهى اللياقة معنا، بل 

العن�رصي  التمييز  اأيام  بهم  فتذكرت  املرح،  منتهى  ويف 

ال�شبيان  ك��ان  االأمريكي.  اجلنوب  يف  االأرواح  وتعذيب 

يلعبان وكاأنهما ال يفهمان �شيئا ما تعانيه االأ�رصة، مثلما 

كنا نلعب ونحن �شغارا، منّعمني بحب اآباء مهمومني لكن 

ال�رص  بكم  وينبئوننا  يثقلوا علينا  اأن  لهم  ت�شمح  قلوبهم ال 

ال�شبي  اأن  الحقا  كاليو  )ذّك��رين  ن��ريه.  حتت  نعي�س  ال��ذي 

ال�شغري الذي ح�شبته يلعب اال�شتغماية كان يختبئ فعليا. 

واأنه كان قد تعر�س ل�رصب مربح من جندي اإ�رصائيلي قبل 

اأ�شابيع(.

ال�شاعرة، الذي تعي�س  اإىل بيت  اأما الزيارة االأخرية فكانت 

بيتها  وراء  اجلدار  بناء  يكتمل  حينما  لها.  اأقارب  مع  فيه 

ال�شباح.  �شماء  ال�رصوق.  وبني  بينها  �شيحول  بال�شبط، 

الوجود  طعم  مثل  معها  لوجودي  كان  فاطمة.  �شاأ�شميها 

ال�شتينيات: حيثما كانت  ال�شود يف  املي�شي�شيبي  مع فقراء 

ت�شطحبنا لرنى اجلدار، يف مو�شع انتهى بناوؤه حديثا، اأو 

اآخر �شوف ي�رصق فيه  اأو  اأن يتد فيه،  مو�شع من املنتظر 

م�شاحة ملعب لكرة القدم من حقل عائلتها اأو حقول غريهم 

من الفل�شطينيني، حيثما كانت تذهب بنا كان يتبعنا رجال 

يف �شاحنات بي�شاء، يتبعوننا يف �شمت، وبطء، وعدائية، 

لنعلم طوال الوقت اأنهم يعرفون بوجودنا، واأنهم يرف�شونه. 

لديهم   )2( البي�شاء  لنف�شي، ها هم بدال من املالءات  قلت 

�شاحنات بي�شاء، وهذه ال بد اأنهم ا�شرتوها باأموال اأمريكية، 

اأن تكون  بل لقد حدثتني نف�شي باأن هذه ال�شاحنات ال بد 

حفر  يف  امل�شتخدمة  االآالت  اأن  الحظت  اأمريكية.  �شناعة 

القنوات ال�شخمة هي من �شناعة �رصكة فولو Volvo. تذكرت 

الفولفو اجلميلة احلمراء التي كانت عندي عندما كنا نعي�س 

)كانت  املدنية  احلقوق  جمال  يف  ونعمل  املي�شي�شيبي  يف 

اأكرث �شيارة ا�شتطعنا اأن نتدبرها اأمنا( وكيف اأنني مل اأمتلك 

�شيارة غريها قط.

 Palfest فل�شطني  احتفالية  مهرجان  من  االأخري  اليوم  يف 

للدموع  امل�شيلة  القنابل  باإلقاء  االإ�رصائيلي  اجلي�س  قام 

على اخليمة التي كان �شتقام فيها الفعالية امل�شائية. كنت 

و�رصيكي قد غادرنا فل�شطني يف ذلك الوقت فلم نخ�س هذه 

التجربة. ومع ذلك، والأننا كنا »ارتبطنا« بقبيلتنا، وكذلك 

كنا ن�شمي اأولئك الفنانني، فقد �شعرنا با حدث متاما. اأما 

قبيلتنا، بتهور ال يعدمه الفنانون، فقد وا�شلت فعالياتها، 

وكذلك كان ينبغي.

ثبت اأن اخلروج من فل�شطني عرب ج�رص األنبي مرهق و�شاغط 

�شحونا  اأننا  برغم  منه.  ال��دخ��ول  �شان  االأع�شاب  على 

و�شلنا  اأننا  وبرغم  الفندق،  من  تاك�شي  واأخذنا  مبكرين، 

ب�رصعة اإىل حاجز تفتي�س اجل�رص، وبرغم اأنه مل يكن هناك 

يف هذا الوقت املبكر غري عدد قليل من املركبات املنتظرة 

�شاعات  ثالث  العناء  على  اأرغمونا  فقد  العبور،  ت�رصيح 

ب�شبب حافالت �شياحية عمالقة جعلوها حتتل وحدها اأحد 

م�شارين اإىل املدخل، وب�شبب اأن احلرا�س يف�شلون بع�شا من 

�شائقي التاك�شي وال�شاحنات فقدموهم علينا. ويف كل مكان 

من حولنا، كانت املركبات تتزاحم، فنالحظ رجاال ون�شاء 

�شياراتهم  من  فيخرجون  االنتظار،  اإىل  كرها  ي�شطرون 

ظلها.  يف  لي�شرتيحوا  باالأ�شجار  وي�شتعينون  و�شاحناتهم، 
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واأخريا، يف غ�شب ويف تعب اأي�شا من هذه املعاملة، طلب 

اأن يكلم احلار�س احلدودي لي�شمح لنا  �شائقنا من �رصيكي 

هذه  يف  االأمزجة  ولكن  �رصيكي،  فعله  ما  وذلك  بالتقدم. 

جميع  بني  التوتر  كل  ومتوترة  للغاية  معتلة  كانت  املرة 

ال�شائقني الواقفني، فاأو�شك �رصيكي اأن يتعر�س لهجوم من 

�شائق غا�شب �شعر اأننا اأعتدينا على حقه، واأننا �شنعرب على 

ح�شابه. واحلق اأنه كان قد و�شل للتو، فما كان له اأن يعرف 

اأننا منتظرون هناك منذ اأمد.

اإىل  بالعبور  ل�رصيكي  �شمح  االإ�رصائيلية،  املحطة  داخ��ل 

الناحية االأخرى، واأنا احتجزوين. وجواز �شفري مرة اأخرى 

الذي  ما  اأعرف  وال  اأرتبك  اأخرى،  مرة  احلواجز.  اأحد  وراء 

يهوديا  �شابا  راأيت  اللحظة  تلك  يف  اأفعله.  اأن   
ّ
علي ينبغي 

بدا وكاأنه ابن اأ�شتاذ �شابق يل. اأوقفته و�شاألته عما يجري. 

اأجل�س  اإىل مو�شع  اأر�شدين  لكنه بلطف  اإنه ال يعرف،  فقال 

اإىل  ان�شممت  ما  و�رصعان  �شيء.  كل  ينتهي  اأن  اإىل  فيه 

�رصيكي، ويف النهاية كنا يف طريقنا. وجه ذلك ال�شاب، ذي 

يزل يح�رصين، ومل  العميقتني، مل  والعينني  االأ�شود،  ال�شعر 

تزل طيبته التي مل تتلف بعد تدفئني بب�شاطتها.

4

الفل�شطينية.  االإ�رصائيلية  ال�شالم  بحادثات  يوما  اأوؤمن  مل 

كنت كلما اأرى الرجال يجتمعون ليتكلموا يف ال�شالم اأتذكر 

الذي قاله الهنود مل�شتعمري اأمريكا البي�س ملا جاءوا اإليهم 

يكلمونهم عن ال�شالم: »اأين ن�شاوؤكم؟«. فظهرت امراأة وراحت 

ت�شارك يف املحادثات، لكن املحادثات جميعا كانت تطغى 

عليها الذكورة وتوجهها. يروق يل اأن اأتخيل اأن االأمور ما 

كانت لترتدى اإىل هذا احلد لو كانت الن�شاء حا�رصات على 

يكون  قد  ولكن هذا  الرجال.  اأعداد  املحادثات بثل  موائد 

جمرد �شذاجة مني، لو تذكرت ال�شابات االإ�رصائيليات الالتي 

على  التفتي�س.  حواجز  عند  االحرتام  من  �شيئا  فيهن  اأر  مل 

كل حال، هي اللحظة التي ترى الواحدة فيها امل�شتوطنات 

االإ�رصائيلية بعد عقود من اال�شتماع اإىل الكلمة، هي اللحظة 

التي قلت فيها »اأها«، ومن بعدها حلظات اأخرى كثرية من 

اجلدار، حا�رصة  واإنها، مثل  اإنها �شخمة حقا،  االندها�س. 

اإليها،  الواحدة  تنظر  متاما،  وا�شحة  وهي  مكان.  كل  يف 

فاإذا هي عمالقة �شلبة، بي�شاء، وجاثمة، وكاأنا بنيت هذه 

مادثات  واأن  فل�شطني،  باقي  على  لتنق�س  امل�شتوطنات 

انت�شارا  اأكرث من حيلة لتزداد امل�شتوطنات  ال�شالم مل تكن 

بقوة  باالأر�س  يطالبوا  اأن  اليهود  لالإ�رصائيليني  فيت�شنى 

القانون.  اأع�شار  ت�شعة  احليازة  فقط.  اليد[  ]و�شع  احليازة 

ذلك هو القول املاأثور الذي عرفته من زوجي ال�شابق الذي 

اإىل  راجعا  االعتقاد  هذا  يكون  ربا  يهوديا.  ماميا  كان 

التوراة. هي على اأية حال فكرة قدية جدا، واالإ�رصائيليون 

اأح�شنوا ا�شتغاللها.

الفل�شطينيون الذين نزعت منهم اأر�شهم وبيوتهم، و�رصبهم 

الفقر ب�شياطه، و�شاروا الجئني يف بالدهم منذ نكبة 1948 

وبلداتهم  قراهم  من  ال�شهاينة  االإرهابيون  طردهم  عندما 

ومدنهم، هوؤالء الفل�شطينيون هم الذين اأ�شبحو ق�رصا عمال 

بناء هذه امل�شتوطنات يقيمونها للم�شتوطنني االإ�رصائيليني، 

اإال خدما. ذلك  اإليها  ثم ال ي�شمح لهم بعد بنائها بالدخول 

�شبيه بتاريخنا، يف اأمريكا، �شبيه باإبادة ال�شكان االأ�شليني 

ثم ا�شتعباد من بقي منهم، والعمالة الق�رصية للهنود وال�شود 

االأبي�س  للبيت  ا�شتثناء  بدون  اأمريكا،  اأغلب  اأقامت  التي 

نف�شه. اأحيانا تت�شاءل الواحدة اإن كان هذا اجل�شع امل�شتويل 

على جوهر الب�رص جزءا من ال�»دي اإن اإيه«. ال اأظنه كذلك، 

عموما، اأمتنى اأال يكون كذلك.

5

ر�شائل  حتمل  �شوف  االأم��ل«،  »ج��راأة  �شفينتنا،  مركبنا- 

تت�شمنه  ما  كل  ذلك  وت�شامن.  حب  ر�شائل  غزة.  اأهل  اإىل 

كمن  �شيكون  االإ�رصائيلي،  اجلي�س  هاجمنا  لو  احلمولة. 

التاريخ  اأن ي�شجلها  اأ�شياء ال بد  يهاجم �شاعي الربيد. تلك 

مهاجمتنا،  على  اأ����رصوا  لو  لكن  الهازلة.  حولياته  يف 

واإ�شابتننا، بل وقتلنا مثلما فعلوا مع نا�شطني يف اأ�شطول 

احلرية االأخري، فما العمل؟

هناك م�شهد يف فيلم »غاندي« يوؤثر يّف كثريا: عندما ي�شطف 

امل�شلحة  القوات  مواجهة  يف  العزل  الهنود  املتظاهرون 

بال  ي�رصبونهم  اجلنود  الربيطانية.  لالإمرباطورية  التابعة 

رحمة، ولكن الهنود يبعدون موتاهم وم�شابيهم يف حنان 

فيما  وهكذا،  ويتوافدون.  ويتوافدون  املوقعة  مكان  عن 

اأت�شور، ما �شيكون عليه حالنا نحن. الريح االآن مواتية لهذا 

وعلى  العامل،  اأرج��اء  �شتى  يف  النا�س  ظل  الذي  املو�شوع 

اإىل جتاهله، وما  يعمدون  اأو  له  يتاأملون  اإما  اأجيال،  مدار 

تكن  مهما  املحيط،  وكموج  الريح.  هذه  يوقف  اأن  ل�شيء 

من  اأجمل  هو  )وكم  الالعنف  على  �شنظل  لنا،  املعار�شة 

العنف( وال بد اأن نبقى نتوافد.

هنالك  ه���وؤالء،  ال�شجعان  غاندي  اأت��ب��اع  �شورة  بجانب 

حركة  يف  اليهود  للنا�شطني  الدين  برّد  وعي  يل  بالن�شبة 

احلقوق املدنية الذين واجهوا املوت وهم يقفون اإىل جانب 

ذلك.  اإىل  ما�شة  بحاجة  كنا  حينما  االأ�شود  اجلنوب  �شعب 

Michael Schw�  واإنني ملدينة ب�شفة خا�شة ملايكل �شورنر

وا�شتغاثتنا  �شمعا �رصاخنا  اللذين  واآندرو جودمان    erner
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بطء  بطيئة  االآن  احلكومة  كما  حكومتنا  كانت  حينما   �

اجلليد يف ا�شتجابتها حلماية املتظاهرين ال�شلميني � فجاءا 

ليقفا بجانبنا. ولقيا من ال�رصب بالهراوات والر�شا�س ما 

وماتا  ف�رصبا  واملي�شي�شيبي،  كاونتي  ني�شوبا  �شبية  لقيه 

ذلك    James Cheney ت�شيني  جيم�س  بجانب  بالر�شا�س 

ال�شاب االأ�شود ال�شجاع الذي مات معهما يف ب�شالة. لذلك، 

اأن �شفينتنا حتمل ا�شم »جراأة االأمل«، هناك رايات  وبرغم 

�شرتفرف  و�شورنر  وت�شيني  جودمان  اأ�شماء  حتمل  اأخرى 

فوق هذه ال�شفينة داخل قلبي.

اآخر  يف  ذكر  لهم  ياأت  مل  الذين  فل�شطني،  اأبناء  عن  وماذا 

تعر�شوا  والذين  وفل�شطني،  اإ�رصائيل  عن  لرئي�شنا  خطاب 

من  ولل�شخرية  بل  العن�رصي،  والتمييز  والرتويع  للفقر، 

وقوفا  اأع�شاوؤه  رحب  حينما  املتحدة  الواليات  كوجنر�س 

وهم  �شجاعتهم،  بعيني  �شاهدت  لقد  اإ�رصائيل؟  برئي�س 

يحاولون حماية اأحيائهم وبيوتهم، وما لهم من ذخرية يف 

ذلك غري احلجارة، يلقون بها امل�شفحات االإ�رصائيلية )التي 

واأحياءهم،  اأرا�شيهم،  تخرب  وهي  االأمريكيون(  ي�شرتيها 

�شاهدتهم،  لقد  اأ���رصه��م،  على  وتق�شي  بيوتهم،  وحتطم 

والحظت  كله.  العامل  تاأثر  مثلما  �شاهدته  با  وت��اأث��رت 

اأذرعهم يف بع�س احلاالت وقد ك�رصها اجلنود االإ�رصائيليون 

جزاء اإلقائهم احلجارة، والحظت اأبناء التا�شعة من العمر اأو 

للتعذيب وتركوا لي�شبحوا مراهقني  العا�رصة وقد تعر�شوا 

حزانى خاوين يف ال�شجون والزنازين.

االإن�شانية  موارد  اأغلى  اأراهم  فقط،  االأطفال  االأطفال،  اأرى 

واأثمنها، فهم، وهم وحدهم الذين �شتوكل اإليهم مهمة رعاية 

هذا الكوكب. ومن ثم فال يجب تقدمي طفل على طفل، حتى يف 

احلوارات العادية، ناهيكم عن اخلطب التي ترتدد يف اأنحاء 

كارثة.  العامل  بهذا  يلحق  اإنا  ذلك  يفعل  من  واإن  الكوكب، 

العربي،  الطفل  اأن  الوقت  نوؤكد طول  اأن  بد  الكبار، ال  ونحن 

االأفريقي،  والطفل  الفل�شطيني،  والطفل  امل�شلم،  والطفل 

االأمريكي،  والطفل  امل�شيحي،  والطفل  اليهودي،  والطفل 

االأمريكي  والطفل  االإ�رصائيلي،  والطفل  ال�شيني،  والطفل 

غريهم  وبني  بينهم  فارق  ال  �شواء،  جميعهم  اإخله،  االأ�شلي 

على هذا الكوكب. وال بد اأن نفعل كل ما يف قوتنا لكي نوقف 

اأي ت�رصف من �شاأنه اأن يجعل االأطفال اأينما هم يخافون.

اأخريا، وفيما اأفكر يف ابنة اأختي التي ال ت�شتطيع اأن تتخيل 

العن�رصي،  التمييز  اأيام  الواليات املتحدة  كيف كان حال 

حركة  اأثناء   � اكت�شفت  ملا  اأن��ا  اأده�شتي  ذك��رى  يل  تخطر 

ال�شود  بني  والت�شامن  التعا�شد  مدى   � للجنوب  احلرية 

والبي�س. مل اأ�شتطع اأنا االأخرى، مثلها متاما، قبل انتقايل 

اإىل املي�شي�شيبي اأن اأتخيل ذلك االأمر. ولكن االأمر كان بالغ 

اأنني ملا و�شلت اإىل جاك�شون ت�شايقت  ال�شدق اإىل درجة 

حينما راأيت اأن البي�س �شبقوين اإىل هناك، واأنهم يعملون كل 

يوم حتت �شغط �شديد، وحل�شابنا نحن. و�شاألت مرة زوجي 

يف تلك الفرتة، وهو اأي�شا اأعز اأ�شدقائي، وكان اأخل�س من 

االإن�شانية: كيف  ال�شود  راأيت يف حياتي دفاعا عن حقوق 

يف  كان  الذي  االأ�شود،  ال�شعب  نحن  اإلينا،  طريقك  وجدت 

اأم�س احلاجة اإليك؟ اأية قوة تلك التي �شاغت موقفك هذا من 

الظلم ال�شافر الواقع على امللونني يف ذلك الزمن؟ وح�شبت 

اأنه قد ي�شري اإىل اخلطب، اأو امل�شريات، اأو اأمثال مارتن لوثر 

كينج االبن Martin Luther King, Jr  وغريه يف  احلركة من 

كانت تتجلى فيهم اآيات ال�شجاعة والنبل. لكن ال. لقد حكى 

ق�رصا  قادته  التي  واقعة هي  اإىل طفولته،  ترجع  واقعة  يل 

راجعا  �شغريا  �شبيا  كان  اأيامها  معنا.  ينا�شل  اأن  اإىل 

كان  التي  اليهودية    Yeshiva يي�شيفا  مدر�شة  من  بيته  اإىل 

اإليها كل يوم بعد انتهاء يومه الدرا�شي العادي يف  يذهب 

لبيع  متجر  �شاحبة  وهي   � اأمه  كانت  النظامية.  املدر�شة 

العمل، ومن ثم فقد كان وحده. وكان  تزال يف  � ال  الكتب 

يف  �شنا  االأكرب  االأوالد  من  مل�شايقات  يتعر�س  ما  كثريا 

املدر�شة النظامية، وذات يوم اختطف اثنان منهم طاقيته 

اليهودية، وانطلقا يجريان بها وهما ي�شخران منه، ثم األقيا 

بها اأعلى ال�شياج. وظهر ولدان اأ�شودان، فراأياه يبكي، ووزنا 

اختطفا  اللذين  ال�شبيني  وراء  يجريان  �رصعا  ثم  املوقف، 

ت�شلق  على  اأرغماهما  ثم  بهما،  حلقا  حتى  الطاقية،  منه 

من  بها  علق  ما  وتنظيفها  الطاقية،  وا�شتعادة  ال�شياج 

غبار، واإرجاعها مرة اأخرى، وباحرتام، اإىل راأ�شه.

اأري��د  ما  ذل��ك  الغبار،  اإزال��ة  هي  واالح���رتام،  العدالة  هي 

الطفل  راأ�س  اإزاء  به  يقوم  اأن  وبرقة،  تراخ،  العامل، ودونا 

الفل�شطيني. ولن يكون االحرتام كامال، وال العدالة كاملة، 

الأن الظلم كان فادحا، واملهانة كانت بالغة. ولكنني اأوؤمن 

اأن علينا اأن نحاول. ولذلك �شوف اأكون على منت ال�شفينة.

الهوام�ش

j ن�رصت هذه املادة على مدونة األي�س ووكر ال�شخ�شية يف 10 يونيو 2011

الكتب  اأكرث  من  الروائية  موؤلفاتها  تعد  اأمريكية،  وروائية  �شاعرة  ووكر  األي�س   j

االأمريكية رواجا حيث بيع منها � بح�شب �شحيفة لو�س اآجنل�س تايز � ما ال يقل 

عن ع�رصة ماليني ن�شخة. تعد ووكر من اأهم االأ�شوات يف احلركة الن�شوية ال�شوداء 

بل ومن رموزها البارزة. ح�شلت ووكر على بولتزر عن روايتها »اللون االأرجواين« 

التي حتولت على يد »�شتيفن �شبيلربج« اإىل فيلم �شهري.

 1876 بني  املتحدة  الواليت  يف  �شارية  كانت  التي  العن�رصية  القوانني  )1(هي 

واملطاعم  النقل  ووو�شائل  املدار�س  تخ�شي�س  يتم  كان  وبوجبها  و1965، 

وغريها على اأ�شا�س  اللون. 

)2(لعل املالءات البي�شاء هذه اإ�شارة اإىل ع�شابات كوكلوك�س كالن العن�رصية .
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الفل�شطينيني.  ل��دى  ال�شجن  يثري  امل��ن��ازل  ع��ن  احل��دي��ث 

 - »جا�شتون  اك��ون  ال  ان  االمكان،  قدر  �شاحاول،  لذلك، 

�شتكون  با�شالر  اىل  االحاالت  فان  ذلك،  ومع  با�شالريا«. 

بال  احلديث  هذا  »بطل«  با�شالر  و�شيكون   ، وظاهرة  خفية 

منازع . فلو كان با�شالر حيا، وهذا على �شبيل االفرتا�س، 

ب الكتابة عن البيت الفل�شطيني، الذي قد ال يكون 
ّ
فلربا جر

كبريا با فيه الكفاية، بيد انه ي�شتمل على ا�رصار ماتعة ، 

كغرفة ال�شالون الوا�شعة التي تن�رص عبق ال�شيوف الودود 

البيوت  واالبواب املفتوحة يف وجوه الغرباء. اعرتف بان 

�شتجدها  العك�س،  على  االخرى.  البيوت  تبز  ال  الفل�شطينية 

بيوتا عادية، واجمل ما فيها هو فن البناء ال�رصقي الب�شيط، 

اذ �شاء خمططوها وبّناوؤوها ان يحققوا الب�شاطة واجلمال 

يف اآن واحد. بالطبع، ال يخفى عليكم، ان فن البناء الغربي 

بناء  . فن  بالق�شرية  لي�شت  املنطقة منذ فرتة  اخذ يجتاح 

عرب�شكي عربي، او فل�شطيني، يتمازج مع فن بناء غربي.

»�رصق«  كلمتي  فان   ، بالتق�شيمات  اوؤم��ن  ال  �شخ�شيا  اين 

و»غرب« ال جتدان داللة خا�شة يف نف�شي. فانا يف ال�رصق 

طابعا  الفل�شطيني  للبيت  ان  »�رصق«.  الغرب  ويف  »غرب«، 

خا�شا �شتجدون تف�شيال، او تاأ�شيال، لتفا�شيله يف االدب 

»عرب�شك«  �شما�س  انطون  رواي��ة  ويف  عامة،  الفل�شطيني 

�شاء  لقد  بامتياز.  البا�شالري  القروي  ق�شمها  ، خا�شة يف 

الكاتب الفل�شطيني انطون �شما�س ان يكتب روايته املذكورة 

باللغة العربية، ربا على �شبيل املفارقة. فاالدب، كالبيوت، 

مليء باملفارقات.  

قد  بيوت   - الفل�شطينية  البيوت  الفل�شطيني  االدب  ي�شبه 

البداية، لكن ما ان جتتاز قدماك عتباتها  تبدو عادية يف 

حتى ت�شاب بالدوار. التجريد لي�س قائما يف م�شاحات هذه 

غم�شك  حال  باالنتعا�س  �شتاأخذ  اخلم�س  وحوا�شك  البيوت، 

اخلبز بالزيت والزعرت. وعندما تفرغ ، �شتتلمظ طلبا للمزيد. 

فن  �رصعات  واآخ��ر  احلديثة  التقنيات  تغرنك  ال  ان  ارجو 

العمارة، فما زالت جملة تول�شتوي ترن يف راأ�شي: »احلقيقة 

الفل�شطيني »العقد« ما زال مثاال  البناء  ب�شيطة وق�شرية«. 

دافئا  كونه  واالهم  الداخلية،  بتق�شيماته  املريحة،  للبيوت 

ال�شتاء بدون اي »�شنرتال هيتينغ« وباردا يف ال�شيف  يف 

ف هواء . اذا ما  زرمت بالدي يف هذه االيام فلن 
ّ
بدون مكي

جتدوا »العقد«. »االوك�شدنتال« اخذ يغزو املنطقة. واآخر مرة 

بيوت �أخرى، �أ�صو�ت �أخرى

كاتب وقا�س من  فل�شطني

ريا�س بيد�س

نابل�س - فل�شطني 1898
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�شمعت فيها عن بيت فل�شطيني كانت قبل خم�س �شنوات. 

على  تنطوي  النها  فل�شطيني،  بيت  ق�شة  لكم  �شاأحكي 

حالة  عن   
ّ

تعرب م��ا،  حد  اىل  وه��ي  ادبية،  دالل��ة  من  اك��رث 

نك�شة  يف  ��ل��وا 
ّ

رح او  هججوا  الذين  ال�شتات  فل�شطينيي 

بعد  بيوتهم  اىل  �شريجعون  انهم  ظنوا  والذين  ال���1948، 

هذا  حتى  بيوتهم  مفاتيح  على  يحافظون  زالوا  وما  ايام، 

دقيقة  بذكريات  اي�شا  يحتفظون  انهم  و�شتجد،  اليوم. 

التي مل يحت�شوها  القهوة  البيت ومتوياته ورائحة  ل�شكل 

�شاعة ت�رصدوا من بالدهم. ذكريات تفوح يف اعمال ادبية 

ل يحمل ذكريات 
ّ
فل�شطينية عديدة. وادب �شفوي غري م�شج

الدق خ�شائ�س البيت او املنطقة ونوعية احلياة والعالقات 

االجتماعية قد ال جتد له مثيال يف اآداب او ذكريات ال�شعوب 

االخرى املقتلعة. واذا ما �شئل املحّدث عن عالقته بربو�شت 

فذكريات  ا�شتغرابا،  �شفتيه  �شيمط  فانه  ال�شائع،  وزمنه 

الفل�شطيني عن بيته ال�شائع وزمنه املدمر، الذي يدور يف 

العبث  عن  اما  برو�شت.  زمن  عن  �شيختلف  اخ��رى،  اك��وان 

الفل�شطيني الذي ي�شل حد اجلنون، والذي ي�رصب عميقا يف 

قّدر  ولو  الكفكائي.  العبث  يفوق  فانه  الفل�شطينية،  االر�س 

العبث  على  يطل  ان  ان�شانيته،  امل�شاب يف �شميم  لكافكا 

امل�رصح،  �شتارة  وراء  بالتخفي  �شي�شارع  فانه  الفل�شطيني 

مل  ال��ذي  جرحه  على  امللح  ذر  دون  �شتحول  حتما،  التي 

يندمل يف حياته، فكيف يف حالة بعثه يف زمن فل�شطيني 

كهذا؟ اما فالرت بنيامني، الذي احب كتابة االدب، فقد يكتب 

ف�شال جديدا عن الفل�شطيني املقتلع من بالده وقد ي�شي 

اىل انتحاره هادىء البال !

»األف ليلة وليلة« هي اعظم االآثار االدبية عندي )وان كنت 

االلهية«  ب�»الكوميديا  احل��دود  ابعد  اىل  ومفتونا  مغرما 

االول  الزمن:  يتحديان  كتابان  انهما  اليجريي(.  لدانتي 

بفنطازيته وغرائبيته، اما الثاين فيتميز ب�شيولته وب�شاطته 

لقاء  يجري  �شفحاته  وعلى  ت�شارع،  ال  التي  وقمميته 

دانتي  يقود  فريجيل  بع�شها:  تخ�شى  ال  التي  ال�شوامخ 

اليجريي يف رحلته اال�شطورية اىل اجلحيم واملطهر ويراأف 

باحل�شور  ت�شارع  وباتري�شيا  االب  حدب  عليه  ويحدب  به 

اىل اجلحيم يف حاالت اخلطر لتحمي �شاحب اجمل االعمال 

يعجبني  باتري�شيا؟  ام  �شهرزاد  املخاطر.  من  ال�شعرية 

امل�شارة  ب�شبب  االمر  ا�شتحال  وان  ال�شيدتني معا،  ح�شور 

وابدعت،  قالت  )�شهرزاد(  فاالوىل  الغرية.  او  املناف�شة  او 

ال�شعر العذب  ت ينبوعا من 
ّ
لت وفجر

ّ
اما باتري�شيا فلقد قو

ل�شهرزاد  اختيارا،  ال  مرغما  ايثارا،  اكرث  فاين  لذا،  اخلالد. 

احلكيمة واملحنكة، حلبي للنرث ولف�شلي يف قر�س ال�شعر - 

وبرغم هذا، فان كتاب دانتي الذي ال ي�شارع على االطالق 

�شريافقني كما مل يرافقني وال اي كتاب. انه كتاب الكتب. 

»الف ليلة وليلة« جعبة احلكايات التي ال ين�شب معينها، 

لغتها  وب�شبب  ال�شعب  فئات وطبقات  بكل  الت�شاقها  بفعل 

لغة  ت�شبه  والتي  املحت�شمة  وغري  ة 
ّ
املتخ�شب غري  الب�شيطة 

اخليال.  وت�شتفز  االذواق  كل  ت�شاير  بعيد،  حد  اىل  احلياة 

ل 
ّ
ت�شج قد  التي  ال�شفوية،  وخا�شة  الفل�شطينيني،  وق�ش�س 

م�شتقبال، ربا تتحدى الزمن. 

البيت  حكاية  اىل  اع���ود  ليلية،  االل���ف  الطريقة  وع��ل��ى 

�شنة  بلدته  من  ر 
ّ
هج فل�شطيني  ملياردير  ثمة  الفل�شطيني. 

ر هذا املتمول، الذي ق�شى حياته يف مناف 
ّ
1948. لقد قر

ان ينتقل اىل دنيا  البالد هو وابنته، قبل  ان يزور  عديدة، 

اينما  بيته  ورائحة  �شكل  ال�شخ�س  ذاك  حمل  لقد   . االآخرة 

كانت  الكبرية  اخلابية  يف  الزيتون  زي��ت  فرائحة  ح��ل. 

تنبعث يف ذاكرته كلما راأى تنكة زيت يف بيت او يف اب�شط 

حول  ال�شاعة  على  يزيد  ما  م 
ّ
حو الرجل  هذا  �شوبرماركت. 

بيته. اما ابنته فقلقت ا�شد القلق، لئال ي�شاب بنوبة قلبية 

ل�شدة انفعاله، اىل ان جلاأت اىل حيلة ، وهي طلب االطالل 

على البيت من داخله النه يختلف عن كل بيوتات املنطقة. 

وعندما  تعرت�س.  مل  البيت  و�شاحبة  المعة  كانت  الفكرة 

بلوحات  مليئة  كانت  احليطان  يتوقعاه:  مل  ما  راأيا  دخال 

لر�شامني غربيني، اما خوابي الزيت فقد ابقيت يف اماكنها 

فاغرة افواهها، كجروح تطالب بالثاأر من كل هذا الديكور 

عن  امل��راأة  ب�شوؤالها  ال�شمت  حطمت  املتمول  ابنة  اجلديد. 

باحلرف  اجابت  اال�رصائيلية  امل��راأة  البيت.  ���رصاء  فكرة 

الواحد: »هذا اجمل البيوت يف نظري. ال اريد ا�شتبداله وال 

ولقد  املنطقة«.  روح  من  ينبع  ا�شيل  بيت  انه  فيال.  باأي 

تبنّي، فيما بعد، ان �شاحبة البيت كانت مهند�شة معمارية. 

مفارقة معمارية ومفارقة ادبية. 

التو�شل  الغا�شتون با�شلريون من  البيوت كاالدب. �شي�شعد 

خ�شي�شا  ج��اء  ال��ذي  الفل�شطيني  ذاك  النتيجة.  ه��ذه  اىل 

التحليل  البيت هو امللهم. ويف  لزيارة بيته كمحب االدب: 

ان�شان  لكل  اهمية  االك��رث  املوقع  هو  البيت  يبدو  االول، 

وللكاتب لكي يكتب. الالبيت هو الطريق اىل البداوة. البداوة 

هي حالة �شعرية اكرث ما هي حالة نرثية. فالنرث، وحتى 

ال�شعر مرات، بحاجة لال�شتقرار. 

البيت  اهمية  عن  يكتب  برجر  ج��ون  االجنليزي  الكاتب 

الفل�شطينيني  عن  �شيقوله  ال��ذي  فما  للمنفيني.  بالن�شبة 

بيوتهم؟  اىل  بالعودة  زالوا يحلمون  ما  الذين  ال�شتات،  يف 
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املجاز  لغة  اىل  �شنلجاأ  احلالة  هذه  حدة  من  نخفف  ولكي 

اخليالية  اوطانهم  يخلقون  فالفل�شطينيون  واال�شتعارة. 

يف كافة ا�شقاع االر�س - او يخلقون ما ي�شابه فل�شطني. 

فحتى يف امريكا �شتجد ما يقارب ال�15 بلدا تدعى فل�شطني، 

»فل�شطني«  عدم خلق  �شما�س. ويف حالة  انطون  وجد  كما 

�شتكون االوطان اخليالية هي البديل. هل يقدر االدب على 

ال�شدوع بخلق اوطان موازية للوطن احلقيقي؟ نرتك  راأب 

فهو  ر�شدي،  �شلمان  للكاتب  ال�شوؤال  هذا  عن  االجابة  حق 

االكرث جدارة فيما يتعلق باالوطان اخليالية. 

لوا بلدة يف امريكا )امريكا ما غريها!( تدعى فل�شطني. 
ّ
تخي

الي�س هذا غريبا بع�س ال�شيء؟ ! اما عند ال�شعوب االخرى، 

ف�شتجدون ان االدب ينتقل من مكان اىل اآخر واالوطان تظل 

امل�شتتني،  وبالذات  الفل�شطينيني،  عند  اماكنها.  يف  ثابتة 

�شتجدون �شيئا خمتلفا: يخلقون �شورا الأوطانهم اىل حني 

العودة، واالدب يدور دورته يف زمن ووطن وهميني اآخرين. 

دروي�س  ممود  ال�شاعر  امل�شكلة  هذه  جوهر  عن   
ّ

عرب لقد 

بقوله: 

وطني لي�س حقيبة 

وانا ل�شت م�شافر

)2(

ف�شينبهر  الكبري،  العربي  ال��رتاث  من  القليل  يعرف  من   

و�شيحتاج اىل عمر ميتو�شالح لقراءة البع�س من هذا الرتاث. 

الذي احتّدر منه.  البيت  الكالم العطي فكرة عن  ا�شوق هذا 

اجليتو  اما  واعظم.  ا�شمل  اليوناين  ال��رتاث  ان  هنا  اعرتف 

الذي اعي�س فيه، والذي ال امتناه الحد منكم، فلم يحل دون 

الرتاث، حتى عندما كانت اجل�شور مغلقة  توا�شلي مع هذا 

ب�شبب احلروب يف املنطقة. املعجزة الكربى التي اجرتحها 

ما ي�شمون بفل�شطينيي ال�48، او ما يحلو للبع�س ان يطلق 

�شيا�شة  بقاوؤهم يف بالدهم رغم  ا�رصائيل، هو  عليهم عرب 

لليهود.  يهودية  دولة  بناء  اىل  هدفت  التي  الفتية  الدولة 

نادرة.  جتربة  تكتنز  �شغرية  منطقة  يل،  بالن�شبة  اجلليل، 

فهناك ن�شاأت وتبلورت مواهب عديدة اثبتت جدارتها، رغم 

كل احل�شار. ما ي�شمى عندنا بادب املقاومة اينع واثمر على 

التي تركت جرحا عميقا يف نفو�س  ال�1948،  جرح كارثة 

هو  اجلرح  فان  جينيه،  جان  يقول  وكما  الفل�شطينيني.  كل 

ا�شل الكتابة. ا�شماء عديدة لكتاب عامليني و�شعراء مقاومة 

�شتجدونها اليفة لدى القارىء الفل�شطيني العادي واملثقف 

والكاتب. انه ملن ال�شعب ان جتد مثقفا فل�شطينيا ال يحتفي 

وماياكوف�شكي  وال��وار  واراغ��ون  ولوركا  كنريودا  ب�شعراء 

وبو�شكني. انها ا�شماء ا�شاءت ليلنا يف حلكة جيتو خانق. 

ا�شالئهم  الفل�شطينيني، ك�شعب، كانوا يحاولون مللمة  والن 

اال�شتجابة  على  اقدر  كان  ال�شعر  فان  الب�شيطة،  هذه  على 

ال�شحية  خطاب  خطابان:  هناك  و�شيكون  الفاجعة.  على 

ب�شيطا  )اجل��رح(  ال�شحية  خطاب  �شيكون  اجل��زار.  وخطاب 

الذرى  اىل  والنرث  بال�شعر  و�شياأخذ  ذاته  االآن  يف  وعميقا 

فاالدب، يف حالتنا،  واحلياة.  البيت  على  احلفاظ  اجل  من 

يحاول احلفاظ على البيت وعلى املكتبة، اذا �شئتم ذلك. اما 

االول:  يقول  كاأن  ومنمقا.  مفربكا  ف�شيكون  اجلزار  خطاب 

»كان  الثاين:  يقول  ك��اأن  او  موتي«  ر�شول  اخلنجر  »ك��ان 

يف  دواليك.  وهكذا  القلب...«  تفرح  زاهية  الوان  ذا  اخلنجر 

دروي�س  ممود  ب�شتوى  �شاعرا  �شتجدون  االول،  اخلطاب 

االعداء  تعليم  و�شيحاول  بالزنابق  يحلم  جندي  عن  يكتب 

تربية احلمام. ال ت�شتغربوا هذا، فال�شحية حتاول ان توؤن�شن 

ال�شعر احلقيقي؟!  اين للجزار ان ي�شتوعب  جزارها! لكن من 

اجلزار يحب الكالم املنمق. لوركا، الذي نرث الفرا�س يف حلية 

والت ويتمان، �شيكون، و�شيظل، �شاعرا طاغي احل�شور يف 

والعرب. فعندما  اال�شبان  قرابة قوية جدا بني  بالدنا. ثمة 

ا�شعر  اقراأ م�رصحه  اجده غريبا عني. وعندما  لوركا ال  اقراأ 

غالب  مع  لتلتقي  القرابة  هذه  ومتتد  العرب.  عن  يكتب  انه 

ال  ماركيز.  على  اي�شا  ينطبق  وهذا  الالتينية.  امريكا  ادب 

يعود احتالل ماركيز ملكان مرموق يف عاملنا العربي ب�شبب 

ع�شقه للعرب وكتابته عن �شانتياغو ن�شار او ميغيل ليتني 

�شطوره  من  �شطر  )فكل  ال�شالته  وانا  اال�شل،  الفل�شطيني 

هو روح ونف�س ماركيز، واي ماولة للتاأثر به هي بثابة 

و�شافية،  هادئة  االوىل  للوهلة  تبدو  قد  مياه  يف  االبحار 

تنجح يف  قد  اىل حوام جامح،  تدخلك  ما  �رصعان  انها  اال 

فقدت  انك  من  التحقق  غاية  يف  وانت  منه  نف�شك  تخلي�س 

درجة  اىل  اال�شيل  انه  نف�شك.  وحتى  خوا�شك  من  الكثري 

ولقرابة  التخييل  على  ولقدرته  الالي�شارع(  او  الاليحاكى 

اجوائه من االجواء العربية. مقطعان رائعان �رصبا عميقا 

 . العزلة«  من  عام  »مائة  اجلنونية:  رائعته  من  داخلي  يف 

االول يدور عن البيت والقرب ): »االن�شان ال ينتمي اىل مكان 

اال عندما يكون له فيه قرب« وردت اور�شوال بتاأكيد هاديء: 

»اذا كنت م�شطرة للموت من اجل ان تبقوا هنا، ف�شاأموت.«(

جدتي، البي، التي كانت ت�شبه الهنود احلمر اىل حد بعيد، 

مرات  �رصها  يف  وتلعنه  املقت  ا�شد  الهاتف  متقت  كانت 

فهو  امريكا،  يهاتفنا من  كان  الذي  اختها  ابن  اما  كثرية. 

معه  للتحدث  جدتي  طلب  على  يجروؤ  كان  ال��ذي  الوحيد 

تذعن الحلاحه  انها مل  اال  عندها،  معّزته  ورغم  بالتلفون. 
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وقبول التحدث معه بهذه االآلة ال�شيطانية. لذا كانت جدتي 

اهتف  كنت  الذي  اختها  ابن  وبني  بينها  الأ�شل  تناديني 

اريد  اين  خلالتي  »قل  يل:  يقول  كان  عال.  ب�شوت  بجمله 

ابني يف طريق  ان تقتلني عظام  العودة، لكني خائف من 

تزجرين  جدتي  كانت  ق��ربه.«  يف  �شنايا  خيانة  عودتي. 

وهذا  املوتى  راح��ة  يقلقل  حديثه  ان  اىل  منبهه  النهره، 

ابنه  موت  ان  اال  يقتله،  احلنني  كان  مريعا.  كفرا  يعترب 

ملته  التي  االمريكية  زوجته  من  وطالقه  طرق  حادث  يف 

على  يجوح  ك��ان  متاما.  عامله  مزقا  االكتئاب  الدمانه 

التلفون، �شائال حال للعودة اىل البالد، اىل ان قال يل ذات 

اىل  ابني  رفات  »�شاأعيد  يل:  قال  و�شعقني.  هزين  ما  مرة 

بان  �رصخت  حتى  قيل  ما  جدتي  �شمعت  ان  ما  البالد«. 

»هذا جتديف ال يقبله اي كافر، فكيف بن�رصاين؟!« بعد هذا 

وحيدها  ابنها  وتبكي  راأ�شها  حتني  جدتي  كانت  احلديث، 

الذي مات يف عز �شبابه، لكنها كانت تعّزي نف�شها بحقيقة 

ابناء  قبور  بقية  مع  فيها  ولد  التي  البلدة  يف  قربه  وجود 

العائلة. اما تعليق جدتي عن ابن اختها، الذي �شيموت بعد 

 : التايل  النحو  ف�شيكون على   ، الغربة  بالد  قهرا يف  �شنني 

»هذه لعنة. كان ال يجب ان يرتك البالد ويجري وراء �شقراء 

ال يعرف ا�شلها من ف�شلها. انه منكوب، النه مل ي�شّل با 

 .» له  �شاأ�شّلي   . ن�شيبه  �شيكون من  . اجلحيم  الكفاية  فيه 

ثم تر�شم ا�شارة ال�شليب وتدمدم: »لقد اخذه اهلل اىل جواره 

لرييحه من عذاب التفكري يف املوت والقبور. انها لعنة حّلت 

الثاين،  املاركيزي  االقتبا�س  بعيدة«.  بالد  يف  ليموت  به 

بوينديا، قائال: »يف  اوريليانو  الكولونيل  هو حني ي�رصخ 

احد االيام، �شاعمل على ت�شليح اوالدي للتخّل�س من هوؤالء 

ماركيز  اقراأ  وانا  احيانا  لني 
ّ
اتخي اخلرائيني«.  االمريكيني 

يكتب  الذي  فاملجتمع  عروقه.  يف  يجري  العربي  الدم  ان 

جمال  يف  خا�شة  العربي،  املجتمع  ي�شبه  ماركيز  عنه 

بل  احل��د،  هذا  عند  االم��ر  يقف  وال  واخل��راف��ات.  املعتقدات 

التي  املدينة  يف  يدور  ما  غالبا  �شهري،  حوار  اىل  يتعداه 

يف  ي�شبهنا  ماركيز  ان  حقيقة  حول  يتمحور  فيها،  اعي�س 

نادرة  ا�شدقائي  الأح��د  وقعت  �شنني،  قبل  اي�شا.  اخللقة 

راأى  »الكوبول«  مقهى  دخل  حاملا  اذ  باري�س،  يف  طريفة 

الذي  ال�شديق،  هذا  ان  القهوة.  ي�رصبان  وزوجته  ماركيز 

ال�شالم  طرح  على  يجروؤ  مل  ماركيز  بكتابة  مفتونا  كان 

عليه. لقد جل�س قبالة ماركيز وزوجته وتاأملهما ما يقارب 

ال�شاعة. وعندما �شاألته عن ال�شبب لعدم اقباله على التعرف 

على ماركيز قال يل باحلرف الواحد وهو منفعل جدا:«كان 

دخان  ينفث  وهو  كالربكان  يبدو  كان  منه.  يطلع  ال 
ّ
الهب

�شمعت  الو�شف، الين  �شيجارته.« وعندما فوجئت من هذا 

ان ماركيز �شخ�س متوا�شع وحيي، �شاألت �شديقي: »احقا، 

كان يبدو لك كذلك؟ا« قال يل: »كان يبدو لطيفا جدا، لكني 

هكذا تخيلته.« �شاعرتف لكم اننا �شديدو االعتداد باركيز. 

العربي  ال�شحرية هي مظهر من مظاهر احلديث  فالواقعية 

ال�شبيهة  املذهلة  العربية  احلكايات  مئات  و�شتجد  اليومي 

بق�ش�س ماركيز. 

)3(

االدب  انحاز  اذ  ادبنا.  على  االن�شاين  ال�شوت  طغى  لقد 

�شيكون  اخرى،  ان�شانية  اآداب  التحالف مع  اىل  الفل�شطيني 

امريكا  دول  امثال  املقهورة،  ال�شعوب  ادب  راأ�شها  على 

ثمة  المريكا.  مزرعة  اىل  التحول  ترف�س  التي  الالتينية 

غالبا  املقهورة  ال�شعوب  ان  وهو  ذهني،  يف  را�شخ  اعتقاد 

لذلك  املهيمنة.  الدول  تقدم خطابا خمتلفا عن خطاب  ما 

العظيمني  ال�شاعرين  لن يكون غريبا علي كل من خطابي 

�شبيل  على  اال�شمني  هذين  اذكر  فاييخو.  و�شيزار  ن��ريودا 

املثال. و�شيكون خطاب ال�شاعر الفل�شطيني ممود دروي�س 

عن  احتدث   . �شبقوه  �شعراء  ب��داأه  ملا  ومكمال  جديدا  راف��دا 

النرث.  من  والتاآلف  التحالف  على  اقدر  ال�شعر  الأن  ال�شعر، 

بالتفا�شيل  ويعنى  ويدح�شها  العموميات  يرف�س  النرث 

ان  االح��وال،  من  حال  باأي  يعني،  ال  هذا  واخل�شو�شيات. 

االناط ذاتها �شتتكرر. فلكل جتربة خ�شو�شيتها، كما ان 

مع  و�شنتفق  للم�شمون.  ذليال  تابعا  �شيكون  الفني  ال�شكل 

كالدون  عمل  ن�شخ  باعادة  قمت  ما  اذا  بانه  بورخي�س، 

كيخوته يف زمننا، فان الن�س املن�شوخ ) املنقول( �شيكون 

واالمر  فكيف  اال�شلي،  كيخوتي  الدون  الن�س  عن  خمتلفا 

يتعلق بتجربة اخرى ؟! 

احلكاية تكتب نف�شها. االدب ال�شفوي يف العامل العربي كثري. 

ت�شجيل  اىل  يلجاأ  �شتجدونه  بولز  كبول  امريكيا،  كاتبا  ان 

بع�س احلكايات ال�شفوية. طبعا، �شتحذره زوجته من مغبة 

هو  ملن  الق�ش�شية،  الكتابة  هذه  تقع  فقد  الت�شجيل،  هذا 

غري  مغامرة  انها  التب�شيط.  اطار  يف  الثقافة،  هذه  خارج 

ماأمونة، ومع ذلك فقد اعجبت ببع�س هذه احلكايات.االدب 

ال�شفوي الفل�شطيني كثري. ولقد عملت على ت�شجيل بع�س هذه 

وكتابة  ماري �شايغ  روز  تدعى  اجنليزية  �شيدة  احلكايات 

كتاب مذهل، ال بل نادر، عن الفل�شطينيني. هذا الكتاب يعترب 

جوهرة عندي وان كنت ال اذكر عنوانه االآن.

 ان كاتبا افريقيا قد ي�شتوعب جتربتي اكرث ما ي�شتوعبها 

خارج  هو  ملن  االدب،  يبدو  وق��د  �شيلدون.  �شيدين  اتباع 
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التجربة، جمرد رومان�شيات او حتى �شيا�شيات او جماعيات. 

وعلى هذا اذكر احلكاية التالية التي ترتدد كثريا يف حياة 

احد  يل  �شيكتب  بالدهم.   من  اقتلعوا  الذين  الفل�شطينيني 

اال�شخا�س الذين يقيمون يف اخلارج طالبا مني ان ار�شل له 

غ�شن زيتون من بلدته. اما اآخر، ف�شيطلب مني ان اطلب من 

متلي بيته يف حيفا ان ي�شمحوا يل بان اطل يف البوفيه، 

اذا ما بقيت، بحثا عن ر�شائل حب كان يتبادلها مع فتاة 

بحيفا؟!  فل�شطيني  بيت  يف  فل�شطينية  ادراج  حيفاوية. 

ال�شنني  هذه  كل  بعد  بالذهول.  �شي�شاب  با�شالر  جا�شتون 

ما زلت تذكر ر�شائل احلب االوىل؟! اما ثالث، ف�شيطلب من 

مع  لقاءاتي  اما  احلمام.  برج  له  ر 
ّ
ي�شو ان  ا�شدقائه  احد 

يتعبني  كان  تتعبني.  كانت  فلقد  الباري�شيني  ا�شدقائي 

وما   - �شديدا  كرها  اكرهها  كنت  التي  البالد  اىل  حنينهم 

ان  لك  االف�شل  من  النه   - اليوم  هذا  حتى  اطيقها  ال  زلت 

فل�شطينيا  عربيا  تكون  ان  على  الهماليا  جبال  على  تولد 

اقالويا داخل حدود دولة ا�رصائيلية عن�رصية. كان حنينهم 

ان  لنا  يحق  اال  كبريا:  �شوؤاال  يو�شع  كان  لكنه  يزعجني، 

نكون جا�شتون با�شالريني بحق وحقيقة؟ قد يبدو هذا االمر 

غري مهم، لكنه �شيكون على غاية االهمية ملن ذاق جتربة 

الت�رصد واالقتالع. 

لالدب  كذلك  ح��رم��ات.«  »للبيوت  يقول:  عربي  مثل  ثمة 

حرمات. اعرتف ان كل البيوت التي دخلتها افدت منها. اما 

 هذه البيوت او الكتب بالتحديد، 
ّ
ذكر االثر الذي تركته علي

هرني  ب�رصاحة  دائما  و�شاعجب  �شهلة.  عملية  تكون  فلن 

انه  كبريا.  تاأثريا  عليه  اأّث��رت  كتاب  مائة  لت�شجيله  ميلر 

كاتب يحرتم البيوت التي يدخلها. وبا اين لن احتل عراء 

لالدب  ف�شيكون  فل�شطينيا  بيتا  احتل  ولن  احمر،  هندي 

العاملي تاأثريه علي. فانا لن احتال عليكم ببدعة اال�شيل. 

اال�شالة عندي ما تنبع من روح املنطقة التي تاأتي منها، 

غريبة  عنا�رص  من  البيت  او  التجربة  على  يتداخل  ما  مع 

العامل،  ثقافات  بني  التداخل  ان  هنا  الكل  ويعرف  اخرى. 

قرية  اىل  يتحول  قد  فالعامل  قائمة.  امل�شتويات  كل  على 

واحدة، طبعا لي�س على طريقة ال�شيا�شة االمريكية الكريهة، 

ذلك  على  واملثال  االن�شاين.  الثقايف  التوا�شل  عرب  وانا 

التي ما ان تدخلوها، حتى جتدوا  الفل�شطينية،  البيوت  هو 

جانب  اىل  معّلقة  وبيكا�شو  حوخ  ولفان  لرينوار  لوحات 

لوحات ا�شماعيل �شموط. حال االدب، متاما، كحال البيوت. 

اجلدران  تغمر  واحلداثة  اي�شا.  البيوت  تطال  التجريب  فيد 

الداخلية واخلارجية، ح�شب ذوق �شاحب البيت او الرواية 

مّل  فجلجام�س  االزل.  منذ  الثقافة  حكاية  انها  الق�شة.  او 

�شديق  عن  وبحث  عندي(  الواحدة  الكتابة  )وهي  الوحدة 

�شدوق يحادثه )ال�شديق عندي هو على م�شتوى التيارات 

وت��روح،  تاأتي  �شداقات   ). االخ��رى  االماكن  من  الوافدة 

ا�شحابها.  حكايات  وحتكي  با�شتمرار   
ّ

تتغري وب��ي��وت 

اكون جا�شتون  اال  �شاحاول  اين  البداية  منذ  كنت حذرتكم 

العنا�رص  وعن  البيوت  احلديث عن  ي�شعب  لكن  با�شالريا. 

البدهية، دون ان يطل علينا جا�شتون با�شالر  االوىل �شبه 

ب�شعره ال�شائب وخطواته الثقيلة، لينقب مرة اخرى اعماق 

يف  احلياة  ان  وليثبت  جديدة،  بحياة  لرفدها  البدهيات 

البيوت حتوي �شحرا خا�شا، اذا ما عملنا على نب�س الكنوز 

احل��ال،  �شيكون  فكيف  البيوت.  ه��ذه  اعماق  يف  اخلفية 

بالن�شبة للفل�شطيني، الذي يحاول ان يثبت بيته او العودة 

ارففها  على  وي�شع  مكتبته  يوؤ�ش�س  ان  اجل  من  البيت  اىل 

بيوتهم،  اجل  من  عملوا  الذين  االن�شانيني،  الكّتاب  كتب 

وب�شكل غري مبا�رص من اجل البيت الفل�شطيني ؟

حتظى  التى  الكتب  كل  ذك��ر  على  االتيان  مال  �شيكون   

بكانة خا�شة يف عقلي وقلبي. فهذا كحال العا�شق الذي 

ي�شاأل عن معلوماته يف احلب، في�رصع يف �رصد ق�شة حياته: 

احببت مادلني لعذوبتها ورقتها، واحببت جوزفني لغنجها 

�شفتيها،  وطعم  �شعرها  جلمال  مارلني  واحببت  الن�شائي، 

بياتري�س  واحببت  الو�شنان،  ل�شوتها  ناريان  واحببت 

جلمالها االخاذ. وعندما ي�شاأل العا�شق »الن�شيط« : »وكيف 

لي�س  جوابا  العا�شق  �شيجيب  ه���وؤالء؟«  قبل  حتب  كنت 

نا�شجا با فيه الكفاية: »كنت احبهن ج�شديا اكرث. اما االآن 

توما�س  يقل  امل  اكرث«.  الروحية  �شفاتهن  واحب  فاحبهن 

مان يف رائعته »اجلبل امل�شحور«: »جمال الوجه من جمال 

الروح«؟ هكذا االدب، عندي، والعفو على هذه املقارنة. ان 

اما  امل�شمون.  جمال  من  ينبعان  واال�شلوب  ال�شكل  جمال 

املتهافتون على التكنيك دون ان يلكوا مو�شوعا، او ج�شدا 

البيوت  اأ�شتطيع قراءتهم. وهكذا ترون ان كل  حقيقيا، فال 

اكون قد حافظت على  ان  ، وارجو 
ّ
اأّثرت علي التي دخلتها 

كنت  اين  واعرتف،   ! االدب  باب  االأقل، من  على  حرماتها، 

وما زلت عا�شقا كبريا لكل ما هو حقيقي وا�شيل، دون ان 

احاول تف�شريه اكرث من اللزوم، لئال اقتله. فالت�رصيح قاتل، 

وهذه لي�شت مهمتي. وال يخفى عليكم ان ثمة ا�شياء حتبها 

دون ان ت�شتطيع تف�شريها او تف�شري ا�شباب هذا احلب. يكفي 

والأن  واكرث،  اكرث  تعي�س  الن  وجيها  �شببا  لتجد  حتب،  ان 

تكون جمديا، ولو على القليلة من اجل هذا احلب!

�شمن  االمريكية  اي��وا  جامعة  يف   1994 �شنة  القيت  التي  )الكلمة   jj

»برنامج الكتابة االبداعية العاملي« واملعنونة ا�شال ب�»بيتي لي�س كبريا با 

فيه الكفاية: ما الذي اأخذته عن االآداب االأخرى؟«(. 
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يف �شباح يوٍم من اأيام اآذار ) مار�س (، بعد رحلٍة ليلية 

التي تقع  املدينة  اإىل  بالقطار، و�شل جيوفاين كورتي 

حمى  من  يعاين  ك��ان  ال�شهرية.  التمري�س  دار  فيها 

خفيفة، اإال اأنه ظل م�شممًا على امل�شري من املحطة اإىل 

امل�شت�شفى، حاماًل حقيبته ال�شغرية.

اأبكر  ويف  مفرطة،  ب�شورٍة  طفيفة  كانت  حالته  اأن  مع 

مراحلها، اإال اأن جيوفاين كورتي كان قد ُن�شح بالذهاب 

اإىل م�شح ذائع ال�شيت، كان موجوداً خ�شي�شًا للعناية 

الكامن  املعنى  اإن  منه.  عانى  الذي  اخلا�س  باملر�س 

وراء ذلك هو اأن االأطباء كانوا كفئني ب�شورٍة ا�شتثنائية 

واالأجهزة واملعدات الطبية فعالة بنحو خا�س.

وهو يلمح امل�شح من م�شافة ما - فقد ميزه من خالل 

ا�ٍس ما � كان ذلك قد 
ّ
م�شاهدته ل�شور فوتوغرافية يف كر

البناية  كانت  جداً.  اإيجابيًا  انطباعًا  جيوفاين  يف  ترك 

بوا�شطة  كتلتها  تقطعت  طوابق،  ب�شبعة  ترتفع  بي�شاء، 

ت�شبه  جعلها  ما  اجل���دران  يف  الفجوات  من  �شل�شلة 

باأ�شجار  ماطة  البناية  كانت  فندقًا.  مبهمة  ب�شورٍة 

عالية.

اأخرى  زيارٍة  قبل  الطبيب،  لدن  من  ق�شرية  زيارٍة  بعد 

اأكرث �شموليًة فيما بعد، اأّخذ جيوفاين اإىل حجرٍة مبهجة 

يف الطابق ال�شابع واالأخري. كان االأثاث خفيفًا واأنيقًا، 

من  كرا�شي  هنالك  كانت  اجل��دران،  ورق  �شاأن  �شاأنه 

خ�شب وو�شائد زاهية االألوان. كان املنظر واحداً من اأكرث 

مناظر املدينة املحببة اإىل القلب. كل �شيء هادئ، �شار 

ومعيد للطماأنة.

م�شباح  واأ���ش��اء  ح��ااًل،  ال�رصير  اإىل  جيوفاين  م�شى 

القراءة بجنب �رصيره و�رصع يقراأ كتابًا جلبه معه. بعد 

اإذا كان  اأقبلت مر�شة كي ترى ما  مرور دقائق قليلة 

بحاجة اإىل �شيء ما. 

مل يكن يحتاج �شيئًا، اإال اأنه ابتهج بالدرد�شة مع ال�شابة 

التمري�س. هكذا تعرف  دار  اإليها عن  االأ�شئلة  وبتوجيه 

اإيواء  يتم  كان   : غرابًة  االأكرث  ميزاتها  من  واحدٍة  على 

خطورة  بح�شب  الطوابق  من  طابق  كل  يف  املر�شى 

كان  االأع��ل��ى،  اأو  ال�شابع،  الطابق  املر�شية.  حالتهم 

�لطو�بق �ل�صبعة

كاتب ومرتجم من العراق

دينو بوتز�تي  ترجمة : علي عبد �لأمري

اللوحة للفنان جرب علوان - العراق
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االآخر  هو  ال�شاد�س  ج��داً.  الب�شيطة  للحاالت  خم�ش�شًا 

االهتمام.  قدٍر من  اإىل  لكنها حتتاج  الطفيفة،  للحاالت 

خطرية  مر�شية  حاالت  هنالك  اخلام�س  الطابق  ويف 

الثاين  الطابق  كان  طابق.  اإثر  طابقًا  وهلمجرا،  متامًا 

االأول  الطابق  ويف  خطرية.  ب�شورٍة  العليلني  للمر�شى 

هنالك احلاالت امليوؤو�س منها.

هذا النظام اال�شتثنائي، ب�رصف النظر عن كونه ي�شهل 

اأن  يعني  كان  بعيد،  حد   اإىل  العامة  اخلدمات  تقدمي 

املري�س امل�شاب بوعكة خفيفة فقط لن يكون منزعجًا 

ب�رصيٍك يف املعاناة يحت�رص يف احلجرة املتاخمة، كما 

ال�شبعة.  الطوابق  من  كل طابق  اجلو يف  تنظيم  ي�شمن 

املعاجلة، بطبيعة احلال، تختلف من طابق اإىل اآخر.

اإىل �شبع حاالت  اأن املر�شى كانوا مق�شمني  هذا يعني 

قواعده  بكل  منف�شل،  ع��امل  هو  طابق  كل  متالحقة. 

من  ك��ان  طابق  ك��ل  اأن  وط��امل��ا  اخلا�شة.  وتقاليده 

ب�شيطة  اختالفات  فقد جنمت  م�شوؤولية طبيب خمتلف، 

يف طرائق املعاجلة، مع اأنه يف البدء كان املدير قد منح 

املوؤ�ش�شة نزعًة رئي�شية واحدة.

جيوفاين  م�شى  احل��ج��رة،  املمر�شة  غ���ادرت  حاملا 

النافذة،  اإىل  باحلمى،  االإح�شا�س  فارقه  وقد  كورتي، 

وتطلع اإىل اخلارج، ال الأنه يريد م�شاهدة منظر املدينة 

)مع اأنه مل يتعرف عليها بعد( بل على اأمل اأن يلمح، عرب 

منه.  االأ�شفل  اإىل  الواقعة  الطوابق  املر�شى يف  النوافذ، 

كان هيكل املبنى بفجواته الكبرية يف اجلدران، يجعل 

عملية الروؤية هذه مكنة. ركز جيوفاين كورتي ب�شورٍة 

جداً  بعيدًة  بدت  التي  االأول  الطابق  نوافذ  على  خا�شة 

فقط.  مائلة  ب�شورة  يراها  اأن  بو�شعه  كان  والتي  عنه، 

كانت  لالهتمام.  مثرياً  �شيئًا  يرى  اأن  ي�شتطع  مل  لكنه 

معظم النوافذ مجوبة متامًا ب�شتائر فيني�شية رمادية 

اللون.

يقف  رج��اًل،  م��ا،  �شخ�شًا  راأى  كورتي  جيوفاين  لكن 

النافذة املال�شقة لنافذته متامًا. نظر االثنان كل  عند 

اأن  اإال  التعاطف،  من  متناٍم  باإح�شا�ٍس  االآخر  اإىل  واحد 

اأيًا منهما مل يكْن يعرف كيف يك�رص ال�شمت. يف اخلتام 

ا�شتجمع جيوفاين كورتي �شجاعته وانربى قائاًل : » هل 

و�شلت تواً، اأنت اأي�شًا ؟«.

لزم  �شهرين«.  منذ  هنا  »اأن��ا  اجل��ار.  قال   ، كال«  »اأوه، 

ال�شمت حلظات قالئل، ومن  ثم، يف الظاهر اأنه مل يكْن 

متاأكداً من كيفية موا�شلة احلوار، اأ�شاف قائاًل : » كنت 

اأ�شاهد �شقيقي هناك يف االأ�شفل.«

»�شقيقك ؟«

يا  اإن��ا  نف�شه،  الوقت  يف  هنا  اإىل  اأتينا  كالنا  »اأج��ل. 

للغرابة، تردت حالته ال�شحية � اإنه االآن يف الرابع.

»الرابع ماذا ؟«

الكلمتني  كلتا  متلفظًا  الرجل،  �رصح  الرابع«،  »الطابق 

ارتعب جيوفاين  بحيث  والفزع  املرح  املزيج من  بذلك 

كورتي ب�شورٍة غام�شة.

بذلك  ا�شتفهامه  كورتي  وا�شل  احلالة«،  تلك  يف  »لكن 

يتكلم  حني  املرء  يتبناه  اأن  املحتمل  من  الذي  اجلذل 

عن اأ�شياء ماأ�شاوية ال تخ�س فرداً معينًا -  »اإذا كانت 

االأ�شياء خطرية جداً اأ�شاًل يف الطابق الرابع فمن اأولئك 

الذين ي�شعونهم يف االأول ؟«

»اأوه، املحت�رصون. هناك ال ي�شتطيع االأطباء اأن يفعلوا 

�شيئًا البتة. فقط الق�شاو�شة. وبطبيعة احلال...«

االأ�شفل«،  يف  هناك  كثريون  اأ�شخا�س  ثمة  لي�س  »لكن 

توكيد،  عن  يبحث  اأنه  لو  كما  كورتي  جيوفاين  قاطعه 

»تقريبًا كل ال�شتائر م�شدلة«.

اإنا كانت هنالك هذا  »لي�س ثمة عدد كبري منهم االآن، 

احلجرات   « خفيفة.  بابت�شامة  االآخر  اأجاب  ال�شباح«، 

ذوات ال�شتائر امل�شدلة هي تلك التي تويف فيها �شخ�س 

االأخ��رى  الطوابق  يف  ت��رى،  كما  قريب.  وق��ت  منذ  ما 

ا�شتطرد  تعذرين«،  هل  مفتوحة.  كلها  النوافذ  م�شاريع 

يف حديثه، متحركًا ببطء اإىل الداخل، »يبدو اأن الطق�س 

اأ�شبح بارداً نوعًا. اإنني اأعود اإىل �رصيري. ا�شمح يل اأن 

اأمتنى لك كل اخلري...«

؛  بحزم  ال�شباك  واأغلق  النافذة  حافة  عن  الرجل  ابتعد 

كان ثمة �شوء ياأتلق يف داخل احلجرة. بقي جيوفاين 

واقفًا عند ال�شباك، وعيناه مثبتتان على ال�شتائر ال�شفلية 

اإىل  اإليها برتكيز قاتل، �شاعيًا  االأول. تطلع  الطابق  يف 

عة لذلك الطابق الرهيب حيث يغدو 
ِّ
تخيل االأ�رصار املرو

املر�شى يف عداد االأموات ؛ اأح�س باالرتياح كونه بعيداً 

على  امل�شاء  ظالل  زحفت  االأثناء،  هذه   يف  عنه.  جداً 

املدينة. واحدًة بعد االأخرى اأُ�شيئت نوافذ امل�شح االألف، 

اأجل  من  اأُ�شيء  وا�شع  بق�رص  اأ�شبه  بعيد  من  بدا  حيث 

حفلة راق�شة. يف الطابق االأول فقط، عند اأ�شفل  ال�رصح، 

بقيت دزينات من النوافذ خاوية وخالية.
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اإىل  كورتي  جيوفاين  طماأنت  قد  الطبيب  زيارة  كانت 

للراأي  بعيد. والأنه متفائل بطبعه، كان مهيئًا �رصاً  حٍد 

اإىل  حتت  الطبيب  اأر�شله  ما  اإذا  ينده�س  ولن  ال�شلبي 

الطابق التايل.

حرارته، على اأية حال، مل ُتظهر اأي عالمة من عالمات 

مقنعة.  ذلك  بخالف  كانت  حالته  اأن  مع  االنخفا�س، 

كان  اأنه  موؤكد  وم�شجعًا.  لطيفًا   كان  الطبيب  اأن  غري 

� اإنا بدرجة ب�شيطة جداً ال غري،  م�شابًا � قال الطبيب 

يف  لل�شفاء  يتماثل  �شوف  ثالثة  اأو  اأ�شبوعني  بحر  ويف 

االأرجح. »هل يكنني، اإذاً، اأن اأبقى يف الطابق ال�شابع؟«  

�شاأل جيوفاين كورتي بقلق عما يتعلق بهذه امل�شاألة.

»طيب، بطبيعة احلال !« اأجاب الطبيب وهو يربت على 

اأين تعتقد اأنك ذاهب ؟ تنزل اإىل الرابع  كتفه بود. »اإىل 

هذه  اأن  لو  كما  مازحة،  ب�شورٍة  تكلم  االأرج���ح؟«  يف 

الفكرة هي االأكرث �شخفًا يف العامل كله.

» اأنا م�رصور بذلك«، قال جيوفاين كورتي. »اأنت تعرف 

دومًا  يتخيل  علياًل  املرء  يكون  حني  احلال،  هي  كيف 

ما هو اأ�شواأ«.  الواقع، بقي هو يف حجرته التي اأُعطيت 

له اأ�شاًل. يف اأوقات الع�رص النادرة حني يتم ال�شماح له 

يتعرف على عدٍد من زمالئه املر�شى. كان يتبع العالج 

بحذافريه، مركزاً كل انتباهه على حتقيق �شفاء �رصيع، 

على الرغم من اأن حالته بدْت وكاأنها ظلت كما هي، ومل 

يطراأ عليها اأي تغيري.

التمري�شي  الكادر  رئي�س  اأقبل  اأيام،  ع�رصة  ت�رصم  بعد 

اأن  يريد  كان  اإىل جيوفاين كورتي.  ال�شابع  الطابق  يف 

يطلب منه معروفًا خا�شًا جداً  : يف اليوم التايل جاءت 

امراأة مع طفلني اإىل امل�شت�شفى ؛ كانت هنالك حجرتان 

يحتاجون  لكنهم  متامًا،  لغرفته  مال�شقتان  خاليتان 

اإىل حجرة ثالثة ؛ هل يكرتث ال�شينيور كورتي كثرياً اإذا 

ما انتقل اإىل حجرٍة اأخرى، مريحة بالقدر نف�شه ؟

بالطبع، مل يبِد جيوفاين كورتي اأي اعرتا�س : مل يباِل 

باحلجرة التي ي�شكنها  ؛ الواقع ربا �شتكون له مر�شة 

جديدة واأكرث جمااًل.

التمري�شي  ال��ك��ادر  رئي�س  ق��ال  ل��ك«،  جزياًل  »�شكراً 

بانحناءة طفيفة. »مع اأن، اأ�شغ   اإيّل، فعاًل كي�س كهذا 

�شوف  مثلك.  �شخ�س  من  ي�شدر  اأنه  طاملا  يده�شني  ال 

نبداأ بنقل حاجياتك يف غ�شون �شاعة اإن مل يكن عندك 

مانع. باملنا�شبة، حجرتك اجلديدة، يف طابق واحد اإىل 

غري  تف�شيل  اأنه  لو  كما  اأوطاأ،  بنربٍة  اأ�شاف  االأ�شفل«، 

ذي قيمة. »ل�شوء احلظ لي�س ثمة حجرات خالية يف هذا 

الطابق. بالطبع اإنه جمرد اإجراء موؤقت«، اأ�رصع لي�شيف، 

وهو يرى كورتي وقد جل�س با�شتقامة فجاأًة وكان يهم 

ثانيًة  ت�شعد  �شوف  موؤقت.  اإجراء  »جمرد  باالحتجاج، 

حاملا تتوفر حجرة خالية، وهذا االأمر �شيتم يف غ�شون 

يومني اأو ثالثة«.

با�شمًا،  كورتي  جيوفاين  قال  اأع��رتف«،  اأن  »يلزمني 

يلزمني   « �شبيانية،  خماوف  لديه  لي�س  اأنه  ظهر 
ُ
ي كي 

يروقني  ال  احلجرة  تغيري  من  النوع  هذا  اأن  اأعرتف  اأن 

البتة«.

متامًا  اأفهم  اإنني  طبي،  اأ�شا�س  اإىل  ي�شتند  ال  »لكنه 

نقدم  اأن  الب�شاطة  من  احلالة،  هذه  يف  اإنا  تعنيه،  ما 

معروفًا لهذه املراأة التي ال تريد اأن تكون منف�شلًة عن 

املمر�شني،  رئي�س  اأ�شاف  ف�شلك«،  من  االآن  ولديها.. 

�شاحكًا �شحكًا �رصيحًا، »من ف�شلك ال ت�شع يف بالك 

اأن ثمة اأ�شباب اأخرى !« 

 
ّ
»ح�شن جداً«، قال جيوفاين كورتي، »يبدو اأنه يجب علي

اأن اأحتمل املر�س«.

ال�شاد�س،  الطابق  اإىل  كورتي  جيوفاين  ن��زل  وهكذا 

اأي  مع  تن�شجم  ال  النقلة  هذه  اأن  مقتنعًا  كان  اأنه  ومع 

حزين  باأنه  �شعر  اخلا�شة،  ال�شحية  حالته  يف  تدهور 

وا�شح  االآن حاجز  ثمة  اأن  القائلة  الفكرة  باإزاء  ومغتم 

»الطابق  االأ�شحاء.   للنا�س  اليومي  العامل  وبني  بينه 

ال�شابع هو نقطة انطالق، مع درجة معينة من االت�شال 

امللحق  من  �رصبًا  نعده  اأن  املمكن  من  باملجتمع، 

اأ�شاًل  هو  ال�شاد�س  الطابق  لكن  االعتيادي.  بالعامل 

الكادر  االأطباء،  مواقف  احلقيقي،  امل�شت�شفى  من  جزء 

اأنف�شهم تختلف اختالفًا   ب�شيطًا.  التمري�شي، املر�شى 

ذلك  يف  املر�شى  ب��اأن  �رصاحًة  االع��رتاف  مت  قد  كان 

عليلني  يكونوا  مل  اإذا  حتى  ؛  فعاًل  عليلون  هم  الطابق 

ب�شورٍة خطرية. من خالل ماوراته االأولية مع جريانه، 

كورتي  جيوفاين  ا�شتنتج  واالأطباء،  التمري�شي  الكادر 

عد نكتًة، وهو خم�ش�س للهواة، كله 
ُ
اأن الطابق ال�شابع ي

تكلف ونزوة ؛ يف الطابق ال�شاد�س حتديداً تبداأ االأ�شياء 

اجلدية.

�شيئًا واحداً فقط اأدركه جيوفاين كورتي، على اأية حال، 

يف  ال�شعوبات  بع�س  �شيواجه  بالتاأكيد  اأنه  وهو  اأال 
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حتدثنا  ما  اإذا  الذي،  ال�شابع  الطابق  اإىل  ثانيًة  العودة 

من الناحية الطبية، ينتمي اإليه ؛ كي يرجع اإىل الطابق 

ال�شابع يجدر به اأن يحرك النظام املعقد للمكان، حتى 

بالن�شبة اإىل نقلة �شغرية كهذه ؛ اإنه �شيء جلي متامًا، 

فكر  اأح��ٍد  من  ما  اأن  يوؤكد،  الأن  مربر  ثمة  لي�س  حيث 

االأ�شحاء  »النا�س  مع  االأعلى،  الطابق  اإىل  اإعادته  يف 

تقريبًا«.

 ا�شتحقاٍق من 
َّ

�شادر اأي
ُ
وهكذا قرر جيوفاين كورتي اأال ي

ا�شتحقاقاته واأال ي�شت�شلم لغواية العادة. كان مهتمًا جداً 

باأن يرتك انطباعًا جيداً يف رفاقه املر�شى كونه باٍق 

معهم جمرد اأيام قالئل، واأنه هو الذي وافق على النزول 

بخدمٍة،  �شيدٍة  على  يتف�شل  كي  بب�شاطة  واحداً  طابقًا 

تتوفر  حاملا  االأعلى  اإىل  جديد  من  ي�شعد  �شوف  واأنه 

اهتمام  دون  من  اإليه  االآخ��رون  اأ�شغى  خالية.  حجرة 

وهزوا روؤو�شهم، غري مقتنعني.

قد  ح��ال،  اأي��ة  على  كورتي،  جيوفاين  قناعات  كانت 

اأن  االأخري  اأيد  اجلديد.  الطبيب  حكم  خالل  من  تاأكدت 

الطابق  يف  يكون  اأن  حتمًا  كورتي  جيوفاين  بو�شع 

بكل  تافهًا  كان  به  اأُ�شيب  الذي  املر�س  واأن  ال�شابع، 

الكلمات  هذه  على  الطبيب  �شدد   - الكلمة   - معنى   -

الرغم من  ت�شخي�شه - لكن على  اأهمية  يوؤكد على  كي 

ذلك ربا من امل�شتح�شن اأن يبقى جيوفاين كورتي يف 

الطابق ال�شاد�س كي تتم العناية به ب�شكل اأف�شل.

» ال اأحبذ �شماع كل ذلك الهراء ثانيًة«، قاطع جيوفاين 

تقول  »اأنت  النقطة،  هذه  يف  ب�رصامة  الطبيب  كورتي 

هو  وهذا  ال�شابع،  الطابق  يف  اأكون  اأن  بي  يجدر  باأنه 

املوقع الذي اأريد اأن اأكون فيه«. 

»ال اأحد ينكر باأنني«، رد الطبيب، » اأحذرك لي�س ب�شفتي 

اأنت  قلت،  كما  حقيقيًا.  �شديقًا  ب�شفتي  بل  بيبًا   � ط 

م�شاب بوعكة طفيفة جداً ولن تكون حتى مبالغة اإذا ما 

قلنا اإنك ل�شت علياًل على االإطالق، اإنا يف اعتقادي اإن 

ما يجعل حالتك خمتلفة عن احلاالت املعتدلة ب�شورة 

م�شابهة هو امتدادها االأو�شع، اإن قوة املر�س يف اأدنى 

اإن  ما،  حٍد  اإىل  منت�رص  املر�س(  )اأي    لكنه  درجاتها 

اأول مرة  التدمريية للخاليا« - كانت تلك هي  العملية 

 - املنحو�س  التعبري  هذا  كورتي  جيوفاين  فيها  ي�شمع 

»العملية التدمريية للخاليا  هي يف مراحلها االبتدائية 

لكنها  بداأت بعد،  الكلمة، وربا ال تكون قد  بكل معنى 

من  كربى  مديات  يف  توؤثر  اأن  اإىل  متيل،  اأق��ول  متيل، 

ربا  الذي  راأي��ي،  يف  الوحيد،  ال�شبب  هو  هذا  الع�شو. 

يجعل من االأف�شل اأن نبقيك هنا يف هذا الطابق، حيث 

طرائق العالج اأكرث فعاليًة بدرجة كبرية واأكرث قوًة«.

م�شاورة  بعد  التمري�س  دار  مدير  اإن  له  قيل  يوم  ذات 

زمالئه، قرر اإجراء تغيري يف تق�شيم املر�شى اإىل اأجزاء 

ينبغي   - التعبري  اإذا جاز   - مري�س  كل  مرتبة  اأ�شغر. 

تق�شيم  يجب  ف�شاعداً  االآن  من  درج��ة.  ن�شف  تقليلها 

خطورة  بح�شب  فئتني  اإىل  ط��اب��ق  ك��ل  يف  املر�شى 

قد  املتتالون  االأطباء  كان  )الواقع  املر�شية  حاالتهم 

من  ذلك  فعلوا  اأنهم  مع  قبل،  من  التق�شيم  هذا  اأج��روا 

االأدنى من هذين  اجلزء  واأن  ال�شخ�شية(  منفعتهم  اأجل 

اإىل  واح��داً  طابقًا  ر�شميًا  ينزلوا  اأن  ينبغي  الن�شفني 

الطابق  �شبيل املثال، ن�شف املر�شى يف  االأ�شفل. على 

بع�س  اأكرث خطورًة  بدرجة  امل�شابون  اأولئك  ال�شاد�س، 

اإىل اخلام�س، امل�شابون االأكرث  اأن ينزلوا  ال�شيء، يجب 

خطورة من الطابق ال�شابع يجب اأن ينزلوا اإىل ال�شاد�س. 

العودة  ه��ذه  الأن  ه��ذا،  ب�شماع  كورتي  جيوفاين   
ُ

���رص

هذه  و�شط  اأ�شهل  بالتاأكيد  �شتكون  ال�شابع  الطابق  اإىل 

ال�شال�شل بالغة التعقيد من االنتقاالت. 

�شعر  للممر�س  االأمنية  هذه  ذكر  حني  حال،  كل  على 

بخيبة اأمل مريرة. عرف اأنه كان من الالزم اأن يتم نقله، 

الطابق  اإىل  اإنا  ال�شابع،  الطابق  اأي  االأعلى،  اإىل  لي�س 

نف 
ُ

 املمر�س اأن يف�رصها، �ش
ْ
االأ�شفل. الأ�شباب مل ي�شتطع

هو �شمن املر�شى ]االأكرث خطورًة [ يف الطابق ال�شاد�س 

ولذا يجب نقله اإىل اخلام�س.

ما اأن ا�شتفاق من ده�شته االأولية، حتى خرج جيوفاين 

خدعوه  اأنهم  �شوته  باأعلى  �شاح  ؛  طوره  عن  كورتي 

وغرروا به، واأنه يرف�س اال�شتماع اإىل اأوامر االنتقاالت 

اإىل االأ�شفل، واأنه يف�شل الرجوع اإىل مدينته، وال ي�شح 

اأن  بي�شورها  لي�س  امل�شت�شفى  اإدارة  واأن  ال�شحيح  اإال 

تتجاهل ت�شخي�س االأطباء بثل هذه الوقاحة ال�شديدة. 

كي  الطبيب  و�شل  حني  �شيحاته  يطلق  يزال  ما  كان 

االأخري  ن�شح  �شمولية.  اأكرث  ب�شورٍة  امل�شائل  له  ي�رصح 

اأن ترتفع درجة  اأراد  اإذا  اإال  اأن يتحلى بالهدوء  كورتي 

االأقل  اإنه كان ثمة �شوء فهم، يف  حرارته و�رصح قائاًل 

اأنه من املنا�شب  بعنى من املعاين. ووافق مرًة اأخرى 

بالقدر نف�شه اأن يو�شع يف الطابق ال�شابع، لكنه اأ�شاف 
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مع  ال�شيء،  بع�س  خمتلفة  نظر  وجهة  يلك  اإنه  قائاًل 

املر�شية.  حالته  عن  متامًا،  �شخ�شية  نظر  وجهة  اإنها 

كن 
ُ

ي املر�شية  حالته  املعاين،  من  بعنى  جوهريًا، 

الطابق  يف  املعاجلة  اإىل  حتتاج  اإنها  عنها  نقول  اأن 

ال�شاد�س، الأن االأعرا�س �شديدة االنت�شار. اإال اأنه �شخ�شيًا 

قائمة  �شمن  كورتي  �شع 
ُ
و ملاذا  يفهم  اأن   

ْ
ي�شتطع مل 

احلاالت االأكرث خطورة يف الطابق ال�شاد�س. يف االأرجح، 

ال�شكرتري الذي كان قد ات�شل به هاتفيًا يف �شباح ذلك 

كورتي  جيوفاين  و�شع  عن  ي�شتف�رص  كي  حتديداً  اليوم 

الطبي على وجه الدقة، كان قد ارتكب خطاأً يف ا�شتن�شاخ 

تقريره. اأو ربا يف االأغلب الكادر االإداري  كان قد قلل 

عد طبيبًا 
ُ
عن ق�شد من قيمة راأيه ال�شخ�شي، طاملا اأنه ي

حاذقًا لكنه متفائل اأكرث من الالزم. يف النهاية، ن�شح 

النقلة  يتقبل  واأن  يقلق،  باأال  كورتي  جيوفاين  الطبيب 

هو  باحل�شبان  اأخ��ذه  يجب  ما  لكن  احتجاج،  دون  من 

و�شع فيه املري�س.
ُ
املر�س، ولي�س الطابق الذي ي

 - قائاًل  الطبيب  اأ�شاف   - بالعالج  االأم��ر  تعلق  بقدر 

 : لل�شكوى  م��ربر  اأي  كورتي  جيوفاين  يلك  ال  موؤكد 

يتمتع  �شك  بال  االأ�شفل  يف  ال��ذي  الطابق  يف  الطبيب 

بخربة اأكرث ؛ كان جزء من نظام امل�شت�شفى اأن االأطباء 

ي�شبحون اأكرث خربًة، يف االأقل بنظر االإدارة، كلما نزلَت 

بامل�شتوى  واأنيقة  مريحة  احلجرات  اأكرث.  االأ�شفل  اإىل 

نف�شه. املنظر جيد بالقدر نف�شه ؛ يف الطابق الثالث فقط 

حتجب االأ�شجار املحيطة بامل�شح املنظر اجلميل الذي 

ي�رص العني.

، وقد ارتفعت حرارة جيوفاين كورتي، 
ً
كان الوقت م�شاء

املنطقي  اال�شتدالل  لهذا  ال�شمع  اأرهف  ؛  ذلك  على وفق 

�س ب�شعور متفاقم من االإنهاك. يف اخلتام اأدرك 
َ
املو�شو

النقلة  هذه  مقاومة  يف  الرغبة  وال  الطاقة  يلك  ال  اأنه 

غري العادلة اأكرث ما فعل. من دون احتجاج، �شمح لهم 

اأن ياأخذوه طابقًا واحداً اإىل االأ�شفل.

الطابق  يف  كورتي  جيوفاين  ل�  ال�شئيل  العزاء  ك��ان 

راأي  يف  املر�شية  حالته  ب��اأن  معرفته  هو  اخلام�س 

االأطباء، واملمر�شني، واملر�شى الذين على �شاكلته، هي 

االأقل خطورًة من بني احلاالت االأخرى يف الطابق كله. 

حظًا  االأوفر  ال�شخ�س  نف�شه  يعد  اأن  بو�شعه  باخت�شار، 

كانت  االأخرى  الناحية  امل�شح. من  الق�شم من  ذلك  يف 

جديان  حاجزان  االآن  ثمة  باأن  القائلة  الفكرة  تالزمه 

بينه وبني عامل النا�س االأ�شوياء.

فيما كان الربيع يتقدم اأم�شى اجلو اأكرث اعتدااًل، اإال اأن 

النافذة،  عند  بالوقوف  يرغب  يعْد  مل  كورتي  جيوفاين 

ي�شعر  اأن  احلماقة  من  اأن��ه  مع  ؛  يفعل  اأن  داأب  كما 

باخلوف، اأح�س بحركة غريبة من الهلع بجرد االإطالع 

على نوافذ الطابق االأول، التي كان معظمها مغلقًا وقد 

غدت االآن اأقرب بكثري.

اأنه  مع  تغيري،  دون  من  م�شتقرة  املر�شية  حالته  بدت 

الطابق اخلام�س ظهرت بقعة  اأيام يف  بعد مرور ثالثة 

اأكزيا على �شاقه الي�رصى ومل ُتبِد اأي عالمة من عالمات 

الزوال خالل االأيام التالية. طماأنه الطبيب قائاًل اإن هذه 

يعاين  الذي  الرئي�س  املر�س  عن  متامًا  م�شتقلة  البقعة 

منه، ويكن اأن حتدث الأي �شخ�س يف العامل. اإن عالجًا 

مكثفًا باأ�شعة غاما امل�شاعفة �شوف يبددها خالل اأيام 

معدودات.

؟«  هنا  العالج  ذلك  على  احل�شول  املرء  ي�شتطيع  »اأال 

�شاأل جيوفاين كورتي.

�شيء  كل  »نلك  مبتهجًا،  الطبيب  اأج��اب  »بالتاأكيد«، 

هنا. لدينا فقط عقبة طفيفة  واحدة..«.

»ماذا ؟« �شاأل جيوفاين كورتي بتنبوؤ غام�س.

»عقبة يف طريقة الكالم«، �شحح الطبيب قوله. » الطابق 

االأ�شعة وال  الذي يحتوى على جهاز  الوحيد  الرابع هو 

اإىل  والنزول  االأعلى  اإىل  بال�شعود  اأن�شحك  اأن  اأ�شتطيع 

االأ�شفل ثالث مرات يوميًا«.

»املو�شوع، اإذاً، م�شتحيل«.

اأن تكون يف حاٍل جيدة ب�شورة  االأف�شل  »احلقيقة من 

بقعة  زوال  قبل  الرابع  الطابق  اإىل  تهبط  ال  كي  كافية 

االأكزيا«.

»هذا يكفي«، �رصخ جيوفاين �شاخطًا. لقد نلُت كفايتي 

ُل املوت على النزول اإىل الطابق الرابع! من النزول ! اأف�شّ

»لكن  الطبيب مهدئًا، كي ال يزعجه،  ت�شاء«، قال  »كما 

با اأن الطبيب م�شوؤول، يلزمني اأن اأ�شري اإىل اأنني اأمنعك 

.
ً
من ال�شعود والنزول ثالث مرات يوميا«

تنت�رص  بداأت  ال��زوال،  من  بداًل  االأكزيا،  اإن  احلظ  ل�شوء 

اأن  كورتي  جيوفاين  ب�شتطاع  يكْن  مل  ف�شيئًا.  �شيئًا 

ينعم بالراحة، وكان يتقلب يف فرا�شه ذات اليمني وذات 

ا�شت�شلم  اأيام، لكنه  ا�شتمر غ�شبه وكدره ثالثة  ال�شمال. 

من  طلب  ال�شخ�شية،  بوافقته  االأخ���ري.  املطاف  يف 
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الطبيب اأن يرتب له االأمور كي يبا�رصوا بعالج االأكزيا 

خا�شته، وانتقاله اإىل الطابق التحتي.

حقيقًة  ك��ان  اأن��ه  خا�شة،  ببهجة  كورتي،  الح��ظ  هنا 

كانوا  الرابع  الطابق  يف  االآخ��رون  املر�شى   .
ً
ا�شتثناء

اأخطر وهم غري قادرين على مغادرة  م�شابني ب�شورة 

االأخ��رى،  الناحية  من  هو،  اأما  االإط��الق.  على  اأ�رصتهم 

اإىل  نومه  حجرة  من  امل�شري  ترف  يتحمل  اأن  فبو�شعه 

حتايا  و�شط  االأ�شعة،  جهاز  فيها  يوجد  التي  الغرفة 

املمر�شني اأنف�شهم وده�شتهم.

اأكد للطبيب الطبيعة اخلا�شة جداً لو�شعه. هو، جوهريًا، 

مري�س ينبغي اأن يكون يف الطابق ال�شابع اإال اأنه حاليًا 

خا�شته،  االأكزيا  حت�شنت  حاملا  الرابع.  يف  وواقعًا 

كان من الطبيعي اأن ي�شعد اإىل طابق اأعلى. هذه املرة 

لن يكون ثمة عذر على االإطالق. اإن وجوده يف الطابق 

ال�شابع ما يزال اأمراً قانونيًا !

من  ح��ااًل  انتهى  ال��ذي  الطبيب  هتف  ال�شابع؟«  »يف 

هكذا!  دومًا  تبالغون  العليلون  »اأنتم  با�شمًا.  معاينته، 

يف البدء البد من االتفاق اإنك يجب اأن ُت�رص بحالتك، من 

 كثرياً 
ْ
تبدلت لقد  الطبي،  �شاهدته يف جدولك  ما  خالل 

نحو االأ�شواأ. اإنا - اعذرين على نزاهتي القا�شية نوعًا - 

ثمة اختالف بني ذلك وبني الطابق ال�شابع. حالتك من 

اأوؤيدك  القلق،  من  يكن  ما  اأقل  ت�شتدعي  التي  احلاالت 

على هذا الراأي، لكنك مري�س ب�شورة موؤكدة«. 

اأ�شحى وجهه قرمزيًا،  اإذاً«، قال جيوفاين، وقد  »ح�شن 

»يف اأي طابق ت�شعني اأنت �شخ�شيًا ؟« 

»طيب احلقيقة، لي�س من الي�شري االإجابة عن هذا ال�شوؤال، 

حكم  اإىل  اأتو�شل  وكي  موجزة،  معاينة  عاينتك  لقد 

نهائي يلزمني اأن اأراقبك على مدى اأ�شبوع يف االأقل«.

»ح�شن«، اأكد كورتي، »اإنا حتمًا لديك فكرة ما«.

يف  يركز  باأنه  الطبيب  تظاهر  ويطمئنه،  يهدئه  كي 

»اأوه   : بتوؤدة  قائاًل  راأ�شه،  هز  ثم،  ومن  حلظًة  امل�شاألة 

عزيزي ! ا�شمع، كي اأدخل ال�رصور اإىل قلبك، يف اعتقادي 

الطابق  اأق��ول  اأن  يكنني  �شيء  كل  من  الرغم  وعلى 

ال�شاد�س. اأجل«، اأ�شاف قائاًل كما لو اأنه يقنعه ب�شواب 

ما كان يقوله، »ال�شاد�س ربا هو الطابق ال�شحيح«.

ظن الطبيب اأن ذلك ربا يدخل البهجة اإىل فوؤاد مري�شه. 

اإال اأن �شعوراً بالفزع انت�رص على ميا جيوفاين كورتي. 

؛ هنا  قد �شللوه  العليا  الطوابق  اأطباء  اأن  االأخري  اأدرك 

ودراي��ًة  خ��ربًة  اأك��رث  هو  اجللي  من  جديد،  طبيب  ثمة 

ونزاهًة، بحيث اأنه يف �شويداء قلبه � كان جليًا متامًا - 

ي�شعه لي�س يف الطابق ال�شابع اإنا يف ال�شاد�س، وحتى 

بامل�شتطاع اأن ي�شعه يف اخلام�س حتت ! اإن خيبة االأمل 

غري املتوقعة قد اأنهكت كورتي وقهرته. ويف م�شاء ذلك 

اليوم �شهدت حرارته ارتفاعًا ملحوظًا.

هدوءاً  االأكرث  احلقبة  هي  الرابع  الطابق  يف  مكوثه  اإن 

كان  امل�شت�شفى.  اإىل  منذ جميئه  له  بالن�شبة  وا�شتقراراً 

وكان  االأخالق،  ودمث  لطيفًا  مبهجًا،  �شخ�شًا  الطبيب 

يتحدث  كاملة  �شاعات  يق�شي  االأحيان  من  كثري  يف 

االآخر   هو  كورتي  جيوفاين  االأ�شياء.  �رصوب  �شتى  عن 

با�شتطاعته  و�شار  للتحدث،  منا�شبة  فر�شة  له  كانت 

املا�شية  حياته  عن  يتكلم  كي  احلديث  دفة  يدير  اأن 

االجتماعية.  وللحياة  للدنيا  وعا�شقًا  ماميًا  بو�شفه 

جمتمع  اإىل  ينتمي  يزال  ال  اإنه  الطبيب  يقنع  اأن  حاول 

النا�س االأ�شحاء، واأنه ال يزال مرتبطًا بعامل العمل، واأنه 

ما برح حقيقًة مولعًا بالق�شايا التي ت�شتاأثر باهتمام 

�شواد النا�س. حاول، اإنا من دون جناح. وب�شورٍة ثابتة 

دار احلوار، يف النهاية، اإىل مو�شوع علته.

كانت رغبته يف حتقيق اأي عالمة من عالمات التح�شن 

يف  امل�شاعفة  جاما  اأ�شعة  اأفلحت  احلظ  ل�شوء  هاج�شًا. 

يف  ما  بكل  تعاجلها  مل  اأنها  اإال  االأكزيا  انت�شار  منع 

الكلمة من  معنى. اأخرياً �شار جيوفاين كورتي يتحدث 

متفل�شفًا،  يظهر  اأن  اإىل  و�شعى  يوم  كل  االأم��ر  هذا  عن 

وحتى �شاخراً، من دون اأن يحقق النجاح اأبداً.

» قل يل، دكتور«، قال ذات يوم، » كيف هو حال العملية 

التدمريية للخاليا الظاهرة ؟«

اأين  »ياله من تعبري خميف« ، قال الطبيب م�شتنكراً. » 

ل ؟ ذلك لي�س بال�شيء احل�شن 
ِّ
�شادفَت ذلك التعبري املهو

اأريد  ال  مثلك.  ملري�ٍس  بالن�شبة  بخا�شة  االإطالق،  على 

�شماع �شيء من هذا القبيل ثانيًة«.

»ح�شن«، اعرت�س كورتي، »لكنك حتى االآن مل جتب على 

�شوؤايل ؟«

العملية  »اإن  بلطف.  الطبيب  رد  حااًل«،  اأجيبك  »�شوف 

ع، 
ِّ
املرو تعبريك  ا�شتخدمنا  ما  اإذا  خلالياك،  التدمريية 

هي يف حالتك الطفيفة جداً، تافهة كليًا. لكنها ع�شية، 

هكذا يلزمني القول«.

» ع�شية، تعني مزمنة ؟«
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 مل اأقلها اأبداً. قلُت فقط ع�شية. 
ً
» االآن ال تن�شب اإيّل اأ�شياء

التافهة.  احل��االت  يف  االأم��ر  يكون  هكذا  حال  اأي  على 

حتى اأتفه اأنواع العدوى يحتاج اإىل عالج قوي وطويل 

االأمد«.

» اإنا قل يل، دكتور، متى يكنني اأن اأتوقع روؤية بع�س 

التح�شن ؟«

احل��االت..  ه��ذه  مثل  يف  االإج��اب��ة  الع�شري  من  ؟  »متى 

اأجل التفكري،  اأ�شاف بعد توقف ق�شري من  اأ�شغ«،  اإنا 

»بو�شعي اأن اأرى اأنَك مهوو�س اإيجابيًا بفكرة ال�شفاء.. لو 

مل اأخف من اإغاظتَك، اأتعرف ماذا �شاأقرتح عليك ؟«

»ي�رصين اأن اأقول...«

هذا   
ّ

لدي كان  اإذا  تام.  بجالء  املوقف  �شاأبني  »طيب، 

هذا  اإىل  اأتيُت  وقد  تافهة  ب�شورٍة  ولو  حتى  املر�س 

امل�شح، وهو يف االأرجح اأف�شل امل�شحات، �شوف اأرتب 

منذ  اأكرر   � االأول  اليوم  ومنذ  نف�شي،  تلقاء  من  االأم��ور 

الدنيا.  الطوابق  من  واحٍد  اإىل  اأنزل  كي   - االأول  اليوم 

الواقع ربا حتى �شاأذهب اإىل..«.

»الطابق االأول ؟« اقرتح كورتي بب�شمة متكلفة.

»اأوه  الطبيب بب�شمة متناق�شة.  !« رد  »اأوه ياعزيزي ال 

يا عزيزي ال ! اإنا اإىل الطابق الثالث اأو حتى اإىل الثاين. 

تعرف،  كما  بكثري،  اأح�شن  العالج  الدنيا  الطوابق  يف 

الكادر  فاعلية،  واأكرث  اكتمااًل،  اأكرث  واملعدات  االأجهزة 

الطبي اأكرث خربة ودراية. واأنَت بعد ذلك تعرف من هو 

الروح احلقيقي لهذا امل�شت�شفى ؟«

»األي�س هو الربوفي�شور داتي ؟«

»بال�شبط. اإنه هو الذي اخرتع العالج الذي يتم اجنازه 

داتي،  ح�شن،  كله.  املكان  خطط  الذي  هو  حقيقًة  هنا، 

الطابقني  بني  التعبري،  �شح  اإذا  يعمل،  املدبر،  العقل 

االأول والثاين. اإن قوته اجلارفة ت�شع من هناك.. لكنني 

اأطمئنك اأن ذلك ال يتجاوز اأعلى من الطابق الثالث حيث 

اأن تفا�شيل االأنظمة يتم تف�شريها تف�شرياً خاطئًا وغري 

وهناك  الدنيا،  الطوابق  يف  امل�شت�شفى  قلب  اإن  ؛  دقيق 

ينبغي اأن تكون كي حتظى بعالج اأف�شل«.

»باإيجاز اإذاً«، قال جيوفاين كورتي ب�شوٍت راع�س، »اأنَت 

اإذاً تن�شحني...«

دون  م��ن  كالمه  الطبيب  وا���ش��ل  اآخ���ر«،  �شيء  »ثمة 

اإذ ينبغي  االأكزيا  اأي�شًا  ت�شوي�س، »ويف حالتك هنالك 

اأن ناأخذها باحل�شبان. اإنني اأوؤيدك على اأنها غري مهمة 

املدى  وعلى  ما،  نوعًا  خمد�شة  لكنها  االإط��الق،  على 

الطويل يكنها اأن ت�شعف معنوياتك، واأنت تعرف مقدار 

اأهمية هدوء البال من اأجل متاثلك لل�شفاء. كانت االأ�شعة 

لعلها كانت فر�شة  ؟  االآن ملاذا  ن�شف ناجحة ال غري. 

كافية.  ب�شورٍة  فعالًة  تكْن  مل  ربا  اأنها  اإال  خال�شة، 

طيب، يف الطابق الثالث اجلهاز اأكرث فاعلية. اإن فر�س 

اأكرب. وامل�شاألة هي ما  �شفاء االأكزيا خا�شتك �شتكون 

ان يبداأ ال�شفاء حتى يكون اجلزء االأ�شعب قد انتهى. ما 

اأن ت�شعر بالتح�شن حقيقًة، لن يكون هنالك على االإطالق 

اأي �شبب ينع من �شعودك اإىل هنا من جديد، اأو حتى 

اأو  اإىل اخلام�س،  ]ا�شتحقاقاتك[،  اأعلى من هنا، بح�شب 

ال�شاد�س، وحتى اإىل ال�شابع ربا..«.

ع �شفائي ؟«
ّ
» لكن اأحت�شب اأن هذا �شوف ي�رص

 اأدنى �شك يف ذلك. قلت من قبل اإنني �شاأفعل 
ّ

»لي�س لدي

ذلك لو كنُت يف مكانك«.

جيوفاين  اإىل  بهذا  �شبيه  بكالٍم  يتحدث  الطبيب  كان 

كورتي كل يوم. ويف النهاية وقد اأعيته عقبات االأكزيا، 

وعلى الرغم من نفوره الغريزي من النزول طابقًا اأدنى، 

اإىل  وينزل  الطبيب  بن�شيحة  ياأخذ  اأن  جيوفاين  قرر 

الطابق حتت. 

اأّثر  خا�شًا  فرحًا  امتلك  الثالث  الطابق  اأن  حااًل  الحظ 

يف االأطباء واملمر�شني على ال�شواء، على الرغم من اأن 

الطابق  ذلك  يف  معاجلتها  تتم  التي  املر�شية  احلاالت 

كانت اأ�شد خطورًة. كما الحظ اأي�شًا اأن هذا الفرح جعل 

اال�شتطالع،  بحب  مفعمًا  ويغدو  اآخر،  اإثر  يومًا  يتزايد 

ف على املمر�شة، �شاألها ملاذا حقًا، كانوا 
ّ
وحاملا تعر

هم جميعًا فرحني جداً ؟

اأيام  ؟« ردت عليه، »يف غ�شون ثالثة  اأال تعرف  »اأوه، 

�شوف نذهب كلنا يف اإجازة«.

»يف اإجازة ؟« 

غلق على مدى اأ�شبوعني وجميع 
ُ
»�شحيح. الطابق كله ي

ويتعون  يذهبون  والتمري�شي  الطبي  الكادر  اأع�شاء 

االآخ��ر  اإث��ر  واح���داً  ال��ط��واب��ق  م��ن  طابق  ك��ل  اأنف�شهم. 

ياأخذاإجازة«.

»وماذا ب�شاأن املر�شى ؟«

»اإنهم قليلو العدد ن�شبيًا، لذا يتم دمج طابقني يف واحد«.

»اأنِت تعنني اأنكم ت�شعون مر�شى الثالث والرابع معًا ؟«

»كال كال«، �شححت املمر�شة كالمه، » مر�شى الثالث 
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والثاين. املر�شى يف هذا الطابق �شوف ينزلون حتت. »

»حتت اإىل الثاين؟« �شاأل جيوفاين كورتي، وقد غدا بغتًة 

�شاحبًا �شحوب املوتى. »اأنِت تعنني اأنني يجب اأن اأهبط 

اإىل الطابق الثاين ؟«

»ح�شن، اأجل. ما هو وجه الغرابة يف ذلك ؟ حني نرجع، 

خالل اأ�شبوعني، �شوف ترجع اإىل هنا، اإىل هذه احلجرة 

 �شيء مرعب يف هذا االأمر«.
َّ

ذاتها. ال اأرى اأي

قد  غريبًة  غريزًة  اأن  لو  كما   - كورتي  جيوفاين  اأن  اإال 

اأنذرته م�شبقًا - كان خائفًا ب�شورة مرعبة والأنه مقتنع 

 - ي�شفيه  �شوف  االأق��وى  باالأ�شعة  اجلديد  العالج  باأن 

االأكزيا زالت تقريبًا - مل يجروؤ على اإبداء اأي معار�شة 

على  ي�رص  مل  لكنه  اجلديدة.  النقلة  هذه  على  �شكلية 

الرغم من مزاح املمر�شني باأن الرقعة املثبتة على باب 

كتب عليها: »جيوفاين كورتي، 
ُ
غرفته اجلديدة يجب اأن ي

الطابق الثالث، موؤقت«. اإن �شيئًا كهذا مل يتم فعله قباًل 

خ�شية  يانعوا،  مل  االأطباء  لكن  امل�شح.  تاريخ  كل  يف 

اأن ي�شبب منع حتى م�شاألة �شغرية كهذه �شدمًة خطريًة 

ملري�س متوتر جداً على غرار جيوفاين كورتي.

على كل حال، كانت تلك بب�شاطة م�شاألة انتظار اأمدها 

بداأ جيوفاين كورتي يعدها  اأقل.  اأكرث وال  اأ�شبوعان، ال 

بلهفٍة عنيدة، راقداً بال حراك يف �رصيره �شاعات طويلة 

من دون انقطاع، متطلعًا اإىل قطع االأثاث، التي مل تكن 

لطيفة وحديثة كما هي عليه يف الطوابق العليا ؛ على 

احلني  بني  ومتجهمة.  وكئيبة  اأثقل،  هنا  فهي  العك�س، 

ي�شمع  باأنه  ال�شمع عن ق�شد، ظانًا  واالآخر كان ي�شيخ 

املحت�رصين،  طابق  حتت،  الطابق  من  اآتيًة  اأ�شواتًا 

]امللعونني[ - اأ�شوات املوت الغام�شة يف حركة دائبة.
اأن  بدا  للهمة.  األفى هذا كله مثبطًا جداً  بطبيعة احلال، 

اهتياجه راح يغذي املر�س، بداأت حرارته ترتفع، حالة 

من  قاتل.  ب�شكٍل  فيه  توؤثر  �رصعت  املتوا�شل  �شعفه 

النافذة - كانت مفتوحة دومًا - طاملا اأن الوقت االآن 

هو منت�شف ال�شيف - مل يعد بو�شعه اأن يرى ال�شقوف 

لالأ�شجار  االأخ�رص  اجلدار  فقط  اإنا  املنازل،  حتى  وال 

التي تطوق امل�شح.

اأحد  ظهر  بعد  الثانية  ال�شاعة  يف  اأ�شبوع،  انق�شاء  بعد 

االأيام، اقتحم غرفته رئي�س املمر�شني وثالثة مر�شني 

مع عربة )ترويل(. »اجلميع اإذاً م�شتعدون للنقلة؟« �شاأل 

رئي�س املمر�شني بفرح غامر.

»اأي نقلة؟« �شاأل جيوفاين كورتي بوهن. »ما هذا كله؟ 

كادر الطابق الثالث مل يرجع حتى االآن بعد اأ�شبوع من 

اإجازاتهم؟«

اأن  دون  من  املمر�شني  رئي�س  كرر  الثالث؟«  »الطابق 

اإىل  حتت  ياأخذوك  باأن  تفيد  بحوزتي  »االأوام��ر  يفهم، 

لالنتقال  مطبوعًا  نوذجًا  واأخ��رج  االأول«،  الطابق 

�شوى  يكْن  مل  �شخ�ٍس  من  موقعًا  االأول  الطابق  اإىل 

الربوفي�شور داتي نف�شه.

نّف�س جيوفاين كورتي عن �شوته ال�شادح ) التينوري (، 

، ترددت  الوح�شي ب�رصخات طويلة غا�شبة  عن غيظه 

اأ�شداوؤها عرب الطابق برمته. »دعك من ال�شو�شاء، من 

اآخرون  مر�شى  »ثمة  املمر�شون،  اإليه  تو�شل  ف�شلك«، 

هنا وهم لي�شوا على ما يرام على االإطالق«. اإنا تطلب 

االأمر اأكرث من ذلك كي يهدئوه.

وهو   - الثاين  الطابق  طبيب  ظهر  املطاف  خامتة  يف 

ذات  املعلومة  االأخري  قدم  اأن  بعد  جداً.  لطيف  �شخ�س 

جيوفاين  جانب  اإىل  واأ�شغى  النموذج  اإىل  نظر  ال�شلة 

اإىل رئي�س  التفت بغ�شب  ثم  الق�شة. ومن  كورتي من   

فهو  املو�شوع،  يف  خطاأً  ثمة  باأن  واأخ��ربه  املمر�شني 

اأم�شى  الوقت  بع�س  ومنذ  كهذه،  اأوام��ر  يتلَق  مل  نف�شه 

املكان فو�شى ال تطاق، هو نف�شه ال يعرف �شيئًا البتة 

عما يجري يف هذا امل�شت�شفى... يف النهاية، حني فرغ 

اإىل  ب��اأدب  التفت  املمر�شني،  رئي�س  مع  كالمه  من 

مري�شه، معتذراً منه اعتذاراً �شديداً.

قائاًل،  الطبيب  اأ�شاف  ح��ال«،  اأي��ة  على  احل��ظ،  »ل�شوء 

قبل  امل�شت�شفى  داتي  الربوفي�شور  غادر  احلظ  »ل�شوء 

متاأ�شف  اإنني  يومني.  مدة  �شيغيب   - االآن  من  �شاعة 

جداً، غري اأن اأوامره ال يكن التغا�شي عنها. اإنه الوحيد 

الذي ي�شتطيع الرتاجع عنها، اإنني اأطمئنك... اإنه خطاأ ال 

معقول ! ال اأ�شتطيع اأن اأفهم كيف ح�شل ذلك!«

بالرثاء.  جديرٍة  ب�شورٍة  يرجتف  كورتي  جيوفاين  بداأ 

نف�شه،  على  ال�شيطرة  على  متامًا  قادر  غري  االآن  اأ�شبح 

ن�شيجه  �شدى  تردد  �شغري.  كطفل  اخلوف  متلكه  وقد 

البطيء اليائ�س يف اأرجاء الغرفة.

مت  حني  وبعدها،  مقيتة،  غلطة  نتيجة  كله  ذلك  كان 

نقله اإىل مثواه االأخري : هو الذي كان جوهريًا، بح�شب 

، موؤهل للطابق ال�شاد�س، اإن  الراأي الطبي ال�شارم جداً 

مل يكْن ال�شابع بقدر تعلق االأمر باملر�س ! كان الو�شع 
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يف منتهى الغرابة والب�شاعة بحيث اأن جيوفاين كورتي 

بني الفينة والفينة، وبب�شاطة، �شار ي�شعر بيل فطري 

اإىل القهقهة ال�شاخبة.

مدداً على فرا�شه، فيما كان دفء ما بعد الظهرية يغمر 

خ�رصة  اإىل  يتطلع  اأن  بي�شوره  كان  بهدوء،  املدينة 

عامٍل  اإىل  جاء  باأنه  يح�س  واأن  النافذة  عرب  االأ�شجار 

بجدران  معزول  عامل  الكلمة،  معنى  بكل  واقعي  غري 

قطبي�شمالية  بمرات  مليء  جمدبة،  قرميدات  ذوات 

الروح. وحتى خطر بباله  ميتة وهيئات بي�س عدية 

لي�شت  النافذة  عرب  �شاهدها  اأنه  ظن  التي  االأ�شجار  اأن 

تهتز  ال�شجر ال  اأوراق  اأن  حقيقية، وختامًا، حني الحظ 

اأبداً، اأ�شبح متيقنًا من �شحة اعتقاده.

الفكرة عكرت مزاج كورتي واأورثته همًا ال يطاق  هذه 

ياأتيه  اأن  منه  وطلب  املمر�س  ا�شتدعى  اأن��ه  بحيث 

الأنه  ال�رصير،  يف  ي�شتخدمها  مل  التي  الطبية  بعويناته 

: برهنت  قلياًل  اطماأن  اآنئذ فقط  الب�رص،  م�شاب بق�رص 

كانت  واأنها  حقيقية  �شجر  اأوراق  اأنها  على  العوينات 

تهتز، واإن كان اهتزازها طفيفًا، بفعل الريح.

�شاعة يف هدوء  ن�شف  اأم�شى  املمر�س،  ان�رصاف  بعد 

خطاأ  ب�شب  �شلدة،  ح��واج��ز  �شتة  ط��واب��ق،  �شتة  ت��ام. 

بريوقراطي ال غري، جثمت بكل ثقلها على روح جيوفاين 

كورتي. كم �شتمر من ال�شنوات )من الوا�شح اإنها م�شاألة 

�شنوات( قبل اأن يكون ب�شتطاعه ال�شعود اإىل قمة ذلك 

ال�رصح ؟

؟ ما يزال  اأم�شت احلجرة، فجاأًة، مظلمًة جداً  لكن ملاذا 

الوقت منت�شف ما بعد الظهر. بجهود فائق، الأنه �شعر 

بان ك�شاًل غريبًا ي�شل ج�شده، التفت جيوفاين كورتي اإىل 

�شاعته اليدوية املو�شوعة على الدوالب بجانب �رصيره. 

كانت ت�شري اإىل الثالثة والن�شف. اأدار راأ�شه اإىل الناحية 

اأمر  اإىل  من�شاعًة  الفيني�شية،  ال�شتائر  وراأى  االأخ��رى 

مبهم، تن�شدل ببطء، حاجبًة عنه ال�شوء.

 28  –  1906 االأول  ت�رصين  نوفمرب/   16( بوتزاتي  دينو   j

الثاين 1972( روائي وكاتب ق�شة ق�شرية، ر�شام  يناير كانون 

روايته  �شدور  بعد  عامليًا  �شيته  ذاع  اإيطايل  و�شحفي  و�شاعر 

القانون  يف  اجلامعية  درا�شته  اأكمل  اأن  بعد  التتار(.  )�شحراء 

 Corrier della والع�رصين يف جريدة   الثانية  �شن  عمل وهو يف 

sera  التي ت�شدر يف ميالنو. حيث بقي يعمل فيها حتى وفاته 
بال�رصطان �شنة 1972 بعد معاناة طويلة مع املر�س. بداأ عمله 

يف ال�شحيفة يف ق�شم الت�شحيح، ومن ثم ككاتب تقارير، مرا�شل، 

كاتب مقاالت، مرر وناقد فني. كان بوتزاتي يقول يف كثري من 

االأحيان اإن خلفيته ال�شحفية ت�شفي جو الواقعية حتى على اأكرث 

بوتزاتي  خدم  الثانية  الكونية  احلرب  خالل  فانتازيًة.  ق�ش�شه 

يف اأفريقيا بو�شفه مرا�شاًل حربيًا ل�شحيفة Regia Marina. بعد 

على  له  فجلبت  التتار(  )�شحراء  روايته  �شدرت  احلرب  نهاية 

الفور مديحًا نقديًا و�شهرًة وا�شعة. ُن�رصت هذه الرواية يف جملة 

)االأقالم( العراقية يف �شتينات القرن املا�شي، واأ�شاد بها كتاب 

عراقيون كثريون ، كما �شدرت �شنة 2002 عن دار )حوران( يف 

دم�شق ترجمة حديثة للرواية اأجنزها الكاتب واملرتجم ال�شوري 

الرواية من  : ولدت فكرة  معن م�شطفى احل�شون. يقول بوتزاتي 

خالل عمله يف اجلريدة، وهناك تعلم معنى هروب الزمن، وما هو 

االنتظار، انتظار ال جدوى منه، انتظار معجزة حتل لغز احلياة. 

بطل روايته هذه جمهول االأ�شول، وهو ال يفعل �شيئًا �شوى انتظار 

: منذ بداأت  االإيطايل  الكاتب  ب� كافكا يقول  تاأثره  املوت.  وعن 

اأكتب، كان كافكا عالمة ميزة يل. بع�س النقاد  كانوا يدينون 

هذا الت�شابه مع كافكا  حتى عندما اأكتب برقية اأو اأمالأ نوذجًا 

حكوميًا. كل هذا اأدى اإىل تكوين، ال اأقول عقدة دونية جتاه فرانز 

ال�شّلم«،  على  : »خوف  كتبه  نف�شي. من  واإنا عقد �شيق  كافكا، 

الباليفرنا«،  و»�شقوط  �شقلية«،  يف   للدببة  ال�شهري  »الهجوم  و 

و»البايبات« واآخر اأعماله هو  »الليايل ال�شعبة«  - املرتجم.
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احلكاية

يحكى اأن ثمة مقربة ما يف قرية لي�شت بعيدة تظهر مع 

اكتمال القمر وتختفي باختفائه كرثت حولها االأقاويل 

وتعددت احلكايات ف�شارت كاالأ�شاطري تتناقلها االأجيال 

تلو االأجيال، هناك من �شدقها واآخرون كذبوها.

الزيارة الأوىل 

اأن  فكان  عنها  االأج��داد  حتدث  ال�شنني  من  الكثري  قبل 

ذاع �شيتها فق�شدها من ق�شدها و�شدقها من �شدقها 

وكذبها من عجز عن فك �شفرة لغزها.

الزيارة االأوىل كانت ل�شاب طموح �شمع ذات ليلة اكتمل 

�شاكن..ثمة  ليل  بهدوء  يع�شف  طفل  �شوت  القمر  فيها 

م�شاعر خوف ورهبة اختلطت بف�شول كبري فخرج من 

فاه  فاغراً  مذهواًل  الطفل..وقف  ذلك  بكاء  يلحق  داره 

هذا  يرها  مل  بقربة  حتيط  اأ�شجار  راأى..  ما  هول  من 

مقابر  يرى  ما  لهول  يا  ال�شباح..اقرتب.اقرتب...اقرتب 

املوتى.. ينى  تظهر  ملاذا  ولكن  دقيق  بنظام  مرتبة 

انه  ؟  يقرتب  مت�شابهة..هل  باإياءات  النجدة  تطالب 

نزعة  متلكته  والرهبة  اخلوف  م�شاعر  يقرتب..تال�شت 

من  هو  طفل  ليد  يده  مد  اال�شتك�شاف  وحب  الف�شول 

كان يبكي هذا امل�شاء.. ماذا بعد ؟؟ اإىل حني كتابة هذه 

االأ�شطر مل يعرث على  ذلك ال�شاب.يقولون اأنه جن وذهب 

تائها يف اخلالء .

واآخرون  االآخر  العامل  اإىل  انتقل  باأنه  وهناك من يقول 

اأحد  يحدث  ال  لكي  اإليهم  �شحبوه  املوتى  اأن  يوؤكدون 

اأطماع  من  احلر�س  كل  عليه  احلري�شني  عاملهم  عن 

االأحياء.. وبني تلك االأقاويل ال جند ظال الأية حقيقة.

الزيارة الثانية

�شنوات  ب�شع  كثريا  االأوىل  الزيارة  عن  زمنيا  تبتعد  ال 

يف  كثريا  فل�شفية..تعمق  مواد  اأ�شتاذ  املرة  هذه  الزائر 

اأخرى  وكائنات  اآخر  عامل  بوجود  واآمن  الوجود  فكرة 

ما  يثبت  اأن  قرر  عقله  �شحة  حول  الهم�س  زاد  وحني 

يوؤمن به باأن يدلل ملن ي�شككون يف قدراته العقلية باأن 

زيارة غري �أخرية ملقربة حية

قا�شة من اليمن

رّيـا �أحـمـد

من اأعمال الفنانة نائلة املعمرية - ُعمان
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�شهر  كل  من  القمرية  الليايل  �شكون  ت�شق  التي  امل��راأة 

ب�رصاخها املفزوع ما هي اإال كائن اآخر من عامل جماور 

يفتح لنا نافذته يف اأيام مددة..

تلقى  اليوم  ذال��ك  ق�شرية..�شباح  ولفرتة  قليال  ت��ردد 

الكثري من الن�شائح ولكنه كعادته ال يطيق اأي ن�شيحة 

 ذهب يحمل يف ذهنه فكرة ما، وبقلبه حب كبري 
ً
م�شاء

وبروحه يحمل �شياء جميال ترك كل �شيء عدا نظارته 

وع�شا ال تغادره اإال يف منامه..

لرجال  واأخ��رى  لن�شاء  امل��ق��ربة..اأي��اد  من  تخرج  اأي��اد 

واأطفال، اإياءات معينة تطلب النجدة، تطلب اخلال�س، 

الليل،  هجعة  �رصاخها  يزق  من  يد  اليد  تلك  اأن  بد  ال 

ام�شك يدها بكلتا يديه..

نظارة  االأهايل  وجد  املقربة  تختفي  ال�شباح حيث  يف 

االأ�شتاذ وع�شاه اأي�شا..

يقولون اأن عقله ذهب به للتهلكة، ويقولون ان قلبه مل 

يرحمه واأن �شياء روحه مل يدله اأبدا للطريق ال�شحيح..

ويف كل قول وحكاية يغيب متاما خيال املنطق..

الزيارة الثالثة

�شبي مل يتجاوز الثانية ع�رصة، ال اأم حتن عليه وال اأب 

نداء  الليل  مع  ياأتي  كان  االأما�شي  تلك  بعطفه،  ي�شمله 

�شجي من اأم ثكلى تنتظر روؤية ولدها مرة اأخرى، مل ياأبه 

اليتيم للحكايات التي رويت عن املقربة وعن الذاهبني 

التفكري، نداء  اإليها دونا رجعة، مل يرتك لعقله فر�شة 

كان  يلهبه  اأن  يكاد  ول�شوق  ي�شمع  كان  من  فقط  قلبه 

�شناء  فقد كان  م�شتغنيا عن م�شباحه  ي�شتجيب، ذهب 

باأنه  يقني  على  كان  امل�شابيح،  كل  عن  يغني  القمر 

فقط لريمتي يف  �شيذهب  للتهلكة  وال  للموت  يذهب  لن 

املقربة  ظهور  وقت  حان  ما  كل  تناديه  �شيدة  ح�شن 

�شيدة هي يف االأغلب والدته التي حرم منها منذ �شنوات 

لي�شت كثرية..

كان  التي  العيد  ثياب  وت��رك  املدر�شة،  حقيبة  ت��رك 

وترك  اأ�شدقاءه  ترك  خاله،  واأحيانا  عمه  له  ي�شرتيها 

كرة القدم ترك اأ�شياء كثرية وذهب ال يحمل معه �شوى 

الوحيد  ال�شيء  باأنها  اخربوه  مع�شمه  من  اكرب  �شاعة 

الذي تركه له والده..

حيث  ليال  للمقربة  ذهابه  على  دلت  التي  ال�شاعة  هي 

وجدت يف مكان ما يظن انه مكان �شاحبة القرب الذي 

�شحرت اليتيم ب�شوتها ال�شجي ذات اأما�شي معينة..

قول  كرث  االأقاويل  بني  وما  ويقولون  يقولون  كالعادة 

به مل يكن خاله  روؤوفا  يكن  الفتى مل  اأن عم  واحد هو 

رحيما بحاله فاآثر الفتى الذهاب اإىل التهلكة حني قرر 

االأقاويل  تلك  كل  بني  ال�شوت..وما  لذلك  اال�شتجابة 

يعيب اإطار �شورة تربط االأحداث بالواقع..

الزيارة الرابعة

وجربوت  العتيقة  التقاليد  �شوط  من  هاربان  عا�شقان 

كثريا  بع�شهما  واأحبا  كثريا  التقيا  القا�شية،  القبلية 

قبيلة  من  هي  العظيم،  حلبهما  كبرية  معار�شة  ووجدا 

وهو من اأخرى، هي يجب اأن ترتبط بابن عمها ويف اأ�شواأ 

االأحوال باأحد �شبان القبيلة وهو يجب اأن ال يرتك ابنة 

واحد  نداء  �شمع  قليلة.قلبهما  باأعوام  تكربه  التي  عمه 

ياأتيهما يف اأما�شي معينة، �شناء القمر ي�شيء الليل وال 

يخفي هريهما، اأخذت حبه معها واأخذ معه قلبها وذهبا 

دونا تردد ملبيان نداء تردد عليهما.

كبريا  خجال  ترك  وهو  القبيلتها  عار  برحيلها  خلفت 

�رصخ برواز �شورة والده ال�شيخ وقبيلته الكبرية.

ثمة اأياد كثرية تخرج من تلك املقابر ت�شبثت به، ام�شك 

يدها وم�شيا نحو يد واحدة يف زاوية املقربة تبدو كيد 

عا�شق غادر ذات ليلة تاركا كل �شيء حتى مبوبته..

ذلك ال�شباح حتدثت القبائل عن ابن ال�شيخ وابنة القبيلة 

ولكن مل يجروؤ احد على مداهمة مكان �شار يجمعهما 

علمها  رغم  ال�رصف  اخذ  عن  القبائل  تناآى  مرة  والأول 

بكان الهاربني..

بتلك  ا�شتخفوا  ال�شعفاء  و  الهروب  باركوا ذلك  الع�شاق 

العواطف وما بني املباركة واال�شتخفاف حدث قد �شار 

االأح��وال  كل  يف  ولكن  يكون  ال  وقد  خاطئا  يكون  قد 

التهمت املقربة اأحمقني جديدين.

الزيارة  اخلام�ضة

،قتل  طويال  اخللق  وا�شتعبد  كثريا  بط�س  عربي  حاكم 

لي�شل اإىل كر�شي احلكم ،كان كاذبا بارعا وديكتاتوريا 

اإال  ب�شعا �شلب خريات البالد مل ي�شع راأ�شه يوما لينام 

وقد  ظلم و�رصب وقتل ، عندما زاد بط�شه وروت االأر�س 

فاأغوته  اأفعاله  من  االأر���س  �شاقت  قتاله  دم��اء  من 

باأمراأة جميلة جرجرت فخامته اإىل احلديقة خلف �شور 
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خلفه  تاركة  التهمته  االأر�س  منه  نالت  اأن  فكان  داره 

حكاية  يرددون  ،باتوا  الغام�شة  احلكايات  من  الكثري 

ال�شبيان(*  )اأم  اإنها  اغوته �شيطانة يقال  الذي  احلاكم 

التي اأغرمت به وطمعت يف جاهه و�شلطانه .

الزيارة  ال�ضاد�ضة 

ل�رصد  وا�شعة  م�شاحات  �شنة  كل  الفنية  املجالت  تفرد 

اجلميل  القوام  ذات  الفاتنة  الفنانة  اختفاء  تفا�شيل 

التي  الفنانة  تلك  الفاتن،  واجل�شد  احل�شني  وال��وج��ه 

ا�شتهرت بعر�س ج�شدها اكرث من متيز �شوتها اختفت 

انتظر  معروفة،  ف�شائية  مهرجان  ليايل  من  ليلة  يف 

اجلمهور كثريا وغ�شب املنظمون وما اأن اأطلت ال�شم�س 

حتى كان اخلرب يت�شدر كل املجالت وال�شحف الفنانة 

املوهوبة ا�شرية املقربة الغريبة، يقولون اأنها افرطت يف 

عر�س ج�شدها لدرجة اأن حيوانا غريب ال�شكل �شاهدها 

اأن قرب  بيد  التهامها  فحاول  وا�شتهى ج�شدها  فع�شقها 

فالتهمها  اإليها  احليوان  �شبق  املقربة  �شغريا يف يني 

مثرية  م��ادة  وتبقى  النجدة  تطالب  يناها  لتبقى 

بق�ش�س  فت�شتعني  موادها  يف  احيانا  تفل�س  ملجالت 

غريبة تروي عن اختفاء الفناة العذراء.

الزيارة  ال�ضابعة

كاتب متمكن �شخر قلمه الأغرا�س ال�شيطان فتارة ينتهك 

يطلق  وت��ارة  �شحيفته  �شدر  على  احلرمات  اعرا�س 

يفتح  جتده  وتارة  قومه  من  االأ���رصاف  على  التهامات 

ملفا عن احل�شبة و اأهمية ف�شل احلياة عن القراآن ،عندما 

حاول فتح ملف عن املقربة الزئبقية وجد نف�شه ماأ�شورا 

يف قرب باأ�شفل املقربة يد يده التي ما زالت مت�شك بقلم 

املهنة  �رصف  معنى  االإعالم  كلية  يف  ،يدر�شونا  ينزف 

واأهمية قول احلق ولو على قطع الراأ�س وال ين�شون يف 

باأننا ال نعي�س يف  اآذاننا  اأن يهم�شوا يف  نهاية املنهج 

العقل  ال�شجاعة وال من  الفا�شلة واأن لي�س من  املدينة 

اأن يحتفظ املرء بكل مبادئه .

الزيارة غري الأخرية

اإىل  اأتت من بعيد  اأخبار املقربة،  كاتبة �شمعت وكذبت 

قرية نائية بغية ف�شح خرافات اأو اإثبات حالة.

قبل منت�شف ال�شهر بيومني وطئت قدماها اأر�س القرية 

كثريا.. واحلكايات  االأق��وال  من  و�شخرت  كثريا  �شاألت 

امل��دن.. ليل  غري  القرى  وليل  بهدوء  مت�شي  ليلة  كل 

هدوء جميل يبعث للنف�س اأحيانا الرهبة واخلوف..ولكن 

على  ير  �شهر  كل  منت�شف  عن  البعد  كل  بعيد  الهدوء 

هذه القرية..تارة �رصاخ امراأة وتارة بكاء طفل واأحيانا 

اأ�شوات رجل اأو رجال.. 

اأول الليل �شكون و�شكون تلك الليلة مل يدم كاتبتنا ت�شعر 

بخوف ورعب �رصعان ما اأ�شعفها عقلها العبقري بفكرة 

راقت لها وطماأنتها: فلماذا ال يكون هذا ال�شوت نابع 

املثقفة  املدينة  بنت  اإخافة  بغية  القرية  اأبناء  احد  من 

لكي ت�شدق بخرافات اأهلها..؟

كانت  حديثة  رقمية  اخلروج..كامريا  من  ينع  ال  هذا 

ذلك  يف  الوحيدة  رفيقتها  كانت  معها  ا�شطحبتها  قد 

اخلروج الذي مل تعقبه عودة..

ذهول وده�شة بحجم كل هذا العامل لربا تكون �شدمة 

اأي معنى.. اأو  كلمة  اأي  توؤطره  اأن  �شيء ال يكن  اأي  اأو 

�شباح  وال  ال�شباح  هذا  اأ�شال  موجودة  تكن  مل  مقربة 

االأم�س وال اأي �شباح..

مقربتنا  لت�شري  باملقربة  حتيط  وطويلة  كبرية  اأ�شجار 

ب�شع  تلتقط  املعلقة..تقرتب  بابل  كحدائق  الغريبة 

تطلب  كثرية  اأياد  تراه  ما  لهول  اأكرث..يا  �شور..تقرتب 

امل�شاعدة باإياءات مت�شابهة.. تلتقط املزيد من ال�شور..

ماذا بعد ؟!؟!؟

دت الكامريا دونا اأي كاتبة اأو اأي مقربة ؟!؟اأخذ احد 
ُ

وج

مل  حني  رماها  ثم  كثريا  بها  وعبث  الكامريا  القرويني 

يجد منها نفعا..من ركلة اإىل اأخرى ومن كلب اإىل ذئب 

اإىل ثعلب تنقلت الكامريا كل م�شاء.

واأخريا كامريا تالفة وفيلم ال ي�شلح للتحمي�س وكاتبة 

رثتها بع�س ال�شحف ونعتها الهيئات الثقافية.

�شوى  ت�شفر  مل  علمية  مراكز  نظمتها  اأخ��رى  زي��ارات 

وحكايات  كثرية  واأ�شئلة  اأكرث  ورهبة  اأثر  اختفاء  عن 

واأ�شاطري اأكرث واأكرث..

كل زيارة لها حكايات وق�ش�س واأبطال واأ�شئلة دونا 

اإجابات..

القرب الأول 

من  اأخرج  لكي  العون  اطلب  اأن   
َّ
علي كان  اأمت  مل  الأين 

قرب �شوري ولي�س حقيقيا، والأين حاولت قتل اأمي ذات 
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اللعنة  اأ�شابتني  الوفري  اأحظى بالها  لكي  ليلة مقمرة 

فوجدتني داخل قرب مظلم ال يعلم بي احد ال ا�شعر با 

القمر  اكتمل  كلما  اأ�شحو  عميق  نوم  يف  وكاأين  يحدث 

اطلب العون واأعي�س على حلم من يد يده لي�شاعدين..

القرب الثاين

يد.. وبال  اأرجل  بال  فوجدتني  خريا  �شاأفعل  اأين  ظننت 

�شبات  اأمه.اذهب يف  قاتل  اأع�شاء ج�شدي  بع�س  التهم 

 
َّ
علي القمر  ي�شكب  عندما  اإال  اأ�شحو  وال  ليلة  كل  عميق 

بع�س  �شوى  رمقي  ي�شد  وال  ماأكل  عن  اأبحث  �شناءها.. 

وريقات االأ�شجار التي ترميها علينا الرياح..حني �شمعت 

�شوت رجل يرتدد يف ف�شاء ليل كامل البدر ظننت اأنني 

�شيء  كل  ولكن  وطموحاتي  واأحالمي  حلياتي  �شاأعود 

اردد  لذا كنت  املظلم،  القرب  �شار مدفونا معي يف هذا 

كل ما ا�شتيقظت بامل�شاعدة..

القرب الثالث 

ل�شنوات  تركني  زوج��ي..ل��ق��د  خنت  املكان  ه��ذا  على 

طويلة، هاجر بحثا عن الرزق تاركا يل اأطفاال �شغارا، 

ولكني  وامل�رصب  املاأكل  لهم  وفرت  واأما  اأبا  لهم  كنت 

واإياه  اآخر ف�رصت  اأح�شان رجل  اأقع يف  وجدت نف�شي 

يف هذه املقربة ال اأنا قادرة على تربير موقفي الأبنائي 

وال هو قادر اأن ي�شح عني العار.

�شيقبلون  اأهلي  فال  حياتي  يف  ام�شي  اأن  يل  فكيف 

اأنا بقادرة  بطالقي من رجل غائب ل�شنوات طويلة وال 

على انتظار رجل من ورق قد ال يعود.

القرب الرابع

كثريا  وفرحت  مت  قد  اأين  اأمي..ظنت  دفنتني  هاهنا 

عندما مل جتدين، مولودة لي�س يل ذنب �شوى اأنني غلطة 

يجب اأن ال تكون.. فاأنا اأبنتها من رجل لي�س بزوجها.

كلما  تدمع  كانت  وال�شماء  اجلبال  يبكي  كان  بكائي 

احتجت للحليب واحلنان..وحيدة هنا ال اأكرب وال اأعرف 

يل ا�شما..ال اعرف �شوى البكاء الرحيم وال�شعور االأليم، 

اأمد يدي لعل  القرب  اأنا للذة حرام فكنت يف هذا  نتيجة 

اأحدهم ينت�شلني من براثن قرب خميف اأو لعل اأحد يقول 

ذنبني  لها  غفرت  وال  يوما  �شامتها  ما  ب��اأين  الأم��ي 

اأ�شدهما قتلي مرتني.

القرب غري الأخري

ما حاولت اأن اأ�شنع جمدا زائفا بل حاولت اأن اكت�شف 

االق���رتاب منها  النا�س م��ن  امل��ق��ربة واح���ذر  ���رص ه��ذه 

واالإ�شغاء لنداءات من يرقدون بها ولكني وجدتني بني 

ا�شوارها متهما باحلماقة خارجها وبال�شخافة داخلها..

من ينتظر نبيا ليخرجنا منها..اأو اإلها ييتنا اأو يبعثنا 

الكثري  الكفر  من  فيه  نوت  وال  نوت  ان  ولكن  اأحياء 

ومن العذاب الكثري..

اأن نوت وال نوت 

اأن نعي�س وال نعي�س

اأن نكون وال نكون 

حكايات نحن تلوكها االأل�شن 

على  ويت�شامرون  املقاهي  يف  ب��اأخ��ب��ارن��ا  يت�شلوا 

ا�شاطرينا يف ال�شتاء..من يزورنا ال يعود ومن ال يزورنا 

وعمرنا  �رصاب  �شيئا..وقتنا  االأوراق  هذه  عن  يدري  ال 

�رصاب ونحن �رصنا بحرية زائفة يف �شحاري االأعراب.

حكايات  اأخرى ملقربة حية ذات زيارات ال تنتهي

احلكاية الأوىل

كرثت  منها،  االق��رتاب  هنا  الكثري  يخ�شى  بقعة  ثمة 

حولها االأقاويل واالأ�شاطري مقربة تهاب ال�شم�س وتاأمن 

القمر فتظهر بان�شكاب �شنائه.

مقربة هذه القرية لي�شت ككل املقابر الأن االأموات الذين 

ي�شكنونها ذوو موا�شفات خا�شة.

يف امل�شاء، يف كل منت�شف كل �شهر ي�شمع جميع من يف 

هذه القرية اأنينا خميفا وبكاء مولود رحيم.

هناك من يقول اأن لذلك �شببا واحدا هو اأن كل من دفن 

يف هذه املقربة اإنا قتل غدرا .

ثمة من يرى اأن هذه املقربة ت�شم يف تربتها جمموعة 

حكم  ظلما  فيهم  ينفذ  الذين  االأبرياء  املظلومني  من 

االإعدام بناء على حكم املحكمة.

اأموات  اأن  ترى  اإذ  االأقاويل  هذه  كل  من  ت�شخر  جدتي 

هذه املقربة قد تكربوا ذات عهد على نعمة اهلل فكان اأن 

ا�شابتهم لعنة ال�شماء واالأر�س معا حيث دفنوا اأحياء، 

وت�رص جدتي على اأنهم تزاوجوا وتنا�شلوا حتت الرتاب 

حيث يعي�شون.

ن�شو�س.. ن�شو�س.. ن�شو�س 

 s  s s



 

235نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

ن�شو�س.. ن�شو�س.. ن�شو�س 

 s  s s

احلكاية الثانية

�شديد،  غمو�س  يغلفها  بقابر  حتيط  كثيفة  اأ�شجار 

�رص  هاج�س  ي�شكنه  من  ف�شول  ت�شبع  ال  عقيمة  واأقوال 

مقربة زئبقية مل�شها مال ون�شيانها جنون.

احلكايات  من  الكثري  مالمح  تكتمل  القمر  اكتمال  مع 

القرية  لكلبة  تركت  اأن  بعد  هناك  دفنت  ام��راأة  حول 

احلكاية  تقول  فكما  مولودها،  اإر�شاع  مهمة  العرجاء 

اأجنبت طفال ذا عينان ت�شيئان  التي  اأن املراأة  القدية 

اإحدى زوايا  اأن ترميه يف  اإال  ليال قد خافت منه واأبت 

منزلها  اإىل  ترجع  مل  املراأة  ان  ويقال  املهملة،  القرية 

الرتاب  يواريه  ج�شدا  ف�شارت  االأر���س  التهمتها  حيث 

وحكاية تلوكها االأل�شن.

احلكاية الثالثة 

عدة  اأحاديث  حول  الرجال  يت�شامر  القرية  مقهى  يف 

اإال زواج الرجل الرثي الذي  يحويها حدث واحد ما هو 

كان  وفقرية،  جميلة  فتاة  ليتزوج  بعيدة  بلد  من  جاء 

اأن�شت والد الفتاة  املهر العايل واملجوهرات الكثرية قد 

التدقيق يف ن�شبه اجلديد.

اختفت  قط  مثله  القرية  ت�شهد  مل  بهيج  احتفال  بعد 

اآكلي  الذي كان من  العري�س  العرو�س وكذلك عري�شها.. 

حلوم الب�رص التهم عرو�شه حلما نيئا كما التهمته بعدها 

وال  �شهقاته  تخنق  مل  اأر�س  جوف  يف  لي�شبح  االأر�س 

من  معلما  وال�رصخة  ال�شهقة  فباتت  عرو�شه  ���رصاخ 

مكتملة  قرية  ف�شاء  ترددا يف  القرية حيث  هذه  معامل 

القمر..

احلكاية الرابعة

تلك  القرية  اأه��ايل  يتنا�شى  اأو  ين�شى  اأن  اأب��دا  يكن  ال 

عهد  ذات  القرية  بها  ابتلت  التي  ال�شمطاء  العجوز 

ال�رصقة  فعل  مار�شة  ت�شتطيع  العجوز  فتلك  بعيد، 

بطريقة غريبة، فهي ال ت�رصق املال اأو العقار وال حتى 

املجوهرات، ت�رصق ما هو اأغلى واأثمن.

وتركت  القرية  عرفتهما  عينان  اأجمل  �رصقت  مرة  ذات 

مل تلك العيون عينيها الب�شعتني، ومرة اأخرى �رصقت 

املقو�شتني،  وحاجبيها  التوتي  فمها  �شغرية  فتاة  من 

الناعمة  البي�شاء  ب�رصتها  �شغرية  طفلة  من  و�رصقت 

�رصقت  ه��ذه  وم��ن  �شوتها  �رصقت  تلك  وم��ن  الغ�شة، 

قوامها..وهكذا حتى �شارت تلك العجوز جميلة املظهر..

االأر�س وتزوجت بها واأهدتها بيتا  اأن ع�شقتها  فكانت 

خميف ما هو اإال قرب يف اإحدى زوايا مقربتنا الزئبقية.

احلكاية غري الأخرية

يف جل�شات ن�شاء القرية يتكرر احلديث دائما عن �شيخ 

معاجلة  على  قادر  اأنه  زمن  ذات  يف  زعم  الذي  القرية 

اإليه  ذهنب  الالتي  الن�شاء  اأن  وكان  العقم،  من  الن�شاء 

اأجننب  دواء  حينذاك  له  يعرف  مل  داء  من  ملعاجلتهن 

من  وك��ان  ال�شيخ،  ذل��ك  كبري  حد  اإىل  ي�شبهون  اأبناء 

ذلك  ظنوا  اأنهم  �شواء  حد  على  والن�شاء  الرجال  �شذاجة 

ال�شبه بركة من بركان ال�شيخ.

وحني التهمت االأر�س ذلك ال�شيخ الدجال واحتفظت به 

اأن ال�شيخ اجلليل كان  اأدرك اجلميع  بني تراب مقربتها 

يار�س غوايته مع ن�شاء �شاذجات كان يعطيهن مادة 

منومة..فرتكهم تاركا لهم اأبناء من �شلبه ال يعلم احد 

اأنف�شهم  اأي خانة ي�شنفونهم وال باأي لعنة يلعنون  يف 

ون�شاءهم.

تتنا�شل احلكايات واالأ�شاطري حول املقربة منها ما قد 

احلقيقة  بني  وما  زيفا  يكون  ما  ومنها  حقيقة  يكون 

عنها  تنقطع  ال  نائية  قرية  يف  غريبة  مقربة  والزيف 

الزيارات وال تزال االأ�شاطري واحلكايات حتاك حولها.
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اأمنية

اأيتها  لتدخلي  الليل  اآخر  يف  مواربا  الباب  لك  �شاأترك 

ال  لكي  اأ�شابعك  اأطراف  على  ادخلي  الع�شية..  االأمنية 

توقظينني وعلى م�شارف ال�شباح عندما تكون االأنوار 

العامة قد اأطفئت.. �شتن�شلني حاملة رائحتك معك .. حتى 

ظفرك الذي ي�شقط منك على العتبة لن ترتكيه .

قناعة

اأح�شاء  متالأ  باأن  كفيلة  فهي   .. القناعة  هي  كرية  كم 

�شكان اأ�شد االأكواخ بوؤ�شا يف العامل زادهم عمرهم كاماًل.

عط�س

باأي خف �شاأروي عط�شك اأيها الكلب النابح يف داخلي 

اإىل فري�شتك الغاية االأ�شمى ..

اختالف

كقطة متوء يف �شارع مقفر اأردد اآرائي عليكم اأنتم الذين 

ال حتبذونها .

�ضعلة

االأمل �شعلة نار يف ليل حالك نوقدها حتى يف لوازمنا 

ال�شخ�شية .

لعبة

كي�س يف الطريق اللعبة املف�شلة للريح .

هرم

جهد �شائع اأن ت�شكل بناء هرميا من حفنة من االأغبياء.

تفاحة نيوتن

تفاحة ت�شقط وكان قانون فيزيائي باالأ�شفل ينتظرها 

ككل  تعد  مل  فهي  بذلك  فرحت  انها  بالتاأكيد   ، مهلاًل 

امل�شري  اأو   ، الفم  يتلقفها  ما  �رصعان  التي  التفاحات 

نيوتن  انتقاها  لقد   . التفاح  خل  اإىل  لت�شتحيل  املعتاد 

من بني كل التفاحات لي�شند اإليها مهمة اإثبات نظريته ، 

ولعلها هي انتقته اأي�شًا لهذه املهمة دون كل الرجال ، 

فعند �شقوطها بعك�س كل الرجال متهل قبل اأن يق�شمها 

فجر �لكهرباء �لأبر�ص

قا�س من ُعمان

�أحمد �لرحبي

من اأعمال الفنان �شالح العلوي- ُعمان



 

237نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

ن�شو�س.. ن�شو�س.. ن�شو�س 

 s  s s

مدة تكفي لتنري له ال�شبيل اإىل ذلك االكت�شاف .

�ضعوبة

ال حتاول اأن ت�شلح ذات البني بني كلبني .

ت�ضبيه

الرمل م�شبحة الريح والغبار خرقتها وال�شباب كفنها

قمل

يف  الهراطقة  بثابة  هو  هل  للراأ�س  بالن�شبة  القمل 

الهيكل املقد�س ؟ 

غبي

�شوؤال الغبي �شوؤال معطوب.

ق�ضمة 

اإنك لن تعدل مهما حاولت يف ، توزيع فري�شة .

بالون

لفتة  يف  اجلاذبية  اآث��رت  االأطفال  اأح��د  ميالد  عيد  يف 

حانية ا�شتثناء بالون ملون من قانونها .

 �ضوؤال

هل وجدت ال�شم�س لن�رصد على �شوئها اأحالم الليل ؟

ن�ضيحة

موعد  فعنون   ، الرومن�شيني  من  االأول  كال�شلف  افعل 

غرامك ب�شجرة .

�ضفقة

كاأنا هناك مقاي�شة قد متت : خذوا الكهرباء واأعطونا 

الفجر االأزرق ،كي نحز عنقه يف علب الليل وحتت  اأعمدة 

االإ�شاءة العامة .

الكمال 

االأفق  ان�شداد  من  حالة  الكمال:  تعريفاته..  اأ�شواأ  يف 

واالإفال�س.

الغرق

هل الغرق هو اكت�شاف فادح لوهم ال�شفة االأخرى ؟

ظالل

الغرفة  يف  عهدة  نرتكها  ظاللنا  نطوي  املغيب  وقت 

املظلمة لليل ، يف ال�شباح تتوىل ال�شم�س اإعادة الظالل 

اإىل  بحاجة  يعودوا  مل  الذين  االأم��وات  مكوية  نظيفة 

، لهذا كلما  الليل  ظاللهم يهبونها �شدقة لتزيني غرفة 

ح�رص املوت ازداد الليل �شواداً.

احرتام

احدودبت ظهورهم احرتامًا لروؤ�شائهم ال �شفاهم اهلل

 �ضكاكني و�ضوك

من  ثمني  فاخر  طقم  اإال  الدولية  الدبلوما�شية  ه��ل 

وتنه�س  ال�شحية  بها  توؤكل   ، املائدة  و�شوك  �شكاكني 

مع   ، الدولية  املائدة  اإتيكيت  يراعي  باتفاق  وتق�شم 

مراعاة �شهيات كل واحد من اأع�شائها.

برجماتية

حقائب  اأ���ش��ح��اب  بربجماتية  ذرع���ا  ���ش��اق...  لقد 

فقد  الفاخرة  و�شجائرهم  االأنيقة  ببدالتهم  ال�شم�شونيت 

حولوا كنائ�شه اإىل خمازن للمالب�س الداخلية . لن ير�شل 

على  عثًا  اهلل  ير�شل  �شوف  ولكن   ، ال�شاأن  هذا  يف  نبيًا 

املرتكزة  موؤخراتهم  على  وبوا�شري   ، حيلتهم  اأوراقهم 

خلف املكاتب .

�ضوؤال حكيم

البكر  كالعرو�س  احلكيم  اإىل  بالن�شبة  دائما  ال�شوؤال 

يفقد  ما  ف�رصعان  اجل��واب  اأما   ، خمدعه  اإىل  املزفوفة 

 ، البلهاء  كالعان�س  في�شبح   ، احلكيم  نظر  يف  بريقة 

يتلهى براأ�شها القمل .

مطر

اأمطرت ال�شماء فتمخطنا كثريا

مقارنة

فاتورة  بدفع  بالكهرباء  امل�شعوق  تطالب  الراأ�شمالية 
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تطالبنا  اال�شرتاكية  بينما  �شعقته  التي  الكهرباء 

باالن�شعاق معها حتى درجة التفحم .

 �ضم و دواء

ترتبط دائما جناعة الدواء بقدار معني يلتزم به ، بينما 

ال�شم بخالف ذلك م�رصف الكرم ، متاما كالكره واحلقد 

وال�شغينة ، ال حتده حدود .

ميالد التفاهة

كمت�شولة تداهمنا التفاهة بالمها ال�شخيفة .. تقتحم 

اجلدران تت�شلل خل�شة من االأبواب تدخل بدون اأ�شتئذان 

اإزعاج يف ق�شم ال�رصطة  نطردها ن�شجل �شدها م�رص 

، لكن رجل ال�رصطة بابت�شامة �شخيفة كمالمها يطلق 

�رصاحها و ينذرنا باأال نتعر�س لها.

باأنها  القوادين  اأح��د  و�شفها  التي  التفاهة  اأن  قيل 

تفاهات  ولدت  الأحد  تروق  تكن  مل  �شمجة  نكتة  كانت 

اإحدى  يف  املخا�س  فاجاأها  اأن  بعد  كثرية  و�شخافات 

نيون  لوحة  حتت  املدينة  بقاع  من  املن�شية  الزوايا 

عري�شة تعلن عن م�رصوب ال طعم وال لون له.

اأبناء  اأنهم  على  �رصعا  �شجلوا  التفاهة  اأجنبتهم  ما 

ال�شخافات  فتهافتت  �شفاح،  اأبناء  ولي�شوا  املرحلة 

وترعرعت باأ�شكال واألوان ال عهد لنا بها وملئت املدينة 

و�شائل  تناقلته  بيان  ويف  و�شجيجها..  ب�شخبها 

التفاهة  تن�شيب  اأعلن  املدينة  يف  املختلفة  االت�شال 

الطبقات  كافة  اأبدته  بارتياح  للمدينة  عامًا  حاكمًا 

االجتماعية واالنتماءات ال�شيا�شية بها ..

دولر

اأطعم م�شكينًا اأعل يتيمًا قلنا للدوالر 

اإناء فارغ

يا اهلل اإين اإناء فارغ على مائدتك اإمالأين ب�شهد ع�شلك اأو 

اك�رصين . 

عالقة

ما هذه  العالقة احلميمية بينهما ؟ ما مل تتدخل حبيبته 

قرة عينه امللعقة ، لن يتحرك لن يذيقك �شهد حالوته ، 

ال�شكر يف كوب ال�شاي ما مل حتركه تدفعه اإىل ذلك دفعًا 

... ع�شان خاطري .

برنامج عمل 

يف  والوجبات  العمل  عبء  من  النملة  تتحمل  ما  برغم 

اإطار الفريق ، فاإنه مل يحدث مرة اأن تبجحت هذه النملة 

الن�شيطة بالرثثرة عن برنامج عمل يومي حافل ، والأنها 

، فقد كان يف ذلك  ال تتحمل ذلك ب�شليقتها وال تطيقه 

ال�شباح اأحد املديرين التنفيذيني عر�شة الأ�شد ل�شعاتها 

حقداً 

ريح خا�ضة

ال  قد  لكن  العناقيد  توؤرجح  و  االأغ�شان  الريح  تهز  قد 

ي�شقط عنقود بذاته يف اللحظة ذاتها التي ننتظره فيها 

م�شجلة  ذل��ك  الأج��ل  طيبة  ري��ح  من  بد  فال   ، باالأ�شفل 

خ�شي�شًا حل�شابنا .

مناديل

املالئمة  الكيفية  يجدوا  كي  قرونًا  العطارون  انتظر 

لالإعالن عن اخرتاعهم ، حتى عرفت املناديل .

املنديل �ضفري للعطر. 

رائحة بال منديل تبقى منبوذة ال يعرتف بها اأحد ، يف 

اجلو.

لك  جعلت  قد  الهواء  يف  النا�زش  الزكية  الرائحة  اأيتها 

املناديل م�شتقراً.

لكل رائحة منديل ولكل منديل رائحة.
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مل يكن منزيل كبرياً، بل كان متوا�شعًا، متهالكًا اإىل حد 

بيوتها  تراكمت  العا�شمة،  تتو�شط  حارة  يف  يقبع  ما، 

لكن  املا�شية.  الثالثني  ال�شنوات  عرب  ع�شوائي  ب�شكل 

كان هناك �شيء ييز هذا املنزل عن غريه يف احلارة، 

يف  ك��ان  فقد  العا�شمة،  بيوت  من  بيت  اأي  وع��ن  بل 

البقاء  التي جهدْت يف  الزهور  حديقته ال�شغرية بع�س 

على قيد احلياة، و�شجرة وحيدة تاأكد يل موؤخراً، بكثري 

يف  �شجرة  اأط��ول  كانت  اأنها  واالإع��ج��اب،  الده�شة  من 

عا�شمة البالد. 

j h j

لطاملا كنت اأعرف اأن �شجرة منزلنا عالية جداً، اأ�شتطيع 

اأن اأميزها من مدخل احلارة اأو حتى من م�شافات بعيدة. 

وكم قد خ�شت من معارك حامية مع جرياين دفاعًا عن 

اأن  بالوعد  اأهادنهم  االأحيان  بع�س  كنت يف  وجودها! 

اأمت�س غ�شبهم اجلماعي،  اأقرب وقت حتى  اأقطعها يف 

ويف اأحيان اأخرى كنُت اأقوم باأعمال تهدئ من نقمتهم 

من  منازلهم  اأ�شطح  تنظيف  يف  اأ�شاعدهم  كاأن  ؛ 
ّ
علي

اأنها  يدعون  كانوا  التي  الياب�شة  وفروعها  اأوراق��ه��ا 

القليلة.  امليازيب، خا�شة يف موا�شم املطر  ت�شد منافذ 

العامل  اأجرة  اأدفع  اأن  اأخرى كنُت م�شطراً  ويف حاالت 

اإىل فناء  الذي ي�شتاأجره جاري لقطع جذورها املمتدة 

منزله... جاري رجٌل طيب لكنه كان قد جعل من ال�شجرة 

عدوته اللدود، فهو ال يكل وال يل من ال�شكوى والتذمر 

ما ت�شببه �شجرتي من اأ�رصار على اأ�شا�شات منزله، على 

الرغم من بعدها عن جدران ال�شور املرتفع بيني وبينه. 

مل اأكن اأدري من اأين جاءت هذه العداوة التي يظهرها 

يكن  التي  الوحيدة  كانت  اأنها  رغم  لل�شجرة،  اجلميع 

اأن تراها يف حارتنا املقفرة! لكاأن خ�رصتها ت�شيبهم 

بنوع من اله�شترييا التي ال اأفهمها، اأو ربا كانت هذه 

ياأبهون  ال  الذين  االأ�شمنتية،  مدينتنا  �شكان  عادة  هي 

لالأ�شجار التي تناق�س عددها يف االآونة االأخرية ب�شكل 

�شاألت  بالغبار.  املثقلة  املدينة  وجه  على  من  خميف 

نف�شي يومًا: كيف كان �شيغدو احلال لو اأنها كانت من 

كانت  فقد  وا�شحة؟  اإ���رصاراً  حتدث  التي  االأ�شجار  تلك 

�صجرة منزلنا �لطويلة

قا�س من اليمن

همد�ن زيد دّماج

من اأعمال الفوفوتوغرايف �شعيد احلامتي - ُعمان
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�شجرتي اأثلة، واجلميع يعرفون، بن فيهم جرياين، اأنها 

�رصر  وال  االأر���س  باطن  يف  عموديًا  جذورها  تغر�س 

منها... لكن اأيًا من جرياين مل يكن ليتنازل عن غريزته 

العنيدة لقطع االأ�شجار، اأيًا كان نوعها. 

j h j

كان �شباحًا رائعًا من اأيام اأبريل املمطرة عندما فتحت 

جرياين  اأحد  ليفاجئني  العمل  اإىل  خارجًا  املنزل  باب 

بيته،  ميازيب  ان�شداد  من  فيها  ي�شكو  �شباحية  بتحية 

بدت يل  التي  ال�شجرة  قمة  اإىل  االتهام  باأ�شابع  م�شرياً 

ذلك ال�شباح عالية جداً. حينها تبادرت اإىل ذهني فكرة 

راأيتها ربا  اأطول �شجرة  اآمايل؛ كانت �شجرتي  اأنع�شت 

املنزل بعجل متجاهاًل  باب  اأغلقت  يف حياتي. حينها 

اقرتاحات جاري الذي مل يتوقف، حتت زخات املطر، عن 

احلديث الذي كنت قد حفظته عن ظهر قلب، وقد عزمت 

على اأمٍر ملُت نف�شي كثرياً لعدم التفكري فيه من قبل: اأن 

اأقي�س ارتفاع ال�شجرة. وما هي اإال اأيام حتى تعرفت، عن 

طريق �شديق يف العمل، على مهند�س مدين ا�شتطاع بعد 

عدة ماوالت اأن يكتب رقمًا نهائيًا الرتفاعها، بعد اأن 

�رصح يل كيف يكنني اأن اأقي�س ارتفاع االأ�شجار دون اأن 

اأتعر�س خلطر ت�شلقها. 

j h j

بعد ثالثة اأ�شابيع فقط، ق�شيتها يف التجوال يف �شوارع 

االأ�شجار  جميع  ر�شد  من  متكنت  واأحيائها،  املدينة 

العالية، وقد ده�شت كم كانت قليلة، وكيف اأن مدينتنا 

اأ�شبحت �شلعاء متهالكة...! وبعد اأن قمت بقيا�س بع�س 

كنت  ما  حدث  ارتفاعًا،  االأكرث  يل  بدت  التي  االأ�شجار 

اإذ تاأكد يل اأن �شجرتي مل تكن اأطول �شجرة يف  اأخافه، 

قارنت  اأن  بعد  اأنني  ذلك  جداً،   
ً
م�شتاء اأكن  مل  املدينة. 

بدقة القيا�شات املختلفة التي دونتها يف دفرت خا�س، 

اكت�شفت اأن االأثلة التي نبتت منذ زمن طويل يف حديقة 

بفارق  الثانية،  املرتبة  يف  تاأتي  املتوا�شع  منزيل 

مرتين ون�شف عن �شجرة الكافور العمالقة التي كانت 

تغطي بظاللها حديقة ال�شفارة الرو�شية الكائنة يف حي 

»بري العزب«.  

j h j

اأقنع  اأن  بعد عناء كبري،  ا�شتطعت،  اأتذكر كيف  زلت  ما 

القن�شل الرو�شي بال�شماح يل، ول�شديق كان ي�شاعدين، 

مل  ال�شفارة.  فناء  يف  العالية  االأ�شجار  ارتفاع  بقيا�س 

يكن مقتنعًا يف البداية، وكان ال�شك قد راوده يف طلبي 

ر�شاًل من اأي جهة ر�شمية، 
ُ
الغريب خا�شة واأنني مل اأكن م

�رصامة  من  يخلو  ال  ب�شكل  االعتذار  يف  يرتدد  مل  لهذا 

وجدتها غري الئقة. يف اليوم الثاين كان مزاج القن�شل 

من�رصحًا، وقد النت طباعة، وهو ي�شتقبلني مع �شديقي 

يف مكتبه، وقد اأعجبه اإ�رصارنا، ح�شب ما تخيلت، واأنا 

اأ�رصح له كيف يكن اأن يقا�س ارتفاع االأ�شجار ب�رصعة 

 منها. عندما اأكملنا قيا�س 
ٍّ

ودون اأن ن�شطر اإىل ت�شلق اأي

ارتفاع �شجرة الكافور تلك اأ�شبت باالإحباط، فقد كانت 

جميع  بني  من  االأط��ول  هي  اليوم  ذلك  حتى  �شجرتي 

االأ�شجار التي قمت بقيا�س اأطوالها، لكنها اليوم مل تعد 

ترعرعت  قد  كانت  التي  االآمال  بع�س  وتبخرت  كذلك، 

اإنهم  االأيام املا�شية. قلت لهم ب�شيء من احلزن  خالل 

املعلومة  تكن  مل  املدينة.  يف  �شجرة  اأط��ول  يلكون 

القن�شل  �شكرنا  ذلك  ومع  لهم،  بالن�شبة  اأهمية  ذات 

ارت�شم  ما  يخفي  اأن  ماواًل  عليها  تعود  بدبلوما�شية 

اأن يهدينا  ال�شخرية، ومل ين�س  على وجهه من عالمات 

بع�س التقاومي الرو�شية وكتيبات �شياحية قدية. 

j h j

اأنني  حتى  بال�شجرة،  تعلقي  ازداد  االأي��ام  م��رور  مع 

اأحد  يف  زوجتي  يل  قالت  كما  بها  مهوو�شًا  اأ�شبحت 

اأوالدي  اأو�شي  واأنا  �شاهدتني  عندما  خا�شة  االأي��ام، 

ال�شغار بهذه ال�شجرة خمافة اأن اأموت فتقطع... مل يرق 

له،  داعي  ال  بقلٍق  اأ�شيبهم  اأن  خمافة  امل�شهد  هذا  لها 

اأهمل بع�س  اأ�شابها وقد وجدتني  والذي ربا كان قد 

كنت  التي  االأ�شجار  ارتفاع  لقيا�س  من�رصفًا  �شوؤوين 

اأبحث عنها بداأب يف �شواحي العا�شمة.   

كئيبة،  برتابة  اأيامه   
ّ
علي مرت  تقريبًا،  بعام  ذلك  بعد 

اأن  �شديدة،  ليخربين، وقد متلكته حما�شة  جاء �شديقي 

الرو�شية  ال�شفارة  فناء  يف  كانت  التي  الكافور  �شجرة 

طريق  عن  ذل��ك  ا�شتنتج  اأن��ه  كيف  اأخ��ربين  قطعت.  قد 

م�شاهدته خلريطة جوية ا�شتخرجها من االنرتنت للحي 

اأعطاين �شورة  الرو�شية. عندما  ال�شفارة  فيه  تقع  الذي 

اخلريطة تيقنت اأنه كان مقًا. كان م�شبحًا �شخمًا قد 

اأن�شئ حديثًا متو�شطًا الركن االأين من الفناء الداخلي 

لل�شفارة، حيث كانت جمموعة االأ�شجار العمالقة، ومنها 

�شجرة الكافور تلك، متد ظاللها عليه. حينها اأيقنت اأن 
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العا�شمة،  يف  �شجرة  اأط��ول  هي  اأ�شبحت  قد  �شجرتي 

قدمي  اأمل  داخلي  يف  وتوقد  عظيمة،  بفرحة  ف�رصخت 

كان قد ذوى يف رتابة االأيام الكئيبة. 

j h j

العا�شمة،  اأمانة  اإىل  توجهت  التايل،  اليوم  �شباح  يف 

حاماًل بع�س االأوراق التي اعتقدت اأنها �شتفيدين يف ما 

كنت قد عقدت العزم عليه منذ مدة طويلة وهو ت�شجيل 

»�شتاأتي  املدينة.  يف  �شجرة  كاأطول  ر�شميًا  ال�شجرة 

و�شيلتقطون  اخل��رب،  ي�شلها  عندما  حتمًا  ال�شحافة 

ال�شور... و�شيجرون معي مقابلة �شحفية دون �شك...!«، 

ت�شبح  »ربا  تداعبني.  االآمال  بداأت  وقد  نف�شي  حدثت 

مزاراً �شياحيًا يومًا ما...!«، هكذا ظلت االأحالم تطري بي 

الرئي�شي،  العا�شمة  اأمانة  مقر  اإىل  و�شلت  حتى  بعيداً 

التحرير،  ميدان  قلب  يف  تاريخيًا  مبنى  يحتل  ال��ذي 

اأ�شلع متامًا مل  وا�شع  رائع، وفناء خلفي  بطراز معمار 

االأمل  تنبت فيه �شجرة واحدة. �شعرت ب�شيء من خيبة 

وقلت يف نف�شي: »وهل �شيهتمون ب�شجرتي اإذا كانوا ال 

يهتمون بت�شجري حديقة املبنى؟«. لكنني قررت اأن اأطرد 

هذه االأفكار من راأ�شي ودلفت ب�رصعة اإىل داخل املبنى. 

اإىل  باإر�شادي  تكرموا  قد  البوابة  اأمام  الواقفون  كان 

املوظف املخت�س.  

- �شباح اخلري!! 

كر�شي  على  جال�شًا  العمر،  مقتبل  يف  موظٌف  اإيّل  نظر   

خلف مكتب حديدي بدا يل وكاأن �رصوف دهر طويل قد 

اإىل اجلريدة  اأخرى  التحية ونظر مرة  مرت به... مل يرد 

الر�شمية التي بني يديه... 

- عفواً يا اأخ...!

نظر اإيّل من جديد: 

- اأيوه...!

�رصحت له باخت�شار ماذا اأريد... مل يفهم... عدت وكررت 

بتف�شيل اأكرث... 

- معك �شجرة طويلة تريد ت�شجيلها يف �شجالت االأمانة؟ 

قال ذلك وقد بانت على وجهه عالمات ده�شة مل تكتمل. 

- اأريد ت�شجيلها كاأطول �شجرة يف العا�شمة... 

قلت له مو�شحًا، ثم اأخرجت من حقيبتي بع�س االأوراق 

�شيء  كل  البداية  من  له  و�رصحت  لل�شجرة،  و�شورة 

اأخذ  قد  وكان  دونتها.  التي  القيا�شات  عليه  عار�شًا 

ال�شورة بني يديه معنًا النظر اإليها وقد اأح�ش�شت اأنه مل 

يكن ي�شمعني بانتباه... بعد حلظات من ال�شمت نظر اإيّل 

من جديد قائاًل: 

- وما هو املطلوب بال�شبط...؟! 

- اأن تقوم االأمانة بت�شجيل ال�شجرة ر�شميًا كونها اأطول 

�شجرة يف العا�شمة... !

اأجبته بنربة �شوت مرتفعة قلياًل هذه املرة... ثم اأ�شفت 

ماواًل جلب اهتمامه: 

- يكنكم التاأكد من �شحة القيا�شات اإذا اأحببتم. 

نظر  بكف...  كفًا  ���رصب  ثم  كر�شيه  من  املوظف  ق��ام 

على  من  اجلريدة  يلتقط  اأن  قبل  اأفهمها  مل  نظرة  اإيّل 

»كان  �شيئًا...  يل  يقول  اأن  دون  الغرفة  مغادراً  املكتب 

اأنه  اأدركت  وقد  نف�شي،  يف  قلت  �شك...!«،  دون  معتوهًا 

الق�شايا...  هذه  بثل  املخت�س  املوظف  يكن  مل  ربا 

»لكن كان باإمكانه اأن ير�شدين اإىل املكان ال�شحيح بداًل 

واأنا  الغبية!«، حدثت نف�شي  الطريقة  من جتاهلي بهذه 

م�شاعدتي،  يكنه  �شخ�س  عن  اأبحث  الغرفة  من  اأخرج 

اليوم  ذلك  كبرية  بهزية  �شاأمنى  اأنني  اأعرف  اأن  دون 

فيه  با  معتوهًا  يكن  مل  املوظف  ذلك  واأن  الكارثي، 

اأال  متامًا  اأدرك��ت  االآخرين.  بزمالئه  مقارنة  الكفاية 

وجود الأي اأمل بت�شجيل ال�شجرة ر�شميًا، ذلك اأن ت�شجيل 

قيا�شات من هذا النوع مل يكن جزءاً من اهتمام اأي هيئة 

ر�شمية يف البالد... هذا اإذا جتاهلنا �شخرية اجلميع حول 

اهتمامي بثل هذا االأمر التافه ح�شب قول الكثريين. 

j h j

اأ�شابتي بحمى  اإىل درجة  اليوم كنت مكتئبًا  ليلة ذلك 

يف  �شجرة  باأطول  اأحلم  واأن��ا  متملماًل  ونت  �شديدة، 

العامل، وكيف ت�شنى ملجموعة هواة اأن يخرتقوا اإحدى 

»�شيكويا«  كانت  اإليها...  لي�شلوا  كاليفورنيا  غابات 

بارتفاع ي�شل اإىل 112 مرتاً. كانت �شورة تلك ال�شجرة، 

تبارح خميلتي  ال  االنرتنت،  قد وجدتها يف  كنت  التي 

وحاولت  �شحتي،  على  قلقة  زوجتي  كانت  املري�شة. 

�شباح اليوم التايل منعي من اخلروج، اإال اأنني كنت قد 

�شممُت اأن اأعر�س ق�شيتي لل�شحافة، فالبد اأنها �شتهتم 

امللحقات  اإحدى  يف  اخلرب  ن�رص  واإن  حتى  االأم��ر،  بهذا 

ال�شياحية الهزيلة التي ت�شدر اأ�شبوعيًا. 

حترير  ملدير  اأع��ر���س  واأن���ا  احلمى  م��ن  اأرتع�س  كنت 

ي�شغي  يكن  مل  بها.  قمت  التي  القيا�شات  ال�شحيفة 

حلديثي امل�شطرب باهتمام اإال اأنه كان يعن بال�شورة 
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بها،  وا�شحًا  اهتمامًا  اأظهر  وقد  يده  يف  اأم�شكها  التي 

على  قب�شتها  حتكم  االأخ��رى  يده  اأ�شابع  كانت  بينما 

�شيجارته التي اأ�شابني دخانها بغثيان �شديد. بعد فرتة 

اأعاد يل ال�شورة وقد ابت�شم ابت�شامة بلهاء وهو  �شمت 

ينظر يل من خالل نظارته الطبية... مل يقل �شيئًا، بل حكَّ 

قد  كان  موظف  اإىل  يلتفت  اأن  قبل  كثرياً  الكبري  كر�شه 

دخل الغرفة ب�رصعة، ثم هتف به �شارخًا: 

- يا ممود....! انتظر... اأريد �شلفة... االأمر �رصوري جداً!

يعريه  اأن  دون  الغرفة  غادر  قد  ال�«ممود«  هذا  كان 

 مدير التحرير باللحاق به حتى 
َّ
اأي اهتمام، وما اأن هم

نحوي  واأ�شده  قمي�شه  بياقة  الأم�شك  مقعدي  قفزت من 

حدودها  اإىل  و�شلت  قد  غ�شبي  ف��ورة  كانت  بعنف. 

الق�شوى وكنت حينها م�شتعداً الرتكاب اأكرب احلماقات 

التي تخطر يف بايل... كانت نظارته الطبية قد �شقطت 

اأزال م�شكًا بياقة قمي�شه  على االأر�س، فقمت واأنا ما 

ب�شحقها بقدمي املرتع�شة... عندها فاجاأين بلكمة قوية 

كيف  اأعرف  مل  باالأيدي  عنيف  �شجار  ليبداأ  وجهي  يف 

توقظني  كانت  زوجتي  اأن  هو  اأعرفه  ما  كل  انتهى... 

ا�شتيقظُت من حلمي  على وجهها...  اخلوف  ارت�شم  وقد 

بالعرق...  مذعوراً... كنُت يف غرفة نومي، وكنُت مبتاًل 

اأحلم...  اأنني كنت  واأدركت  ا�شتعدت وعيي  بعد حلظات 

 
ْ
هرولت امل��اء...  بع�س  منها  وطلبُت  زوجتي  طماأنُت 

خارجة وهي تقراأ املعوذات، بينما جل�شُت على �رصيري 

حقيقيًا...  يبدو  �شيء  كل  كان  لقد  ب�شمت...  اأفكر  واأنا 

�شعرُت اأن احلمى كانت قد انق�شعت اأخرياً.

j h j

اأن جارنا  اأبنائي ليخربين  اأحد  بعدها ب�شاعات جائني 

اأن  بعد  �شحتي  على  ليطمئن  جاء  لقد  روؤيتي...  يريد 

�شمع بر�شي... مل يكث طوياًل... �شكرته على زيارته، 

بذلك  من�شغاًل  ي��زال  ال  وفكري  الأودع��ه،  معه  وخرجت 

 بي يف حياتي، والذي 
َّ
احللم الذي ربا كان اأطول حلم مر

بحديقة  مررنا  عجيب.  بو�شوح  تفا�شيله  كل  ع�شت 

منزيل واأنا اأنظر اإىل تلك الزهور التي جهدْت يف البقاء 

والوحيدة  ال�شغرية  االأثلة  وبجانبها  احلياة،  قيد  على 

لكنه  جاري،  ودعُت  ق�شرية...  فرتة  قبل  زرعتها  التي 

قبل اأن يخرج، اأ�شار باإ�شبعه نحو االأثلة، وقال يل: 

فناء  يف  اأثلة  زرعَت  اإنك  يل  قالوا  لقد  باملنا�شبة...   -

املنزل... لكنني مل اأ�شدق...

- بلى... منذ اأ�شبوعني...  

بجدية  يقول  اأن  قبل  �شديد  بعتاب  اإيّل  نظر  حينها 

م�شطنعة: 

على  كثرياً  توؤثر  ف�شوف  تقطعها...  اأن  منك  اأرج��و   -

اأ�شا�شات بيتك..! 

ثم اأ�شاف بحرج ملحوظ:

اأنا  اأن تر�شى يل بال�رصر...  اأي�شًا... ال يكن  - وبيتي 

متاأكد من ذلك...

ابت�شمت له، ولزمُت ال�شمت لفرتة ق�شرية قبل اأن تتطور 

ابت�شامتي اإىل ما ي�شبه ال�شحك، قائاًل له: 

- �شاأفكر يف املو�شوع... اإن �شاء اهلل خري... 

ودعته مرة اأخرى، واأقفلت الباب وراءه عائداً اإىل املنزل 

وقد اأيقنت اأن �شنوات طويلة من العراك تنتظرين... 
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عند الغل�س. اأنفا�س ثقيلة واأنني ي�شق الظالم. اقرتب العب�شي 

من خاله امل�شجى على ال�رصير، متوج�شا من زلة تف�شحه، 

 ي�شنعها يف خياله. 
ٍّ
فكان يتقدم منحنيا وم�شتندا اإىل ع�شي

الظلمة  واأن  خاله،  وجه  من  كثريا  دنا  اأن��ه  �شعر  وعندما 

مكانه،  يف  ت�شمر  النائم،  الوجه  اأمامه  كا�شفة  انح�رصت 

كان  �شدره.  يف  تفجر  ال��ذي  نب�شه  كتمان  ح��اول  وعبثا 

خوفه م�شاعفا، فهي املرة االأوىل التي يدنو فيها من ذلك 

الوجه املخيف ويرفع اإليه ب�رصه، ولكن ما اأرعبه اأكرث اأن 

يعد  ال�شعف. مل  الداء ويعرتيه  الوجه غدا خمتلفا، يغ�شنه 

جارحا، عنيفا وخميفا كما عرفه طيلة ع�رصين عاما. 

اختلطت م�شاعر العب�شي حيال ما يراه، ولكن االأفكار جالت 

يف راأ�شه وبداأت ت�شيء جوانب نف�شه، فهداأ روعه وتراخى 

وجيب قلبه. 

ب�شعة اأيام تف�شله عن م�شري غام�س. فاالأجل يدنو حثيثا 

فعليه  هو  اأما  املقربة،  يف  غدا  ليلته  ينام  وقد  خاله،  من 

عليه  االأر�س.  وقوة على وجه  النا�س حياة  اأكرث  يكون  اأن 

اأو ح�شن تتك�رص على جدرانه الرماح.  اأن يتحول اإىل جبل 

�شهر«.  رحلة  اأو  يوم  نزهة  ولي�س  اأب��دي  متوم  »م�شري 

ارتع�س قلب العب�شي ثانية، ال ملراأى وجه خاله هذه املرة، 

فقد عاد الراأ�س اإىل وهدة الظالم التي خرج منها، واإنا من 

وقع االأفكار التي ا�شتحالت اإىل ت�شورات تكرب كالزوابع.

الف�شية  خنجره  حتر�شها  حزامه  حتت  م�شورة  الو�شية 

امل�شحوذة. عباراتها جلية و�شاِهدها القا�شي وقائد اجلند 

اأ�شنة  اأ�شفلها. مع ذلك تربق  احُلكم منقو�س يف  فيما خامت 

اخلديعة من كل �شوب وت�شيء م�شاعل اخليانة درب حياته 

كلما ا�شتبد به موت خاله الو�شيك... وكان العب�شي يف منة 

هواج�شه تلك، يتخيل اأن خاله �شيموت ولكن القرب �شيطبق 

عليه هو.

�شيورثه احُلكم. ولكنه يعلم يقينا اأن اخلال اأقدم على ذلك ال 

حبا فيه وال خوفا على البالد من بعده، واإنا قهرا على ابنه 

الذي �شحره االأعداء وزرعوا فيه قلبا اآخر. ماجد ابن اخلال. 

القابع يف �شجن �رصي من القلعة، ذخرية بارود قد تنفجر 

يف اأي وقت وتقو�س االأركان. اأي �شيطان اأحمق جعل اخلال 

يحتفظ به يف بيت احلكم؟ ملاذا مل يقتله اأو ينفيه اإىل اأق�شى 

االأر�س؟ لقد حاول العب�شي اأن يجد مكانه يف متاهة القلعة، 

�شعد ال�شالمل ونزل االأقبية املظلمة وج�س اجلدران باأذنيه، 

مائها.  يف  عينيه  ويفتح  البئر  لينزل  يائ�شه  نزوة  واأخذته 

نف�شه،  يف  انحفرت  اأخ��رى  متاهة  اإىل  اأف�شى  بحثه  ولكن 

واأطلقت خفافي�س الظلمة فيها زعيقا حادا فت اأع�شابه.

العب�شي ويعكر  بال  يقلق  ما  يكن هناك  واحد مل  قبل عام 

�شفو حياته. كان اجلميع، يف القلعة وال�شوق املجاورة لها 

ويف بيوت التجار ومنازل رجال الدولة املحيطة بالقلعة، 

)j(لعب�صـــي�

قا�س من ُعمان

�أحمد حممد �لرحبي

من اأعمال الفنان ريا امل�شكري - ُعمان
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ومن كان بعيدا يف اأكواخ الفالحني وخيام البدو وعرائ�س 

الغجر، واالأبعد منهم من الل�شو�س املتفرقني يف املفازات 

وقطاع الطرق املرابطني يف االأودية، من الفقراء يف احلقول 

يتحرق  الذين  اأخوته  كانوا  كلهم  امل�شاجد،  يف  والفقهاء 

البالد  على  ال�شم�س  بزوغ  منذ  يوم،  كل  ملعا�رصتهم  �شوقا 

وحتى غروبها. 

اجلبلية  قريته  يف  مدفونا  ))العب�شي((  عائلته  لقب  كان 

اأولئك  اأمه واأبيه، وكان اخوته الكثريون  البعيدة حيث قرب 

كيفما  بحروفه  عابثني  ))عبداهلل((  ا�شمه  بن�شف  ينادونه 

راق لهم. تقول له اخلادمة عمرية عندما تزوغ عن عملها 

وال جتد اأف�شل منه لت�رصي عن نف�شها: عبيدي، اأخربين من 

االأذكى تي�س املا�شية اأم زوجي �شالح؟ وكانت ال ت�شتدعي 

العجوز  احلار�س  �شالح،  زوجها  �شوى  لهوها  اأوق��ات  يف 

املهمل اأمام بوابة القلعة، ذاك الذي فعل منها �شبعة ع�رص 

اجلواب  تنتظر  �شكينه.  وت�شداأ  معينه  يجف  اأن  قبل  طفال 

الذكريات.  الهائل وتداعب خيوط  بينما مت�شد على كر�شها 

ال ي�شنيه اجلواب كثريا، فالكلمات تهب اإليه خفيفة كن�شائم 

فقد  املا�شية  تي�س  من  اأذك��ى  �شالح  لها:  يقول  ال��ه��واء. 

لعنات اخلادمة ب�شحكاتها  كله. تختلط  القطيع  تزوج من 

ال�شاخبة وتعفره بالرمل، ومن فرط هيجانها كان الرمل 

ينهال على راأ�شها هي. وبني �شاعات عملها الذي يتخاطفه 

الدجاج، حيث  القلعة وغرف املوؤن واحل�شائر وخم  مطبخ 

اإليها وت�شبثوا بثوبها  يبدوا اأطفالها واالأيتام الذين ت�شللوا 

�شاعاتها  بني  �شغلها،  امة 
ّ
دو يف  تلوب  كذرات  الف�شفا�س 

تلك كانت تكمن لل�شبيان االأكرب �شنا وت�شحبهم اإىل الزوبعة. 

وديه.. جرادة 
ّ
ود.. عب

ّ
تقول له وهي ت�شده من يده الهزيلة: عب

وديه.. 
ّ
املقربة.. يا عظمة. جتره اأو تدفعه م�شكة بقذاله: عب

ذيل ال�شاة.. يا حطبة. وهكذا حتى تلج به احل�شرية وتغلق 

اأنت  اهدئي  عمرية،  اأمي  يا  ح�شنا  خا�شعا:  يقول  الباب. 

و�شاأحلب اأنا البقرة فما من بقرة يكن اأن حتلب اأختها.

قد  وكان  اجلبل،  يف  اأخته  وفاة  خرب  اخلال  اإىل  ورد  حني 

اإىل  ويعود  ليدفنها  �شعد  هناك،  تعي�س  اأختا  له  اأن  ن�شي 

القلعة م�شطحبا طفال نحيال يف اخلام�شة من عمره. ن�شيه 

بني اأطفال اخلادمة عمرية وحيواناتها خم�شة ع�رص عاما، 

الكوا�رص  املر�س وحامت  به  ا�شتبد  ذاك حني  بعد  ليتذكره 

حول كر�شي احُلكم. ويف �شنيه االأوىل يف القلعة، وقع الطفل 

فري�شة االوبئة التي تناوبت عليه كما لو اأن بينها وبينه ثاأراً 

املزدحمة  اخلادمة  غرفة  من  ركن  يف  مهمال  ينام  قديًا. 

مل  ا�شمه  حتى  ملاما،  اإال  اأحد  يعاوده  ال  والبنات،  بالبنني 

باأحد  ليلت�شق  القلعة  اإىل  �شيق  فكاأنه  يذكره،  من  ي�شمع 

االأ�شئلة  يكرر  كان  فنائه.  ف�شول  ب�شمت  وي�شهد  جدرانها 

على نف�شه احلزينة: ما الذي اأراده ذلك الرجل الغليظ الذي 

هنا؟...  اإىل  قادين  عندما  القلعة  �شيد  وباأنه  اأنه خايل  قيل 

وما �شاأين اأنا بهذا املكان الذي ال يريدين فيه اأحد؟... هناك 

اأهلي ومتاعي ولي�س هنا �شوى املر�س واخلوف والدموع. 

واإن كان ثمة يد امتدت ملوا�شاة الطفل وحنت على حاله، 

اإ�شعافه وتطبيبه، فهي يد �شالح زوج اخلادمة  ف�شال عن 

عمرية. 

كان �شالح، ومل تقو�س ال�شنون ظهره بعد، بوجهه الطويل 

والقوي  كالع�شب  الناحل  الباليتني،  وعينيه  امل��ج��دور 

ينب�س  مرهفا  قلبا  �شدره  يف  يحمل  الغائرة،  كاجلذور 

يحر�شها  القلعة،  بوابة  يف  نهاره  �شحابة  يبدد  �شفقة. 

ملقمة  كانت  اإن  جاهال  ظهره،  اإىل  ت�شتند  �شدئة  ببندقية 

النهار وتنف�س حلقة احلرا�س،  ينق�شي  اأم فارغة. وعندما 

تو�شبه  خمدعه،  ولي�س  خمدعها  زوجته.  خمدع  اإىل  ياأوي 

يعلو  وعندما  خدرها.  اأمرية  جتهز  ال  كما  يوم  كل  عمرية 

�شخريها بعد اأن تناله وينالها، يخفق قلب �شالح لالأطفال 

الغرفة وقد ف�شل بينه وبينهم �شرت  اأر�س  الذين يفرت�شون 

ثخني.

تتعرفان  قدماه  وبداأت  االأدواء  من  برئ  ال�شابع  عامه  يف 

طريقه  مدارها.  اإىل  تهتدي  روحه  وبداأت  النواحي...  على 

�شبية  مع  يخرج  امل�شجد.  اإىل  كان  القلعة  خ��ارج  االأول 

كان  اأيديهم.  يف  القراآن  اأجزاء  تفرقت  وقد  القلعة  و�شبايا 

اأر�شله  ثم  عامني  القراآن  لتعلم  رافقهم  بعام.  يكربه  ماجد 

اخلال اإىل مدر�شة فيها علوم اأخرى. كتوم، ع�شي اجلانب، ال 

يخالط رفاقه األعابهم وال يجاري كالمهم. وقد م�شى عام 

باأكمله على خروجه من القلعة حني علم عبداهلل العب�شي اأن 

ذلك الطفل ال�شاهم ك�شحابة بعيدة هو ابن خاله. كان ي�شمع 

الغرف  من  منفردة  غرفة  يف  يعي�س  منه.  ي�شمع  وال  عنه 

العلوية للقلعة. اأمه وو�شيفتها تقفان على خدمته وت�شهران 

على راحته. كان عليه مالزمة اأبيه نهارا يف جمل�س احلكم 

ابن  من  التقرب  العب�شي  حاول  وقد  اأ�شفاره.  يف  ومرافقته 

ذلك  عن  عزف  ولكنه  لرتوي�شه،  االأ�شباب  وافتعل  خاله 

عندما مل�س فيه عنادا و�شالدة ال يفتهما �شيء. 

يف العا�رصة من عمره انبثق عامل جديد يف حياة العب�شي، 

يف  يقطع  غماره.  خلو�س  اإي��اه  وداعيا  ذراعيه  له  فاحتا 
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كل  املدينة.  �شوق  منها  واإيابه  القراآن  مدر�شة  اإىل  ذهابه 

وبراأى  حتتويه  وما  باحلوانيت  �شغفه  يزداد  ي�شي  يوم 

العتبة ويج�شون  اأو يقتعدون  الب�شاعة  التجار وهم يزنون 

بخ�شوع دفاتر ح�شاباتهم. ال�شاغة والنحا�شون والعطارون 

والدباغون ومن خالطهم من الوكالء وال�شما�رصة وجاورهم 

ولوج  اإىل  يتوق  كان  كلهم  ال��رزق،  وطالبو  العتالني  من 

عند  الدخول  له  قي�س  وقد  الداخل.  من  وروؤيته  عاملهم 

بلوغه العا�رصة. بداأ ذلك حينما �شعرت عمرية بفتور زوجها 

يتهياأ  وه��و  للعب�شي  قالت  همته.  يف  الريبة  و�شاورتها 

ود، ام�شك هذه القرو�س وا�شاأل عن 
ّ
للخروج اإىل املدر�شة: عب

دكان �شليمان بن حامد. قل له اأن غّدارة جدي بحاجة اإىل 

زيت وبارود وخذ ما يعطيك اإياه. واإن اأخربته بن اأر�شلك 

ود واأمنحها الإخوتي اجلن. بعد حديثه 
ّ
�شاأقطع �شاقك يا عب

االأول مع العطار، حتدد درب العب�شي يف فلك �شنيه القادمة. 

�شاأله العطار وهو يناوله �رصة اأع�شاب عمن اأر�شله. اأجابه: 

العب�شي  افرتق  التايل  اليوم  اأر�شلني، ويف  يا عم من  اجلن 

عن رفاق مدر�شة القراآن وانحرف اإىل حانوت العطار. 

العب�شي يجوب بخطا �رصيعة  ال�شابعة ع�رصة كان  يف عمر 

عر�شات ال�شوق واأزقته. نحيف. اأنف بارز وعينان حادتان 

لي�س   . اللحظ  وقوة  النظر  غ��زارة  �شوى  �شيئا  ت�شمران  ال 

يف  طبعا  ح�شوره  وحفاوة  اخلفيف  وطئه  ولكن  طويال، 

كان  الفرع.  �شامق  طويل  اأنه  يعرفه  من  واأذه��ان  نفو�س 

قلبه يحيا باإيقاع ال�شوق وتنت�رص روحه يف دروبه وداخل 

دكاكينه. فرو�شه تبداأ من �شالة الفجر يف م�شجد ال�شوق، 

الذي يوؤمه اخلال وابنه وحا�شيته،  القلعة  وهو غري م�شجد 

واأهل  الته 
َ

�ش القراآن.  در�س  حيث  الفقهاء  م�شجد  هو  وال 

اأمام  ال�شوق ال تفا�شيل كثرية فيها، ت�شبه تلويحة �رصيعة 

ال�شوء املنبثق يف ال�شماء. يحث ُعمر الداّلل �شليمان الدباغ 

ليوؤم النا�س، ولكن االأخري ال يجيبه. يلتفت هنا وهناك قبل 

اأن يتقدم بنف�شه ناحية املحراب. واإن كان ثمة غريب بات 

املقدمة. على هذا  اإىل  باإ�رصار  ف�شُيدفُع  امل�شجد،  ليلته يف 

ال�شوق: �شهلة  العبادات اخلم�س يف م�شجد  املنوال تنق�شي 

كانزالق حبات امل�شبحة. 

يطل بائع القناديل �شليم االأعمى من متجره يف عنق ال�شوق، 

التجارة. »�شبحك اهلل باخلري عم  اإىل  اأول من يهرع  وكان 

�شليم«. »باخلري عابد«. »قل يل يا عم، من هذا املجنون الذي 

�شي�شرتي منك �رصاجا عند مطلع ال�شبح؟«. »لي�س جمنونا، 

مثلي«.  للعميان  ب�شاعتي  اأبيع  عابد،  يا  اأعمى  ولكنه 

الطريق  ينريوا  »حتى  بال�رصجان؟«.  العميان  حاجة  »وما 

للمجانني اأمثالك«. كل يوم يرتدد نف�س احلديث بينه وبني 

االأعمى ولكنه كل يوم يولد مغ�شوال بنداوة الفجر. 

اعتاد اأن يوزع ن�شف نهاره على ال�شوق واأهله ويف الن�شف 

كان  املتناثرة.  واالأحرا�س  احلقول  يف  رزقه  يقتفي  االآخر 

انة« 
ّ
»العو النخيل،  �شوامق  المتطاء  اإليه  يلجاأون  االأهايل 

يف  عنه  يبحثون  ُع��م��ان.  يف  منها  ال��واح��دة  ت�شمى  كما 

انة«. يقول: 
ّ
ال�شوق وحني يالقيه اأحدهم يقول له: »لدي عو

قرو�شا،  ل��دي  »لي�س  ال�شائل:  يقول  عليها«.  »�شاأعاونك 

يحيط  النخلة،  حتت  العب�شي  يقف  الغّلة«.  ربع  �شاأعطيك 

املو�شولة  اإىل هامتها  نظره  ويرفع  الطلوع  بحبل  جذعها 

حتى  النخلة  جذع  على  طريقه  ي�شلك  تردد  وبال  بال�شماء. 

الثمر  من  ق�شما  يقطع  القلعة  يف  براأ�شه.  الرطب  يالم�س 

لعمرية واأطفالها واأيتامها الذين كرب بينهم ويبيع الباقي 

بقر�س يرميه يف جرة ماله.  

حني اأمل املر�س باخلال وكان العب�شي قد اأ�رصف على عقده 

يده  ظاهر  ولثم  تقدم  احُلكم.  قاعة  يف  اإليه  طلبه  الثاين، 

له  االأوىل  املرة  للجلو�س. كانت  وانتظر حتى دعاه  وراأ�شه 

يف القاعة، قل املرة االأوىل التي ي�شعد فيها �شالمل القلعة. 

االأعياد  يف  يقبلها  ك��ان  التي  تلك  غري  واهنة  اخل��ال  ي��ُد 

كل  عنه  يعرف  كان  اخلال  ولكن  اخليل.  لركوب  وي�شندها 

ما  اأعلم  كنت  »لو  قال:  كتاب.  من  يقراأ  كمن  حدثه  �شيء. 

�شيوؤول اإليه اأمرك لرتكتك يف اجلبل ب�شحبة القطعان. لقد 

ن�شيت هنا من تكون وما ن�شبك فاأخذت ت�رصب يف االأ�شواق 

اأ�شفقت  بك.  مني  ويت�شفون  القوم  عليك  يتغامز  كال�شابلة، 

قيدتك  لو  بي  االأوىل  وك��ان  �شجيتك،  على  فرتكتك  عليك 

جواري. مع ذلك، فاإن ن�شيت اأنت من تكون ور�شيت بن�شف 

اأكون  اأينما  ا�شمك فهذا ال ير�شيني، ومن اليوم �شتالزمني 

و�شيناديك النا�س بالعب�شي«.

احلديث  لغمو�س  ال  اخل��ال،  قاله  ما  العب�شي  ي�شتوعب  مل 

وهيبة  الكالم  جلالل  واإنا  وفطرته،  عقله  على  وانغالقه 

حوا�شيه. ولوهلة برقت اأمام عينه اأعوامه املا�شية فكانت 

كذرة غبار حلقت يف بهاء القاعة ثم ذوت وانطفاأت.

�����������������������������������������������������������������������

j ف�شل من رواية قيد التاأليف. 
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�شجرة الفر�شاد حملنها.  ثمرها يف الطفولة 

ذاك�رة.  يف  والقلب...  الثوب  اأرجوانها..  �رصج  ا�شيل.  ذات 

حزنها اجلارف. خلته جف منذ زمن بعيد

. . . .

الطريق.  يف  وردة  التي  قذفت  يل.  املراأة.  اأيتها  عليك  �شالما 

عبقها . يق�س م�شجعي

 كل ليلة. اأن�شل خل�شة. يف الظالم. الأراك  جنمة يف ال�شماء. جد 

بعيدة ...

 بينما حبك يف القلب . جارحا ال يزال .

. . . .

الوجوه.  ال�شنوات امل�شيئة بوجهك. متر االحزان. تعربين  متر 

ينك�رص النا�س واملواقيت. وتقبعني يف ركن خفي بني ال�شلوع 

. تبزغني هكذا�شورة من وراء احلجب. جمالك وحزنك. يحو 

الطاغي.  احلنني  بهذا  ت�شكيلك  يعيد  من  والتفا�شيل.  اال�شياء 

لوجه جميل وحزين  مثلك. ينبج�س �شيماه ب�شمة  ودموع.

. . . .

عندما اأراك ترجتف احلوا�س. عيناك. �شوتك. ذكراك. جمالك. 

حزنك. جراحك. كل الطرق توؤدي اليك. مهما كنت بعيدة..

. . . .

يبزغ من عينيك وهج. �شيمالأ الدنيا فرحا وجراحا. هذا  الوهج 

املخ�شب

بالنور والنار .هذ  الع�شق املقد�س ال يدركه  االي.

�شاعتئذ �شيكون  جمالك اكرث بذخا. وم�رصقا ك�شم�س ا�شاءت. 

ليال  �شحيق ال�شواد

الطفولة كانت قاب قو�شنا منا ورحلت . كيف رحلت وت�رصب 

الوقت منا كما يت�رصب املاء من بني اال�شابع  . كنا نرك�س 

الغيلة،  ال�رصجة،  )املجيديرة،  ال�شواحي  يف  النخيل  حتت 

املدقية،  املطيل�شان،  الب�شيتني،  احليل،  احللوى،  املق�شورة، 

الرماين، الزخوي( نلقط ثمرها االخ�رص ونقول )وتال�س( ماذا 

اعرف  ال  االآن  حتى  التي  بالذات؟  الكلمة  بهذه  كنا  نق�شد 

كنا  هل  كالرنني  الذاكرة  يف  ه��ادرة  مازالت  لكنها  معناها 

التال�شي الحقا  �شيقذفنا يف  الزمن  نق�شد ونحن �شغار  باأن 

ربا. كل �شيء تال�شى عدا طفولتنا اجلميلة تلك، لتبقى اآثارها 

النب�س مهما حركتنا  الزمن كالو�شم، عالقة يف  التي نحتها 

اجلهات يرتدد �شداها اآفاقا من �شجن و فرحا وا�شاحيك، تلك 

الطفولة التي غابت عند اول باب فقدناه. الباب الذي خلعته 

العا�شفة. وتهاوت اأخ�شابه. متناثرة على اجلدر. ونحن نختبئ 

وحنينا.  حزنا  ازهرت  التي  االمكنة  طفولة  الطني.  �شفة  يف 

و�شخبها.  �شجيجها  ال��وج��وه.  ولينا  اينما  ذكراها  تعاود 

افانني من براءة. حلياة طهارتها اجمل ماع�شناه.

يف  موغلة  مازالت  طفولة  يل  وتركت  عني.  االآن  انت  بعيدة 

او  االي��ام  م��رور  مع  يلتئم  �شيء  كل  ذك��راك.  جارحة  العمق. 

�شدري  اوغ��رت  التي  الطفولة.  الن�شيان.عدا  قاع  يف  يهمل 

باحلنني. واأود لو اأن�شى. واإذ  ال �شجر ين�شى ظله..

بعيدا،  الغياب  يف  واوغلوا  الطفولة  امكنة  عن  رحلوا  اكرثهم 

من  ربا  يتذكرون  وماعادوا  واملال،  والنفوذ  املدن  اخذتهم 

امكنة حملت طفولتهم وازدانت بهم اال قليال.. ااّلي ..  قريب انا 

من االمكنة دائما.. يف ذهابي وايابي ارى طفل يتدحرج حتت 

ظل النخيل يقطف الليمون ويقذف باالحجار ا�شجار املاجنو 

يف  مند�شة  �شقاوتي  حديد،  من  بن�شل  املوز  ا�شجار  ويطعن 

ال�شواحي  بني جدران الطني و�شواقي الفلج. وحني اعرب تلك 

االمكنة او ازورها. ابحث عن ذلك الطفل ال�شقي وذكرياته يف 

نواحيها. واقول هنا كنت اقتل الدبابري على �شفاف ال�شاقية. 

اهجع  كي  وتناديني  الظهرية  يف  اجل��دة  تنام  كانت  وهنا 

وهنا  املجيديرة  كاملجنون.  �شاحية  يف  من  الرك�س  وانام 

تاريخية  م�شل�شالت  التلفاز من  مايبثه  معا  كنا نثل  اطفال 

نراه.  وهنا  ملا  تقليدا  نختلقها  ومعارك  وجنود  بطل  من 

ن�شاهد  ونحن  �شيجارته  يدخن  العري�س  عبود  حتت  ك��ان 

الدراجات  باملطاردة  على  ال�شهري  البولي�شي  االجنبي  الفيلم 

بالوحل  املاءامللطخ  يف  �شقطت  وهنا  النارية  )�شيب�س(. 

الفلج  عندما  باء  مروية  ال�شاحية  كانت  حني  ليال  والطني 

ع�شاه.  من  خوفا  راك�شا  دخانه  ينفث  وهو  منه  امتعظت 

االخالق  اليومية  يل  يف  ما�رصاته  يلقي  عمي  كان  وهنا 

التي كانت ت�شله عني. وهنا  عن �شكاوى املدر�شة واجلريان 

كنا  �شغري  كطائر  رحلت  عنا  للطفولة  وايام  مرت  ذكريات 

نربيه ونداعبه ونطعمه ونحمله بني ايدينا فرحني به. كانت 

ونحبه  نعلمه  يحبنا  كاحلرير  ناعما  وري�شه  رائعة  الوانه 

الطريان كل يوم. حتى جاء الزمن احلزين الذي طارفيه بعيدا 

عنا واختفى يف ال�شماء.

قا�س من ُعمان

مقنيات ... �مر�أة وطفولة

عادل �لكلباين
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.. كل �شيء كان ي�شري من �شيء اإىل اأ�شواأ. 

منذ االأ�شهر ال�شتة املا�شية ذوت زروع اجلانب الغربي 

من الب�شتان كلها. 

التي  املعمرة  الليمون  �شجرة  �شاهد  الفائت  ال�شهر  ويف 

اأكرث  قد حامت حولها  نار  �شعلة  وكاأن  املكان  تتو�شط 

على  ال�شجرة  �شاهد  حني  طعنته  خنجرا  كاأن  مرة.  من 

االآن  عمره  مثل  يف  كان  الذي  اأب��اه  وتذكر  احلال  ذلك 

عينيه  من  الدمع  انبج�س   . غر�شها  على  �شاعده  حينما 

ثم قعد على االأر�س حينما مل يتمالك نف�شه متكئا على 

ع�شاه ليذهب يف ن�شيج حاد كطفل .

يفقد  �شليمان  بن  �شعيد  ب�شتان  ب��داأ  الفائت  العام  مذ 

احلار  �شيائها  اي�شال  لل�شم�س  فا�شحا  اأ�شجاره  زحمة 

اىل االأر�س بعد اأن كان الظل طاغيا على املكان كله.

لونه  من  املبلل  الطني  وتغري  ارتواءها  الرتبة  فقدت 

املائل لل�شواد ، فاأخذ الغبار متكاثرا مع كل ن�شمة هواء 

تالم�شه.

حني خفت ن�شيج �شعيد احلاد �شحبته الذاكرة اىل ما يزيد 

يجني  كان  الذي  الطفل  اىل  حتديدا  عاما،  ال�شتني  عن 

رطب النخل ال�شغري ا�شتجابة لطلب اأمه واأحيانا جدته.. 

يجني من �شجرة الفر�شاد املحمرة اأو يرتب�س ال�شفرار 

اأ�شجار املوز حتى يكون اأول من يقطع ال�شجرة. 

يرتقي هو واخوته وبع�س اأبناء اجلريان اأحيانا اىل جدار 

االأخ�رص،  االإمبا  ثمار  لقطف  املرتفع  اخلارجي  البهو 

اليها  الو�شول  اأيديهم  ت�شتطيع  ثمرة  اأي  تبقى  ال  حيث 

حتى تن�شج مف�شلني اأكله مع امللح.

يقف خلف اأبيه حينما يقوم جارهم مطر بجني الع�شل 

الب�شتان وهو  اأ�شجار  املنت�رصة على  اإحدى اخلاليا  من 

�شيوف  ثمة  اأن  مطر  على  اأب��وه  ينادي  حينما  يعلم 

)ال��رخ��ال(  خبز  لهم  تخبز  �شوف  اأم��ه  واأن  �شياأتون 

بعد  قطعة  قطعة  ال�شيوف  لياأكله  بال�شمن  املدهون 

غم�شه يف اناء الع�شل الوا�شع فيما يجل�س هو بعيدا عنهم 

ال ي�شاركهم االأكل حلني ان�رصافهم من البيت فيلتم مع 

اخوته وبع�س اأبناء اجلريان الذين يكونو متواجدين يف 

اأحايني كثرية الأكل ما تبقى من اأكل ال�شيوف .

اأيقظته  الفلج  قناة  اىل  املفاجئ  الي�رصى  رجله  انحدار 

من رحلة تذكره لي�شحو على القناة التي بدت ك�شورة 

كالنهر  كان  اأن  بعد  ال�شديد  امل��اء  لتناق�س  وا�شحة 

ال�شبع،  حتى  الب�شاتني  فيعطي  �شبابه،  بعنفوان  يجري 

ثم يخرج ملزارع الرب يف الناحية الغربية للقرية حيث 

ملعانقة  االمتداد   عن  ي�شدها  ال  التي   ال�شحراء  تبداأ 

ال�شحراء االأبعد �شوى اجلبل ال�شخري.

كاأنه  حد  اأبعد  اىل  كريا  نهرها  اأو  القرية  فلج  كان 

يناف�س يف كرمه �شعيد بن �شليمان اأو كل اأهايل القرية 

، بيد اأن ال�شماء كانت ال تقل كرما عنهم، فكانت حافلة 

�شوى  ينقطع  ب�شكل ال يكاد  التي متطر  الثقال  بالغيوم 

اأيام يكن ح�شابها على اأ�شابع اليد، فكان و�شي�س املاء 

يف ال�شواقي ال يخفت عن امل�شامع . 

لكن اأ�شجار النارجن يف ب�شتان اخلالة زهرة مل يبق لها 

اأثر بعد اأن كانت ثمارها الربتقالية تت�شاقط على جمرى 

الفلج فياأخذها متموجة اىل ب�شتانهم فيبتهج، ومل تعد 

االأماكن  تتوزع على  التي  اليا�شمني  لرائحة  بقايا  ثمة 

ياأتي  اأن  قبل  اأو  الع�رص  فرتة  يف  الن�شمات  هبوب  عند 

الليل .

وقف �شعيد بن �شليمان بحمولة ذاكرة تتجاوز الثمانني 

فوق  قابعة  من�شدلة  غ��ري  كثة  وبلحية  ال�شنني  م��ن 

من  فرا�شة  اأية  لريى  عنيف  �شوق  يف  وهو  نحيل  وجه 

الفرا�شات التي كانت تلون املكان حتى �شنوات قريبة، 

الفرا�شة  تعي�س  كيف  مرددا  مثقلة  بانفا�س  بعمق  تنهد 

يف اأر�س غرباء؟

�ختفاء �لفر��صة

قا�س من ُعمان

خليفة �سلطان �لعربي



االإن�شان  اإل��ه  هي  واحلقيقة  العبيد،  دين  الكذب   «

احلر«.

دفرت  يف  كتبها  التي  العبارة  تلك  عيناه  التقطت 

مذكراته منذ ع�رصين عامًا تقريبًا !

واأثارت  به  اأثرت  اأن يكتب عبارات  كان من عادته 

الرائعة  اجلملة  هذه  كتب  من  يعرف  ومل  اإعجابه، 

ومن اأي كتاب اقتطعها، لكنه انتبه بعد اأن متغنطت 

زلزااًل يف روحه،  اأحدثت  التي  الكلمات  بتلك  عيناه 

باهتًا مكتوب بني قو�شني بجانب  ا�شمًا �شغرياً  اأن 

تلك اجلملة  اأن  اال�شم فعرف  العبارة، حّدق يف  تلك 

هي لغوركي.

الهوى  وا�شتعل  بالق�شعريرة،  العبارة  تلك  اأ�شابته 

ذاته الذي ياأ�رصه منذ اأ�شهر، هوى اأكال مل تنفع معه 

كل ماوالته للجم م�شاعره، وكل ن�شائح اأ�شدقائه، 

هوى اأيقظ يف ذاكرته ذلك اليوم البعيد يوم اأ�شيبت 

راحتيه  يهر�س  جعلته  االأك��زي��ا  م��ن  بنوع  ي��داه 

اأمه  الدم، وكيف كانت  ي�شيل منهما  بوح�شية حتى 

يقول  فكان  الهر�س  عن  يتوقف  اأن  باكية  ترجوه 

برباءة طفل: ال اأ�شتطيع، جلدي يحكني ب�شدة.

تلك  من  عانى  حني  عمره  من  التا�شعة  يف  ك��ان 

يتنقل  جعلته  والتي  االأكزيا،  من  ال�رص�شة  الهجمة 

بني عديد من االأطباء حتى �شفي متامًا حني ابت�شم 

له اأحد االأطباء وقال: �شوف ت�شفى دون دواء، هكذا 

اأ�شبه  الطبيب  فكرة  كانت  هل  نف�شها...  تلقاء  من 

ذلك  دون  ا�شتيقظ  حتى  اأي��ام  متر  مل  الأن��ه  بنبوءة 

ال�شعور االأكال باحلكاك.

يا  اهلل  رحمك  احل��ر«،  االإن�شان  اإل��ه  هي  »احلقيقة 

احلقيقة،  حقيقة  جت�شد  اأن  ا�شتطعت  كيف  غوركي، 

كان منفعاًل اإىل حد اأنه مل يلحظ اأن اأنفا�شه �شارت 

�شارت  وج��ه��ه  م��الم��ح  واأن  ومتالحقة،  عميقة 

اأ�شهر،  قلبه منذ  امل�شتعل يف  الهوى  بلهفة  م�شدودة 

اإنه االآن يف التا�شعة واخلم�شني، كاتب، وزوج، واأب، 

الغار...  ل�شابون  معمل  يف  و�رصيك  و�شديق،  واأخ، 

بد... 
َ
وع
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�صاعــة �حلقيقة 

قا�شة وروائية من �شورية

هيفـــاء بيطــــار

من اأعمال الفنان علي فرزات - �شورية



�شعر اأن دمه ي�شبب له االأمل، وجلده ي�شبب له االأمل، وكل 

باحلقيقة  تنطق  كلها  الأنها  االأمل،  له  ت�شبب  اأع�شائه 

يف  واال�شتقرار  الرفاهية  مظاهر  كل  وباأن  َعبد،  اأنه 

حياته لي�شت �شوى زيف، وكل مبة اأ�شدقائه واأوالده 

وزوجته ومعارفه له، ال يعني له �شيئًا الأنه َعبد... ال 

يجراأ على النطق باحلقيقة، ي�شعر بذلك ال�شجن الدائم 

يف اأعماق روحه طول الوقت...

�شفحات،  عدة  يكتب  �شوف  قراره،  اتخذ  االآن  لكنه 

ر حنجرته 
ّ
وين�رصها ويقراأها ب�شوت عال �شوف يفج

من حباله ال�شوتية التي تعتقل �شوت احلق، ماعاد 

ذلك  يلجم  اأن  االأ�شكال  من  �شكل  ب��اأي  وال  ق��ادراً 

�شادره، وال يكنه اإنكار اأن اهلل اأعطاه 
ُ
الهوى الذي ي

باحلقيقة  وينطق  اإن�شانيته،  بتحقيق  ليبداأ  االإ�شارة 

.
ّ
له من عبد اإىل اإن�شان حر

ّ
التي �شتحو

ما معنى اأال ي�شقط نظره اإال على تلك العبارة البليغة 

ما  !؟  كتبها  التي  العبارات  اآالف  بني  من  لغوركي 

معنى اأن يقلب دفرت مذكراته ال�شخم والذي ا�شفرت 

�شفحاته التي تزيد عن اخلم�شمائة وال تلتقط عيناه 

اإال تلك العبارة !

خفق دمه يف موجات من احلما�شة ونظر بعفوية اإىل 

�شاعته كما لو اأنه يد�شن حلظة احلقيقة، اللحظة التي 

ل نف�شه فيها من عبد اإىل اإن�شان حر.
ّ
�شيحو

م��راراً  طبعت  التي  كتبه  اأغلفة  بذاكرته  التمعت 

مع  تعامل  اأنه  يدرك  وهو  بالقرف  اأح�س  وتكراراً، 

يومًا  يده  يغم�س  مل  وباأنه  للكتابة،  كمادة  احلياة 

كتابته  م���راوغ،  اأن��ه  ي�شعر  ك��ان  ال��ك��ون،  حل��م  يف 

ينق�شها  لكن  وا�شعة،  ثقافة  وتعك�س  و�شيقة  ذكية 

ي�شك  وه��و  يعي  ك��ان  اخللق،  هو  جوهري  �شيء 

للطباعة  يكتبه  ما  ويدفع  �شفحات،  ويكتب  القلم 

رقبته  من  ي�شكونه  اأنا�س  من  وخدره  خوفه  مدى 

اإىل  حنجرته  حبال  لون 
ّ
ويحو الغليظة،  باأ�شابعهم 

�شدر  كتاب  كل  ومع  احلق،  �شوت  العتقال  حبال 

له، ورغم النجاح الذي حققه فاإنه مل يكن بقادرٍ  اأن 

يهرب من م�شاعر القرف يف داخله... كان يعاين من 

قرف عميق من نف�شه ومل يكن يعرف �شبب قرفه هذا 

التقدير  كل  فيها  يتلقى  التي  اللحظات  يف  خا�شة 

واالإعجاب واالحرتام... االآن اأدرك، اأنه يعي�س حلظة 

- اأدرك اأن اخلوف هو 
ّ
التحول من عبد اإىل اإن�شان حر

�شبب قرفه من نف�شه.

العربية  وهو  ال�شعوب  الكرامة عند  منذ بداية ثورة 

لو  كما  غريبة،  وع�شبية  نف�شية  حاالت  من  يعاين 

من  يخجل  كان  اأن��ه  حتى  ج��ذوره،  من  ن�شف 
ُ
ي اأن��ه 

واحلكمة،  الوقار  بعمر  تليق  ال  التي  احلالة  تلك 

اأحالم  كانت  اليقظة،  اأحالم  من  دائمة  حالة  وهي 

ت�شوره خارجًا  العليل،  الن�شيم  من  كهبات  مباغتة 

والقمع، وهو  واال�شتبداد  الف�شاد  يف مظاهرات �شد 

�شوت  مع  يلتحم  و�شوته  حنجرته  بلء  ي�رصخ 

�شة واملظلومة، كانت عيناه تدمعان 
ّ
املاليني امُلهم

التي  الكلمات  تلك  وال�شغف بكل  الوجد والهوى  من 

كانت اأ�شبه بجثة وقامت من بني االأموات، تدحرجت 

بنار  الكلمات  وا�شتعلت  الكلمات  قرب  عن  ال�شخرة 

الثورة، احلرية، الكرامة، العدالة، امل�شاواة، احلق، يا 

للفعل املزلزل لكلمة موؤلفة من حرفني فقط، )احلاء 

حنجرته  يف  يلتحمان  احلرفني  اأن  ي�شعر  والقاف(، 

فقط، وحناجر التواقني للكرامة واحلرية ... 

يريد اأن ي�رصخ ب�شوت احلق، ثم يوت ... كان ي�شعر 

اأنه يكافح كفاحًا �شاقًا حتى وهو جال�س يف املقهى 

يدخن �شيجارة تلو �شيجارة، ي�شعر اأن حبااًل ثخينة 

م�شو�شًا  كان  تقطيعها،  يريد  وهو  باالأر�س  تثبته 

بوالدة جديدة جاءت متاأخرة ن�شف قرن، كان عليه 

اأن يتعرف على نف�شه اجلديدة، اأده�شه عمق التغريات 

ليلة  كل  ف�شار  يحلم،  ال  رجاًل  كان  اأ�شابته،  التي 

 يعني 
ٌ
يب�رص حلمًا واحداً يتكرر ب�شور خمتلفة، حلم

اأنه يتوق اأن يكون الرجل الذي متنى طول حياته اأن 

يكونه، رجال حراً... 

كان يعي�س و�شط مناخ دائم من الذعر موهمًا نف�شه 
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و�شالمتهم،  اأوالده  م�شلحة  تهمه  عاقل  رجل  اأنه 

ب�شبب  ي�شجن  اأو  قتل 
ُ
ي اأن  نف�شه م�شتعداً  مل يكن هو 

حفنة اأفكار! كان يرى وح�شية اال�شتبداد وهو ينقل 

ب�شبب  وعذبوا  �شجنوا  مفكر  اإىل  مفكر  من  ذاكرته 

اأفكارهم، ليعرتف اأنه ما كان قادراً على دفع الثمن 

عمره  من  يدفع  اأن  عقل 
ُ
ي هل  الفكر؟  حلرية  الباهظ 

اأي تهور هذا؟ لكنه باأعماقه  �شنوات مقابل فكرة؟؟ 

كان يعاين عذابًا ال يو�شف، عذابًا ي�شل اإىل درجة 

االأنني من اأمل الروح التي تعرف اأي ذل وعبودية هو 

ال�شمت... كان ي�شعر اأن روحه تركع اإكباراً وتقديراً 

ثمن  يدفعوا  اأن  ارت�شوا  الذين  لهوؤالء  واح��رتام��ًا 

الكرامة واحلرية بداًل عنه وعن اأمثاله ...

كان ي�شعر اأنه مدين لهم واأنه �شغري وتافه و�شئيل 

اأع��ز  م��ن  ال���راأي  معتقلي  اأح��د  ك��ان  بهم،  مقارنة 

ال  مقال  مقال،  ب�شبب  ل�شنوات  جن 
ُ

�ش وقد  اأ�شدقائه 

يف  �شنوات  خم�س  ثمنه  دفع  كلمة،  املئتي  يتجاوز 

ال�شجن ... كان دائم التفكري ب�شديقه املفكر املعتقل، 

ي�شعر  للحظة،  فكره  عن  يبعده  اأن  ق��ادرا  يكن  مل 

اإذ يتخيل  األذ الطعام،  بالقرف من نف�شه وهو ياأكل 

املفكر يف ال�شجن مع اأكرث من ع�رصين �شجينا كلهم 

ت�شجن  بلٍد  اأي  لنف�شه:  فيقول  قتل،  جرائم  ارتكبوا 

طعامه  التهام  يتابع  لكنه  املجرمني!  مع  مثقفيها 

تتعاظم،  نف�شه  من  القرف  وم�شاعر  ال�شحي،  اللذيذ 

كما لو اأنه يبتلع قرفه من نف�شه مع كل لقمة ...

حتى وهو يقود �شيارته، كان يفكر ب�شديقه امُلعتقل 

اأنحاء  كل  يف  فظيع  بوجع  فيح�س  مقال،  ب�شبب 

عد، �شفعات مدوية 
ُ
ب �شفع عن 

ُ
ي اأنه  وي�شعر  ج�شده، 

تهر�س وجنتيه، وباأنه يركع دون اأن يركع، الأن روحه 

راكعة وعبدة، مل يكن واهمًا، فقد ثارت روحه، ويف 

�شفحات  ب�شع  يكتب  �شوف  حقيقية،  ثورة  اأعماقه 

فقط، لن تعنيه اللغة، وال ال�شياغة اجلميلة الأفكاره، 

قلبها،  يف  وعا�س  عاينها  حقائق  جم��رد  �شيكتب 

تامر،  �شيحكي عن  �شديد  باخت�شار  بل  وباخت�شار 

من  ع�رصة  الرابعة  يكمل  مل  الذي  االإعدادية  طالب 

عمره، خرج يف مظاهرة يطالب باحلرية، وباإ�شقاط 

اأغاين وطنية  اأنه يهتف ويغني  النظام، كان �شعيداً 

الطالب  انتقم من  اأنه  الوقت  حما�شية، وي�شعر طول 

اأه��م �شباط  اأح��د  اأن وال��ده  ال��رثي، وال��ذي يتباهى 

مل  الباحة  يف  ركله  حني  والذي  املدينة،  يف  االأمن 

ير�َس اأن يعامله باملثل، ف�شكاه للمدير لكن املدير 

مل يجراأ اأن يوجه كلمة البن �شابط االأمن.

يدافع  يلتئم، ومل  تامر مل  اأح�شه  الذي  البليغ  اجلرح 

عنه اأحد، حتى اأمه رجته اأن ين�شى تلك الركلة، لكنه 

يف  لي�شت  الركلة  وغ�شبًا،  خزيًا  يبكي  وهو  �رصخ 

خا�رصتي بل يف روحي يا اأمي.

بوح�شية،  وع��ذب  زمالئه  من  ثلة  مع  تامر  اعتقل 

ولكن اأكرث ما روعه حني و�شلوا الكهرباء بع�شوه، 

وهم يطلقون ال�شتائم الفاح�شة على اأمه واأخته، كان 

يقربوا  اأال  يرجوهم  وهو  ويبكي  االأمل  من  ي�شعق 

منه الكهرباء، ثم اأح�رصوا كما�شات حديد، و�شحقوا 

)وهو  املعتقل  من  خرج  اأ�شبوعني  وبعد   .. حلمتيه 

مدر�شة قدية( حطامًا... مذعوراً من احلياة، مروعًا 

واأ�شرياً لذهول طاغ... 

 ... وهو طفل  ذراعيه  بني  يعرفه، طاملا حمله  كان 

جلب  اأن  ا�شتطاعه  ما  كل  عنه،  يكتب  اأن  يجراأ  ومل 

له الكثري من الهدايا وحاول موؤا�شاته، لكن تامر مل 

اإليه بكلمة، بل ظل  الهدايا ومل يتحدث  ي�شكره على 

يرمقه بنظرات باردة مبطنة باحتقار، فهم من والد 

تامر اأنهم هددوه اأن يلتزم ال�شمت واإال �شيعتقلونه 

جمدداً اإذا تكلم ... 

مل ي�شتطع اأن يتهرب من عيني تامر امُلعتمتني باالأمل 

له م�شوؤولية ما 
ّ
ونظرة االحتقار له، كما لو اأنه يحم

جرى له، نظرة تعني ملاذا مل تكتب عني يا ح�رصة 

الكاتب العبد ؟ 

كان يحتاج اأن يتحدث عن رغبته بالكتابة عن تامر 

بحبة  اإليه  ا�شتمعوا  الذين  اأ�شدقائه،  اإىل  واأمثاله 

ون�شحوه اأال يتهور وهو يف عمر احلكمة، واأن الفو�شى 

واالنفالت االأمني الذي ترزح حتته البلد خطري، وباأنه 
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قد يدفع حياته ثمن مقال لن يقدم ولن يوؤخر... كانوا 

اأو يجرب  يحبونه حقًا وحري�شني عليه، وكان يعتقد 

�رصعان  لكن  بحبهم،  اقنتع  اأنه  االعتقاد  على  نف�شه 

ليكتب،  راحته  يهر�س  االأك��ال،  الهوى  ذلك  مايعود 

اأ�شد �رصا�شة من تلك االأكزيا التي عانى منها  هوى 

وهو يف التا�شعة من عمره ...

مل يعد القرار بيده، هذا ما اأدركه بعد �رصاع طويل 

مع نف�شه، مل يعد بقدوره جلم الثورة التي اأعلنتها 

�شعاع  حتى  خمتلفًا،  �شار  �شيء  كل  روح��ه،  عليه 

خمتلفًا،  يح�شه  �شار  بلهفة  ينتظره  الذي  ال�شباح 

ال�شوء ي�شبهه،  االأمل، يح�س  ال�شوء رذاذاً من  �شار 

ي�شارع مثله ليبدد الظلمة ... اليكن الإن�شان عا�شت 

روحه يف الظلمات اأن يخنق �شعاع االأمل حني ي�شق 

جب اخلوف والذل املع�ش�شة يف روحه ...
ُ

ح

ال�شابون،  معمل  يف  الثمانية  العمال  عن  �شيكتب 

ك�شبيحة  عقوداً  ليوقعوا  وذهبوا  ا�شتقالوا  الذين 

خرج  الذي  الرجل  ال�شبيحة،  زعماء  اأهم  اأحد  لدى 

قليلة،  �شنوات  خالل  مليارديراً  و�شار  القاع،  من 

مل يخجل هوؤالء العمال اأن يعلموه عن �شبب تركهم 

اليوم   يف  لنا  يدفعه  ما  له:  قالوا  ال�شابون،  معمل 

تدفعه اأنت يف ال�شهر؟ 

تاأمل وجوههم مبهوراً من �شطوة اال�شتبداد، وبلحظة 

ون�شي  وبينهم،  بينه  واملحبة  املودة  �شنوات  ذابت 

اأ�شماءهم، �شاروا ال�شبيحة.

تل بر�شا�س 
ُ
اأي�شًا املجند الذي ق� اأمري  �شيكتب عن 

تقتل  التي  الع�شابات  تلك  ن 
َ
م ؟  م�شلحة  ع�شابة 

النا�س واملجندين وتروع االأهل منذ اأ�شهر ؟! ملاذا مل 

يقب�شوا على هذه الع�شابات ...

كتب  الهوى،  ذلك  اإيقاف  باإمكانه  ماعاد  �شيكتب، 

ي�شحك  جعله  غريب  ب�شعور  اأح�س  �شفحات،  ثالث 

اأنه يتذوق طعمًا رائعًا مل يتذوقه  من قلبه، كما لو 

من قبل ... كانت �شبابته ترتع�س على زر اإر�شال يف 

�شبابته  من  خفيفة  ب�شغطة  املحمول،  الكمبيوتر 

اإىل  واحلرية  بالكرامة  املتعمدة  كلماته  �شتتحول 

بجمالها  املتباهية  امللونة  الفرا�شات  من  �رصب 

والتي ت�شعر اأنها متلك ال�شماء واالأزهار واالأ�شجار... 

اإنه على احلافة، حافة احلرية، وبعدها ف�شاء رحب 

اأو هوة عميقة، ال يهم، لقد د�شن معموديته يف تلك 

وتاأمل  اإر�شال،  زر  على  فيها  �شغط  التي  اللحظة 

امل�شتطيل النحيل يتلئ باالأخ�رص تدريجيًا عالمة 

زر  �شغط  حني  كهربائية  ب�شعقة  �شعر  االإر���ش��ال، 

ما  م�شدوهًا  فاه  فغر  كيف  متامًا،  �شعر  االإر�شال، 

اأقدم عليه وهو على عتبة عقده ال�شاد�س، لكنه راأى 

بعينيه املكافحتني للت�شبث بنور احلق، راأى - غري 

خرج  جوفه،  من  خرج  الذي  ال�شباب  – ذلك  واهم 

لكثافته  يا  اخل��وف،  �شباب  فمه،  من  دفعات  على 

�شحيقة  اأعماق  من  بل  فقط،  اأعماقه  من  يخرج  مل 

وداكن،  الرائحة  ننت  �شباب  ال�شنني،  مئات  عمرها 

ت�شالح  لقد  متامًا،  خارجه  خارجه،  اخلوف  �شار 

�شجني  �شديقه  بقامة  اأن��ه  و�شعر  نف�شه  مع  اأخ��رياً 

بقامته،  اأنه  نف�شه  تخيل  يف  مرة  الأول  جنح  الراأي، 

يفرز  تذكره  حاول  كلما  كان  كيف  ب�شفقة  وتذكر 

خياله �شورة املثقف ال�شجني عمالقًا، وهو �شئياًل 

كعقلة االأ�شبع، وكل ماوالته ليفرز �شورته بقامة 

�شديقه  تف�شل...

وما  بنف�شه  يفخر  اأن  له  يحق  االآن  االإر�شال،  جنح 

وّدع  �شخ�شًا عرفه منذ عقود،  وّدع  اأنه  �شعر  كتبه، 

مكتبه  مغادراً  ي�شتدير  وفيما هو  وولد حراً...  نف�شه 

نقطة  حت�ش�س  �شدغه،  يف  حارقة  اأمل  بوخزة  اأح�س 

فوهة  من  �شاخن  لزج  �شائل  بتدفق  ففوجئ  االأمل 

االأبي�س  قمي�شه  متالأ  الدم  لنقاط  وانتبه  �شغرية... 

وتر�شم عليه حقاًل من �شقائق النعمان...

غام نظره، و�شحك مت�شائاًل اإن كان باإمكان هوؤالء 

الذين عبثوا بحياته وكرامته اأن يوجهوا له ر�شا�شة 

عرب �شا�شة الكمبيوتر. 
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جان  الفرن�سية  التاريخية  البطلة  �سخ�سية  ت��زال  ال 

واملبدعني  واملوؤرخني  ال�سيا�سيني  اهتمام  تثري  دارك 

ال�سيا�سية  توجهاتهم  اختلفت  مهما  املعا�رشين 

دارك  جان  �سخ�سية  اليوم  فرن�سا  وت�ستعيد  والثقافية. 

خالل  من  والدت��ه��ا  على  ق��رون  �ستة  م��رور  مبنا�سبة 

جمموعة كبرية من الن�ساطات واملوؤمترات التي �ستقام 

ومنها  الفرن�سية  امل��دن  من  عدد  يف  ال�سنة  م��دار  على 

 منطقة »اللورين«، م�سقط راأ�سها.
ّ

باالأخ�ص

جان دارك لي�ست فقط بطلة تاريخية و�سخ�سية اأ�سطورية 

بالن�سبة للفرن�سيني بل هي اأي�سًا �سخ�سية عاملية كانت 

ال�سينمائيني منذ  اإلهام لعدد من كبار  وال تزال م�سدر 

مطلع القرن الع�رشين ومنهم االيطايل روبرتو رو�سيليني 

يف الفيلم الذي اأجنزه عنها عام 1954 وكان من بطولة 

املمثلة ال�سهرية اإنغريد برغمان. 

منذ وفاتها حتى اليوم، مل تغب جان دارك عن امل�سهد 

عليه  يوؤكد  ما  وه��ذا  الفرن�سي،  والثقايف  ال�سيا�سي 

ذكرى  مبنا�سبة  املقامة  التظاهرات  على  امل�رشفون 

مولدها. ومن الثابت اليوم اأّن جان دارك املولودة عام 

تعترب  فرن�سا  �رشق  �سمال  دومرميي  مدينة  يف   1412

واحدة من اأ�سهر وجوه حرب املائة عام بني الفرن�سيني 

عام  حتى   1337 عام  من  ا�ستمرت  والتي  واالجنليز 

االحتالل  دارك من رموز مقاومة  1453 وكانت جان 

االإجنليزي.

ابنة ال�شعب

كنف  يف  ولدت  دارك  جان  اأّن  على  خون 
ّ
املوؤر يجمع 

اأ�رشة مزارعة ومتو�سطة احلال، وال يزال منزلها قائمًا 

اأدخلت عليه  التي  التعديالت  الرغم من  االآن على  حتى 

الكني�سة  وزيارة  زيارته  وباالإمكان  الزمن.  مدار  على 

املال�سقة له والتي كانت ترتدد عليها وقد اأعيد ترميمها 

مبنا�سبة االحتفاالت التي تقام حاليًا تكرميًا لذكراها.

كانت  طفولتها،  ومنذ  دارك،  جان  اأّن  االأ�سطورة  تروي 

م�سقط  برتك  وتطالبها  تخاطبها  اأ�سوات  اإىل  ت�ستمع 

اإىل  يدعوها  الذي  الوطني  الواجب  لنداء  تلبيًة  راأ�سها 

الطفلة  اأّن  البع�ص  اعتقد  البداية  يف  االإجنليز.  ط��رد 

تلبية  على  واإ�رشارها  مثابرتها  لكن  باجلنون  م�سابة 

منها  ني 
ّ
املقرب دفع  بها  موكلة  اأّنها  ظّنت  التي  املهمة 

الع�سكرية  الثياب  اإىل تعديل موقفهم واإر�سالها مرتدية 

امللك  يقيم  �سينيون حيث كان  اىل مدينة  مرافقني  مع 

�سارل ال�سابع. ا�ستغرقت الرحلة اأحد ع�رش يومًا واجهت 

على  االجنليز  �سيطرة  ب�سبب  امل�سقات  من  الكثري  فيها 

لتحرير  جاءت  اأنها  اأعلنت  بامللك  لقائها  بعد  البالد. 

مدينة اأورليان والإجراء مرا�سم تطويب امللك ر�سميا كما 

جرت العادة اآنذاك مع ملوك فرن�سا يف كاتدرائية مدينة 

رميز التاريخية. 

بغية التحّقق من �سدق نواياها، اأر�سلها امللك اىل مدينة 

من  جمموعة  ا�ستجوابها  على  اأ���رشف  حيث  بواتييه 

جي�سها  مع  اإر�سالها  على  االتفاق  مت  بعدها  املحققني. 

املواقع  من  العديد  حررت  طريقها  يف  اأورليان.  لتحرير 

واحل�سون ومتّكنت من فك احل�سار عن املدينة يف الثامن 

التاريخ  ذلك  ومنذ   .1429 عام  مايو  )اأي��ار(  �سهر  من 

حتتفل املدينة بهذه الذكرى وبا�ستعادتها حلريتها على 

جان دارك

بني الواقــع والأ�سطـــــورة.. 

فـي ال�سيا�ســـــة والفـــــن 

كاتب من العراق

اأورا�س زيباوي



اأيام قليلة، من  يد جان دارك التي متّكنت، ويف غ�سون 

حتريرها بعد ح�سار دام اأكرث من �ستة ا�سهر. 

االجنليز  طرد  منها  الهدف  وكان  االنت�سارات  توالت 

حتت  الفرن�سية  املحافظات  جميع  وتوحيد  فرن�سا  من 

يف  ج��اءت  الهزمية  لكن  ال�سابع،  �سارل  امللك  حكم 

مدينة كومبياين حيث اأ�رشت جان دارك على يد اجلنود 

من  وكانوا  بورغوين(  منطقة  اىل  )ن�سبة  البورغونيني 

 مّت ت�سليمها اإىل هوؤالء فحوكمت بتهمة 
ّ
اأتباع االجنليز ثم

ة وهي يف التا�سعة ع�رشة 
ّ
ال�سحر وال�سعوذة واأحرقت حي

من عمرها يف مدينة رووان يف منطقة النورماندي.

جعلها  ا�ستثنائية  ن�سائية  �سخ�سية  دارك  جان  ثمّثل 

موتها اأ�سطورة خالدة ف�سارت بطلة واأيقونة. كتب عنها 

والفال�سفة  واملفكرين  واالأدباء  املوؤرخني  اأ�سهر  بع�ص 

�سريتها  م��ن  وا�ستوحى  وف��ول��ت��ري،  مي�سليه  ومنهم 

واالأوروبيون،  الفرن�سيون  وال�سينمائيون  امل�رشحيون 

كما ت�سدر عنها با�ستمرار الكتب التاريخية التي تروي 

ق�سة حياتها وموتها. 

امل��وؤرخ  لعبه  ال��ذي  ال��دور  عند  التوقف  من  بد  ال  هنا 

اأدت  دارك  جان  �سرية  اأن  راأى  الذي  مي�سليه  الفرن�سي 

اىل والدة مفهوم ابنة ال�سعب وبطلته لدى اجلمهور يف 

كما  متوا�سعة  ريفية  اأ�سول  من  متحدرة  فهي  فرن�سا. 

حترير  اأجل  من  بت�سحياتها  وترمز  متعلمة  غري  اأنها 

ال�سعور القومي. يقول مي�سله يف هذا  اإىل �سعود  بلدها 

وطننا  اأّن  فرن�سا،  اأبناء  نحن  دائمًا،  »لنتذكر  ال�سدد: 

دمها  ومن  ودموعها،  حنانها  من  ام��راأة،  قلب  يف  ولد 

الذي وهبته من اأجلنا.« ولقد ا�ستمرت هذه الروؤية لدى 

النظرية اال�سرتاكية والذين ركزوا  اأتباع  املوؤرخني من 

يف كتاباتهم على جان دارك ب�سفتها �سحية خانتها 

امللكية املتحالفة مع الكني�سة.

دارك  راأت يف جان  اأخرى  اأ�سوات  باملقابل، طالعتنا   

هذا  يف  والكاثوليكية.  امللكية  ال�سلطة  رموز  من  رمزاً 

ال�سياق، اتهم بع�ص املفكرين هذه االأ�سوات بالتع�سب 

املتطرف.  اليمني  نظريات  اإىل  الحقًا  �سيوؤدي  ال��ذي 

املفكرين  من  العديد  عمل  ع�رش  الثامن  القرن  وخالل 

املعار�سني لهيمنة الكني�سة يف املجتمع الفرن�سي، ويف 

حتطيم  على  فولتري،  االأن��وار  ع�رش  فيل�سوف  مقدمتهم 

اأ�سطورة جان دارك يف كتاب له �سدر عام 1762 واأثار 

�سجة عند �سدوره ب�سبب اأ�سلوبه املتهّكم وال�ساخر بهذه 

ال�سخ�سية ملا متثله، بالن�سبة له، من قيم تتناق�ص مع 

قيم احلداثة والفكر العقالين التي نادى بها. 

ع�رش،  التا�سع  ال��ق��رن  منذ  وبالتحديد  باخت�سار، 

ال�سيا�سيون  عليها  يتهافت  اأيقونة  دارك  جان  �سارت 

وقد  االإيديولوجية،  اأطروحاتهم  لتربير  وامل��وؤرخ��ون 

هذه  فتبّنى  الع�رشين  القرن  يف  الظاهرة  هذه  ا�ستمرت 

�سواء كما  اال�سرتاكيون واليمينيون على حد  االأ�سطورة 

ت�سهد على ذلك الكتب املتنوعة ال�سادرة حولها ومنها 

ال�سادر  اإديث توما  الي�سارية  كتاب املوؤرخة والروائية 

ماري  جان  اختار  اأي�سًا،  االإطار  هذا  يف   .1947 عام 

بنزعته  املعروف  الوطنية«  »اجلبهة  موؤ�س�ص  لوبان، 

العن�رشية وال�سوفينية عند مطلع ال�سبعينات من القرن 

ملا  حزبه  رموز  كاأحد  دارك  جان  �سخ�سية  الع�رشين، 

ة«، بح�سب راأيه.
ّ
ترمز اإليه من قيم »قومي

جان دارك والتعبري الإبداعي

متّثلت جان دارك، كما �سبق اأن ذكرنا، يف عدد ال يح�سى 

ما يف املجال ال�سينمائي. 
ّ
ة ال �سي

ّ
من النتاجات االإبداعي

اأجنز  فيلم  اأقدمها  من  حولها  فيلمًا  اأربعني  من  اأكرث 

اأجنزه عام  واآخر  األفريد كالرك،  عام 1895 لالأمريكي 

1927 املخرج الدامناركي كارل تيودور دريري وينتمي 

العايل.  اجلمايل  بح�سه  ز 
ّ
ويتمي ال�سامتة  ال�سينما  اإىل 

دارك  التي خا�ستها جان  الفيلم على احلروب  يرّكز  ال 

اإىل حرقها  اأدت  العادلة والتي  بل على حماكمتها غري 

كامراأة  اأي�سًا  الفيلم  هذا  يف  دارك  جان  وتظهر  ة. 
ّ
حي

وم�سطهدة  م��ع��ذب��ة 

بريئة  �سحية  كونها 

للموؤ�س�سات الفا�سدة.

اأم�����ا ف��ي��ل��م »ج���ان 

ل��ل��م��خ��رج  دارك« 

االإي���ط���ايل روب��رت��و 

من  فهو  رو�سيليني 

ال�سينما  كال�سيكيات 

)انطلق  االإي��ط��ال��ي��ة 

م�رشحي  ع��م��ل  م���ن 

الفرن�سي  ل��ل�����س��اع��ر 

وقامت  كلوديل(  بول 

ب��ب��ط��ول��ت��ه زوج��ت��ه 

254نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



اإنغريد بريغمان. تنبغي االإ�سارة هنا  املمثلة ال�سويدية 

اإىل املقالة التي كتبها الكاتب ال�سيا�سي امل�رشي جميل 

التحرير« ويروي  مطر حتت عنوان »جان دارك قدي�سة 

ة، 
ّ
فيها كيف �ساهد هذا الفيلم ما ال يقّل عن ع�رشين مر

ة يف مواجهة 
ّ
وكيف عك�ص بالن�سبة له »ق�سة فتاة حر

ف املف�سدين لدينها وق�سوة واأنانية 
ّ
تع�سف اأهلها وتطر

ونفاق بع�ص حرا�ص التقاليد يف جمتمعها.« 

بالن�سبة لل�سينما الفرن�سية فقد اأنتجت اأفالم كثرية حول 

جان دارك قام بها عدد كبري من املخرجني من بينهم 

املخرج روبري برو�سون )1962( وجاك ريفات )1994(. 

يف فيلم هذا االأخري، قامت بدور البطولة النجمة الفرن�سية 

االأول  �ساندرين بونري. والفيلم يتاألف من جزاأين: يركز 

وحتريرها  ال�سابع  �سارل  بامللك  دارك  جان  لقاء  على 

واإدانتها  حماكمتها  يتناول  والثاين  اأورليان،  ملدينة 

والذي  بو�سون  لوك  فيلم املخرج  اأما  يف مدينة رووان. 

اإجنازه عام 1999 فيتناول احلروب التي خا�ستها  مّت 

جان دارك م�سلطًا ال�سوء عليها كمقاتلة. والفيلم يكمل 

الذي  »نيكيتا«  فيلم  مع  عرفناها  كما  املخرج  م�سرية 

ال  هنا  واملحاربة.  ال�سجاعة  املراأة  �سخ�سية  على  يرّكز 

احلديثة،  التاريخية  الدرا�سات  اأن  اإىل  االإ�سارة  من  بد 

ومنها تلك التي اأعدتها املوؤرخة كوليت بون عام 2004 

عن �سرية جان دارك، اأّكدت اأنها كانت متو�سطة القامة، 

نحيلة وتتمتع بقوة ج�سدية كبرية حتى اأنها كانت اأثناء 

املعارك تظل ممتطية ح�سانها من ال�سباح حتى امل�ساء 

ممتنعة عن الطعام وال�رشاب. 

وال��رواي��ة،  وامل�رشح  وال�سعر  االأدب  اإىل  ال�سينما  من 

ورومني  اأفريل  اإيف  ومنهم  الفرن�سيون  البحاثة  يوؤكد 

دارك  جان  ملحمة  روت  الق�سائد  اآالف  اأن  في�سريمان 

لي�ست  دارك  جان  اأّن  ذلك  االأوروبية،  اللغات  مبختلف 

اأ�سطورة متعددة القراءات بالن�سبة لل�سيا�سيني فقط، بل 

بالن�سبة للكتاب اأي�سًا، واالأ�سماء التي حت�رش هنا كثرية 

منها برنار �سو وبريخت و�سيلري و�سك�سبري وجان اأنوي 

الفرن�سية  الق�سائد  اأق��دم  من  وغريهم...  توين  وم��ارك 

ون، 
ّ
املعروفة يف هذا املجال تلك التي كتبها فرن�سوا ِفي

ال�ساعر االأكرث �سهرة نهاية مرحلة القرون الو�سطى. 

الت�سكيليون  الفنانون  ا�ستوحى  ثانية،  جهة  م��ن 

 الع�سور 
ّ
واملو�سيقيون واملغّنون من اأ�سطورتها على مر

»البطلة«  ا�سم  الذي يحمل  الياباين  الروك  ومنهم فريق 

وكان تاأ�س�ص عند نهاية الت�سعينيات من القرن املا�سي 

وعرف �سهرة كبرية حتى انكفائه عام 2007. 

اأورليان  مدينة  يف  يوجد  اأنه  اأخرياً  املالحظة  تقت�سي 

الفرن�سية مركز لالأبحاث يدعى »مركز جان دارك« وهو 

املوؤرخ  ويديره  حولها  التاريخية  لالأبحاث  خم�س�ص 

يف  راأ�سها  م�سقط  يف  به  التقينا  الذي  بوزي  اأوليفييه 

حاليًا  املقامة  الن�ساطات  اإط��ار  يف  دومرميي  مدينة 

�ساألناه عن  �سنة على والدتها.  �ستمائة  مبنا�سبة مرور 

االأ�سباب التي تف�رش هذا االهتمام الدائم ب�سخ�سها فقال 

تخ�سع  تزال  وال  خ�سعت  التي  املختلفة  القراءات  اإّن 

مهما  للجميع  اهتمام  مثار  جتعلها  حياتها  �سرية  لها 

يف  دارك  جان  »عا�ست  وي�سيف:  توجهاتهم.  اختلفت 

مرحلة مهمة جداً من تاريخ فرن�سا وهي �سهدت ال�رشاع 

الطويل االأمد الذي عرفه وطنها مع االإجنليز«. 

كان  وبع�سها  حولها  التاريخية  ال��رواي��ات  ك��رثت 

القدمية  االأزمنة  تلك  يف  التاريخ  كتابة  الأن  متناق�سًا 

العلمي يف  والتحقيق  علمية،  اأ�س�ص  على  قائمًا  يكن  مل 

الفرن�سية.  الثورة  بعد  بداأت  حديثة  ظاهرة  هو  التاريخ 

القومي  الوعي  ا�سم جان دارك بربوز  ارتبط  يف فرن�سا 

والتحرر ال�سعبي، اأما يف الدول االأخرى فلطاملا اعتربت 

ظاهرة ن�سائية فريدة كما احلال يف اليابان وكندا حيث 

ر الن�سوي. وما ترمز 
ّ
ينظر اإليها ب�سفتها منوذجًا للتحر

التحرر  هو  ال�سعبية  للمخيلة  بالن�سبة  دارك  جان  اإليه 

ومواجهة الطغيان.
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عن  يف�سح  باملعرفة  املدر�سة  يربط  ال��ذي  العنوان  هذا 

ت�سكك، ويثري ت�ساوؤالت. فكاأمنا يوحي اأن مهمة املدر�سة مل 

تعد تلقني املعارف اإ�سافة اىل تربية االأجيال. كاأمنا يريد 

اأن ي�سري اأن �سيئا ما قد ح�سل رمبا اأخذ ينزع عن املدر�سة 

مدر�سة/  الثنائي  اأط��راف  اأحد  واأن  التكوينية،  وظيفتها 

ت�ستدعي  ذاتها  بينهما  العالقة  جعل  ل 
ّ
حتو حلقه  معرفة 

اإعمال فكر واإعادة نظر.

ل اللغوي الذي يطال 
ّ
يكفي، الإدراك ذلك، اأن ننتبه اىل التحو

واالإعالميات  االقت�ساد  مفاهيم  واقتحام  املعرفة،  اليوم 

املعارف  ا�ستهالك  عن  احلديث  يجري  حيث  مليدانها، 

واإنتاجها وتوزيعها واحتكارها، بل تخزينها وت�سويقها.. 

�سنحاول يف هذا العر�ص الوجيز اأن نتوقف قليال عند هذه 

اأ�سابت  التي  التي حلقت ميدان املعرفة والتحوالت  الهزة 

التي يطرحها  االأ�سئلة  الإبراز  جماالتها وو�سائطها متهيدا 

اليوم تطور املعرفة على املدر�سة ب�سفة عامة، ومدار�سنا 

العربية على اخل�سو�ص.

ظلت املعرفة ملدة غري ق�سرية مو�سومة باالنغالق، وبقيت 

املتخ�س�سني.  العارفني  من  حم��دودة  دوائ��ر  على  حكرا 

تغادر  ومل  معرفية حمافظة،  اأ�رشار جماعات  كانت حمط 

واملنغلقة  املغلقة،  والدوائر  والبالطات  وامل�ساجد  الدير 

ل 
ّ
التحو فر�ص  حينما  متاأخرة  ع�سور  يف  اإال  ذاتها،  على 

ف�ساءات  اأمام   
َ

االأبواب ف�رَشع  االنفتاح،  مبداأ  الدميقراطي 

عمومية تن�رش فيها املعرفة وتبث وتذاع. وقد كان لظهور 

املعارف عن  اإخراج  دور هام يف  والن�رش  الطباعة  اأدوات 

من  متزايد  عدد  متناول  يف  وجْعلها  ال�سيقة،  دوائرها 

تلعبه  اأخذت  ما  يخفى  وال  و»امل�ستهلكني«.  امل�ستفيدين 

املعرفة  ن�رش  يف  كبري  دور  من  العمومية  الف�ساءات  هذه 

وتوزيعها التوزيع العادل. وهكذا وىّل زمن الدير وامل�ساجد 

ولتغدو  واجل��ام��ع��ات،  امل��دار���ص  زم��ن  ليربز  والبالطات 

املعرفة حقا من احلقوق االأ�سا�سية للمواطن.

يكتف  مل  اليوم  ن�سهده  الذي  التقنية  االأدوات  تطور  اأن  اإال 

ع انت�سارها، واإمنا خلق  بتو�سيع جمال ن�رش املعارف ورَقََ

هو بدوره ف�ساءات جديدة الإنتاجها وتداولها، بال عالئق 

جديدة بني منتجي املعرفة وم�ستهلكيها، هذا اإن مل نقل اإنه 

ل طبيعة املعارف 
ّ
و

َ
التمييز بني منتج وم�ستهلك وح األغى 

الفرد  ب��ني  عالئق  ��ّن 
َ

���س يف  تلعبه  ال��ذي  وال���دور  ذات��ه��ا، 

واملجتمع.

لهزات  م�رشح  ع�رشنا  ب��اأن  التاأكيد  املكرور  القول  من 

قوية دفعت البع�ص اإىل احلديث عن ثورة �سناعية ثالثة- 

االإع��الم  لتقنيات  اجلديدة  االأ�سكال  ث��ورة  بال�سبط  هي 

واالت�سال، تلك االأ�سكال التي واكبتها حتوالت عميقة يف 

اأنظمة املعرفة. اإن ات�ساع هذه التحوالت التكنولوجية اأخذ 

ي�سمل، منذ ع�رشات ال�سنني االأخرية، اأ�ساليب اإبداع املعارف 

ون�رشها وتداولها، االأمر الذي يدفعنا اإىل االفرتا�ص باأننا 

وراءه  يخلف  للمعرفة  جديد  رقمي  ع�رش  اأب���واب  على 

الع�سور التي كانت فيها املعرفة تعتمد ال�سفوي فالكتابي 

فاملطبوع. �سمح انت�سار الرقمي بازدهار مل يتقدم له مثيل 

لل�سبكات، وذلك وفق حمورين: حمور اأفقي ت�سارعت عربه 

تكاثفت  وذيوعها، وحمور عمودي  املعارف  انت�سار  طرق 

من  �سار  ع�رشا  اقتحمنا  لقد  واالت�ساالت.  الروابط  عربه 

العي�ص  يف  ون�ستمر  نوجد  اأن  اأردن��ا  ما  اإذا  علينا،  ال��الزم 

ات�ساعا  اأكرث  ب�سكل  نتوا�سل  اأن  االأمور،  جمريات  ونواكب 

واأقوى �رشعة. 

على  مبا�رشا  تاأثريا  للتكنولوجيا  الرقمية  االأ�سكال  توؤثر 

وعلى  كذلك،  توؤثر  ولكنها  املعلومات،  انتقال  �رشعة 

بناء  تلقيها.  وكيفية  املعارف  معاجلة  على  اخل�سو�ص، 

على ذلك مل يعد باإمكاننا اأن نفهم عملياتنا الذهنية وفقا 

تلك  للمعرفة،  التقليدية  النظريات  �سنته  الذي  للنموذج 

اأفعال  اأنها  على  العمليات  تلك  اإىل  تنظر  التي  النظريات 

نف�سية ال تتعدى االأفراد. اإن اللجوء اإىل معاجلة الن�سو�ص 

االلكرتونية اأو ا�ستعمال حمركات البحث عادات م�ستحدثة، 

املتداولة  واللغة  ال�سلوكات  يف  ترت�سخ  فتئت  ما  اأنها  اإال 

اأكرث فاأكرث كاأنها  اأخذت تبدو  الذهنية  اأفعالنا  اأن  اإىل حد 

اأن تتم من غري �سند احلا�سوب. لقد مكن  عمليات ال ميكن 

املعرفة.  لربجمة  التقليدية  االأ�سكال  اكتمال  من  الرقمي 

بتحويل  ت�سمح  اأخذت  االأ�سكال  هذه  فاإن  اأخرى  وبعبارة 

اأداة  اإنها  حيث  ومن  بطبيعتها،  هي  لغة  اإىل  املعطيات 

كان  كما  فردية  ولي�ست  جوهرها  يف  جماعية  توا�سل، 
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هذه  نتائج  وان  التقليدية.  الذهنية  العمليات  يف  ال�ساأن 

التي  املعرفة  لعملية  جديدا  فهما  منا  تقت�سي  الربجمة 

اإنتاجها حلظة متميزة عن باقي  اعتبار  مل يعد باالإمكان 

اإن الطابع التباديل لل�سبكات  الفعاليات الب�رشية االأخرى. 

الرقمية يعطي مل�ستخدمي التكنولوجيات اجلديدة مكانة مل 

يكونوا ليتبواأوها فيما قبل، اإذ مل يعد باإمكانهم اأن ميكثوا 

جردها،  عن  ينفكون  ال  ماداموا  املعلومة،  اأمام  �سلبيني 

وبالتايل عن ترتيبها ح�سب االأهمية. على هذا النحو فان 

تكنولوجيات االت�سال اأ�سبحت تتفاعل ب�سكل متبادل مع 

عملية بناء املعرفة وتواكبها بدل اأن تتقدمها.

اإ�سافة  اأدخ��ل،  الرقمية  التقنية  االأ�سكال  ازده��ار  اأن  كما 

وت�سجيلها، حوامل  املعارف  التقليدية حلفظ  االأ�سكال  اإىل 

اأخرى للتخزين تتمتع بقدرات تظهر النهائية. االأمر الذي 

الثورة  اإن  التذكر.  على  قدراتنا  يف  ل 
ّ
حت��و عنه  متخ�ص 

الرقمية جعلت من الذاكرة وظيفة »مادية« اآلية و�سنعية. 

النف�ص.  علم  ذاكرة  التقليدية،  الذاكرة  عن  اإذن  اأبعدنا  ما 

ميكننا  الطباعة،  وتعميم  الكتابة  اكت�ساف  غ��رار  فعلى 

تاريخ  يف  انقالبي  ل 
ّ
حتو االنرتنت  اكت�ساف  اأن  نعترب  اأن 

مثله  فاالنرتنت،  الذهنية.  لقدراتنا  اخلارجية  �سعة 
ْ
املو

ورمبا  خارجي،  تذّكر  جهاز  هو  مكتوبة،  وثيقة  اأية  مثل 

وجب اأن نقول اإنه جهاز تخزين، فقد ال ي�سح اأن نقول عنه 

اإنه يتذكر الأنه ال ين�سى.

 وعلى الرغم مما �سبق، فال ينبغي اأن ن�ستنتج اأن وظائفنا 

تتقوى  اأ�سبحت  وت��ذّك��ر  وحماكمة  اإدراك  من  الذهنية 

كوظائف ذهنية، بل اإنها ال تتقوى اإال كقدرات. اإىل حد اأن 

هناك من يذهب اإىل القول: » اإنه كلما ات�سعت ذاكرتنا قلت 

ذكرياتنا«. وكل منا ي�سعر اأن اعتماده املطول على االآلة، 

�ساأنهما  من  طريقها  عن  التذكر  على  الدائمة  وا�ستعانته 

يتخوف  البع�ص  جعل  مما  ذاكرته.  قدرة  من  ي�سعفا  اأن 

مهاراتنا  على  للتقنية  اجلديدة  االأ�سكال  حتدثه  قد  مما 

ال�سيكلوجية، وعلى قدراتنا على العمل التي توجد من خلف 

التي غدت عر�سة لل�سياع بفعل  كثري من املهن واحلرف 

ظهور هذه االأ�سكال اجلديدة للتقنية. ومهما كان االأمر فال 

ميكننا هنا اإال التاأكيد اأن قدراتنا مل تعد قدرات �سيكلوجية 

حم�ص، واأننا اأ�سبحنا نتوفر على قدرات ا�ستيعاب وادراك 

عالئق وخزن معلومات مغايرة ملا كانت عليه فيما قبل.

على  وتاأثريها  اجلديدة  التقنية  االأ�سكال  مفعول  عن  هذا 

االأفراد من حيث يتمتعون بقدرات ويتقنون مهارات، فما 

هو وقع تلك االأ�سكال على تداول املعارف وانت�سارها؟

تكلفة  من  قل�ست  قد  التكنولوجية  التحوالت  اأن  معروف 

االت�ساالت كما �سمحت بت�ساعف �رشعة انت�سار املعلومات 

بعد  يدعى،  اأ�سبح  ما  ظهور  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  وكمها، 

اأن  �سحيح  ال�سبكات«.  ب�»جمتمعات  كا�ستيل:  امانويل 

هناك يف كل تنظيم اجتماعي خيوَط �سبكات ين�سج االأفراد 

عربها عالئقهم، �سواء اأكانت تلك العالئق اأ�رشوية، عرقية 

اأو اقت�سادية اأو اجتماعية اأو دينية اأو مهنية اأو �سيا�سية، 

جديدة  الأ�سكال  �سمح  املعلوماتية،  الثورة  �سياق  اأن  اإال 

وال  املعهود  الف�ساءات  متركز  ملنطق  تخ�سع  ال  بالظهور 

الذي  العمودي  الطابع  فمقابل  املاألوفة.  القرار  الأقطاب 

االأفقية  العالئق  تزايد  حل  التقليدية  التدرجات  ي�سم  كان 

التي غالبا ما تتخطى احلدود االجتماعية والوطنية. وهذا 

باإمكاننا  اأن  على  يدل  ال�سبكات  تعميم  اأن  البتة  يعني  ال 

ولوجها والدخول فيها اأينما كنا وبنف�ص الكيفية �سواء يف 

بلدان ال�سمال اأو بلدان اجلنوب. وعلى رغم ذلك فال ميكننا 

النقال  والهاتف  االنرتنت  ازدهار  مواكبة  اأن  نوؤكد  اأن  اإال 

والتكنولوجية الرقمية ل�»الثورة ال�سناعية الثالثة« )التي 

�سهدت، عند البلدان املتقدمة يف بادئ االأمر، انتقال جزء 

هائل من ال�ساكنة نحو القطاع الثالث( قد اأحدث هزة كربى 

يحتلها  االأق��ل  على  اأو  املعرفة،  حتتلها  التي  املكانة  يف 

انت�سار املعلومات يف جمتمعاتنا.

ذلك اأن املعلومة اإن كانت اأداة للمعرفة، فهي لي�ست معرفة 

بالرغم من ذلك. املعلومة معطى خام. اإنها املادة االأولية 

لبناء املعرفة. فال�سبكات ال ميكنها لوحدها اأن تر�سي اأ�س�ص 

جمتمع معرفة. ال�سبكات متكن من التزويد باملعلومات، بل 

 انت�سار ال�سائعات. وهكذا فقد 
ّ

اإن باإمكانها كذلك اأن تي�رش

واخلاطئة،  منها  ال�سحيحة  املعلومات،  يف  نغرق  جتعلنا 

اإال اأن املعرفة وحدها هي الكفيلة باأن متكننا من اأن نقود 

جمتمع  مفهوم  كان  ف��اإذا  معلوماتنا.  ونفح�ص  تفكرينا 

جمتمع  ف��ان  تكنولوجي،  تقدم  على  يقوم  املعلومات 

املعرفة ي�سمل اأبعادا اجتماعية واأخالقية و�سيا�سية، وهي 

اأبعاد اأكرث �سموال وات�ساعا.

اإعالم عملت فيه  اأمام جمتمع  اليوم  اأ�سبحنا  اأننا  واحلال 

كم  من  التوقعات  كل  فاقت  التي  الزيادة  على  التقنية 

ذلك  رغم  وعلى  انتقالها.  و�رشعة  املتوفرة،  املعلومات 

طويال.  زال  ما  املعرفة  جمتمع  اإىل  املوؤدية  الطريق  فان 

باحلظوظ  املعمور  اأنحاء  خمتلف  يف  نتمتع  ال  ومادمنا 

نف�سها يف جمال الرتبية كي ن�ستطيع التمكن من املعلومات 

بهدف  متفتحة،  نقدية  بروح  معها  والتعامل  املتوفرة، 

والتمييز فيها بني ما ي�سلح قاعدة  متحي�سها وحتليلها، 

جمرد  �ستظل  املعلومات  فان  اليليق،  وما  معارف  لبناء 
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ركام من املعطيات املختلطة. وهكذا فعو�ص ال�سيطرة على 

املعلومة و�سبطها، تغدو املعلومات هي املوجه املهيمن.

ف�سال عن ذلك، فان توافر املعلومات وتراكمها ال يعنيان 

البتة توفر فائ�ص معريف. اإذ يلزم اأن تكون و�سائل معاجلة 

املعلومة وفح�سها واختبارها يف امل�ستوى املطلوب. كما 

اإمكانه  يف  يكون  اأن  املعرفة  جمتمع  يف  فرد  لكل  ينبغي 

الت�رشف بكل ارتياح و�سهولة يف خ�سم الكم املعلوماتي 

»املفيدة« وتلك  املعلومة  فيه بني  والتمييز  يغمرنا،  الذي 

التي ال جدوى منها. 

بقدراتنا  للتقنية  اجلديدة  االأ�سكال  اأحلقته  ملا  نتيجة 

وتداولها،  توزيعها  وكيفية  معلوماتنا  وكم  ال�سيكلوجية، 

وف�ساءات  امل��ع��ارف  طبيعة  ذل��ك  كل  بفعل  غ��ريت  فقد 

اكت�سابها، فلم يعد حت�سيل املعارف اليوم حمددا بحدود: 

انه ال يتوقف عند جدران وال ينح�رش يف �سنوات من العمر. 

ف�»مواطن« جمتمع املعرفة ما يفتاأ يتعلم، بل اإنه ما ينفك 

يتعلم كيف يتعلم. ذلك اأن التعلم مل يعد ح�رشا على نخبة، 

االمتداد  االمتداد،  اليوم هو  وال وقفا على �سن. ما يطبعه 

باأو�سع معانيه: فال هو وقف على اأفراد، وال هو يحفظ يف 

ال�سدور، وال يوؤخذ عن اأفواه معينة،  ويف وقت بعينه. بل 

اإنه مل يعد »يوؤخذ«، الأنه مل يعد حت�سيل معلومات، بقدر ما 

هو اكت�ساب مهارات. انه مل يعد تعلما، واإمنا غدا تعلم كيفية 

التعلم. وحتى هذه الكيفية ال تتوزع بني من ميتلكونها ومن 

يتلقونها. فحتى اإن مل يجز لنا القول اإننا اليوم اأمام عدالة 

معرفية، فنحن اأمام نوع من »الدميقراطية املعرفية«.

لقد اأقامت ال�سبكة م�سل�سل توزيع للمعارف ي�سهم فيه جميع 

االأطراف، بحيث يتعذر علينا تعيني من فيهم املر�سل ومن 

اأن كل طرف يعمل  اإذ  املتلقي، من املنتج ومن امل�ستهلك، 

م�سدر  انتقاء  جمرد  االأمر  منه  تطلب  اإن  حتى  ال�سبكة  يف 

اخلالق  التداول  يف  بذلك  لي�سهم  املعلومة،  م�سادر  من 

ال�سبكة  م�ستعملو  يغدو  وهكذا  وامل��ع��ارف.  للمعلومات 

اأع�ساء فاعلني  وروادها، لي�سوا متلقني وال مالكني، واإمنا 

يف عمليات ال ن�ستطيع اأن منيز فيها الفاعل عن املنفعل.

ما يهمنا يف االأمر هو اأن التعلم مل يعد مرتبطا مبوؤ�س�سات 

فعلية حتدها جدران، وترعاها اإدارة وت�سهر على »تلقني« 

االأ�سكال اجلديدة  لقد جعلت  الدرو�ص فيها هيئة خمت�سة. 

ال�سبكة   « يف  ولنا  بعد.  عن  تعليما  اليوم  التعليم  للتقنية 

الوطنية للتعلم« التي اأحدثتها اململكة املتحدة خري مثال 

على ذلك. يتعلق االأمر بالربط فيما بني اأكرب عدد ممكن من 

بهدف  الرتبوية  واملراكز  واملدار�ص  واملتاحف  اخلزانات 

الهدف  ذات  االفرتا�سية  امل��وارد  لكل  �سخم  مركز  توفري 

الرتبوي. هذه الف�ساءات لتخزين املعارف، التي باإمكانها 

اأن تتواجد يف اأكرث من مكان ويف الوقت نف�سه، باإمكانها 

كذلك اأن تكون يف متناول اجلميع ويف اأية جهة من جهات 

يبدو  اأ�سبح  بعد«  »التعلم عن   : التعبري  اأن  اإىل حد  العامل. 

وكاأنه ي�سمل نوعا من املفارقة، مادام يلغي قي احلقيقة 

مفهوم البعد ذاته. اإن الروابط التي توفرها اليوم االأ�سكال 

واإمنا تذهب  امل�سافات  للتقنية ال تكتفي بتقريب  اجلديدة 

حتى »قتلها« والق�ساء عليها.

ما اأبعدنا اإذن عن املدر�سة التقليدية التي تخ�سع ل�سوابط 

الربجمة والتفريق بني امل�ستويات، وبني اأيام العطل واأيام 

العمل. فقد جند اأنف�سنا يف القريب العاجل يف مراكز ت�سم 

و�سغري،  كبري  وجاهل،  ع��ارف  بني  فيهم  متيز  ال  اأف��رادا 

مراكز ترتبط مبا�رشة بقواعد املعطيات، حيث ال يبقى فيها 

ل�«املعلم« اإال دور املوجه، وحيث يفر�ص فيها االفرتا�سي 

كامل »واقعيته«.

الواقع  يقابل  الذي  املمكن  هو  لي�ص  االفرتا�سي،  اأن  ذلك 

من  منطا  جتعله  »واقعية«  على  يتوفر  فهو  ويعار�سه، 

ويحفران  اآفاقا  يفتحان  وقوة  بخ�سوبة  يتمتع  الوجود 

عن دالالت فيما وراء �سطحية املادي املبا�رش. فاأن يغدو 

واإمنا  واقعيته،  عن  يتخلى  اأن  هو  لي�ص  افرتا�سيا  الراهن 

يتحدد  اأن  فبدل  ثقله.  مركز  ويزحزح  هويته  ي�ستبدل  اأن 

الكيان براهنه، بدل اأن يتحدد كحل، فاإنه يتحدد كاإ�سكال. 

دينامية  على  ينفتح  فاإنه  ممكناته،  على  ينغلق  اأن  بدل 

ال�سوؤال. وهكذا لن نعود اأمام موؤ�س�سات قارة تتحدد مكانا 

وزمانا، واإمنا اأمام حركية المتناهية، ويقظة ال تلني حلل 

ما ميكن حت�سيله  اأمام  ل�سنا  اإننا  تطرح.  تنفك  ال  م�ساكل 

نفتاأ نتعلمه، وما  اأمام ما  واإمنا  اأمره،  النهائي يف  والبت 

نفتاأ نبنيه. 

»واقعية«  تن�سينا  اأن  ينبغي  فال  ذل��ك  من  الرغم  وعلى 

للبنية  مدينا  يظل  ذاته  االفرتا�سي  اأن  هاته،  االفرتا�سي 

اجلديدة  االأ�سكال  توفرها،  وفرتها، ومازالت  التي  املادية 

اإذ لوال هذه االأ�سكال لظل االفرتا�سي ذاته جمرد  للتقنية، 

»اأفواه  عن  اإال  »توؤخذ«  ال  معرفة  املعرفة  ولظلت  �رشاب، 

قارة  وموؤ�س�سة  منغلقة  بناية  املدر�سة  ولظلت  الرجال«، 

حتتكر انتاج املعارف وتنفرد بنقلها بل بتلقينها. 
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بينما ترزاأ الرواية العراقية احلديثة، حتت �سطوة التاريخ، 

والتقلبات ال�سيا�سية احلادة، والظروف املعا�سية القاهرة، 

ف�ساًل عن مواكبة نقدية بطيئة وانتقائية، تتحرك بح�سب 

جديدة،  عراقية  روايٍة  كل  �ستبقى  ال�سخ�سية،  العالقات 

االأدبية  االأجنا�ص  اأكرث  الرواية  الأنَّ  مهما،  ثقافيًا  اإجنازاً 

لكن  االجتماعية،  التغيريات  ر�سد  على  وق��درًة  حداثًة 

العراقيني يحاول توثيق زمن االحتالل  الروائيني  بع�ص 

بطريقة غائية، حيث تطغى الغاية اأو تختلط مع الو�سيلة، 

ليظلَّ االحتالل االأمريكي ي�سخر من االأدب العراقي قائاًل: 

، ال اأحد يراين، ال اأحَد 
ٌ
 جميل، لكنني �سبح

ٌ
 ناعم

ٌ
» اأنا خراب

ك  املفكَّ العراقي  واملجتمع  اأحد«.  ال  ت�سخي�سي،  ي�ستطيع 

ٍح يطري 
َ
ِق منِّي/ �سوى �َسب

ْ
َت ترى االحتالَل مَلْ يب

ْ
يغنِّي)اأََل�س

بكلِّ ريِح(، يف �سورة م�سغوطة عن امل�سهد الثقايف، يف 

نينوى  حمافظة  اإعالم  ملدير  البطل  يقول  واحدة،  جملٍة 

ا كان 
َّ
وما يريده �سا�سة العراق اجلديد ال يختلف كثريا عم

يريده البعث)تريدين اأْن اأكتب عن الكبة املو�سلية والنا�ص 

يذبحون يف ال�سوارع(.

ال�سبح الرئي�سي: رواية بطل، اإعالمي مغامر، يحاكي ذاكرة 

مكاٍن ينوء باالحتالل االأمريكي، لكن هل ي�ستطيع الروائي 

توثيق حالة االحتالل وهو ما زال يعي�ص يف داخلها؟ 

املكان: مدينة املو�سل/ الزمان: 2004- 2005. 

الغالف  لوحة  بيتي«،  يف  »االأم��ري��ك��ان  العنوان:  �سبح 

اأمريكية  اآلية  حطام  �ستابز:  اإيلني  االأمريكية  للت�سكيلية 

بح�سب  العراق  اإىل  حروبهم  نقلوا  االأمريكان  حمرتقة. 

مل  بعناوين  معنونًا،  ف�ساًل   
َ
ع�رش �سبعة  مع  بو�ص،  تعبري 

تخل من اإيحاءات �سعرية، كالف�سل العا�رش » يف االأندل�ص« 

عن كيفية افتتاح �سينما االأندل�ص رغم التهديدات بتفجري 

زي��اد،  بن  ط��ارق  مغامرة  عن  تقل  ال  مغامرة  املكان، 

العنوان الرئي�سي: لقاء بني ح�سارتني متناق�ستني)جرين 

وحده  دوم��ًا،  ي�ستمني  اأكرهه  جندي  على  وعيني  خلفه 

مايكل الذي ال ينزعج من ردي بالعربية، التي ال يعرفها، 

على كالمه االإجنليزي، الذي ال اأعرفه، ويبتهج اإذا ما قلت 

مايكل،  يعرفها  ال  عربية  بلغته/�ص34(  ب�سيطًا  �سيئًا 

مواجهة  يف  تقليدي   
ٌ
�سعب ج��الل،  يفهمها  ال  اإجنليزية 

اأبوه،  ِة واليٍة يكنَّى 
َّ
اأي �سعٍب هجني، ال يعرف بع�سهم يف 

وي�سمح لل�سواذ بالزواج العلني والتطوع يف اجلي�ص، وقيم 

متعاك�سة اأخرى كثرية، لكن لديهم ق�ساء م�ستقل وتعليم 

َهواِننا   
ّ
�رِش لدينا،  امَلظامل  ي  وتف�سِّ بقائهم،   

ّ
�رش متطور 

وفنائنا احل�ساري.

�سقيقه  حنان،  زوجته  ج��الل،  ال�سبحية:  ال�سخ�سيات 

�سديقه  منا�سك،  �سديقته  ح�سن،  زوجته  �سقيق  كمال، 

ال�سيد �سايف  االأوقاف،  مكتبة  البدران موظف يف  �ساكر 

ع�سو  تو�سان  اإبراهيم  �سند�ص،  زوجته  املنظمة،  رئي�ص 

جندي  مايكل  ال�سينما،  عا�سق  عربانة  قنرب  املنظمة، 

اأمريكي برتبة �سريجنت، اأي رقيب، اأو عريف بح�سب الرتب 

الع�سكرية العراقية، هو عينه يعاود تفتي�ص منزل جالل، 
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التي  القوات  الأنَّ  غريب،  �سيء  وهذا  مرات،  �سبع  اأو  �ست 

باإ�رشاف  الع�سكرية،  ال�رشطة  من  املنازل  مبداهمة  تقوم 

بوجود  لي�سمحوا  يكونوا  مل  اأب��داً  الذين  اال�ستخبارات، 

تعاطف ولو خمفي، من جندي اأمريكي مع مواطن عراقي 

حتى لو كان جا�سو�سًا خمل�سًا، يقول عنهم البطل)توجد 

�سياطني بحجم اأ�سابع البطاطا املقلية، تلعب كرة ال�سلة، 

داخل جماجم االأمريكان، لذلك من ال�سعب التكهن بردود 

)ا�سمها  منظمة  معنوية:  و�سخ�سية  اأفعالهم/�ص45(. 

الدومنيكو�ص حتكم عليه باملوت يف حال ثبوت خيانته 

الهرب  للعهد/ �ص67(، �سايف يتهكم برغبة تو�سان يف 

تتغري  بالعقوبة،  تذكريه  من  بدال  حلب/�ص153،  اإىل 

اأهداف املنظمة مع الظرف ال�سيا�سي املتقلب يف العراق. 

حتويل  منع  عاتقها  على  تاأخذ  االأمريكي  االحتالل  بعد 

�سينما االأندل�ص اإىل خمزن، وتاأ�سي�ص فرقة م�رشحية)لكن 

والغناء حرام،  ال�سينما وامل�رشح  اأنَّ  االآن من يرى  يوجد 

ار/�ص156(، )قتلوا دكتور  �سنتحول من حم�سنني اإىل كفَّ

جبار  قتلوا  واليوم  م�رشحية،  فرقة  �ص 
َّ
اأ�س ��ه  الأنَّ ح��ازم 

ال�سينما/�ص198(.  النار على  واأطلقوا  واأحرقوا املكتبة، 

تفوق  يقدِّر  البطل  ر، مثالية جمردة.  جالل كي�سوت م�سغَّ

القوى ال�رشيرة من حولِه، ويجد نف�سه بال قوة وال م�ساعدة 

ًا يف حربِه املزعومة، جالل 
َ
ورغم ذلك يقرر امل�سي قدم

 2005 )�سباط(  فرباير  يف  انتمى  مو�سلي  ايف 
َّ
ح

َ
�س

)االجتماع  م�سلمة  اأ�رش  ثالث  اأ�س�ستها  �رشية  منظمة  اإىل 

التح�سريي ح�رشه االإيطايل فرن�سي�ص تورياين وهو اأبرز 

اأر�سلها  التي  الدومنيكان  االآب��اء  بعثة  �سمن  �سخ�سية 

لن�رش   1750 عام  ع�رش  الرابع  بندكت  الفاتيكان  بابا 

كانت  ال�سيد �سايف  املو�سل..اأ�رشة  ن�سارى  الكثلكة بني 

�ص69(.  وتوارثته/  الرئا�سة  كر�سي  االأكرب..واحتكرت 

الطائفة  اأب��ن��اء  بني  بل  امل�سلمني،  بني  لن�رشها  لي�ص 

االأرثوذك�سية، الكني�سة ال�رشقية. �سبح ق�رش بني)يعود اإىل 

 ثروة طائلة جراء رعايته مل�سالح 
َ
الرثي حنا بني، جمع

االإجنليز والفرن�سيني، مات م�سمومًا واأغلق الق�رش لعقود، 

ر�سام  عائلة  من  طبيب  ظهر  االإجنليزي  االحتالل  ومع 

امل�سيحية/ �ص96( ا�ستوىل على املنطقة املحيطة بق�رش 

بني، ثم ا�سرتاه، وبنى حوله ما ي�سبه القلعة، قتل هو االآخر 

1925 وانتقل الق�رش اإىل ملكية عائلة ال�سيد �سايف رئي�ص 

بانتظار  املرتجمون)كانوا  املو�سل،  يف  املنظمة  فرع 

املرتجم وهو كردي من كركوك/�ص37()مرتجم اأمريكي 

من اأ�سل لبناين /�ص122(ومرتجم القائد برتايو�ص من 

وبع�ص  املنظمة،  �سرية  ذكر  يف  اإ�رشاف  فل�سطيني.  اأ�سل 

موؤ�س�سيها، وق�س�ص واأ�ساطري خمتلقة وخمتلطة بالتاريخ 

اأ�رشة  من  القو�ص  بلدة  يف  ناحوم  النبي  االآ�سوري)ولد 

بانيبال/�ص114( اآ�سور  جد  �سنحاريب  امللك  �سباها 

عينه  الذي  اآ�رشحدون،  للملك  الثالث  االبن  اآ�سوربانيبال 

والده امللك �سنحاريب نائبًا للملك على بابل، والذي �سار 

ائه براءته من اغتيال اأبيه �سنحاريب. ملكا بعد ادعَّ

يف  غ��ارٌق  العراقي  املجتمع  واق��ع  بوند:  جيم�ص  �سبح 

اأ�ساطري املخابرات واالأجهزة االأمنية اخلارقة، يف خرافات 

ال نهاية لها، البطل ي�ساطر الروائي عبدال�ستار راأيه حول 

ًة)رف 
َّ

خا�س العراقية  والرواية  العراقية  الثقافة  اأزم��ة 

فيهم  لي�ص  عرب،  لروائيني  كاملة  جماميع  على  يحتوي 

جتيد  التي  بوند  جيم�ص  �سديقة  واحد/�ص65(.  عراقي 

اللغة االإجنليزية، وتتابع كل ما تن�رشه ال�سحف العاملية، 

وجود  بني  اأربط  يجعلني  تقرير)هذا  قراءة  من  ت�ستنتج 

االأمريكان يف بيتك وبني قالدة امللكة �سم�سو/�ص102(

)رفعْت منا�سك حقيبة يدها اإىل م�ستوى �سدري، واأرتني 

م�سد�سًا �سغرياً ي�ستقر يف عمقها/�ص20( )�سم�سو زوجة 

اأخت  �سارة  ابنة  )�سم�سو  االأوىل/�ص106(  بانيبال  اآ�سور 

النبي ناحوم/�ص114(. �سايف خريج ال�سوربون، اأخربه 

اأ�سقطته  مظلي  كرجل  اأراه  اإنني  براأيِه)�سارحته  جالل 

قارٍئ  راأي  عن  كثرياً  يختلف  ال  قد   
ٌ
طائرة/�ص66(راأي

جت�سيداً  الرواية  �سخ�سيات  جميع  يف  اأرى  لكني  حمايد، 

مزورة،  هويات  فللبطل  بوند،  جيم�ص  العميل  ل�سخ�سية 

مدير  ومع  املحافظة،  اإع��الم  مدير  مع  �رشية  وعالقات 

فعل  وكلما  رقمه،  يغري  ال��ذي  نينوى،  حمافظة  �رشطة 

مع  )تعاون  االأمريكان،  ومع  اجلديد،  رقمه  جلالل  ير�سل 

وتاجر  جمعة)خياط  وفار�ص  مايكل/�ص54(  �سريجنت 

/ ال�رشطة  بقائد  تربطني  التي  الو�سل  حلقة  هو  اأقم�سة 

 - فار�ص؟   – اخلياط.  �ساحبك  خطفوا  لقد  ���ص55()- 

ت، اإخوته �سيدفعون مليون  اأعتقد اأنَّ �سفحة حتريره قد متَّ

مليون  نقدية  �سيولة  ميلك  من  فدية/�ص163(  دوالر 

نف�سه  يحيط  �سوف   
َ
بقي واإذا  العراق،  يف  يبَق  مل  دوالر، 

َن 
َّ
باأطواق اأمنية متعددة، كما فعَل ح�سن زوج �سقيقته)كو

يف خريف 2003 ثروة من عقد �سفقات لتجهيز اجلي�ص 

االأمريكي.. ابتعَد عن اأجواء املو�سل متنقِّاًل من مكان اإىل 

اإىل بغداد، ليق�سي �سنة 2006 يف �سوريا/�ص8(.  اآخر.. 

كوزير  اأمريكية،  �سيا�سية  �سخ�سية  مع   
ً
لقاء يريد  جالل 

لهم  يحلو  الذين  االأمريكان  لي�سكو  اخلارجية،  اأو  الدفاع 

ا�سمها منا�سك لي�ست باأقل  تفتي�ص منزله، للبطل �سديقة 

مهارة وغمو�سًا وجراأة وعهراً من �سديقات جيم�ص بوند، 
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الق�رش  يف  التنقيبات  عن  م�سوؤواًل  كان  البطل  و�سقيق 

امللكة  قرب  يكت�سف  وال��ذي  العربي،  حي  يف  الرئا�سي 

قالدتها،  وي�رشق  الرئا�سي،  الق�رش  بحرية  يف  �سم�سو 

ِه 
ِّ
وح�س اأهلِه،  عن  وغربته  باجلميع،  ثقته  انعدام  ورغم 

االأمني يرتك القالدة مع �سقيقه جالل، جار البطل يا�سني 

واملخابرات  االأمنية،  بال�سخ�سية  اب)مهوو�ص 
َّ

الق�س

اأكرث  ه  اأْن يعطي انطباعًا باأنَّ الكال�سيكية، ويحاول دائمًا 

االأكاذيب  من  ب�سل�سلة  ذلك  ورطه  واإْن  حتى  اب 
َّ

ق�س من 

املروعة/�ص43(. �سخ�سية كمال املادية، ال تتواءم مع 

ب�سبب  اإليها  التي و�سَل  الهذيان،  ال�سديد حدَّ  الندم  حالة 

�سم�سو/�ص107.  امللكة  مدفن  لهدمه  ال�سمري  تاأنيب 

�سبح قالدة �سم�سو: يكاد يطغى على بنية الن�ص الروائي، 

برمته، حيث تغري امَل�سار وتغري كل �سيء ب�سكٍل �سدمني 

هم يريدون قالدة امللكة �سم�سو/ يف اأول ظهور للقالدة)اإنَّ

تعريف  بح�سب  حكاية،  اإىل  ال��رواي��ة  ���ص23(حت��ول��ت 

الذي  الوحيد  جلالل)اأنت  يقول  كمال  ب��ورب،  فالدميري 

ي�ستطيع املحافظة على االأ�سياء الثمينة، اأنت طيب القلب 

ونظيف الدم..وحتى لو فقدت ثقتك بالوطن ف�سيبقى لديك 

ال�رشف واالأمانة واالإخال�ص/�ص109(. يف عام 1992 

يتحدث عن �سقيقه كمال)واأحلقني بكل الدورات ال�سحفية 

ي�سمح  اأْن  دون  ال�سباب،  مراكز  يف  تقام  التي  التدريبية 

�سيا�سي/ اأو  حزبي  توجه  ل�سالح  يك�سبني  ب��اأن  الأح��د 

 
ِّ
اأي من  خاليًا  كان  الفرتة  تلك  يف  العراق  �ص83(لكن 

اأحداً  اأنَّ  اأعتقد  وال  البعث،  عدا  �سيا�سي،  اأو  حزبي  ٍه 
ّ

توج

كان قد جنا من االنتماء اإليه، خا�سة العاملني يف الو�سط 

جل�ساته  يف  اأرافقه  اأْن  مني  كمال)يطلب  لكن  االإعالمي. 

اخلا�سة مع اأ�سدقائه الذين كانوا �سباطا يف املخابرات 

واالأجهزة االأمنية/�ص117(. يك�سف كمال ل�سقيقه جالل، 

اعتقاده بزيف نظرية هرمز ر�سام)�سم�سو اأمرية موؤابية من 

ذيبون التي هي االآن ذيبا االأردنية، وقع اآ�سور بانيبال يف 

الذي مقب�سه  �سيفه  ي�سهر  اأن  لها  تكرميا  فياأمر  غرامها 

من الذهب واأن ي�ساغ على �سكل قب�سة يدها وو�سع يف 

راحة اليد رمز ملكه وهو جوهرة حمراء/ �ص118(. 

الروائي، ففي �ص20  الن�ص  الذاتية: يطارد  ال�سرية  �سبح 

كان  والتي  العراق  م�ستقبل  جريدة  يف  عمله  البطل  ذكر 

الروائي يعمل مديراً لتحريرها، فرتة �سدورها يف الن�سف 

املق�سود  اأن  علينا  يخَف  ومل   ،2004 ع��ام  من  الثاين 

الروائي  التي كان  املدى  البغدادية، جريدة  الغد  بجريدة 

يعمل مديراً ملكتبها يف املو�سل يف نف�ص الوقت، واالإ�سارة 

املو�سلي  الت�سكيلي  كالفنان  ال�سخ�سيات  بع�ص  اإىل 

راكان دبدوب/ �ص100، )حلَق بنا �ساكر البدران قادمًا 

االأنثوي:  ب�سوته  )قال  االأوق��اف/���ص131(.  مكتبة  من 

من اليوم �ساأبداأ باحرتامك/�ص132(. ومل يكتِف الروائي 

بطله،  اإىل  افية 
َّ
ال�سح �سفته  باإ�سفاء  عبدال�ستار  نزار 

مقتنعًا بفعل اإ�سهار االأحداث اجل�سيمة وال�سخ�سيات التي 

عاي�سها يف املو�سل، وخا�سًة �سورة عن مثقفي املدينة، 

واإعالمييها، وعن عائلة الهدوان الذين)جميعهم ينظر اإىل 

مهنتي باحتقار/�ص15(، وهو ما فعله ثربانت�ص ببطله 

االأ�سطوري  الفار�ص  حماكاة  اأراَد  حنَي  ال��ذي  كي�سوت، 

اأمادي�ص دي غول، واإمتامًا للمحاكاة، اأ�ساف دون كي�سوت 

دي  كي�سوت  دون   « ا�سمه  فاأ�سبح  ا�سمه  اإىل  بلدته  ا�سم 

ديفيد  اجلرنال  كان  الذي  الدعم  اإىل  واالإ�سارة  المان�ص«. 

برتايو�ص)مواليد نيويورك 1952( كان قائداً للفرقة 101 

بدون  نينوى،  حمافظة  احتالل  يف   
َ
جَنح جواً  املحمولة 

 حتى 
َ
اإطالق نار، من خالل وعوٍد كثرية مْل يِف بها، وبقي

املو�سل  اإعالميي  لبع�ص  الدعم   
َ
وانقطع  ،2005 نهاية 

بخروج قواته من املدينة وعودتهم اإىل اأمريكا. 

فهو  املعلومات،  بهذه  البطل  جهل  رغم  االرتياب:  �سبح 

 /striker�ال دقيقًا)مدرعة  ت�سخي�سًا  االأ�سلحة  �ص  ي�سخِّ

M16/�ص32( نوع  بنادق  نحوي  )يوجهون  ���ص30( 

غريبة/�ص40( باأ�سلحة  املرة  هذه  جاءوا  )االأمريكان 

االأع��ور/ االأرن��ب  ا�سمها  بعملية  يقومون  هم  اأنَّ )فهمت 

هناك،  من  واأخ��رى  هنا  من  كلمة  التقط  رمبا  ���ص33(، 

��ه��م  اأنَّ اآخ���ر)اأخ���ربوين  م��ك��اٍن  يف  لكن  ذل���ك،  فا�ستنتج 

يقومون بعملية ع�سكرية ا�سمها االأرنب االأعور/�ص41(. 

اإىل  ا�ستناداً  اأمني،   
ٌّ

ح�ص لديهم  الرواية  يف  العراقيون 

القاعدة اال�ستخباراتية ال�سهرية)املعلومة ملن يحتاجها(

اأ�رشارهم  عن  املعتقلني  مع  يرثثرون  االأمريكان  بينما 

للقيام  واالآخ��ر  احلني  بني  بيتك  يف  الع�سكرية!!)نتواجد 

ولكنني  بهذا  الإخ��ب��ارك  خم��وال  ل�ست  مراقبة،  بعملية 

اأتعاطف معك/�ص126( )�ساألت مايكل: ما اأخبار االأرنب 

االأعور؟- لقد انتهت العملية اجلديدة ا�سمها النملة �سايل. 

اأنبوبية،  ق��اذف��ات  )نقلوا  ����ص128(.  بعمق/  �سحكنا 

مل  و�سناديق  وهوائيات،  ب�سا�سات،  واأجهزة  ومناظري، 

الذخرية.  علب  ترتيب  مبهمة  كلفوين  روؤيتها.  يل  ي�سبق 

مفيداً،  اأكون  اأن  ميكن  اأنني  يكت�سفون  عندما  هذا  يحدث 

مكعب  جهاز  حمل  مبهمة  اإيل  عهدوا  اأ�سهر  اأربعة  قبل 

ال�سكل ي�سدر �سفرياً خافتًا كل دقيقة، وعندما طلبت من 

مايكل اأن اأمل�ص بندقية ال� M16 نهرين بغ�سب/�ص34(. 

اأميل  العراق)كنت  ل�سان حال معظم مثقفي  البطل  ويرى 

261نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



جراء  العراق  يف  ت�رشراً  االأكرث  ال�سيء  اأنَّ  االعتقاد  اإىل 

حمالت  اإغالق  بعد  ًة 
َّ

اجلن�ص/�ص98(خا�س هو  احلروب 

الهوى،  بائعات  ودور  الليلية،  واملالهي  اخلمور،  بيع 

 بع�ص مثقفي العراق يف مظاهرات �سلمية �سد قرار 
َ
م ونظَّ

منع بيع اخلمور، هوؤالء الذين اأبداً مل ي�تاأثروا مبليون قتيل 

وبالدماء الربيئة، وطوفان الف�ساد الكبري، وباالأم�ص كانوا 

الطلبة  مظاهرات  قاد  �سارتر  ال�رشورة،  للقائد  ين�سدون 

اأواًل واإ�سقاط  يف �سوارع باري�ص 1968، مطالبًا بالتمرد 

بتو�سيع  اأو  العامل  بتغيري  حاملًا  البولي�سية،  احلكومة 

باللغة  خمطوطات  ي�رشقون  )االأمريكان  املمكن.  اآف��اق 

املو�سل/ يف  االأوق��اف  مكتبة  من  والعربية  ال�رشيانية 

�ص141(. وثيقة �سفوية معلومة من املجتمع املو�سلي، 

اإبراهيم  ياأ�ص  حتريري.  توثيق  اإىل  احلاجة   
ِّ

باأم�ص كانت 

اخلرف  وهذا  الدومنيكو�ص  �سخافات  �سئمت  تو�سان)لقد 

التي  ثقافة هذه  اأية  الغيوم،  اأنتم حترثون  ال�سيد �سايف، 

املغفل/�ص150(.  ال�سعب  هذا  عقول  يف  حقنها  تريد 

توفيق يكذب على جالل يحدثه عن دور �سقيقه كمال يف 

جالل  �ص180،  العراق/  اإىل  االأثرية  القطع  اآالف  اإعادة 

مليون  توفيق  عليه  يعر�ص  ثم  فيطرده،  كذبه  يكت�سف 

اإحدهم/ )يروي  ���ص182،  �سم�سو/  قالدة  مقابل  دوالر 

�ص7( ال�سواب يروي اأحدهم. 

بوفاري«  مدام   « روايته  يف  الرومان�سية  اغتال  فلوبري 

اجلرح  فتق  ثربانت�ص  اخلائنة،  الزوجة  حجج  بتقدميه 

كي�سوت«،  دون   « يف  الفرو�سية  ع�رش  واغتال  االأخالقي 

 
َ
ورغم الع�رشين،  القرن  اغتال  يولي�سي�ص«   « يف  وجوي�ص 

اأنَّ التباين الفردي ل�سخ�سيات العمل الروائي، واختالف 

الثقافية،  بيئتهم  اختالف  دليل  الكالم،  يف  طرائقهم 

�رشورية لطرد االرتياب لدى القارئ، واإقناعِه باأنَّ الذي 

املثقفني  نخبة  ولغة  ثقافة  لكنَّ  الروائي،  لي�ص  يتحدَّث 

يف  ومت�سابهة،  متقاربة  كانت  الرواية  �سخ�سيات  من 

جميعًا،  تبزَّهم  اأْن  منا�سك  كادت  ووحيدة،  واح��دة  لغٍة 

�سخ�سيتها  رغم  والتي  ثقافتها،  بعمق  بل  بجراأتها  ال 

حياتي  يف  االأوىل  املرة  تقول)هذه  ج��داً،  جدا  املنفتحة 

اإيكو يف  اأمربتو  �سينما/ �ص132(. بح�سب طريقة  اأدخل 

التربير: رمبا كانت تكذب على حبيبها جالل، لكنَّها �سوف 

الروائي.  الن�ص  يف  لها  واالأخ��رية  االأوىل  الكذبة  تكون 

�سخ�سيات خيالية م�ستعدة للت�سحية بكل �سيء، باملال 

مكتبات  فتح  اأو  �سينما،  افتتاح  اإعادة  اأجل  من  والنف�ص 

جديدة، لن�رش الثقافة، اأيَن اآراء االآخر املختلف، االإرهابي 

الذي يريد قتل النا�ص بذنب دخولهم اإىل ال�سينما، باموك 

ف 
ِّ
ه اإ�سالمي متطر يف رواية ثلج، تارًة يوحي للقارئ باأنَّ

موا�سيعًا  تام  بحياٍد   
َ
ذك��ر ملحد،  علماين  وت��ارًة  ج��دا، 

بكلِّ  الكاتب  وجاء  واحلجاب،  الدينية  كالعقيدة  ا�سة 
ّ
ح�س

االآراء حتى التي ال يتفق معها، ولهذا هلَّل الغرب وغ�سب 

القوميون و�سمَت االإ�سالم ال�سيا�سي بحقد. 

يف  اإبراهيم  اإىل  �سيو�سل  ه  اإنَّ قائاًل   
َ
)اعتذر �سايف  ال�سيد 

الغد مبلغ مليون دوالر، واإنَّ علينا اإعادة املكتبة باأبهى 

�سارع  رب��ع  ل�رشاء  يكفي  املبلغ  ���س��ورة/���ص197(ه��ذا 

اأحد  ال  اأن  )اإال  مكتبة!!.  افتتاح  الإع��ادة  ولي�ص  الدوا�سة، 

يف  نف�سه  اأودي�سيو�ص  بت�سمية  تذكرين  حترك/�ص141(. 

الن�سيد التا�سع من االأودي�سة بال اأحد، حتى اإذا فقاأ العني 

ف�رشخ  بو�سيدون،  بن  بوليفيمو�ص  للوح�ص  الوحيدة 

يهرعون  ال�سيكلوب  الوحو�ص  زمالوؤه  فجاءه  م�ستنجداً، 

اإليه، �ساح بهم من داخل الكهف)ال اأحد يقتلني باخلديعة، 

ال اأحد يقتلني بالقوة(فقالوا)اإذا كان ال اأحد هاجمك فال بدَّ 

اأودي�سيو�ص  اأْن تكون مري�سا(ثم تركوه وذهبوا، و�سحك 

ا راأيت اجلندي االأمريكي  ا راأى جناح خطته. وبكيت ملَّ ملَّ

ميتنع  االآمنة،  املنازل  تفتي�سه  عند  لطيفًا،  ودوداً  يظهر 

واالأطفال  الن�ساء  يزعج  لئال  املعي�سة،  غرفة  دخول  عن 

يطردون  يفعلونه،  �سيء  اأول  احلقيقة:  بينما  النائمني، 

الذكور خارج املنزل، ميددونهم على االأر�ص، اأو راكعني 

يف  االإن��اث  وي�ستبقون  الرقبة،  خلف  م�سبوكة  اأيديهم 

الداخل، ويقلبون البيت راأ�سًا على عقب، وي�رشقون ال�سور 

ذكريات  باعتبارها  حتفيات،  واأية  للعائالت،  ال�سخ�سية 

واأحيانًا  ال��ع��راق،  يف  لهم  حتقق  ال��ذي  ال�رشيع  للن�رش 

اجلنود  من  اأ�سّد  اأحيانًا  املرتجم  بالن�ساء،  يتحر�سون 

ق الرواية اإىل التغلغل الكبري 
َّ
عنفًا وعنجهية. كما مل تتطر

خلاليا تنظيم القاعدة االإرهابي يف مفا�سل احلياة كافة، 

ح ملن�سب وزير الدفاع،  �سَّ َ
حتى العائلية منها، حتى اأنَّ مر

بحيث  اأمنيني،  خ��رباء  باإ�رشاف  كبرياً  متويهًا  ميار�ص 

ي�سبقه موكب وهمي، ومن ثم هو يجل�ص يف �سيارة �رشطة 

ت  تعر�سَّ االأمنية،  االحتياطات  ه��ذه  كل  ورغ��م  م��رور، 

�سيارته لعبوة نا�سفة، فكيف مع منا�سك وهي تقف و�سط 

�سارع الدوا�سة تدافع عن �سينما االأندل�ص؟

للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  بيتي-  االأمريكان يف  نزار عبدال�ستار-   -

والن�رش-2011- بريوت- �ص50. 
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ر�سيد  اللبناين  للروائي  البحر«)1(  »تبليط  رواي��ة  تقدم 

النجاح يف  الذي يحقق  العربي  اأمثولة لالإن�سان  ال�سعيف 

الغرب ثم يجازى اأ�سواأ اجلزاء عندما يعود للوطن.

وت�رشد الرواية ق�سة )فار�ص من�سور ها�سم( الذي ولد عام 

اأرقى  من  الطب  �سهادة  على  وح�سل  ب��ريوت،  يف   1861

اجلامعات يف الواليات املتحدة االأمريكية. وهذه ال�سهادة 

مل يح�سل عليها ب�سهولة، فقد كان م�سطراً اإىل العمل بائعًا 

جوااًل يف ال�سيف ليوفر م�رشوفات درا�سته يف اجلامعة. 

وبعد تخرجه عمل طبيبًا وحقق جناحًا عظيمًا يف مهنته 

االأمريكي  اجلي�ص  يف  وخدم  م�سهوراً.  طبيبًا  �سار  حتى 

جهوده  وب�سبب  اإ�سبانيا،  �سد  حربها  يف  متطوع  كطبيب 

�سينية  فتاة  من  تزوج  االأمريكية.  اجلن�سية  على  ح�سل 

تعرف عليها يف كوبا، واأ�ساب ثروة من عيادته �سمحت له 

ب�رشاء عدة �سقق يف نيويورك وكذلك م�سكن يف وطنه االأم 

لبنان. ثم اتخذ قراره بالعودة ف�سفى اأمالكه وباع اأ�سهمه 

و�سافر ب�سحبة زوجته ال�سينية )�ساوا( ويف رحلة القطار 

من باري�ص اإىل مر�سيليا فارق احلياة تاركًا زوجته احلامل 

زوجها  دفن  وق��ررت  بال�سجاعة،  )�ساوا(  حتلت  لوحدها. 

الطبيب ال�سهري يف م�سقط راأ�سه، وحني و�سل التابوت اإىل 

بريوت، �سلبه باحليلة ثالثة طالب اأ�سقياء من طالب الطب 

تقطيع  جرى  تقريبًا  الفور  وعلى  االأمريكية،  اجلامعة  يف 

)فار�ص من�سور ها�سم( وتبعرثت اأ�سالوؤه بني الطلبة:

» لكنه اأجربها بهذه الطريقة على البقاء واقفة اأمامه مدة 

التابوت  الطالبان و�سع  ا�ستطاع  الوقت، حتى  طويلة من 

الذي  الليل  عتمة  يف  البحر  اإىل  به  وامل�سي  العربة،  يف 

كان حل بالكامل، وقد اأخرجا هناك اجلثة وحفرا للتابوت 

األب�سا اجلثة ثياب »خواجا« جديدة  حفرة طمراه فيها، ثم 

�سفتيها،  م�ستعاًل بني  �سيجاراً  اإفرجنية، وو�سعا  قبعة  مع 

الو�سط بينهما لي�سنداها من كل  العربة يف  واأجل�ساها يف 

جهة، وم�سيا بها اإىل اجلامعة االأمريكية من بابها ال�رشقي 

الذي ي�سمى اليوم املديكل غايت.... لكن العربة التي كانت 

فيها اجلثة و�سلت قبل اأن ت�سل الدورية. وكان الكمني يف 

اأطرافها  اخلارج من�سوبًا وكانت اجلثة يف الداخل يتوزع 

الطالب بعدما نودي عليهم من املكتبة ومن غرف نومهم 

واأماكن لهوهم، وراح كل منهم ي�رشح ما كان من ن�سيبه، 

و�سولها  فور  ت�رشح  اجلثة  كانت  اأ�ستاذهم.  اإ�رشاف  حتت 

اأمل  يبقى  ال  وحتى  باملطلق.  ا�سرتجاعها  ي�ستحيل  حتى 

فيها لذويها وال الأي كان«�ص 197� 199.

هذه النهاية التي يتفطر لها القلب لطبيب عربي ملع ا�سمه 

الطائفية  احل��روب  اإىل  خفي  طرف  من  ت�سري  الغرب،  يف 

اأبنائها  خرية  حياة  تنهي  التي  الديكتاتورية  واالأنظمة 

الوح�سية،  الطريقة  بتلك  كوادرها  من  العبقرية  وال�سفوة 

اخت�سار مكثف  الرواية هو  لبطل  املريع  الت�رشيح  اإن هذا 

لتاريخ العرب يف الع�رش احلديث، الأن املاليني من املثقفني 

يف  والعلماء  واملهند�سني  واالأطباء  والفنانني  واالأدب��اء 

عامًا  وخم�سني  املائة  يف  ظهروا  الذين  العلم  فروع  �ستى 

االأخرية قد وقعوا �سحايا اال�ستبداد والعنف واال�سطرابات 

من  ح���دت  ال��ت��ي  ال�سيا�سية 

واأعاقت  االإنتاجية،  قدراتهم 

عن  ونتج  االإبداعي،  تطورهم 

العربية  اأوطانهم  تراجع  ذلك 

بني  احل�سارة  �سلم  اأدن��ى  اإىل 

االأمم.

الرواي العليم يتجاوز حدوده

»تبليط  رواي��ة  اأح��داث  ترتبط 

تبداأ  اإذ  حم��دد،  بزمن  البحر« 

الرواية من ميالد بطل الرواية 

عام  ها�سم(  من�سور  )فار�ص 

1861 وتنتهي مبوته يف عام 

املوؤلف  اأن  اأي  تقريبًا.   1900
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ر�سيد ال�سعيف ح�رش الزمن الروائي يف الن�سف الثاين من 

القرن التا�سع ع�رش. وهو بال �سك مبا له من باع طويل يف 

التاأليف الروائي قد جنح يف ا�ستلهام اأجواء بريوت وعبق 

�سهدت  التي  اخل�سبة  التاريخية  الفرتة  تلك  يف  تاريخها 

يد  على  ب�سائرها  واأول  احلديثة،  العربية  النه�سة  بزوغ 

فار�ص  واأحمد  زي��دان  جرجي  مثل  عظيمة  فكرية  قامات 

ال�سدياق وبطر�ص الب�ستاين وغريهم.

الراوي  قيام  اجلميل هو  الروائي  اللحن  اأف�سد هذا  ما  لكن 

اأنها  يفرت�ص  اأم��ور  وا�ستح�سار  ح��دوده،  بتجاوز  العليم 

»القرن  اأخ��رى  اأزمنة  يف  وحت��دث  الغيب  علم  يف  ت��زال  ال 

اأن  املوؤلف  على  ينبغي  كان  ج�سيم  خلل  وهو  الع�رشين«. 

الراوي  فهذا  حده.  عند  ويوقفه  العليم  ال��راوي  هذا  يلجم 

ركب  عندما  )فار�ص(  الرواية  بطل  اأن  يذكر  مثاًل  العليم 

ال�سفينة م�سافراً اإىل اأمريكا للدرا�سة وراأى كرثة املهاجرين 

اأية  ال�سايف!  لوديع  باأغنية  ي�ست�سهد  ولكنه  الأجلهم،  حزن 

التعبري  على  اإقدامه  العليم  الراوي  لهذا  ت�سفع  لن  مربرات 

عن م�ساعر واأحا�سي�ص )فار�ص( باأغنية مل ي�سمعها ومل تكن 

قد وجدت بعد يف ع�رشه. )�ص 110� 111(.

اأخرى  مرة  الزمني  املحظور  هذا  العليم  ال��راوي  ويتعدى 

باالأ�سواء  اإىل مدينة مر�سيليا وينبهر  )فار�ص(  عندما ي�سل 

ليورد  ال�رشدي  ال�سياق  العليم  ال��راوي  فيقطع  الكهربائية، 

مقطعًا �سعريًا جلربان خليل جربان من ق�سيدته اأعطني الناي 

وغن. والرواية تذكر اأن )فار�ص( و�سل اإىل مر�سيليا يف عام 

اأن جربان خليل جربان  باأمانة  العليم  الراوي  1883، ويقر 

كتب ق�سيدته ال�سهرية بعد هذا التاريخ ب�سنوات )�ص113(.

ويف مو�سع ثالث يقع الراوي العليم يف ذات اخلطاأ، فيورد 

بيتًا من �سعر الزجل قاله الزجلي اللبناين ال�سهري طانيو�ص 

احلمالوي يف القرن الع�رشين )�ص 122(.

هو  لع�رشها  الحقة  �سواهد  باإيراد  العليم  ال��راوي  وقيام 

خرق للميثاق ال�سمني املوقع مع القارئ باأنه �سيقراأ رواية 

تدور اأحداثها يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�رش.

الدللة الرمزية لت�سريح جثة البطل

تظهر اخلربة الروائية لدى ر�سيد ال�سعيف حني ن�ستك�سف 

والرمز  البحر«.  »تبليط  روايته  املبثوثة يف  الفنية  الرموز 

وتقطيعها  )فار�ص(  ت�رشيح جثة  الرواية هو  املحوري يف 

بهذه  يرمز  والروائي  الطب.  كلية  م�رشحة  يف  اأ�سالء  اإىل 

�ستار  وحتت  االأمريكية  اجلامعة  يف  متت  التي  احلادثة 

ال�سام  تق�سيم  اإىل  والنه�سة  التطور  اأجل  العلم ومن  خدمة 

التي كانت يف االأ�سل اإقليمًا واحداً ثم اأم�ست ثالث دويالت 

ننتزع مقطعًا  الرواية  و�سوريا. ومن  ولبنان  فل�سطني  هي 

دااًل على هذه الروؤية الرمزية:

�ست�سبح عا�سمة  اأن بريوت  على  تتكاثر  الدالئل  »وكانت 

وفل�سطني  �سورية  عن  �سينف�سل  ال��ذي  للبنان  ر�سمية 

و�سي�سبح دولة لها �ساأن. مل يكن اأحد يتوقع اأن ي�سيب هذا 

البلد ما اأ�سابه يف ما بعد من ويالت، واأن يعاين ما عاناه 

اأبناوؤه من ماآ�صٍ  وحروب دورية«)�ص 193(.

احلاد  وذك���اءه  وع�ساميته  العظيم  )ف��ار���ص(  جن��اح  اإن 

وكربياءه واعتزازه بنف�سه هو �سورة نا�سعة االألوان الإقليم 

فجاأة،  مات  عندما  )فار�ص(  على  جرى  ما  وكذلك  ال�سام، 

وتعر�ست جثته للت�سويه والبرت والتقطيع عل يد مواطنيه، 

ما يهبنا ال�سورة االأخرى »ال�سلبية« لل�سام التي متزقت اإىل 

ثالث دول، واحدة منها هي فل�سطني التي تعر�ست لنكبة 

االحتالل وحروب متتالية ال تنبئ بانفراج قريب، والثانية 

ال�رشاوة  بالغة  اأهلية  حل��روب  تعر�ست  التي  لبنان  هي 

من  هذا  يومنا  حتى  يعاين  البلد  هذا  يزال  وال  والتوح�ص، 

اأهلية مرة  النزاعات الطائفية، والتخوف من ن�سوب حرب 

ال�سام  ت�سكل قلب  التي  �سوريا  الثالثة هي  والدولة  اأخرى. 

ولكن بال جناحني.

مل تتمكن ال�سام من احلفاظ على وحدتها كاإقليم واحد كما 

فعلت م�رش.. ورمبا لهذا ال�سبب وهو �سبب فني وجيه اأورد 

ر�سيد ال�سعيف �سخ�سية جرجي زيدان يف الرواية، وجعله 

الرمز  تخدم  داللة  الرفقة  ولهذه  الرواية،  بطل  درب  رفيق 

املحوري للرواية وت�سفي عليه عمقًا حافاًل بالروؤية. الأن 

اأ�ساب  فيها  و�سكن  م�رش  اإىل  اجته  ال��ذي  زي��دان  جرجي 

العربي  االأدب  اأع��الم  من  علمًا  و�سار  وال�سهرة  النجاح 

الكبار، وذلك على العك�ص من رفيقه )فار�ص من�سور ها�سم( 

الذي عاد لل�سام جثة هامدة ومل يحفل التاريخ بذكره. هذا 

كان  ال�سام  تق�سيم  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل  يقودنا  التالزم 

عماًل م�ساداً لتطور ونه�سة ال�ساميني الذين كانوا هم من 

وبثمرات عقولهم  العربية،  للنه�سة  املتني  االأ�سا�ص  و�سع 

دخل العرب الع�رش احلديث.

ر�سيد  ال��روائ��ي  كثرياً  فيه  وف��ق  ال��ذي  الفني  الرمز  ه��ذا   

العربية  الروايات  م�ساف  اإىل  بروايته  يرتقي  ال�سعيف 

ال�ستكناه  مرات  عدة  بالقراءة  جديرة  ويجعلها  الهامة، 

روائحها اخلفية.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

والن�رش،  للكتب  الري�ص  ريا�ص  رواية،  ال�سعيف،  ر�سيد  البحر:  تبليط   )1(�

بريوت، 2011. 
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بركة  العزيز  عبد  ال�سوداين  الكاتب  رواية  حازت 

الروائي  جائزة  الأر�ض«  م�سامري  »اجلنقو:  �ساكن 

الراحل الطيب �سالح.. واإذا كان الفوز ميثل ا�ستحقاقا 

يدل عن كفاءة واقتدار، فلقد متت موازته باملنع من 

التداول، حيث اأعيد �سدور الرواية يف طبعة ثانية 

عن دار »روؤية« )م�رص/2011(، اإ�سافة لبقية الآثار 

الروائية التي قام باإبداعها الروائي بركة: الطواحني، 

البدوي  العا�سق  الر�سا�ض،  امراأة  زوج  املاء،  رماد 

واجلنقو: م�سامري الأر�ض..

»اجلنقو«  ال��رواي��ة  عنوان  عنه  يحيل  ما  اأن  على 

يف  تت�سابه  التي  ال�سودان  يف  العمالية  الطبقة 

التي  االألب�سة  اإىل  وتطلعاتها،  اهتماماتها  نوعية 

تعمل على ارتدائها.. ومن مت تتغري اأ�سماوؤها بتغري 

القيام بها: تنظيف  تاأتي على  التي  املهن واحلرف 

�سرية  اآفاتها..فالرواية  وحماربة  زراعتها  االأر�ص، 

بحكم  ال�سارد  خاللهم  ومن  العمال،  ه��وؤالء  حياة 

للحياة  دقيق  ر�سد  وه��ي  ج���واري.(..  جنقو  كونه 

االجتماعية املطبوعة بالعجائبية واالأ�ساطريية اإذا 

حق، تلكم املظاهر املجابهة للتحوالت احلديثة التي 

اجلديدة  التعامل  طرق  يف  جم�سدة  الواقع  يعرفها 

التجارية واالقت�سادية، كمثال ظهور النظام البنكي 

يف حياة هوؤالء وما ي�ستلزمه من ترتيبات و�سوابط 

ترى فيها فئة من هوؤالء اإجحافا يف حق مطالبها: 

»..ويعترب البنك واحلكومة نف�سها يعمالن على زيادة 

غنى التجار، واأنهم �سد اجلنقو.. «)�ص/249(.. ومن 

على  تنفيذها �سدا  اخلراء«، ومت  »ثورة  اقرتحت  مت 

رف�ص النظام البنكي التعامل مع اجلنقو، من منطلق 

اأن غاندي ولكي يحارب االأجنليز نحا ذات امل�سلك..

يف:  متج�سدة  م�سارها  التحوالت  �سقت  ذلك  وبرغم 

االت�سال  املريحة،  احلافالت  البنك،  نا�ص  م�رشوع 

والتنقالت واملوبايل الذي داأب مدير البنك م�ساجعة 

ع�سيقته من خالله..

ولقد مت توزيع بنية الرواية على عناوين عبارة عن 

ف�سول متفاوتة من حيث الطول، اإال اأنها غري مرقمة.. 

اأ�سماء  بني  ت��رتاوح  العناوين  ه��ذه  اأن  واملالحظ 

االأمكنة، ال�سخ�سيات ثم االأحداث..وهي حمكمة من 

اإحكاما منطقيا دقيقا، كمثال: م�سائر  حيث البناء 
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عبدالعزيز بركة �شاكن فـي »اجلنقو»

حوار حول حياته و.. م�ضامري الأر�ض

ناقد من املغرب

تقدمي وحوار: �سدوق نورالدين



اأزواج كلتومة بنت بخيته  اإليها  التي ينتهي  املوت 

النوباوية تباعا واآخرهم: عبدارمان.. فال�سخ�سيات 

يف  تتحدد  الرواية  م�ساحة  امتداد  على  املتفاعلة 

احلكي  لعبة  اإدارة  يف  املتحكم  ال�سارد  �سخ�سية 

وال�رشد: )اأنا اجلنقوجوراي(، وهو الزوج الثاين ل�»اأمل 

ق�سي«، ثم »ود اأمونة« الذي ي�سعب حتديد ما اإن كان 

�سخ�سية  على  ين�سحب  ذاته  واالأمر  امراأة،  اأو  رجال 

على  ذكوريتها  متار�ص  التي  االأنثى  »ال�سافية«، 

يف  وهو  وداأمونة  وعدت  التي  »العازة«  و  الرجال، 

ال�سجن اإىل جانب اأمه �سغريا بتحمل اأعباء متدر�سه، 

اإىل �سخ�سية »اأدي « و»اأداليا دانيال «..

بيد اأن ما ميكن ت�سجيله عن هذه ال�سخ�سيات، قوة 

حيث  الرواية،  �سفحات  امتداد  على  االأنثى  ح�سور 

ينظر اإليها كعاملة على ال�سواء: 

واإما  كجنقوجورايات،  يعملن  اأن  اإما  الن�ساء  »..هنا 

اأن  اأو  كعاهرات  واإمن��ا  بلدية  خمور  ك�سانعات 

ميار�سن اأكرث من مهنة يف وقت واحد.. «)�ص/253(

احلكي  بنية  يف  متحكما  كان  واإن  ال�سارد  اأن  على 

كما �سلف، فاإن »ود اأمونة « ي�سكل النواة امل�ستقبلة 

قدرات  ميتلك  م��ادام  االأح��داث،  عنها  ت�سدر  والتي 

توؤهله للو�سل والف�سل بني بقية ال�سخ�سيات: 

»..اهلل ي�سخته.. ما بتعرفو، مرا وال راجل..«)�ص/157(

واأن  برجل  امراأة  اأن يجمع  االأ�سا�سية هي  »..مهمته 

ي�ستمتعا.. «)�ص/170(

الثاين  الوجه  وك��اأن��ه  حتركاته  خ��الل  من  ويبدو 

ل�»ال�سافية«.. فاإذا كانت االأخرية جتمع بني كونها 

وام��راأة،  اأمونة« مبثابة رجل  ف���»ود  ورج��ل،  ام��راأة 

اأكرث من �سخ�سية  التي تطبع  التمرئي  وهي �سيغة 

روائية يف »اجلنقو «..

على  ال�سخ�سيات  هذه  تعمل  الذي  املعنى  اأن  على 

اإن��ت��اج��ه وت��ول��ي��ده »ح���رب« االأق����وال واالإ���س��اع��ات 

�رشعة  باأق�سى  وت��ت��داول  تتناقل  التي  واالأخ��ب��ار 

وال�سحري  باخلرايف  الواقعي  فيها  وميتزج  ممكنة، 

واالأ�سطوري على ال�سواء: 

�سي..  فيها  ما  واالإ�ساعات  القواالت  غري  دي  »البلد 

بلد نكد. «)�ص/156(

عن  امل�سوؤول  هو  وحده  اجلن  اأن  �سحيحا  »..األي�ص 

نقل االأخبار يف هذه البالد؟.. «)�ص/179(

ي��ق��راأون  يعرفون،  ولكنهم  اليتنباأون،  هنا  »النا�ص 

امل�ستقبل دون لب�ص اأو ت�سوي�ص، بل يرونه..«)�ص/188(..

نظام  �سمن  ت�سكل  �سخ�سية  ك��ل  اأن  وامل��الح��ظ 

املعنى، وحدة حكائية �سغرى مبثابة رواية يف حد 

على  املوزعة  عنا�رشها  مللمة  متت  ما  اإذا  ذاتها، 

امتداد م�ساحة الرواية.. ولعل ما يزكي هذا الت�سور 

االقرتان �سبه العائلي بني طريف رجل وامراأة.

احلكاية،  على  يتم  الرواية  هذه  يف  الرهان  اأن  بيد 

الداخل.. من  احلياة  تفا�سيل  خرب  ال�سارد  م��ادام 

اللجوء  مت  وداللته،  قوته  الرهان  لهذا  تعطى  وكي 

حيث  احلكائي،  امل�ستوى  لغويني:  م�ستويني  اإىل 

املحلي  والدارج  الف�سيح  بني  جتمع  الو�سطى  اللغة 

خ�سو�سيته.. بحكم  مبقابل  �رشحه  يتحقق  ال��ذي 

زراعي متخلف  واقع جمتمع  ي�ساير  امل�ستوى  وهذا 

امل�ستوى  ويتمثل  واالأ�سطورة..  اخلرافة  فيه  تتحكم 

والدالة  املنتقاة،  الروائية  ال�رشدية  اللغة  يف  الثاين 

عن حتول املجتمع اإىل تقني �سناعي، برغم عراقيل 

و�سعوبات االنتقال..

ما  وبقدر  االأر����ص«،  م�سامري  »اجلنقو:  رواي��ة  اإن 

عن  تك�سف  وبالتايل  وتف�سحه،  االجتماعي  تعري 

تناق�ساته وتباين م�ستويات الوعي واالإدراك، فاإنها 

على ال�سواء ت�ستح�رش ال�سيا�سي متج�سدا يف احلروب 

اإريترييا(  اإثيوبيا/  )ال�سودان/  وغريها:  االأهلية 

التحول  وهو ما ي�سكل عائق م�ساعفا يجابه فكرة 

متما�سكة  اجتماعية  بنية  اإر�ساء  بغاية  والتقدم 

�سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا وثقافيا..

يبقى القول باأن جتربة الروائي ال�سوداين »عبدالعزيز 

اإ�سافة للمرياث الروائي  بركة �ساكن«، متثل وبقوة 

الذي اأر�سى قواعده كل من: الطيب �سالح، اأمري تاج 

الظرف  يتح  مل  ممن  وغريهم  الطيب،  وطارق  ال�رش 

اكتمال  اأن  والواقع  الرائدة..  على جتاربهم  التعرف 

باالإحاطة  اإال  يتاأتى  اأن  ميكن  ال  النقدي  الت�سور 

الكلية باملنت الروائي املبدع من طرف عبد العزيز 

بركة �ساكن../..
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 ن�ص احلوار: 

v كيف انبثقت فكرة اجناز رواية عن اجلنقو؟

اإىل قرية  العام 2004 ذهبت يف رحلة ق�سرية  يف 

ال�سودانية ت�سمى ود  �سغرية على احلدود االأثيوبية 

ولو  اجلنقو،  اإىل  انتبه  مرة  الأول  وهنالك  احلليو، 

اأفراد  من  وكثري  الباكر  �سباي  منذ  اعرفهم  اإنني 

عائلتي منهم. وعندما غادرت القرية اإىل اأول مدينة 

رَة حدثتني امراأة عن 
َ
اإثيوبية على احلدود وهي احلم

»�سجرة  وهي  غريبا،  ا�سما  النا�ص  ي�سميها  �سجرة 

اإليها  النا�ص«، يذهب  اأعز  ب�»فارقنا  املوت«، وتدلل 

يف  االأم��ل  يفقد  عندما  طواعية  »اجلنقوجوراي« 

يقيم  التي  املنزل  �ساحبة  اإليها  تاأخذه  اأو  احلياة، 

العمل  عن  عاطال  وي�سبح  مير�ص  عندما  عندها 

باإطعامه  اأ�سحابه  يقوم  اإعا�سته.  تكاليف  ودف��ع 

ومده باملكيفات اإىل ان يدركه املوت. وهو عادة ال 

يقيم كثريا يف ظل هذه ال�سجرة وال يعود حيا منها 

اأبدا.

فاأخذت اأفكر بجدية يف حياة اجلنقو، يف م�سائرهم، 

يف دورهم االجتماعي واالقت�سادي، يف الظلم الذي 

يحيق بهم من قبل اأرباب العمل، يف املباهج ال�سغرية 

تلك  تبقيهم على �سلة باحلياة، يف جماليات  التي 

املباهج، يف عالقتهم باالأر�ص، باملراأة، باخلرافة، 

عن التحوالت االجتماعية والثقافية التي حتدث يف 

وبداأت   . العمل  وفر�ص  على حياتهم  وتوؤثر  املكان 

اجلنقو  رواي��ة  اأكتب  اأخ��ذت  ثم  املكان،  على  اأت��ردد 

م�سامري االأر�ص، واال�سم ماأخوذ من مقولة م�سهورة 

»نحن  يهتفون:  بروؤوؤ�سهم  اخلمر  تدور  فعندما  لهم، 

اجلنقو م�سامري االأر�ص«. 

فكرة  على  تراهن  الرواية  هل  املنطق  هذا  من   v

التحول من جمتمع زراعي متخلف اىل تقني ي�ساير 

التحولت العلمية واملعلوماتية.

يعرف  املتخلف  املجتمع  هذا  كان  ولكن  بالطبع، 

كيف يدير �سوؤونه وميتلك االآلية الب�سيطة التي جتعله 

ينمو ولو ببطء ولكن تدخل البنك وا�ستجالب االآالت 

والوافدون  االت�ساالت  و�رشكة  احلديثة  الزراعية 

املثقفون من املدن الكبرية، بداأ ينقل املجتمع نقلة 

�رشيعة غري موفقة وعجلة، اأ�رشت مب�سالح اجلنقو 

التي  املجتمعية  والفئات  املو�سميون«  العمال  »هم 

وبداأت  املزارعني،  كبار  تعي�ص عليهم ومن �سمنها 

يف اإنتاج منط �سلوك معقد وغري معتاد، فالرواية ال 

ترف�ص التحوالت التقنية واملعلوماتية ولكنها تثري 

اأ�سئلة حول عالقتها مبجتمع اجلنقو، هل متثل لديهم 

اأدوات ا�ستغالل وقهر اأم اأدوات تقدم وازدهار؟

v لكن ل ميكن القول باأننا اأمام رواية �سرية ذاتية، 

وفق الوارد يف ختام الرواية.

هي لي�ست رواية �سرية ذاتية، ولكني اتخذت و�سيلة 

�رشدية جتعل الرواية كما لو اأنها رواية �سرية ذاتية، 

ومن ذلك عدم ذكر ا�سم الراوي وا�سم �سديقه حيث 

املدينة  �سخ�سيا.اعتماد  الكاتب  اإىل  اإحالته  ت�سهل 

املنطقة التي ع�ست واأعي�ص بها االآن م�رشحا للرواية 

مبا يف ذلك عمل والدي بال�سجون وا�ستخدام اأ�سماء 

وم��زارع  وغابات  وق��رى  ملدن  واأ�سماء  اأ�سحابي 

اأ�رشت  وما  اجلغرافية.  مواقعها  ذات  على  حقيقية 

االأ�سلوب  وهذا  الرواية.  نهاية  يف  اأي�سا  اأنت  اإليه 

اأي  عاليًا  فنيا  و�سدقا  حية  روحا  الرواية  يعطي 

انه يرثي العمل، ولو انه كثريا ما يورط الكاتب يف 

الفني. هنا ا�ستعري  تهمة انه ذات الفاعل يف العمل 

الروائي  العمل  لكتابة  الذاتية  ال�سرية  كتابة  اآليات 

احلوار  ا�ستخدام  يف�رش  االإط��ار  ذات  ويف  التخيلي، 

ال�سينما  من  والت�سوير  م�رشح  اأداة  اأ�سال  هو  الذي 

والفن الت�سكيلي وهكذا.

v مو�سوعيا لقد جاء بناء الرواية منطقيا وحمكما، 

تقنية  ح�ساب  على  كثريا،  ت�سغلك  احلكاية  ان  ال 

الكتابة الروائية.

ال��رواي��ة،  لهذه  االأ�سا�سية  الركيزة  ه��ي  احلكاية 

وتقنية  االأخ���رى،  ال�رشد  تقنيات  عليها  وتنه�ص 

احلكاية يف الرواية م�ستقاة من الطريقة التي يحكي 

اأم�سياتهم وجمال�سهم العامرة  بها اجلنقو عادة يف 

ال�ساق  اليومي  ال��دوام  بعد  اأو  العمل  �ساعات  اأثناء 

يحبون  اإنهم  الحظت  وقد  الندامة،  جمال�ص  يف  اأو 

اأو امراأة ال جتيد هذا الفن،  ان يحكوا وال جتد رجال 

267نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



البطل  نف�سه  يف  يرى  منهم  فرد  كل  االآخر  وال�سيء 

االأوحد للمجل�ص وهو بالتايل راٍو اأ�سا�سي، لذا فانك 

يف هذه الرواية جتد رواة كرثاً، كل يحكي بطريقته، 

ود امونة، ال�سافية، ال�سديق االآخر، امل�سالتي، اأداليا 

كتابة  ففكرة  ال��راوي.  جانب  اإيل  وغريهم  دانيال 

ان  البد  باحلكاية  يحتفي  كهذا  جمتمع  عن  رواي��ة 

كتابة  يف  منه  ي�ستفاد  وان  الوا�سح  اأثرة  له  يكون 

ذلك  من  الرغم  وعلى  املجتمع وخ�سو�سيته.  ت�سبه 

الفنية مب�ستوى  ال�سكل والبنية  اأظنني قد عملت يف 

اأو باآخر.

م�ستويني  الوقوف على  املتمكن  للمتلقي  ميكن   v

�سورة  يج�سد  م�ستوى حكائي  اجلنقو،  لغويني يف 

جمتمع زراعي متخلف، وم�ستوى �رصدي يعك�ض اأفق 

التحول نحو جمتمع تقني وعلمي، ترى اأتوافق هذا 

الت�سور؟

الأنه  ال��رواي��ة،  ه��ذه  يف  ال�ساغل  همي  كانت  اللغة 

التي تخ�ص  اللغة  احلوار  ا�ستخدم يف  ان  كان علي 

�سخ�ص على حدة، وحتمل بني طياتها خلفيته  كل 

التي  املنطقة  واأي�سا  التعليمي  م�ستواه  االجتماعية 

جاء منها، حيث ان اللغة ال تعمل اأبدا كو�سيط حمايد 

الة للقيم« . 
َّ
م

َ
فهي كما قال عنها كارل مارك�ص »ح

يعني  وهذا  ال�سودان  اأنحاء  كل  من  جاءوا  فاجلنقو 

وع�رشات  اأم،  لغة  مائة  من  اأك��رث  يتحدثون  اأنهم 

اللهجات الدارجة القائمة على اللغة العربية، وهنالك 

التكنولوجيا  دخول  مع  الوافد  االأجنبي  امل�سطلح 

تخرجوا  الذين  املنبتني  واملثقفني  االآل��ة  احلديثة، 

من اجلامعات وجربوا احلياة يف جمتمعات كثرية 

متفرقة قبل ان ياأتوا اإىل موقع ال�رشد. اأنا ال اأ�ستطيع 

ان اأعك�ص كل ذلك يف رواية واحدة وال مائة رواية، 

الذي يجعل كل  االأدنى  اأبحث عن احلد  ولكني كنت 

بينها  امل�سرتكة  والنقاط  مييزها  ما  لها  �سخ�سية 

�سخ�سيٌة  تقول  عندما  املثال،  �سبيل  على  اأي�سا. 

ل�سخ�سيٍة اأخرى: اأنت ماك راجل؟ اأو: اأنت ما راجل. 

اأنت  اأو: ال�ست  اأنت م�ص راجل.  اأو:  اأنت مو راجل.  اأو: 

اخللفية  اإىل  ت�سري  برجل؟ كل جملة من هذه اجلمل 

االأثينية واجلغرافية للقائل، وهذا يجب اأال يهمل يف 

بنية رواية �سودانية اأو يف رواية دولة متعددة اللغات 

�رشدية  معاجلة  اآخ��ر  جانب  من  وهو  واالأثينيات، 

مل�سكلة الهوية التي اأورثتنا احلروبات الدائمة. هذا 

اأميز  ان  اأي�سا   
َّ
علي االآخر،  اجلانب  ومن  جانب  من 

بني لغتني، لغة ال�رشد وهي املطية اجلمالية للفكرة، 

طريق  عن  يتم  القول  كان  طاملا  الفكرة  قول  ولغة 

احلوارات  خالل  من  بالرواية،  ال�سخ�سيات  جمهرة 

ب�سورة  اأو  بها،  تقوم  التي  واالأفعال  جتريها  التي 

عامة بنية ال�سخ�سية يف الرواية زائدا ال�سكل الفني. 

تعك�ض  كونها  منطق  من  جتربتك  يف  ترى  هل   v

العربية  الرواية  رائد  اختطه  الذي  للأثر  امتداداً 

الطيب �سالح؟

اإن�ساين  حت��د  اأم���ام  ت�سعنا  وورث���ة  كبري  اأث��ر  ه��ذا 

اختالق  على  تعمل  املتوا�سعة  وجتربتي  وجمايل. 

رواية ميكن ان يطلق عليها رواية �سودانية، م�ستفيدا 

اللغوي  التنوع  املحلي،  ال�رشدي  الن�سق  طرائق  من 

واالأثيني واملكاين يف ال�سودان.

جائزة  اأح��رزت  روايتك  ان  تف�رص  كيف  ختاما   v

الطيب �سالح وهو اعرتاف وتكرمي له قوته ودللته، 

ليتم منعها من التداول لحقا؟

هذان �سيئان يف ال�سودان، خمتلفان. ان تنال جائزة 

موؤ�س�سات  وجود  لعدم  وذلك  الن�رش.  من  متنع  وان 

تعني بال�ساأن االأدبي ويكون لها القول الف�سل فيه. 

اخلا�سة  وقيمهم  االأف���راد  الأه��واء  امل�ساألة  فترتك 

عن  بخالية  لي�ست  وه��ي  ال�سخ�سية  وميوالتهم 

االأغرا�ص مثل: الغرية االأدبية.
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تتعلق  ق�سايا  جملة   
َ
تخترب اأن  الدرا�سة  هذه  حتاول   

بالق�سيدة امل�سكونة بال�رشد وطبيعِة التوا�سج بني الروؤى 

 املفرت�ص 
ّ

 ال�سعري
ّ

ال�سعرية املختلفة، واختبار التنا�ص

املعايل  خالد  ال�ساعر  �سعر  بتاأمل  وذلك  ال�سعراء،  بني 

ال�سيما  اأ�سعاره  جممل  على  �سوء  وت�سليط   )  -1956(

معرفتي  تبداأ  هولدرلني.  اأطياف  االأخ��رية  جمموعته 

الفيل�سوف  من   )1843-1770( بهولدرلني  الناق�سة 

قناة  وعرب  مبا�رشًة   )1976-1889( هيدغر  االأملاين 

-1900( غ��ادام��ري  ج��ورج  هانز  الفيل�سوف  تلميذه 

ال�سهري  »املنعطف«  اأن  على  غادامري   
ّ
األح وقد   .)2001

الثالثينيات  بواكري  يف  حدث  ال��ذي  هيدغر  تفكري  يف 

يف  هيدغر  عليها  عرث  �سعرية  نبوئية  ر�سالة  من  جاء 

التماهي  اإىل  التي ال تفارقه، وانتهى  اأ�سعار هولدرلني 

ًا. واملنعطف، اإيجازاً، هو التغيري الذي طراأ على 
ّ
بها كّلي

االأكادميية مبحاولة  االأعراَف  تفكري هيدغر حني خرق 

ق يف 
ّ
وللتعم اأ�سعار هولدرلني  لتاأويل  لغة جديدة  خلق 

اأن  ومع  عمومًا.  الفّن  مو�سوعة  وملالحقة  نيت�سه،  فكر 

لق�سائَد   )2011-1930( رفقة  فوؤاد  ال�ساعر  ترجمة 

داً 
ّ
جي جهداً  كانت  هولدرلني)1(،  اأ�سعار  من  خمتارة 

 
َ
ال�ساعر، مل ت�ستطع باالأحرى منح يحاول تعريَفنا بهذا 

القارئ العربي فكرًة كافية عن عامل هولدرلني ال�سعري، 

اأً ملثل هذه املهمة، ال�سيما 
ّ
وال�ساعر فوؤاد رفقة كان مهي

العام  يف  توبنغن  جامعة  من  الدكتوراه  نال  اأن  بعد 

1965 عن نظرية هيدغر يف ال�سعر. لكن هولدرلني، مع 

العربية. وقد  اإىل  ذلك، ظّل غري منقول على نحو كامل 

لهيدغر  ن 
ْ
ق�سريي لعملني  ترجمته  اإىل  االإ�سارة  حت�سن 

يف  ن�رشا  احلقل«،  و»طريق  الفكر«،  جتربة  »من  هما 

)2( كما توجد حماوالت  العام 2004  كتاب واحد يف 

خالل  من  هولدرلني  عامل  عن  الغمو�ص  لثام  الإماطة 

كتاب  يف  كما  اأ�سعاره،  يف  هيدغر  لتاأمالت  ترجمات 

قام  وتراكل  هولدرلني  �سعر  يف  قراءة  املنادي:  اإن�ساد 

عن  هيدغر  حم��ا���رشات  بتلخي�ص  ار 
ّ
حج ام 

ّ
ب�س فيه 

�سعر هولدرلني وتراكل وترجمتها، وقام منذر حالوي 

العام  يف  ون�رش  وتراكل،  لهولدرلني  ق�سائد  برتجمة 

1994)3( وهناك ترجمة عن االإجنليزية قام بها ح�سن 

حلمي ملختارات من �سعر هولدرلني.)4(

بل  الوجود،  يف  يفّكر  ب�سعر  يرتبط  هولدرلني   
َ
ا�سم اإّن   

الوجود،  يف  جديد  تفكري  بدايَة  ه 
َ
�سعر عّد  هيدغر  اإن 

اأ�سعار هولدرلني،  ولذا خلق لغة فل�سفية جديدة لتاأويل 

التفكري  يف  ال�سهري  »املنعطف«  خالله  م��ن  وحقق 

هولدرلني  »�سعرية  عرب  نبوئية  ر�سالة  منه  تلقى  حني 
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خالد املعايل فـي

»اأطياف هولدرلني« �سّد هولدرلني

ناقد من العراق

ح�سن ناظم



حتّف  الغمو�ص  من  ثمة غاللٌة  ولذلك  االأ�سطورية«)5(. 

باأ�سعار هولدرلني،  ويتوقع القارئ اأن عنوان جمموعة 

النحو،  هذا  �ستنحو  هولدرلني  اأطياف  املعايل  خالد 

حني  القارئ  لدى  التوقعات«  »اأفق  يك�رش  ال�ساعر  لكن 

ي�ستهّل عمَله ويختمه بلغة لها عالقة باالأطياف، ولكن 

هولدرلني  فروؤية  بحث،  مو�سع  بهولدرلني  و�سيجَتها 

للحياة تتوزع يف هذا التوّتر بني مبداأ الوحدة االأ�سلية 

احلرية،  يف  العميقة  والرغبة  جهة  من  اإليها  ف 
ّ
والت�سو

حرية الذات، وهي روؤية فل�سفية اأخالقية ت�ستقطب هذين 

املا�سي  اإىل  تتجه  هولدرلني  روؤي��ة  كليهما.  املبداأين 

االإن�سانية  الكائنات  توق  واإىل  حالته(  يف  )االإغريق 

املثالية يف  النزعة  روؤية متّثل  املا�سي، وهي  اإىل هذا 

اإذن، كيف نحّل ماأزَق  اأ�سفى متثيل.  االأملانية  الفل�سفة 

العنوان؟ اأهي لعبة ت�ستاغ؟ وعلى القارئ اأن يحلَّ �سفرَة 

الق�سائد،  يف  يالحقها  طريدة  لها اإىل 
ّ
العنوان ويحو

ق�سائد االأطياف. هل عليه اأن يتجاهَل موجهاِت ال�ساعر 

نا�سيًا  قراءته  يف  ومي�سي  املثري،  العنوان  اختيار  يف 

ثًا باالأطياف؟ وهل �سيكون ثمة جدل 
ّ
هولدرلني ومت�سب

با�سمه؟  جمموعَته  ال�ساعر  َهِر 
ْ َ
مي مل  لو  هولدرلني  عن 

غري  هولدرلني«  »اأط��ي��اف  ب��اأن  يتعّلل  اأن  عليه  وه��ل 

هولدرلني، بل هي نقي�سته البادية، لغًة وعوامَل، اأ�سلوبًا 

ٍة، لكن ت�سيق عندي بدءاً 
َ
ع

َ
ِب�س وتركيبًا؟ كّل ذلك ممكن 

اإمكانية اأن يكون خالد املعايل ي�ساطر هولدرلني نظرَته 

اأن لي�ص  اأو  قناعًا،  يلب�سه  اأو  واحلياة،  واللغة  للوجود 

اللعب. ومع  من  �سيء  ال�سعرية  عنوان جمموعته  يف 

مرّكزاً  املفرت�ص   
ّ

التنا�ص مكمن  عن  �ساأبحث  ذل��ك، 

تقريبًا.  �سعره  كّل  املعايل  خالد  له  �ص 
ّ
كر عما  احلديث 

تاأويالته،  يف  التعقيد  اأ�سّد  معّقد  هولدرلني  عامل  اإن 

وعامل املعايل م�سبع بالب�ساطة واالنفعال، ومع اأن لغة 

كما  ب�ساطة،  وذات  وواقعية  حم�سو�سة  لغة  هولدرلني 

ينقل لنا نّقاده)6(، مثل تلك املفردات التي يبني خالد 

نحتية،  فكرية  نزعة  فيها  لكن  ق�سائده،  بها  املعايل 

لغة  تبقى  ْته،  فيما 
ّ

وحري هيدغر،  اللغة  اَت 
ّ
نح ْت 

َ َ
اأَ���رش

اإن  والتلقائية. بل  املبا�رش  باالإح�سا�ص  م�سبعة  املعايل 

تاآلفي مع اأ�سعار خالد املعايل منذ اأن قراأت جمموعته 

 ،)1992( الفاتر  ودفاتر   ،)1990( بنا  فّكرت  عيون 

ال�سحراء  اإىل  الياب�سة )1997(، والعودة  والهبوط على 

من  ميّكنني  قد  التاآلف  هذا   ،)2002( وحداء   ،)1999(

تاأكيد االإ�رشار على حم�سو�سية اللغة يف اأ�سعاره، وتاأكيد 

نزعة �رشدية ت�سهل مالحظتها. لكني مع ذلك، �ساأخترب 

ة تربط اأ�سعار خالد املعايل كّلها مبو�سوعة 
ّ
و�سيجًة خفي

هولدرلينية هيدغرية بدا يل اأنه يحيا فيها �سعراً وفعاًل: 

د homelessness، هل ال�سعلكة تفي 
ّ
وهي مو�سوعة الت�رش

د؟ �ساأعالج ذلك بعد قليل. 
ّ
ا�سطالحًا مبحمول هذا الت�رش

اإن خالد املعايل ي�سغي اإىل حكاياٍت تاأتيه من موطن 

هذا  يف  بفرادة   
ّ

يعرب كما  كالليل،  عليه  ��ّن«  »جَتِ بعيد، 

املقطع الالفت من جمموعة حداء:

 كنت كّلما حّل الربيع اأم�سي

 تاركًا بيتي فارغًا

 حتّط على �سعفه الطري

ِجّن مع الليل الكالم. )حداء، �ص7(
َ
 وفيه ي

ولكن  د، 
ّ
الت�رش لقلنا  هولدرلني؟  مل��اذا  �ساألنا  لو  اإذن 

د 
ّ
ت�رش يف  بل  الزمان،  يف  وال  املكان  يف  د 

ّ
الت�رش لي�ص 

اأن   
ّ
عربي لقارئ  يت�سنى  لن  براأيي،  االإن�سان.  كينونة 

يقرتب من �سعر هولدرلني ما مل يقراأه ويقراأ عنه بلغة 

وهنا  باالأملانية،  العارفني  غري  ومعرفة  العربية.  غري 

يف  ما  على  واملقت�رشين  الناق�سة،  معرفتي  مكمن 

ناق�سة،  معرفة  تبقى  وعوامله،  عن اأ�سعاره  العربية 

عامَل هولدرلني  ون 
ّ

يرمم الذين  اأولئك  وب�سمنها معرفة 

ومنهم  كاالإجنليزية،  العربية،  غري  اأخرى  لغة  ل 
ّ
بتو�س

كاتب ال�سطور. فلن يت�سنى لنا االإح�سا�ص بال�سور وغنى 

اإليها  اأ�سار  التي  تلك  هولدرلني،  اأ�سعار  يف  القوايف 

ل�سعر  هيدغر  تف�سري  عن  ة 
ّ
ثر درا�سة  يف  مان  دي  بول 

ترجمة  وك��ّل  والب�سرية.  العمى  كتابه  يف  هولدرلني 

اأخرى، ولذا  لغة  لق�سيدة ما يف  ر 
ّ
اإمنا هي ت�سو لل�سعر 

تاأتي الرتجمات املتعددة للق�سيدة الواحدة خمتلفًة يف 

اأن تكون  اأو  اأن تقرتب،  واإيقاعها، وكّلها حتاول  لغتها 

الذي لن تبلغه مطلقًا. و�سبب ذلك  »اأمينة«، من االأ�سل 

التفكري  العميق  فال�ساعر  اأنف�سهم،  ال�سعراء  من  نعرفه 

غري  لق�سيدة  ترجمة  هي  االأ�سلية  ق�سيدته  اأن  يدرك 

مرئية. هذا ما قاله اإىل القارئ العربي ال�ساعر ال�سويدي 

نظرتي  عن  �سِئلت  كّلما  »كنت  تران�سرتومر:  توما�ص 

حّد  يف  هو  االأ�سل  ال�سعر  اأن  اأجيب  املرتجم  ال�سعر  اإىل 

مرئية  غري  لق�سيدة  بياٌن  ال�سعري  القول  ترجمة.  ذاته 

اإىل  الرتجمة  لذا ت�سبح  املتعارف عليها.  اللغات  خلف 

الق�سيدة  واقعية  لتحقيق  اأخ��رى  حماولة  غريبة  لغة 
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االأ�سل«)7(. ميكن حّل ماأزق جمموعة خالد املعايل يف 

و�سائجها الهولدرلينية، والأغرا�ص هذه الدرا�سة ح�رشاً، 

اأن  ل 
ّ
اأتخي خمرجًا.  فيها  د 

ّ
والت�رش ل االأطياف 

ّ
بتو�س

د يف االأطياف يف�سي 
ّ
د، والت�رش

ّ
االأطياَف ت�سارع الت�رش

ه بوجه داخليه، 
َ
اإىل العودة اإىل البيت الذي ال يغلق باب

لل�رشيد.  بيتًا  اللغة  اإنها  والكدح،  بالكّد  مفتوح  ولكنه 

بيت  »اللغة  لهيدغر  املده�سة  بالعبارة  تذّكر  وه��ذه 

بع�ص  يف  الكينونة  م�سكن  اأو  الوجود  )منزل  الوجود« 

Let�  الرتجمات( يف مطلع عمله »ر�سالة يف االإن�سانوية

البيت هو،  اإىل  بالوجود  ياأتي  ْن 
َ
وم  .»ter on Humanism

هولدرلني  اأطياف  ويف  ال�ساعر،  واالإمكان،  الفعل  يف 

الرمزي، بخلق  بربح  العيني  لتعوي�ص خ�سارة  حماولة 

بيت معّلق ال اإقامَة فيه فعليًة، وال ميكن هجرانه رمزيًا، 

 منه.
َ

د الذي ال خال�ص
ّ
فيه حماولٌة للخال�ص من الت�رش

من  حزمٌة  املجموعة  ق�سائد  يف  االأطياف  ذل��ك،  مع   

الكلمة  هي  د 
ّ
والت�رش د، 

ّ
الت�رش حتكي  الغائمة  الذكريات 

ال�سحرية التي ميكن اأن تفّك لنا ماأزَق العنوان. االأطياف 

اإنها حزمة  ال�ساعر،  عليه  يتقّلب  ق�سي�ٌص  ذكريات هي 

 
َ
وت�سع التفكري  منطَق  لتمّزَق  احت��اداً  ت�ستّد  اأط��ي��اٍف 

اجلنون  حافَة  هي  لي�ست  حافة،  على  معها  الطائَف 

باملطلق،  امل�سرتك   
ّ

احل�ص انهياِر  حافَة  وال  باملطلق، 

»اأطياف«  كلمة  اأي�سًا.  املنطقي  التفكري  حافة  الأنها 

حافة،  على  املتاأرجح   
َ
و�سع تطابق  الأنها  موفقة؛ 

 من ال�سيطان)8(، 
ّ

فالعرب ت�سمي اجلنون طيفًا، وهو م�ص

، هو اخليال 
َ
الذي يلج املنام اأي�سًا هو اخليال  والطيف 

يف  التي،  االأطياف  اإنها  واالإيهام.  التوّهم  هو  نف�سه، 

ك يف 
َ
الليل، تدور كالغمام فوق �رشير النوم م�سائلًة نوم

ك يف �سماوات بال اأنبياء األفت عي�َسهم 
َ
غري بيتك، واأحالم

هنا،  تّتهم  ال  االأخ��الَق  لكن  معهم.  عي�سك  ولي�ص  معك، 

�سيء من �سميم  بيته هو  باأنه يف  االإن�سان   
َ
ي�سعر فاأاّل 

االأخالق، وهذه خال�سة ثيودور اأدورنو يف تاأمالته يف 

يف  تاأمالت  ال�سغري:  االأخالق  »علم  كتابه  يف  املنفى، 

هة«.)9(
ّ
احلياة امل�سو

 هذا هو امل�ستوى الذي تتحرك فيه اأ�سعار خالد املعايل، 

راً 
ّ
ر ق�سائد هذه املجموعة ت�سو

ّ
اإىل ت�سو واإنني الأميل 

اإاّل مو�سع  اأو مو�سع حمدد،  بينيًا، ال يتمو�سع يف حّد 

يد. وهذا ال يبلغ الذروَة التي كان ين�سدها هولدرلني  ال�رشَّ

يف مفهومه امليتافيزيقي املح�ص لالإقامة والوطن؛ اإذ 

يبحث  بل كان  نزعة وطنية،  ذا  بالوطن  َتغّنيه  يكن  مل 

لنا هيدغر »وطن«  يلّخ�ص  اأمل  اإقامة ميتافيزيقية،  عن 

اإن االقرتاب »من«  التي تقول  الكلمات  هولدرلني بهذه 

 التفكري فيه:
ّ
الوجود يتم

»وطنًا«،  بو�سفه  الوجود،  ن�سيان  جتربة  زاوي��ة  »من 

قوميٍة  نوازَع  بال  تكت�سب معنى جوهريًا هنا،  والكلمة 

الرغم من  الكينونة. وعلى  اأو وطنية، بل مبعنى تاريخ 

ذلك، فاإّن ماهية الوطن ذكرت اأي�سًا بق�سد التفكري يف 

ماهية  من  انطالقًا  املعا�رش  االإن�سايّن  الكائن  د 
ّ
ت�رش

هذا  اخترب  ْن 
َ
م  

َ
اآخر نيت�سه  كان  وقد  الكائنات.  تاريخ 

من  امليتافيزيقا  �سلب  يف  وهو  يتمّكن  مل  اإذ  د. 
ّ
الت�رش

امليتافيزيقا. ولكن  له منها بغري قلب  اأن يجد خمرجًا 

ذلك ذروة االإخفاق. من جهة اأخرى، كان هولدرلني يف 

تاأليفه ق�سيدة »العودة اإىل الوطن« م�سغواًل باأن يتمكن 

اإىل   مطلقًا 
َ
»مواطنوه« من بلوِغ ماهيتهم. فهو مل ي�سع

يف  باالأحرى  راآه��ا  بل  �سعبه.  ة 
ّ
اأنوي يف  املاهية  تلك 

 
َّ
�سياق انتماء اإىل قدر الغرب. ولكن، حتى الغرب مل يتم

 بو�سفه الغرب مقابل ال�رشق، 
ّ

ره على نحو جهوي
ّ
ت�سو

باالأحرى من  ره 
ّ
ت�سو بل جاء  اأوروبا،  وال كونه جمرد 

بالكاد  زلنا  ما  ونحن  العامل.  تاريخ  اأ�سل  اإىل  قربه 

ن�رشع يف التفكري يف العالقات الغام�سة بال�رشق التي 

�سيغت يف �سعر هلودرلني.«)10(

على  يوّطننا  والوطن  لالإقامة  املختلف  املعنى  هذا   

انتهاء خالد املعايل اإىل التجوال يف هذه املنطقة تائهًا 

�رشيداً، ف�»وطن«�ه مل يوّفر له الوطَن مبعناه التقليدي، 

 مبعناه التقليدي، فهل انتهى اإىل 
ً
وال املنفى وّفر له منفى

رة ملفهوم اأ�سالفه العرب عن ال�سعلكة؟ اإنه 
ّ
ن�سخة مطو

د يف االآفاق الذي يكون هنا الكلمَة املفتاح لهذه 
ّ
الت�رش

املجموعة، ويف احلّق، اإن هذا املفهوم هو نتاج جتربة 

املو�سوعة  هذه  على  باإحلاحه  برمتها،  املعايل  خالد 

على   
َ
العثور يحاول  ال��ذي  يد  ال�رشَّ اأمَل  ي��وازي  اإحلاحًا 

اأطياف  ق�سائد  اأن  اإىل  �سديداً  مياًل  اأميل  لذلك   .
ّ
م�ستقر

هولدرلني، وق�سائد املجموعات ال�سعرية االأخرى خلالد 

املعايل، لي�ست ق�سائد »منفى«، وال ق�سائد »وطن«، بل 

ق�سائد �ساعر ال �سلَة له باملنفى وال بالوطن، الأنه معّلق 

يف املابني، ولذا فهي حماولة يف اال�ستقرار. اإنها ق�سائد 

ما،  نوع  من  ا�ستقرار  على  ينطوي  الوطن  الأن  د، 
ّ
ت�رش

واملنفى ينطوي اأي�سًا على ا�ستقرار من نوع ما، ا�ستقرار 
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كال�سعلوك  باملطلق،   
ّ
ي�ستقر ال  د 

ّ
املت�رش لكن  مقلقل. 

اجلاهلي، لكن يف �سحراء روحية، اإنه يحاول اال�ستقرار، 

روحه  اأمان  من  داً 
ّ
جمر »القبيلة«،  من  خملوعًا  ولكنه، 

املفقود، يهيم على وجهه بغري اإقامة، بل يخترب م�رشوع 

بو�سفها  ة 
ّ
القبلي يرف�ص  اأبداً،  �رشيداً  يظّل  ولذا  اإقامة، 

قبيلة  عند  االحتماء  ويرف�ص  اأ�سلية،  قبيلة  اإىل   
ً
انتماء

جتد  االأط��روح��ة  ه��ذه  اإّن  القول  الطرافِة  اأَِم���َن  غريبة. 

 يف �سعي كاتب االأطياف، ال�ساعر خالد 
ّ

حتقَقها املادي

فمنفاه  والوطن،  املنفى  بني  ذاته  تعليق  اإىل  املعايل، 

اأملانيا ووطنه االأ�سلي العراق، لكنه غادرهما  االأ�سلي 

 على مقربة، هي مبعدة اأي�سًا، 
َ
اآخر معًا ليخترب م�ستقراً 

من، اأو عن، كّل من املنفى والوطن، فاأقام يف لبنان. ثمة 

اأمل من »غربة« ال تزول،  ا�ستح�سار  اإحلاح ال يكّل على 

ال�سدع  النف�سي،  ه 
ّ
الت�سو  

َ
حجم يعك�ص  ا�ستح�سار  وهو 

ويعك�ص حجم  الالمقيم،  املت�رشد،  يعانيه  الذي   ،
ّ
اخلفي

بعدها  ما  التي  والرحلة  نه�سة،  بعدها  ما  التي  النكبة 

الذي و�سفه  االإثنوغرايف  �سعور  ي�سبه  �سعور  اإنه  عودة. 

كلود ليفي �سرتاو�ص يف املداريات احلزينة)11(، مبا هو 

د بني الثقافات واالأقوام، ال يوؤوب بتاتًا.
ّ
مت�رش

 واالآن، األي�ست اأطياف هولدرلني هي على نحو غام�ص 

ال��روح  األي�ست  وم��رارَت��ه؟  وعزلَته  املنفى   
َ
ت�ساوير

األي�ست  كنى، 
ّ
ال�س وح�سة  تعاين  الق�سائد  يف  الكاحلة 

مل  ال��ذي  هولدرلني  �سعر  من  اأوح�َص  واقعيًا  االأطياف 

وامتداداته  وخفاياه،  بروحه  كاماًل،  العربية  اإىل  ينَقل 

يثَق  اأن  املرء  وعلى  وغادامري،  هيدغر  عرب  الفل�سفية 

مفتاح  على  لتوّفره  حمظوظ  املعايل  ال�ساعر خالد  اأن 

اللغة  هو  هولدرلني: مفتاح  ابة 
ّ
بو مثل  �سخمة  ابة 

ّ
لبو

 غام�سة 
َ
الواقع، االأطياف لي�ست ت�ساوير االأملانية. يف 

للمنفى، واأوّد اأن اأوؤكد هذا املعنى مراراً وتكراراً: الق�سائد 

توّطنها  اإرجاء  باالإرجاء،  م�سكونة  بالنرثية  امل�سكونة 

اآخر،  بالتعليق، بتعبري  اإنها م�سكونة  يف خانة حمددة، 

�ساأن كاتبها، ووطنه، ولغته. كّل �سيء مرجاأ، ولذا يتوّتر 

هذا  يف  ل�سكنها  متوترة  اللغة  ولغته.  ووطنه  الكاتب 

اأمثل  ْفواً، وهي 
َ
اأو ع االإرجاء املوجود يف اجلملة ق�سداً 

واالإقامة  ال�سكن  على  ال  �ساخط،  �ساعر  يقيمها  ت�سوية 

واحلدود بينهما ح�سب، بل على ال�سعر والنرث، واحلدود 

بينهما اأي�سًا.

 يف ق�سيدة عنوانها هولدرلني، تنفتح الروؤيا عن �رشاب 

)���ص201(،  وظالم  اأح��الم  وعلى  ���رشاب،  على  مرتاكم 

اأطياف هولدرلني)1(، ثمة تباعٌد وتال�ٍص،  ويف ق�سيدة 

هولدرلني  اأطياف  ق�سيدة  يف  تاأكيد  يعقبهما  واأوهام، 

الذات. وثمة  )2(، فثمة »مداعبة لالأوهام«، بعد �سياع 

دت، 
ّ
ذات »تدحرجت من عٍل اإىل جانب الدرب«، ذات ت�رش

ًا مثل »طيف تال�سى«، و»اأثر على رمل«، 
ّ
 �ساعت كلي

ّ
ثم

و»�سطر على ماء« )�ص204(. اأثمة تاأكيد لالمنحاء اأ�سّد 

من هذه ال�سور املتالحقة:

 كنَت طيفًا وتال�سى

 اأثراً على الرمل

 �سطراً على املاء.

 بعد ذلك، يف اأطياف هولدرلني )3(، مت�سي الذات مثل 

ال  �سيء  ومثل  الريح«،  من  »خيط  ومثل  »ظّل وخيال«، 

يرى« )207(، مرة اأخرى، اأثمة تاأكيد للتال�سي اأ�سّد من 

هذه ال�سور املتالحقة:

 ومت�سي ظاّلً، خيااًل

 خيطًا من الريح

 �سيئًا ال يرى.

فقد  الذكرى،  ال��ذات  تنتظر   ،)4( هولدرلني  اأطياف  يف 

�سحبت »اأذيالها من العامل«، و»�سارت ببطء لكي حتدو 

هولدرلني  فقط  لي�ص  اإذن   .)208( اخليال«  يف  اجلمال 

ال�سيطان، هو ما   
ّ

ا�ستعارته قناعًا، وال م�ص مطلقًا، وال 

ويف  املجموعة،  ق�سائد  يف  الطاغي   
َ

الهاج�ص يوؤ�س�ص 

نف�سها  االأطياف  د عرب 
ّ
الت�رش بل  ال�ساعر،  جممل جتربة 

 نزعة هولدرلينية حم�سة؛ الأن االأطياف، 
ّ

جمردًة من اأي

ال  ومرجاأة،  معّلقٌة  ال�ساعر،  حياة  ومثَل  الق�سائد  مثَل 

هي باحلقيقية وال هي باخليال الفنطازي، هي بينهما، 

لها جذر يف �سجرة احلقيقة، واأوراق يف ف�ساء اخليال. ال 

تتوّطن االأطياف يف احلا�رش وال جتد يف املا�سي �سكنًا 

ي�سلح  ال  واحلا�رش  الغابر،  وعاوؤها  فاملا�سي  اأ�سياًل، 

�ستبقى معلقة يف املابني،  لها، ولذا  اأن يكون حا�سنة 

زمننْي،  بطرفنْي،  مي�سك  متوتر،  دائم،  م�سدود  واملعّلق 

التوّطن فيهما  مكاننْي، ولكنه ال ينو�سهما، ويعجز عن 

يل،  بالن�سبة  املجموعة  هذه  ماأثرة  هي  وتلك  كليهما. 

وق�سائد خالد املعايل اإجمااًل.

)البقية مبوقع املجلة علىالنرتنت(
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جمموعته  املنذري  �سالم  يحيى  العماين  القا�ص  يق�سم 

الق�س�سية ال�سادرة عن دار نينوى واملعنونة ب�»الطيور 

الزجاجية« اإىل ثالثة اأق�سام طارحا فكرة اأن املجموعة 

مكونة من ثالث جمموعات لكل منها ق�س�سها اخلم�ص 

لكن  روؤيته،  وفق  الكاتب  اأراده  ما،  فلك  يف  تدور  التي 

)ال�سغري(  فم املجتمع  تت�سابه، مروقا من  ال�سخ�سيات 

بب�ساطة اللغة التي تت�سكل باحلوار حينا عامية حملية، 

واأحيانا بلغة عربية، ف�سحى ومرة ي�سقط يف فخ اجلمع 

بينهما �سمن نف�ص احلوار.

ياأتي يف نحو مائة  الذي  االإ�سدار  االأول من  يف اجلزء 

�سفحة يند�ص العنوان الرئي�سي الذي تتخذه املجموعة 

»الطيور الزجاجية« كثاين الن�سو�ص فيها، والبداية من 

اخلنجر  وليلة  اإنقاذ  وبعدها  ال�سماء،  لون  تبدد  طائرة 

الثاين ال يحيد  ال�سغرية، ويف اجلزء  الع�سافري  وخوف 

الباب  ثم  الورقة،  ب�رش  مبتدئا  الزجاجية  مفردة  عن 

والبيوت  بال�ساق  عبورا  الزجاجية  والقطط  الزجاجي 

احلزينة.

يف  يتالأالأ  واحد  يوم  عناوين  يت�سمن  الثالث  واجل��زء 

عيني، من جدار اأبي�ص اإىل جدار اأ�سود، جدران ومرايا، 

الزجاجية  للحالة  اإ�سارات  يف  املمثل،  احلالقني،  وكر 

تخلو  تكاد  ال  يواجههم  ما  اأو  ال�سخو�ص  عليها  التي 

منها ق�سة، م�سرتكة مع اجلدران املتكد�سة يف غالبية 

ن�سو�ص املجموعة، ويرتب القا�ص اأوراقه لتكون اأ�سبه 

بر�سم لوحات كثيمة يعتمد عليها يف �سائر جمموعاته 

الق�س�سية ال�سابقة.

يف ق�سة »الطيور الزجاجية« يعود املنذري اإىل تق�سيم 

الن�ص اأي�سا، وو�سعه كلوحة مكونة من �ستة اأجزاء، اأو 

اأولها  نرى يف  ي�سكلها ب�رشيا،  لوحات  �ست  م�سهد من 

و»بنت  زجاجية«  »ك��رات  ثم  �سغرية«  �سوداء  »نقطة 

بلي�ص« وهي لفظة حملية دالة على االحتالم يف النوم 

را�سمة  الرابعة  اللوحة  لتاأتي  البلوغ،  �سن  على  كداللة 

من  منف�سلة  ق�سة  اأنها  ورغم  جدي،  ذبح  م�سهد  على 

لل�سخو�ص،  النف�سي  التوتر  وحالة  الفني  بنائها  حيث 

والده  ا�ستقدمه  الذي  الرجل  ل�سكني  ومواجهته  البطل 

ال�سكني  عالقة  على  املطروحة  واأ�سئلته  اجلدي،  لذبح 

ب�سحاياها.

يف املقطع اخلام�ص املندرج حتت هذا العنوان تلوح 

ق�سة اأخرى يختزلها املنذري فال يرتك لها اال�ستقالل 

عن ن�ص »الطيور الزجاجية« فتتابع حكايات مازن 

انحراف  وح��االت  املجتمع،  يف  اآخ��ر  عمقا  �سابرا 

»طيور« يحيى املنذري »الزجاجية« 

فـي مواجهة اجلدران واملرايا

كاتب وقا�ص من عمان

حممد �سيف الرحبي



ترت�سد املراهقني.

يف  يالحظ  كما  والالواقع،  الواقع  بني  املنذري  ميزج 

ق�سة الطيور الزجاجية، حيث البطل الذي »اأ�سبح كائنا 

خرافيا بدائيا يخرج من البيت ليم�سي يف �سارع اأ�سود« 

والطيور الزجاجية املرتاق�سة حول راأ�سه »تنقر ذاكرته 

حزن«�ص15،  رع�سات  منها  تخر  ثقوبا  فيها  تاركة 

ملازن،  عر�سه  يقدم  الذهبية  ال�سن  ذي  الرجل  حيث 

من  بفائ�سه  ملئها  منه  يريد  وزجاجة  رياالت  ع�رشة 

احليوانات املنوية، وهناك �ساحبه الذي اأعطاه �ساحب 

ق�سى  التي  فانلته  مقابل  رياال  خم�سني  الذهبية  ال�سن 

ال�رشط بينهما اأن يرتديها �سهرا كامال.

البطل  يجاهد  عيني«  يف  يتالأالأ  واحد  »يوم  ق�سة  يف 

اجلزء  »لينقر  اإليه  الو�سول  من  االأ�سطوري  الطائر  منع 

قطعة  تفتيته  »حم��اوال  راأ�سه  يف  بالتفكري«  اخلا�ص 

بالواقعي،  احللمي  مقاربا  ال���س��يء«،  لي�سبح  قطعة 

الدافق  اخليال  احللم،  عرب  ال��واق��ع  تقدمي  يريد  كاأنه 

ال��ذات  ذات��ه،  الكاتب/  حديث  ل�سالح  ين�سحب  ال��ذي 

والعائلة،  احلياة  عن  اأفكاره  لتمرير  يتقم�سها  التي 

رغم  الن�ص  حيوية  على  املوؤثرة  املبا�رشة  والتقريرية 

للعبور نحو منطقة احللم واملخيال  البدايات املحاولة 

البعيد، لكنه يعود للواقع حيث »االآن ال يجب االعتماد 

اأنتمي لتلك ال�رشيحة من  على راتب احلكومة«، و»انني 

النوايا احل�سنة واملبادئ واملثابرة  اأ�سحاب  املوظفني 

والطموح، لي�ص مكاننا هنا بني هذه الذئاب التي تعلن 

احلرب الأجل م�ساحلها، واأهدافها هي بطونها وال�رشاع 

حول الكرا�سي«�ص76، 77.

املنذري متم�سك باأدواته الت�سكيلية، اإذا مل ير�سم امل�سهد 

ن�ص  ففي  الق�ص،  غواية  حيث  كر�سام،  فيه  يربز  فاإنه 

ير�سم  مل  ملاذا  يت�ساءل  عيني«  يف  يتالأالأ  واحد  »يوم 

ال�سدرة، م�سرتجعا لوحته التي مل تكتمل، متتبعا م�ساهد 

واخواته(  اخوته  جتمع  التي  امللونة  )ال�سور  ال�سور 

ودخوله يف »عامل �سينمائي« ي�سبح مالذا لتقدمي املزيد 

من اللوحات الفنية، كاأنه العامل الذي يبحث الكاتب عنه 

ليحلق فيه فيجد الطائر الذي نقر بقوة راأ�سه حمدثا فيه 

فوهة كبرية �سقط منها كل �سيء.

يف ق�س�سه تبدو ال�سخ�سيات �سغرية، اأطفال اأو فتيان 

يحلمون اأن يكربوا، يف خوف الع�سافري ال�سغرية يخ�سى 

بال�رشب،  املقرتن  ال�رشب  وج��دول  معلمهم  االأطفال 

مازج املنذري بني رعب الع�سافري من االأفعى وخوف 

الطلبة من املعلم، لكنه طريق املعرفة، كما يحدد القا�ص 

وهو يجعله الدرب املو�سل الذي يجعل الع�سافري تهناأ 

»براحة املعرفة«�ص35.

اأغلب �سخ�سيات املنذري حاملة، لكنها �سلبية اإذ تعاين 

من الواقع حولها، تدور يف حلقة اجلدران واملرايا، تنظر 

للزجاج كحلم اأو �سظايا، يف الق�سة االأوىل حمود، احلامل 

التي  ال�سخ�سية  خ�رشاء،  حديقة  يف  اأرجوحة  بركوب 

يعد، »رمبا خطفته  الذي رحل ومل  االأب  فقد  تعاين من 

ال�سواطئ  �سفاف  على  معها  وعا�ص  جميلة  حورية 

ملنتظري  »الفيمتو«  ال�رشبت  يبيع  الهندية«�ص11، 

مرور املوكب.

الداخلي  واملنولوج  االأ�سئلة  قلق  على  الن�سو�ص  ترتكز 

لل�سخ�سيات، حمود يت�ساءل هل يعود النا�ص اإىل بيوتهم 

�سعداء بعد م�ساهدتهم للموكب، حيث وقفوا �ساعات رغم 

�سدة احلر؟، وهناك مازن الذي ي�سهد عملية ذبح اجلدي، 

اإىل  عينيه  ميد  وهو  ال�سحية  حالة  عن  اأي�سا  واأ�سئلته 

ال�سكني واجلزار. 

عن  يبحث  الب�سيط  الكائن  ا�سم«..  بدون  »الذي  والرجل 

»�رش الورقة« حيث ي�سعر اأنها طاقة القدر التي انفتحت 

له �ساعة حظ، االإن�سان املهزوم حني يرى يف »ال�سيك« 

املمنوح له من الرجل الراأ�سمايل بوابة حتقيق االأحالم، 

ممتلئ  البالون  لكن  بالنقود«..  وميطره  ينفجر  »بالون 

بالهواء، والنقود ال تغطي اأجرة �سيارة التاك�سي املتنقل 

ال�سحرية  القبعة  يد�ص  اأيها  عن  بحثا  وبنك  بنك  بني 

الن�ص  )يف  الرجل  ذات  كاأنه  ويبدو  لالأحالم،  املحققة 

باب  وراء  مكتبه  اآخر،  راأ�سمايل  اإىل  ي�سري  وهو  التايل( 

الكائن  ذلك  عن  م�سغول  العام  املدير  لكن  زجاجي، 

البائ�ص، و�سيدخل يف اجتماع طويل كي ال يراه، مع ربط 

اأمامه،  بني �سدة عط�سه واملاء الذي »ت�سفطه« املن�سقة 

بني احلاجة والت�سبع، رائحته املنفرة ومالب�سه البالية، 

اجلال�ص  ذلك  مع  املتباينة  واأناقتها  كاأنثى  ورائحتها 

على مقعد جلدي ينتظر دون اأمل يف انتهاء انتظاره .. 

اأمام االأبواب الزجاجية.

ه الكاتب يبدو يف ن�سخة اأخرى 
ّ
ذات الرجل الذي مل ي�سم

جامعي  امل��رة  هذه  لكنه  الزجاجية،  القطط  ق�سة  يف 

اأجل  من  الزجاجية  االأبواب  له  تفتح  قد  الأوراق  ممتلك 

ولوج احلياة بطريقة م�رشفة، لكن الطوابق كثرية اأمامه، 

274نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



275نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt

تالحقه،  القطط  وعيون  ما،  بقعة  يف  من�سية  واأوراق��ه 

االأ�سياء  اأن  .. �سعيف لدرجة  اأنه �سعيف  اإمنا »اكت�سف 

البغي�سة تغلبه ب�سهولة«.

ع يحيى املنذري مرة اأخرى يف ن�ص بعنوان ال�ساق، 
ّ
ينو

في�سع �ست لوحات اأخرى بدون ترقيم هذه املرة، ن�ص 

وهو  من�سور  ال�ستة،  امل�ساهد  اإىل  يق�سمه  اأن  اآثر  طويل 

عن  يبحث  لعنة  من  تعاين  التي  اليمنى  �ساقه  يغالب 

مرة  ترتد  ثم  اإرادته  بدون  االأمام  اإىل  »تنت�سب  �رشها، 

اأخرى فت�سفع االأر�ص بقوة«، فياأمر زوجته اأن تربطها 

اإىل ال�رشير، ويف نهاية امل�سهد ي�سل اإىل ق�سم االأع�ساب 

م�ساعره  يف  نف�سه  »ي�سقط  بامل�ست�سفى  واجل��راح��ة 

ليت  اأمنيته:  ويتمتم  االأمل  ب�سبب  امل�سدودة  املتناق�سة 

ال�سباح ال ياأتي«�ص62.

املعاين  ورائيات  ما  عن  والبحث  الت�سوير  عمق  من 

لفكرة  ا�ستعادة  احلزينة،  بالبيوت  الثاين  اجلزء  يختم 

ال  متتابعة  م�ساهد  يقدم  داخلها،  من  الباكية  اجلدران 

تخلو من ال�سعف حيث حوادث ال�سري تاأخذ �سحاياها 

جمالية  على  يوؤثر  مبا  واأ�سدقاء،  اأق��ارب  بيننا،  من 

عن  ترحل  اإن�سانية  حاالت  �رشد  اإىل  وخروجه   
ّ

الق�ص

دنيانا، تتابع اأ�سوات االأخبار عن اأموات يرحلون ب�سبب 

املحورية  ال�سخ�سية  البطل/  تاركني  ال�سري،  ح��وادث 

»ي�ساهد بيوتا حزينة تعرب اأمامه، وللبيوت اأعني تنزف 

دموعا« حماوال اإخراج ال�سور من مبا�رشتها اإىل خامتة 

اإىل  البيوت  تتحول  »ثم  األقها  اإليها بع�ص  تعيد  �سعرية 

فقاعات وتتال�سى وتظل ال�سوارع تتلوى وحدها بدون 

اأحد«�ص67.

ويف ق�سة »من جدار اأبي�ص اإىل جدار اأ�سود« يد�ص اأفكاره 

اأبطاله، يف امل�سهد رقم 3 يقول:  ال�سخ�سية على ل�سان 

»اأال يكفي امل�رش )وهو العمامة( طوال ال�سباح ميار�ص 

كليمونة«،  ويع�رشه  الراأ�ص  حول  يلتف  الثعبان  دوال 

ويف امل�سهد رقم 5 يقول عن ال�سحف: »نوع من اجلرائد 

التي ت�سدر يوما لتو�سخ عقول قارئيها« �ص86.

ت�سيطر فكرة اجلدران على غالبية الن�سو�ص، بالتوازي 

يبداأ  وال��زج��اج،  املرايا  مع  اأحيانا  وبالتقاطع  حينا 

اجلزء االأوىل للمجموعة باجلدران اخل�سبية لبيت حمود، 

وتوا�سل يف الن�ص الرابع باجلدران اخل�سبية لبيت اأمين 

ال�سكري  الرجل  وبيت  بينهم  الفا�سل  اجلدار  يزيح  وهو 

يرى  اخلنجر  ليلة  ويف  �رشبها،  التي  زوجته  الإنقاذ 

نا�رش لوحة للخنجر معلقة على جدار بيت العري�ص. 

ن�ص  يف  كفاعلة  اجل��دران  تاأتي  مبا�رش  عنوان  وعرب 

تباين  اأ�سود« م�ستفيدة من  اإىل جدار  اأبي�ص  »من جدار 

اللونني لر�سم تقاطيع احلياة وتفاعالتها يف 17 م�سهد 

كثافة  لتزداد  ج��دا،  ق�سرية  ق�س�سية  كن�سو�ص  بدت 

 )16-  12 من  )م�ساهد  اأخرية  قبل  م�ساهد  خم�سة  يف 

اإىل ثالثة  االأخري  وتعود يف  فقط،  �سطرين  اإىل  متحولة 

اأ�سطر يف امل�سهد االأخري، مع اتكائه على غرائبية فنية، 

االأ�سباين �سلفادور دايل  الر�سام  اأفكار  متكئا فيها على 

ذاكرا  فيلليني  فيدريكو  االإيطايل  ال�سينمائي  واملخرج 

اإياهما باال�سم.

ق�سة  يف  مبا�رش  ب�سكل  تطل  واملرايا  اجل��دران  فكرة 

الفني مل يكن �سوى  البناء  حتمل املفردتني معا، لكن 

اإىل  يذهب  رجل،  يوميات  من  جلزء  مبا�رشة  التقاطة 

الن�ص  حمل احلالقة، ويفعل مثلما يفعل غريه، وكاأن 

التايل تتمة تكمل ما فات القا�ص يف ال�سابق، فق�سة 

املجموعة  ق�س�ص  اآخر  اإىل  و�سوال  احلالقني«،  »وكر 

من  جمتزئة  اأخ��رى  يوميات  تعر�ص  التي  »املمثل« 

وي�ساهد  رواية  يقراأ  والالمده�ص، رجل  العادي  الواقع 

التلفزيون حيث املمثل الذي كتب خم�سني �سفحة ومل 

الق�سة يف  اأ�ساع  اأن املنذري  الق�سة بعد، ويبدو  يجد 

الواقع  ير�سم  الذي  الت�سكيلي  بدور  مكتفيا  ده�ستها، 

الواقع  من  ال�سورة  فتاأتي  الت�سوير،  اآلة  تفعل  مثلما 

اخليال..  حبل  على  الالعبة  للده�سة  مفتقدة  لكنها 

وامل�سي فوق ج�سوره.



فـي املنهج و�سعرية التقبل:

اأنوي يف هذه الورقة النقدية اأن اأقف يف حدود ما يتيحه 

يف  ال�سعرية  الكتابة  خ�سائ�ص  بع�ص  على  املجال  يل 

العياري)1( بالرتكيز على  مناذج من ق�سائد حمجوب 

للكتابة  ممكنة  هوية  عن  بحثا  »الطفل«  جمموعته 

م�سكونة ب�سعرية الطفولة و�رشدية الذاكرة.

تبدو  ن�سو�ص  على   
ّ
�ستن�سب اال�ستغال  م��دارات  والأّن 

وتوؤ�سطر  تده�ص  و�ساحرة  متبدلة  االأوىل  الوهلة  من 

متداٍع..  
ّ

عفوي ت�سكيلي  وح�سي  بح�ص  الوقائع الذاتية 

ل قراءة املتعة حيث تتفاعل 
ّ
فال منا�ص يل اإاّل اأن اأتو�س

ذلك  يف  داأبي  وحلوال  جتليا  املقروء  الن�ص  مع  الذات 

قارئه  عند   
ّ

الن�ص ي�ستوي  به  ما  بع�ص  يف  اأبحث  اأن 

تنتج  القول  واأنظمة  الكالم  �سيمياء  تاأويال، مداره على 

مبانيها ومغانيها ومعانيها .وقد اأ�ستدل مبا رب�ص من 

�سدى الكاتب احلي حمجوب ال�ساعر يف ذاتي وذاكرتي.

ى 
ّ
النقد وقد عر �سدنة  اأخ�سى من بع�ص  واإن كنت مثله 

رياءهم وهم من هم يرتزقون مباء �سعره.

 اأن�ست اإليه 
ّ

ولكن يف كل االأحوال ال هادي يل اإاّل الن�ص

نقرا  اأنقر  اأو  خفيفا  طرقا  بابه  على  اأطرق  وقد  طويال 

اإاّل  اأ�سلم له الزمام  اأدّق عليه دّقا عنيفا وال  �سفيفا وقد 

قراءة  م�رشوع  القارئ  وذوق  الناقد  بعلم  ا�ستوى  متى 

حمجوب   
ّ

ون�ص  
ّ

الن�ص والتاأويل.هكذا  التعّدد  قوامها 

فيدعوك  واملهاوي  ال�سقوق  متلوؤه  التحديد  وجه  على 

على  منه  اأنت  فاإذا  غوايته  تاأ�رشك  وجود  مغامرة  اإىل 

مثله كربوميثيو�ص  مقيد  اأنت  واإذا  اختلفت  واإن  مذهبه 

الأنك �رشقت النار من خالقها . مذهبك مذهبه و�سوؤون 

رت ومتاهيت به 
ّ
دنياك �سوؤون دنياه اإن اأنت ب�سعره تطه

متاهي م�رشح االإغريق . وقد تغرتب يف �سعره وتت�سافى 

فاإذا بينك وبينه حجب النقد ومعاول الهدم والبناء كما 

م�رشح التغريب الرب�ستي.ولي�ص لك فكاك يف االأخري اإاّل 

تهومياته  ولذائذ  الباخو�سي  طق�سه  اأتون  يف  تكون  اأن 

وت�سعل  الريح  يف  نايك  وترفع  زورب��ا  رق�سة  ترق�ص 

موائدك«  اإىل  اللغات  كل  وتدعو  الظلمات  يف  قنديلك 

ال  البحارة،  ال  يطمثها  مل  لغة  في�ص/  /لغة  �سوء  لغة 

تعرف  لغة  املجذوبني،  حالقات  تعرفها  ومل  الرهبان 

امل�رشق  قلبي  �ص 
ّ
تتح�س .لغة  نخيال  املاء  ت�سمي  كيف 

بثقوب ال عّد لها..«)2( 

ال�سعر ومدار الطفولة:

ال�سعرية  خ�سائ�ص  عن  يبحث  وه��و  للباحث  لي�ص   

بالطفولة  و�سلتها  العياري  حمجوب  ن�سو�ص  يف 

نرثا  وتفاعلها  الن�سو�ص  جدل  يف  ذلك  يدر�ص  اأن  اإاّل 

�رش من 
ّ
و�سعرا، وقد ا�ستوقف انتباهنا ونحن نقراأ ما تي

يف  »تداعيات  ديوانيه  يف  الطفولة  اند�سا�ص  ن�سو�سه 

حرائق  امل�ساء،  و»حرائق  الرحيل«  قبل  االأخرية  الليلة 

بو�سفها  اإاّل  للطفولة  ح�سور  فال  التكّتم  حّد  ال�سباح« 

ذكرى تت�سّلل من زاوية الوحدة »حيث ال ي�سهر فيها غري 

الليل، وغري بقايا قدح« وحيث »تتعرى كل ف�سول العمر 

اأمامك وا�سحة«)3( 

بوجع  ال�ساعر  يبوح  الباخو�سي  الطق�ص  هذا  يف  لعّل 

الطفولة قائال :

 ذكرى 

 لطفولتك املذبوحة 

 تندب يف وجع االأيام طفولتها.)4(

 بل لعّل نهر احلنني اإىل الطفولة يفي�ص باأقبا�ص الوجد 

 
ّ
االأم ترتبع  حيث  للطفل)5(  عنوانها  ق�سيدة  يف  واالأمل 

اإىل  ال�ساعر  يطمح  وحيث   ،
ّ
احل��ب مملكة  عر�ص  على 

النقاوة  عن  رومان�سي  باأ�سلوب  بحثا  طفولته  ا�ستعادة 

االأوىل، نقاوة الفرح لال �سيء واحلزن لال�سيء:

د
ّ
 يا �سي

ر من ثقل االأعوام
ّ
 لو تتحر

 وتذبح فيك الوهم العاقل
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حمجوب العياري فـي

�ضعرية الطفولة وهوية الكتابة

ناقد واأكادميي من تون�ص

خالد الغريبي



 لتعود نقيا كاالأطفال 

 فتبكي .. تبكي ..وبال خجل)6( 

�سيظّل  املن�سود  الطفل  اأو  املفقود  الطفل  البحث عن  اإّن 

.بهذا ت�ستحيل  االأيام  ي�ستبّد به كّلما حا�رشته  هاج�سا 

فمن  فيه  خال�ص  ال  عامل  يف  وخال�سا  مالذا  الطفولة 

وامل��دن  اخل��م��ارات  وليل  والوح�سة  ال��رتح��ال  اأزم��ن��ة 

العاهرة ي�ستّل ال�ساعر روؤياه الطفولية حماوال اأن يعيد 

مافات واأن يرجع عقرب الزمن اإىل الوراء م�ستعريا من 

الطفولة �سفتها:

كنت الطفولة 

والطفولة كيف تزهر 

اإن هجرت رحابها

وغدوت كهال

اآه الطفولة كم �ستخ�رش اإن رحلت

فعد اإليها

عد اإليها)7( 

املذبوحة  الطفولة  يرى  حني  بال�ساعر  لي�ستبّد  االأمل  اإّن 

تئن من اأوجاعها فيلب�ص قناع من تاأملوا واأملوا غري اأّن 

البالد خانتهم وجارت عليهم :

مذ كان طفال 

يوؤجل اأعرا�سه

بانتظار ال�سباح الذي �سوف ياأتي 

ولكّن هذا ال�سباح املرجى 

تهاوى قتيال قبيل الوالدة.)8(

ي�سيل  وباأ�سلوب رومنطيقي  ويف ق�سيدة »طفالن«)9(، 

لطفلة  طفل  ع�سق  ل 
ّ
االأو ع�سقه  م�سهد  ي�ستعيد  غنائية 

 وكعكة ال�سبح واالأمنيات:
ّ
يتقا�سمان احلب

وطفلني كانا

يقا�سمها كعكة ال�سبح

عت من ت�ساوير زاهية
ّ
تعطيه ما جم

اأو كتابا، 

ومت�سي، 

ومي�سي، 

يدا يف يد

م�رشعني اإىل املدر�سة!

العامل بعيني  القا�سي »هو يكت�سف  اأمل يقل عنه حممد 

طفل ما زال يده�ص اأمام النار ويحاور الذكرى ويحاكي 

حفيف االأوراق«.)10(.

العينات  ي�ستخل�سه من خالل  اأن  للباحث  ما ميكن  اإّن 

التي ر�سدنا هو اأّن ال�ساعر كان اأميل يف بداية جتربته 

واإيحائية  االأ�سلوب  غنائية  بني  اجلمع  اإىل  وو�سطها 

اخلطاب وهو يف كّل هذا ال يخرج عن غنائية نزار قباين 

وال رمزية حممود دروي�ص يف اأطواره ال�سعرية االأوىل.

الثمانينيات  ق�سائد  بع�ص  اأّن  اأي�سا  لالنتباه  والالفت 

اأ�سداء ما  والت�سعينيات التي مدارها على الطفولة هي 

�سيكتبه نرثا يف �سهادته عن الطفولة واأوجاع الكتابة .

جمموعة »الطفل« والهوية املغايرة للكتابة

التي كتب  ال�سعرية  الطفل  اإن جمموعة  القول  بّد من  ال 

هي  اجل��دي��دة  االألفية  مطلع  يف  ن�سو�سها  حمجوب 

هذه  .ولعّل  واملتون  والعتبات  الن�سو�ص  من  مركب 

ناته 
ّ
 املوازي ومكو

ّ
ال�سمة تدعونا اإىل القول »اإّن للن�ص

حتليل  يف  اأ�سا�سية  قيمة   
ّ

الن�ص عتبات  ذلك  يف  مبا 

ال�سدد  ه��ذا  ويف  دالالت���ه..  وا�ستخال�ص   
ّ

الن�ص بنية 

واخلوامت  والفواحت  كالعناوين  الن�سية  العتبات  ت�سّكل 

واملطالع وما يدخل يف الت�سدير اأو التذييل اأو التختيم 

نات 
ّ
نا اأ�سا�سيا من مكو

ّ
 مكو

ّ
وغريها مما ي�ساحب الن�ص

املنّظرين  عرف  يف  امل��وازي   
ّ

والن�ص امل��وازي.   
ّ

الن�ص

كّل  وي�سمل   )Péritexte( داخلي  مواز   
ّ

ن�ص �سنفان)11( 

الت داخلية ابتداء من 
ّ
 الرئي�ص من مكم

ّ
ما يحيط بالن�ص

و�سوال  والتقدمي،  والت�سدير  بالعنوان  مرورا  الغالف، 

Epi�  مواز خارجي  
ّ

)اإىل الهوام�ص وما لّف لّفها . ون�ص

مّت�سلة  خارجية  معلومة  بكّل  يتعّلق  الذي  وهو   )texte

واملذّكرات  وال�سهادات  ك��احل��وارات  وكاتبه   
ّ

بالن�ص

و�سائل  يف  به  ح 
ّ
وامل�رش واأفكاره  اأقواله  من  واملنثور 

االإعالم املكتوبة وامل�سموعة واملرئية وما�سابهها دون 

.
ّ

نة يف الن�ص
ّ
اأن تكون معي

تفكيك  يف  حمورية  قيمة  ب�سنفيه  امل��وازي   
ّ

وللن�ص

عالماته. وا�ستجالء  عتماته  واإ�ساءة  الرئي�سي   
ّ

الن�ص

 بو�سفه نظاما من 
ّ

باأن يحّلل ويف�رش لذلك فاإّنه حقيق 

يحتوي  ما  اإىل  قريب  اأومن  بعيد  من  توؤ�رّش  العالمات 

 الرئي�ص من بنى ودالالت .وما هذه االأبنية 
ّ

عليه الن�ص

املوازي، حتاوره يف هيئة  الن�ص  كا�سفة  اإال  واملداليل 

ون 
ّ

املخت�س الباحثون  يهمل  ومل  يني..  ال  اجل��دل  من 

وظيفة  عن  احلديث  وملحقاتها  املوازية  بالن�سو�ص 

والنهايات  ومداخلها  الرئي�سية  الن�سو�ص  مقّدمات 

واخلوامت. واأفا�سوا يف تدقيق الفروق والروابط الظاهرة 

واخلفية التي تعقد ال�سلة بني كّل االأطراف وتخلق ن�سيج 

الن�ص احلي«.)12(

على هذا االأ�سا�ص قاربنا جمموعة الطفل وتابعنا �سمة 

تداخل االأجنا�ص فيها ال من جهة االخت�سا�ص يف حتليل 
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ظاهرة التداخل هذه واإمّنا من جهة �سرية الذات واأ�سداء 

اإن�سائية اخلطاب ومما بدا لنا  طفولتها كما تتبّدى يف 

من  البّد  اأن  الذات  و�سرية  الطفولة  حدث  نتاأمل  ونحن 

 ال�سهادة)13( و�سلته بف�ساء ال�سعر.
ّ

الوقوف على ن�ص

فـي ن�ص ال�سهادة:

هو  عنوانا  املنثورة  ال�سعرية  ل�سهادته  ال�ساعر  اختار 

ي�سي  عنوان  وه��و  الكتابة«  واأوج���اع  الطفولة  »ع��ن 

واو  طريق  عن  واأوجاعها  بالكتابة  الطفولة  باقرتان 

م�سمون  خالل  من  االق��رتان  هذا  لنلمح  واإننا  العطف. 

واحلذف  بالتكثيف  م�سحونة  �سهادة  فهي  ال�سهادة. 

وباالإيحاء.وبامل�سكوت عنه فبني الفكرة والفكرة ت�سكن 

و�سف  من  االنتقال  اأّن  على  ف�سال  اال�سرت�سال،  نقاط 

اللَّعب  من  احلرمان  وج��وه  اإىل  امل��ادي  العائلة  و�سع 

لكاأّن  والهدايا جاء �رشيعا ومقت�سبا.  واللبا�ص  ب 
َ
واللع

وقد  البوح.  ال  والتكّتم  التف�سيل  ال  االإملاح  رام  ال�ساعر 

الكتابة،  بزمن  الطفولة مو�سوال  جعل حديثه عن زمن 

 عن م�ساعر 
ّ

زمن اخلرب�سات االأوىل »لقد كنت اأكتب الأعرب

بني  ز 
ّ
اأمي عدت  فما  اليوم،  ا 

ّ
اأم وذاتية..  ة 

ّ
اآني �سغرية، 

الكتابة واحلياة«)14(

 ما ميكن اأن ي�ستخل�سه قارئ هذه ال�سهادة اأّن حمجوب 

الفقري  د على طفولته، تعّلم وهو 
ّ
العياري هو طفل متمر

املولود ذات �سيف 13اأوت 1961 ت�سّلق اجلبال ليذهب 

من قريته هن�سري عي�سون بال�سمال التون�سي اإىل مدر�سته 

اإىل راع لقطعان املاعز  ل 
ّ
اأن يتحو لزاما  البعيدة. وكان 

يوم االآحاد والعطل حتى يقتات واأهله الفقراء .مل يعرف 

اأ�سكاال طائرات وع�سافري.  عه 
ّ
اللعب غري الطني يطو من 

حيث  البعيدة  االأف�سية  اإىل  الطفل  بخيال  يحّلق  وكان 

العامودي  يف  وكتب  ال�سعر  بنظم  �ص 
ّ
ال�سعر.متر ي�سكن 

اإليه  وت�سّللت  فاأجاد.  التفعيلة  �سعر  يف  وكتب  فاأتقنه. 

ق�سيدة النرث فخل�ص منها اإىل كتابة ال�رشد. قارئ جميد 

الآداب ال�رشق والغرب حتى �سارت له مكتبة و�سار راعيا 

واملطالعة. للكتاب  م�سلحة  ورئي�ص  �ساميا  موّظفا  لها 

ق�سيدته تكتبه تقوله بال جلبة وال غو�ص يف الغمو�ص، 

حداثي ينهل من تراثه ويقتات من وقته ال�سعب.

امليتان�ص  يف  يندرج  فيما  الكتابة  على  الكتابة  اإّن   

يكون  ما  كثريا  النف�سي  اخلال�ص  من  �رشبا  ن 
ّ
ليت�سم

من  ا 
ّ
مهم �سوطا  قطع  اأن  بعد  اإليه  حاجة  يف  ال�ساعر 

التجربة.األي�ص قول الكاتب »�رشت اأكتب من اأجل حتقيق 

من  يتحّقق...اأكتب  لن  اأّنه  �سلفا  .اأع��رف  داخلي  توازن 

اأحيانا.. تعرتيني  زائفة  طماأنينة  على  االنت�سار  اأجل 

اأكتب من اأجل اأن ت�سود �رشيعة القلق..«)15( هو �رشب 

من �رشوب القلق الدائم الذي يت�سّلل بني �سقوق الن�ص 

وال�سعوره وهو اإح�سا�ص اأرى اأنه لزم ال�ساعر منذ طفولته 

 عنه ب�سيغ خمتلفة وبدرجات وعي حادة وملهوية 
ّ

وعرب

حني �سار الكالم على املوت �سكال من اأ�سكال اخلال�ص، 

ة الكتابة ومغامرة تخومها تخوم 
ّ
واأفقا مفتوحا على هو

.)George Bataille ( لذة املوت، اإن ا�ستعرنا فكرة باتاي

 من هذه الزاوية ال ميكن اأن تكون الكتابة اإال ممار�سة 

القلق، الذي هو م�سدر كل معنى وكل م�رشوع  لتجربة 

والزمن«  »الكائن  يف  هيدجر  براأي  اأخذنا  -اإن  وجود 

موته  الزمن  من  حلظة  كّل  يف  الكائن  يواجه  -حني 

العياري  حمجوب  �سعر  يف  القلق  يكون  هكذا  امل�سترت. 

ما  اإذا  روح«)16(  »ت�سظيا..ودمارات  ومتزقا  اأمل��ا 

االأمل  يكون  ال  اأو  ال�ساعر.  م��ف��ردات  بع�ص  ا�ستعرنا 

باملعنى الهيدجري »هو ما ي�سل يف التمّزق الذي مييز 

هو  اإذن،  االأمل،  العتبة،  اإّنه  التمّزق،  حلمة  اإنه  ويجمع، 

االختالف«)17(. 

اإاّل كونا وا�ستحالة بتعبري امل�سعدي،  اإّن االختالف لي�ص   

بالكتابة  واالأمل مو�سول  االأمل.  االأمل وحالة ما قبل  حالة 

ومّت�سل بعزلة الذات، وهي تواجه مغامرة انف�سالها عن 

ذاتها وعن العامل حني تواجه موتها وتّتقد بحرية م�ستهاة.

هكذا الكتابة اإقامة يف االأمل عتبة تتو�سط الوجود والعدم 

ر دائم من مكان ياأ�رش وزمان يفي�ص«اإّن 
ّ
. الكتابة حتر

يف  تكون..اأكتب  ال  اأو  قلقة  ممار�سة  نظري  يف  الكتابة 

النهاية حتى اأكون«)18( 

هوية الكتابة يف جمموعة »الطفل«

 تنفتح جمموعة الطفل وتنفرج وتنقفل بالعتبات -كما 

طالع  هي  ق�سيدة  من  عنوانها  وت�ستّل  القول-  اأ�سلفنا 

الق�سائد الطوال والق�سار التي ت�سمها املجموعة . 

ل ب�»اأ�سوات 
ّ
م متنها اإىل اأق�سام ثالثة: عنون االأو

ّ
وقد ق�س

ومرايا«، وا�ستمل على ت�سع ق�سائد اأطولها ق�سيدة الطفل 

التي منها ا�ستق العنوان االأكرب للمجموعة.وعنون الق�سم 

�ست ع�رشة ق�سيدة 
ّ
 من الق�سار« و�سم 

ّ
الثاين ب�»ما تي�رش

الثالث  الق�سم  اأما  الوم�سة.  �سعر  اإىل  اأقرب  هي  ق�سرية 

اأخ��رى«  حماقات  وعن  امل��وت  »عن  و�سمه  فقد  االأخ��ري 

الق�سيدة  ج��اءت  �سعرية  ن�سو�ص  اأربعة  على  وا�ستمل 

االأوىل يف جزئني وعنوانها من عنوان الق�سم »عن املوت 

كتب  ما  الق�سائد  هذه  اأخرى«.وجماع  حماقات  وعن 

منها يف �سعر التفعيلة اأو يف النثرية مدارها على انتظار 

اإىل  ال�ساعر وحملته  امراأة قد تاأتي وقد ال تاأتي، ع�سقها 
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 وال�سماء: 
ّ
براري الوجد والوجدان، وطافت به البحر والرب

اأزرق مثل احللم  اأزرق،  اأن جتيء يف ف�ستان  امراأة يحلم 

..امراأة ال ي�سميها يف البدء ثم ت�سري يف ق�سيدة »ن�سيان« 

�سلمى ويكابد من اأجلها احلب والفراق والفقد املرير، فاإذا 

د االنك�سارات ما عدت 
ّ
بال�ساعر يندب انك�ساراته »اأنا �سي

ا« .وتبلغ رمزية اللعب عنده ذروتها يف ق�سيدة »رجل 
ّ
�سي

ي�ستمد  ا 
ّ
ت�رشيدي منحى   

ّ
الن�ص ياأخذ  حيث  ال�سم�ص«  يف 

»رجال  كنفاين  لغ�سان  غائب   
ّ

ن�ص من  االإح��ايل  معناه 

حلم  ومن  �سياق  اإىل  �سياق  من  به  ويعدل  ال�سم�ص«.  يف 

االأربعة  االأ�سحاب  حكاية  من  عجيب  انتقال  يقظة،  اإىل 

وقططهم ال�سود االأربعة اإىل حكاية ال�سجن ووهم احلرية. 

ومن الوجهة النقدية فقد ك�رش ال�ساعر يف هذه الق�سيدة 

وم�رشحة  اخلطاب  ملحمية  بني  وجمع  الغنائي  اأ�سلوبه 

احلدث عن طريق احلوار واالنتقال املفاجئ من و�سع اإىل 

.بل لعّل ا�سطباغ  اإىل عدمه  التحقق  ل من 
ّ
و�سع والتحو

االأ�سلوب بنفحة حكائية ت�سويقية اأ�سخا�سها على �سبيل 

عة، 
ّ
الرتميز قطط من �ساأنه اأن يجعل قابلية القراءة متنو

والرمزي  الطفويل  اللعب  بفنون  يزخر  الن�ص  م��ادام 

باأبعادها التاأويلية.

اإّن اإرادة الطفل ال�ساعر ال تتوقف عن طلب ما ينبغي اأن 

يكون، اأداته يف ذلك اللغة وف�ساوؤه التخييل .لذلك ي�سبح 

القول  حلظة  يواجه  وهو  ال�ساعر،  مكابدة  عن  التعبري 

ال�سعري بوا�سطة اللغة، اأي ممار�سة اللغة على اللغة حالة 

�سعرية م�سبعة باالنتماء اإىل العامل باملعنى االأنطلوجي، 

تكون.  به  الذي  لل�سمت  االأخر  الوجه  اللغة  ت�سّكل  حيث 

ولي�ست ق�سيدة »�سمت« اإاّل تعبريا عن فعل هذه املمار�سة 

حينما تعجز الذات عن قول ما تروم قوله:

الليلة

هذي الليلة اأحتاج اإىل لغة اأخرى..

لغة ال�سوء، 

لغة الفي�ص، 

لغة مل يطمثها ال البحارة، ال الرهبان، 

ومل تعرفها حلقات املجذوبني.)19(

لذلك ال حل لل�ساعر اإاّل اأن ي�سوم عن الكلمات وي�سغي 

واأم��داء  واأطيار  واأ�سجار  اأنهار  من  الطبيعة  لعنا�رش 

لعّلها ت�سعفه بكالم عن �سلمى: �سلمى التي تلهمه ال�سعر، 

وبالها يظّل يف »مفرتق الق�سيدة« يطلبها فال يدركها 

 به الغربة: 
ّ
وحني تفارقه تلم

لكن من اأهوى م�سى فبكى الفرا�ص، 

بكى احلمام

بكى الكمان

للنا�ص غربتهم 

واأنا يل غربتان)20(

من  متاأتية  نظري  يف  وعذاباته  ال�ساعر  غربة  ولي�ست 

واملو�سوعي  الذاتي  الواقع  وم�سكالت  بالوجود  وعيه 

والبحث  والوجع  بالقلق  الدائم  ال�سعور  م�سدرها  واإمنا 

عن خال�ص .وهو �سعور �سكنه طفال و�سكنه كهال فالذ 

برحيق  االرت���واء  قمة  يف  وه��و  امل��وت  ع��ن  باحلديث 

التحّدي  اأ�سكال  من  �سكال  املوت  حتّدي  و�سار  احلياة. 

اأو  للماألوف وال�ساكن وفتحا الأفق جديد  للزيف وك�رشا 

بعث اآخر.

اإح�سا�ص  من  ي�سحبه  وما  وتنثريه  امل��وت  ت�رشيد  اإّن 

باخلواء واحلزن يف ق�سيدته »عن املوت ..وعن حماقات 

اأخرى« لهو اأرقى درجات ت�سعري اخلطاب، حيث ت�سبح 

�سرية ال�ساعر اليومية و�رشد اأمانيه هي �سكل من اأ�سكال 

من  �سكل  وهي  احلياة.  يغت�سب  الذي  املوت  مقاومة 

الت�سبث باحلياة وكره املوت »بي �سماأ للحياة  اأ�سكال 

ال �سفاء منه«)21( 

هكذا يعيدنا املوت اإىل الطفولة من جهة كون الطفولة يف 

�سعر حمجوب العياري حياة موؤجلة.وهي نقي�ص املوت. 

اال�ست�سعار  ل 
ّ
حو اأن  العياري  حمجوب  �سعرية  األق  ومن 

وحكيا  باأمانيه  للبوح  جماال  بقدومه  والتنبوؤ  باملوت 

ليومياته وجمال�سه املعّتقة بالوجد والغياب:

فاألقى  م�رشعة  وهي  املراكب  اأغوته  �سّك  ال  �ساحبي 

روحه يف املاء يتبعها.

مذ كان طفال كان يحمل يف الفوؤاد مراكبا، 

)22(
ّ
�سدفا و�سيادين..فجرا:

بل  وزيفهم،  االآخرين  ل�سلوك  الذعا  نقدا  اأي�سا  له 
ّ
وحو  

نقدا ملا ي�سود ال�ساحة االأدبية والنقدية من كذب ورياء 

ونفاق.

الواقع  ي�سود يف  نبوءة تر�سد ما  اإىل  املوت  ل 
ّ
لقد حتو

ونبوءة ت�ست�رشف ما يكون.

التذكري  ي�سري  حيث  احل�سور،  يف  الغياب  يكون  هكذا 

باملوت ح�سورا يف احلياة واالإيغال يف الراهن واملعي�ص 

الغائب من  ت�ستمّد ح�سورها  الطفولة: طفولة  اإىل  عودا 

فاقت  الذي  االأليم  الواقع  ومن  دورت��ه  دار  وقد  الزمن 

�سهادته:«لقد  ال�ساعر يف  يقل  .اأمل  الزمن  حركته حركة 

كان علينا اأن نكرب قبل االأوان«)23(

)البقية مبوقع املجلة على النرتنت(
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هذه  اأح��رف��ِك«،  على  انحنيِت  وكّلما  اأن���ِت،  »كّلما 

التي حتمل دالالت كثرية يف معناها ولغتها  اجلملة 

واأحرفها، هي عنوان كتاب �سعري لل�ساعرة اللبنانية 

يف  »نل�سن«  دار  ع��ن  حديثًا  �سدر  زوي���ن،  �سباح 

 اىل كتبها 
ّ
بريوت. وياأتي كتاب زوين اجلديد لين�سم

االأخرى التي اأ�سدرتها �سابقًا، ولي�سكل، مع تلك الكتب 

منذ  ال�ساعرة  بداأتها  التي  التجربة  مدماك  االأخ��رى، 

اأعوام كثرية. وهي جتربة لي�ست �سهلة، كانت بالن�سبة 

لل�ساعرة، حركة حمورية قالت فيها الكثري مما يعتمل 

الذي  املعنى  جماهيل  يف  يتحرك  وما  داخلها،  يف 

التي ميكن من خالله  اللغة  ، باب  االإن�سان،  قد يظّنه 

الدخول اىل اأجوبة نهائية على اأ�سئلة احلياة والوجود، 

برزت  اأو  ظهرت  واإن  ذاتها  هي  الظنون  تبقى  ولكن 

وفق �سوٍر واأ�سوٍل ومرتكزات لغوية ومعرفية جديدة.

كتاب زوين اجلديد ي�ستحق القراءة الهادئة املتكررة، 

حاجة  ة 
ّ
مر من  اأكرث  الكتاب  قراءة  تكرار  يكون  وقد 

ق 
ّ
للغو�ص يف تفا�سيل ما ترمي اإليه ال�ساعرة، وللتعم

كل  ع��ن  يغيب  ال  ال���ذي  امل�سترت  الق�سد  فهم  يف 

ن�سو�ص  تناول  حاولنا  ما  واإذا  الكتاب.  حمتويات 

جديد،  �سكل  على  نعرث  ال�سكل،  ناحية  من  الكتاب 

اأقرب اىل اىل االإبتكار. ففي  �ص لغة جديدة هي 
ّ
ونتلم

كل ن�سو�ص الكتاب، تتحرك اللغة وفق خٍط ت�ساعدي 

تتواىل فيه اال�ستعارات والت�سبيهات، وي�سل االأمر اىل 

و�سيعة  قاعدة  يبداأ من  الذي  الهرمي  البناء  ي�سبه  ما 

ة مرئية 
ّ
ف�سيحة وي�سيق تدريجيًا اىل اأن ي�سل اىل قم

باالإح�سا�ص، ورمبا اأي�سًا مرئية بالعني املجردة. هذا 

التنا�سق يف ال�سكل، جعل ن�سو�ص الكتاب تتحرك يف 

م�ساحة حرية كبرية، اإذ ال قيود لغوية، وحتى ال وجود 

النحو وال�رشف، كذلك ال وجود لزوائد يف  لقيود يف 

تالفت  ق�سد(.  ينتج عن غري  قد  )الذي  التعبريي  املّد 

ال�ساعرة وتخّطت حواجز اللغة املبا�رشة حتى و�سلت 

اللغة والكالم، وكاأنها تهند�ص  الكامل يف  ال�سكل  اىل 

اللغة باأ�سول املعنى الذي اأرادته لق�سيدتها، والعك�ص 

العالقة  اإق��ام��ة  يف  ال�ساعرة  جنحت  فقد  بالعك�ص. 

وامل�سمون،  ال�سكل  ب��ني  امل��ت��وّت��رة  غ��ري  امل��ت��وات��رة 

امل�سمون«،  هي  االأ�سكال  كثافة  القائلة«  والنظرية 

بروز  مع  ال�ساعرة،  لغة  اللغة،  داخل  يف  كثرياً  جتّلت 

تلك  اىل  ي�ساف  ال�سكل،  ه��ذا  يف  اإ�سافية  ���س��ورة 

ذروة  هو  امل�سمون  اأن  توؤكد  اأخرى  �سورة  النظرية، 
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�شباح زوين فـي

»كّلما اأنِت، وكّلما انحنيِت على اأحرفِك«

�ساعر وكاتب من لبنان

اإ�سماعيل فقيه



ال�ساعرة  ان  واأعتقد  ال�سكل.  اأي�سًا جمال  وهو  ال�سكل، 

كبري  �ساعري  وبخياٍل  معريف  وبجهٍد  جليًا  ا�ستغلت 

وبقدرة تفتي�سية)من تفتي�ص(، الإجرتاح هذه اللغة، هذا 

ال�سكل، هذا االأ�سلوب... لتكون ق�سيدتها، وعاء ال�سكل 

وامل�سمون يف اآن معًا.

ن�سو�سها،  يف  ع��ّدة  كلمات  وتكرر  ال�ساعرة  ت��ردد 

»كنِت،  مثل:  الكلمات  تلك  تظهر  ن�ص  كل  بداية  ومع 

الكلمات  هذه  وتكون  انحنت..«  كيف  ت�سكنني،  اأن��ِت، 

منعطفات خطرة يف البناء اللغوي، واأقول منعطفات، 

رغم اأنها يف بداية الّن�ص، الأنها جتاهر بخطر املعنى 

اأول الكالم، اىل خطر يرتب�ص باملعنى.  وتتوغل، من 

املنعطفات  هذه  اأرادت  يبدو،  ما  على  ال�ساعرة،  لكن 

لتفتح  ر 
ّ
وت�سو ق�سد  �سابق  عن  واملجازفة  اخلطرة 

اأول الكالم مبا ي�سبه التنبيه الذي يرفع من�سوب احلذر 

بثقة  اإليه  االإح�سا�ص  ويجذب  يلفت  اأمر  هو  وتاليًا، 

كبرية.

الكتاب هو ن�ص واحد اأو ق�سيدة واحدة مكتوبة على 

على  الق�سيدة  هذه  تتوزع  ولكن  �سفحة،  م��دى83 

لة 
ّ
اأنها مقاطع مكم مراحل واأ�سكال ميكن القول فيها 

�سكلها  خارج  ال�سكل،  هذا  خارج  تكون  اأن  ميكن  وال 

ما  جمدداً  يربز  وهنا  لكتابها.  ال�ساعرة  اأرادته  الذي 

اأ�سلفته حول ال�سكل وامل�سمون.

ال�ساعرة يف كتابها ويف ق�سيدتها؟ من  من تخاطب 

هي »كّلما اأنِت، وكّلما انحنيِت على اأحرفِك«؟ قد يبدو 

يفر�ص  �سوؤال  ولكنه  املعرفة،  ويتوخى  بريئًا  ال�سوؤال 

قارئ  القارئ،  ويجد  كّله.  الكتاب  مدى  عى  نف�سه 

الكتاب، نف�سه معنيا بال�سوؤال وجوابه، فيزداد �رشوداً 

من  يخفف  ما  على  يعرث  عّله  ال�ساعرة،  لغة  داخ��ل 

حّدة ال�سوؤال ويقرتب من حمتوى اجلواب:هل تخاطب 

ال�ساعرة نف�سها؟ هل ترمز وترمي بهذه املخاطبة اىل 

التي  هي  للمعنى؟..من  املبا�رش  الق�سد  وراء  هو  ما 

»كّلما اأنِت«؟ وهل حقًا الكلمة التي تق�سدها ال�ساعرة 

حني  ال�ساعرة  كالم  مربك  »دائمًا«؟؟  اأو  هي«كّلما«؟ 

ي�سل املتابع واملهتم اىل ذروة االأ�سئلة التي تطرحها، 

من داخل اأعماقها، اأو من اأعلى ح�سورها، ورمبا اأعلى 

من غيابها؟

ال��ذي  املعنى  داخ��ل  وا�سعًا  نقا�سًا  الكتاب  يفتح 

وامل�سترتة،  املبا�رشة  دالالتها  يف  ال�ساعرة  ت�ستهدفه 

ورغم  التف�سري.  يف  كبرياً  حيزاً  النقا�ص  هذا  وياأخذ 

فجاأة،  والتف�سري،  النقا�ص  يف  االإن�سغال  هذا  كّل  هذا، 

له 
ّ
تولد ال�سورة اأو الوم�سة التي تختزل املعنى وحتو

املدن  وعرب  رك�سِت،  »كم  مغرية:  �سعرية  اإ�ساءة  اىل 

االأر�سفة  اأنِت تخوم  الكثرية وكم، ثم بج�سدِك ر�سمِت 

التي وقفِت على عتبة  اأنِت  البيوت،  وال�سوارع وزوايا 

وذلك  كانت،  اجلبل،  وك��ان  ال�سم�ص  وكانت  الباب، 

النا�سعتان يف وهج  اأو، �ساقاِك  الذهب على اخل�سب، 

الكلمة  عندما  كنِت،  دائمًا  ال�سباح  وهج  يف  النور، 

�ساطعة  �سورة  الكلمة  بنورها  وعندما  بريقًا  لت 
ّ
حتو

املكان...«  قلب  يف  بريقه  وكيف  وجهِك  كيف  تكون، 

والنربات  ال�رشيع  ال�سوري  التتابع  هذا  )���ص74(، 

يظهر  متتابع،  مرئي  م�سهد  اأم��ام  لكاأننا  العاجلة 

ب�رشعة ويختفي ب�رشعة، و�رشعان ما يربز على �سكل 

اأ�سوات هادئة و�سارخة يف اآن معًا.

عند  يتوقف  وال  لولبيته  يف  ال�ساعرة  ن�ص  يتمادى 

اللمحة وال�سوت، اإنها ملحات واأ�سوات لها �سخو�سها 

اإنها  اخلا�سة.،  ونرباتها  اخلا�سة  وكلماتها  اخلا�سة 

املعنى،  فلك  الدوران يف  تكّف عن  لولبية متوالية ال 

وكلما ت�سارع هذا الدوران انت�رشت ال�سورة و�سارت 

�سوراً مفتوحة على نف�ٍص �رشيع واإيقاع اأ�رشع.

واإذا ما حاولنا الدخول اىل تفا�سيل امل�سمون الذي 

يتاأ�س�ص داخل ن�ص ال�ساعرة، �سنجد اأننا يف حقل من 

»االألغام« والتي تنفجر تباعًا، واإن بغري �سياق منظم. 

ال�ساعرة،  ن�سو�ص  يف  مدوية  انفجارات  ثمة  نعم، 

ل 
ّ
وحتو املعنى  يف  و�سوراً  اأ�سكااًل  تفتح  انفجارات 

ارجاء  يف  متناثرة  �سظايا  اىل  املرتا�سة  الكلمات 

كثرية  دالالت  يوّلد  ال��ذي  االأم��ر  املق�سودة،  الفكرة 

مليئة  م�ساحة  اأخ��رية،  م�ساحة  يف  ح�رشها  ميكن  ال 

باأقنية واأ�سوات واإ�سارات تتناوب على تلّقف ال�سور 

واإعادة ر�سمها وفق اأ�سول ومفاجاآت.

بعملية  تقوم  اأنها  لو  كما  ن�سو�سها  ال�ساعرة  تكتب 

ن�ساط  ويلزمها  وتدقيق،  وبحث  م�سح  عملية  معقدة، 

وثمة  ال�سعبة،  العملية  ه��ذه  واإجن��اح  الإمت��ام  كبري 

281نزوى العدد 71 / يوليو 2012 

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



مفارقة تربز حني ي�ستّد لهاث ال�ساعرة بني كلماتها، 

انبالج  دون  ي�ستكني  ال  ال 
ّ
فع جهد  عن  ناجت  لهاث 

هدف  منه،  تنطلق  ال��ذي  ال�سعري  الهدف  اأو  الفكرة 

ان  اأجل  املحو من  بقوة ح�سوره، وهو هدف  يجاهر 

تبقى الكتابة مدخاًل اىل بناء غريب يفر�ص ح�سوره 

يف هذه الهداأة الغريبة. 

تلغي  التالية  الكلمة  تكتب،  ح��ني  ال�ساعرة  متحو 

ال�سابقة،  تلغي  التالية  اجلملة  �سبقتها،  التي  ال�سابقة 

اىل  ي�سل  حتى  املحو  ن�ساط  الن�ساط،  هذا  وي�ستمر 

الكتاب  �سورة  ال�سورة،  تكون  وتكاد  مّلاحة.  مرحلة 

اأكرث مما هي  الكتابة  الداخل مبنية على فر�سية  من 

اأن ن�سو�ص الكتاب تتواىل حمواً، يختفي  اأي  حقيقة. 

ت�ستمر  القادم، وهكذا  الكالم  ال�سابق ويرتاءى  الكالم 

املحو  ودالالت  اإ�سارات  الكالم  بتلقيم  ال�ساعرة  لغة 

اىل اأن ت�سل، يف نهاية الن�سو�ص اىل حمو كامل لكل 

املكتوب واملح�سو�ص، و�رشعان  امل�سهد  د يف 
ّ
ما جت�س

ي�ستهدف  متعمد  حمو  اأنه  على  املحو  هذا  يتبّدى  ما 

الو�سول اىل نقاء و�سفاء يف ال�سورة، وكاأنها ت�ستغل 

على قاعدة تقول: »حمو ما هو قائم يفتح اأبواب الكالم 

على م�رشاعيه«، ولغة ال�ساعرة هي اأ�سا�ص هذا املحو.

ال�ساعرة، كتابة  د يف كتاب 
ّ
كتابة غري مالوفة تتج�س

من  وقادمة  غريبة  بالطبع  وهي  فريدة،  تكون  تكاد 

ق 
ّ
التعم بعد  اإال  ب�سهولة  اكت�سافها  خ�سو�سية ي�سعب 

توجهات  يف  فعاًل  ق 
ّ
يتعم ومن  ال�ساعرة.  ب�سخ�سية 

يرتك  ال  مبا  يكت�سف  وثقافتها  و�ساعريتها  ال�ساعرة 

جمااًل لل�سك اأن ال�ساعرة متاأثرة بنف�سها جيداً وتاليًا، 

بذاتها. مبعنى  ومتاأثرة  ذاتها  اأعماق  قادمة من  هي 

اآخر، ال�ساعرة هي ن�سيج ذاتها، غريبة احل�سور، غريبة 

ال�سعر واللغة والق�سيدة، تبني لعاملها ال�سعري ق�سيدة 

من وحي ح�سورها وغيابها، فال ت�سبه وال تت�سابه مع 

اأحد، تناأى �سمن خ�سو�سية متركزت داخلها باكراً.

واأخفت  ال�سعر  من  الكثري  كتابها  يف  ال�ساعرة  قالت 

الكرث من �ساعريتها، وهذا الت�سرت واالنك�ساف هما من 

الكتابة  عملية  يف  متار�سها  التي  املحو  لعبة  �سمن 

ينذر  الكتابة  عملية  اأثناء  حموه  يتم  فما  والق�سيدة، 

من�سوب  ترفع  عواقب  واأمينة،  اآمنة  �سعرية  بعواقب 

كثرياً  ال�ساعرة  تكتب  االإنتظار.  حديقة  يف  ال�سعر 

اأكرث، تكتب ح�سورها ومتحوه، تكتب غيابها  ومتحو 

ومتحوه، متحو ومتحو لتختفي اللغة نهائيًا وحت�رش 

الق�سيدة بقوة.

اإن دالالت املحو اأبلغ يف ق�سيدة ال�ساعرة، وما املحو 

ح�سورها  ح�سورها،  خارج  �ساطع  غياب  اإال  عندها 

اأرادته حمواً كاماًل ، ليحفظ عن كثب، ليمالأ ما  الذي 

هو فارغ. متحو ال�ساعرة ال�سعر بق�سيدتها كما ميحو 

العط�سان عط�سه باملاء.

ال�ساعرة وا�سحة  اللغة ووم�ساتها يف كتاب  ملحات 

جداً، واأكرث ما يف و�سوحها هو ذلك امل�سهد امل�ستمر 

الذي تقدمه بنربة خافتة اأحيانًا، وبنربات عالية يف 

داخلية  حيوية  يعك�ص  ما  االأم��ر  ويف  االأحيان،  اأكرث 

ا�ستطاعت من خاللها الداللة جيداً وجليًا على مكان 

اإحدى  يف  تقول  فهي  والعاطفي،  الزمني  ح�سورها 

ل ورق ال�سجر 
ّ
�سفحات الكتاب: »... تذكرين كيف حتو

وقت  ان��ه  حتولت.  العتيقة  النافذة  تلك  حنني  اىل 

مكانِك، هو املكان البهي يف �سورة، واأنِت كيف اجل�سد 

يف كلمة، عندما اأوقات االأمكنة العابرة م�ست«.

نهائية،  م�ساحة  اىل  ي�سل  وال  ال�ساعرة  ويطول كالم 

يبقى كالمًا حمّلقًا يف ف�ساء غريب، يرفرف بحروف 

وتتوزع  تتحرك  االأحا�سي�ص  من  �رشب  كاأنها  كثرية 

نب�ص  الروح،  تعب  اأقلها،  لي�ص  كثرية،  تاأثريات  حتت 

 االآذان.
ّ
خافق يف الل�سان والقلب، و�سمت هائل ي�سم
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يوم اعتلينا املنرب نف�سه، الأربع �سنوات خلت، لنقّدم كتاب 

»العربية والتقّدم« للباحث نف�سه، الدكتور �رشبل داغر، اىل 

ا �سادرا من حر�سي 
ّ
جمهور العربية، اأبلغت الباحث متني

النماذج  كانت  لو  اأم���وره،  يف  م�ستغل  اأو  اأدب��ي  كناقد 

كانت  الع�رشي  ال�سعر  باب  يف  اأدرجها  التي  ال�سعرية 

اأوفى، ولو كان اأ�سبعها در�سا وحتليال لغويا ؛ ذلك اأّن �سفة 

امل�ساحب  ال�سعر  حم�سها  الباحث  كان  التي  »الع�رشي« 

له،  ينبغي  كان   ،) ع�رش  التا�سع  القرن  )اأوا���س��ط  للتمّدن 

بح�سبنا، اأن ي�ستاأهل تلك ال�سفة بر�سوخ ال�سمات الع�رشية 

يف بنيانه واأ�ساليبه و�سوره ال يدانيه �سّك . 

جمّلدا  االأرب��ع،  ال�سنوات  بعد  ياأتيني،  اجل��واب  هو  وها 

»ال�سعر  ومو�سوعه  احلديث)1(،  ال�سعر  م�ساألة  يف  ل، 
ّ
اأو

الع�رشي«، وفيه ما طلبنا وزاد .

بل قل  البحثية من املعني،  الباحث يف رحلته  ينطلق   

من البدء : عنيت تكوين احلداثة يف اخلطاب العربي .

داللية،  �رشفية  عديدة،  اأوجه  على  الكلمة  يقّلب  فرناه 

مطلع  العرب،  اأح��رزه  الذي  التقّدم  بحا�سل  �سلة  ذات 

التا�سع ع�رش، وما تاله . فيوقن باأّن احلداثة لدى العرب 

بعد  ما  –غرب  بالغرب  اّت�سالهم  بف�سل  واقعا  نت 
ّ
تعي

ملوؤ�س�سات  وبنيانا  وتقنية  علما   – الفرن�سية  الثورة 

الدولة، وم�سطلحات نقدية واأدبية وغريها مما عمل 

على  علي،  حممد  منذ  العلمية،  البعثات  يف  املوفدون 

ترجمة تقريبية وغري منتهية . 

ل 
ّ
وال يكتفي الباحث بالتعيني املعجمي واملرجعي االأو

النقدي  اث 
ّ

ال��رت يف  ينّقب  ن��راه  واإمّن��ا  احل��داث��ة،  للفظة 

اىل  ثانية،  فينتهي،  احلداثة،  نف�سه عن حممول  الغربي 

اأوروبي يف  ، تنطلق من معطى  العرب  اأّن احلداثة لدى 

باإ�سباع  اإاّل  االإثبات  هذا  من  ينتهي  يكاد  وال  التعيني، 

، وال ينجو منه هابرما�ص وال مارك�ص ..
ّ
مرجعي

ي�ستقرىء  جنده  العربية،  احلداثة  اىل  انعطافه  ولدى   

يف  احلداثة  على  ي�سيء  لعّله  العربي،   
ّ

الفكري اث 
ّ

ال��رت

نات، هي من الرّثاء 
ّ
نة، بل مدو

ّ
ال�ّسعر ؛فيخرج منها مبدو

واالكتناز بحيث تكفل تبديل ال�سورة التقليدية 

التي لطاملا �سادت �ساحة النقد، على مدار قرن بكامله . 

فمن املعلوم اأنه، ما اأن اأطّل القرن الع�رشون، الثالثينيات 

على  النقدي  الكالم  ت��واىل  حّتى  منه،  واالأربعينيات 

احلداثة ال�سعرية وكاأنها ابنة زمنها الفتية، 

اأخرجت اىل الوجود من عدم .

الذي  البيئي  االإط��ار  �سه 
ّ
تفح بعد  الباحث،  ويكت�سف 

اغر�ص فيه م�سطلح احلداثة، مدى ه�سا�سة مرجعية هذه 

نة 
ّ
االأحكام النقدية، و�ساآلة �سدقيتها، ا�ستنادا اىل املدو

الباحث  مقارنة  لدى  لبمثال،  �سبيل  .فعلى  امل�ستقراأة 

بني بدايات احلداثة ال�سعرية، وح�رشها ب�ساعرين هما 

نة 
ّ
املدو وبني  املالئكة،  ون��ازك  اب، 

ّ
ال�سي �ساكر  :ب��در 

اأّن  له  يتبنّي  �سبقت هذه املرحلة،  التي  الغنية  ال�سعرية 
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�شربل داغر، فـي 

ال�ضعر الع�ضرّي : م�ضطلح بعمر النه�ضة 

�ساعر واأكادميي من لبنان

اأنطوان اأبوزيد



�سعراء عديدين �سبقوا املذكوربن باأربع اأو خم�ص �سنوات 

، اأّن احلداثة ال�سعرية تعود اىل اأوائل 
ّ
.ويّت�سح له، من ثم

الريحاين )1907(  اأمني  الع�رشين، مع حماوالت  القرن 

النرثية ال�سعرية .

ب�سّقني  وا�سحة  اإ�سكالية  للباحث  تتك�ّسف  فقط،  وعندئذ   

يح�رش  حينه  اىل  كان  التقليدي  العربي  النقد  اأّن  وهي   :

االآن  ويجزم، يف  لهما،  ثالث  ال  باثنني،  ال�سعرية  احلداثة 

حركات   
ّ
ومن��و الدولة  ب��ربوز  ه��ذه  احلداثة  بربط  نف�سه، 

ي�سّذ عن هذه  وال   . العربي  العامل  واال�ستقالل يف  ر 
ّ
التحر

ال�سواد  وه��م  ال�رشف  النقدي  التاريخ  اأت��ب��اع  القاعدة 

االأعظم، ممن توالوا على هذا املجال، بدءا بجرجي زيدان، 

واأحمد  االإ�سكندري  واأحمد  العدل  توفيق  بح�سن  وم��رورا 

ات، و�سوال اىل �سوقي �سيف، واأني�ص املقد�سي، 
ّ
ح�سن الزي

الفني، ممثال  اأتباع املذهب االرتقائي  وال يخالفهم فيها 

زمنية  ير�سمون حدودا  راحوا  كرم، ممن  غّطا�ص  باأنطون 

متقاربة لالأجتاهات ال�سعرية احلديثة . 

 اأما الت�سّدي لهذه االإ�سكالية فقد بذل الباحث جهده االأكرب 

ل ال�سبيل اىل ذلك مقاربة فّذة، واإن تكن بع�ص 
ّ
ملعاجلتها ؛ واأو

البيئة  املقاربة  هذه  وعماد  ؛  كليا  جديدة  غري  عنا�رشها 

احل�سارية –املدنية التي ا�ستولدت ال�سعر العربي احلديث اأو 

اأت له �رشوطا غري قابلة للنق�ص، من 
ّ
اأو تلك التي هي غريه، 

التمّدن، بح�سب  اأّن م�سار  . ذلك  د 
ّ
اأن ينمو ويربز ويت�سي اأجل 

منافذ  بفتح  كفيال  يكون  ما  جمتمع  يختّطه  الذي  املوؤّلف، 

لة من منط العي�ص االآخذ يف 
ّ

للفكر والتعبري والتدبري، متح�س

التقّدم، يف �سريورة خّطية ال رجعة فيها .

 اأو االأدبي مو�سوعا 
ّ

وعندئذ فقط ي�سري هذا النتاج الفكري

على �سّكته، ومندرجا يف تاريخه اخلا�ص ونوعه واأ�سله 

املدّققة  الروؤية  تلك  الكتاب،  هذا  يف  لفتني  ما  اأّن  .على 

لوي�ص  بتمحي�ص  تذّكرين  والتي  والفاح�سة،  والباحثة 

يهم 
ّ

مارين واأنطوان كومبانيون ومي�سال فوكو لدى تق�س

الفكري،  بالنتاج  بعدها  وم��ا  الو�سطى  ال��ق��رون  اآث���ار 

للبنانيني والعرب اإبان القرن التا�سع ع�رش، يف هذا ال�ساأن 

؛ فرناه ي�ستنطق، اأول االأمر، الو�سائط االإعالمية والرتبوية، 

 اجلريدة، واالأعمال 
ّ
العربي، ومن ثم االأدب  واأهمها كتاب 

ج على التعليم، 
ّ
االأدبية الناجمة عن هذين . ونراه كذلك يعر

واّت�ساعه و�سموله املراأة، بعد اأن كان حم�سورا »بالبنني«، 

على ما كان دعا اليه البيان ال�سادر عن موؤمتر اللويزة، 

الو�سائط  هذه  اىل  الباحث  .ويرى  ع�رش  الثامن  القرن  يف 

االإعالمية والرتبوية على اأنها م�ساهمة، اىل جانب اأطارها 

القرن  اأوائ��ل  منذ  اجلديد،  االأدب  ت�سكيل  يف  االجتماعي، 

 بها بطر�ص الب�ستاين .
ّ
التا�سع ع�رش، على ال�سورة التي اأقر

وت�سانيفه،  االأدب  تعاريف  يه 
ّ

تق�س الباحث  اإمعان  ولدى 

وامل�سطلحات النقدية االأدبية املّت�سلة بال�سعر على مدى 

نة كافية، اأتاحت له 
ّ
القرن التا�سع ع�رش، توّلدت لديه مدو

 
ّ

خ�ص ما  يف  دالالتها  يف  ق 
ّ
والتعم حتليلها  يف   

ّ
امل�سي

النظرة  من  له،  .فتك�ّسفت  احلقبة  تلك  يف  املتداول  ال�سعر 

نة( واقعة جديدة، قيا�سا اىل املتعارف 
ّ
املعمقة اإليها)املدو

عليه من امل�سطلحات النقدية، وهي وجود م�سطلح نقدي، 

كان ال يزال متداوال بني ال�سعراء والكّتاب، منذ ما ينيف 

كان  ما  وهو  الع�رشي«.  »ال�سعر  به  وعنيت  القرن،  عن 

�سنوات  الأرب��ع  ال�سوء،  من  بع�سا  عليه  �سّلط  قد  الباحث 

النقدي  املجال  اىل  ه 
ّ
و�سم الإحيائه  كافية  تكن  خلت، مل 

املعا�رش. 

النقد  اإغفال  عن  اأب��ان  عينه  الكا�سف  ال�سوء  هذا  ولعّل 

الذي كان  اإال بع�سه  التقليدي امل�سطلح املذكور،  العربي 

زيدان(.  )جرجي  النه�سة  بحركة  ع�سويا  اّت�ساال  مّت�سال 

مقدية  اأر���ص  على  داغ��ر  الباحث  يتقّدم  اأن  اأج��ل  وم��ن 

�سلبة، ونظرية متينة )التبيئة ( قائمة على مثّلث متكامل 

االأركان : ال�سعر، ال�ساعر، املجتمع وحركة التمّدن الالحقة 

بهما .فتبنّي له من ر�سده اآراء ال�سعراء النقدية، �سواء عرب 

املقاالت اأو التوطئات التي جعلوا ميّهدون لكتبهم ال�سعرية، 

من  لة 
ّ

املتح�س ال�سعر  �سورة  اأّن  ع�رش،  التا�سع  اأواخر  منذ 

قة، عند هوؤالء، دّلت على اأّنها �سورة ع�رشية 
ّ
�سماته املتفر

وهي  والذاتية،  والتداولية  العالئقية  اأبعادها  مبختلف 

تخالف، بالتايل، �سورة ال�سعر العربي القدمية .

ل من 
ّ
االأو الثلث  ال�سعراء، يف  الباحث نبذات  ولدى درا�سة 

ه اىل اأّن غالبية هوؤالء كطانت قد 
ّ
القرن التا�سع ع�رش، تنب

وبني  احلديثة  املدنية  عوامل  بني  االأكيدة  ال�سلة  اأقامت 

ال�سعر . واأدركت اأّن ال�سعراء تخّل�سوا من »الطريقة القدمية 

واأخذوا باأطراف ال�سعر الع�رشي« . وما زال الباحث يتقّدم، 

التحديث  ب�سائر  له  اجنلت  حّتى  ناته 
ّ
مدو مروحة  عا 

ّ
مو�س

ومتظهره يف االإنتاج ال�سعري امل�سوغ ليكون مراآة لعي�ص 

التقّدم وقوله . 

خليل  اأمثال  وكّتابا  �سعراء  اأّن  الباحث  مع  فنكت�سف 

ون، 
ّ
اخلوري، وحممود �سامي البارودي، ورزق اهلل ح�س

الزهاوي،  وجميل  العنحوري،  و�سليم  ا�ص، 
ّ
املر وفرن�سي�ص 

�سلكوا يف  اأو  قد نظموا،  اأولئك  واإن كان   . الكثري  وغريهم 

نظمهم ال�سكلي، �سبيل الوزن والقافية، فاإنهم اأر�سوا دعائم 

التجديد، �سواء بالتعبري عن العامل اجلديد، املدين احلا�سل 

ة االأديب وال�ساعر وف�سلها 
ّ
يف واقعهم، اأو يف تكري�ص ذاتي
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عن م�سار االرتهان لدوائر ال�سلطان، بف�سل ال�سحافة، اأو 

يف جتريب الكثري من اأ�ساليب الكتابة ال�سعرية مما مل يكن 

ته . 
ّ
للجمهور ِقبل به جلّدته وع�رشي

ولعّل يف ذلك الك�سف اإبانة �سارخة عن وجه الظلم النقدي 

باّتباع  اّتهموا  حني  وحقبتهم،  ال�سعراء  بهوؤالء  الالحق 

االأقدمني يف النظم، فحّق ال�سكوت عنهم اأو اإغما�ص العني 

عن �سفحتهم واأف�سالهم على احلقبة االآتية، واالنتقال اىل 

�ساحر،  ا و�رشيعا، وكاأن ب�سحر 
ّ
انتقاال فج حقبة احلداثة، 

اىل  املتهالك،   
ّ
واالّتباعي والعمودي،  القدمي  ال�سعر  من 

ن�سبة   
ّ
ت�سح وعندئذ   . الع�رشين  القرن  يف  احلديث  ال�سعر 

واملعا�رشة  احلداثة  حقبة  اىل  كلها  )ال�سعرية(  البطولة 

دون غريهما .

)املجتمع  املثّلث  ركني  عن  بالك�سف  الباحث  يكتفي  وال 

الع�رشي + ال�ساعر الع�رشي (، واإمنا نراه وعلى مدار اأكرث 

من مائتي �سفحة من املجّلد، يقّدم الدليل تلو الدليل، على 

اأّن الق�سيدة الع�رشية، وليدة املجتمع وال�ساعر الع�رشيني، 

اّت�ساق  لف�ص  ت�سميته  ا�ستحّق  حديث،  �سعري  كيان  هي 

ميّتان  وال  االّتباعية،  عن  متاما  غريبني  تاأليفية،  وبنية 

ب�سلة اىل تراث االأقدمني .على اأن حماور اهتمام الق�سيدة 

بامتياز،  ع�رشية  كانت  ال�سعراء،  اهتمام  بل  الع�رشية، 

اأما  ال�سيا�سي.  او  الو�سفي،  ام  الوجداين  املجال  �سواء يف 

على امل�ستوى االإيقاعي، ولئن التزم ال�سعراء فيها الوزن، 

فانهم مل يكفوا عن تنويع بناها :فاعتمد ال�سعراء االأ�سطر 

حينا، اقتداء باملو�سحات، وجعلوا ينظمونها على املقاطع 

ال�سعرية، ذات القوايف واالأروية املتعددة، على غرار ال�سعر 

باعتبارها  البع�ص،  وترجمه  جّلهم  قراأه  الذي  االأجنبي 

وحدات داللية، ترتابط فيما بينها برابط الوحدة الع�سوية. 

)االأخطل  ال�سعرية  احلداثة  تراث  على  للمّطلع  يت�سّنى  وقد 

مطران،  خليل  لبكي،  �سالح  اأبو�سبكة،  اليا�ص  ال�سغري، 

وغريهم (، اأن يعاين م�سداق ذلك االأثر من ال�سعر الع�رشي 

الطويلة،  االأنا�سيد  بنية  ما 
ّ
�سي وال  احلديث،  ال�سعر  يف 

واملعجم االأليف والذي يكاد يكون يوميا ...

لة االأخرية، اأخرج لنا الباحث الدكتور �رشبل داغر، 
ّ

باملح�س

والنقد،  وال�سعر  والتاأريخ  امل��دين  املجتمع  نات 
ّ
مدو من 

م�سطلحا نقديا من متاهة االإغفال واالإهمال، وهو »ال�سعر 

ما  متويته  بعد  يديه،  على  �سطوعه،  فبات  الع�رشي«. 

اأّن النقد  يقارب املائة وثالثني عاما، دليال �سارخا على 

 واجلاّد ال بّد �سانع احلّد بني العلم والربوباغندا 
ّ
املو�سوعي

الع�رشية، وهي عندنا عزيزة اجلانب قّهارة، اأحيانا.

م �سبيل العديد من النّقاد 
ّ
ولئن كان الناقد، �رشبل داغر تر�س

باالأدب  املّت�سل  التاريخ  من  بع�سا  ا�ستنطاقه  يف  قبله، 

واالأدباء، على نحو ما نراه يف عمل ال�ساعر خليل حاوي 

االأكادميي عن جربان خليل جربان، وقبله اأني�ص املقد�سي 

يه االجتاهات االأدبية يف العامل العربي احلديث، 
ّ

يف تق�س

زيتوين  علي  الدكتور  اىل  و�سوال  كرم  غّطا�ص  واأنطون 

الباحث داغر، ينفرد  البنيوي، فاإنه، اي  الثقايف  ومنهجه 

�ساملة،  مقاربة  اعتمد  اإذ  االأمداء،  اأبعد من هذه  بالذهاب 

ذات  التمّدنية  باملقاربة  ندعوها  بالتبيئة، ونحن  دعاها 

االأبعاد الثالثة :

املجتمع ال�سائر اىل متّدنه، بف�سل �سلته بالغرب، واملثّقف 

املبدع والفّنان، وال�سعر املنتج )الع�رشي(. 

حّتى اإذا جنح يف ا�ستقراء التواريخ وبع�ص عالمات التمّدن 

احلا�سلة يف زمان اجلماعة، �سانعة االأدب )�سعرا ونرثا(، 

اىل  ان�رشف  اليها،  العائدة  نته 
ّ
مدو �سالحية  من  ت 

ّ
وتثب

ان  اأج��ل  من  عليها،  الل�سانية  التحليلية  �سبكته  ت�سليط 

ي�ستخل�ص اخل�سائ�ص البنيوية لل�سعر الع�رشي . 

ىء 
ّ
ويف اخلتام، نقول اأنه ال بّد لنا، من االآن ف�ساعدا اأن نهي

مكانا ف�سيحا مل�سطلح ال�سعر الع�رشي . 

فاأهال و�سهال به يف قوامي�سنا وكتبنا النقدية واملدر�سية 

وغريها، وذلك بف�سل دعاته الع�رشيني والكا�سف 

عنه، الدكتور �رشبل داغر .
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واملعا�رش  احل��دي��ث  الفكر  يف  احل��داث��ة  م�سطلح  يتعلق 

والعقالنية.  التقدم  مبفهوم  حمدود  والال  القطعي  باالإميان 

للعامل/احل�سارات  ثنائيا  تق�سيما  ا�ستتبعه  ال��ذي  االأم��ر 

باعتبار انخراطها يف عامل احلداثة. فاإذا بنا اأمام جمتمعات 

حديثة/متقدمة/عقالنية واأخرى تقليدية/متخلفة/عنيفة.

مبعنى  مبا�رش  ب�سكل  املرتبطة  امل�ساألة  ه��ذه  اأن  ويبدو 

ال�سيا�سي  الفكر  تاريخ  يف  مهما  م�سغال  كانت  »النه�سة« 

العربي االإ�سالمي منذ القرن التا�سع ع�رش. وميكننا يف هذا 

ع�رش  التا�سع  القرن  ثالثينيات  نهايات  اإىل  العودة  املجال 

لنعرث على اأوىل التجليات الفكرية لتناول هذه الظاهرة.

الدول  من  العديد  وقبل  �رشعت  العثمانية  ال�سلطة  اإن  بل 

االأوربية يف حماولة منها لتجاوز هذا االحتالل يف اإ�سدار 

اإدراجها  ميكن  �سيا�سية  تنظيمات  اإن�ساء  على  تعمل  مرا�سم 

�سمن احلداثة الغربية.

و�سوال  الطهطاوي  اإىل  الكواكبي  من  ي�ستعاد  ال�سوؤال  وظل 

بع�رش  ي�سمى  ما  مبفكري  مرورا  االأفغاين  الدين  جمال  اإىل 

كان  فاإذا  واملداخل.  املقاربات  وتباينت  ونخبها  النه�سة 

»طائع  يف  الكواكبي  على  طغى  ال��ذي  هو  ال�سيا�سي  الهم 

اال�ستبداد«، فقد ان�سغل بالهم ال�سيا�سي وحاول التوفيق بني 

الدميقراطية منوذجا للحكم حديثا وال�سورى �سكال و�سلوكا 

اأن  )النظر(  اإ�سالمية، »وقد ظهر يف هذا  وممار�سة تاريخية 

اأي  الدميقراطية،  االإدارة  اأ�سول  على  موؤ�س�سة  االإ�سالمية 

العمومية وال�سورى االر�ستقراطية اأي �سورى االإ�رشاف«.

فاإنه تداخل مع بع�ص اجلوانب التعليمية واملعي�سية عند خري 

الدين التون�سي الذي كان كتابه »اأقوم امل�سالك« مو�سوعه 

قامت  التي  القانونية  لالأ�س�ص  ا�ستخال�ص  هو  اإمنا  االأول 

عليها نظم الدول االأوروباوية يف القرن التا�سع ع�رش« ولئن 

غلب على مو�سوع مقدمة الكتاب وف�سوله  احلكم ال�سيا�سي 

»�سيا�سة املمالك وح�سن االإمارة وما ميكن به اإ�سالح اأحوال 

امل�سلمني من اقتبا�ص النظم التي ظهرت جناعتها يف بلدان 

احلكم  نظام  على  انفتح  عنده  ال�سيا�سة  لفظ  فاإن  اأوروب��ا« 

فات�سل  املجتمع،  �سورة  هو  ال��ذي  الدولة  وهيكل  عامة 

الرثوات  العلوم واملعارف وال�سناعة وازدهار  عنده بتقدم 

املادية واالقت�سادية وتنظيم املدار�ص واجلند... 

متايزا  عبده  حممد  وتلميذه  االأفغاين  الدين  جمال  اأن  اإال 

عن غريهما، بناء مت�سور اأ�سمل، كان متميزا باالأ�سا�ص يف 

ثماره  تزال  ال  واإيديولوجي  و�سيا�سي  فكري  تيار  تاأ�سي�ص 

تينع كل يوم وهو التيار ال�سلفي. 

يثري م�سطلح �سلفي اأو تيار �سلفي م�ساكل جمة، الأنه يحتمل 

هو  ما  لكل  نعتا  عادة  ي�ستعمل  فهو  وفهم.  تاأول  من  اأكرث 

املا�سي،  اإىل  ملتفتا  يفكر  فكر  كل  لو�سف  اأي  ما�سوي 

معتربا اإياه اأهم من احلا�رش، بل واإن يف هذا املا�سي ما هو 

كفيل بحل كل اإ�سكاليات احلا�رش وماآزقه، وت�سبح ال�سلفية 

على  املا�سي حكما  تفكري جتعل من جتارب  اآلية  ثمة  من 

الديني  الفكر  على  لي�ص  ثمة،  من  وتنفتح  احلا�رش،  �سواهد 

االأخرى،  االإيديولوجية  التفكري  اأمناط  كل  على  بل  فح�سب، 

وميكن لنا اأن جند تبعا لذلك �سلفية قومية، و�سلفية م�سيحية 

وحتى �سلفية مارك�سية.

تقليدي  فكر  لكل  مرادفا  �سلفي  لفظ  ي�ستعمل  اأن  كما ميكن 

يفتقر اإىل تقومات التفكري العقالين والنقدي، فت�سمل ال�سلفية 

اأمناطا خمتلفة من املدار�ص االإيديولوجية واحلزبية، وفئات 

التفكري هو  النمط من  و�رشائح اجتماعية خمتلفة، الأن هذا 

الغالب يف االأعم على عمود النا�ص.

»املوقف  باعتبارها  لل�سلفية،  ثالثا  مفهوما  بذلك  ويتبلور 

اأ�سحابه- اإىل  –فيما يعتقد  النظري« االإيديولوجي املتحد 

بلورة روؤية اإ�سالمية اأ�سيلة متاما لق�سايا الوجود واالإن�سان 

ظروف  من  انطالقا  وذلك  والتاريخ،  املجتمع  ملع�سالت 

املرحلة الزمنية الراهنة«.
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التداخل بني 

الديني وال�ضيا�ضي

باحث واأكادميي من تون�ص

املهدي عبد اجلواد



الن�سف  اأوىل يف  ارها�سات  ال�سلفي«  »التيار  هذا  لقد ظهر 

ملا  بديال  ت�سورا  م�سكال  ع�رش،  التا�سع  القرن  من  الثاين 

ال�سام. وهما  النه�سة عند م�سيحيي  كان ينادي به خطاب 

نه�سا مهمومان »ب�سوؤال النه�سة« يف عالقة بالفكر الغربي 

العلماين  الليربايل  التيار  كان  واإذا  احلديثة«.  و»احلدثية 

طه  اإىل  و�سوال  مو�سى  و�سالمة  ال�سيد  لطفي  مثله  ال��ذي 

ح�سني، كان يعتقد يف �رشورة االقتبا�ص الكلي من املدنية 

االأوروبية، فاإن التيار ال�سلفي طرح م�سكال اآخر من التعامل 

منبهرا  يبدو  ما  فبقدر  »بالتوفيقي«.  ننعته  اأن  لنا  يجوز 

املا�سي  اإىل  من�سدا  يظل  الغربيني  والرقي  القوة  مبظاهر 

دار�ص  جمد  بني  املواءمة  اأ�سكال  عن  يبحث  فهو  املجيد، 

النه�سة،  �سبيل  منريا  مثال،  الطهطاوي  يقول  واف��د،  واآخ��ر 

ومنهاجها : »التم�سك بال�رشع، وممار�سة العلوم واملعارف، 

البالد  وا�ستك�ساف  وال�سناعة،  والتجارة  الفالحة  وتقدمي 

التي تعني على ذلك، واخرتاع االآالت واالأدوات«. ويف كالم 

الطهطاوي نزعة تلفيقية وا�سحة، »فالتم�سك بال�رشع« ورد 

التداويل  التوزيع  اأن  اإذ  الكلفة،  نزع  من  نوعا  احلقيقة  يف 

اأوروبا، من  املدنية كما عرفتها  اأ�سباب  يركز على  للكالم، 

وحتى  والتجارة  والفالحة  والعلم  ال�سناعة  باأمور  اهتمام 

اال�ستك�سافات الكربى. فالطهطاوي يدرك اأن اأ�سباب املدنية 

واأبعادها  احلياة  من  الدنيوية  العملية  اجلوانب  يف  تكمن 

متثل  عن  يعجز  فيه،  ال�سلفي  العقل  لكن  والتقنية،  املادية 

مدنية بعيدة عن االإ�سالم، فكانت املجلة مفتحة »بالتم�سك 

بال�رشع« دون تف�سيل.

بني  املقابلة  بهذه  ال�سلفي،  النهو�سوي  اخلطاب  و�سيهتم 

والغرب  م�ستقال  كامال  كيانا  عنده  يح�رش  الذي  االإ�سالم 

الن�رشاين،  احلزب  فهو  االأبعاد.  متعدد  عنده  �سيكون  الذي 

مثلما هو ال�ساأن عند حممد عبده يف »االإ�سالم والن�رشانية« 

وهو الغرب الكافر امللحد، مثلما هو االأمر عند جمال الدين 

االأفغاين يف »ر�سالة الرد على الدهريني« ولكنه اأي�سا غرب 

التقدم واحل�سارة مثلما هو االأمر عند خري الدين التون�سي يف 

»اأقوم امل�سالك يف معرفة اأحوال املمالك« اأو عند الطهطاوي 

يف »تلخي�ص االأبريز يف حما�سن باري�ص«.

ال�سلفي  اخلطاب  نظرة  درا�سة  بحثنا،  مو�سوع  لي�ص  والأنه 

اإىل الغرب، فاإننا لن نهتم بغري م�ساألة التداخل بني الديني 

للم�ساألة  ال�سلفيني  املفكرين  نظرة  اأي  فيه.  وال�سيا�سي 

العلمانية يف الغرب واملوقف منها، وكيفية ت�سورهم لهذه 

العالقة يف »االإ�سالم«، نروم من خالل ذلك ك�سف البنية التي 

�سيوؤ�س�ص عليها عالل الفا�سي باعتباره مفكرا �سلفيا متاأثرا 

زمنيا على هوؤالء الرواد، نظرته اإىل امل�ساألة العلمانية.

هو  ال�سلفي  اخل��ط��اب  ك��ل  يف  الثابت  امل�سرتك  اأن  على 

التعامل مع االإ�سالم باعتباره ثابتا. م�سرتجعني جملة من 

ال�رشديات التي �ستظل عالقة بكل اخلطاب ال�سلفي يف يومنا 

هذا. فامل�سلمون كانوا اأ�سياد العامل و»خري اأمة« يوم كانت 

وتفا�سيل  امل�سلمني  �رشايني  يف  ت�رشي  االإ�سالم  تعاليم 

�سواء  النا�ص  ف�سل  واملنحرف،  الدخيل  جاء  ثم  حياتهم، 

من  املجددين  على  يفر�ص  الذي  االنحطاط  فكان  ال�سبيل 

امل�سلحني يف االأمة النهو�ص والتكفل بالدعوة اإىل االإ�سالح 

ال�سلفي  للتفكري  املالزمة  ال�رشدية  وهذه  البدع.  وحماربة 

التاريخ وحيثياته من  تلغي  بديهية  االإ�سالحي ت�سدر من 

التجربة االإ�سالمية كما ح�سلت فعال طيلة اأربعة ع�رش قرنا.

منوذجيا  اإ�سالما  لنف�سها  لتجعل  املنابت،  على  تتكتم  اإنها 

مثاليا، بو�رش يف حياة الر�سول ويف الفرتة الق�سرية الالحقة 

عليه، اأي خالل اخلالفة الرا�سدة، وتنتهي بحدود مقتل علي 

�سنة )40 ه�(.

اجل��ذور  اإىل  ب��ذل��ك  ي��ع��ود  ال�سلفي-  اخل��ط��اب  اأي  وهو– 

لي�ستدعيها ل�سببني، االأول حمائي، فعنف اللحظة التاريخية 

باالأ�سول  االنتماء  اإىل  دفعاه  املتحدي  االآخ��ر  وج��ربوت 

�سليل  والثاين  امل�ستهدفة،  الهوية  على  حفاظا  واجل��ذور 

جمد  باإقامة  الغربية  املدنية  �ساأن  من  التقليل  وهو  االأول 

الت�سور، وهو  اآخر خمالف لها، حتى واإن كان يف م�ستوى 

اإحيائي، يبعث املا�سي كيانا تاما كامال دون عملية تفكري 

فيه، حماوال اإ�سقاط جتربته على احلا�رش.

اإىل اجلذور، ال الإحيائها بل لن�سائلها.  اإذن، بالعودة  علينا، 

ال  القراءات  واإىل  لن�ستنطقها  بل  لن�رشدها  ال  االأحداث  واإىل 

لنتلوها بل لنتاأولها.

مبقولة  ي�سمى  م��ا  يف  ال�سلفية  امل��ق��ارب��ات  ك��ل  ت�سرتك 

»اأنها  خ�رش  عادل  االأ�ستاذ  يرى  التي  االأ�سل«  »ا�ستعادة 

على  احلقيقة  يف  املقولة  هذه  وتتاأ�س�ص  امل�ستحيالت«  من 

النهو�سوي«  ال�سلفي  »الفعل  انبناء  يف  حتكمت  تفكري  اآلية 

وكيفيات ا�ستغاله.

لقد نه�ص »الفعل ال�سلفي« على ميثيولوجيا موؤ�س�سة، �ساأنه 

يف ذلك �ساأن كل اخلطابات التقليدية، فقد اأثبتت الدرا�سات 

ليفي  كلود  بها  ق��ام  التي  تلك  خا�سة  االنرتوبولوجية 

�سرتاو�ص.

موؤ�س�سة  اأ�ساطري  اإىل  دائما  والثقافات  االأمم  ظهور  وخ�سع 
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متنح اأفرادها منزلة  يف الكون اإنها »ن�سق تف�سريي و�سفي 

ومنها  غريها[  ]عن  ومتيزها  وتعينها  املجتمعات  يحدد 

ي�سمى االإن�سان م�رشوعية وجوده يف الكون«.

اأو ال�رشديات وفق  وت�ستغل املجتمعات على هذه االأ�ساطري 

طرائق تختلف من زمن اإىل اآخر وت�ستح�رشها يف كل اأزمة 

بني  الدائمة  ال�رشاع  حاالت  الهوية،  باأزمة  ونق�سد  هوية، 

تلونات املجتمع نف�سه او بني االأمة وغريها من االأمم.

ال�سيا�سي  ال�رشاع  يتحول  الداخلية،  ال�رشاع  حاالت  ففي 

واالجتماعي اإىل �رشاع م�رشوعية ت�ستدعي فيه ال�رشديات 

وقد  م�رشوعيته،  ال�رشاع  اأط��راف  اأحد  الإك�ساب  املوؤ�س�سة 

واملذاهب  الفرق  بني  ال�رشاعات  يف  �رشيحا  ذلك  جتلى 

االإ�سالمية على طول التاريخ العربي االإ�سالمي. فالقرابة اإىل 

الر�سول مثال كانت جواز عبور اإيديولوجي اأك�سب الكثري من 

الدول م�رشوعيتها«.

اأما يف حاالت ال�رشاعات اخلارجية عندما تكون االأمة يف 

خطر فاإن ا�ستح�سار رمز املوؤ�س�ص وما يحاط به من هاالت 

اأ�سطورية خارقة، ميثل �سبيال للنجاة. ويلوذ النا�ص بق�س�ص 

االأ�سل عله يعيد املعجزة من  الذي تبني  العجيب واخلارق 

بدئه«.

ت�ستمد  اإذ  بعدين،  وفق  احلقيقة  يف  تت�سكل  االأمة  هوية  اإن 

ون�سوئها«  »خلقها  كيفيات  اأي  الطبيعة  من  بدءا  وجودها 

خارقون  اأ�سخا�ص/اأبطال  يتكفل  اإذ  الثقافة،  من  وثانيا 

بتحديد القيم العليا لالأمة.

هذه  اإمن��اء  باإعادة  النه�سة«  »عمل  تكفل  احليز  هذا  ويف 

على  النه�سوية  اخلطابات  كل  ان  نزعم  ونحن  ال�رشديات. 

اختالفها ال�سكلي هي يف جوهرها خطاب واحد يتزياأ باأكرث 

من قناع.

ينه�ص اخلطاب احلديث، كما ر�سد ذلك االأ�ستاذ احلداد يف 

االإ�سالح«  وا�سرتاتيجيات  العنف  ن��زاوات  االإ�سالم  كتابه، 

منوال  على  القائمة  النمطية  الت�سورات  من  جملة  على 

�رشدي تتم ا�ستعادته با�ستمرار، وهو االأمر الذي جعل الوعي 

على  قائما  االإ�سالمية  العربية  الثقافة  يف  ال�سائد  الثقايف 

عملية مراكمة ال تاريخية ت�ستثنى فيها حلظة التاأ�سي�ص من 

الذي  الرئي�ص  املدخل  اعتقادنا  يف  وهو  النقدية.  امل�ساءلة 

�سي�سمح لنا بر�سد عالقة الديني بال�سيا�سي ظاهرة تاريخية 

واآفاق  االأمة  تاريخ  يف  ونتائجها  واأ�سبابها  جتلياتها  لها 

نه�ستها وحدودها.

فقد حر�ص العقل الفقهي على اإحداث تق�سيم منطي لالأ�سياء 

للم�ساءلة  قابل  غري  بعبارة  الالتعدي  التوارث  بفعل  حتول 

اإن�سانيتان  كونيتان  ظاهرتان  والعقيدة  االإميان  اأن  مفاده 

الدين  ف��اإذا،  للدرا�سة  قابل  وحده  التاريخ  واأن  مطلقتان. 

حال  ال�سيا�سة  واإذا  فيه  يفكر  ال  البيئة  منط/ميثولوجي/ 

حالة يف التاريخ ودن�سه.

وفيما توؤكد هذه ال�رشديات اأن التاريخ االإ�سالمي كان تاريخ 

االنحراف عن االأ�سل النموذج ومن هنا االإ�سالح، نراها يف 

اأخرى تتم�سك بكون التاريخ االإ�سالمي كان  موا�سع كثرية 

اأن  اأو  ينف�سالن.  ال  وال�سيا�سة  الدين  اأن  على  دليال  دائما 

العلمانية ظاهرة م�سيحية غربية ال جذور لها يف احل�سارة 

العربية االإ�سالمية.

معيارية  بطريقة  تتعامل  التي  النه�سوية  ال�رشدية  ت�سكت 

العالقة  عن  ال�سيا�سة  او  والتاريخ  الدين  بني  م�رشوخة 

اأحد عن�رش  »كان  الدين  اإن  بينهما.  املحاينة  على  القائمة 

التاريخ  الديني... ومل يكن  امل�ستوى  نظام ح�ساري جتاوز 

جدلية  كان  بل  عنها،  انحرافا  وال  الدين  لر�سالة  الفعلي 

معقدة بني عنا�رش عديدة لي�ص الدين اإال بع�سها«.

وعملية احل�رش التاأويلي يف تاريخية هذه العالقة اجلدلية 

اأكرث من �رشورية. فلي�ص الدين ما انوجد يف كتب الفقهاء 

النمطية  احلكاوى  تلك  غري  هو  اإذ  واالأخبار،  ال�سري  ورواة 

الب�سيطة. اإذ اأن التاريخ ال�سيا�سي نف�سه جزء من تاريخ الدين، 

اإذ اأن الكثري من االجتهادات ال�سيا�سية احلادثة بفعل منطق 

يف  متجاوزين  احلكام  ت�رشف  اإذ  جراأة  اأكرث  كانت  الدولة 

اأحايني كثرية منطية الت�سور الديني الفقهي مثل »التوقف 

الطموح  الدين احلق، الأن هذا  النا�ص يف  ادخال  عن طموح 

يتعار�ص وا�ستقرار الدولة �سيا�سيا وماليا«.
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فـي دللة العنوان 

يتكون عنوان رواية )اأنثى مفخخة( من جملة ا�سمية يف 

حالة التنكري ويف ذلك دالالت متنوعة، فاختيار مفردة 

اأنثى بدال من امراأة يعني االإطالق واالنتماء اىل الطبيعة 

البكر بديال عن مفردة )امراأة( التي تنتمي اىل �سناعة 

حني  يف  املجتمعي،  بالتدجني  عالقة  لها  جمتمعية، 

تنفلت مفردة االنثى من هذا التدجني، وتنطلق حرة يف 

ف�ساء الطبيعة التي ت�سمها اىل افراد جن�سها من االناث 

املفردة،  تنكري  وياأتي  الوا�سعة،  احليوانية  اململكة  يف 

الداللة  يف  اأو�سع  واأفق  ف�ساء  يف  املفردة  هذه  لي�سم 

واالإيحاء .

ومن داللة العنوان نالحظ ، اأن �رشد احلدث يف الرواية 

يحتكم اإىل هذه الداللة، حيث متحى احلدود االجتماعية 

الذاكرة اجلمعية  التي تر�سخت يف  والطبقية والطائفية 

على  تقررها  التي  هي  لالأنثى  ذاتية  حرية  باجتاه 

املتحكمة يف  االنثوية  الداخلي ورغباتها  نب�سها  وفق 

التي  التابوات  لكل  مق�سود  بالغاء  اال�سا�سي  بنائها 

وبهذا  واح�سا�ساتها،  ال��ذات  دواخ��ل  عن  بعيدا  تكونت 

املعنى،  هذا  لينري  )مفخخة(  اجلملة  خرب  ياأتي  املعنى 

باالجتاه الذي يعنى بالتمرد وع�سيان كل اأمر ال يلبي 

هواج�ص الذات االنثوية، ثم رف�سه ب�سكل عدائي �رشيح، 

وتوؤكد  واخليبة،  لالإحباط  �سببا  ك��ان  اذا  خ�سو�سا 

العبارات املثبتة على الغالف االأخري للرواية هذا املعنى 

الرواية  يف  الرئي�سية  ال�ساردة/ال�سخ�سية  ت�رشح  حني 

يف  خلقت  واخليبة  االإحباط  م�ساعر  بان  بذلك)اعرتف 

من  اأنني  لو  متنيت  �رشيرة  ورمبا  �سوداء،  اأفكارا  بايل 

فجر مركز التجارة العاملي يف احلادي ع�رش من اأيلول 

واملجروحني  لليائ�سني  عيدا  يومها  وليكن  )�سبتمرب(، 

واملجانني .ولتكن كل هذه الكوارث واحلروب يف العامل 

نتيجة لف�سلي العاطفي (، فهي بهذا املعنى مفخخة بكل 

عنوانات الرف�ص والتمرد، وتعتقد باأن ف�سلها العاطفي، 

ال يعني ف�سال ذاتيا بل ف�سل للجماعة التي تنتمي اإليها 

وا�سعة  فئة  وهم  واملجانني(  واملجروحني،  )اليائ�سني، 

من الب�رش، بل هم اأغلبية !!

ال�رشد، ويف  النظر هذه، يف حركة  ات�سحت وجهة  وقد 

وال�سواخ�ص  للمدن  الو�سفية  وامل�ساهد  احل���وارات 

ال  ا�ستطرادي،  داخلي،  ذاتي  �رشد  خالل  من  املكانية، 

هذه  وبني  املتاأزمة،  الذات  اأعماق  بني  بالعالقة  يعنى 

وال  مقطعة  وغري  مت�سقة  �سياقات  ذات  فهي  احلركة، 

يكتنفها التذبذب اأو احلذف �سواء يف �رشد احلدث اأو يف 

كرنولوجية  متوالية  وفق  على  بني  الذي  الزمن،  بنية 
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اأمرية امل�شحي فـي

اأنثى مفخخة .. نفي الذات فـي ف�ضاء بديل

ناقد من العراق

جميل ال�سبيبي 



بني ما�ٍص مبهج بعالقاته احلميمة وبني حا�رش كئيب 

االأ�سئلة  واج��رتار  الهواج�ص  �سوى  فيه  اأفق  ال  وحزين 

غري املجدية، وبني هذين البناءين، تتك�سف ال�سواخ�ص 

مبهجة  م�سيئة،  ك�سواخ�ص  م��رة  نف�سها  املكانية 

على  موح�سة  كئيبة  ومرة  الذات  انفتاح  مع  بعالقتها 

وفق نف�ص العالقة، وكل ذلك من اجل اإ�ساءة الثيمة التي 

كتبت الرواية من اجل اإ�ساءتها، وهي ثيمة مو�سوعية 

وذاتية حتتاج فعال اإىل عناية خا�سة من قبل الروائيني 

والنقاد والكتاب عموما، وهي ثيمة اأو مو�سوعة املراأة 

التابوات  من  يحيطها  وما  املعا�رشة  جمتمعاتنا  يف 

ما  لها  كاإن�سانة  الطبيعية  احلياة  عليها  حترم  التي 

اأو  ينكرها  اأن  الأحد  اإن�سانية ال يحق  للرجل من حقوق 

يقيدها بقيود اأو قوانني جائرة جمحفة .

املراأة  بحرية  امل�سحي(،  )اأم��رية  الروائية  اعتنت  لقد 

حياتها  مقومات  ا�ستقت   ، التي  املعا�رشة  حياتنا  يف 

ويف  والتجارية  امل�رشفية  وتقنياتها  مدنها  وعمارة 

كل مرافق احلياة من التقدم الب�رشي العا�سف ، ولكنها 

وقفت متجربة �سد ا�سرتاك املراأة يف احلياة املعا�رشة، 

التي تدعي رعاية  خ�سو�سا يف املجتمعات املحافظة 

الرتاث الديني والقومي واحل�ساري لالأمة !!

ماذا ت�ستطيع روائية تعي�ص يف جمتمع يفر�ص قوانني 

�سارمة على حترك املراأة، وي�سع كوابح ال حد لها �سد 

املمار�سة االعتيادية حلياتها، وي�سادر كل طموح لها 

يف حياة اإن�سانية طبيعية ان تفعل؟؟!!.

لقد ف�سلت الروائية اختيار )النفي( تقنية روائية، الإنارة 

مبفردة)اأنثى(  مفردة)امراأة(  ا�ستبدلت  .فقد  الثيمة  هذه 

جتري  ان  ميكن  ال��ذي  الطبيعي  املكان  نفت  ثم  اأوال، 

ال�سعودية(  االأر�ص  )مكان يف  الرواية  اأحداث  فيه �رشد 

مبكان بديل هو بريوت ومدينة ميامي يف والية فلوريدا 

االأمريكية ثانيا، كما نزعت عن ال�سخ�سية الرئي�سية يف 

الرواية انتماءها الديني وا�ستبدلته بدين اآخر )م�سيحي( 

الرواية  يف  الرجل  �سخ�سية  ديانة  على  اأبقت  حني  يف 

وجن�سيته )�سعودي م�سلم، من مدينة اخلرب، متزوج من 

م�سيحية  لبنانية  واأم  �سعودي  اأب  من  �سعودية،  ام��راأة 

بينهما:  م�سريية  عالقة  عقدت  ذلك  وخ��الل  مطلقة(، 

متنورة،  عائلة  من  لبنانية  )م�سيحية  /مرياي  االأنثى 

ال�رشد يف  اأ�سلها من مدينة جبيل، وت�سكن يف حا�رش 

الكهربائي  التيار  )انقطاع  حيث  ببريوت  اال�رشفية 

الر�سا�ص  طلقات  واأ�سوات  املالجئ،  يف  واختباءنا 

) الرواية  من  �ص21  والقن�ص  والتفجريات  والقنابل 

حا�سلة على �سهادة يف الهند�سة املعمارية ثم �سهادة 

اأمريكا يف الت�سميم الهند�سي،  ماج�ستري ودكتوراه من 

اأبوها طبيب جراح ( .

دللة نفي مكان احلدث

من اأجل اإ�سفاء دالالت عميقة تختار الروائية ال�سعودية 

اأح��داث  ل�رشد  رئي�سيا  ف�ساء  ب��ريوت  امل�سحي  اأم��رية 

بريوت  تبدو  البداية  ومنذ  مفخخة(،  )ام��راأة  روايتها 

�سخو�سها  مبعظم  م�سيحية  مدينة  الرواية  ف�ساء  يف 

مرياي  بابتهاالت  املتمثل  الديني  وتراثها  واأحيائها 

واأمها وعائلتها حني متر مب�ساعب حياتية، اإ�سافة اإىل 

البطلة  عائلة  بها  تتمتع  التي  املت�ساحمة  النظر  وجهة 

مرياي، يتيح لها حتركا حرا يف هذا الف�ساء امل�ساك�ص 

املحكوم باحلرب االأهلية .

مدينة  ولي�ص  ف�ساء،  الرواية  يف  تظهر  بريوت  ومدينة 

الطائفي  واالح���رتاب  والتناق�سات  بال�سكان،  اآهلة 

على  وتاأثريها  احلرب  �رشا�سة  عن  عامة  اإ�سارات  عدا 

�سخ�سية مرياي وعائلتها، وهي يف الرواية ا�سم الإحياء 

حمددة واأماكن �سياحية عامة ك�)�سخرة الرو�سة، ملتقى 

الع�ساق واليائ�سني، وال�سكارى، واملغامرين، والباحثني 

عن حلظة هدوء جتمع النا�ص بكل األوانهم وم�ستوياتهم 

التفا�سيل  تبدو  وبذلك  للت�سوق،  ومتاجر  ومقاه  �ص5( 

القليلة عن املدينة وكاأنها تفا�سيل بعني �سائح خبري ، 

وكذلك احلال مع مدينة ميامي كف�ساء مكمل لبريوت يف 

رحلة الع�سق بني البطلة وال�سعودي وليد .اذن فاملدينة 

امل�سماة بريوت هي ف�ساء للحدث يحفز ال�رشد وينميه 

باجتاه انفتاح املدينة على اآفاق غري متوفرة يف معظم 

املدن العربية، وقد امتاز هذا االختيار للف�ساء الروائي 

مفخخات  عن  االإع��الن  (اإمكانات  ببريوت  امل�سخ�ص) 

االأنثى مرياي التي ا�ستثمرت ف�ساء احلرية الن�سبية يف 

اإطالق ت�ساوؤالتها واأحالمها و�سكوكها واأحزانها .

مفخخات الأنثى

ال�سخ�سية الرئي�سية يف الرواية )مرياي(متتلك مقومات 

تقرر  التي  فهي  بقوانني،  املن�سبطة  غري  احلرة  احلياة 

وعنادها  باإ�رشارها  عائلتها  على  وتفر�ص  تريد  ما 
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اال�ستجابة ملطالبها، كما اأن اأجواء بريوت ع�سية احلرب 

�سوى  قانون  فيها  يتحكم  ال  �سائبة  لبنان  يف  االأهلية 

مما  �سيئا،  تفعل  ال  التي  اال�ستنكارية  النا�ص  نظرات 

ي�سمح ملرياي االأنثى اأن تفعل ما ت�ساء، فهي جتل�ص يف 

من  كاأ�سا  يل  يجلب  )اأن  النادل  من  فيها  تطلب  مقهى 

النبيذ وعلبة �سجائر�ص12(وهي تتخذ قرارها بال�سفر 

)اتخذت  اأهلها  معار�سة  من  الرغم  على  اخل��ارج  اإىل 

احد  ي�ستطع  ومل  ميامي  اإىل  بال�سفر  النهائي  ق��راري 

اإقناعي بالعدول عنه �ص38(ومرياي ال ينق�سها �سيء 

تريد  ما  وتفعل  ت�ساء  من  وتقابل  بحرية  تتحرك  فهي 

وهي ترف�ص من يتقدم لها بالزواج الأنها توؤمن ب�سعار 

اأنها  تبدو  بحيث  ...�ص107(  الزواج  اأتزوج ملجرد  )لن 

لي�ست بحاجة اإىل رجل، واأنها تت�رشف ت�رشف االأنثى 

التي ال تقبل باأي ذكر ويف اأي وقت، ولكنها حاملا ت�سعر 

برغبة االأنثى اإىل ذكر فانها تندفع بقوة لتحقيق رغبتها 

يف االمتالك �ساأنها �ساأن االإناث يف الطبيعة، وبو�سائل 

م��رياي  تبدو  املعنى  وب��ه��ذا  ق�رشية،  ولي�ست  انثوية 

امنوذجا متطرفا لالنثى املتمردة التي ال يحكمها �سوى 

االنوثة  معنى  خارج  لذلك  وهي  ورغباتها  هواج�سها 

يف �سكلها املتج�سد يف امراأة م�سيحية او م�سلمة او من 

اأن املراة حتى يف املجتمعات  اأي دين وطائفة، ب�سبب 

مرياي  حال  هو  كما  منفلتة  حرية  متتلك  ال  املتطورة 

غري  ومزاجها  ت�رشفاتها  تبدو  ولذا  الرواية،  هذه  يف 

حتقق  املعنى  وبهذا  اعراف  او  قوانني  باية  حمكومني 

لها كل ما تريد، فقد وجدت الرجل الذي تريد يف ميامي 

املاج�ستري  على  للح�سول  اإليها  االأوىل  �سفرتها  يف 

حني قابلت هناك ال�سعودي وليد )التقت عيناي عينيه 

ف�سعرت ب�سحنة كهربائية ت�رشي داخل ج�سمي .نظراته 

�سحر  اأم��ام  و�سقطت  الوريد  اإىل  الوريد  من  ذبحتني 

ابت�سامته ).....( فرطت دقات قلبي عن اإيقاعها املعتاد 

ياأتي  فار�سا  به  اأحلم  من  وجدت  باأين  يخربين  وقلبي 

وعلى  ���ص13(.  معه  وياأخذين  االأبي�ص  ح�سانه  على 

م�سلم  رجل  وبقناعات  متجوز  انه  معرفتها  من  الرغم 

الت�رشيح  وعدم  لها  اإهماله  من  الرغم  وعلى  حمافظ، 

ال�سعودية، كل ذلك مل  اإىل  لها بحبه ثم �سفره املفاجئ 

)لقد �سنعت من جنوين  التعلق به و�سعارها  يثنها عن 

ق�سة حب خرافية وم�ستحيلة �ص 34(كل ذلك ي�سري اأنها 

اأنثى مفخخة مبا يتجاوز طلبات واأحالم املراأة العربية 

املعا�رشة، فهي يف الرواية، متتلك كل املقومات التي 

يتمتع بها الرجل احلر: احلرية يف العمل، التنقل وال�سفر، 

ال�سعر  وق�سات  املالب�ص  ارتداء  احلياة،  �رشيك  اختيار 

وكل ما يتعلق مبو�سات الن�ساء، واأخريا مت�سكها بالذكر 

على  به  االق��رتان  على  واإ���رشاراه��ا  )وليد(  تريد  ال��ذي 

والتحفظ  الرتاث  تخوم  من  وقادم  م�سلم  انه  من  الرغم 

يتعلق  فيما  خ�سو�سا  الب�رشي  التقدم  جمريات  من 

للمراأة وغريها. كل  املن�سبطة  ال�سخ�سية غري  باحلرية 

العربية  املراأة  تعي�سه  واقع عام  ذلك يكر�ص كناية عن 

وبالتخ�سي�ص املراأة يف املجتمعات العربية املحافظة 

على  مقيا�سا  امل��راأة  حرية  م�سادرة  من  جتعل  التي 

درجة انتمائها اإىل موروثها الديني، وتغ�ص النظر عن 

جرائم مروعة يحرمها املوروث الديني كل ذلك ي�سي به 

وهي  وانعطافاتها  ال�رشد  حركة  تفا�سيل  مع  العنوان، 

غري  كيانني  بني  الغريبة  العالقة  هذه  باإطالة  ت�رشد 

متكافئني من الناحية االجتماعية واالنتماء احلياتي .

نفي الذات 

اإن اإجراء ا�ستبدال بني االأمكنة الروائية وال�سخو�ص �سوف 

مع  بالعالقة  الرواية  هذه  قراءة  ا�ستكمال  على  تعيننا 

ثريا العنوان ذي الدالالت الرثة، االإجراء االأول ا�ستبدال 

مدينة اخلرب ببريوت، حني اأ�سبحت بريوت ف�ساء يحمل 

تطلعات االأنثى وهي توؤ�س�ص حلريتها وبناء �سخ�سيتها، 

لالأنثى،  موؤقتا  مكانا  اخلرب،  مدينة  اأ�سبحت  حني  يف 

وهي معادلة معكو�سة متاما، فالعنوان يوؤ�رش على عك�ص 

ذلك، فاالأنثى املفخخة باحتياجاتها واأحالمها و�سئنها 

احلياتي، هي اأنثى تعي�ص واقعا بائ�سا ومتخلفا تكون فيه 

املراأة م�سورة باأ�سوار املحرمات )اأعطاين وليد قائمة من 

املمنوعات.ممنوع اأن يظهر �سعري، وان اأغمره واأقبله يف 

اأو اأ�رشب فنجان قهوة  اأو اأمار�ص الريا�سة،  مكان عام، 

اأن ادخل مبنى حكوميا،  اأو  اأو جار  اأو زميل  مع �سديق 

اأو  ال�سيا�سية  االآراء  اإبداء  .ممنوع  اأجرة  �سيارة  اركب  اأو 

احلديث عن اأي مطالبات حقوقية اأو اإ�سالحية، اأو انتقاد 

متخلفة،  اأو  منطقية  ال  بدت  مهما  احلكومية  القوانني 

اأجاهر  اأو  عنقي  يف  ال�سليب  احد  يرى  اأن  يحب  ال  كما 

بديني اأو اأحتدث عنه فقد يعتربونه تب�سريا وهذه جرمية 

يف  املمنوعات  ���ص153(ه��ذه  القانون  عليها  يعاقب 

يف  مفخخة  اأنثى  ملاذا  اإذن  ب��ريوت،  يف  ولي�ست  اخلرب 
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املمنوعات  هذه  من  اكرب  حرية  تعطيها  التي  ب��ريوت 

التي ت�سكل اأ�سا�سا حلياة املراأة يف اخلرب ولي�ص بريوت، 

كل ذلك ي�سمح لنا اأن نتجاوز االنتماء االأول لالأنثى يف 

بريوت وا�ستبداله مبدينة اخلرب التي تتجلى يف الرواية 

ق��م��ر،)......(  وال  غيوم  وال  اأ�سجار  بال  )اإ�سمنتية  مدينة 

�سوارعها  �سبابيكها  من  احد  يطل  وال  مت�سابهة  بيوتها 

فهي-  ....���ص153  مت�سلطة  مدينة  امل�ساة  من  خالية 

ولي�ست  مفخخة  اأنثى  تنتج  التي  املدينة  قراءتنا-  يف 

االأنثى  ب�سخ�سية  فيتعلق  الثاين  اال�ستبدال  اأما  بريوت. 

مدينة  يف  تعي�ص  اأن  ميكن  ال  التي  امل�سيحية،  م��رياي 

ي�سمح  الذي  االأمر  بريوت،  يف  احلياة  مبوا�سفات  اخلرب 

اخلرب-  –مدينة  االأ�سلي  موطنها  اإىل  باإعادتها  لنا 

حلياة  الطويلة  ال�سفحات  اأم��ا  م�سلمة-  وديانتها– 

االأنثى مرياي يف بريوت وميامي وعالقاتها وحواراتها 

ا�ستعارات  امل�سيحية فهي  الديانة  ومناجاتها مبفردات 

م�سخ�سة حلرية املراأة التي يجب اأن تكون، وهي بنف�ص 

الوقت �سكل من اأ�سكال التحري�ص على تاأ�سي�ص مثل هذه 

هذه  اأن  ون�سيف:  املحافظة،  املدن  يف  للمراأة  احلياة 

احلياة الوا�سعة التي عا�ستها مرياي يف بريوت وميامي 

واالحتجاج  التمرد  على  وحمفزا  م�سخ�سا  بديال  ت�سكل 

والرف�ص الذي ميكن ان تغذيه هذه احلياة يف نفو�ص من 

وقع عليه ظلم االأنظمة املحافظة بل الرجعية وقوانينها 

اجلائرة من الن�ساء .

بامل�سيحية،  واالإ�سالم  ببريوت  اخلرب  ا�ستبدال  كان  لقد 

تقنية  الرئي�سية مرياي،  و�سخ�سيتها  الرواية  يف ف�ساء 

على  املنفتحة  التاأويل  اإمكانات  متتلك  جديدة  روائية 

قراءات متنوعة، وهي متثل - من وجهة نظرنا -تقنية 

هجاء مبطن للم�ساوئ الكبرية املجحفة الأنظمة احلكم 

لتلك  الفعلي  الت�سخي�ص  عن  بديال  املراأة  بحق  اجلائرة 

ومعا�سة  معروفة  الأنها  ال�رشد  حركة  يف  امل�ساوئ 

الذي يجعل من �رشدها تكرارا ممال  االأمر  ب�سكل يومي 

الروائيات  كتبتها  التي  الروائية  للثيمات  واإعادة  اأوال 

ج�سدته  ما  خالف  على  العرب،  الروائيون  او  العربيات 

الروائية املبدعة )اأمرية امل�سحي ( يف روايتها اجلديدة 

للذات  منع�سة  حياة  �سياغة  يف  اأبحرت  حني  فعال، 

فيها كل مقومات احلياة الطبيعية للرجل واملراأة، وقد 

اأطرتها مبخاوف واقعية من احلرب االأهلية التي جعلت 

من بريوت جحيما ال يطاق االأمر الذي دفعها الختيار 

االآمنة لتعي�ص فيها مع زوجها وليد فهي املدينة  دبي 

���ص166(  والتخلف  واالإره��اب  التطرف  عن  )النائية 

قبيل  ذلك  وكان   . واملوت  االح��رتاب  بديال عن بريوت 

 14( �سباط  يف  بريوت  يف  وقع  الذي  الهائل  االنفجار 

رفيق  الليربايل  ال��وزراء  رئي�ص  فيه  قتل  حيث  �سباط 

احلريري وما له من دالالت يف واقع احلال ويف واقع 

الرواية حني جاء خامتة لها (الذي و�سع حياتها معلقة 

الوالدة  هذه  كناية عن ع�رش  وهو  واملوت،  احلياة  بني 

لالنثى احلرة يف ف�ساء منفتح على تطلعاتها .

اإن اختيار بريوت مكانا وف�ساء الإحداث الرواية وت�سكل 

وف�ساءاتها  بريوت  ملا�سي  اختيارا  ميثل  �سخو�سها، 

املنفتحة على حياة بعيدة عن القيود التي تكبل معظم 

التي  احلرب  قبل  ذلك  وكان  العربية،  واملدن  العوا�سم 

التخريب  ب��اجت��اه  التطلعات،  تلك  لكل  ح��دا  و�سعت 

ات�سح ذلك يف  االإن�سان، وقد  والدمار وم�سادرة حرية 

وردت  التي  واملخاوف  والهواج�ص  املتفرقة  التفوهات 

الذي  بالرجل  عالقاتها  تتفح�ص  وهي  تداعياتها  عرب 

حتب، ومرارة الفراق بينه وبينها، وبال�سكل الذي يجعل 

من ف�ساء املدينة املفخخ باهوال احلرب، ف�ساء خانقا 

التي  بريوت  تبدو  فيه  واأحالمها،  لتطلعاتها  وحمبطا 

مبتالة �سبيهة بها، وهي تنتهك، وتفتقد �سحرها رفيق 

احلريري وانفتاح افقها، و�سياع االمن فيها، وكالهما 

يحلمان بعودة بريوت )عا�سمة احلرف والق�سيدة واحلق 

واالقتتال  الكراهية  براثن  لبنان من  وقيامة  والكتاب، 

�ص21(واي�سا  اجلميل  وم�سيفهم  العرب  ايقونة  ليعود 

منحن  العدل،  مثل  قاطع  برجل)�سيا�سة  يحلمان  هما 

ي�سبه  وكم  لبنان،  الفا�سل خال�ص  نوبحده  كالتوا�سع 

قلبي �ص22-21(.

بني  معلقة  :حياة  الرواية  نهاية  تكون  املعنى  وبهذا 

م�رشوع  يف  م��رياي،  ولالأنثى  لبريوت  وامل��وت  احلياة 

كالعدل(ورجل  قاطع  �سيا�سة  )رجل  بانتظار  موؤجل، 

حمرمات  متجاوزا  الطبيعي  الذكر  موا�سفات  يحمل 

وتابوات املجتمعات واالأفكار املتخلفة . 

- رواية )اأنثى مفخخة- دار االنت�سار العربي بريوت ط1 2010(
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الغزال  »�سياأتيك  ال�ساد�سة:  �سويلح*  خليل  رواي��ة  تاأتي 

 
ّ
احلب اق 

ّ
و»ور ال���ذئ���ب1995م«،  »ع��ني  بعد   )1(  »2011�

2002م«، و»بريد عاجل �2004م«، و»دع عنك لومي 2006 

م«، و»زهور و�سارة ونارميان 2008م«. وهي تعّزز م�ساره 

االإبداعي الذي ينهل من ينابيع طفولته و�سريته الذاتية التي 

تت�سابك مع �ِسرَي وم�سائر �سخ�سّيات عّدة يعاي�سها �سواء من 

االأقارب، اأو االأ�سدقاء، اأو املعارف، اأو تلك التي �سمع بها اأو 

قراأ عنها اأو تخّيلها، م�سّكال بذلك مالمح �سرية روائية ل�رشيحة 

ريفّية من جيل ال�ستينّيات بدءا من م�سقط الراأ�ص يف اجلزيرة 

ال�سورية بقراها املتباعدة ومدنها ال�سغرية، وانتهاء بالغربة 

واالإقامة يف دم�سق وامتداداتها الع�سوائية البائ�سة. 

م�ستذكرا  الوراء  اإىل  اأربعة عقود من عمره  بعد  الراوي  يعود 

الطفل  ذلك   
ّ
وبعيني ال�سابعة،  يف  كان  يوم  البعيدة  طفولته 

الفردو�ص  ذلك  املفقود،  فردو�سه  �سياغة  يعيد  واإح�سا�سه 

اأ�سهر! م�سهد الطفل   عليه ويطارده منذ 
ّ
الذي يبداأ مب�سهد يلح

يربوع  بذيل  مربوط  بخيط  مي�سك  الذي  الوا�سعة  الربّية  يف 

خائف يجري اأمامه كي يدّله على خمابئ الريابيع االأخرى! 

�سورة  ومنها  البعيد  املا�سي  �سور  تنداح  امل�سهد  هذا  ومن 

ة اجلا�سم التي كانت »تروي وحدته مباء  جدته النا�سعة ف�سّ

الليل  يف  يوقظها  كان  حني  ين�سى  فال  ���ص15«،  احلكايات 

لت�سقيه ماء فتجيبه من قلب النعا�ص: »مْن مْن...�سياأتي الغزال 

الفتى منتظرا ذاك  حامال قربة ماء ويرويك �ص16«! فينام 

اإن كان  ال�سباح ال يعرف  الذي �سياأتي ويرويه! ويف  الغزال 

قد اأتى اأم مل ياأت لكن خمّيلته التي تتفتح على ق�س�ص اجلّدة 

واأ�ساطريها ال�سائقة تن�سغل بغزالها، في�سبح ذلك الغزال مع 

مرور الزمن فاحتة للذكرى، وعنوانا للرواية التي يكتبها بعد 

اأربعة عقود كاملة، وكاأنه بكتابتها ي�ستعيد على الورق تلك 

الطفولة يف براري اجلزيرة املن�سّية من جديد، ويعيد ترميمها 

بعدما خ�رش براءتها واألقها وزخمها و�سحرها يف دم�سق التي 

ر امل�ساعر وجفاف الروح!
ّ
يعي�ص فيها ت�سح

 ومن م�سهد الريبوع بذيله املربوط اإىل م�سهد الطفل اخلائف 

ه اأمام خيمة والدركيان يلقيان القب�ص 
ّ
الذي مي�سك بثوب اأم

ممالك  اإىل  مرّخ�سة،  غري  بندقية  حيازته  ب�سبب  اأبيه  على 

برتياق  وال��ت��داوي  جحورها  من  العقارب  واإخ��راج  النحل، 

ها! هكذا مي�سي الراوي/الطفل يف اكت�ساف الربّية الوا�سعة 
ّ
�سم

ومغاورها،  واأوديتها،  وحيواناتها،  وح�رشاتها،  بنباتاتها، 

ال اأماكن هبوب الكماأة يف االأر�ص البكر، واأماكن بزوغ 
ّ
متاأم

الفطر، ونبتات التوي�ص، والرعاة، وحفالت �سواء الريابيع يف 

االأودية املع�سو�سبة عند تخوم مناجم امللح. 

انتقاله  عند  الطفل  الراوي/  الّنوعي يف حياة  ل 
ّ
التحو ويبداأ 

اإىل قرية جده لاللتحاق  الهوائية  الفا�سل  اأ�سعد  اجة 
ّ
على در

دار  يكت�سف  وهناك  الوحيد،  مبعلمها  االبتدائية  باملدر�سة 

ت�سبه  متقابلة  طينّية  غرف  �ست  من  املكونة  الوا�سعة  جده 

ق�رشا قدميا يف طرازه املعماري الفريد، كما يكت�سف ب�ستانه 

اإىل  ويتعرف  الغرباء!  من  �سخمة  اأفعى  حتر�سه  الذي  الكبري 
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غزال الذكريات الهاربة

ناقد من �سورية

نذير جعفر



زوجتيه االثنتني، وعدد من اخلاالت واأبناء وبنات العم. ويف 

هذه البيئة االجتماعية اجلديدة يثبت ح�سوره فينتقل بنجاح 

من �سّف اإىل اآخر.

ال�سغرية،  بقراها  العجاج  وب��راري  البادية  يف  التنّقل  من   

اإىل مدينة احل�سكة حيث يعاود الفتى رحلته الإكمال درا�سته 

تكوينه  االأبرز يف  املحّطة  تبداأ  وهنا  الثانوّية.  ثم  االإعدادية 

الثقايف واكت�سافه الأمناط جديدة من العالقات االجتماعية. 

»البوؤ�ساء«  فيقراأ  ال�سينما،  واإىل  احلرية،  مكتبة  اإىل  ف 
ّ
فيتعر

ارة القّط االأ�سود«، كما ي�ساهد: »ما زال ا�سمي ترينتي«، 
ّ
و»خم

هالة  بطلته  بروؤية  حينذاك  ج 
ّ
ت��و ال��ذي  فدائيون«  و»كلنا 

ال�سواربي �سخ�سيا يف �سينما القاهرة! 

 غويران تبداأ اأوىل عالقاته العاطفية واأوىل قبالته 
ّ
 ويف حي

مع مي�ساء ابنة اجلريان ثم �سريين التي تتخلى عنه، ثم حورية 

احل�سن عاملة التطريز التي ت�سبح مالذا له ولعدد من زمالئه 

احلاملني بو�سالها! كما يبداأ تعرفه اإىل عامل ال�سيا�سة على اثر 

ة!
ّ
ب الفتو

ّ
تقدميه طلبا لالنت�ساب اإىل احلزب بدعوة من مدر

 بعد ح�سوله على الثانوية العامة يعود اإىل قرية جّده معّلما 

بعد  يغادرها  ثم  فيها!  تعلم  التي  ذاتها  املدر�سة  يف  وكيال 

فيها   
ّ
ي�ستقر ثم  جامعتها،  يف  �سيدر�ص  التي  دم�سق  اإىل  ذلك 

حتى كتابته روايته هذه: »�سياأتيك الغزال« بو�سفها ا�ستعادة 

اأعماقه الدفينة.  ملا�ٍص جميل افتقده لكنه ما زال ثاويا يف 

من  ر 
ّ
مهج مليون  وعذابات  جراح  تنكوؤه  الذي  املا�سي  هذا 

من  و�سواه  كناكر  خمّيم  ا�ستوطنوا  الذين  البعيدة  االأري��اف 

بعد  والعي�ص  العمل  فر�ص  عن  بحثا  دم�سق  يف  الع�سوائيات 

�سنوات اجلفاف والقحط التي جعلت من قراهم اأثرا بعد عني!

 تلك هي تر�سيمة ال�سياق العام الذي تنتظم من خالله جممل 

الزمانية/املكانية  والف�ساءات  واالأح���داث  ال�سخ�سّيات 

للرواية، عرب تقنيات فنّية ت�ستوجب الوقوف عندها ب�سيء من 

التف�سيل.

ـ ال�سخ�سّيات:

 يربز الراوي بو�سفه �سخ�سّية حمورية يتواىل ال�رشد ويتنامى 

على ل�سانها ب�سيغة �سمري املتكّلم التي توهم بتطابق �سريته 

مع �سرية املوؤلف نف�سه، وت�سفي هذه ال�سيغة طابعا واقعيا 

خى االإقناع بحقيقة التجربة الذاتية التي ي�رشدها للقارئ.
ّ
يتو

 واإىل جانب الراوي/املتكّلم تزدحم الرواية ب�سخ�سّيات كثرية 

القارئ  على  عبئا  ي�سّكل  الثالثني  يتجاوز  الذي  عددها  يكاد 

االأحداث.  يف  ودورها  وتفا�سيلها  م�ساراتها  ر�سد  حيث  من 

مركزية  بثيمة  ال�سخ�سّيات  هذه  من  �سخ�سّية  كل  وترتبط 

غ ح�سورها بهذا القدر اأو ذاك.
ّ
متيزها من �سواها وت�سو

قدرات  ورث  قد  باأنه  تام  يقني  على  »كان  احلمود:  فمحمد 

�سحرّية يف عالج املر�سى عن جّده الذي خطفته ال�سعلوة ذات 

يوم بعيد اإىل اأعماق النهر، واأجنبت منه بنتا قبل اأن يغافلها 

ويهرب �ص11«!

عمله  يهجر  وم�سّغلها  املاء  م�سّخة  حار�ص  الفا�سل  واأ�سعد   

املفتاح  اخ 
ّ
و�سو ال�سوفّية!  الطرق  باإحدى  مريدا  ويلتحق 

يع�سق املغنّية زهور ويتبعها من خمّيم اإىل اآخر طوال ثالث 

�سنوات حتى يفقد اآخر هكتار من اأر�سه! ويو�سف الرّباك يطّلق 

زوجته بعدما اكت�سف اأنها ح�ست و�سادته �رّشاً بتمائم �سحرية 

من عظام الهدهد، واخلرز، والودع، كي ال يتخّلى عن حّبها! 

عليها  تعاقب  بعدما  احلنجرة  ب�رشطان  العبود متوت  ونوفة 

ب 
ّ
مدر العقلة  و�سمري  احلطب!  خمزن  وراء  كثريون  ع�ّساق 

�سنوات  بعد  ويعود  غويران   
ّ
حي من  فجاأة  يختفي  اجلمباز 

ت�ساد!  االأخرية يف  ة 
ّ
للمر ثم يختفي  بثياب ع�سكرّية مرّقطة، 

ون يحل مكان اأ�سعد الفا�سل »مكن�سيانا« 
ّ
وم�سعب مطر احل�س

د 
ّ
وحمو يونانّية!  باخرة  على  طاهيا  كان  بعدما  خة  للم�سّ

بع�سق  اأخ��ريا  ي��ذوب  باحليوانات  جن�سيا  املغرم  االأخ��ر���ص 

الذي  »الكامب«  موقع  اإىل  يهتدي  اجلربوع  وهالل  »كلبة«! 

غ 
ّ
يتفر ثم  وي�سطو على خملفاتها،  االأجنبية  ال�رشكة  غادرته 

للتهريب بني �سوريا والعراق! وت�سطر زوجته مطرة ال�سويلم 

واأحمد  ال�سجن!  من  الإخراجه  لديها  ما  كل  بيع  اإىل  اأخ��ريا 

ات مي�سي وغيمة َفرا�ص غري مرئية تظلل 
ّ
احلجازي �سوهد مر

الرحمن  عبد  وطه  ال�سيف!  �سم�ص  لهيب  من  وحتميه  راأ�سه 

املعلم الوحيد القادم من ال�سام اإىل اجلزيرة يتنّقل مع تالميذه 

من خمّيم اإىل اآخر يف البادية الوا�سعة بحثا عن الكالأ واملاء! 

وب�سري اجلامو�ص ال يتوقف عن �رشد حكاياته مع املوم�سات 

خارقة  الفرحان  و�سم�سة  ال�سقراء!  اجلرنال  بزوجة  وعالقته 

ويف  بها،  االق��رتان  قبل  مات  بعري�ص  حظيت  كلما  اجلمال 

كل ميتة تخِرج ثوب عر�سها االأبي�ص وترتديه وتظل �سامتة 

العلي  خرمة  بني  الع�سق  وعالقة  التايل!  اليوم  �سباح  حتى 

ال�سبهان تنتهي نهاية ماأ�ساوية! واالآ�سوري خو�سابا  وجّلود 

دنخا يرتك قريته ال�ساحرة على اخلابور ويهاجر اإىل اأمريكا! 

وفّيا�ص بائع ال�سحف الوحيد يف احل�سكة يلّفق االأخبار على 

اأ�سفر واليا�ص جنار  البائتة! وم�سعود  طريقته ليبيع جرائده 

ال�سا�سعة  اأرا�سيهما  لرّي  رائدة  بتجربة  الغيوم  ي�ستمطران 

املزروعة قمحا!

 وَتِرد اأ�سماء كثرية اأي�سا ل�سخ�سيات علمّية و�سيا�سّية واأدبية 

يف  مف�سلّية  باأحداث  عالقتها  �سياق  يف  وريا�سّية  واآثارّية 

النا�رش،  عبد  مثل:  بعامة،  و�سوريا  بخا�سة  اجلزيرة  تاريخ 

كري�ستي،  واأغاثا  امل�سلط،  العزيز  وعبد  القوّتلي،  و�سكري 

وامل�سارع جان خابوط،  واأو�سنت هرني،  ماالوان،  وماك�ص 
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كربائيل،  ر 
ّ
وامل�سو اأنطون،  الع�رشي  واخلّياط  �رشاج،  واملاّل 

واخلّطاط كارات، و�سواهم. 

 اإن عددا من هذه ال�سخ�سيات احلقيقّية واملتخّيلة ي�سلح كل 

ة اأو لرواية، وقد اكتفى الراوي بتقدميها برقّيَا، نائيا 
ّ

منها لق�س

قان االإح�سا�ص 
ّ
باأ�سلوبه عن النمذجة واال�ستبطان اللذين يعم

اإىل  يعود  ب�سخ�سّياته. ولعل ذلك  العميقة  اجلمايل واملعرفة 

حماولة �سويلح كما يف اأعماله ال�سابقة اخلروج عن املاألوف 

اأ�سكال  عن  بحثا  والتحديث  الّتجريب  ميدان  اإىل  والدخول 

التلميح  منحى  تنحو  الروائي،  ال�رشد  يف  جديدة  واأ�ساليب 

والتكثيف، وك�رش خطّية الزمن واحلبكة، واالتكاء على ذاكرة 

الراوي االأحادي املهيمن على الربنامج ال�رشدي عرب �سمري 

عها واختالفها مبا 
ّ
املتكّلم الذي ميوقع ال�سخ�سيات على تنو

يخدم روؤيته اخلا�سة ملجمل العالقات املحيطة به واالأحداث 

 بها. 
ّ
التي مير

ـ الف�ساء الزماين/املكاين: 

) 1959م( و)2010م(. 
ّ
ميتد زمن املنت الروائي ما بني عامي

بالت�سمية  هنا  املرتبط  ال���راوي  والدة  تاريخ  بني  ما  اأي 

نًا بزيارة 
ّ
ال�سعبية ملواليد هذه ال�سنة با�سم »�سنة نا�رش« تيم

يف  الرواية  كتابة  وتاريخ  اجلزيرة،  اإىل  النا�رش  عبد  جمال 

الزمن  هذا  ويتميز  الثالثة.  االألفية  من  االأول  العقد  نهاية 

ة، لعل من اأبرزها: الوحدة، 
ّ
الت �سيا�سية واجتماعية هام

ّ
بتحو

حزيران  ونك�سة  اآذار1963م،  وثورة  واالنف�سال،  والتاأميم، 

ت�رشين،  وح��رب  1970م،  الت�سحيحية  واحلركة  1967م، 

واال�سرتاكي،  الراأ�سمايل  املع�سكرين  بني  الباردة  واحل��رب 

ذلك.  و�سوى  االت�ساالت،  وثورة  ال�سوفييتي،  االحتاد  وتفّكك 

ح الرواية اإىل انعكا�ص هذه االأحداث على حياة وم�سائر 
ّ
وتلم

رجل  ك�رش  اإىل  التلميح  يف  كما  متفاوتة.  بدرجات  اأبطالها 

ات متباعدة وما يحمله هذا الك�رش من داللة 
ّ
الراوي ثالث مر

معنوية على االنك�سارات واخليبات واملواجهات التي عا�سها 

الت امل�سريية يف حياته وحياة بلده 
ّ
التحو من جهة، وعلى 

من ناحية ثانية. 

وراهن  ما�ص  بني  ما  تناوب  فقد  الروائي  املبنى  زمن  اأما   

وم�ستقبل عرب تقنيات تخطيبه الفنّية املتمّثلة يف اال�سرتجاع 

والتلخي�ص واال�ستباق. 

 فاال�سرتجاع يبداأ مع اال�ستهالل: »هناك م�سهد يطاردين منذ 

اأ�سهر �ص7«. وغالبا ما يتم تعزيزه عرب �سيغة الفعل املا�سي 

اال�ستباق  اأم��ا  م�سى.  زمن  اإىل  اإ�سارة  يف  »ك��ان«  الناق�ص 

 باأحداث متحّققة اأو قابلة للتحقق يف امل�ستقبل: 
َ
فياأتي لي�سي

بناء على  ال�سباحة،  اأ�سعد  �سيعّلمني   ، اأو ثالثة  »بعد �سيفني 

الفا�سل  اأ�سعد  اأ�ساأل  »�سوف  ���ص19«.  وال��دي  من  تو�سية 

ال، فريّدده اأمامي بحنني �ص18«. وياأتي 
ّ
الحقا عن ذلك املو

من  جانب  الإ�ساءة  حمّددة  زمنية  فرتات  خمتزال  التلخي�ص 

حياة ال�سخ�سّية: »لكّن االأيام واالأ�سهر وال�سنوات �ستعرب بطعم 

 ن�سمة هواء واحدة تك�رش هذه العزلة 
ّ
احلنظل من دون اأن تهب

االأبدية التي اختارها يو�سف الرّباك مرغما، وباتت جزءا من 

�سلوكه اليومي �ص66«.

يف هذا الف�ساء الزماين يتمو�سع املكان اأي�سا ما بني القرى 

نها العجاج باالأ�سفر الداكن، مثل: عجاجة، 
ّ
والرباري التي يلو

التي تغفو يف ح�سن اخلابور  تلك  اأو  وال�سدادي،  والر�سيدية، 

واخ�رشار حقوله، مثل: تل متر، وتل هرمز، وتل �سكرة، اأو تلك 

التي حتمل اأ�رشار من كتبوا على الطني، مثل: تل حلف، وتل 

املتعاي�سة، مثل:  واأديانها  باأثنياتها  املدن  اأو ما بني  براك. 

واالأكراد،  العرب،  ان 
ّ
اللتني كانتا ت�سم والقام�سلي،  احل�سكة، 

واالآ�سوريني، واالأرمن، وال�رشيان، و�سواهم، و�سوال اإىل دم�سق 

وع�سوائياتها وخميماتها، مثل خمّيم كناكر الذي ابتلع حياة 

رين من قراهم البعيدة يف اجلزيرة على اأثر 
ّ
الكثري من املهج

اجلهات  وتق�سري  واخلدمات  العمل  فر�ص  وفقدان  اجلفاف 

الزراعية.  االأرا�سي  وا�ست�سالح  ي 
ّ
ال��ر م�ساريع  يف  املعنية 

وبذلك يغدو املكان )م�سقط الراأ�ص( يف اجلزيرة ال�سورّية ثيمة 

لة يف ابتعادها 
ّ
مركزية األيفة وثابتة، فيما ال�سخ�سّيات متحو

عنه ومواجهتها مل�سريها القا�سي يف اأمكنة خمتلفة وعدائية 

�سواء يف اأحزمة البوؤ�ص حول دم�سق اأم يف املهاجر البعيدة. 

التي  الغامرة  النو�ستالوجية  النزعة  وراء  يقف  ما  هذا  ولعل 

ف�ساء  اإىل  بالعودة  حلمها  يف  ال�سخ�سّيات  تلك  عنها  تعرّب 

ل.
ّ
�سكناها االأو

 اإن التناغم بني االأرياف واملدن، واملا�سي واحلا�رش، ور�سد 

الت يف �سياق ذلك اأ�سفى حيوية خا�سة على الربنامج 
ّ
التحو

اأمثال  عدة  عّززته  بيئيا  جماليا  عا 
ّ
وتنو للموؤلف،  ال�رشدي 

�سعبّية، مثل: »الديرة طلبت اأهلها«، و»هذي اجلزيرة ما جتي 

اإال بال�سيف«. وبذلك يكون خليل �سويلح قد قّدم جتربة ممتعة 

ال�رشد  وتقنيات  وال�سخ�سّيات  والزمان  املكان  م�ستوى  على 

احلديثة.

هام�ض

 )1( �سياأتيك الغزال، خليل �سويلح، دار رفوف، دم�سق، 2011م.
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روائية  لعبة  يقدم  اأن  عبدالهادي  زين  د.  اأراد  عندما 

ووعورة  ح�سا�سية  الرواية  مناطق  اأكرث  اختار  تخ�سه، 

ليقدم لعبته، اختار اللعب بال�سارد.

الفو�سى العارمة التي اجتاحت املجتمع امل�رشي ممثال 

يف مدينة )قاف( اأي القاهرة خالل العقود االأخرية هي 

ما يعرب عنه د. زين عبدالهادي يف روايته »اأ�سد ق�رش 

النيل«.

جميعا  فلعلنا  ال��رواي��ة،  يف  قاله  ما  لي�ص  هنا  املهم 

واإن كانت  التي وردت بها،  نعرفه بكثري من تفا�سيله 

معه  يتفق  اأن  ولبع�سنا  تخ�سه  التي  حتليالته  للكاتب 

عن  التعبري  حماولته  هو  املهم  لكن  يختلف،  اأو  فيها 

فو�سى الواقع والتاريخ بفو�سى �رشدية موازية، ليكون 

التعبري عن احلالة من خالل تقنيات العمل االأدبى اأكرث 

اإىل عقل  مما هي من خالل م�سمونه، وهو ما يت�رشب 

القارئ وي�ساعده على التوا�سل مع رواية لي�ست للقراءة 

امل�سرتخية باأي حال. 

الفو�سى يف معناها االأويل هي انتفاء النظام، وهو ما 

اللتان ترتكز عليهما  توؤكد عليه االأغنيتان 

الرواية يف ربط ف�سولها بنغمتيهما، اأغنية 

زحمة يا دنيا زحمة الأحمد عدوية، واأغنية 

�سمر واين اأو خمر ال�سيف لنان�سي �سيناترا 

الكاتب  اأحل���ق  وال��ل��ت��ني  ه���ازل���وود،  وىل 

وثائق  من  باعتبارهما  بروايته  ن�سيهما 

الرواية، االأغنية االأوىل تقدم معنى الزحام 

الذي يت�سبب يف الفو�سى العارمة، ومن ثم 

االأخالق  الثانية تعرب عن  العبث، واالأغنية 

اخل��داع  وح��دي��ه��ا  ال��زح��ام  ل��ه��ذا  العبثية 

جمدية  غري  عابرة،  لذة  اأ�رش  يف  والوقوع 

لكنها اآ�رشة.

لكن بناء الرواية يريد اأن ي�سل بنا اإىل اأبعد مما تقوله 

كلماتها وحكاياتها ووثائقها، يريد اأن ي�سل اإىل معنى 

اأعمق للفو�سى، اأال وهو انتفاء الوجود ذاته.

تقنيات  ا�ستخدم  املعنى  هذا  عن  الكاتب  يعرب  ولكى 

ماأمونة  وغ��ري  الوعرة  ه��ذه،  حماولتنا  ولعل  عديدة، 

العواقب اإطالقا، هي الك�سف عن النظام املختفى خلف 

الفو�سى البنائية للرواية.

املتو�سط، عدد  القطع  بيدك كتابا ورقه من  اأنت مت�سك 

�سورة  عليه  اأزرق  غالفه  �سفحات،   404 �سفحاته 

متداخلة الأ�سد ق�رش النيل واأحمد عدوية وعلم م�رش قبل 

)اأ�سد  ثورة يوليو، مكتوب على الغالف باللون االأبي�ص 

ق�رش النيل( وباللون االأزرق )زين عبدالهادي( و)رواية(. 

وعلى الغالف اخللفي مقطع من الرواية، وا�سم دار الن�رش 

)مرييت( مع �سورة ملرييت الفرعونية رمز الدار. فاأنت 

زين  كتبها  النيل  ق�رش  اأ�سد  ا�سمها  رواي��ة  مت�سك  اإذن 

يطمح  وما  للن�رش،  مرييت  دار  واأ�سدرتها  عبدالهادي 

اإليه زين عبدالهادي لي�ص مثل طموح كل كاتب اأن تقراأ 

اأنك  وتعتقد  روايته  تقراأ  اأن  بل  بها،  وتعجب  روايته، 
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فى رواية »اأ�شد ق�شر النيل«

)البحث عن زين عبدالهادي(

كاتب وروائي من م�رش

منري عتيبة



واهم، فال اأنت تقراأ، وال ما يف يدك رواية اأو كتاب، اأنت 

نف�سك؛ لو اقتنعت بذلك �سي�سعد زين عبدالهادي جدا، غري 

موجود هنا!!

ففى اآخر �سفحة من الكتاب تقراأ على �ستة اأ�سطر )كتب 

يف  يت�سمى  العبد.  ابن  ال�سياد  ال�سيد  فتحي  الرواية. 

املف�سل  اللقب  عبدالهادي.  زين  با�سم.  اأخ��رى  اأحيان 

فتحي  هو  كاتب  ولها  اإذن،  رواي��ة  فهي  زي��ن(  دائما. 

قراأت  والأنك  زين عبدالهادي،  نف�سه هو  ال�سيد، وفتحي 

با�سمه  تناديه  وبالتايل  �سديقه  تكون  اأن  فلك  روايته 

االأول احلميم زين.. وهي خدعة كربى لن تنطلي عليك اإال 

اإذا اكتفيت بقراءة هذه ال�سطور ال�ستة )!!( الأنك لو قراأت 

الرواية كاملة �ستعرف اأن زين عبدالهادي، ويف اأحيان 

جمال  يف  اأ�ستاذ  هو  عبدالهادي  زين  الدكتور  اأخ��رى 

املعلومات، وهو كاتب الرواية االأول اأو االأ�سيل )اأحيانا 

بعد  اإال  ا�سمه  لن تعرف  الذي  اأما فتحي  تثق يف ذلك(، 

ذلك(،  )اأحيانا تظن  الرواية  �سارد  �سفحات كثرية فهو 

ثم لن ت�ستطيع اأن تتاأكد مما اإذا كان اأحدهما هو االآخر، 

اأحدهما يرتدي قناع االآخر ليخدعك، اأو ليتهرب منك، اأو 

بب�ساطة الأنه ال يعرف نف�سه اأو ال يريد اأن ينتمي اإليها 

بالقدر الكايف فيتقنع باالآخر، واأحيانا يكون ال�سارد هو 

قرين ال�سيد زين عبدالهادي، واأحيانا هو الكلب االأ�سود 

الذي عليه اأن يبي�ص!

ثم ال تلبث هذه اللعبة اأن تتطور لي�سبح لدينا اأكرث من 

فتحي، واأكرث من زين، الأن الكاتب االأ�سلي الذي مل نعد 

نعرفه متاما خلق اأكرث من �سارد، وكل منهما قادر على 

اأن كل  واملهم  ال�ساردين،  له من  نهاية  اأن يخلق ما ال 

�سارد قادر على اأن يطلع على ماكتبه االآخر، وعلى نقد 

اأو تدعيم ما كتبه االآخر، ونفي وال�سك  ونق�ص وتكذيب 

وتاأكيد عدم الثقة فيما كتبه هو نف�سه، مما يدخلك يف 

االإنرتنت،  �سبكة  هي  مثلما  جدا  واهية  �رشدية  �سبكة 

حيث  اأي�سا،  االإنرتنت  �سبكة  هي  مثلما  جدا  وحمكمة 

التي  املتوالية  ال�رشود  تلك  من  لك  فكاك  وال  ت�سبح 

ينق�ص بع�سها بع�سا وي�سكك بع�سها يف بع�ص، وي�سكك 

كل �رشد منها يف نف�سه اأي�سا، وبذا يجعل الكاتب روالن 

بارت يعيد النظر فيما قاله من اأن »ال�سارد وال�سخ�سيات 

ل�رشد  )امل��ادي(  املوؤلف  واأن  ورق،  من  كائنات  هي: 

�سارد هذا  اآخر مع  �سيء  اأي  يلتب�ص يف  اأن  ما ال ميكن 

ال�رشد  �سارد  مع  التب�ص  ماديا  موؤلفا  جتد  فلن  ال�رشد« 

ومع  ال�سياد  فتحي  مع  عبدالهادي  زين  التب�ص  مثلما 

غريه من �ساردى روايته العديدين، بل ولن يكون لتاأكيد 

من  مبتكرة  �سخ�سية  ال�سارد  »باأن  كايزر  غانغ  ولف 

طرف املوؤلف« معنى عندما نكت�سف اأن املوؤلف اأ�سبح 

يف رواية اأ�سد ق�رش النيل هو �سخ�سية مبتكرة من قبل 

ال�سارد!

ال�رشدية  اإن ما ذكره جريار جنيت »يف امل�ستويات  بل 

عالقات احلكي بع�سه ببع�ص، بحيث يختلف حكي عن 

بالق�سة  وعالقتهم  بال�رشد،  القائمني  تعدد  ح�سب  اآخر 

اإىل  حكائي  م�ستوى  من  واالنتقال  يحكونها،  التي 

م�ستوى اآخر ال ميكنه مبدئيًا اأن يتحقق اإال بال�رشد« ال 

يكون دقيقا متاما هنا، الأن الرواة يتعددون ويتداخلون 

اأ�سواتهم  تختلف  ال  متقاربة، حيث  احلكي  وم�ستويات 

وتناق�ص  ومتاهي  اختالف  رغم  احلكائية  ونرباتهم 

�ساردي الرواية!!

احلياتية  االأح���داث  اأن  يدعمها  بلبلة  يف  يوقعك  مما 

العادية تروى بت�سكيك عظيم وكاأنها ال منطقية اأو غري 

لي�ست  اأنها  فالبد  حدثت  قد  كانت  واإن  للحدوث،  قابلة 

بنف�ص ال�سكل التي تروى به، وكذلك ال�سخ�سيات العادية 

موجودة  هي  الوهم،  اأو  الهالم  من  نوع  وكاأنها  تقدم 

وتظن اأنك قادر على مل�سها، لكنك اإن حاولت �ستكت�سف 

اأنك مت�سك الوهم، فتعود اإىل �سفحة 5 التي يذكر فيها 

الكاتب جملة تقريرية واحدة لن ت�ستطيع التعامل جيدا 

مع الرواية اإذا جتاهلتها اأو ن�سيتها )العامل جمموعة من 

االأوهام التي نخلقها الأنف�سنا اأو يخلقها لنا االآخرون(. 

فى حني تقدم لك االأحداث وال�سخ�سيات غري املنطقية 

وجودها  يف  ج��دال  ال  التي  الدامغة  احلقيقة  وكاأنها 

وحدوثها بال�سكل التي قدمت به )مثل الرجل الذي يطلب 

من كلبه اأن يبي�ص(، وهو ما يوؤكده يف �سفحة 7 والتي 

حتتوى على فقرتني كل فقرة حتت رقم، الفقرة االأوىل 

اإه��داء،  كلمة  الكاتب  يكتب  مل  واإن  اإهدائية  �سيغتها 

يف  تبي�ص  التي  الكالب  )اإىل  ون�سها  الفقرة)1(  ورقم 

�سمت، وكذلك اإىل الدول التي تنجب للعامل كل يوم وبال 

الوحيدة  احلقائق  لت�سبح  جديدا(  معتوها  تردد  اأدنى 

امل�ستحيل،  هي  تبي�ص،  التي  الكالب  هي  احلياة  يف 

اإلخ..  والال  والال عقل  الال نظام  اأي  املعتوهني،  وكذلك 

الدكتاتورية بب�ساطة!

كانت  ف��اإذا  الف�سول،  ت�سكيل  يف  حتى  النظام  ينتفي 
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ف�سولها  خالل  من  املنظم  بالتتابع  لك  توحي  الرواية 

الع�رشين املتوالية، فاإنها اإمنا توهمك بالنظام والتتابع 

لتزرع بداخلك االإح�سا�ص بنقي�سه، حتى ينتفى يف عقل 

القارئ النظام ونقي�سه معا ليح�سل بذلك على الوهم، 

فاإذا كان كل ف�سل مكونا من عدد من الفقرات املرقمة، 

فاإنك جتد ف�سال يخرتق هذه القاعدة كالف�سل اخلام�ص 

عناوين  للف�سول  كانت  واإذا  طيبة(.  يف  املقال  )ف�سل 

فاإنك جتد ف�سوال تنفي هذه القاعدة مثل الف�سل الثامن 

العنوان  من  بدال  و�سع  والتي  وغريها  ع�رش  واحل��ادي 

دائرة  ن�سف  حتتهما  نقطتان  بداخلها  �سغرية  دائ��رة 

لك  يوحي  وال��ذي  مبت�سم،  بوجه  يوحي  مبا  مقلوبة، 

على  حتتوي  اأو  كوميدية  الف�سول  هذه  اأن  وهلة  الأول 

اأنها  الف�سول، لكنك تكت�سف  �سخرية خمتلفة عن باقى 

كما  عنوانا؟،  لها  ي�سع  ال  فلماذا  الف�سول،  باقى  مثل 

افتتاحية م�ستقلة قبل  الف�سول جمال  اأنه ي�سع لبع�ص 

الف�سل  املثال  �سبيل  على  الف�سل،  فقرات  من   )1( رقم 

اأننى  اأع��رف  كنت  اأح��رزه  كنت  ن�رش  كل  )م��ع  الثالث 

يجب اأن اأقاتل اأكرث الأن ن�رشي ما زال �سئيال، �سئيال 

ال  لكنه  ذاتها(  احلياة  بحجم  لي�ص  االأقل  على  للغاية، 

يكتفي  الف�سول  معظم  الف�سول،  كل  يف  ذل��ك  ي�سنع 

على  يعلق  باأن  اأحدها  يف  يفاجئك  ثم  عنوان،  بوجود 

العا�رش  الف�سل  يف  مثلما  جانبية  بجملة  ذاته  العنوان 

الذي عنوانه )ال ياأ�ص بدون راأي.. وال راأي بدون حياة( 

التايل  ال�سطر  �سمال  اأق�سى  يف  اأ�سغر  بخط  فيكتب 

يوؤكد  الفو�سى  وهذه  كامل(،  مل�سطفى  االعتذار  )مع 

فيها  جمع  التي   7 �سفحة  يف  فعله  مبا  الكاتب  عليها 

والفقرة  االإهدائية،  ب�سيغتها   )1( رقم  الفقرة  بني  ما 

ح�سارة  كتب  اأحد  من  االقتبا�سية  ب�سيغتها   )2( رقم 

االإهداء يف �سفحة،  يكون  اأن  املعتاد  املايا، حيث من 

اآخر كلمات  بعد  تقراأ  ثم  اأخرى،  واالقتبا�ص يف �سفحة 

فكرة  جمرد  لي�ست  هنا  وهي  )البداية(  كلمة  الرواية 

حياة  انطالق  بداية  هي  االأخ��رية  الروائية  اللحظة  اأن 

اإىل  ت�سري  اأف�سل، ولكنها  اأو  جديدة رمبا تكون خمتلفة 

الدوران الالنهائى حيث كل بداية هي نهاية ل�سيء وكل 

نهاية هي بداية ل�سيء اآخر، لكنها هنا باملعنى امل�سري 

للفو�سى واالإلتبا�ص والغمو�ص الذي يجعلك ال تدرك اأين 

اأن النهاية  اإن الكاتب يرى  هي البداية من النهاية، بل 

الطبيعية الأحداث روايته هي نهاية الف�سل الثامن ع�رش 

لكنه م�سطر لكتابة الف�سلني التاليني الأن لديه اأكرث من 

مزاج الأكرث من قارئ )قد تكون هذه نهاية غري منطقية 

اأن  القارئ  عزيزي  االآن  ميكنك  منطقية،  غري  الأح��داث 

هذه  النهاية،  تلك  يف  معي  وتفكر  القراءة  عن  تتوقف 

النهاية لبع�ص القراء، اأما النهايات الكال�سيكية ف�ستاأتي 

يف ال�سفحات التالية، هذه ك�ص ملك االإجبارية االأوىل 

اأن ت�سرتيح وتتوقف وتنام  اأمامك، ميكنك  اأتركها  التي 

النهايات  اأ�سحاب  من  كنت  اإذا  وميكنك  هادئا،  نوما 

التاليتني  االإجباريتني  احلركتني  ت�ستكمل  اأن  ال�سعيدة 

الأن امللك قد مات بالفعل، لكنه ال ي�سدق( وهنا اأ�ستطيع 

الذي  الكاتب  ل�سان  وطول  لون  اأع��رف  اأنني  اأق�سم  اأن 

يخرجه لنا، فاأي نوم واأى اختيار، لن يختار القارئ اأن 

يتوقف عن القراءة، ولن ينام اأو ي�سعد بعد الف�سل الثامن 

اأو ي�سعد بعد الف�سلني  اأنه بالتاأكيد لن ينام  ع�رش، كما 

التاليني، فالكاتب ي�سخر من فكرة الرواية نف�سها، اإنه ال 

يكتب نهايتني اإحداهما مفتوحة والثانية تقليدية، بقدر 

ما ينفى كل الف�سول ال�سابقة التي حتتاج اإىل نهايات 

اأيا كان نوعها، وهو يالعب القارئ لعبة مرهقة  اأ�سال 

ويوهمه  موجود،  وكاأنه  مبا�رشة  اإليه  يتحدث  ولذيذة، 

الوقت  طوال  اأنه  حني  يف  االختيار،  يف  حر  اأنه  اأي�سا 

القدرة  وينفى  القارئ،  فيه  مبا  �سيء  كل  وجود  ينفى 

على حرية االختيار، وهنا يلعب ا�ستخدام لعبة ال�سطرجن 

من  فهي  حموريا،  دورا  الرواية  ف�سول  من  الكثري  يف 

وبالتاىل  ال�سارم،  النظام  على  دالل��ة  اللعبات  اأك��رث 

هذه  من  وال�سخرية  قوانينها  تك�سري  خالل  من  ميكن 

الذكاء كما  لعبة  الفو�سى، وهي  فكرة  تعميق  القوانني 

منح  ما  كل  ي�ستخدم  الالعب  جتعل  الأنها  عنها  ا�ستهر 

يف  لكنها  املنا�سبة،  النقلة  الختيار  عقلية  قدرات  من 

الوقت نف�سه لعبة االإجبار، فقوانينها ال�سارمة ال ت�سمح 

اإمنا هو ا�ستعياب  باختيار حقيقي، والذكاء مهما يكن 

املعروف،  باملعنى  اإبداعى  خلق  ولي�ص  القوانني  لهذه 

القدرة  عدم  فكرة  اأمام  اأي�سا  الكاتب  ي�سعنا  وبالتايل 

اللعب ذاته،  التحكم احلقيقي فيما حولنا مبا فيه  على 

بها  ي�سعر  والتي  بالنف�ص  املفرطة  الثقة  يك�رش  مما 

الثقة  هذه  وبك�رش  حقيقي،  مربر  بال  احلديث  االإن�سان 

االأ�سا�سية  ل�سكب فكرته  يريد  التي  الثغرة  الكاتب  يفتح 

يف عقل القارئ.

لذلك يعاجلك بعبارة يف ال�سفحة التالية للف�سل االأخري 
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)فالكاتب ال ينهي الرواية عند نهايتها ويرتكك لنف�سك( 

تقول العبارة �ص393 )كل اأ�سماء ال�سخ�سيات واالأماكن 

يف الرواية على الرغم من ت�سابهها مع بع�ص اأ�سماء يف 

الواقع اإال اأنه لي�ست لها عالقة بها على االإطالق.. وطبعا 

هذه بع�ص كلمات املوؤلفني، احلقيقة ال ميكننى التاأكيد 

لنا عبارة  اأنتم تعلمون احلقيقة( فهو يكتب  على ذلك.. 

تقليدية ال ت�ستخدم كثريا حاليا، لكنه فورا ينفيها، ثم ال 

ي�ستطيع اأن يوؤكد حقيقة اأخرى مقابلها، ويرتك للقارئ 

الذي يعرف احلقيقة،  القارئ هو  اأن  اإىل  التاأكيد م�سريا 

هنا �سخرية مرة، فبعد اأن نفي كل حقيقة ممكنة، مينحك 

وهما جميال اأنك فقط الذي تعرف احلقيقة. ثم يعاجلك 

لتخ�س�سه  رمبا  الرواية(  )وثائق  بتقدمي  اأي�سا  الكاتب 

لكن هذه  واملكتبات،  املعلومات  تكنولوجيا  يف جمال 

لهزليتها  وم��رة،  �ساخرة  اأخ��رى  �رشبة  تاأتى  الوثائق 

وعبثيتها اأوال، ولتاأطريها لفكرة الفو�سى ثانيا، اأ�رشنا 

من قبل اإىل الوثيقتني الثانية والثالية الأغنيتي زحمة يا 

دنيا زحمة وخمر ال�سيف، اأما الوثيقة االأوىل فعنوانها 

كوبري  على  اللطيف  عبد  مو�سى  عمرو  موت  )حادثة 

عمرو  ال�سهري  فاال�سم  االأ�سل(  كما هي يف  النيل  ق�رش 

اجلامعة  عام  واأم��ني  االأ�سبق  اخلارجية  وزي��ر  مو�سى 

العربية واملر�سح املحتمل لرئا�سة اجلمهورية بعد ثورة 

كما  اخلرب،  عنوان  يف  ا�ستغالله  يتم  يناير2011   25

تفعل ال�سحافة عادة يف االأخبار االعتيادية لت�سخمها 

وجتذب القارئ، وهو ما يوؤكد فكرة انتفاء احلقيقة وبيع 

اليوم عن  امل�رشي  الوهم، واخلرب مقتطع من �سحيفة 

�ساب انتحر الأن حبيبته تخلت عنه، وهي الفكرة املحور 

يف حياة فتحي ال�سيد، فهل فتحي ال�سيد هو عمرو مو�سى 

عبد اللطيف، �سوؤال جديد بعد كل اال�ستفهامات ال�سابقة 

يعرف  املنتحر  اأن  الفارق  العديدين،  ال�ساردين  حول 

اأو  تذكر  يعيد  مرة  كل  يف  فاإنه  فتحي  اأما  نف�سه  ق�سة 

�رشد �سبب ترك حبيبته له يكت�سف اأو يذكر �سيئا جديدا، 

ال ليكمل �سورة ما ذكره من قبل بل لينق�سه اأو ي�سو�ص 

عليه، حتى لتظن يف اأحيان كثرية اأن ق�سة احلب هذه 

بعد  القارئ  ي�سعها  التي  االأ�سئلة  اأما  اأ�سال.  حتدث  مل 

ال�سحفي فهي ذات داللة كبرية ملا نذكره  اإيراد اخلرب 

هنا فهو ي�ساأل )ال�سوؤال االأول: ملاذا اختار كوبري ق�رش 

اأ�سود  الثاين: ملاذا انتحر النحات �سانع  ال�سوؤال  النيل؟ 

ق�رش النيل؟ ال�سوؤال الثالث: ملاذا �سجل هوؤالء الروائيون 

حوادث االنتحار من على كوبري ق�رش النيل: 1-الراوى 

يف ق�سة �رشوع يف انتحار يف جمموعة: العجوز واحلب. 

امل�ستطيالت. يف  متوازي  ق�سة  عبا�ص خ�رش. 2-بطل 

جمموعة: خريف االأزهار احلجرية. ماهر �سفيق فريد(.

املغزى العميق الذي تراه قراءتنا هذه للرواية لالأ�سئلة 

االأ�سئلة،  هذه  كل  خلف  الكامن  ال�سوؤال  هو  ال�سابقة 

ملاذا اختار زين عبدالهادي نف�سه اأ�سد ق�رش النيل، وال 

الكاتب  ي�ساأله  الذي  ال�سوؤال  هذا  على  االإجابة  ن�ستطيع 

نف�سه دون اأن ي�سل هو اإىل اإجابة، الأنه بب�ساطة ال يريد 

اإجابة، وال يريدنا اأن جنيب، بل يريدنا اأن نفغر اأفواهنا 

هو  وهل  ذلك؟  اأهمية  وما  االأهم،  ال�سوؤال  ن�ساأل  ونحن 

موجود فعال؟!

غري  االأخطاء  اأحد  ي�سبح  هذه  لقراءتنا  وفقا  اإن��ه،  بل 

ي�سري  فالكاتب  مهمة..  داللة  ذا  الرواية  يف  املق�سودة 

يف روايته اإىل اأ�سخا�ص حقيقيني باأ�سمائهم، ومعظمهم 

باأ�سماء  البع�ص  اإىل  ي�سري  كما  االأدب���ي،  الو�سط  من 

الو�سط  هذا  يف  يغرزها  �سخ�سيات  يخلق  اأو  م�ستعارة، 

هذه  بني  يكون  اأن  فالبد  وبالتايل  حقيقية،  وكاأنها 

االأ�سماء نا�رش، والنا�رش املثقف يف الرواية ا�سمه را�سد، 

اأن  ي�سك حلظة يف  لن  النا�رشين  قليال عن  يعرف  ومن 

�ساحب  ها�سم  حممد  هو  االأ�سلي  منوذجه  هذا  را�سد 

دار مرييت للن�رش، الدار التي ن�رشت الرواية ذاتها، لكن 

من  بدال  ها�سم  ا�سم  ويذكر  خطاأ  يحدث  تقريبا  ملرتني 

اخللط  اأوال  هي  ذلك  داللة  تكون  لنا  ووفقا  را�سد،  ا�سم 

ال�ساربة  الفو�سى  اأن  وثانيا  وال��وه��م،  احلقيقة  بني 

تطول كل �سيء حتى هذا البناء الذي اأقيم �سديد التنظيم 

ليوحى بفو�سى عقود من حياة مدينة )قاف( التي هي 

يف احلقيقة، وفقا للرواية، اأربع مدن �سديدة االختالف 

والتنوع، والتعار�ص، و�سديدة التداخل اأي�سا، فاأى هذه 

املدن هي قاف؟ واأي هوؤالء ال�ساردين هو املوؤلف واأيهم 

ال�سارد واأيهم هو زين عبدالهادي؟! 
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االإن�سان،  بذهن  واملرتبط  التفكري،  عن  نابع  الفكر 

وكما قال الفيل�سوف ال�سهري ديكارت: » اأنا اأفكر اإذن 

اأنا موجود«، فالتفكري حتما مرتبط بوجود االإن�سان، 

ولكن لي�ص كّل اإن�سان ي�سغله التفكري اأحيانا، لذا فهو 

يعتمد على نوعية من النا�ص، اأو نخبة �سغلها الكون، 

املجاالت،  �ستى  يف  روؤاه��ا  واألهب  خيالها  فهيج 

الواقع  معادالت  يف  تفكريه  ان�سب  قد  العلم  واإذا 

واملح�سو�ص، كان لالأدب مهمته االأخرى يف �رشف 

ق يف منطقته 
ّ
خياله لاّلواقع واإذا كان الوجود ي�سي

نهائي،  الفن يجعل قطره ال  اأن  التفكري، جند  دائرة 

وحيزه ي�سل اإىل الاّل منطق والده�سة، ولكنه يعك�ص 

اآليات  عرب  النهائي،  تقريره  يف  الوجود  حقائق 

لوحة  لري�سم  باملتخيل،  الواقع  فيها  يدمج  متعددة 

مفتوحة  تظل  ولكنها  �ساحبها  عند  مكتملة  �سبه 

اأمام املتلقي.

ففي معر�ص »فّكر« الذي افتتح موؤخرا ب�سالة م�سقط 

العايل،  التعليم  وزارة  مبنى  مبقر  وذل��ك  للفنون، 

وفنانة  العمانيني،  الفنانني  م��ن  خم�سة  ���س��ارك 

التقنيات  م�ستخدمني  اللوحات  من  بعدد  من�ساوية 

من  الهدف  اإىل  للو�سول  احلديثة،  التكنولوجية 

املعر�ص وهو اإي�سال ر�سالته » فّكر«، حيث قام كل 

من الفنان الدكتور عبداملنعم احل�سني وزير االعالم، 

والفنانة  مري  ح�سن  والفنان  �سونيا  اأن��ور  والفنان 

�سيني كورث والفنانة بدور الريامي والفنانة داليا 

املفرجي بعر�ص عدد من  والفنان عي�سى  الب�سامي 

االإعمال، اختلفت يف الطريقة الفنية ولكنها ت�سابهت 

يف الفكرة.

�سارحا  احل�سني  عبداملنعم  الدكتور  معايل  يقول 

لوحاته: تتحرك الكلمات .. الكلمة تلو االأخرى، وكذا 

يف  االإن�سان،  داخله  يتحرك  انبعاثه،  يف  االإن�سان 

احلركة اأكرث من حياة، وال�سكون موات. 

اجلانب  يغمرها  للفنان،  املقدمة  االأعمال  اأن  نرى 

ت�سي  ال�سورة  ان  حيث  الوا�سح،  وغ��ري  امل�سبب 

ال�سخو�ص  مع  متمازجة  م�ستمرة،  حركة  بحالة 

اأن  اأراد  الفنان  ولكن  تت�سمنها،  التي  واحليوات 

وا�سح  هو  كما  امل�ستمر،  الفكر  حركة  فيها  يوؤ�س�ص 

ان�سهار  اإىل  اأق��رب  كانت  وبالتايل  الفكرة،  من 

 احلراك اليومي والتفاعل 
ّ
الكائن الب�رشي يف خ�سم

اأن يختزل كّل ما يدور يف حياة  احلياتي، ا�ستطاع 

عن  واالبتعاد  �سيء  فعل  نحو  ت�سارع  من  االإن�سان 

ال�سكون هو منبع الفكر االإن�ساين، يف عمل مل يظهر 

ال  وحتى  لونية،  وظالل  هالم  �سوى  عنا�رشه  من 

بع�ص  الفنان  ترك  املتلقي  عند  الفكرة  خيط  يغيب 

املعرو�سة،  االأعمال  خالل  فمن  ظاهرة،  الوجوه 

ن�ستطيع حتديد وترية احلركة يف كّل لوحة.

بحرير   / ال�سحراء  فيقول:  �سونيا  اأنور  الفنان  اأما 

متوجاتك  كالبحر  ات�ساعك  ال�سكون/  حيث  رمالها 

كامتداد املدى/ زحف / زحف/ زحف/ ما عاد لنا 

متنف�ص وما عاد لنا مت�سع.

الفنان املعرو�سة، �رشخة تلفظها  جند يف لوحات 

ا�ستطاع  رملها، حيث  وياأكل  املعمار  ينه�سها  روح 

�رشاوة  مدى  عن   
ّ

يعرب اأن  االأربع،  بلوحاته  الفنان 

كان  ولذلك  الطبيعة،  على  واأث��ره  العمراين  الزحف 

يف  الوحيد  ال�سخ�ص  من  النابع  التاأمل  يف  الرتكيز 

ال�سحاب  ناطحات  هجوم  يقراأ  وهو  لوحاته  احدى 

لل�سحراء، ثم نرى يف ر�سم اآخر بقاء الكر�سي وحيدا، 

دون اأن يكون هناك من يجل�ص عليه، اأي اأنه مل تكن 

ال�سحراوية متنف�سا لالإن�سان بعد املّد  تلك املنطقة 
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 االآخر، مما جعلته يهرب تاركا 
ّ
احل�ساري كما يدعي

اقتالعها، ومن دون  ظل �سجرة وحيدة تنتظر حلظة 

تعليق، ا�ستطاع اأنور �سونيا اي�سال فكرته، وهي اأنه 

كيف ا�ستخدم االإن�سان فكره من اأجل ت�سويه الطبيعة، 

فلي�ص من ال�رشورة اأن يكون الفكر بّناء، بل اأنه اأ�سبح 

لت�سيب  حالته  تت�ساعف  والتي  الدمار،  درب  ي�سلك 

عن�رش  على  الفنان  تركيز  كان  لذلك  ذاته،  االإن�سان 

ال�سحراء  يف  �سخ�ص  متعددة،  اأدوارا  يلعب  واح��د 

ليبقى  االإن�سان  ذلك  ثم يهرب  البنيان،  يتاأمل زحف 

قريبا  امل�سهد  ليكون  الكر�سي  يزال  ثم  فقط،  كر�سيه 

جدا للبنايات، مما يعطي ا�سارة تدل على و�سول ذلك 

الزحف، مكان جلو�ص ال�سخ�ص. 

بينما عنونت الفنانة النم�ساوية �سيني كورث فكرتها 

ب�»زمن بال زمن« فتقول: 

الطبيعة  ه��ي  االأح��ج��ار/  االأ���س��ج��ار،  الثلج،  امل���اء، 

تعلمني/ اأن اخللق هو التغيري النقي/ اأرى االأ�سجار 

يف  طبيعتها  لها  كثريا/  تكرب  اأنها  رغ��م  كالب�رش، 

من  جزءاً  نف�سي  اأرى  حياتها/  يف  دور  ولها  خلقها 

الطبيعة/ اأنها تلهمني وتوؤّثر يف اأعمايل الفنية.

اآخر  طابعًا  النم�ساوية  الفنانة  اأعمال  يف  نالحظ 

اأنها  من  بالرغم  العمانية،  االأع��م��ال  عن  يختلف 

ا�سرتكت معهم يف ثيمة »الفكر«، ولكن تبقى الثقافة 

هي املوؤثر الرئي�سي يف اأعمال الفنان، ففي حني كّنا 

نرى ال�سحراء واجلفاف يف اأعمال اأنور �سونيا، تاأتي 

والغابات،  والثلج  املطر  حيث  اأخرى  باأعمال  �سيني 

وجدانها  اأعماق  يف  والزاحف  الروحي  املكون  هي 

املتخيل نحو الفكر، وهذه الثقافة هي امل�سيطرة يف 

الكبري  تاأثريه  له  االأول  املكان  الأن  التعبري،  كيفية 

الواقع  االنطالق نحو عامل  املبدع، ونقطة  يف حياة 

من  فبالرغم  الكون،  على  رقعة  اأي  يف  واملتخيل 

االأمكنة،  بتلك  واعجابها  لالأمكنة،  املتعدد  �سفرها 

لديها جاءت من  الفكر  بدايات  اأن  اىل  ت�سري  اأنها  اإال 

تركيب  على  اأنها عملت  وما نالحظه  العنا�رش،  تلك 

ال�سكل  يف  الطبيعة،  على  الف�سول  واأثر  ر�سوماتها، 

واللون �سواء لالأ�سجار اأو احلجارة، والتي متّثل منبع 

فكرة الوجود وحياة �سيني الفنية ا�ستلهمت. من املاء 
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اأو يف ق�سوته، كما نراه يف  والثلج �سواء يف جماله 

اللوحات.

 اأما الفنانة بدور الريامي فقد جاءت اأعمالها بعنوان« 

م�سفة«، وهي بداية اإخ�ساب البوي�سة، ويف طريقها 

اإىل الرحم، للتكون اجلنيني.

من �سمن ما تقوله الفنانه عن عملها: تتخلق امل�سفة 

يف رحم االأم، تتخلق الفكرة يف رحم االإبداع، تت�سابق 

النقاط يف قلب  الق�سيدة، وتتجمع  اإىل نواة  احلروف 

اللوحة، هكذا ميتزج االإبداع، وتنخلق طورا بعد طور.

بني  واالإب����داع،  اخللق  فكرة  الريامي  ب��دور  مزجت 

اأن  وقبل  البوي�سة  تخ�سيب  عند  املح�سو�ص  اجلانب 

ف�سيا،  �سيئا  املالمح  لتت�سح  جنينيا،  لتتكون  تتجه 

وبني اجلانب االإبداعي اأي�سا، فالفكرة ال تخرج مكتملة 

تكتمل،  حتى  وتوقعات  روؤى  ت�سبقها  بل  املعنى، 

تكوينية،  مرّكبة  م�ساهد  ن 
ّ
�سم الت�سويري،  فالعمل 

تكون  بداية  واالأح��رف  التخ�سيب،  بداية  فامل�سفة 

ا�ستغلت  الفنانة  اأن  جند  الر�سم  خالل  ومن  الفكرة، 

على مبداأ التكون والعودة، مع تكرار امل�سهد، اأي كما 

اأنها  اأي  الق�سيدة،  نواة  اإىل  احل��روف  تت�سابق  تقول 

الق�سيدة،  نواة  تكون  ثم  لتتجمع  احلروف  بنواة  تبداأ 

وكون اأن النواة دائما ما تكون بداية للتخّلق، فيعني 

وهكذا  اآخ��ر،  ملو�سوع  بداية  املتّكونة  الق�سيدة  اأن 

ب�سكله املتكرر والالنهائي، واي�سا هذا ما نلتم�سه يف 

امل�سفة، حيث انها تبداأ بتخ�سيب البوي�سة ثم تتجه 

ال�سل�سلة املعهودة ليتكون  للرحم لتكوين اجلنني، ثم 

وهكذا  جديد  اآخر  خللق  يعود  بدوره  والذي  االإن�سان 

تبداأ دورة اأخرى جديدة ملولود جديد. 

خمتلفة  روؤية  له  فكانت  املفرجي  عي�سى  الفنان  اأما 

مركبة،  عنا�رش  م�ستخدما  فّكر«  وعنونه«  عمله  يف 

عرب تقنية الفيديو اآرت ويقول عن عمله : اأحمر، اأزرق 

/ اأحمر، ازرق / ماء، نار / حني تنب�ص فكرة ي�سطع 

االأحمر وترتقب اأعني / انبعاث فكر ينب�ص اأو يخبو، 

زرقاء هي احلياة.

متيز العمل باأدواته الفنية املركبة، فات�سحت الفكرة 

ال�سغري، وكداللة رمزية  الراأ�ص بحجمه  املتكونة يف 

الفكرة،  �ساحب  ال��راأ���ص  معها  ويكرب  الفكرة  تكرب 

الزجاجية،  املثلثات  يف  املوجود  الر�سم  م�ستخدما 

واالأزرق،  االأح��م��ر  بني  اللون  فكرة  على  لعب  كما 

حيث جند اللون االأحمر ب�سكل غري مالحظ بدقة، فهو 

يكون  االأحمر  فاللون  الرتكيز،  من  نوع  اإىل  يحتاج 

اأكرث و�سوحا يف اجلمجمة االأوىل ال�سغرية يف اللوح 

تدريجيا  والغمو�ص  بالتال�سي  اللون  يبداأ  ثم  املثلث، 

مع ات�ساع رقعتها اإىل اأن تقارب االختفاء يف اآخر لوح 

االنطالقة  تو�سيح  يف  الفنان  يرغب  وهنا  زجاجي، 

االأحمر مبثابة بدايتها،  اللون  للفكرة و�سطوع  االأوىل 

يف  الدخول  هي  التدريجي  اختفاوؤها  ميّثل  ولكن 

االأزرق  باللون  الفنان  لها  يرمز  التي  احلياة  معمعة 

وبالتايل جند طغيان اللون االأزرق على اللون االأحمر، 

كداللة على اأن احلياة ت�ستت الفكرة وتغرقها يف اأتون 

حميطها، وكداللة رمزية اأخرى، يف تّكون الفكرة عند 

مع  احلياة  وتبداأ  معني،  حياتي  جانب  حول  ال�سغري 

للفكرة  االأوىل  ال�سعلة  وتبداأ  مداركه،  من  ع 
ّ
تو�س منوه 

بالو�سوح اأكرث يف املراحل املبكرة وتال�سي الرتكيز 

االآخر حيث و�سع  العمل  بها يف  قام  ما  فيها، وهي 

لوجوه  جم�سمات  على  حتتوي  زجاجية  م�ستطيالت 

خمتلفة االأعمار، واأي�سا املالمح والتقا�سيم، كل منها 

يدل على مرحلة لبلوغ الفكرة لديه، بطريقة متطورة 

بوا�سطة  يحدد  ذلك  وكل  الفكرة،  تلك  ن�سوء  اأو  فنيا 

االآخر  منه  ي�ستقرئ  اإعالمي  مهم  كعن�رش  العينني 

مراحل الفكر عند االن�سان.

عرب  »تنوير«،  بعمله  مري  ح�سن  الفنان  �سارك  كما 

ت�سوير الفيديو اآرت مل�ساهد متحركة يف ثالثة اأعمال.

مما يقوله ح�سن مري يف هذه االأعمال: »عملي هو تاأمل 

وبحث يف اجلانب الروحي وطقو�ص ال�سحر للموروثات 

واملتعلقة  جمتمعاتنا  يف  ال��ق��دم  منذ  ال��را���س��خ��ة 

مري  ح�سن  والفنان  واأ�ساطريه«.  ال�رشق  مبعتقدات 

غالبا ما يرّكز يف اأعماله على م�سهد الذاكرة اخلبيئة 

املعا�سة  احلياة  اإىل  ق 
ّ
يتطر ما  فنادرا  طفولته،  يف 

ذلك  من  اأعمق  اإىل  يذهب  بل  طفولته،  يف  بب�ساطتها 

متار�ص  التي  الطقو�ص  حيث  منها،  املاورائي  وهو 

الرائجة يف  يف الطفولة يف طريقة العالج وال�سعوذة 

تلك الفرتة، والق�س�ص اخليالية التي تن�سج لالأطفال، 
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من اأجل الرتهيب، وبالتايل الزم اللون االأ�سفر اأعمال 

الفنان لفرتة طويلة، حيث اجلدب والقحط والبحث عن 

احلقيقة، وتدريجيا اأ�سبح يوظف اللون يف الفيديو اآرت 

اإىل ال�سحراء ورحلة البحث عن احلقيقة عرب مناخات 

اأ�سطورية، فاجلميع يعلم اأن ال�سحراء بحر من الرمال 

ت�سكنه املخلوقات املاورائية، فاحل�سارات كما يقول 

 
ّ

مرتبطة ببع�سها البع�ص بوا�سطة مفاهيم رمزية تعرب

عن ثقافاتها. 

الفنانة  مع  امل�ساركة  االأعمال  خامتة  تاأتي  واأخ��ريا 

يحمل  اإب��داع  عرب  »خال�سة«،  بعنوان  الب�سامي  داليا 

اته �رشقة االأفكار، حيث تقول الب�سامي �سارحة 
ّ
يف طي

ترت�سدها  الثمينة  اخلال�سة  تلك   .. »االأفكار  عملها: 

بكل  راأ�سك  ت�سّلم  اأنت  وها  االأيدي،  وتتخطفها  االأعني، 

�سالم ليغزوه االآخر«.

الفنانني  اأع��م��ال  كباقي  ج��دا  ب�سيط  امل��ق��دم  العمل 

بقوة  ز 
ّ
اأنه متي اإال  ب�ساطته  بالرغم من  ولكن  ال�سابقني، 

 عن 
ّ

الفكرة، ماذا ميكن اأن يفعل ال�سخ�ص العادي، ليعرب

�رشقة اأفكاره وخال�سة معرفته؟ اإال اأن الفنانة ا�ستطاعت 

بخيال املبّدع اأن ت�رشد ق�سة ال�رشقة يف م�سهد غاية يف 

الراأ�ص  ت�سبه  البطيخ  ثمرة  والب�ساطة،  والدقة  الو�سوح 

االآدمي، فتقطتع منه اجلزء العلوي، الدال على املنطقة 

بذكاء  املعلومة،  و�سلت  وهنا  املخ،  فيها  يكون  التي 

الفنانة  اأ�سافت  الفكرة  لنف�ص  اأخرى  لوحة  ويف  فني، 

اأنابيب دالة على ال�رشايني، بالرغم من اأن املتلقي لي�ص 

بحاجة لها يف الو�سوح فقوتها يف قطع اجلزء العلوي 

من البطيخة »الراأ�ص- غلف اأخري باملجلة«.

خال�سة 

اأ�سلوبه يف  اإن االأعمال املقدمة كل منها كان له 

طريقة تعريف كلمة »فّكر«، ولكن مل تكن معّقدة 

يف الطرح، من حيث االألوان والرتاكيب، وهذا ما 

يف  بليغة  ولكنها  ب�سيطة  فكرة  جميعا،  ميزها 

اإىل  يرجع  بدوره  وهذا  للمتلقي،  املعنى  اي�سال 

باعًا  الذين ميثلون  امل�ساركني،  عند  وا�سع  خيال 

طوياًل يف الفن الت�سكيلي . 
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