


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 - 
م�ســـــر 4 جنيهات - ال�ســودان 125 جنيهـا - تونــ�س دينــاران - اجلــزائـر 125 دينـــــارا - ليبيـــا 

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

ال�سرتاكات ال�سنوية: 

للأفراد: 5 ريالت ُعمانية، للموؤ�س�سات: 10 ريالت عمانية- تراجع ق�سيمة ال�سرتاك. 

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

موؤ�س�سة ُعمان لل�سحافة والن�سـر والعلن �س.ب: 3002 - الرمز الربيدي 112 روي - �سلطنة ُعمان. 
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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 ^

v - ت�سونامي وطاغور.. 
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 بواِخر
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        تلك اجلُزر التي يح�سبها الناظر
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v كتابــات:

- ُعمان يف عيون الرحالة الربيطانيني .. هالل احلجري ترجمة: خالد البلو�سي.

�سعرية:   اأطوار  ت�سعة  دروي�س:  حمم�د  الرابعة..  رحيله  ذكرى  فـي   v

�سبحي حديدي -  خطاب املوت  يف جدارية دروي�ش: م�سطفى الغرايف 

- اأ�سئلة املكان والكينونة يف �سعر حممود دروي�ش: فتيحة كحلو�ش.

v درا�صــات:

»كانـط«  م�سائال:  ماركيوز  هربرت  الفل�سفة..  ومهمة  النقد  مفهوم   -  

»هيجل« »مارك�ش«: اأحمد عطار- حممد الب�ساطي: نحو �رسدية مغايرة 

لكائنات الظّل: حممد ال�سحات- اجل�سد يف ال�رسد الن�سوي.. علوية �سبح 

القرائني:  اليهود  على  الإ�سالمية  الثقافة  تاأثري   - جنم  مفيد  منوذجا: 

جعفر هادي ح�سن. 

v ملـــــــف: 

- يو�سف �خلال : �لر�ئد وتلك �لنار..

�مل�ساركون: �سوقي اأبي �سقرا- اأنطـوان اأبوزيـد- �سـليمـان بخـتي

                  - �سباح زوين - �سلمان زين الدين- اإ�سماعيل فقيه

                  - في�سل فرحات-  �سيف الرحبي.
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v حـــ�ارات:

-   خريي ب�سارة ، حول ال�سينما واحلياة:  هدى حمد. 

- ريجي�ش دوبري.. اليزابيث ليفي وكري�ستوف اأونو- ديت – بيو ترجمة : اأحمد عثمان.

132  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s  s

v م�صــــــــرح:

- البوارج: يفجيني غري�سكوفيت�ش ترجمة: �سيف اهلل مراد.

 -   امُلْخترَب امل�رَسحي: اآمنة الربيع.  
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^ �ملقاالت تعرب عن وجهات نظر كتابها، و�ملجلة لي�ست بال�رشورة م�سوؤولة عما يرد بها من �آر�ء ^
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v �صــــــــينما:

- 30 فيلما وثائقيًا عن الثورة ال�سورية: فاتن حمودي.
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v �صعـــــــــــر:

- من �سعر احلب ال�سيني ترجمُة : حممد حلمي الري�سة- نبوءة النظارة: 

عبداحلميدالقائد - بع�ش مهارات عزلة:  اأحمد زرزور  - �سيارة تطلق 

..! : اإدري�ش  علو�ش 
َّ
النار على �سائقها:  حممد احلجريي  - َمــا َكــاَن َعَلي

- ق�سائد : فدوى ح�سن - �سدرة ال�سيل: عو�ش اللويهي - اآيتان للحياة 

والهالك: يحيى الناعبي.
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v ن�ســـــو�ص:

جـنـــرال  تـقــاعـد   - النعيمي   خليل  الأخ�رس:  اجلبل  قمم  على   -

ْنغــــوّيني ُهوْي ثيِّيْب تقـدمي وترجمــة: اأحمد الويزي - الظل الأبي�ش: 

بوكرامي-  �سعيد  ترجمة  �سديد:  اأندريه  البحار:  نا�سك   - خزام  عادل 

اأثر:  �سياء عثمان  نوا  اأوتار اخليمة: عي�سى عبد احلفيظ-  عزف على 

بهلوان:  �سالح-  نا�رس  واحدة!:  ليلة  ال�سلبي-  �سفوان  ترجمة:  �سابا 

اأحمد املوؤذن - اللون الأبي�ش: رحمة  مبارك ربيع- وهي م�سرتيحة: 

املغيزوي- ابت�سامة .. مبحاذاة جدار برلني: طالب املعمري.
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v متابعــــات: 

 - بوم�سهويل  العزيز  عبد  اُْلَيْوم؟:   اإَِلْيَها  نْحَتاُج  اُلَِّتي  اُْلَفْل�َسَفُة  َما   -

ثانية«  »فر�سة   -
ّ
الركابي ِعذاب  ال�سّمان:  لغادة  دم�سقّية«  »ف�سيف�ساء 

حممد  مفتي:  لب�سري  النار«  »دمية  عبدالقادر-  زيـاد  نا�رس:  لأجمد 

اإدري�ش املغربي: اأحمد الدمناتي-   بوعزة -  »�سمت البنف�سج« لعائ�سة 

و�سيكولوجّية  الهيمنة  ذهنّية  نيازي-  �سالح  التف�سري:   يف  املنظورية 

الطار�سي-  الولية والرباءة والوقوف: �سعيد  اأو�سي-  الإذعان: هو�سنك 

ب�سرية ال�سعر: �سامل العوكلي- النتحار يف الأدب الياباين: هيفاء بيطار 

- �سلطان العزري يف »�سفينة نوح«:  يحيى الناعبي- كتاب نزوى اأحمد 

الها�سمي فـي »بيت فوق �سقف العامل«.
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من اأعمال الفنان عبداحلكيم العاقل   - اليمن  



بالتالل  امل��خ��دَّدة  اجل��زي��رة  يف  ال�شجرة  ه��ذه 

ب�شجرة  اللحظة  ت��ذّك��رين  واجل��ب��ال،  اخل�����راء 

اأق��ول  مان.. 
ُ
بع �شمائل  )ع��الي��ة(  يف  )ال�شوقم( 

لل�راعات  الكريه  املرياث  ذاكرة  وفق  )عالية( 

من  واالجتماع  ال�شيا�شة  تنحط  حني  ة، 
ّ
القبلي

 
ّ

اإىل ت�شٍظ وفرقة تعب ة دولة جامعة مانعة 
ّ
�شوي

عن �شعف اجلماعة وانحدارها..

من  اخلالية  ة 
ّ
االآ�شيوي الظهرية  ه��ذه  يف  املهم، 

ة 
ّ
الغيوم واالأمطار التي ُعرفت بها البالد اال�شتوائي

، يتحول الطق�س اإىل حرارة ورطوبة، لكن اأقل فتكا 

من حرارة تلك البالد على وجه اليقني..

بجذورها  ال�شامقة  ال�شجرة  ه��ذه  ج��ذع  اأت��اأم��ل 

يف  �شدفة  اجتمعوا  ��ل 
ّ

رح ��داة 
ُ
ب م 

ّ
كمخي امللتفة 

واالأبراج  املباين  قه 
ّ
تطو الذي  العراء  هذا  ف�شحة 

الذاكرة  حنايا  من  تنبج�س  اجل��ه��ات..  كل  من 

البعيدة �شجرة ال�شوقم ال�شمائلية اأو ال�شوقمة بتلك 

احلارة التي مل اأعد اأتذكر ا�شمها.. ذهبت االأ�شماء 

وت�شتطيل  تنمو  الذاكرة  ليل  يف  ال�شجرة  وبقيت 

ال  علواً  الغاربة  الطفولة  يف  كما  بلغت  حتى 

العمالقة،  االأ�شجار  هذه  قبل  من  حتى  جارى 
ُ
ي

ما  وللخ�شية  واأخ�شى  املطرية..  الغابات  اأ�شجار 

هذه  كل  ال�شنوات،  هذه  كل  ت�رم  بعد  يبرها 

على  تلتف  التي  والثكنات  واملجازر  اجلحافل 

�شجرة  على عك�س  الواقع  �شجرة  اأن  العامل،  عنق 

الوجود  م��ن  كليًا  تال�شت  وال��ذاك��رة  الطفولة 

ة احليوات يف 
ّ
الن�شيان احلتمي مثل بقي وطواها 

هذه  يف  الذكرى  �شوء  لكن  العابر..  الكون  هذا 

ال�شجرة  اأتذكر تلك  اأتركه يهرب مني،  اللحظة ال 

ة 
ّ
واالآجري ة 

ّ
الطيني البيوت  زحمة  بني  وحيدًة 

�شا�شعة  م�شاحة  على  هيمنتها  تب�شط  املحيطة، 

الوادي  يف�شلها  التي  والبلدة  احلارة  اأر�س  من 

املكلل باملياه ال�شافية، مياه الينابيع وال�ِشعاب 

املفقودة.  اجلنان  بلون  �شفتني  اإىل  ة، 
ّ
اجلبلي

)���رور(  وادي  اإىل  ن��زوال  ال��وادي  مياه  تتدفق 

و)فنجا(  العام،  م��دار  على  االآخ��ر  هو  اخل�شيب 

و�شوال اإىل �شهل الباطنة والبحر.

املطلقة  �شلطتها  تب�شط  )ال�شوقم(  �شجرة  كانت 

جتعل  التي  الكثيفة  بظاللها  الرقعة  تلك  على 

القائلة  عّز  يف  اجلهات  مه 
ّ
تتن�ش القليل  الهواء 

على  ن�شيمها  ت��وّزع  عمالقة  ف�شاء  كمروحة 

حتت  املتحلقني  بية  ال�شِ اإىل  وتر�شل  ال�شاكنني، 

رعايتها الوارفة، ثمراً ، ال اأتذكر ان كان يوؤكل اأو 

قيمتها  تكمن  ال�شجرة  اأن  اأو  الطبخ  �شتخدم يف 
ُ
ي

العظيمة يف هذا احل�شور اجلمايل الفريد..

يف  فلي�س  نف�شها  �شيدة  وح��ي��دة.  �شجرة  اإن��ه��ا 

القريب ما ي�شبهها، وما يتحّدر من �شاللتها التي 

رمبا قدمت من هذه االأ�شقاع البعيدة، حني حمل 

بذرَتها طائر مهاجر يف اأزمنة غابرة، وقذفها يف 

ذلك املكان.

اإنها وحيدة وحزينة على رغم ما توحي به من 

ذاهبني  االأطفال  يفارقها  حني  خا�شة  جبوت، 

اأولئك  ق�شوة..  اأكرث  وحدتها  تكون  بيته،  اإىل  كل 

االأط���ف���ال ال��ذي��ن ي��ك��بون يف ظ��الل��ه��ا وحت��ت 

كم  وامل��وت:  الهرم  ويدركهم  احلميمة،  نظراتها 
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من االأجيال مر يف عمر تلك ال�شجرة واأحالمها، 

اأغ�شانها  على  حط  والطيور  الع�شافري  من  كم 

اأو  وامل�����ش��اف��ات،  ال��ت��خ��وم،  رحلة  م��ن  ي�شرتيح 

اأع�شا�شه  يبني  و�شهوراً  اأيامًا  غدرانها  ا�شتوطن 

ت�شتطيع  حتى  و�شب  ة 
ّ
مبحب االأف���راخ  ويربي 

موا�شلة الرحلة والطريان؟

j h j

ال�رخُة، حطام ال�رخة

�رخة املظلوم والثكلى

�رخة الطفل املذبوح

يف نهار م�شم�س

اأو يف ليل دام�س

ميتطيه القتلة واجلاّلدون.

ة على الن�شيان
ّ
تلك ال�رخة الع�شي

حتمل �شظاياها العوا�شُف

عب اجلبال والدهور

اإىل اأبد االآبدين.

j h j

تعوي امُلدن كالذئاب

ر جوعًا اإىل الفري�شة
ّ
تت�شو

تبق  التي  النجوم  وال  ظماأها  يطفئ  البحر  ال 

مبقٍت و�شخرية

ر املدن، ترك�س لالفرتا�س
ّ
تت�شو

)وجبتها الروح والطفولة واالأحالم(

تت�شور امُلدن التي بناها همج حمدثون، كالذئاب 

ال، لي�شت كذلك

فالذئاب حتلم بالغابة وال�شحراء

الذئاب التي ُت�رج االآفاَق

مبوج حنينها اإىل اهلل...

j h j

ة
ّ
ينظر اإىل الريح البحري

حب والغيوم
ُ
وهي تعيد ت�شكيل ال�ش

بينما طيور النور�س وال�شنونو تتقافز فوق تالل 

،
َ
خ�راء

ة والهواء الطلق
ّ
بجنون احلري

ويرى اأطفااًل ، طائرين من الفرح

يف حدائَق

ة.
ّ
ت�شكنها االأبدي

j h j

تكفيني من املطلق نظرة عابرٌة

من طفل اأو حيوان حتيط به �شكينة الغابة

اأو امراأة على ر�شيف قطار

يف حمطات عتيقة وطرق ملتّفة

يت�شاعد منها الدخان

وال تف�شي اإىل �شيء

j h j

)�إىل تاو تاو(     

ُة التي ع�شقت البحر كثرياً، مل يبادلها احلب 
ّ
بي

َ
ال�ش

هذا امل�شاء.. هناك على مقربة من جزيرة القرود 

 
ْ
التي تت�شلق االأ�شجار بذكاء االن�شان االأول، األقت

اأ�شماكًا  ا�شطادوا  اآخرين  بية  �شِ مع  �شنارتها، 

�شغرية تلمع يف �شياء املغيب.

لدت على 
ُ
ة الذي و

ّ
بقيت على �شبها تنتظر هدي

�شفافه... وكانت ترى ال�شماوات ب�شفافها تذوب 

 زرقته املتالطمة.
ِّ
يف خ�شم

ة تختلط 
ّ
بداأ الليل يف النزول واأ�شوات طيور بحري

ب�شفري االأعماق.. بداأ �شبها بالنفاد 

لكن  جداً(  �شغرية  �شغرية  لو  حتى  �شمكة  )اأريد 

 ال ي�شتجيب:
ٌّ
املع�شوق االأزيلَّ اأ�شم

خيالك  خان  ة، 
ّ
بي

َ
ال�ش اأيتها  البحر  خذلك  لقد 

اأحيانًا  كنوزه  يعطي  الذي  هو   ،
ّ
باحلب املتوقد 

يقني  على  لكنك  ب��الدن��ا..  مثل  ي�شتحق  ال  ملن 

�شتعيدين املحاولة غداً، فلي�س لديك من م�شاعل 

عدا البحر والباءة والغيوم، �شتعيدين املحاولة، 

6نزوى العدد 72 / اكتوبر 2012 

s ت�شونامي وطاغور.. ت�شونامي وطاغور.. ت�شونامي وطاغور  s s



فحلمِك ما زال يف ن�شارته ل�شيد البحر واحلياة.

j h j

ملاذا تكرث من النظر يف املراآة

يا �شغريي؟

الوقت ما زال باكراً

على رهاب االأعماق

 اإىل الغيوم، حديقتك احلانية
ْ
انظر

يف البحر والبيادر

اإىل الدببة القطبية

ت�شق اأنهار اجلليد

اإىل ظالل خيالك الطازج

واأنت ت�شغي اإىل احلكايات.

اإىل رذاذ �شحكاتك

التي اأ�شحو على نغماتها يف ال�شباح

اإىل االأقمار ت�شيء مياها بعيدًة

يف الذاكرة.

اإىل دموع النجوم ال�شافية

بعيداً عن املراآة.

 والزمان
َ
 يف اأح�شائها الوجوه

ْ
التي التهمت

j h j

 يا �شاحب الفلك
ّ
نوح، اأيها النبي

 الطوفان
َ
ربيب

لقد اكت�شبت من عزلتك

جة باملياه والظُلمات..
ّ
امل�شي

عزلتك ال�شافية

زر االأعماق..
ُ

كحيود مرجانية يف ج

فيالق  عيون  يف  واجل��م��ال  ال��رع��ب  كالتماعة 

ال�شفينة  حواف  على  بن�شوة  ت�رح  وهي  القر�س 

املغمورة بال�شدمي..

ً
لقد اكت�شبت ما هو اأعمق واأكرث ثراء

من ذريتك التي تنت�ر يف االأرجاء

اأرجاء هذه االأر�س

�شالالٍت متقادمة

 املاحَق
َّ
تتوارث ال�ر

واخلراب

يا �شاحب الفلك

ربيب الطوفان

ر�شول الفرح وال�شالم

رحمًة على اأ�شالئك الباكية

حتملها الريح بني االأ�شقاع

واالأحقاب

j h j

مثلنا،  لي�س  اإنه  م�شحورة،  ة 
ّ
اأبدي يعي�س  »الطفل 

خارج وطاأة الزمن«

اإذا كان هذا �شحيحًا، ملاذا ي�شتيقظ الرجُل 

الطفل،  �رخات  اأمام  مذهولني  املراأة  ت�شتيقظ 

املكتظ  الليل  ه��ذا   
ّ
خ�شم يف  الليل،  ج��وف  يف 

فرط  م��ن  تتبدى  التي  واالأ���ش��ب��اح  بالتهاويل 

عامله  على  ت�شتحوذ  وكثافتها  ح�شورها 

امل�شحور وتت�شّلل اإىل خمدع اأحالمه التي تو�شك 

التفتح.. لينال ق�شطًا من �شطوتها،  بتالُتها على 

على هذا النحو املبكر بالن�شبة لطفل مل يتجاوز 

اأعوامه الثالثة؟! اأم اأن البالد غري البالد والزمان 

غري الزمان؟

j h j

اأتذكرِك اللحظة و)يف كل االأوقات(

يا اأمي

اأراِك منبّثة يف مظاهر االأ�شياء وجذور الكائنات.. 

تنظرين بحزن و�شغف اإىل االأرامل واالأطفال، وقد 

دبغ ال�شقاء عيونهم واأج�شامهم النحيلة..

مقفرة  �شماء  علياء  اأو  هاوية  عمق  من  تنظرين 

ومليئة بالغيوم..

يف  ينظرون  حني  اأطفايل  عيون  يف  اأكرث  واأراك 

لكائن يخطو خطواته  البدايات  نوع من زوغان 
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االأوىل نحو �شحراء العامل واحلياة.

)و�شيكون اإن اأدرك، خريف النهايات

حيث االنتقال من انخطاف الده�شة

اإىل انطفاء ال�شيخوخة وهذيانها ال�شامت(

اأراك تبعثني �شعاعًا، كلمة اأو اإ�شارة، من نور االأبد 

توقظ جمرة احلياة يف االأرواح ال�شغرية، متنحهم 

بع�شًا من الزاد حيث الطريق موح�س واأليم..

اإننا جميعًا نقبل يدك الطاهرة

اأيتها النور الذي ال يفنى

j h j

)�إىل نا�رص وعزّ�ن فجر �سفرهما(   

األفتهم  ال��ذي  املكان  عن  حتب  من  يغيب  حني 

فيه، ي�شتحيل اإىل منفى وعقاب، ترحل ال�شفافية 

خيالك  على  تنهال  والغيوم،  الكّلية  وال���روح 

املوؤّرق االأطالُل والغيابات...

املنازل التي خّلفتها وراءك والطرقات، االأ�شدقاء 

العائلة  األبومات  وموتى،   
ً
اأحياء ق�شوا،  الذين 

ليل بهيم  اأحرقتها ذات  لقد  لها...  التي ال وجود 

ة 
ّ

الوجوه ما زالت �شاج الغريبة. لكن  البالد  يف 

يف راأ�شك، حتتل االأماكن والنزهات..

يقينًا لي�شت مثلكم

اأيها الراحلون فجر هذا اليوم الدامي

يف جهات القلب والروح..

الفراق  لفح  الذين  بال�شابقني  تتاأ�شى  اأن  حتاول 

اأن  ، حتاول  باأعا�شري ال ترحم  الدِن�فة  اأرواحهم 

ت�شتدعي كرثة الباكني واملنكوبني.

لكن اجلرح ما زال طريًا: قبل قليل كانت االألطاف 

احلميمة  الفو�شى  كانت  لك،  تبت�شم  ال�شماوية 

طوتها  التي  الطفولة  �شوء  ال�شادقة،  والنظرة 

امل�شافة حتت اأجنحتها العنيفة..

اأ�شحى  البحر  لكن  البحر،  اإىل  تذهب  اأن  عليك 

تة.. لقد طوى 
ّ
الغياب. طبيعة مي �شورة من ذلك 

ة اإىل البعيد البعيد.
ّ
زرقته وغادر مع االأحب

j h j

ُ
يعود الغريب

اإىل ديار اأ�شالفه االأوىل

بعد طول غياب

منذ اخلطوة االأوىل

 م�شمومًا
ً
يتنف�س هواء

واأحقاداً قدمية

يود لو مل يعْد

لو ده�شته �شاحنٌة

اأو ابتلعته االأفعىاملجّنحة ذات االأجرا�س

ورمبا حلم باحلوت اخلرايّف

كما يف احلكايات.

j h j

ذابلة هي ال�شجرة

ة
ّ
على ال�رفة البحري

ال تكاد تلقي بااًل 

على منلة متر بجانبها

اأو فرا�شة.

بابه اخلفيف البحر ب�شَ

نة
ّ
امل�شطافون مبناطيدهم امللو

يحّلقون يف الف�شاء

باب
ُ
والزوارق متخر الع

ذهابًا اإيابًا، نحو اجلزر القريبة

التي يح�شبها الناظر بواخر عمالقة

 بالرحيل..
ّ
تهم

�شباح اآخر يف هذه البالد..

لكن ما الذي يجعلك

تفكر يف ذبول ال�شجرة

والرجل النافق عن فقر وهزاٍل

ميد يده اإىل املارة

يف بالد النفط..
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�شباح اآخر

عليك اأن تدفع نف�شك اإىل اخلروج

لتلعب دور ال�شائح

غريبًا بني اأنا�س غرباء

ت�شتمتع مبناظر الطبيعة والن�شاء

الطيور تقفز يف موجة فرح غامر

واالأطفال ي�شخبون

اأن ترى االأ�شياء اجلميلة

تطبق عليها 

كالن�ر من قمة ياأ�شه

ينق�سُّ نحو الفري�شة

j h j

دم
َ
بني الوجود والع

خيط �شباب �شفيف

رى
ُ
ال يكاد ي

بني احلياة واملوت

بني املتعة واالأمل

بني الفرح ونقي�شه

عليك اأن تدفع ج�شدك املْثخن

نعت من هبوِب عا�شفٍة
ُ

بقفزة �ش

اإىل اأغوار البحر

و�شتاأخذك اأمواجه

اإىل ديارها احلنونة

j h j

ال�شجر من �شفافه الهادئة

يبعث بُقبل ور�شائل

اإىل )ت�شونامي( القادم

ويقول:

د احلكمة
ّ
رفقا بنا يا �شي

واجلنون.

j h j

البنغايل الوافد اإىل هذه االأر�س املتاخمة يقول: 

اإن بالده �شغرية وب�رها ُكرث.. اأمطارها غزيرة 

عن  �شيئًا  يعرف  ال  البنغايّل  �شحيح..  ورزقها 

األوان  باألوانها،  ال�شعراء  فتنت  التي  بالده  منور 

وال  واالفرتا�س..  للجمال  املنذور   
ّ
الغابي الكائن 

الطويلة  وحليته  زهده  طاغور،  عن  �شيئا  يعرف 

يتحدر  عظيم  ب�شاعر  يليق  كما  جيداً  امل�شّذبة 

املُدن  اأحزمة  من  ولي�س  ار�شتقراطية،  طبقة  من 

وهوام�شها...

�ركة  الق�ري،  التهجري  عن  �شيئًا  يعرف  وال 

ال�شتني  فاقت  التي  وامل��ج��ازر  ة 
ّ
ال�رقي الهند 

اإال العمل الب�شيط،  اأن يعرف  اإنه ال يريد  مليونًا.. 

لقمة العي�س والكفاف.

j h j

االإله  يخاطب  وخ�شوع  ع 
ّ
ت�ر يف  خان،  جنكيز 

وغيوم  ة 
ّ
قمري �شماء  اأ���ش��الء  م��ن  نع 

ُ
�ش ال��ذي 

عا�شفة:

توحيد  على  �شاعدين  الالحمدودة  بقدرتك  اإلهي، 

املغول وجتاوز هذه االأر�س اجلدباء الوِعرة..

ة ال 
ّ
لدت امباطوري

ُ
ا�شتجاب االإله اإىل دعوته، فو

ُتقهر، من حلم رجٍل اأ�شري وجموح اإله.

j h j

النبع  تعب  وه��ي  ال�����ش��وداء،  الوحيدة  الفرا�شة 

باجتاه الغابة اخلطرية... الأكرث جمااًل، من حقل 

الفرا�شات ال�شارح حتت �شقف وغالف.

j h j

فرا�شة حّطت على كتفي

ح�شبُتُ املالك يبكي

على ظلم فادح اأو طفولة هاربة

j h j

بعينيها ال�شوداوين كليل الغابة

تنظر اإىل الفرا�شات

ترفُّ على اإفريز الزهور
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 اجلّنتني تاأخذك
ُ

اأي

اإىل ال�شياع يف جماهلها ال�شفيفة؟

j h j

تنظر اإىل اجلعران

 به يف ليل االقتالع والت�ريد، فهي ال 
ْ
رمبا حلمت

د 
ّ
عالقة لها بليل الفراعنة حني كان اجلعران ال�شي

حامي الغالل من التلف واال�شمحالل.

j h j

يف جبال نيوزلندا

رة وحلاهم من ثلج
َ
يطري ال�شح

وخديعة

على مقربة من الباكني املحاطة

باأنهار اجلليد.

مان
ُ
يف جبال ع

يطريون بلحى

تع�ش�س يف تخومها

االأ�شياف الالهبُة

واخلديعة

يجتازون عقابا ووهاداً

 الأتونها
َ
ال قعر

كاأنها حلقات تتماوج

يف اأغوار اجلحيم.

j h j

كان يحّدق يف املغيب

ينظر اإىل اأح�شاء املقتولني

يف حروب غادرة

وي�شغي اإىل نباح كالب ترك�س

جريحًة يف اأطراف املنحدرات واحلقول

يرى اأ�شباح خليقة تطلب املغفرَة

من اإله ال ي�شتجيب

اقط
ّ
يرى عرو�شًا ت�ش

يف قيعان �شحيقة

والدم ميالأ االأفق

كان يحّدق يف االأفق

وال يرى اإال ذاَته

تغرق يف بحر من �شدمي.

j h j

منتفخًا بالنيا�شني واالأوهام

يرى نف�شه هارون الر�شيد، وهو 

ح�رة تتخبط يف م�شتنقع لزج:

خارج  نف�شه  جنحت  ال��ذي  الكائن  حقيقة  تلك 

يًا، 
ّ
و�شعها الطبيعي مب�شافة �شوئية، ف�شقط مدو

من غري حركة وال �شوت اأو ذكريات.

ه بدم بارد
َ
�ر�شار ذبح

 
ّ
فم�شى م�شحوبًا مبواكب اللعنات والهبوط احلتمي

اإىل اأ�شفل �شافلني يف بحر النفايات الهائج.

j h j

كان يو�شك على االنهيار

وال�شقوط

حني اأر�شلت نظرَتها

موجٌة م�شعة من اأعماق.

غابة اأو حميط

انت�شلته من هاوية الوقت

ِّ
فتحت خزائن ال�ر

اأخذته اإىل وارف النبع

والظالل..

j h j

يف املدينة املحرتقة مبدافع ال�شيف

وكاأمنا هوالكو يحا�رها على مقربة

ت�شتيقظ مرتبكا مت�شي

يف الظلمة املكتظة بلغط املوتى

واأنني االأ�شباح

املالك ال�شغري يتبع االأثر

من �شارع اإىل مدينة
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ومن �شخرة اإىل منحدر

وحني تفيق اإىل ح�شوره الالمرئي

حتمله لينام ن�شمة وديعًة

وكاأمنا االثنان يف مكان

ة امل�شجرة.
ّ
خارج الزمان وخارج االأبدي

j h j

ال�شجرة الذابلة على ال�رفة

ًة من جديد تعود ن�رِ

ًا
َّ
املاء الذي يجعل كل �شيء حي

كوب ماء كل �شباح

اأحيا ال�شجرة وقد �شارفت النهاية والهالك

اإذ ال اأمطار تهطل هذا ال�شيف

الذي قطعَت اآالف االأميال ال�شماوية

من اأجله

اجلفاف يالحقك اأنى كنت

جفاف جبال الذاكرة االأوىل

التي ترمق هروبك ب�شخرية الذعة

اجلفاف يحاول الت�شلل اإىل القلب والروح

لكن خبيئة ال�شجرة

مة مبطر اخليال
َ
والبحر والكتب املفع

تعيد دورة الروح

حُتيي االأر�س املوات

j h j

�شمعتني ال�شجرة

اأ�شغت بجذورها

 احلزين
ّ

اإىل ثرثرة الب�ري

ية تامة
ّ
ويف �ر

ع وال�شجود
ّ
جلاأت اإىل خالقها بالت�ر

الحظُت انحناءة االأغ�شان

ة ريح خفيفة
ّ
اأمام هب

ات وغيوم
ّ
تبعتها هب

عت حممولة على عا�شفة ممطرة
ّ
حني جتم

تبعرث هدوء البحر

 مدراراً على البلدة
ّ
اأخذت ت�شح

والغابات

الب�ر اإىل املظاّلت والبيوت

والطبيعة يف انبالجاتها

ت�شتقبل فحل ال�شماء الهائج

َ
يدلق ماءه الغزير

َ
كما ا�شتقبلت يف قدمي الزمان ع�شتار

مياه متوز املندفقة

اإىل اأغوار فرجها العميق

اأيامًا واملطر ي�رب طول االأر�س وعر�شها

اأيام قليلة

هي ما تبقى يل يف هذه البالد

النائية.

j h j

�شالمًا اأيتها ال�شجرة

يا اأخت املطر والريح

العزيزة على قلب الباري

يف عزلتك امل�رقة

j h j

كنت اأنظر يف فراغ املكان

رغم اأن الزبائن ميالأون احلانة

الزبائن القادمني من بلدان 

كثرية

لغط األ�شن ي�شل البحر بال�شحراء..

ياأتي بكل هدوء

يجل�س على م�شطبة احلانة

يطلب م�روبه كاملعتاد

اأغيب قلياًل عن النظر اإليه

الأجد راأ�شا مرتنحة

يف معرَتك اجلهات

ال يكاد ي�شتقر على حال
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وما ي�شبه ال�رر

بتني
َ
يقدح من عينيه املتع

اللتني تاأخذان يف الذبول اأكرث

حني ي�شل درجة الثمالة

فكرت، لي�شت اخلمر التي

لعبت براأ�شه

فهو مل ي�رب اإال قلياًل..

كانت ال�شحراء بكامل خوفها

تعربد يف اأعماقه

ال�شحراء

بقبائلها واأ�شباحها املتطاولة

وتلك القطعان التي تبتلعها االأر�س

حلظة االإع�شار

كانت ال�شحراء

ترتنح يف راأ�شه

كانت العا�شفة

والطفوالت املغدورة..

�شديقي القدمي

مل تكن اخلمر التي لعبت براأ�شه

كانت امل�شارب

ال�شوارع واملطارات والقتلى

الذين ُترمى اأج�شادهم املبقورة كل حلظٍة

على قارعة روحه

كان العامل

�شقط ظالله الثقيلة كمر�شاة
ُ
ي

يف بحر اأيامه وهواج�شه الراك�شة.

j h j

ة املنت�شية بالهواء والبحر
ّ
بي

َ
ال�ش

ة
ّ
واحلري

تقفز مع الفرا�شات واأفرا�س املاء.

�شحابة العقبان التي تنق�س

على االأ�شماك ال�شغرية

ة
ّ
جتعلها ت�رح يف عوامل ال مرئي

رمبا فّكرت يف جوارح بالدها

وهي تفرت�س اجليف وال�شياه

رمبا عّكر امل�شهد مزاجها..

خارج املنزل امل�شيج بكالب احلرا�شة

واالأفكار املحنطة

دفن النا�س
ُ
خارج احُلفر التي ي

فيها اأحياء...

هناك الفرا�شات تخّلت

عن ال�شفافية والهدوء

واأخذت تقود املواكب �شاخبًة

اإىل حتفها االأخري

هناك

باعون حتفهم بالتق�شيط
ُ
حيث الب�ر ي

 لذة اللقاح..
َ
والنحل ن�شي

خارج �شجن بالدها احل�شني

منت�شية بريئًة جميلة

تعانق الهواء املنع�س والبحر.

j h j

)ف�سل من م�رصحية مل تكتمل(   

هذه  املقهى،  هذا  ال�شارع،  هذا  يذكرك  مباذا   j

الِبلى من جنباتها تطاير  التي يتطاير  الكرا�شي 

املقابر  اإح���دى  اإع�شار  يجو�س  ح��ني  ال��رف��ات 

املك�شوفة العظام؟

ماتوا  باأ�شدقاء  رمبا  بالال�شيء،   ، بالال�شيء   -

دهٍر  ذات  اأحببتها  بامراأة  اأو  فرق(  )ال  رحلوا  اأو 

قرار  ال  التي  بئره  يف  �شقطت  الن�شيان،  وطواها 

وال زمن يحّد تخوم اأمواجها املرتامية الرهيبة..

ينح�ر  وال  كثرية،  ف�شائل  له  الن�شيان  لكن   j

دائما يف ال�شلب والتدمري؟

واخللق،  التدمري  يف  ونقي�شها،  الف�شائل  يف   -

اأحد.  منه  يعود  ال  الذي  املكان  اإىل  ياأخذنا  انه 
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املكان الذي ال بداية له وال نهاية.

j لكنك جتنح اإىل اإعدام االأثر واملحو دائمًا؟

اأثر اخلطوة والرائحة، من  - ما الذي يتبقى من 

يلمع  الذي  ال�شباح  �شم�س  و�شعاع  الذرة  حقول 

تلك  ظ��الل  بني  يتنزهان  عا�شقني  ثياب  ف��وق 

ال�شماء  هامة  ال�شم�س  متتطي  ان  قبل  احلقول 

احلب  فعل  يختبان  خمدعهما  اإىل  وين�شحبان 

الق�شوة  ع��امل  يِلجا  اأن  قبل  العاطفة،  ورهافة 

واخلوف؟

موجودة  والكراهية  احل��ب.  يف  الق�شوة  لكن   j

تاريخ  داً.. 
ّ

وتوح �شدقًا  العواطف  اأكرث  يف  حتى 

واالأدب  االأم��ث��ل��ة...  من  ب�شيل  يحفل  العالقات 

ه االأ�شا�س البحث يف هذه املتاهة املتالطمة 
ّ
هم

املظلمة؟

كما  اأح�شاءهما  ا�شتفرغا  واالإن�شان،  االأدب   -

باحل�رجة  املليء  �شائله  امل�شدور  ي�شتفرغ 

والدم والعذابات، عذابات املحت�ر على بوابات 

اأفنية  يف  والعظام  االأغطية  املك�شوفة  املقابر 

بوتيكات  اإىل  حتولت  التي  وال��ب��ل��دات  ال��ق��رى 

�شما�رة  عليها  ي�شيطر  ا�شتهالكية  عات 
ّ
وجمم

بنجومها  امل�شيئة  االعالنات  حيث  ج�شعون، 

ة 
ّ
البال�شتيكي ة 

ّ
اال�شتعرا�شي اتها 

ّ
وجمر واأقمارها 

وتلك املجالت وال�شحف املرتفة التي ت�شبه عني 

االأمكنة و�شخو�شها وتفا�شيلها الكثرية.

له  يبقى  واالإن�شان  االأدب  النوع من  ذلك  لكن   j

مكانه اخلا�س، بعيداً عن هذا االكت�شاح املعادي 

للطبيعة واالأدب واالإن�شان، يف اإن�شانيته وجماله 

من  مرتاكمة  قرون  بعد  اكت�شبه  الذي  الطبيعي 

االأمل واملعاناة؟

- رمبا، رمبا، من يعرف ماذا �شتوؤول اإليه االأمور 

اأن  االأكيد،  لكن  الغد،  �شباح  اأو  اليوم  م�شاء  يف 

رائحة  جوانبها  من  تتطاير  التي  الكرا�شي  تلك 

الِقدم وتلك الطرقات واملقاهي لن يعود خاّلنها 

الزيتون  العا�شقني يف حقول  وذينك  من جديد.. 

النزهة  اإىل  يعودا  لن  والنخيل،  الذرة  و�شواحي 

اللهفة  وهجرتهما  احل��ب  فعل  �شئما  اأن  بعد 

واالأ�شواق.

اأو  �شاحبه(  الظل  )يخاطب  �شديقي  يا  لكن   j

الت�رد  �شقيق  قريني،  وتدعوين،  اأدع��وك  م��اذا 

الرغبة يف االن�شحاب  اأال حتدوك  والقهر والتيه؟ 

من هذا املقهى املزعج يف هذا املجمع التجاري، 

هذه البالد االأكرث اإزعاجًا ورعبًا.. 

األي�س لك رغبة يف االن�شحاب، فال�شم�س تدنو من 

الوحيد  فاأنا  عنك،  االن�شحاب  اأود  وال  غروبها، 

الذي لن اأتركك، حتى لو هجرك العامل مبن فيهم 

العامل  يف  حتى  اأتركك  لن  وزوج��ت��ك..  اأب��ن��اوؤك 

نار  اإىل  اأو  اجلّنة  اإىل  معا  �شندخل  ورمبا  االآخر، 

ف�شاعة  اأك��رث  هو  ما  وهناك  اهلل..  معاذ  جهنم 

اجلهلة  وعيون  اخلايل  الربع  ظهرية  من  وق�شوة 

�ش�س، اأمواج النار امل�شطرمة التي �شتالحقك 
َ
والع

اجللود   
َ
ع�شب بن�شوة  ترعى  وه��ي  وتالحقني 

اإبلي�س  كلعنة  با�شتمرار  يتجدد  الذي  والعظام 

ب�شعة  وتطرح  ذاته  اإبلي�س  ترى  ورمبا  ة.. 
ّ
االأزلي

يف  والدهاة  املاكرين  اأك��ب  على  ماكرة  اأ�شئلة 

مواكب  عن  ان�شقاقه   
ّ
�ر حول  ة، 

ّ
الب�ري الذاكرة 

�شاحب  كان  اأن  بعد  ال�شماوات،  ومالئكة  الرب 

به  اأ�شحى  االأ�شمى،  واملكانة  االأوىل  احلظوة 

احلال �ريداً ملعونًا يف دروب التاريخ والطقو�س 

مين  مغفرة  ب�شي�س  من  هناك  وهل  والزمان... 

فرقة  ذهبت  كما  عليه  وج��ل(  )ع��ز  اخلالق  بها 

ة(، حيث ميالأ ثالث ع�رة جرة اأو ثالثني 
ّ
)اليزيدي

 النار 
ّ
جرة من دموعه الغزيرة ويقذفها يف ِخ�شم

فتنطفئ األ�شنة اللهب املتعاظِم ال�شبق، رمبا تكون 

النجاة واملغفرة؟!

اإن اهلل على كل �شيء قدير...  بهذا املنحى الدموع، 

بحجم  كانت  لو  حتى  والذنوب  اخلطايا  من  تطهر 
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االأحقاب  هذه  بعد  امل�شكني  لكن   . ال�شيطان  خطايا 

ي�شتطيع  هل  والقيامات،  الفجائع  من  املرتاكمة 

ًة يف 
ّ
ف الدموع و�شكبها يف جرار اأو اإطالقها حر

ْ
ذر

يف  كال�شخر  دت 
ّ
جتم اأنها  اأم  اأح�شنة..  مثل  اخلالء 

املاآقي واالأعماق؟ وهو ما يزيده رعبًا وعذابًا.

والدنا�شة،  القدا�شة،  خب  من  هو  اأي�شًا  ون�شاأله، 

يف  راأيه  عن  ال�شاقة،  ة 
ّ
ال�شوئي الرحلة  هذه  بعد 

التي  فال�شفة(  يقول  )كما  ة 
ّ
الدموي املهزلة  هذه 

اأ�ش�شت احلياة يف م�شاراتها املختلفة وامل�شائر 

على هذا النحو العبثي ال�شاخر املخيف؟

العقول  ق�����رت  اأخ���رى  حقيقة  ه��ن��اك  اأن  اأم 

البعيد  امللتب�س  كنهها  اإدراك  عن  الت 
ِّ
واملخي

ة 
ّ
الغور، فحّدق الناظرون يف �شواطئ وقفار �رابي

موحلة ظنوا اأنها الفحوى واللباب ، اأم اأن ال�راب 

هو حقيقة الكائن االأخرية؟

هذا  من  فلنذهب  يعرف،  اأح��د  ال  ي��دري،  اأح��د  ال 

اأين؟  اإىل  لكن  والقبح...  بال�شجر  املليء  املكان 

اإىل اأين يا �شديقي؟

من �جلبل �لأخ�رص �إىل نزوى

من اجلبل االأخ�ر

منحدراً اإىل طريق نزوى

رة من اجلهات
ّ
امل�شو

ريح �شاخنة تهب على �شجر ال�ِشدر الذابل

والنخيل

اأتذكر ح�شان القلعة املري�س

ور�شا�س الرحمة

ُ
الذي اأطلقه ال�شائ�س

 بوهن
ّ
على العُنق امل�رئب

لي�شقط م�شت�شلمًا على الرتاب

كانت غرباٌن ون�شور رخمة

حتّلق فوق الوادي املجاور

بانتظار االنق�شا�س

على الفري�شة القادمة..

كان احل�شان  يحت�ر:

رمبا تذكر رحالته الكثرية

بني اجلبال املاأهولة

باالأبراج واحلروب

وباالأهل وال�شحب حني يجتمع �شمل العائلة

رمبا.. اأودية و�شعاب

ت�شيل املياه من اأخاديدها

الدافقة

حني كان ي�رب املاء القراح

مع اأنثاه

برهة ال�شفاد

لها وراأ�شها ما زال يف املياه
ّ
حني يقب

ُ
لرتفعه فاحتة فمها اإىل اأق�شاه

من لذٍة وهياج

هذه اأنت يا حبيبتي

اأتذكرك حلظة الزوال الرهيب

بعد رحيلك قبلي

باأعوام و�شنني

j h j

فلج دار�س العتيد

توؤمُه اأرواح اأئمة اأ�شاو�س

وميام

اأرواح الب�شاتني اخل�راء

و�شجر الغاف

توؤمه الن�شوة واالأطفال

لل�شفاء من مائه الزالل

وال�شقاية

توؤمه النجوم العط�شى

تلمع على �شفحِته

والوحو�س..

فلج دار�س
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مانية
ُ
لوؤلوؤة االأفالج الع

وزوادة احلكايات..

j h j

قال يل عابر �شبيل ذات دهر:

جة
َّ
، اإىل هذه اجلبال امل�ر

ْ
انظر

ْ
بغبار ال�شيف والَنَدم

ذاك القادم

من جلبة معارك )مالك بن فهم(

نقع �شيوفه ورماحه وهي ت�شقُّ 

َ
الع�شور

باجتاه قلوبنا واالأحداق.

j h j

ثقلة هذه النخلة
ُ
م

بغبار الطلع

وعذاب املخا�س

ّ
مثقلة بالرطب اجلني

ومرارة القطاف.

j h j

اأيتها الغربان

يا �شظايا اأزمنة مرتاكمة

وحروب

حتّلقني بذكريات ثقيلة

 يف االآفاق
ِّ
كالليل املدلهم

بلونك العميق

و�شياحك الذي يختزل

يف اأعماقه خليقَة

هذا املكان

j h j

زهور تتفّتح يف �شياء املغيب

جِذلة برحيل ال�شم�س

والنهار

الليل موعد نومها

ويف الفجر ينبلج الَندى

والن�شيد

j h j

الهدهد �شارق تاج

ملك امللوك

�شاجر العوا�شف والبحار

اجلبوت يف كماله

ينحلُّ اإىل كومٍة

من روث طيور وبغال

j h j

ان والبوت
ّ
يا �شجرة الرم

خلف �شور )ال�شيبة( املهّدم

اأق�شم واأ�شلي كما �شلى الرعاُة

واأفواج الهنود احلمر يف الباري امل�شمحلَّة

يف ظاللك املورقة على مدار املوا�شم

قبل زحف اجلفاف

 املدن ال�شاري
ُّ
حني ال يفاجئك حر

وجرذان احُلفر املوبوءة

اأق�شم واأ�شلي لكرم اخلالق

ووارف اأيامك ال�شعيدة.        
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j �شذرات من دفرت اليوميات االآ�شيوية.



16

جــــون مالكوم:

اآراء م�صتقاة من م�صادر ثانوّية  اإىل  »اإّن ما يطلقه املرء امل�صَتند نظره 

من اأحكام على ال�ّصعوب القا�صية هو اأقرب اإىل الّتعبري عن ميوله �ر�ؤاه 

ي�صتمّد�ن  اإّنا  القّراء  الأعّم من  الغالب  اإّن  يراه.  ما  اإىل حقيقة  منه 

طرائقهم  ا�صتح�صان  اإىل  الفطرّي  �ميلهم  حتّيزهم  من  �صعادتهم 

�اأ�صاليبهم. �هم، بطبيعة احلال، مّيالون اإىل تعزيز كربيائهم �ح�ّصهم 

الوطنّي عن طريق اإ�صفاء �صبغة �صوداء على كّل ما يجد�نه خمتلفا عن 

اإجنلرتا القدمية«. 

كتابات
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متهيد:

تتمثل اأهمية كتاب »ُعمان يف عيون الرحالة الربيطانيني: قراءة جديدة لال�ست�رشاق« 

لهالل احلجري يف حمورين رئي�سيني: املحور الوطني واملحور الفكري. وطنيا ي�سد 

اأن  مان ميكن 
ُ
ع العربية عن  الأدبيات  مانية، فجل 

ُ
الع الدرا�سات  ثغرة يف  الكتاب 

يقال عنها اإنها تتناول جانبني فقط من احلياة: اجلانب الديني واجلانب ال�سيا�سي. 

بالتحليل  يعر�ض  اإذ  الثنائية،  هذه  فيتجاوز  احلجري  هالل  الدكتور  كتاب  اأما 

املو�سوعي تفا�سيل دقيقة عن احلياة اليومية التي اأوردها الرحالة الربيطانيون 

الفرتة من عام 1800 حتى عام 1970، مبينا من خاللها  مان يف 
ُ
اأتوا ع الذين 

مان، �سكانا و�سعبا وثقافة. 
ُ
نظرة الآخرين اإىل ع

 )j(ارحتال اإىل الّتخوم

رحالت ق�صرية ��صور متفّرقة

عن ُعمان

باحث واأكادميي من ُعمان 

هـالل احلجـــري     ترجمة: خالــــد البلــــو�شي

j جزء من الف�سل الثاين من كتاب »ُعمان يف عيون الرحالة الربيطانيني: قراءة جديدة لال�ست�رشاق«، الذي تبنى م�رشوع ترجمته 

مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان لل�سوؤون الثقافية مب�سقط.



من تلك التفا�شيل الت�شامح والعبودية وال�شعوذة 

ومالب�س الرجال والن�شاء وت�رسيحات ال�شعر 

وعادات الأكل وال�رسب و�شعائر اخلتان وا�شتخدام 

التعاويذ للعالج والطرق التقليدية للتعلم 

والعمران وغريها. احلق اأن هذه املو�شوعات اإْن 

ُتِطرق اإليها يف الأدبيات الُعمانية فاإنها غالبا ما 

ُتتناَول من منظور ُعماين حملي، اأما كتاب الدكتور 

هالل فيتطرق لها �رسحا وحتليال من منظور 

اأجنبي، ولعل يف ذلك مكمن متيز الكتاب عن �شواه. 

اأما املحور الفكري فيكمن يف اأن الكتاب ل يخاطب 

جمهورا ُعمانيا اأو اآخر متخ�ش�شا يف اأدب الرحالت 

فح�شب، بل يخاطب جمهورا »عامليا« بامتياز، 

فالكاتب يناق�س خطاب الفيل�شوف اإدوارد �شعيد 

ومنا�رسيه حول ال�شت�رساق، ذاهبا اإىل اأنهم يرونه 

خطابا ثابتا جامدا اأحادي ال�شوت، وينظرونه على 

نحو يدافعون به عن افرتا�شهم امل�شبق اأن الغرب 

»َخَلَق« »ال�شت�رساق« وا�شتثمره اأداة للهيمنة 

على ال�رسق �شيا�شيا وثقافيا، كما ينبههم باأنهم 

يف �شبيل اإثبات دعواهم ي�شلكون منهجا انتقائيا 

ِقوامه روايات تاريخية خمتارة خمتزلة واأقوال 

�شديدة التعميم. وي�شع اأطروحة يراها مغايرة 

لتلك التي اأتى بها �شعيد، وموؤداها اأن ال�شت�رساق 

يتميز بتعدد الأ�شوات وتنافرها، لي�س على 

م�شتوى الن�شو�س املختلفة فح�شب، بل حتى على 

م�شتوى الن�س الواحد، واأن �شور ال�رسق ومتثيالته 

تتنوع ما بني �شلبية واإيجابية ومو�شوعية. ويبني 

ذلك من خالل الرحالة الذين َقِدموا ُعمان، وقدموا 

عنها �شورا ل جتري على ن�شق واحد مطرد، واإمنا 

تنزع ب�شدة نحو التعدد والتنوع.

خال�شة القول اأن اأهمية الكتاب ل تتمثل يف 

تزويدنا مبعلومات عن جوانب مهمة من الثقافة 

الُعمانية هم�شتها كتب التاريخ فح�شب بل اأي�شا يف 

جانبه الرتبوي املتمثل يف بعده الإن�شاين.

مقدمة الكاتب:

البحرية حتى دنونا من  vv »لقد وا�شلنا رحلتنا 

الأم��ان«،  ب�»اأر�س  املعروفة  البالد  ُعمان،  �شاحل 

والتي ت�شمل، ح�شب اأف�شل امل�شادر العربية املوثوق 

اجلزيرة  �رسقي  جنوب  يف  الواقعة  املنطقة  بها، 

اإىل  راأ�س احلد  العربية، املمتدة حدودها جنوبا من 

)روب��رت  اجلزيرة«.  �رسقي  �شمال  يف  زب��رة   �شاحل 

القوقاز  وجبال  رو�شيا  عرب  �شتوية  »رحلة  جمنان، 

وجورجيا«، املجلد الأول، �س: 232(.

يبلغ طول ال�شاحل الُعماين، املمتد من م�شيق هرمز 

�شمال اإىل ظفار جنوبا، اأكرث من 1700 كم عرب �شبه 

اجلزيرة العربية واملحيط الهندي. لقد اأم�شت م�شقط 

ازدهارا  اأكرث مدن ُعمان  و�شحار و�شور و�شاللة من 

بعد اأن طرد الُعمانيون الربتغاليني عام 1650، بيد 

وبلداتها يف  ُعمان  فاقت غريها من مدن  اأن م�شقط 

كونها اأكرثها اأمنًا واأن�شطها جتارة. 

موقعها  بحكم  الأوروب��ي��ون،  الرحالة  عدها  وق��د 

املوانئ  خري  اخلليج،  مدخل  عند  ال�شرتاتيجي 

البحرية. كما اأنها ظلت، بحكم موقعها املخبوء وراء 

واملغامرين،  والبحارة  للتجار  ممتازا  مالذا  اجلبال، 

ع�رس جتار  التا�شع  القرن  ارتادها يف  اأن  عجب  فال 

بريطانيون وم�شتك�شفون ووكالء �رسكة الهند ال�رسقية 

التي  لالهتمام  املثرية  املو�شوعات  ومن  وممثلوها. 

ُعمان ت�شامح  الرحالة فيما كتبوه عن  حتدث عنها 

و�شلوك  للعبيد،  تعاملهم  وطيب  الُعماين،  ال�شعب 

»اإمام م�شقط«، ال�شيد �شعيد بن �شلطان »احل�شاري«، 

وحرارة  ال�شاخمة،  وجبالها  الرائعة،  م�شقط  و�شور 

هرمز،  وبهاء  ال�شيقة،  و�شوارعها  الالفحة،  جوها 

يف  �شاأتطرق  اخل�شبة.  ظفار  وتربة  الآفل،  وجمدها 

مما  وغريها  املو�شوعات  هذه  مثل  اإىل  الف�شل  هذا 

كتبه عن املنطقة ال�شاحلية الرحالة وامل�شتك�شفون 

التا�شع  القرن  يف  البالد  زاروا  الذين  الربيطانيون 

مف�شال  تناول  املو�شوع  تناول  قبل  اأنه  اإل  ع�رس. 

اأخ�ش�س �شفحات قليلة للحديث عن العالقة  �شوف 

َور ُعمان يف  التاريخية بني ُعمان وبريطانيا وعن �شُ

اأدبيات رحالت ما قبل القرن التا�شع ع�رس، ع�شى اأن 

ي�شاعدنا ذلك على فهم ال�شياق التاريخي للمو�شوع 

املراد نقا�شه.
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العالقات الُعمانية الربيطانية

ـــَور اأوليــة  �شُ

ُعمان  ياأتون  قلما  كانوا  الربيطانيني  الرحالة  اإن 

جرى  الذي  العام  قبل  اأي   ،1800 عام  قبل  زائرين 

د 
َ
ع

ُ
وي وبريطانيا.  ُعمان  ر�سمي بني  ات�سال  اأول  فيه 

اأوائل  من  م�سقط عام 1677،  زار  الذي  فراير،  جون 

فو�سفهم  مانيني. 
ُ
الع عن  كتبوا  الذين  الربيطانيني 

اإن  اإذ  منتهاه،  الغدر  بهم  بلغ  �رش�ض،  »�سعب  باأنهم 

بالتب�سع«.  يجنونه  ما  يعادل  ل 
َ
باحِلي يجنونه  ما 

نَظر اإليها يف �سياقها 
ُ
هذه ال�سمعة ال�سيئة يجب اأن ي

حني  م�سقط  اأن  ي�سهد  املوثق  فالتاريخ  التاريخي، 

متعدد،  اإثني  طابع  ذات  مدينة  كانت  فراير  زارها 

يزاولون  كلهم  كانوا  والبانيان،   واليهود  فالعرب 

التجارة فيها. من هنا لنا اأن نقول اإن هذه ال�سورة 

مانيني فقط، واإمنا جميع قاطني 
ُ
 الع

ُ
ِرد بها فراير

ُ
مل ي

من  اأنه  كما  وطوائفهم.  اإثنياتهم  مبختلف  م�سقط، 

مانيني يف ذلك الوقت كانوا 
ُ
املهم الإ�سارة اإىل اأن الع

الأوروبية  والقوى  الربتغاليني  اأعداءهم  يناف�سون 

والهولنديني. ويف  الربيطانيني  الأخرى وخ�سو�سا 

اأمرا  »ال�رشا�سة«  نعد  اأن  لنا  التناف�ض،  هذا  خ�سم 

ولي�ض  املت�سارعة،  الأطــراف  هذه  كل  لدى  ماألوفا 

مانيني وحدهم فح�سب. 
ُ
لدى الع

مان عام 1693، فقد 
ُ
 اأما جون اوفنجَت، الذي زار ع

اإذ كان  فراير،  بها  اأتى  التي  تلك  تغاير  قدم �سورة 

مانيني وتقاليدهم:
ُ
معجبا بعادات الع

ــعــرب عــلــى قـــدر كــبــر مــن دمــاثــة  »اإن هــــوؤلء ال

فال  للغرباء،  كبرين  وكرما  لطفا  ظِهرون 
ُ
ي اخللق، 

لِحقون بهم اأذى ج�سديا. وهم، على 
ُ
يحتقرونهم ول ي

ت�سبثهم الثابت مببادئهم والتزامهم الرا�سخ بدينهم، 

ل يفر�سون تلك املبادئ وذلك الدين على الآخرين. 

كما اأنهم ل يغالون بالتم�سك بها مغالة جتردهم من 

اأو من ح�سن مع�رشهم، فاملرء يقطع يف  اإن�سانيتهم 

اأن يتعر�ض للغة نابية  بالدهم مئات الأميال دون 

اأو لأي �سلوك فج«. 

اإدوارد  بكابت  اوفنجَت  ي�ستدل  هذا،  راأيه  ولإثبات 

عدة،  �سنوات  مان 
ُ
بع مكث  اإنه  عنه  يقول  الذي  �سي 

اأن  دون  املختلفة،  البالد  اأطــراف  بني  فيها  انتقل 

ينام  اأحيانا  كان  اأنه  مع  ب�سيء،  اأحد  له  يتعر�ض 

فرتة  طيلة  ي�سمع  ومل  والقرى.  ال�سوارع  يف  اأعــزل 

اأي�سا  اوفنجَت  وميتدح  ق.  ِ
ُ

�رش قد  اأحدا  اأن  وجوده 

مانيني و»لطفهم« للكابت حني تعر�ست 
ُ
»كرم« الع

يف  جند  كما  م�سرة.  جزيرة  قبالة  للغرق  �سفينته 

و�سفه مثال مبكرا على مواقف الرحالة الربيطانيني 

مان. فقد 
ُ
جتاه الطريقة التي عومل بها العبيد يف ع

الذي  و»ال�سخاء«  بـ»الكرم«  الإعجاب  �سديد  كان 

اأ�رشى  اأن  ذلك  يف  وذكر  لعبيدهم.  مانيون 
ُ
الع اأبداه 

والربتغاليني  مانيني 
ُ
الع بني  جرت  التي  احلــروب 

مانيني:
ُ
�سرتَقون، اإل اأن اأ�رشى الع

ُ
كانوا ي

لون معاملة كرمية اأغرتهم باأن يقعوا يف 
َ
عام

ُ
»كانوا ي

مانيني مل يعاملوا اأ�رشاهم 
ُ
حب حياة الأ�رش، اإذ اإن الع

القيام  على  يجربوهم  فلم  للعبيد،  ال�سادة  معاملة 

باأعمال �ساقة مذلة حملتهم على حماولة الفرار، ومل 

يقفوا منهم موقف الرقيب واحل�سيب. واإمنا اأنزلوهم 

باملوؤن  زودوهــم  بل  وراحــة،  طماأنينة  فيها  منزلة 

وق�سط من املال ل�سد حاجاتهم اليومية«.

مانيني 
ُ
الع مع  املتعاطف  اوفنجَت  موقف  وياأتي 

الرحالة  عــن  بـــودت  ــري  ه قــالــه  مــا  مــع  مت�سقا 

اأواخر  الإ�سالمي يف  العامل  زاروا  الذين  الأوروبيني 

القرن ال�سابع ع�رش، اإذ مل يقدموا امل�سلمني يف الآداب 

عامل  عن  »ممثلني  واإمنا  وهمجًا،  برابرًة  الأوروبية 

بديل اآخر، فيه ما فيه من ال�سدق والأ�سالة«، عامل 

مثرون  »فريدون،  باأنهم  قاطنيه  الرحالة  و�سف 

لالهتمام والإعجاب، بل هم اأعلى �ساأنا، واأرفع مكانا 

من الغربيني يف جمالت عدة«. اأما يف القرن الثامن 

يزدادون  مان 
ُ
ع اأتوا  الذين  الرحالة  اأن  فنجد  ع�رش 

عددا. ولعل مرد ذلك اإىل اأن القرن ال�سابع ع�رش، كما 

َدة، مالزٍم 
َ
يقول جون ديدر اآرباين، كان »كرجل ُقع
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 منه«، فقد كان القرن، من بدايته 
َ
بيَته، كارٍه اخلروج

اإىل نهايته، »خلوا من روح الرحتال«، وكان اأقرب 

اإىل احلراك عرب حدوده منه اإىل الرحتال نحو عوامل 

خارج تلك احلدود«. 

مان عام 1715، وكتب 
ُ
ندر هاملَت ع

َ
اأِلك�س وقد زار 

مان واأهلها. فقد كان 
ُ
اأكرث مما كتبه اوفنجَت عن ع

البحر  بني  رحالته  طريق  يف  م�سقط  يف  يتوقف 

بـ»بتوا�سع  م�سدودا  نف�سه  ويجد  وال�سني،  الأحمر 

�ساأن  ذلك  يف  �ساأنه  الفريدين«،  وحت�رشهم  اأهلها 

اوفنجَت. ويورد مثال على ذلك فيقول اإنه بينا كان 

اأمام حاكم  به  اإْذ  �سارع �سيق  ما�سيا ذات مرة يف 

البالد، فتنحى عن الطريق حتى مير موكب احلاكم. 

اإل اأن هذا الأخر، بعد اأن اأدرك اأنه غريب عن البالد، 

اإليه  واأومــاأ  الطريق،  عن  يبتعدوا  باأن  حرا�سه  اأمر 

م�سقط«  »عرب  ماأدبة  اأن  اأي�سا  وي�سيف  ي�ستدنيه. 

»امللك  كان  واإمنــا  معينني،  اأفــراد  على  تقت�رش  مل 

يجل�سون  جميعهم  وامل�سود  وال�سيد  اجُلْند  وعــوام 

جنبا اإىل جنب، وياأكلون من الطبق نف�سه«. اإل اأنه له 

اآخر، فيقول  مانيني يف �سياق 
ُ
الع روؤية خمتلفة عن 

�سابقا،  املذكور  �سي،  اإدوارد  كابت  عن  حديثه  يف 

مان �سِحرة م�سعوذون«. ويورد يف 
ُ
»يبدو اأن �سكان ع

ال�سواحل  قبالة  اإجنليزية غرقت  �سفينة  ذلك حادثة 

مانيني اأنقذوا الإجنليز، لأنهم 
ُ
مانية، زاعما اأن الع

ُ
الع

اأيام،  عرفوا عن هذه احلادثة قبل وقوعها بثمانية 

عن طريق »فقيههم«ت  الذي تنباأ باأنه

]يف م�سرة[ هناك  �ست�سل  كهذا،  قريب  وقت  »يف 

هناك  اإىل  يتجهوا  اأن  عليهم  واألح  طريقها،  �سفينة 

والذين  �سفينتهم،  �ستغرق  الذين  الرجال  لإنقاذ 

�سيبقى  ما  ن�سف  وبامتالكهم  بلقائهم،  �سي�سعدون 

من احلطام. وقد ا�ستح�رش »الفقيه« الأرواح، نا�سدا 

ُطِلب  ما  واإخال�ض  اأمانة  بكل  ينفذوا  اأن  �سامعيه 

منهم، فكان له ما اأراد. بيد اأنا جند البدو يف اأوقات 

نة غَدرة اأفظاظا«.
َ
اأخرى خو

هذه احلادثة، ب�رشف النظر عما اإذا كانت �سحيحة 

ما  توؤكد  اأنها  اإذ  الأهمية،  من  جانب  على  �سادقة، 

وافرتا�سات  روؤى  من  الغربيون  الرحالة  يحمله 

هذه  اإىل  ا�ستنادا  فهاملَت،  ال�رشق.  حول  م�سبقة 

مان 
ُ
الق�سة، ياأتي بكالم غر ممكن تربيره اأن عرب ع

اإمنا »�سِحرة م�سعوذون«، وي�رش على و�سمهم بنعوت 

كـ»اخلونة« و»الغدرة« و»الأفظاظ«، مع اأنه يقر يف 

الوقت ذاته باأنهم كانوا، يف تعاملهم مع الإجنليز، 

»كرماء وطيبني«. 

وبعد �سنة من زيارة هاملَت جند رحالة اآخر ينحو 

مانيني. ففي عام 1716 
ُ
منحى فراير يف و�سفه للع

م�سقط  �سكان  ي�سف  كورنوول  هري  الكابت  جند 

بهذه ال�سفات:

لي�سوا  اأنهم  يقال عنهم  ما  واأقل  ال�سكان عرب،  »اإن 

خرا من القرا�سنة، فهم غدرة ذوو طبع حاد، يجنون 

والغ�ض  الحتيال  اإىل  ــرب  اأق هي  بو�سائل  منافع 

العادلة، مما يجعل هذا  التجارة  اإىل  وال�رشقة منها 

واأنا  عليهم.  وخطر  للغرباء  اإزعــاج  م�سدر  امليناء 

اأن  املتاجرة  اأو  للتب�سع  هنا  ياأتي  من  كل  اأن�سح 

ياأخذ احليطة واحلذر الالزمني، واإل فلن يظفر ب�سيء 

من هذا ال�سوق«.

ِبدويل،  يقول  كما  فراير،  اتخذ  كورنوول  اأن  يبدو 

فاأتى  مانيني، 
ُ
الع و�ــســف  يف  و�سندا  لــه  مرجعا 

حني  اأنــه  على  فــرايــر.  ذكــرهــا  قــد  كــان  بتفا�سيل 

بني  املواجهات  كانت  م�سقط  اإىل  كورنوول  و�سل 

مانيني والربيطانيني قد بداأت يف املحيط الهندي، 
ُ
الع

مانيون قد ا�ستولوا على �سفينة بريطانية كانت 
ُ
فالع

�سورات   بني  ال�ساحلي  اخلط  على  جتارية  مهمة  يف 

جاء  اأنــه  هو  هــذا  لفعلهم  تربيرهم  وكــان  واملــخــا.  

وذبح  قتل  من  الربيطانيون  اقرتفه  ما  على  انتقاما 

واغتاظ   .1704 عام  �سورات  يف  مانيني 
ُ
الع حق  يف 

»مرتع  م�سقط  اأن  فاأعلنوا  ذلــك،  من  الربيطانيون 

القرا�سنة وح�سنهم املنيع«، واأن احلائل بينهم وبني 

هجومهم عليها وتدمرهم لها هو ان�سغالهم باحلرب 

كورنوول  اتهام  اأن  ذلك  من  �ستنَتج 
ُ
ي اأوروبــا«.  يف 
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�سياق  يف  ياأتي  والقر�سنة  بالغدر  م�سقط  �سكاَن 

مانيني يف املحيط الهندي.
ُ
ال�رشاع بني حكومته والع

وبعد م�سي ما يقارب ن�سف قرن زار الرحالة اأبراهم 

بار�سنز م�سقط، وقدم �سورة تختلف عن تلك التي اأتى 

بها كل من فرير وكورنوول، فلم يجد ال�سكان »خونة« 

اأو »قرا�سنة«، واإمنا راأى م�سقط »مكانا تزدهر فيه 

ازدهارا كبرا«، ووجد فيها كميات كبرة  التجارة 

ال�سوارع، مك�سوفة دون  الب�سائع »متكد�سة يف  من 

تعر�ست  اأن  قط  يحدث  مل  اأنه  اإل  حماية،  اأو  رقابة 

تلك الب�سائع لل�رشقة اأو النهب«. كما قال عن امليناء 

فيه من غزارة  بلوغه«، وبحكم ما  »اآمن و�سهل  اإنه 

اأثر كبر فيه.  اأن يكون ذا  املوؤن فلي�ض لأي ح�سار 

بيد اأنا جند يف و�سف بار�سنز بداية خطاب ينم عن 

مانيني »ل باأ�ض عليهم من 
ُ
اأن الع اإذ يعلن  الهيمنة، 

قوى اأخرى ماداموا يف �سالم مع الإجنليز. ول ريب 

يف اأن من م�سلحة الإجنليز اأن يعي�سوا يف وئام مع 

اأهل م�سقط«. هذا ال�سعور املبكر بتفوق بريطانيا قد 

الثامن  القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  اأنه  اإىل  يعزى 

على  انت�ساراتها  بف�سل  لربيطانيا،  كــان  ع�رش 

فرن�سا بني عامي 1756 و1763، موقع يف اخلليج 

عام  وب�سكل  الأوروبية.  لنظراتها  كان  مما  اأقوى 

الرحالة  ثقة  عن  ينم  ل  كهذا  وطنيا  �سعورا  فــاإن 

بل  فح�سب،  ال�ستعمارية  قوتهم  يف  الربيطانيني 

يك�سف اأي�سا عن تربيرهم للهيمنة. وِلوكتور كرمن 

�سخ فيه يف 
َ
يف هذا قول مفاده اأن العقل الربيطاين تر

القرن الثامن ع�رش اعتقاد اأنه لول الوجود الربيطاين 

لوقعت الهند فري�سة للفو�سى والغزو. 

القرن  من  الأخر  العقد  يف  م�سقط  زار  اآخر  رحالة 

التا�سع ع�رش، فو�سفها و�سفا كئيبا قامتا، فقد ذهب 

ماثيو جينور اإىل اأن »م�سقط مدينة غر متقنة البناء، 

�سخور  حتا�رشها  فقط،  طينية  بيوت  من  تتكون 

�سديدة العلو، وقريبة من البلدة قربا يعر�سها لأ�سعة 

من  الرياح  عنها  ويعوق  جهة  من  الالفحة  ال�سم�ض 

جهة اأخرى، وهو ما يجعل م�سقط يف حرارة ل تطاق. 

على اأنه ي�سف �سكانها باأنهم »�سجعان ذوو وجوه 

و�سيمة، لي�ض ل�سوء النية من �سبيل اإىل قلوبهم«. 

الرحالة الرومان�شيون

�سهد  الذكر،  �سبق  كما  ع�رش،  التا�سع  القرن  مطلع  اإن 

 ،1800 عــام  اتفاقية  كــان  اأولهما  مهمني:  حدثني 

ُعمان  بــني  املبا�رش  لالت�سال  الر�سمية  الفاحتة 

يف  البلدين  بني  العالقات  ابتداأت  بها  اإذ  وبريطانيا، 

اعتالء  كــان  وثانيهما  و�سورها،  اأوجهها  خمتلف 

العر�َض عام 1807، وهو من  ال�سيد �سعيد بن �سلطان 

كان معروفا بانفتاحه على القوى الأوروبية انفتاحا 

د اإىل طموحه لتو�سيع حكمه خارج حدود 
َ
ر

ُ
ميكن اأن ي

ُعمان، لذا كان �سديد احلر�ض يف غالب الأحوال على 

باحلاكم  نف�سه  واإظهار  الإجنليز،  الزائرين  ا�ستقبال 

الذي  باحلاكم  بل  اجلانب،  ــودود  وال املع�رش  احل�سن 

الإجنليز  الرحالة  يبادل  اأن  اخللق  دماثة  به  بلغت 

الزيارة. وكان مما متخ�ض عن هذين احلدثني اأن زاد 

عدد زائري ُعمان من الأوروبيني ب�سكل عام والرحالة 

الربيطانيني ب�سكل خا�ض.

الذكر،  �سبق  كما  مالكوم،  جــون  ال�سر  ــِدم  ق فقد 

م�سقط عام 1800ممثال للحكومة الربيطانية، وذلك 

اأحمد.  بن  �سلطان  ال�سيد  مع  ميثاق  على  للتوقيع 

واأورد رحلته يف كتابه »�سور و�سفية لبالد فار�ض« 

)1827(. فيقول اإنه اأخذته ال�سدمة حني راأى مناظر 

مت  على  وهــو  مــرة  اأول  املــقــِززة  املنِفرة  م�سقط 

رمبا  اأنهم  ظن  الذين  لقرائه  اعتذارا  فقدم  ال�سفينة، 

كانوا يتوقعون �سيئا رومان�سيا:

»لكم وددُت اأن اأحمل ري�سة فنان ي�ستح�رش املناظر 

عني  ناظره  يف  حِدث 
ُ
ي ر�سما  فر�سمها  راآهــا،  التي 

اإْن  فاأنا  احلقيقية!  ال�سورة  حُتِدثه  الذي  النطباع 

تقابل  بلوحة  القارئ  اأبهجت  البيان  نا�سية  ملكت 

بني تالل اجلزيرة العربية ال�سخرية القاحلة اخلالية 

من اأي اأثر للن�سارة وبني �سواطئ �سيالن  امل�سطبغة 

املكت�سية  ال�ساخمة  ملبار  وجبال  الوارفة،  بالظالل 
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ذلك  من  له  لي�ض  رحالة  اأين  اإل  احلالكة.  بالغابات 

ن�سيب«.

ونظرا اإىل اأن مالكوم مل يكن »فنانا« فقد ان�رشف اإىل 

و�سف عادات النا�ض واأعرافهم. وكما هو معلوم فاإن 

»ا�ستبداد«  عن  حتدثوا  الغربيني  الرحالة  من  كثرا 

احلكام ال�رشقيني. على اأن مالكوم نظر اإىل املو�سوع 

اإن حكمه  اإذ قال عن »اإمام« م�سقط  اآخر،  من منظور 

كان اأقرب »اإىل طابع اأبوي منه اإىل طابع ا�ستبدادي، 

�ساأن الإمام يف ذلك �ساأن العديد من احلكام العرب«. 

ــام«  »اإم مــرة  ذات  لقي  فقد  راآه،  مما  مثال  ــورد  وي

كانت،  مالب�سه  اأن  وراأى  اأحمد،  بن  �سلطان  م�سقط، 

على ما فيه من جالل ووقار، يف غاية الب�ساطة: »اإذ 

العربي  وثوبه  راأ�سه.  حول  ُلف  �سال  عمامته  كانت 

كان  الب�سيطة  مالب�سه  على  املــتــديل  الف�سفا�ض 

عا 
َ

قا اأو مر�س
َ
اأبي�ض، من�سوجا من القطن، ومل يكن منم

باجلواهر، ما حمل �سالحا ول حتى لب�ض خنجرا. اأما 

ب�سمات  مت�سما  متوا�سعا،  ب�سيطا  بدا  فقد  ُخلقه  عن 

همته.  واتقاد  اإقدامه  على  َدل  ات�ساما  احلق  الرجل 

فكانت  والأحبا�ض(  والنوبيون  )العرب  حا�سيته  اأما 

اأب�سارهم ال�ساخ�سة ل تن�رشف عن اأمرهم. بيد اأن 

تلك الأب�سار كانت اإىل احلب اأدنى منها اإىل اخلوف. 

ومل اأملك اإل اأن اأحلظ اأنه مل يكلمهم اأو ينظر اإليهم قط 

اإل عاطفا وم�سفقا عليهم«. 

ويذهب مالكوم اإىل اأن جتليا اآخر لهذه الب�ساطة ظهر 

اأبداه  الذي  للرتحيب  الدافئ«  الودود  »الأ�سلوب  يف 

حا�سية الإمام وحرا�سه، اإذ كان ال�سباط امل�رشفون 

الرتب  اأ�سحاب  باأ�سدقائهم  يرحبون  حرا�سته  على 

عليكم،  ال�سالم  الإ�سالم،  بتحية  ال�سغرة  الع�سكرية 

اليد  ا�ستخدام  للم�سافحة،  مانية 
ُ
الع وبالطريقة 

اليمنى ورفعها. وهنا ينتقد العادات ال�سديدة التعقيد 

يف الغرب: 

»ما بدا فريدا يف الأمر هو دفء هذا الرتحيب الودود 

القريب اإىل النف�ض، اإذ اإنه لي�ض مقيدا بتلك القيود التي 

العربي،  فالبحار  حت�رشا،  الأكرث  املجتمعات  تكبل 

مهما كانت دناءة مهنته، اأظهر ي�رشا يف التعامل مع 

اإليهم،  حديثه  يف  بالنف�ض  واعتدادا  الرحلة  ربابني 

مما اأوحى اإيل اأنه كان يرى نف�سه ندا لهم«. 

واأيا يكن تعريفنا لكلمة »املتح�رش«، ومهما ن�سهب 

اأن  اجللي  فــاإن  الن�ض،  هذا  يف  حولها  اجلــدال  يف 

املحلية  الثقافات  ازدراء  بــه  يق�سد  مل  مالكوم 

وو�سعها مو�سع الدونية. فنجده يف و�سفه لرحلته 

مان، 
ُ
الغربية ويقابلها بقيم ع القيم  ينتقد غر مرة 

م�سقط  يف  الرائجة  الرقيق  بتجارة  يتعلق  ففيما 

الأوروبيني، يذكر  الرحالة  العديد من  انتقدها  التي 

مالكوم نظراءه الرحالة اأن يقارنوا بني و�سع العبيد 

يف م�سقط وو�سعهم يف الغرب:

�سحايا  م�سر  اإىل  مقارن  منظار  من  ننظر  »حني 

بالدنا،  منها  تنته  مل  التي  الو�سمة  التجارة،  هذه 

ــا  اأوروب من  بلد  كل  يف  تقريبا  �ــض 
َ
مُتــار تــزال  ول 

املتح�رشة، �رشا اأم علنا، جند اأنف�سنا م�سطرين اإىل 

الإقرار بعلو كعب �سعوب اآ�سيا اإن�سانيا«.

مان 
ُ
ع يف  العبيد  و�سع  و�سف  بعد  مالكوم،  ويوؤكد 

يف  العبد  اأن  مف�سل،  نحو  على  ال�رشقية  والبلدان 

ْنعا و�سل اإىل مرحلة 
ُ

اأح�سن �س اإذا  هذه املجتمعات 

خطا  �سيده  ديانة  اعتنق  واإذا  املف�سل«،  »اخلــادم 

خطوة نحو العتق. ويربهن على اأن العبيد نادرا ما 

لون على القيام باأعمال �ساقة. فـ»مل تكن 
َ
حم

ُ
كانوا ي

هناك مزارع يحرثها العبيد، ومل تكن هناك م�سانع 

العناء«،  بالغ  كدا  فيها  يكدوا  اأن  هوؤلء  على  كان 

اأوروبـــا.  يف  الو�سع  عليه  كــان  مــا  خــالف  ــك  وذل

وي�سيف اأن جل ما كان يقوم به العبيد قد متثل يف 

كاَفاأون على اإتقانها »بح�سن 
ُ
اأعمال منزلية كانوا ي

املعاملة وك�سب الثقة«، وهو ما كان يرفعهم مقاما، 

اأحدهم �سار  اإذا ما تزوج  اأنهم  �ساأنا. كما  ويعليهم 

عائلة  »جــزءا من  الأنــحــاء،  نحو من  اأبــنــاوؤه، على 

مراثه.  من  جــزءا  يرث  اأن  له  حق  ولرمبا  �سيده«، 

على  امل�سلمني  ي�سجع  الإ�سالمي  الدين  باأن  وينوه 

عتق عبيدهم. 
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ويوا�سل حملته �سد ما ي�سميه بالآراء »امل�ستقاة من 

مو�سع  يف  فيقول،  مبا�رشة«،  غر  ثانوية  م�سادر 

لدى  م�سقط  �سكان  ميتدح  مرة  ذات  كان  اإنه  اآخــر، 

�سديق بريطاين له، فاإذا بهذا الأخر تاأتيه »نوبة من 

ال�سحك العارم«، ويزعم اأنه باإمكانه اأن يريه �سورة 

مغايرة عن تلك التي اأتى بها، فاأتى بيوميات »رجل 

اأخالق  فال  الأخــالق  حيث  »من  فيها:  كتب  جلف«، 

فيها«.  ما  الوح�سية  من  ففيها  عاداتهم  اأمــا  لهم، 

يعقب مالكوم على مثل هذه ال�سور النمطية بقوله:

اآراء م�ستقاة  اإىل  »اإن ما يطلقه املرء امل�سَتند نظره 

ال�سعوب  على  اأحــكــام  مــن  ثــانــويــة  مــ�ــســادر  مــن 

القا�سية هو اأقرب اإىل التعبر عن ميوله وروؤاه منه 

اإىل حقيقة ما يراه. اإن الغالب الأعم من القراء اإمنا 

الفطري  وميلهم  حتيزهم  من  �سعادتهم  ي�ستمدون 

بطبيعة  وهم،  واأ�ساليبهم.  طرائقهم  ا�ستح�سان  اإىل 

احلال، ميالون اإىل تعزيز كربيائهم وح�سهم الوطني 

عن طريق اإ�سفاء �سبغة �سوداء على كل ما يجدونه 

خمتلفا عن اإجنلرتا القدمية«.

التا�سع ع�رش  القرن  الذاتي يف مطلع  النقد  مثل هذا 

الذي  وموؤيديه،  �سعيد  ادوارد  ملنظور  خمالفا  ياأتي 

نوق�ض يف الف�سل الأول، والزاعم اأن ال�ست�رشاق كتلة 

كاملني.  وتناغما  اطرادا  متناغمة  مطردة  اأحادية 

يفند  مثال جيدا  مالكوم  نعد  اأن  لنا  من هنا ميكن 

الروؤية التي تتهم كل ما كتبه الغربيون عن ال�رشق 

بالنحياز واحلقد.

د 
ْ
و

ُ
مان رحالتان هما ِوْليم ِهي

ُ
ويف عام 1816 زار ع

على  ودي�سمرب،  نوفمرب  يف  ِبِكنجهام،  �سلك  وجيمز 

للبدو يف  مغايرة  منهما �سورة  كل  ويقدم  التوايل. 

د، بعد حديثه عن تركيبة م�سقط العرقية 
ْ
و

ُ
مان. فِهي

ُ
ع

ــراك  والأت والبلو�ض   العرب  من  املتاألفة  املختلفة 

واليهود والهندو�ض والأفارقة، يبدي ده�سته مبظهر 

بدو ال�سحراء:

غره  عن  متييزه  ميكن  اخل�سن  اجلاف  البدوي  »اإن 

بحبال  اأ�سبه  هو  مبا  واملحاطة  املخططة  بعمامته 

مفتولة، حمَكمة اجلدل، تتطاير على نحو طليق حول 

اخلطوط  ذات  وبطرحته  الغليظ،  وبقمي�سه  راأ�سه، 

البدوي،  اأن  احلق  يده.  يف  الذي  وب�سوطه  املربعة، 

الوقاد،  وقلبه  الوهاجة  بعينه  و�سموخه،  بكربيائه 

يبدو اأمرا للكون �سلطانا عليه. اإنه �سالب ال�سحراء 

اجلامح الثائر على قوانينها«.

�سلطانا  للكون  ــرا  »اأم العربي  البدوي  ت�سوير  اإن 

اإن  يقول  ُفلفورد  فتيم  الغريب،  بال�سيء  لي�ض  عليه« 

ردزوورثد  
َ
و يرويه  فيما  يظهر  الذي  العربي،  البدوي 

البحار  »اأ�سطول  يتفادى  وهــو  كولردجذ   حلم  عن 

ِور يف العهد 
ُ

واملحيطات للعامل الآئل اإىل الغرق«، �س

يلهمهم  روؤى  الب�رش  اإىل  يحمل  »نبيا  الرومان�سي 

ذوي  م�سقط  �سكان  يف�سل  بِكنجهام  اأن  على  بها«. 

الإثنيات املختلفة عن »عرب ال�سحراء«، الذين يراهم 

»وحو�سا« و»برابرة بلغ بهم اجلهل مبلغه«.

مانيني 
ُ
د بروؤية اأخرى تتعلق مبذهب الع

ْ
و

ُ
وياأتي ِهي

الإبا�سي: »اإن �سكان م�سقط...اإبا�سية... مت�ساحمون 

الذي  الب�سيط  ب�سلوكهم  متميزون  الت�سامح،  غاية 

يعاملون به اأهل امللل الأخرى من دون متييز. وعلى 

الإعجاب  اأ�سد  معجبا  بِكنجهام  كان  مماثل،  نحو 

اإىل  يتطرق  اأن  دون  ولكن  وكيا�ستهم،  بت�ساحمهم 

دينهم:

املدن  به م�سقط عن غرها من  اأهم ما متتاز  »من 

يعاملون  فئاتهم،  بجميع  �سكانها،  اأن  هو  العربية 

واللطف... بــالحــرتام  تت�سم  معاملة  الأوروبــيــني 

فهنا... الرجل الإجنليزي ميكنه الذهاب حيثما �ساء، 

يفوح  الذي  ال�سكون  اإن  م�سايقة...  اأو  اإزعــاج  دون 

بها  ل 
َ
قاب

ُ
ي التي  والكيا�سة  والت�سامح  م�سقط  به جو 

مردها  اإمنــا  طائفة  اأو  كانوا  فئة  اأي  من  الغرباء 

براعة  اإىل  ولي�ض  امل�سامل،  الودود  ال�سعب  طبع  اإىل 

ظن«. 
ُ
ال�رشطة يف تاأدية مهامها، كما كان ي

يف  عام  بوجه  تكرث  الإ�سالم  عن  كهذه  �سورا  اإن 

يقول  الرومان�سي.  العهد  يف  الربيطانية  الكتابات 

عاد فيه النظر على 
ُ
توما�ض برا�ض اإن »الإ�سالم كان ي
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التا�سع ع�رش، وجت�سد ذلك  القرن  نحو متعاطف يف 

اأول ما جت�سد يف ال�ست�رشاق الرومان�سي«. ويتبدى 

دوا 
ُ
اأن �سكان م�سقط املحليني ع من هذه الن�سو�ض 

اآخر  مو�سع  ويف  الإ�سالمي.  »الت�سامح«  على  مثال 

حت�رشا  »اأكرث  باأنهم  م�سقط  عرب  بِكنجهام  ي�سف 

من بني بني وطنهم«. ويف مقابل ذلك، جنده ي�سف 

باأنهم  مان 
ُ
ع �رشقي  يف  م�سرة  جزيرة  يف  العرب 

اأن هذه  قا�ٍض وح�سي غر م�سياف«. ويبدو  »�سعب 

فهاملَت،  معادة،  مكررة  منطية  �سورة  اإل  هي  ما 

كما راأينا �سابقا، ا�ستخدم الكلمات ذاتها يف و�سف 

اأن  بِكنجهام  وي�سيف   .1715 عام  م�سرة  �سكان 

�سكان م�سقط يتميزون بالأناقة والب�ساطة، وقد بدا 

له اأنهم »اأكرث نظافة واأناقة، واأف�سل لبا�سا واأح�سن 

خلقا من جميع العرب الذين راآهم«، واأنه »ل �سيء 

ي�رشف النظر عن ب�ساطة مظهرهم، والغني ل يكاد 

يلب�سانه«.  فيما  مت�ساويان  فهما  الفقر،  عن  ز 
َ
ي

ُ
مي

حتى  بهما  حتلى  الب�ساطة  وتلك  التوا�سع  هــذا 

هم  اإذ راأى بِكنجهام »بع�سَ اأ�سهر جتارهم واأغناهم، 

اأعمدة  عند  واآخرين  �سدئة،  مدافع  عند  جال�سني 

بع�سها  لف  حبال  على  واآخرين  متهدمة،  غليظة 

هذا  الر�سيف:  قــرب  اأ�ستاتا  جتدهم  بع�ض.  على 

ة، 
َ
بح

ُ
ب�س م�ستعينا  �سلواته  يتلو  وذاك  حِليته،  مي�ض 

عن  واأبعدهم  الرتاخي،  اإىل  النا�ض  اأدنى  كاأنهم  بدا 

العمل. على اأنه اإْن جاءهم غريب وجد التجارة حمور 

كالمهم ومدار اأفكارهم«.

معاملة  ح�سن  تاأكيد  يف  مالكوم  مذهب  ذهب  وقد 

مانيني للعبيد، وعدم اإجبارهم اإياهم على القيام 
ُ
الع

مبا �سق من الأعمال، ويقول يف ذلك:

»اإنهم جميعهم يجل�سون يف كنف �سيدهم، ي�سكنون 

وي�رشبون  طبقه  من  ياأكلون  �سقفه،  حتت  وينامون 

�ساقوا  اإذا  اإل  للبيع  اأبدا  �سون 
َ
عر

ُ
ي ول  فنجانه،  من 

الويف  املخل�ض  العبد  اأما  �سلوكهم.  و�ساء  �سيدهم 

ما  واإذا  الحرتام،  غاية  فيها  معاملة  ل 
َ
عام

ُ
ي فكان 

النف�سال عنه  �سيده �سائقة حملته على  اأتت على 

ِكل اأمره اإىل �سديق له يتو�سم فيه اأنه يح�سن 
َ
كان ي

معاملة عبده ويقدر اإخال�سه له حق قدره«. 

للعبيد  املختلف  الو�سع  املعرفة عن  �سيئا من  لعل 

على  م�سداقية  ي�سفي  الربيطانية  امل�ستعمرات  يف 

ت�سورات هوؤلء الرحالة الرومان�سيني. يقول فرانك 

الربيطانيني  ملعاملة  درا�سته  يف  ِبتمان،  ويــزيل 

جزيرة  »قانون  اإن:  الغربية  الهند  جزر  يف  للعبيد 

مو�سع  الزجني  ي�سع  بدايته  يف  كان  باربادو�ض 

قب�سته  ويحكم  به،  وينتفع  يقتنيه  ل�سيده،  املتاع 

املطلقة عليه، ويجعله عر�سة لنزواته«، واإن العبيد 

باأن يغادروا املزارع وحقول  مل يكن م�سموحا لهم 

لتلك  مغادرتهم  وقــت  ت�سجل  رخ�سة  دون  العمل 

املزارع واحلقول، وكانوا ممنوعني من حمل ال�سالح 

وقرع الطبول وح�سور الجتماعات العامة، واإنه اإذا 

بقوة،  باجللد  عوقب  م�سيحي  ب�رشب  عبد  اأقدم  ما 

اإن  وجهه«.  ــِرق 
ُ

ح اأو  اأنُفه  ــِدع 
ُ

»ج فعلته  كرر  واإذا 

يف  حزت  وال�سدة  الوح�سية  هذه  مثل  فيها  معاملة 

يف  الإن�سانية  التوجهات  ذوي  الربيطانيني  قلوب 

اإىل  النهاية  اأدى يف  الثامن ع�رش، مما  القرن  اأواخر 

ن�سوء حركة تبنت حترير العبيد. 

ب�سهادته  اأدىل  ن، 
َ
اآخر، جون جون�س رحالة بريطاين 

و�سع  قارن  اأن  فبعد  العبيد.  حول   1817 عام  يف 

بو�سعه  مانية 
ُ
الع امل�سلمة  العائلة  ــدى  ل العبد 

الهولندية  وبالتحديد  الأوروبــيــة،  العائلة  لــدى 

كان  الأوىل  يف  العبد  اأن  اإىل  َخُل�ض  والربتغالية، 

اأقرب اإىل »فتى مت تبنيه« منه اإىل عبد، فهو له احلق 

اأن يكون  يف بع�ض ما ميتلكه �سيده، واأنه ما يلبث 

م�ساعدا له ومديرا لأعماله، له احلق يف اأن يت�رشف 

اإذا ما  اأن ينال بيتا  بقدر معترب من ممتلكاته ويف 

اأقدم على الزواج. ويرى اأن:

م�ساعر  من  ي�ساحبه  وما  التبني  من  النوع  »هذا 

ال�سادة جتاه عبيدهم ومعاملتهم لهم تختلف جذريا 

طبعا عن معاملة الربتغاليني والهولنديني لعبيدهم 

عليهم.  عالة  يكونوا  اأن  الطالع  �سوء  حملهم  الذين 
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عبيدهم  من  يقفون  والهولنديون  فالربتغاليون 

�رشبا  ي�رشبونهم  اإذ  ووح�سيا،  قا�سيا  موقفا 

مربحا، ويحتقرونهم احتقارا �سافرا، وي�سطهدونهم 

ا�سطهادا ل هوادة فيه، بل ينظرون اإليهم على اأنهم 

عناية  ي�ستحقون  َثم  ومن  البهائم،  من  منزلة  اأقل 

وكرما اأقل مما ت�ستحقه البهائم«. 

مقارنته،  يف  ذلك  من  اأبعد  اإىل  ن 
َ
جون�س ذهب  بل 

فانتقد بني جلدته يف الهند فيما �سلكوه من م�سلك، 

و»امل�سيحيني يف نعتهم العبيَد الأحبا�َض بـ»الكفرة«، 

ل  من  ت�سمية  يف  امل�سلمون  عليه  ا�سطلح  ما  وهو 

اأنه يف الن�ض نف�سه يتذمر، بناء  يوؤمن بالرب. على 

اإىل  ال�سكان  افتقار  من  الأوروبية،  منطلقاته  على 

ي�سميه  ما  به  يت�سف  الذي  املتمدن  الراقي  ال�سلوك 

بـ»ال�سعوب امل�ستنرة«.

يبدو اأن فل�سفة »البدائية الثقافية«،  التي ظهرت اأول 

انت�سارها  وبلغ  ع�رش  ال�سابع  القرن  يف  ظهرت  ما 

اأوجه،، يف راأي اأبرامز، يف القرن التا�سع ع�رش، كانت 

حا�رشة يف اأذهان بع�ض الرحالة الربيطانيني يف 

هذه الفرتة، فقد راأينا فيما مر اأن مالكوم ا�ستح�سن 

�سكانها  واأ�سلوب  م�سقط  لإمام  الب�سيطة«  »املالب�ض 

ينتبه  اأي�سا  ن 
َ
جون�س جند  وهنا  الدافئ«.  »الــودود 

»للعادات القارة، غر القابلة للتغير« لل�سكان:

»احلق اأن اأي غريب ياأتي اجلزيرة العربية ل ميلك اإل 

ل�سكانها، بغ�ض  الأبوي  الطابع  اأمام  اأن يقف حائرا 

النظر عن قلة معرفته بتاريخها املقد�ض. هذا الطابع 

جنده جم�سدا اأمامنا يف ب�ساطة مالب�سهم وم�سالكهم 

يف احلياة، والتي تبدو كاأنها مل تتعر�ض لأي تغير 

مرمي،  ابن  عي�سى  امل�سيح  خمِل�سنا  زمن  منذ  يذكر 

باحلزام  امل�سدود  الطويل  الــرداء  اأن  اأي�سا  ووا�سح 

البلدان  يف  الرهبان  يلب�سه  كان  الذي  اخل�رش  حول 

عد ن�سخة من ذاك الذي يلب�سه 
ُ
الكاثوليكية الرومانية ي

العرب اليوم، �سكال وملم�سا ولونا اأي�سا«. 

»العادات  هذه  جتاه  »حائرا«  ن 
َ
جون�س وقف  واإْن   

اإن  نقول  اأن  لنا  فاإنه  ال�سكان  و»ب�ساطة«  القارة« 

الثقايف  النقد  من  نوع  على  ينطوي  املوقف  ذلك 

اإن فكرتي »ال�ست�رشاق«  الذاتي. يقول هرى بوِدت 

وحدة  ت�سكالن  الغربية  الكتابات  يف  و»البدائية« 

ح�سارة  من  والتربوؤ«  الرف�ض  من  كبر  قدر  »فيها 

�رشع النا�ض ي�سعرون اأنها »عبء وم�سلك يف�سي بهم 

اإىل الوجهة غر ال�سحيحة«. ولعل روؤيته املنحازة 

على  البادية  عرب  مظهر  يوؤثر  جعلته  البدائية  اإىل 

مظهر قاطني املدن والبلدات: »اإن بدو الداخل الذين 

فمالحمهم  املدن،  رجال  من  نظافة  اأكرث  لقيناهم 

كانت اأنيقة �سافية تفي�ض رجولة وحرية و�سجاعة«. 

�سورة العرب هذه تختلف كليا عن تلك التي اأتى بها 

بِكنجهام. 

ن يقدم روؤية كئيبة مل�سقط وواأ�ساعها، 
َ
على اأن جون�س

اإذ اعتقد اأن فيها خطرا كبرا متثل يف احلمى التي ف�ست 

لالأوروبيني«.  مميتة  »اأنها  مرارا  وثبتت  م�سقط،  يف 

موقعها  »املدينة  اأن  بحكم  غرابة،  ذلك  يف  يجد  ول 

متدٍن جدا، وحتيط بها جبال �سخرية عالية، مفتوحة 

الهواء منها«. كما  فقط من جهة واحدة قل ما ينفذ 

ال�سكان  حملت  »الالفحة«  م�سقط  حرارة  اأن  ي�سيف 

حيث  املــجــاورة  ال�سواحي  اإىل  منها  الهجرة  على 

كانت حقول النخيل تخفف من وطاأة احلرارة. حتى 

املدينة غر  »يتفادى و�سع  نف�سه كان  ال�سلطان  اإن 

يف  الواقعة  القرية  بركاء،  اإىل  باللجوء  ال�سحي« 

اأحد  ل  اإنه  القول  اإىل  ويخل�ض  م�سقط.  غرب  �سمال 

يقدر على اأن يتخذ هذا املكان الكريه املوؤذي م�سكنا 

جنوب  اإثيوبيا،  �ساحل  من  القادمني  ال�سود  �سوى 

البحر الأحمر، ذوي ال�سعر املجعد ال�سبيه بال�سوف«.

اأن  ن 
َ
الواقعة قرب م�سقط فقد وجد جون�س اأما مطرح 

يك�سوها  وجدرانها  »م�سطحة«،  فيها  البيوت  اأ�سقف 

مما  ــاخ،  ــس والأو� بالأتربة  ملطخ  كريه  اأ�سفر  لــون 

ن، يف ب�رش �ساكني تلك 
َ
كان يوؤثر، ح�سب راأي جون�س

الَقِرحة«  اأن »العيون  البيوت. فال غرو، واحلال هذه، 

كانت متف�سية بينهم على نحو خميف. اأ�سْف اإىل ذلك 

ِنعوا من دخول 
ُ
اأنه وجد كثرا من ال�سحاذين، الذين م

من  اأكواخا  ي�سكنون  باجلذام،  اإ�سابتهم  من  البلدات 
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احل�سر. 

كتيبة  يف  املــالزم  مَل�سِدن،  توما�ض  الرحالة  اأمــا 

بنجال هور�ض اآرتلري،  الذي زار م�سقط عام 1820 

فيها  راأى  فقد  الهند،  اإىل  لندن  من  طريقه  يف  وهو 

فقرا  قذرا  »مكانا  وجدها  اإذ  ن، 
َ
جون�س راآه  ما  غر 

تِع�سا«، فالبيوت كلها رثة بالية، وال�سوارع والأ�سواق 

»�سيقة على نحو خانق«. على اأنه يقدم �سورة عن 

اإنه  الأوىل، فيقول  مان تكاد تكون هي 
ُ
املراأة يف ع

وبني  ال�سيقة  م�سقط  اأزقــة  يف  يتجول  كان  بينما 

�سعوب اآ�سيوية خمتلفة جذب انتباهه منظر الن�ساء:

اإذ  الغريبة،  مبالب�سهن  الن�ساء   
ُ
منظر انتباَهنا  »�سد 

حول  اأزرق  اأو  اأ�سود  قما�ض  من  ِخمارا  يلب�سن  كن 

نحن  كنا  خالله.  من  ينظرن  ثقب  مع  وجوههن 

�رشن  اإذ  لنا،  ت�سلية  هن  كن  ما  بقدر  لهن  ت�سلية 

ينعطفن نحونا، وي�سحكن ب�سوت عال حني مررنا 

بجنبهن«.

النوع من  »هذا  اأن  على  باإ�رشاره  ذلك  على  ويعلق 

القناع« كان مقبول يف جميع املجتمعات امل�سلمة، 

»حرميهن«  يف  �سن 
َ
حب

ُ
»ي كن  امل�سلمات  فالن�ساء 

امللب�ض،  من  النوع  هذا  كليا«.  العامل  عن  عَزلن 
ُ
وي

ح�سب روؤيته، مكن املراأة من اأن َترى دون اأن ُترى، 

بها  ا�ستطاعت  التحرر«  من  »درجــة  لها  وفر  مما 

لأنف�سهن.  العنان  يطلقن  اأن  �سنا  الأ�سغر  الن�ساء 

لي�ست  مان 
ُ
ع يف  الن�ساء  مبالب�ض  مَل�سِدن  ده�سة  اإن 

للحياة  اآخر  جانب  ل  اأنه  الظن  فاأكرب  غريبا،  اأمرا 

ال�رشقية ا�ستاأثر بده�سة الأوروبيني مثلما ا�ستاأثرت، 

كما تقول اأنيتا دامياين، »عادُة ال�رشقيني يف حجز 

الن�ساء خلف الأقنعة ويف »احلرمي«. على اأنه ل�سيء 

جاب اأن يحاول مَل�سِدن ربط قناع الن�ساء بالتحرر، 
ُ
ع

اإذ اإن ذاك اأمر يندر ذكره فيما كتبه الرجال الغربيون 

اأن ملحوظة مَل�سِدن هذه تتالقى  ال�رشق. ويبدو  عن 

الن�ساء  حــول  مونتاجو  مــارى  اإليه  ذهبت  ما  مع 

اأنهن  تعتقد  الثامن ع�رش، فهي  القرن  الرتكيات يف 

يف »تنكرهن الدائم« متتعن بتحرر اأكرث من الن�ساء 

الغربيات:

اإذا  زوجته  يعرف  اأن  غرة  الرجال  لأ�سد  ميكن  »ل 

ما �سادفها. ولي�ض لأحد اجلراأة على اأن مي�ض امراأة 

يوؤتي  الدائم  التنكر  فهذا  ال�سارع.  يف  يتتبعها  اأو 

املراأة الفر�سة لإ�سباع ميولها دون اأي خوف من اأن 

ينك�سف اأمرها«.

كما جند فيما ي�رشده مَل�سِدن مالحظات �سيا�سية عن 

عالقة بريطانيا ب�سكان اخلليج:

»ل �سك اأن م�سقط مدينة مزدهرة، بل اأكرب الظن اأنها 

الآن.  لها  مما  اأعظم  اأهمية  وتكت�سب  اأكرث،  �سرتتقي 

حول  والربيطانيني  العرب  بني  الت�سال  اأن  واأرى 

الأخــرى  الأوروبــيــة  وامل�ستعمرات  الهندية  القارة 

العربية  ال�سعوب  عقول  ينر  اأن  �ساأنه  من  اآ�سيا  يف 

ويح�سن اأو�ساعها«. 

يربط  هنا  مَل�سِدن  اأن  الكفاية  فيه  مبا  الوا�سح  من 

بالوجود  و�سعهم«  و«حتــ�ــســني  الــعــرب  »تــنــويــر« 

باحثو  اأثارها  نقطة  وهي  بالدهم،  يف  الربيطاين 

اإىل  الرحالة  بع�ض  اتهموا  الذين  ال�ستعمار  بعد  ما 

فنجد  الغربي،  الحتالل   
َ
تربير مبحاولتهم  ال�رشق 

جياتري �سبيفاك حتاول اأن تثبت اأن اخلطاب الغربي 

اأنها مهمة ح�سارية«.  اأقر بـ»تربير الإمربيالية على 

ح�سارية«  »مهمة  فكرة  اأن  مَل�سِدن  ن�ض  يف  وجند 

من  اإىل  بحاجة  العرب  اأن  الفــرتا�ــض  اإىل  ت�ستند 

وتذهب  البوؤ�ض.  ظلمات  من  ويخرجهم  »ينورهم« 

جيني �سرب اإىل اأن عبارة »مهمة ح�سارية« ظهرت 

اأول مرة ملت�سقة ب�سكل من اأ�سكال الإمربيالية التى 

بداأت على نحو خجول يف �سبعينيات القرن التا�سع 

اأخالقي«  ال�ستعمار، كـ»التزام  اأن ت�سور  بيد  ع�رش. 

قبل  بالظهور  بداأ  الغربية  احل�سارة  ن�رش  منه  يراد 

ذلك بوقت طويل. ويوؤكد مَل�سِدن يف مو�سع اآخر اأنه 

حكومته،  موقف  تبنى  فقد  فح�سب،  رحالة  يكن  مل 

اإليه وراأى ما راأته يف التدخل  اإىل ما ذهبت  فذهب 

ف بع�ض 
َ

�س
َ
يف �سوؤون املنطقة. ومن هذا املنطلق و

باأنهم  الربيطاين  الوجود  على  الثائرين  ال�سكان 

 اإىل الدماء«.
ٌ
»قرا�سنة �سفاحون، ِظماء

زار  الذي  جمنان،  روبرت  القبطان  يقول  وباملقابل 

»بالد  هي  ُعمان  اإن   ،1820 عــام  مــرة  اأول  م�سقط 

امل�سالك  وعــرة  »جبلية  باأنها  وي�سفها  ـــان«،  الأم
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جمدبة«، حتى اإن الأجزاء ال�سديدة اخل�سونة من اأوروبا 

ل ُتَعد �سيئا اإذا ما قورنت بت�ساري�ض ُعمان:

يف  العني  تكل  �ساخمة،  وقمم  عري�سة  اأوديــة  »هنا 

املتدلية  الرذاذ  وقطرات  ال�سحب  و�سط  عنها  البحث 

عليها واملتحدة معها، هنا �سخور مر�سو�سة فوق 

بع�سها، ولكاأن ماردا عاتيا كد�سها وهو ن�سوان يف 

مرحه و�سخبه. ويعذر الذي يتخيل اأن اجلني ال�رشير 

بوا�سطة  �سليمان  امللك   ال�سخور  هذه  قد حب�سه يف 

كبرا  عناء  املرء  يكلف  فال  م، 
َ
قاو

ُ
ي ل  الذي  خامته 

ال�سخور  لهذه  اخل�سن  ال�سديد  اجلالل  اأن  يتخيل  اأن 

الهائلة اإمنا يعزى اإىل كفاحها امل�سحوب بالتحرك 

الخ�رشار  غياب  واأن  احلرية،  اأجل  من  التزلزل  بل 

اإىل  اأدنى  ال�سخور وجودا هو  تلك  اإىل وجود  يعزى 

اآفة مهِلكة مميتة«.

و�سفا  الرومان�سي،  العهد  منظور  من  نقراأ،  وعندما 

كهذا ملناظر الطبيعة، و�سفا طنانا مفعما بتعبرات 

مثل »تكل العني يف البحث عنها و�سط ال�سحب وقطرات 

الرذاذ املتدلية عليها واملتحدة معها« و»لكاأن ماردا 

عاتيا« و»اجلني ال�رشير قد حب�سه يف هذه ال�سخور« 

اأجل  التزلزل من  و»كفاحها امل�سحوب بالتحرك بل 

يقول  الرومان�سية.  »الت�سامي«  فكرة  نتذكر  احلرية«، 

ف�ساعدا  ع�رش  الثامن  القرن  من  اإنه  اأبرامز  اإت�ض  اإمي 

بداأ الرحالة واجلغرافيون ي�سدون الرحال اإىل مقاطعة 

الألــب،  جبال  و�سل�سلة  الإجنليزية  دي�سرتكت  ليك 

نحو  على  كان،  الذي  ال�سامي«  »املنظر  عن  ليبحثوا 

فاتن، »ف�سيحا هائجا عا�سفا مظلما مْنِذرا بالدمار«. 

وي�سيف اأن كتاب ما �سمي بـ»الأود�ض  ال�سامي« اأرادوا 

والغمو�ض  »اجلموح  طابع  اأعمالهم  على  ي�سفوا  اأن 

يف اأ�سلوبهم الو�سفي ويف ا�ستطرادهم غر امل�سقل، 

ال�سامية  املــواد  جموح  عن  يعربوا  اأن  اأرادوا  كما 

معجبا،  جمنان  وكــان  مــداهــا«.  و�سعة  وغمو�سها 

م�سقط  جلبال  اخل�سن  باجلالل  املنظر،  خ�سونة  على 

»الهائلة«. ويف ال�ساأن ذاته يخل�ض �سامويل تريفيلو 

يف  ت�سيلي  زاروا  الذين  الربيطانيني  الرحالة  اأن  اإىل 

املظلمة«  »القمم  راقتهم  ع�رش  التا�سع  القرن  بداية 

ويديل  وجمالها«.  »بجاللها  فُده�سوا  الألــب،  جلبال 

جمنان دلوه يف مناخ ُعمان، فبعد ق�سائه طيلة �سهر 

اأغ�سط�ض يف م�سقط يوؤكد اأنها »الأكرث حرارة من بني 

اإن موؤ�رش  اإذ  الأر�ض«،  املاأهولة على �سطح  املناطق 

اأما  النهار،  يف   120ْ اإىل   95ْ من  ارتفع  حرارتها 

لدغة  مثل  و�ساما  حادا  كان  فيه  »فالندى  الليل  يف 

الكوبرا«. 

فقد  الديني،  مانيني 
ُ
الع بت�سامح  معجبا  ــان  وك

�سعائرهم  مبمار�سة  ال�سديد  تقيدهم  على  وجدهم، 

حتى  مت�سددين«،  وغر  متع�سبني  »غر  الدينية، 

امل�سلمني  غر  ي�ساطرون  كرمهم،  من  كانوا،  انهم 

مانيني لعبيدهم 
ُ
الع ه يف معاملة 

ُ
راأي الطعام. وكان 

اأن  فاأكد  ذكرهم،  مر  الذين  الرحالة  من  غره   
َ

راأي

اأبدوها لعبيدهم كان »م�رشوبا بها  ال�سماحة التي 

املثل، و]حتدث[ عن ا�ستح�سانه هذه ال�سفة احلميدة 

واأرهفهم  ال�سادة  األطف  ]كانوا[  الذين  العرب  لدى 

يلقون  كانوا  العبيد  اإن  بالقول  يكتِف  ومل  ح�سا«، 

اإىل  رحالته  من  تيقن  اأنــه  اأعلن  بل  املع�رش  لطف 

اأ�سعد  فيها  يكونون  قد  العبيد  باأن  العربية  اجلزيرة 

و»اأح�سن حظا« من الفالحني يف اأوروبا. 

كما ي�سف املالمح اجل�سدية لل�سكان يف م�سقط:

ُهزال وقلة حظ من  ال�سكان، على ما فيهم من  »اإن 

وع�سالتهم  اأع�سابهم  تنمو  املديد،  والعمر  البدانة 

الب�ساطة،  غاية  يف  فهي  مالب�سهم  اأما  مطردا.  منوا 

را 
َ
مزر اأزرق،  اأو  اأبي�ض  قمي�سا  يلب�سون  فالرجال 

نعال  وينتعلون  ال�رشاويل،  من  وزوجا  احللق،  عند 

يذكر  بال  يعرون  ول  منديال،  ويحملون  اجللد  من 

تكون  ما  غالبا  وهي  و�سواربهم،  حلاهم  لتهذيب 

والراأ�ض يكاد يكون حليقا دوما.  ق�سرة و�سغرة، 

الراأ�ض  وحلاف  القمي�ض  فهي  الن�ساء  مالب�ض  اأما 

يذهب  ما  خالف  وهن،  اأنوفهن.  على  اأ�سود  وقناع 

اإليه الرجال، يتباهني بتطويل �سعرهن الأ�سود �سواد 

الفحم، ويربطنه خلف الراأ�ض«. 

على اأن هذه ال�سورة رمبا اأُِريَد بها عرب م�سقط فقط، 

فعدد �سكان م�سقط كان يقارب، كما يخربنا جمنان، 

ع�رشة اآلف، بع�سهم كانوا هنودا قدموا من بومباي 

معاملة  »وعوملوا  جتارا،  فيها  ا�ستقروا  وغجرات، 
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ات�سمت ب�سماحة كيربة«. 

برتبة  �سابطا   ،1821 عام  ُعمان  اإىل  جمنان  عاد 

حملة  يف  �سِمث،  ليونل  ال�سر  اإمـــرة  حتــت  ــالزم  م

لهزمية  للثاأر  وذلـــك  بوعلي،  بنى  �سد  ع�سكرية 

العرب فاقوا  اأن  ال�سنة ذاتها، فوجد  الربيطانيني يف 

»كل  اإن  اإذ  وحما�سة،  �سجاعة  الربيطانيني  اجلنود 

اأقوى  �سكيمة  اأن  اأعلن  الفريد  الهجوم  �ساهد هذا  من 

وعزمية اأم�سى مل ُتظِهرهما قط قوات اأي �سعب اآخر«. 

ت 
َ
ُدِعي حني  ثالثة  مرة  ُعمان  اأتى   1825 عام  ويف 

لزيارته  و�سفه  الإمام«. ويف  لزيارة »حرمي  زوجته 

يقدم �سورتني ميكن عدهما تعبرا عن بالغ افتتان 

الرحالة الرومان�سيني بال�رشق. ونظرا اإىل اأن الرجال 

الإمام  بالقرتاب من »حرمي«  لهم  م�سموحا  يكن  مل 

الأوىل  ال�سورة  زوجته.  ل�سان  على  ياأتي  فالو�سف 

تتعلق بزوجة ال�سلطان التي ت�سفها زوجة جمنان:

حظا  الن�ساء  اأقل  اإنها  بل  جميلة،  تكن  مل  »ال�سلطانة 

املالمح  ح�سن  يرى  الــذي  ذا  من  ولكن  اجلمال.  من 

ور�ساقة القد اأمرا ذا بال حني تاأ�رش عينيه مادة بالغة 

فاإنك  واأحالها؟  احُلِلي  اأبهى  اأمامه يف  الد�سم، ماثلة 

الروبية  من  الآلف  بع�رشات  ت�سرتي  اأن  ت�ستطيع  لن 

ة زمرد 
َ
ن�سف ما كانت ال�سلطانة تتزين به، اإذ اإن حب

والياقوت  الــزمــرد  من  ــالدة  ق حمــور  ت�سكل  واحــدة 

واملا�ض كانت اأكرب حجما من بي�سة حمامة. وكانت 

جليلة  وجــواهــر  درر  حجبتها  وكاحالها  قدماها 

فقد  ذراعاها  اأما  الت�سرت.  من  بها  ا�ستعا�ست  مهيبة 

ُغِلفتا بغالف من جموهرات مطرزة بخيوط من الذهب 

والف�سة حتى املرفقني، حيث لقي ُكم م�سدود ج�سما �ُسد 

اأكرث، يف حني كان عليها �رشيط من الن�سيج احلريري، 

بالذهب،  مطلي  ال�سواد،  اإىل  �سارب  اللون،  قرمزي 

وقد بلغ من الطول اأن لم�ض الأر�ض. اأما ثوبها فكان 

بلغ  بالذهب،  مطليا  اأرجوانيا،  ال�سقيل،  احلرير  من 

منتهاه يف الهيبة والأبهة ب�سال ك�سمري نفي�ض غطى 

عيناها  اأما  ح�سنها.  يف  املقام  به  وا�ستقر  كتفيها 

فقد األب�ستهما �سيئا خميفا، �ساأنها �ساأن جميع الن�سوة 

الالتي جل�سن عندها يف ذلك الوقت. كان هذا ال�سيء 

اأنه م�سنوع من  اإل  اإطار عري�ض،  ذات  بنظارة  اأ�سبه 

قما�ض �سلب مزخرف زخرفة وافرة ومو�سى ب�سفائح 

من الذهب«. 

»غرفة  اإن  فتقول  ال�سلطان  ق�رش  يف  غرفة  وت�سف 

برفاهيتها  كثرا  انتباهي  �سدت  فيها  ــت  ــل اأُدِخ

وترفها، اإذ بها جمموعة من الرثيات ال�سخمة، اأنيقة 

ال�سكل، حلوة املظهر، ونوافذ تتعاقب بني نافذة ذات 

خطوط منقو�سة واأخرى عليها اأعمدة زجاجية ت�سل 

اخل�سبي  القاعدة  لوح  جند  ول  بالأر�سية.  ال�سقف 

املجل�ض  اأمــا  ال�رشير.  حيث  الغرفة  ــة  زاوي يف  اإل 

فكان على ارتفاع ثالث بو�سات، وفيه اأرقى اأنواع 

احل�سر الفار�سي الذي كان يف ملم�سه ومنطه قريبا 

�سديد القرب اإىل ن�سيج ال�سال الك�سمري. كما وجدنا 

يتاألف  اأولهما  كان  الو�سائد،  من  مزدوجني  �سفني 

من و�سائد مطرزة بخيوط من الذهب والف�سة تطريزا 

فكان  ثانيهما  واأمــا  الهنود،  الن�ساجون  به  عرف 
ُ
ي

املزرك�ض  الأبي�ض  احلرير  من  و�سائد  من  يتاألف 

بالذهب، تتدىل منها اأهداب و�رشابات مذهبة«.

وترى مرليون بتلر اأن الفرن�سيني بداأوا، منذ منت�سف 

الأوروبي  القارئ  اإىل  يقدمون  ع�رش،  ال�سابع  القرن 

العامَل العربي بطريقة جذابة �ساحرة، اإذ اإن جمموعة 

اأن  فــاأرادوا  العربي  بالعامل  »اأُدِه�سوا  الرحالة  من 

�رشقا  عليه  فعر�سوا  الغربي،  العامل  به  يده�سوا 

زين  وعذارى  وحدائق  ق�سور  والرتف:  بالرثاء  يعج 

ِرف 
ُ
وجوههن باخِلمار واأ�رشبة مثلجة التي طاملا ع

بها البالط ال�رشقي«. ويف بداية القرن الثامن ع�رش 

ق�س�سية  جمموعة  جالند  اأنطوين  الفرن�سي  ترجم 

فيما  ظهرت  العربية«  الليايل  بـ»ـ�سلوى  �سماها 

اإن  القول  ميكن  هنا  من  الإجنليزية.  باللغة  بعد 

جعلت  التي  ال�رشارة  هي  كانت  العربية«  »الليايل 

ال�رشق  حــول  الغربيني  الرحالة  كتابات  بع�ض 

ت�سطبغ بالغرائبية ول �سيما تلك الكتابات املتعلقة 

مَل  نفهم  اأن  ميكننا  ال�سياق  هذا  ويف  بـــ»احلــرمي«. 

تعمَد جمنان و�سف ثراء »حرمي« ال�سلطان وترفهن، 

تكن  مل  »ال�سلطانة  اأن  راأيها  كان  زوجته  اأن  مع 

 »الليايل 
َ

جميلة«. كما ميكن القول اإن اقتفاءه اأ�سلوب

العربية« الظريَف والهزيَل حمله على اأن يخرب قراءه 
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الأربعمائة،  ن�سائه  بني  »من  م�سقط،  �سلطان  باأن 

جتد واحدة من كل حدب و�سوب«، مع اإ�سارة خفية 

م�سمرة اإىل رغبة ال�سلطان اجلاحمة. 

 اأن الغرائبية ال�رشقية ترتبط ارتباطا �سلبيا 
ٌ
�سحيح

�سِمث،  يقول  كما  التمدن«،  وغياب  بـ»الالعقالنية 

من  ب�سيء  يوحي  ل  جمنان  ن�ض  اأن  اأرى  اأين  بيد 

والتبجيل.  الفتتان  عن  يعرب  واإمنــا  القبيل،  هــذا 

وروؤيتي هذه تقوم على اأن ال�سيد �سعيد بن �سلطان، 

»اإمام م�سقط«، كان يعده الأوروبيون حاكما �رشقيا 

كالما  عنه  يقول  نف�سه  جمنان  اأن  احلق  متح�رشا. 

دماثة  يف  عظيما  مبلغا  »بلغ  اأنــه  فيوؤكد  ح�سنا، 

وبني  بينه  الــبــون  و»اأن  مع�رشه«،  ولطف  خلقه 

حكام اآ�سيا الآخرين �سا�سع �س�سوعا يجعله بال ريب 

»الأ�سد« الأعظم يف ال�رشق«. اأ�سف اإىل ذلك اأن تي او 

ن، التي كانت تقيم باخلليج العربي، و�سفت 
َ
ثومب�س

باأنه  له يف عام 1826،  زيارتها  اإثر  �سعيدا،  ال�سيد 

راأيُت فيه ما تعنيه  الذي  الوحيد  الآ�سيوي  »احلاكم 

الكلمة الإجنليزية جنتلمان«.

اأما الرحالة واملوؤلف الإ�سكوتلندي جيمز بيلي فريزر، 

الذي زار م�سقط يف طريقه اإىل خرا�سان عام 1821، 

م�سقط  ت�سوير  يف  ومَل�سِدن  ن 
َ
جون�س حذو  حذا  فقد 

زيارته  عند  ذكرته  م�سقط  اإن  فيقول  كئيبا.  مكانا 

لها اأول مرة، بـ»مدينة هندية رثة بائ�سة«، كما وجد 

مان عموما وم�سقط خ�سو�سا »قا�سيا �سديد 
ُ
مناخ ع

الق�سوة« ول �سيما على »البنية اجل�سدية الأوروبية«، 

وخا�سة  احلــرارة  درجة  ارتفاع  ب�سبب  اأنــه،  زاعما 

اأقام  اأحٍد  حرارة »الليايل اخلانقة«، لي�ض هناك من 

اأخربه  اأن ي�ساب باحلمى.وقد  بها مدة طويلة دون 

ال�سحي  غر  املناخ  هذا  ب�سبب  باأن  م�سقط  �سلطان 

�سكان  من  اآلف  ع�رشة  حوايل  الكولرا  وباء  اأبــاد 

املدينة. على اأنه اإذا ما و�سعنا هذه ال�سورة القامتة 

جانبا، جند اأن فريزر كان م�سغوفا بتنوع ال�سمك يف 

م�سقط، فقد قال: »ل عهد يل مبكان ي�ساهي م�سقط 

يف وفرة ال�سمك وجودته«، وكان معجبا بها مركزا 

وميناء جتاريا عظيما ُت�ستوَدع وُتتباَدل فيه ب�سائع 

اأمم خمتلفة و�سلعها«.

فقال  مماثل،  نحو  على  وو�سفها  هرمز  زار  كما 

عنها اإنها »من البقية الباقية لأطالل مدينة �رشقية 

النفاية«،  من  ركام  اإىل  الأغلب  الأعم  ا�ستحالت يف 

فيه  بولغ  اإمنا  وبهاءها  هرمز  »ثراء  اأن  اإىل  وذهب 

الرحالة  بع�ض  »و�سف  واأن  لها«،  حد  ل  مبالغة 

ذلك  على  بناء  الدقة«.  تعوزه  لهرمز  املهيب  الرائع 

باأنه  ال�رشق  �سورة  يف  النظر  اإعادة  بوجوب  يقول 

اأبهة ال�رشق وفخامته  موطن للرثاء، فـ»احلديث عن 

اأما  وحا�سيته،  احلاكم  �سخ�ض  على  يقت�رش  اإمنــا 

اإل  ال�سعب ففقره يزداد مبقدار زيادة ثراء احلاكم«. 

ال�رشقية  املدينة  هذه  يف  رحلته  انتهاء  عند  اأنــه، 

الكلمات  بــهــذه  تــوديــعــهــا  عــلــى  يــ�ــرش  العتيقة، 

�سحرنا  فقد  فاتنة،  بهية  ليلة  »كانت  الرومان�سية: 

�سحرا  مرافقينا  ومالب�ض  واملكان  والزمان  امل�سهد 

الذي جادت به  البليغ  البيان  اأذهاننا ذلك  اأثار يف 

قرائح اأ�سعر �سعرائنا واأعذبهم«. 

ِون عام 1823 وهو 
ْ
م اأو

َ
وزار م�سقط اأي�سا الكابت ِوْلي

اإذن  على  للح�سول  وذلك  »ليفني«،  �سفينة  على مت 

من ال�سيد �سعيد، �سلطان م�سقط، مل�سح اخلط ال�ساحلي 

وي�رشد  اأفريقيا.  �رشق  يف  مانية 
ُ
الع املمتلكات  من 

بحرية«،  رحالت  »ق�سة  كتابه  يف  رحلته  تفا�سيل 

بر�سم  �ــرشده  ويبداأ  عـــام1833.  مــرة  اأول  املن�سور 

اأن  اإنه: »من املرجح  �سوداوية كئيبة، فيقول  �سورة 

اإىل  العامل«. بل يذهب  الأقذر يف  املدينة  م�سقط هي 

اأبعد من ذلك ليقول:

من  لي�ض  لذا  الب�رشية.  الأجنا�ض  اأقذر  هم  العرب  »اإن 

يتو�ساأوا  باأن  اأمرهم  م�رشعهم  اأن  �سيء  يف  العجب 

غر مرة، كواجب ديني، كما اأخربهم باأن الو�سوء له 

لل�سلوات  ما  الروحي  التطهر  �سبيل  يف  الأهمية  من 

من  غرها  �ساأن  �ساأنها  ال�سعرة،  هذه  ولكن  نف�سها. 

بديانات  اأو  بدينهم  تتعلق  التي  تلك  �سواء  ال�سعائر، 

غرهم، مل َتُعد اليوم غر �سكل خاو من اأي معنى، ول 

جتدي نفعا يف التخل�ض من قذارتهم الفطرية«.

ِون ونقول اإن اأي مكان يف العامل 
ْ
قد نلتم�ض العذر لأو

وب�سبب  الأنحاء،  نحو من  كان، على  الوقت  ذلك  يف 

اأو اآخر، قِذرا. ولكن الذي ل ميكن اأن نلتم�ض له العذر 
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الأجنا�ض  »اأقذر  باأنهم  قاطبة  العرب  اتهام  هو  فيه 

فال�سور  عن�رشي،  متييز  اإل  هــذا  فما  الب�رشية«. 

اأذهان  يف  اأر�سخت  الوقت  ذلك  يف  ال�سائعة  النمطية 

التعميم  يف  البالغ  الكالم  هذا  مثل  الغربيني  بع�ض 

مبلغه. ولهومي بابا قول يف ذلك موؤداه: »اأن ال�سور 

النمطية تعوق تبيني واإذاعة اأي معنى لدال »الِعرق« 

�سوى معناه العن�رشي الثابت القار، فنحن نعلم علما 

جن�سية،  قيود  ت�سبطهم  ل  فجرة  ال�سود  اأن  م�سبقا 

نزوع  يوؤكد  وما  مـــراوؤون«.  منافقون  والآ�سيويني 

اأنه  هو  اآنفا  املذكور  القتبا�ض  يف  العن�رشي  ِون 
ْ
اأو

يقرن، بطريقة ل تخلو من املفارقة، »قذارة« العرب 

»الفطرية« ب�سعرة الو�سوء يف الإ�سالم، وكاأمنا يريد 

لأنهم  ال�سعوب  بقية  عن  ِيزوا 
ُ
م العرب  اإن  يقول  اأن 

هذه  مثل  اأن  الو�سوح  غاية  وا�سح  قذرين.  ُخِلقوا 

ِون كان على 
ْ
الفكرة اإمنا تنبع من التحيز العرقي، فاأو

علم اأن الإ�سالم مل يكن حم�سورا يف العرب وحدهم، 

خمتلفة  متعددة  اأجنا�ض  ذوو  اأنا�ض  به  دان  واإمنــا 

اأن التعميد يف امل�سيحية،  امل�سارب، ف�سال عن علمه 

�ساأنه �ساأن الو�سوء يف الإ�سالم، يقوم به امل�سيحيون، 

مبا فيهم الأوروبيون، من اأجل الطهارة.

الربيطانيون  الرحالة  كتبه  ما  اأن  مر  مما  يتجلى 

ينُت يف الف�سل الأول، بتعدد 
َ
عن ُعمان يتميز، كما ب

الأ�سوات وتغايرها، بل اإننا جند ذلك التعدد يف عمل 

اأخرى  روؤية  يقدم  مثال،  ِون، 
ْ
اأو الكابت  واحد.  اأدبي 

هناك  كــان  اإْذ  الديني،  م�سقط  عــرب  ت�سامح  حــول 

لي�ض  »التع�سب  باأن  اأقنعاه  م�سقط  �سهدتهما  حدثان 

اإهدائه  كان يف  الأول  احلدث  م�سقط«.  به  تعاب  مما 

الن�سخَة العربيَة من الإجنيل اإىل �سلطان م�سقط، ال�سيد 

على  م�رشورا«،  »را�سيا  الأخر  هذا  فتقبلها  �سعيد،، 

اأما  مقد�سا.  كتابا  القراآن  به  يقر  الإجنيل  اأن  اعتبار 

احلدث الآخر فكان حني قام ال�سلطان بزيارة مفاجئة 

اأعده طاقم  ال�سفينة »ليفن«. فكان ما  ِون وطاقم 
ْ
لأو

اأمرا  لها  وتهيئة  الزيارة  لهذه  حت�سر  من  ال�سفينة 

اإذ كان هناك جمموعة من  ِون، 
ْ
اأو راأي  م�سحكا، يف 

الطاقم و�سعها يف  قرر  ال�سفينة  اخلنازير على مت 

بـ»مظهرها  لل�سلطان  حرجا  ت�سبب  ل  حتى  قوارب، 

النج�ض«، واإذا باخلنازير تطلق �سوتا اأثناء النقل كان 

لقي يف َخَلد كل م�سلم يف م�سقط »باأن دافع 
ُ
كافيا اأن ي

ذلك كله كان رغبة خبيثة اأُِريَد بها الإ�ساءة مب�ساعر 

ال�سكان الدينية«. اإل اأن امل�سهد مل يكن له من اأثر غر 

ت�سلية امل�سلمني والربيطانيني معا.

ويف عام 1824 زار الكابت جورج كيبل م�سقط وهو 

يف طريقه من الهند اإىل اإجنلرتا. وقد زار ال�سيد �سعيدا 

يف ق�رشه، ف�سده ما �سد مالكوم من اأبوية ال�سلطان:

وا�سحة  العربية  لل�سخ�سية  الأبوية  الب�ساطة  »اإن 

اأ�سد الو�سوح يف كل �سيء له �ساأن بهذا البالط، ففي 

ديوان الإمام اليومي جتد اأن اأي �سخ�ض له احلق يف 

اأو ذاك، بل  لهذا  اأينما يريد دون تف�سيل  اأن يجل�ض 

يطلبوا  اأن  ميكن  ال�سحاذين  حتى  اأنه  للنظر  الالفت 

الوقوف بني يديه، وهم على يقني باأنه �سيكون اآذانا 

م�سغية ل�سماع تظلماتهم و�سكاويهم«.

اإن ملحوظة كهذه ميكن اأن يكون لها معنى خا�ض 

الوقت،  ــك  ذل يف  الغربيني  الــرحــالــة  ــات  ــي اأدب يف 

مان 
ُ
ع يف  ورعاياه  ال�سلطان  بني  العالقة  فو�سف 

»ال�ستبداد  مفهوم  يبطل  يكاد  و»الأبوي«  بالب�سيط 

الغربية  اخلطابات  من  الكثر  يف  الرائج  ال�رشقي«، 

حول ال�رشق. ويحاول دانيل جي وتك�ض، يف تناوله 

»للطابع ال�ستبدادي« لعطيل يف م�رشحية �سك�سبر، 

تنامي  يف  اأ�سهمت  عطيل  �سخ�سية  اأن  ثِبت 
ُ
ي اأن 

ف  �سِ
ُ
ال�سورة النمطية لالأمر امل�سلم، الذي طاملا و

يف الن�سو�ض املحدثة الأولية بامل�ستبد الذي يحكم 

ال�سلوك  اأهوج  اإىل  قلبه  به  فينزو  »نزقه،  بـناء على 

من  النوع  هذا  الــديــن..«.  اأو  ال�رشف  با�سم  واأرعنه 

»ال�سخ�سية النمطية املكررة« له من التاريخ الطويل 

ما يرجعه اإىل �سخ�سيات الأوغاد الرببر التي ظهرت 

اجلبابرة  و�سخ�سيات  والغرام  الإثــارة  ق�س�ض  يف 

العتاة يف القرون الو�سطى. 

ولنا اأن نقراأ كالم كيبل من زاوية اأخرى، فنقول اإن 

فيه نقدا ثقافيا ذاتيا ينطوي على ا�ستنكار ال�ستبداد 

الربيطاين. يقول ِهْرى وي�رش، بعد درا�سته حلركات 

الطبقة العاملة يف بريطانيا من عام 1815 اإىل عام 

1848، اإن النظام الربيطاين، القائم على »القانون« 
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للفقراء  وظلمه  ا�ستبداده  يف  كان  و»الد�ستورية«، 

وفئات املجتمع التي مل يكن لها من ميثلها اأفح�ض 

واأنكر،  لرعاياهم  ظلمهم  يف  الأتــراك  احلكام  من 

الرتكي، يف  ال�سلطان  اأن  هو  عليه  فالذي ل خالف 

اأمرا  رعاياه  بها  يج�سم  قوة  له  تكن  مل  وي�رش،  راأي 

كالذي »كان العبيد الإجنليز يتج�سمونه«.

هناك الكثر من الرحالة الذين ا�ستقطبتهم �سماحة 

ه الآخرون، 
َ
�سكان م�سقط، اإل اأن كيبل راأى ما مل ير

د، اإىل املذهب 
ْ
و

ُ
فهو يعزو هذه ال�سماحة، كما فعل ِهي

الإبا�سي، اإذ يوؤكد، بعد حديث مقت�سب عن املذاهب 

اأن  والإبا�سية،  وال�سيعة  ال�سنة  الثالثة:  الإ�سالمية 

النبي  من  املتحدرين  من  يقفان  الأولني  املذهبني 

فيهم،  القيادة  فيح�رشان  »املبجل«،  موقف  حممد 

يف حني يرى املذهب الإبا�سي اأن جميع امل�سلمني 

القيادة. وبناء على ذلك يقول  لهم احلق يف مواقع 

اإنهم: »ل يقد�سون وليا، ولي�ض  مانيني 
ُ
كيبل عن الع

عظيم  ويكنون  دراوي�ض،  اأو  رهبان  اأو  دير  لديهم 

لالأديان  الت�سامح  كامل  بدون 
ُ
وي للعدالة،  الحرتام 

و�سكانها  م�سقط  ي�سف  كيبل  اأن  على  الأخـــرى«. 

و�سفا �سلبيا من حيث ال�سحة والنظافة، فقد ذهب 

ِون ورحالة اآخرون، فوجد �سوارع 
ْ
اإىل ما ذهب اإليه اأو

»قذرين  و�سكانها  القذارة« و�سيقة،  »�سديدة  م�سقط 

من حيث املظهر، اإذ ل تكاد جتد �سخ�سا غر م�ساب 

ور«.
ُ
بقرحة العني، وع�رش ال�سكان ع

»ذي  ــدة  وح قامت  و1829   1820 عامي  وبــني 

مبباي مارين« باجراء م�سوحات يف اخلليج العربي. 

وكان من بني �سباط هذه الوحدة البحرية املالزم 

واِيْتلوك، الذي ن�رش فيما بعد اآراءه عن عرب ال�ساحل 

ماين يف ال�سمال الغربي من البالد. تكمن اأهمية 
ُ
الع

تلك الآراء يف اأنها تقدم لنا روؤى رحالة بريطانيني 

حول جزء اآخر من البالد، اإذ جند فيها �سورا مف�سلة 

وعاداتهم  وماأكلهم  وم�سكنهم  ال�سكان  ملب�ض  عن 

اإعجابه  بدي 
ُ
ي تارة  فنجده  وجتارتهم.  وتقاليدهم 

ي�ستنكر  اأخرى  وتارة  ولطفهم،  و�سجاعتهم  بكرمهم 

اأتى املنطقة حامال  اأنه  »قر�سنتهم ونهبهم«. احلق 

هذا  �سكان  عن  امل�سبقة  النمطية  ال�سورة  ذهنه  يف 

مان باأنهم »قرا�سنة«، وهو ما ميكن اأن 
ُ
اجلزء من ع

اأن  فيه  يزعم  الذي  الفرعي،  العنوان  من  له  نتفطن 

�سمى 
ُ
املنطقة من راأ�ض اخليمة حتى اأبوظبي كان »ي

اأبعد  اإىل  ذهب  بل  القرا�سنة«،  �ساحل  عام  ب�سكل 

بلدات  بلدة من  النا�ض يف كل  باأن  فاأجهر  من ذلك 

بالقر�سنة  كافية  دراية  »على  كانوا  ال�ساحل  هذا 

وال�سطو«.

واإذا اأردنا اأن ن�ستوعب ا�رشار الرحالة الربيطانيني، 

املنطقة  �سعوب  و�سم  على  واِيــْتــلــوك،  اأمــثــال  من 

لنا  غنى  ل  التبيان  من  بع�سا  فاإن  بـ»القر�سنة« 

وموظفيها  ال�رشقية  الهند  �رشكة  م�سوؤويل  اإن  عنه، 

اخلليج  عرب  اأن  فكرة  اإذاعــة  من  متكنوا  قد  كانوا 

كبرة  قر�سنة  باأعمال  قاموا  القوا�سم  �سيما  ول 

�سد التجارة الدولية لي�ض يف اخلليج وحده فح�سب، 

واملحيط  العربي  والبحر  الأحمر  البحر  يف  واإمنــا 

الهندي من نهاية القرن الثامن ع�رش حتى العقدين 

الأول والثاين من القرن التا�سع ع�رش. اإل اأن حكومة 

�سلطان  يقول  كما   ،
ْ
جوِبَهت ال�رشقية  الهند  �رشكة 

اأبناء  ِقبل  من  حقيقية«  بـ»معار�سة  القا�سمي، 

ولكبح  اخلليج.  يف  �سيا�ستها  ب�سبب  مان 
ُ
ع �ساحل 

تلك املعار�سة، ح�سد الربيطانيون كل ما اأوتوا من 

من  وغرها  القوا�سم  �سد  �سعواء  حملة  ف�سنوا  قوة، 

لن�ساطات  تهديدا  �سكلت  التي  ال�ساحل  القبائل على 

بريطانيا البحرية يف املحيط الهندي ويف غره من 

املعار�سني  �سوروا  اأنهم  ذلك  من  املائية.  املعابر 

لهم باأنهم قرا�سنة. يقول القا�سمي: »مل يكد يحدث 

حادث ل�سفينة ما يف املنطقة حتى ُن�ِسب ن�سبا ينم 

ال�ساكلة،  »القرا�سنة اجلوا�سم«.  بهذه  اإىل  النزق  عن 

ل  وجيزة  بفرتة  فــاإذا  العظمى«،  »الكذبة  اخرُتِعت 

تزيد على ليلة و�سحاها اأ�سحى م�سطلح »اجلوا�سم« 

مرادفا »للقرا�سنة«، حتى اإن م�ساكن القوا�سم اأم�ست 

»�ساحل القرا�سنة« . . .
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احتّل حممود دروي�ض )1941ـ  2008( موقعًا فريداً قلما حظي به �ساعر يف الثقافة 

اإل بذلك املوقع اخلا�ض الذي متّتع به  ن نفوذه الأدبي 
َ
قار

ُ
العربية احلديثة، ول ي

ة، 
ّ
 الأم

ّ
كبار ال�سعراء العرب يف اأطوار ازدهار ال�سعر، حني كان ال�ساعر اأ�سبه بنبي

افها الذي ي�ستب�رش اأقدارها املا�سية واحلا�رشة. 
ّ
 عن كيانها، وعر

ّ
والناطق املعرب

ويف ثقافات الأمم تكررت على الدوام تلك الربهة ال�ستثنائية التي ُتلقى فيها على 

اإىل  ة، وحتويل ال�سعر 
ّ
عي لالأم

ْ
عاتق �ساعر مهمة كربى مثل التقاط الوجدان اجَلم

ة وطنية وثقافية، روحية ومادية، جمالية ومعرفية.
ّ
قو

حممود دروي�ش: 

ت�صعة اأطوار �صعرية

ناقد وباحث من �سورية يقيم يف فرن�سا

�شبحي حديدي

دروي�ش اآمن برثاء البنية االإيقاعية لل�شعر العربي، واأنها ال تزال 

خ�شبة وقابلة للكثري من التجريب..



مو�شوعية  اأ�شباب  لل�شاعر  توّفرت  ولقد 

وحدث  املوقع،  هذا  لبلوغ  ذاتية  واأخ��رى 

اأحيانًا اأْن كان التفاعل بني هذين النوعني 

دروي�س  م�رسوع  �شالح  يف  الأ�شباب  من 

ال�شعري يف ح�شيلته؛ كما حدث، يف اأحيان 

اأخرى، اأّن �شغط ال�رسوط املو�شوعية األزم 

ال�شاعر بدفع برناجمه اجلمايل اإىل ال�شّف 

الوطنية باحتالل  الثاين وال�شماح للمهمة 

اأثبت  احلالتني  يف  ولكنه  الأول.  ال�شّف 

ح�شا�شية فائقة جتاه تطوير لغته واأدواته 

العقدين  يف  خ�شو�شًا  ومو�شوعاته، 

ت 
ّ
الأخريين من م�شريته ال�شعرية حني ا�شتقر

كثرياً معادلة العالقة التبادلية الوثيقة بني 

نفوذه  وتطّور  ال�شعرية  جمالياته  تطوير 

الأخالقي والثقايف يف الوجدان العربي.

ويف طليعة الأ�شباب املو�شوعية اأتى انتماء 

ال�شاعر اإىل تلك احلركة ال�شعرية الغنية التي 

كانت قد اأخذت تتطّور يف فل�شطني املحتلة 

منذ مطلع ال�شتينيات على يد �شعراء مثل 

توفيق زياد و�شميح القا�شم و�شامل جربان 

ودروي�س نف�شه، ثم اكت�شفها العامل العربي 

اأوج هزمية 1967، فاأطلق عليها ا�شم  يف 

احلاجة  وراء  ان�شياقًا  املقاومة«،  »�شعر 

وطاأة  تخفف  َخال�شية  بدائل  اإىل  املا�شة 

�شت 
ّ
تعر روح  اإىل  الأمل  وتعيد  الندحار، 

جلرح عميق. 

وبني جمموعة �سعرية واأخرى اأخذت �سلطة دروي�ض 

ال�ساعر  موقع  اأّن  فاأدرك  وترت�سخ،  تتعاظم  الأدبية 

يقت�سي،  لالأمة  عي 
ْ
اجَلم الــوجــدان  با�سم  الناطق 

والأدوات  املو�سوعات  تطوير  اآخر،  تدبر  اأي  قبل 

احلياة  يوا�سل  اأن  لل�سعر  ت�سمن  التي  والأ�ساليب 

حتت ا�سم وحيد هو ال�سعر. ولقد اأ�سفر ذلك عن مزيج 

الفل�سطيني املنا�سل واملقاوم،  ناجح من �سخ�سية 

مب�ستوى  ق�سائده  تت�سف  الذي  ال�ساعر  و�سخ�سية 

العادي  الــقــارىء  درويــ�ــض  فاجتذب  رفــيــع،  فّني 

اأم�سياته  وكانت  �سواء،  حّد  على  املثقف  والقارىء 

ال�سعرية مبثابة اأعرا�ض احتفالية، جمالية و�سيا�سية 

وطق�سية، يزحف اإليها الآلف.

التجربة  ن�سج  �ــســرورة  كانت  ــر،  اآخ جانب  ومــن 

عربية  مب�سادر  تاأثرت  قد  دروي�ض  عند  ال�سعرية 

كال�سيكية وتراثية )املعلقات، املتنبي(، وكال�سيكية 

ناجي(،  اإبراهيم  طــه،  حممود  )علي  رومانتيكية 

�ساكر  بدر  قباين،  )نزار  تياراتها  مبختلف  وحداثية 

ال�سياب، عبد الوهاب البياتي(. كذلك تبلورت جتربته 

ق على ال�سعر العربي )يهودا 
ّ
اإطالعه املعم اإطار  يف 

عميحاي، ب�سفة خا�سة(، والآ�سيوي )طاغور، ناظم 

بابلو  لوركا،  غارثيا  )فدريكو  والإ�سباين  حكمت(، 

نرودا( والرو�سي )فالدمير ماياكوف�سكي، �سرغي 

اإيلوار،  وبــول  اأراغــون  )لــوي  والفرن�سي  ي�سينني(، 

و�سوًل اإىل �سان جون بر�ض ورينيه �سار(، والأنغلو 

والت  اأبــرزهــا  هنا،  كثرة  )الأ�ــســمــاء  �ساك�سوين  ـ 

ويتمان، و. ب. ييت�ض، اإزرا باوند، ديريك ولكوت...(، 

والإيطايل )اأوجينو مونتايل، يف املقّدمة(، وجتارب 

ال�سعر يف اأوروبا ال�رشقية عمومًا.

j h j

اإىل  الــكــربى  ال�سعرية  التجارب  تق�سيم  اأّن  رغــم 

خياراً  يظّل  »احــقــاب«  اأو  »مــراحــل«  اأو  »اأطـــوار« 

حمفوفًا باملزالق، اإل اأنه ريا�سة م�ستحبة منهجيًا، 

الأدبــي، كما  خ 
ّ
املــوؤر اإليها  يحتاج  اآخر،  من جانب 

يف  العري�ض.  قارئه  مثل  ال�سعر  دار�ــض  تخدم  انها 

التايل  التق�سيم  اقــرتاح  ميكن  املعادلة،  هذه  �سوء 

للمحطات الفارقة التي عرفتها جتربة دروي�ض:
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جمموعة  ومتّثلها  ال�شعرية،  الطفولة  مرحلة  1ـ 

»ع�سافر بال اأجنحة«، 1960، التي �سيتخّلى عنها 

دروي�ض �رشيعًا لأنها، بالفعل، كانت متّثل حماولت 

تــرّدد  ما  بقدر   
ّ

اخلــا�ــض �سوته  تعك�ض  ل  مبّكرة 

واحلديث  الكال�سيكي  العربي  بال�سعر  تاأّثره  اأ�سداء 

الرومانتيكي. 

2ـ املرحلة الثورية، باملعاين ال�سيا�سية الإيديولوجية 

»اأوراق  جمموعته  ومتّثلها  الفّنية،  اجلمالية  وكذلك 

 
ّ
الهم من  دروي�ض  انتقل  حني   ،1964 الزيتون«، 

الثوري،  واحللم  اجلماعية،  الهواج�ض  اإىل  الذاتي 

 الإلتزام الثوري، والت�سامن 
ّ

والتغّني بالوطن، وح�ض

اإن�سان«،  »عن  ق�سائده  يف  )كما  والأممي  الإن�ساين 

 املركزي 
ّ
الهم اأّن  الأمنيات« و»لوركا«(. غر  و»عن 

ة، كما يف ق�سيدته 
ّ
الأبرز كان مو�سوعة تثبيت الهوي

ال�سهرة »بطاقة هوية، التي �سوف ت�ستهر با�سم اآخر 

ل اأنا عربي«.
ّ
هو ال�سطر الإ�ستهاليل فيها: »�سج

وكــاأّن  لح  حيث  الوطنية،   � الثورية  املرحلة  ـ   3

ار 
ّ
تي يف  اندجمت  قد  ال�سخ�سية  الثورية  النزعة 

وطنية  حركة  من  ــزءاً  ج ف�سارت  اأو�ــســع،  عري�ض 

 البقاء واملقاومة، اإن�سانيًا 
ّ

فل�سطينية �ساملة، تخ�ض

جمموعات  �سدرت  املرحلة  هذه  يف  اأي�سًا.  واأدبيًا 

»عا�سق من فل�سطني«، 1966؛ و»اآخر الليل«، 1967؛ 

و»الع�سافر متوت يف اجلليل«، 1969؛ و»حبيبتي 

ه،  
ّ
لتو دروي�ض،  كان   .1970 نومها«،  من  تنه�ض 

�سعره  وكــان  املقاومة«،  »�سعراء  ــراد  اأف اأبــرز  اأحــد 

واملو�سوعات  ــه  ذات املنطق  �سمن  ر 
ّ
يتطو كــان 

اإياها؛ ولكنه امتاز عن اأقرانه يف خ�سائ�ض عديدة، 

الأعر�ض  الإن�ساين  ــق  والأف اإنتاجه،  غــزارة  بينها 

لالأ�سطورة  توظيفه  وح�سن  ق�سائده،  ملو�سوعات 

والهيللينية،  اأو�سطية  ال�رشق  احل�سارية  والرموز 

به  والرتقاء  اليومي  احلــدث  اأ�سَطرة  يف  وبراعته 

الآن ذاته، ورهافة ترميزه  اإىل م�ستوى ملحمي يف 

للمراأة بالأر�ض، ومزجه بني الرومانتيكية الغنائية 

املو�سيقية  خياراته  و�سال�سة  الــثــوري،  والتب�سر 

والإيقاعية، وحرارة قامو�سه اللغوي، وميله اإجماًل 

اإىل ال�سورة احل�سية بدل الذهنية. 

4ـ  مرحلة البحث اجلمايل، وهي التي تبداأ مع خروج 

دروي�ض اإىل العامل العربي، وانتقاله من القاهرة اإىل 

�ساحب  �ساعر  اأّنــه  على  الربهنة  اأراد  لقد  بــروت. 

اآخر،   ت�سنيف 
ّ

اأي البداية وقبل  م�رشوع جمايل منذ 

يعني  ل  املقاومة«  بـ»�سعر  جتربته  ــرتان  اق واأّن 

واأدواته  مو�سوعاته  تطوير  اإىل  ي�سعى  يكن  مل  اأنه 

ولغته ال�سعرية على نحو يتفاعل مبا�رشة مع حركة 

اراتها. يف عبارة 
ّ
احلداثة ال�سعرية العربية ويغني تي

قارئه  ال�ساعر مع  اأخرى هذه هي مرحلة »�رشاع« 

ه واأراد اأن ي�سجنه يف �سورة »�ساعر 
ّ
العربي الذي اأحب

املقاومة« فقط، يف حني اأّن دروي�ض كان يعاند يف 

يكون  اأن  ينبغي  املقاومة  �ساعر  اأّن  على  الربهنة 

داً ثانيًا واأ�سا�سًا.
ّ
ًل، و�ساعراً جي

ّ
�ساعراً حقيقيًا اأو

ك 
ّ
»اأحب جمموعته  �سدرت  حني   ،1972 �سنة  ومنذ 

ك«، وهي الأوىل له خارج فل�سطني، وا�سل 
ّ
اأو ل اأحب

منتظم  نحو  على  ال�سعري  م�رشوعه  تطوير  دروي�ض 

وعنيد، بحيث كانت كّل جمموعةجديدة ت�سّكل نقلة 

»حماولة  �سبقتها.  التي  املجموعة  عن  اأ�سلوبية 

املو�سوع  بني  مزجًا  ت�سمنت   ،1973  ،»7 رقــم 

الغنائي وال�ستعادة التاريخية ـ الأ�سطورية للمكان 

ـ الكنعاين )كما يف ق�سائد »النزول من  الفل�سطيني 

الكرمل«، و»اخلروج من �ساحل املتو�سط«، و»طريق 

انتحار  وهــذا  �سورتها  »تلك  جمموعة  دم�سق«(؛ 

نحو  و�سوحًا  اأكــرث  نقلة  مّثلت   ،1975 العا�سق«، 

الغنائي  ل 
ّ
التاأم بني  متزج  التي  الطويلة  الق�سيدة 

 ،1977 »اأعــرا�ــض«،  وجمموعة  امللحمي؛  وال�رشد 

ولكن �سمن �سياغات  الوطني  املو�سوع  اإىل  تعود 

ذات  ت�سجيلية  واأخــرى  اأو�سع،  ملحمية  ـ  اإن�سانية 

ارتباط بوقائع حمّددة يف الزمان الفل�سطيني )كما 

يف ق�سائد »كان ما �سوف يكون«، »اأحمد الزعرت«، 
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و»ق�سيدة الأر�ض«(.

من جانب اآخر، كانت الق�سيدة الطويلة »مزامر«، يف 

ك«، قد ت�سمنت 12 ق�سيدة 
ّ
ك اأو ل اأحب

ّ
جمموعة »اأحب

 ق�سائد كتبها 
ّ
فرعية مرّقمة، كانت يف عدادها �ست

ل 
ّ
اأو ومّثلت  القول،  جاز  اإذا  خال�سًا،  نرثاً  دروب�ض 

العربية  النرث  ق�سيدة  اأ�سكال  من  له  وا�سح  اقرتاب 

كما كانت �سائعة يف تلك الأيام، مطلع ال�سبعينيات. 

وكان ذاك اآخر اقرتاب يف الواقع، حتى �سدور »يف 

 ،2008 الفرا�سة«  و«اأثــر   ،2006 الغياب«،  ح�رشة 

حني �سيكتب دروي�ض �سل�سلة ق�سائد ون�سو�ض جتهد 

التفعيلة  بني  ة 
ّ
الهو ج�رش  يف،  كثراً  وتنجح  اإىل، 

والنرث. 

الجتياح  تعقب  التي  وهي  امللحمية،  املرحلة  ـ   5

ـــروج  وخ  ،1982 �ــســنــة  لـــبـــروت  ــي  ــل ــي ــرشائ الإ�

الفل�سطينيني من لبنان اإىل بحر جديد، وتيه جديد. 

الطويلة  ق�سيدته  دروي�ض  كتب  املرحلة  هذه  ويف 

ال�سهرة »مديح الظّل العايل«، 1983، التي �سّنفها 

لأنها  ت�سجيلية«  »ق�سيدة  ت�سمية  حتت  بعد  ما  يف 

مدينة  ومعنى  الجتياح،  مقاومة  اأجـــواء  ت�سف 

الوجود  واأ�سئلة  و�ساتيال،  �سربا  وجمــزرة  بــروت، 

واإىل  جديدة.  اأودي�سة  اإىل  اخلروج  بعد  الفل�سطيني 

هذه املرحلة تنتمي اأي�سًا جمموعة »ح�سار ملدائح 

البحر«، 1984، التي احتوت على »ق�سيدة بروت« 

يكمل  الذي  الثاين  الطويل  ال�سعري  العمل  بو�سفها 

ملحمة اخلروج الفل�سطيني من لبنان.

من  اثنتني  اأي�سًا،  ت�سمنت،  هذه  املجموعة  لكّن 

ة 
ّ
اأ�سفى واأجمل املراثي التي كتبها دروي�ض على ذم

الأخر  الفل�سطينية: »احلوار  الوطنية  �سهداء احلركة 

يف باري�ض«، يف ذكرى عّز الدين قلق، ممّثل منظمة 

و»اللقاء  باري�ض؛  يف  الأ�سبق  الفل�سطينية  التحرير 

�ــرشار،  ــو  اأب ماجد  ترثي  التي  رومـــا«،  يف  الأخــر 

الأ�سبق يف حركة »فتح«؛  العام  ال�سيا�سي  �ض 
ّ
املفو

الإ�رشائيلية.  ال�ستخبارات  يد  على  اغتيل  وكالهما 

لة 
ّ
مطو فريدة  مرثية  كتب  اأن  لدروي�ض  �سبق  وقد 

بعنوان »كان ما �سوف يكون«، ُن�رشت يف جمموعته 

»اأعرا�ض«، تخليداً لذكرى �سديقه ال�ساعر الفل�سطيني 

 1977 �سنة  نيويورك  يف  تويف  الذي  ح�سني،  را�سد 

اإىل   يف بيته. ول�سوف يعود دروي�ض 
ّ
اإثر حريق �سب

اإىل  اأكرث  الرثاء مراراً، ولكنه �سوف مييل  مو�سوعة 

رثاء املكان يف الزمان، اأو العك�ض، على نحو ملحمي 

تخليده  اإىل  الغائب  الفرد  اإن�ساف  يتجاوز  عميق 

عي عري�ض، وتاريخي.  
ْ
م

َ
 تراجيدي ج

ّ
�سمن ح�ض

الغنائية، وت�سمل الق�سائد التي كتبها  املرحلة  ـ   6

جمموعَتيه  يف  بعدئذ  وظهرت  باري�ض،  يف  دروي�ض 

ــّل«،  اأق و«ورٌد  1986؛  اأغنية«،  هي  اأغنية،  »هــي 

اجلمايل  البحث   
ّ
ا�ستمر الق�سائد  هذه  ويف   .1986

الجتياح  مع  فجاأة  وانقطع  بــروت  يف  بــداأ  الــذي 

وبدا  لبنان،  من  الفل�سطينيني  وخروج  الإ�رشائيلي 

الذات  لهواج�ض  اأكرث من ذي قبل  غ 
ّ
تفر اأّن دروي�ض 

بني  الغنائية  واملحاورة  امليتافيزيقي،  ل 
ّ
والتاأم

ال�ساعر والعامل. هي، اأي�سًا، مرحلة ا�ستك�ساف م�سائل 

ال�سكل والبنية املو�سيقية للق�سيدة، اإْذ كتب دروي�ض 

املنفرد  العزف  اإيقاع  حماكاة  وحاول  الرباعيات، 

املعتمدة  الق�سرة  الق�سيدة  وكتب  املو�سيقى،  يف 

اأو  ال�سطور،  بدل  املت�سلة  ال�سعرية  »الفقرة«  على 

الق�سيدة الطويلة املعتمدة على ق�سائد ق�سرة من 

مراحل  اأكــرث  هي  الفرتة  هذه  ولعّل  �سطور.  ع�رشة 

جتربة دروي�ض قلقًا وجتريبًا وتطويراً وخ�سوبة.

الغنائية، ومتثلها ق�سائد   � امللحمية  املرحلة  ـ   7

ع�رش  و«اأحــد  1990؛  ــد«،  اأري ما  »اأرى  جمموعَتيه 

�سهدت  التي  املرحلة  هي  وهــذه   .1992 كوكبًا«، 

امل�سهد  واإىل  الطويلة،  الق�سائد  اإىل  دروي�ض  عودة 

امللحمي العري�ض الذي ل يقهر النربة الغنائية حتى 

وهو ي�ستعيد املو�سوع التاريخي، والذي ينفتح على 

الهنود  )املغول،  كربى  تراجيدية  اإن�سانية  جتارب 

للفل�سطيني  ويبحث  طـــروادة...(،  الأندل�ض،  احلمر، 
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 لالإن�سانية 
ّ
ًل ثم

ّ
اأو عن موقع فيها، للفل�سطيني ذاته 

ي�ستكمل  دروي�ض  كــان  املرحلة  هــذه  ويف  بعدئذ. 

الف�سل الأن�سج من جتربته يف م�ساحلة املو�سوع 

امللحمي مع املو�سوع الغنائي، وكان يقّدم �سياغة 

فّذة ملراوحة الفل�سطيني بني �سورة البطل امللحمي 

الفل�سطيني  و�سورة  �سحية،  هيئة  على  امللَتقط 

وا�ستحقاقات  ال�سالم  اأمام منعطف  الواقف  العادي 

اتفاقية اأو�سلو. 

8ـ  مرحلة املو�شوعات امل�شتقلّة، وت�سمل جمموعَتي 

تدور  التي   ،1995 وحيداً«،  احل�سان  تركَت  »ملاذا 

ن 
ّ
تدو كما  لل�ساعر،  الذاتية  ال�سرة  مو�سوعة  حول 

فيه  وينب�سط  اجلغرافيا  حتتويه  حني  املكان  �سرة 

اإىل  تنقلب  حني  املكان  دللت  و�سرة  التاريخ، 

حمطات للج�سد وعالمات للروح؛ وجمموعة »�رشير 

الغريبة«، 1999، التي تدور حول مو�سوعة ق�سيدة 

 اإجماًل. 
ّ
احلب

ميكن  هذه  امل�ستقلة  املو�سوعات  مرحلة  و�سمن 

�سياقات  �سمن  �ــســدرتــا  جمموعتني  احت�ساب 

واأخــرى  ال�ساعر،   
ّ

تخ�ض ذاتية  �سخ�سية  خا�سة، 

وهكذا  فل�سطني.  يف  الأو�ساع   
ّ

تخ�ض عامة  وطنية 

طويلة  ق�سيدة  وهي   ،2000 »جــداريــة«،  �سدرت 

تاأمالت  �سل�سلة  ل 
ّ
ت�سج لكي  �سطر،  الألــف  تقارب 

خلفية  على  املــوت  مو�سوعة  يف  كثيفة  ملحمية 

رمزية واأ�سطورية وتاريخية حمتا�سة بتوتر الوجود 

هذا  يف  والفنون  ال�سعر  وموقع  العدم  ومقاومة 

 كّله، وذلك من وحي جتربة �سخ�سية عا�سها 
ّ
اخل�سم

ال�ساعر حني خ�سع لعملية جراحية دقيقة يف القلب 

 ،2000 ح�سار«،  »حالة  �سدرت  كما   .1998 �سنة 

ا�ست�رشا�ض  �سنوات  يف  الفل�سطيني  يوميات  ن 
ّ
لتدو

اآلة الحتالل الع�سكرية والأمنية الإ�رشائيلية. ولكّن 

اليوميات مل تكن ت�سجياًل حزينًا اأو حمزنًا لعذابات 

الفل�سطيني، بل اأرادت اأ�سا�سًا القول اإنه باق على قيد 

احلياة، يقاوم يف �سيغة اآدمي من حلم ودم ولي�ض 

يف �سيغة اأ�سطورة ملحمية ورمز بطويل. 

9 ـ املرحلة الأخرية يف �شعر دروي�س ـ والتي انقطعت 

برحيله، فقطعت �سل�سلة اختمارات اأطوار اأخرى حبلى 

البحث  برنامج  ت�ستاأنف  كانت  ـ  املذهل  باجلديد 

ال�ساعر يف بروت، ولكن  الذي بداأه  اجلمايل والفّني 

�سكل  تطوير  هو  ة، 
ّ
ــر امل هــذه  اأكــرث  نطاق حمــدد  يف 

الق�سيدة العربية املعا�رشة. ولأّن دروي�ض اآمن برثاء 

البنية الإيقاعية لل�سعر العربي، واأنها ل تزال خ�سبة 

وقابلة للكثر من التجريب، فاإّن هاج�ض املجموعات 

�سمن  للتفعيلة،  املرن  التطوير  على   
ّ
ان�سب الالحقة 

ال�سوت،  وخافتة  الوقع  �سل�سة  مو�سيقية  ت�سكيالت 

هي  هذه  والنرث.  الــوزن  بني  امل�سافة  تقريب  تكفل 

ا فعلت«، 
ّ
الكربى يف جمموعَتي »ل تعتذر عم ال�سمة 

اأبعد«، 2005؛ لكنها بلغت  اأو  2004؛ و»كزهر اللوز 

ح�رشة  »يف  الأخــر  دروي�ض  عمل  يف  عظمى  ذروة 

عليه  يطلق  اأن  ال�ساعر  �ساء  الذي   ،2006 الغياب«، 

اآفاق  اأرحب  ي�ستك�سف  الواقع  لأنه يف   ،»
ّ

�سفة »ن�ض

امتزاج  من  وفّذة  فريدة  �سيغة  وينجز  النرث،  �سعرية 

ا عمله ال�سعري الأخر »اأثر الفرا�سة«، 
ّ
ال�سعر والنرث. واأم

2008، الذي يجمع بني التفعيلة والن�سو�ض النرثية، 

ق�سيدة  من  اقرتابًا  دروي�ض  اأعمال  اأكــرث  كان  فقد 

د اإن�ساف الوزن حني 
ّ
النرث، خ�سو�سًا واأّن ال�ساعر تعم

بتقنيات  تذّكر  عالية  اإيقاعية  ت�سكيالت  اإنتاج  اأعاد 

النرث  اأن�سف  كما  ال�سبعينيات،  اأوا�سط  يف  ق�سيدته 

غر  ولغوي  جمايل  نحو  على  �سعريته  �ض 
ّ
تلم حني 

م�سبوق يف نتاجه.  

الهام�ش

يف  بال�ساعر  كتعريف  اأوًل،  بالفرن�سية  ُن�رش   
ّ

ن�ض من  فقرات   )1(

التي �سدرت يف باري�ض عن   ،La terre nous est étroite خمتاراته 

دار غاليمار، �سمن �سل�سلتها ال�سعرية ال�سهرة، برتجمة اإليا�ض �سنرب. 

، هنا، كي يغطي جتربة دروي�ض حتى رحيله. 
ّ

وقد مّت حتديث الن�ض
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ملا  نظرا  وحديثه  قدميه  العربي  الأدب  تاريخ  يف  متميزة  �سعرية  حالة  دروي�ض  ميثل 

امتلكه من �سلطة رمزية ومرجعية، كر�سته باعتباره الوريث ال�رشعي للق�سيدة العربية 

ير�سم  اأن  ال�ساعر  هذا  ا�ستطاع  لقد  الع�سور.  عرب  وجمايل  فني  تراث  من  راكمته  وما 

اأن يحفر  ا�ستطاع  ال�سعر احلديث، كما  –وبفرادة- خارطة خا�سة يف جغرافيا  لنف�سه 

ل�سعره خندقا عميقا يف قلوب قارئيه قبل اأن يحفره يف اأر�ض �سعرنا احلديث. ولعل هذه 

الدرا�سة التي نخ�س�سها لدرا�سة جماليات خطاب املوت يف ق�سيدة اجلدارية اأن تنجح 

بوعي  الق�سيدة  هذه  يف  دروي�ض  �سيده  الذي  التخييلي  الكون  معامل  على  القب�ض  يف 

بع�ض  عن  الك�سف  حماولة  الدرا�سة  هذه  وجهت  التي  الغايات  اأبرز  فمن  يقظ.  جمايل 

التي ي�ست�سعرها قراء دروي�ض من  الفيا�سة واملتدفقة  ال�ساعرية  التي �ساغت  املالمح 

خمتلف الأعمار والثقافات. 

خطاب املوت فـي 

جدارية حممود در�ي�ش

رثاء ا�شتباقي لذات حدقت فـي املوت طوياًل

 �ساعر وباحث من املغرب

م�شطفى الغرافـي



�سيال  درويــ�ــض  ملحمود  »اجلــداريــة«  ق�سيدة  تثر 

الوجود  تخ�ض  التي  احلارقة  الأ�سئلة  من  جارفا 

الفردي وامل�سر اجلماعي. اإنها رثاء ا�ستباقي لذات 

واكتوت  املــوت  يف  طويال  حدقت  ح�سا�سة  رقيقة 

�سمح  ما  وهو  والعدم.  بالتواري  فاجع  نحو  على 

بت�سكيل ف�ساء ن�سي يت�سم بجدل متوتر بني الذاتي 

والدرامي،  ال�رشدي  واخليايل،  الواقعي  والكوين، 

فهذه  والفجائعي؛  الغرائبي  وامللحمي،  الغنائي 

الق�سيدة الأغنية والن�سيد تتكئ على �رشعية جمالية 

ن�سغها احليوي �سرة �سعرية تطمح اإىل القب�ض على 

الوجود  �سوؤال  يحت�سن  الذي  امل�ستحيل  امل�ستقبل/ 

عرب لوعة الغياب وفجيعة الرحيل الكبر والأخر. 

العليل يف  قلبه  الأوىل مع  دروي�ض  اأدت جتربة  لقد 

غنائية  ن�سو�ض  اإنتاج  اإىل  الثمانينات  منت�سف 

�سمنها ديوانه »هي اأغنية. هي اأغنية« ال�سادر عام 

»حجرة  ق�سيدتيه  اىل  هنا  ن�سر  اأن  وميكن   1986

اأما  احلظ«.  ال�سيئ  العا�سق  »اأنا  و  الفائقة«  العناية 

يف اجلدارية فقد حاول ال�ساعر اأن يتجاوز الق�سائد 

تقوم  مركبة  ق�سيدة  ليبني  واخلاطفة  الق�سرة 

الأ�سطورة  من  وال�ستفادة  الن�سي  النفتاح  على 

والت�سوف من اأجل بناء م�ساهد تزاوج بني الواقعي 

واخليايل، ال�سخ�سي والكوين، ال�رشدي والدرامي. وقد 

مكنتها هذه ال�سرتاتيجية اجلمالية من نقل التجربة 

الإن�سانية والنفعالية يف قالب فني وجمايل فاتن 

واأخاذ، حيث �ساغت ق�سيدة اجلدارية جتربة �ساعر 

مع  مواجهة  يف  الأقـــدار  و�سعته  وح�سا�ض  رقيق 

الذات  تقف  حني  يف  وجربوته  اأ�سلحته  بكل  املوت 

وحيدة يف عزلتها الق�سية ل متلك �سوى اجلماليات 

تتح�سن بها من اأجل تاأجيل موتها وتاأبيد وجودها. 

لقد �سيد دروي�ض ق�سيدة خ�رشاء عالية هي فردو�سه 

اإىل  الهاوية؛ فاجلدارية عودة  منها على  يطل  التي 

وهي  الوجودي  النتباه  حلظات  اأق�سى  يف  الــذات 

دروي�ض  عرب  وقد  والأليم.  الفاجع  م�سرها  تواجه 

الإبداعية  العملية  جلوهر  اخلا�ض  الفهم  هذا  عن 

�سهادة  اأقــدم  ــاأن  ب مطالب  ك�ساعر  »اأنــا  بالقول: 

اأم  اخلارق  مع  تعاملت  �سواء  تراجيدية  �سعرية هي 

مع  جماليا  دروي�ض  تعامل  فكيف  املاألوف«1.  مع 

اجلمالية  املالمح  اأهم  هي  وما  املــوت؟  مو�سوعة 

ال�ساعر  اأرادهــا  التي  اجلدارية  ق�سيدة  و�سمت  التي 

رثاء ا�ستباقيا للذات؟ 

انك�سار الروح:

�سعر  من  تقرتب  تكاد  طويلة،  ق�سيدة  »اجلدارية« 

الطويلة، وقد �سبقتها  الأنا�سيد  اأو  املالحم 

اإىل  تنزع  التي  الق�سائد  مــن  جمموعة 

امللحمي،  النف�ض  عليها  ويغلب  الــطــول، 

ال�سعب  ن�سال  عن  للتعبر  فنية  كـــاأداة 

خروجه  مــاأ�ــســاة  وتـــروي  الفل�سطيني، 

الق�سائد  هــذه  تبدو  ولــذلــك  ــه.  اأر�ــس مــن 

البطل  وتقدي�ض  البطولة  بهاج�ض  م�سكونة 

من  �سعبه  ليخل�ض  بظهوره،  تب�رش  الــذي 

هذه  اعتبار  وميكن  والت�رشد.  التيه  حمنة 

يجرب  ومترينات  فنية  مقدمات  الق�سائد 

الإبداعية  ـــه  اأدوات درويــ�ــض  خاللها،  مــن 

متهيدا للن�سيد الطويل، الذي اأعلن اأكرث من مرة عن 

طموجه لكتابته. لكي يكون مبثابة م�سرة �سعرية، 

ت�ستدعي �سعر املالحم وق�س�ض البطولة، وت�ستح�رش 

املو�سوعات  ــرث  واأك ال�سعري  التعبر  اأ�سكال  كل 

خ�سو�سية.

وقد كانت البداية عام )1975م( عندما كتب حممود 

ق�سيدته »تلك �سورتها وهو انتحار العا�سق«. وهو 

اأعطاها بعدا  ن�سيد طويل لالأر�ض الفل�سطينية حيث 

لها  ير�سم  مع�سوقة  اإىل  خالله  من  حتولت  اإن�سانيا، 

النهاية  يف  ميلك  ول  ال�سور  اآلف  العربي  العا�سق 

اإل اأن ينتحر من اأجلها، لأنه ل ميلك غر دمه الذي 

يحمله على كفه. مرورا بق�سيدة »الأر�ض« التي تعترب 

مبثابة »بيان �سعري«، واأهم ق�سائد التحدي. حيث 

جاءت مبفاهيم جديدة للغة والبطولة واللتزام، كما 

عمق خاللها دروي�ض مفهومه للحب وجعله مرتبطا 
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بالأر�ض، التي مل تعد بعدا جغرافيا ماديا بل حالة 

وجدانية ثم »ق�سيدة بروت« 1984م. وقد جاءت 

هذه الق�سيدة رثاء ملحميا ون�سيدا جنائزيا لبروت 

عام  الإ�رشائيلي  اجلي�ض  طرف  من  اجتياحها  بعد 

1982م. 

»مديح  ق�سيدة  دروي�ض  كتب  1984م،  عام  ويف   

الظل العايل« مما يعني اأنها كتبت يف جو 

ح�سار  نتيجة  اخلانق  الإح�سا�ض  يطبعه 

ه�سا�سة  ف�سح  ـــذي  ال 1982م  بـــروت 

الأنظمة الر�سمية، وك�سف القناع عن الواقع 

الهزمية  يكر�ض  الــذي  املــوبــوء،  العربي 

وال�ست�سالم2.

يكون  اأن  دائما  يحلم  درويــ�ــض  كــان  لقد 

لكن  العربية احلديثة  �سعره ملحمة احلياة 

اأملت  �سعبه  عا�سها  التي  الأليمة  التجارب 

حزينا  ماأ�ساويا  اإيقاعا  ق�سائده  على 

وموجعا. مل تف�سح له الأحداث الفاجعة التي 

تعاقبت على اأر�سه و�سعبه جمال لتد�سني 

املنت�رشة.  التاريخية  البطولت  يف  القول 

مل يعد ميلك اأمام اخليبات العربية املتوالية 

�سوى الغناء لنك�سار الروح ومتجيد ملحمة 

بدمه  الفل�سطيني  ي�سنعها  التي  النت�سار 

الغناء  من  النوع  هذا  مثل  وقد  وعذاباته. 

الإميان  يقوي  لأنه  املقاومة  اأ�سكال  اأرقى 

بامل�ستقبل الع�سي على الولدة لكنه الفجر 

املوعود الذي يتخايل بني اأرواح الفدائيني 

الذين يقومون باأنبل الأفعال الإن�سانية يف مواجهة 

غنى  اأن  وبعد  الأمـــل«.  »تربية  واحل�سار:  املــوت 

اجلماعي  املــوت  واأنهكه  لل�سهداء  طويال  دروي�ض 

انكفاأ على ذاته يبثها اأحزانه واأ�سجانه يف جمموعة 

فعلت«  عما  تعتذر  »ل  مثل  ــرة  الأخ دواوينه  من 

الغريبة«  و»�رشير  وحيدا«  احل�سان  تركت  و»ملاذا 

اإىل »حالة ح�سار« و »كزهر اللوز اأو اأبعد« وانتهاء 

بن�ض »يف ح�رشة الغياب« مرورا بـ»اجلدارية« التي 

كر�سها دروي�ض بكاملها ملو�سوعة املوت.

يظهر التاأمل الدقيق يف ق�سيدة اجلدارية اأن الروؤيا 

على  النكفاء  اإىل  متيل  اأ�سبحت  فيها  ال�سعرية 

نقل  اأجل  من  وتتنوع  امل�ساهد  تتعدد  حيث  الذات، 

فيا�ض  �سعري  تكثيف  يف  واأ�سجانها  الذات  هموم 

التي بناها من  ال�ساعر  اأ�ساطر  اكتملت  لقد  واأخاذ. 

اأ�سبح  ولذلك  ال�سفيف.  واحلزن  الفذة  ال�ستعارات 

الإيقاع يف هذه الق�سيدة اأقرب اإىل غناء املهد، لأن 

التي  البطولة  ملحميا ميجد  يعد جماعيا  العزف مل 

تتخذ من ال�سهادة �سبيال لها واإمنا اأ�سبح عزفا ذاتيا 

منفردا مييل اإىل الغنائية امل�سبوبة التي تفي�ض عن 

حدود الذات وجتري اأ�سيانة عذبة : 

بحر اأمامى، واجلدران ترجمنى

دع عنك نف�سك وا�سلم اأيها الولد 

البحر اأ�سغر منى كيف يحملنى 

والبحر اأكرب منى كيف اأحمله 

�ساقت بي اللغة، ا�ست�سلمت لل�سفن 

وغ�ض بالقلب حني امت�سة الزبد

.. ويف الأبي�ض الأبد
ّ
بحر علي

والعزف منفرد3

الفنية  م�سرته  من  املرحلة  هذه  يف  دروي�ض  اأدرك 

على  والتثوير  التعبر  يف  بدوره  يقوم  ل  ال�سعر  اأن 

الذي  النوعي  التحول  يف�رش  ما  وهــذا  مبا�رش  نحو 

بات  اإذ  بالقدمية.  مقارنة  اجلديدة  ق�سائده  ميز 

وهنا  حقيقة.  باعتبارها  ال�ستعارات  مع  يتعامل 

طوال  كان  لقد  ال�سعرية.  اأ�سطورته  دروي�ض  �سك 

الوقت ي�سعر »بخداع الواقع من حوله واأن عليه اأن 

انهمرت  ولذلك  الأغنية.  خلود  اإىل  الواقع  يتجاوز 

بالب�رش  احلا�سدة  الكرنفالت  بهذه  غا�سة  اأ�سعاره 

من التاريخ مرة ومن احلقول مرة اأخرى وهو يبدو 

مما  اأكــرث  نف�سه  يخاطب  اأن  اإىل  حاجة  يف  وكاأنه 

يخاطب جماهره«4. 

يتاأملها  ذاتــه  اإىل  الق�سيدة  هذه  يف  ال�ساعر  عاد 

ويغني لها الن�سيد الطويل الذي طاملا حلم باإجنازه. 
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ومن هنا اأ�سبح ل�سعره يف هذه املرحلة �سكل الغناء 

املتوحد احلزين واملكابر. اإنه غناء ال�ساعر املمتلئ 

النفاذ  ي�ستطيع  ل  وفجيعة  كبرة  اإن�سانية  بتجربة 

وال�سفيف.  ال�سجي  بالغناء  اإل  العميق  كنهها  اإىل 

حزنا  »اأكــرث  املرحلة  هذه  فيه  ال�ساعر  اأ�سبح  لقد 

�سخ�سية  ال�ساعر  يف  املحارب  �سخ�سية  واأ�سبحت 

لكي  اأوهامه  املحارب  فقد  لقد  اأوهــام.  بال  حتارب 

يبقى الغناء حيا. لقد اأ�سبحت هذه املرحلة مرحلة 

يغني  ال�ساعر  اأ�سبح  ومعها  ال�سامل  الكلي  الغناء 

دائما ومن اأجل كل �سيء«5. 

ال�ساعرة معاناة  الذات  يتهدد  الذي  املوت  بات  لقد 

ما  وهــو  فاجع.  بعمق  دروي�ض  يعي�سها  وجودية 

نف�سي  اإىل �سغط  تتحول  املوت  انتظار  جعل حلظة 

حالة  اجلدارية  يف  املــوت  �سكل  هنا  ومن  رهيب. 

ذهنية يتعانق فيها الداخل واخلارج جنم عنه جدل 

التي  ال�سعري  اخليال  حركة  و�سداه  حلمته  �سعري 

تتخذ ا�سكال متنوعة مبعاونة جملة من الإمكانات 

يف  ــذات  ال معاناة  جت�سد  التي  املاتعة  التعبرية 

كينوتها  تخليد  ــاول  حت وهــي  ال�سعري  توهجها 

جدارية  يف  املــوت  خطاب  متيز  ولذلك  الرمزية. 

دروي�ض بكونه يتاأ�س�ض باعتباره احتفاء بالفجيعة 

�سورة  تتخذ  التي  املعاناة  تتحول  حيث  والغياب، 

الفجيعة اإىل ح�سور جمايل فيا�ض و�سفاف. 

معلقته  دروي�ض  يعتربها  التي  الق�سيدة  هذه  يف 

ي�سيخ  بوحدته  ال�ساعر  يعت�سم   36 �ض:  الأخــرة 

ملحمته  ي�سوغ  لكي  لفجيعته  ويغني  لذاته  ال�سمع 

الفريدة واملتفردة التي يوا�سل من خاللها دميومة 

عبقريته  م�ستلهما  الــروؤى  وجتديد  والإبــداع  اخللق 

يف  عميقا  احلفر  من  مكنته  التي  الفذة  ال�سعرية 

اأخاديد ذاته التي امتالأت بكل اأ�سباب الغياب فبداأت 

تعد العدة للرحيل الأخر: )اجلدارية �ض: 104(

 اأما اأنا - وقد امتالأت 

بكل اأ�سباب الرحيل- 

فل�ست يل 

اأنا ل�ست يل 

اأنا ل�ست يل... 

الفاجع  الذات وهي تواجه م�سرها  اجلدارية ن�سيد 

ببالغة  مفعمة  الق�سيدة  جــاءت  ولذلك  والألــيــم. 

احلياة املعتقة انطالقا من اإميان ال�ساعر باأن ال�سعر 

هذه  ي�ستحقون  الذين  وال�سعراء  ميوت  ل  احلقيقي 

الت�سمية يعي�سون طويال بعد موتهم. ومن هنا كانت 

ذاكرة  يف  الذات  حتفره  غائرا  نق�سا  متثل  اجلدارية 

جاءت  ولذلك  غيابها  تقاوم  حتى  الزمن 

الفاجع  الغناء  مبهابة  جمللة  الق�سيدة 

والإيقاع احلزين. فهي الن�سيد الأخر التي 

مالذا  يكون  اأن  دروي�ض  خالله  من  اأراد 

يدفن فيه جروح الذات يف حلظة ا�ستثنائية 

بجماليات  موتها  ـــذات  ال فيها  تــواجــه 

عن  تفي�ض  التي  املتوهجة  ال�ستعارات 

كان  فقد  اخلــلــود.  لتعانق  الن�ض  ــدود  ح

لأنه  للموت  الن�ض  هذا  يف  يتهياأ  دروي�ض 

يدرك اأن لكل �سيء نهاية : )اجلدارية �ض: 

)90

ل �سيء يبقى على حاله

 للولدة وقت

وللموت وقت

ولل�سمت وقت...

كل نهر �سي�رشبه البحر

والبحر لي�ض مبالآن

كل حي ي�سر اإىل املوت

واملوت لي�ض مبالآن

وهي  فاجعة  حلظة  الق�سيدة  هذه  يف  الذات  جتابه 

تتهياأ للغياب الكبر: )اجلدارية �ض: 81(

 يك�رشين الغياب كجرة املاء ال�سغرة.

العدم  على  التغلب  ال�ساعرة  الــذات  حاولت  وقــد 

طريق  عن  اجل�سدي  وجودها  يتهدد  الذي  والغياب 

التاأ�سي بخلود الإبداع ال�سعري الذي ي�ساعدها على 

تاأبيد كينونتها يف ذاكرة الزمن: )اجلدارية �ض:67(
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تقول ممر�ستي: كنت تهذي كثراً 

وت�رشخ بي قائاًل: 

ل اأريد الرجوع اإىل اأحٍد 

ل اأريد الرجوع اإىل بلٍد 

بعد هذا الغياب الطويل 

اأريد الرجوع فقط 

اإىل لغتي يف اأقا�سي الهديل!!

م�سكنا  دروي�ض  حممود  اإىل  بالن�سبة  ال�سم  �سكل  وقد 

رمزيا تاأوي اإليه الذات يف اأق�سى حلظات الوحدة والغربة 

من اأجل تاأكيد هويتها وتاأبيد وجودها. فا�سم 

بل  املدنية  احلالة  اإ�سم  فقط  يعد  »مل  دروي�ض 

ال�سعرية  اأ�سطورته  بنى  الــذي  املوؤلف  ا�سم 

بني  ع�سر  زواج  مــن  انــطــالقــا  ال�سخ�سية 

املنفتح  اجلمايل  والــ�ــرشط  اجلماعي  احللم 

فيه  وامل�ساهم  املعا�رش  ال�سعر  اإبــدالت  على 

اجلديدة  الق�سيدة  م�سهد  �سنع  يف  ثمة  من 

النفتاح  لن�سه  ملتم�سا  العامل...  يف  وماآلها 

اأكرث على غبطة احلب من �سمن انفتاحه على 

�سوؤال الوجود يف غنائية ملحمية تعيد ترميم 

والإبــقــاء  ــوت  امل ملقاومة  الــذاكــرة  عنا�رش 

الق�سيدة  تبداأ  ولذلك  امل�ستقبل«.6  وعد  على 

بال�سوؤال عن ال�سم: )اجلدارية �ض:9(

َك؟
ُ
م

ْ
هذا هو ا�س

 امراأة
ْ
قالت

وغابت يف املمر اللولبي.

الــذات  هوية  باعتباره  ال�سم  اإىل  العودة  جــاءت  لقد 

وامل�سكن الرمزي للكائن: )اجلدارية �ض:90(

ل �سيء يبقى �سوى ا�سمي املذهب.

 لقد اأراد دروي�ض اأن ينق�ض ا�سمه يف ذاكرة الزمن. ولذلك 

فاتن  لغوي  ت�سكيل  ال�سم يف  تفكيك مكونات  اإىل  عمد 

�سحرية  اإىل  العربية  الثقافة  نظرة  الذهن  اإىل  ي�ستدعي 

تت�سل  غام�سة  خــوا�ــض  على  ينطوي  ــذي  ال ــرف  احل

باملقدر ومكتوب يف الغيب: )اجلدارية �ض:102(

وا�سمي، اإن اأخطاأُت َلْفَظ ا�سمي

ِة التكوين يل :
ّ
ُفقي ٍف اأُ

ُ
ر

ْ
بخم�سة اأَح

 ما م�سى
ُ
م

ِّ
 واملتم

ُ
م  وامُليتَّ

ُ
م

َّ
/ امُلَتي

ُ
ميم

/ احلديقُة واحلبيبُة، حرتاِن وح�رشتان
ُ
حاء

َتعدُّ ملوته
ْ
دُّ امُل�س َ

 وامُلع
ُ
/ امُلَغاِمر

ُ
ميم

ًا، مري�َض امُل�ْسَتَهى
ّ
املوعود منفي

واو/ الوداُع، الوردُة الو�سطى،

ُد الوالدين
ْ
ع

َ
و

َ
جَدْت، و

ُ
 للولدة اأَينما و

ٌ
ولء

، دمعُة
ُ

دال/ الدليُل، الدرب

ْدميني/
ُ
َدلُِّلني وي

ُ
 ي

ّ
، ودوري

ْ
ت

َ
�س

َ
دارٍة َدر

ينطوي هذا التفكيك لال�سم على دللت رمزية واإيحائية 

تومئ اإىل �ساعر عا�سق منك�رش، قريب من تخوم املوت 

دروي�ض  تعامل  فكيف  اجل�سدي.  وجــوده  يتهدد  الــذي 

التي تو�سل بها  العنا�رش  اأبرز  جماليا مع املوت؟ وما 

من اأجل القب�ض على متخيل املوت؟ 

عنا�رش بناء متخيل املوت:

في�سحذ  موته  فكرة  مع  اجلدارية  يف  دروي�ض  ي�ستبك 

من  اجلمالية  خربته  وي�ستثمر  الفنية  اأ�سلحته  جميع 

اأجل القب�ض على املوت حالة ذهنية و�سعورية يعي�سها 

ال�ساعر بعمق وجودي وح�رشة فاجعة، ويطمح دروي�ض 

يف هذه الق�سيدة اإىل اأن ير�سم �سورة كلية للموت كما 

ذلك  يف  م�ستفيدة  وتتخيله.  ال�ساعرة  الــذات  تت�سوره 

دروي�ض  طورها  التي  التعبرية  الأدوات  خمتلف  من 

هذه  يف  ي�ستدعي  حيث  املتدفقة.  ال�سعرية  م�سرته  يف 

الغرائبية،  بالأبعاد  يزخر  ميثولوجيا  عاملا  الق�سيدة 

ن�سو�ض  مــن  م�ستمدة  عــديــدة  ــارات  ــس اإ� اىل  اإ�سافة 

من  تقدم  مبا  ال�سعرية  التجربة  تغني  وثقافية  دينية 

والتغلب  املوت  قهر  من  ال�ساعر  متكن  تخييلية  بدائل 

باملفهوم  والنماء،  اخل�سب  رمــوز  ت�سكل  حيث  عليه، 

التي  املوت  لفكرة  نقي�سا  للكلمة.  ال�سامل  احل�ساري 

يجابهها ال�ساعر ومقابال لها. وملا كانت جتربة املوت 

هذه  يف  يك�سف  ال�ساعر  فاإن  وا�ستثنائية  فريدة  جتربة 

الق�سيدة عن وعي جمايل يقظ ي�سارع املوت ويحاول 

يف  تر�سم  ال�سور،  من  جمموعة  بت�سكيل  عليه  التغلب 

جمموعها ال�سورة املتخيلة للموت، كما يوظف دروي�ض 

ا�سرتاتيجية جمالية تقوم اأدوات تعبرية ي�سرتفدها من 

الأنواع الدبية املختلفة مثل حلوار اخلارجي، واحلوار 

الداخلي وال�رشد والتكرار، الذي يطور املواقف النفعالية 

واحلالت الوجدانية، وي�سورها من زوايا خمتلفة. من 
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دروي�ض  �سخرها  التي  واجلمالية  الفنية  العنا�رش  اأبرز 

والتخييل  احلــواري  الت�سخي�ض  املــوت:  متخيل  لبناء 

ال�رشدي  والتف�سيل  الأ�ــســطــوري  والت�سكيل  احللمي 

والرتجيع الغنائي.

الت�سخي�ض احلواري:

من مظاهر اجلمال يف مراثي الذات عند دروي�ض احلوار 

ياأتي  حيث  املــوت،  مع  ال�ساعر  يقيمه  الــذي  ال�سفيف 

يقدمها  التي  ــوت  وامل احلياة  جلدلية  تاأكيدا  ــوار  احل

من  يحاول  متنوعة  وم�ساهد  عديدة  �سور  يف  دروي�ض 

القدرة  با�س�ستثمار  املوت  متخيل  على  القب�ض  خاللها 

التعبرية والطاقة الت�سخي�سية التي تنطوي عليها اللغة 

ال�سعرية. ولعل ت�سخي�ض املوت عن طريق اإن�ساء و�سعية 

وبني  نهايتها  قرب  ت�ست�سعر  التي  الذات  بني  حتاورية 

املوت الذي يتاأهب لإجناز مهمته اأن ميثل بعدا جماليا 

يف ق�سيدة اجلدارية التي تطمح اإىل تعيني املوت ور�سم 

املحاورة  حيث  متخيله؛  ت�سييد  عرب  واأ�سباحه  اأطيافه 

مواجهة  يف  ال�ساعر  بها  يلوذ  جمالية  اأداة  ال�سعرية 

املوت والغياب: )اجلدارية �ض:50(

يا موت!

يا ظلي الذي �سيقودين

يا ثالث الإثنني

يا لون الرتدد يف الزمرد والزبرجد

اجل�ض على الكر�سي!

�سع اأدوات �سيدك حتت نافذتي

ل حتدق يا قوي اإىل �رشاييني

لرت�سد نقطة ال�سعف الأخرة!

اأتيح له من حد�ض فني  لقد ا�ستطاع دروي�ض بف�سل ما 

خمتلفا.  موتا  اجلــداريــة  يف  ير�سم  اأن  يقظ  وجمايل 

و�سبط  مالحمه  تعيني  من  يتمكن  حتى  ي�سخ�سه  اإذ 

مواجهة  يف  جديدة  جلمالية  بذلك  موؤ�س�سا  ممار�ساته 

فعل املوت، حيث يتج�سد اأمامنا املوت من خالل الر�سم 

عن  خمتلفا  األيفا  موتا  دروي�ض  اأجنــزه  الــذي  ال�سعري 

ي�سعى  حيث  اجلماعي.  الثقايف  املخيال  يف  �سورته 

اجلوانب  مــن  جتــريــده  اىل  للموت  املبا�رش  اخلــطــاب 

املاأ�ساوية التي ت�ساحبه يف املتخيل الإن�ساين وحتريره 

من �سورته املفزعة، لتعطيه بعدا اإن�سانيا يجعل العالقة 

)اجلدارية  �ض:  عدائية:  وغر  ودية  واملوت  الذات  بني 

�ض:59(

فلتكن العالقة بيننا

ودية و�رشيحة: لك اأنت

مالك من حياتي حني اأمالأها

ويل منك التاأمل يف الكواكب

تاأدبا  املقطع  يف  يبدي  ال�ساعر  كــان  واإذا 

اإليه  ظاهرا يف خماطبة املوت، حيث يتو�سل 

النربة  هذه  فاإن  مهمته  اإجناز  يف  يتمهل  اأن 

اإىل مواجهة  اأن تتحول  ال�ستجدائية ما تلبث 

�رش�سة ي�ستثمر فيها دروي�ض موهبته ال�سعرية 

ومن  املــوت  من  ت�سخر  �سور  ر�سم  اأجــل  من 

اأفعاله غر عابئة بقوته وجربوته: )اجلدارية 

�ض:57( 

واأيها املوت التب�ض واجل�ض

على بّلور اأيامي، كاأنك واحٌد من 

 بني 
ّ
اأ�سدقائي الدائمني، كاأنك املنفي

ّ
الكائنات. فوحدك املنفي

ل حتيا حياتك. ما حياتك غر موتي. ل 

تعي�ض ول متوت. وتخطف الأطفال

من عط�ض احلليب اإىل احلليب ومل

تكن طفال تهز له احل�سا�سني ال�رشير، 

ومل يداعبك املالئكة ال�سغار ول 

ل ال�ساهي، كما فعلت لنا
ّ
قرون الأي

نحن ال�سيوف على الفرا�سة. وحدك

املنفي يا م�سكني، ل امراأٌة ت�سمك

بني نهديها، ول امراأة تقا�سمك

احلنني اإىل اقت�ساد الليل باللفظ الإباحي

املرادف لختالط الأر�ض فينا بال�سماء.

ومل تلد ولدا يجيئك �سارعا: اأبتي، 

اأحبك. وحدك املنفي يا ملك

امللوك، ول مديح ل�سوجلانك. ل

�سقور على ح�سانك. ل لآلئ حول 

تاجك. اأيها العاري من الرايات

والبوق املقد�ض! كيف مت�سي هكذا

من دون حرا�ض وجوقة من�سدين

كم�سية الل�ض اجلبان. 
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مهزوما  �سعيفا  ال�سعرية  الفقرة  هذه  يف  املوت  يبدو 

ي�ستثر ال�سفقة وي�ستدر العطف. لقد تخلى عنه �سلطانه 

فظهر حمروما من كل الأ�سياء اجلميلة التي يتمتع بها 

الإن�سان العادي، فاملوت كما يك�سف املقطع:

-ل يحيا حياته.

- مل يتلذذ بجمال الطفولة. 

- مل ميار�ض احلب مع امراأة. 

- مل ينعم بالأبوة. 

- ملك خمذول يف مملكته.

تاألقها  ذروة  الـــذات  تبلغ  ال�سعري  املقطع  هــذا  يف 

وانت�سارها على املوت الذي يبدو عاجزا م�ست�سلما اأمام 

بهاء احلياة. لقد جنح ال�ساعر يف تعرية املوت واإبراز نقط 

اأمام دفق احلياة وتيارها  �سعفه عندما فتح ق�سيدته 

جمايل  في�ض  من  الإن�سان  على  تغدقه  وما  اجلــارف 

يف  ينق�سي.  ل  طفوليا  فرحا  يعي�ض  الإن�سان  يجعل 

اللحظة التي تلتحم الذات باحلياة حتقق انت�سارا باهرا 

على اأ�سباب فنائها حيث تك�سف للموت اأن قوته العمياء 

العواطف(  )دفء  منه  حرم  ما  تعو�سه  اأن  ت�ستطيع  ل 

ويخ�سعه  اجل�سد  يهزم  اأن  ي�ستطيع  املــوت  كان  واإذا 

الرمزية  احلمولة  من  ينال  اأن  حتما  ي�ستطيع  ل  فاإنه 

التي تكر�ست من خاللها الذات ال�ساعرة �سخ�سية اأدبية 

اإىل  الفناء  جتاوز  من  ال�سعري  منجزها  مكنها  �ساخمة 

التعلق بالأبدية حيث مترح الأرواح املبدعة يف خيالء: 

)اجلدارية �ض:54(

ها 
ُ
تَك يا موُت الفنوُن جميع

َ
م  هَزَ

هزمتَك يا موُت الأغاين يف بالد الرافدين 

حجارِة  على  النقو�ُض  الفراعنِة  مقربُة   
ّ

امل�رشي م�سلُة 

معبٍد

هزمتَك 

ْت واأفلَت من كمائِنَك 
َ
وانت�رش

اخللوُد

 بنف�ِسك ما تريُد....  
ْ
 بنا وا�سنع

ْ
فا�سنع

اأن دروي�ض يوظف الكتابة ال�سعرية  يك�سف هذا املقطع 

التي نق�سها على �سفحات جداريته اأداة ملواجهة املوت 

» مواجهة  الطويلة  الق�سيدة  �سكلت هذه  والحماء. فقد 

وفراً  قــدراً  تختزن  التي  احلية  الذاكرة  ب�سالح  للموت 

على  عربها.  يقدم.  اإنه  الثقافية.  والرموز  الأحداث  من 

اإ�سهار الكتابة بكل ما تختزنه من حدود معرفية وحدود 

وهو  باجل�سد.  يرتب�ض  الــذي  املــوت  وجه  يف  خيالية 

بعبارة اأخرى يف�سح عري املوت وجبنه بالإ�سارة اإىل 

الأع�ساء  �سوى  �سحيته  من  ينال  اأن  ي�ستطيع  ل  كونه 

حمولته  ابتزاز  على  يقوى  ل  املقابل  يف  لكنه  اله�سة، 

الرمزية تلك التي �ستمكنه من املكوث خالداً يف ملكوت 

الأفكار والتوهج الرمزي واجلمايل«7. ول اأدل على ذلك 

اأخرة«  »معلقة  اجلدارية  ق�سيدة  يعترب  ال�ساعر  اأن  من 

م�سعى  يف  الفناء  وجه  يف  يرفعها  �ض:36(  )اجلدارية 

لبني  ين�سبها  التي  وكمائنه  فخاخه  من  لــالإفــالت 

ي�ستطيع  فالفن  والن�سيان.  للغياب  املنذورين  الن�سان 

مثلما  املوت،  على  النت�سار  اإمكانية  لل�ساعر  يكفل  اأن 

امل�رشي،  وم�سلة  الرافدين  بالد  يف  الأغــاين  انت�رشت 

ومقابر الفراعنة. ول �سك اأن دروي�ض خالد ل حمالة، مبا 

ابتكره من �سور واأخيلة يف اأ�سعاره التي �سكلت اأ�سطورة 

ال�سعر الفل�سطيني والإن�ساين يف كل حتولته وانت�ساره: 

)اجلدارية �ض:68(

خ�رشاء اأر�ض ق�سيدتي 

خ�رشاء عالية على مهل اأدونها 

على وزن النوار�ض يف كتاب املاء 

خ�رشاء اأر�ض ق�سيدتي 

خ�رشاء عالية على مهل اأدونها

على وزن ال�سنابل يف كتاب احلقل 

كالم اهلل عند الفجر اأر�ض ق�سيدتي 

واأنا البعيد... البعيد

فما  اخللود  �سليل  املبدع  ال�ساعر  باأن  دروي�ض  اآمن  لقد 

متوهجا  ظل  اجلــدران  على  فنون  من  الأ�سالف  نق�سه 

ونهاية  للكينونة،  حتقيق  فالكتابة  الزمن.  ذاكــرة  يف 

لغرتاب الذات املبدعة:

اأنا من تقول له احلروف الغام�ض: )اجلدارية �ض:34(

اكتب تكن !

واقراأ جتد

واإذا اأردت القول فافعل، يتحد

�سداك يف املعنى

وباطنك ال�سفيف هو الق�سيد 

بهاج�ض  م�سكونة  اجلدارية  ق�سيدة  جــاءت  هنا  ومن 

طريق  عن  عليه  والنت�سار  املوت  مواجهة  يف  الرغبة 

اأ�سالف دروي�ض  اأجنزه  الذي  ال�سعري  الحتماء بالرتاث 

جنحت  بعدما  اخللود  عانقوا  الذين  الكبار  ال�سعراء  من 
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ن�سو�سهم يف جتاوز اأ�سباب الفناء: )اجلدارية �ض:30(

راأيت ريني �سار

يجل�ض مع هيدغر

 …………
 راأيت املعري يطرد نقاده )اجلدارية �ض:31(

من ق�سيدته :

ل�ست اأعمى

لأب�رش ما تب�رشون.

وعي  عن  عربوا  الذين  ال�سعراء  دروي�ض  ا�ستح�رش  لقد 

اأ�سمائهم  اإىل  الإ�ــســارة  من  متخذا  املــوت  جتــاه  حــاد 

الغياب  مواجهة  على  ت�ساعده  واإيحائية  دللية  دعامة 

ن�سو�سهم  يحاور  حيث  اجل�سدي،  وجوده  يتهدد  الذي 

لقد تعلم من  ويتعلم منها حتدي املوت والتغلب عليه. 

املاوراء  اإىل  وب�سرته  ب�رشه  اأن ميد  اأ�سالفه  ن�سو�ض 

فهناك دائما على الأر�ض ما ي�ستحق احلياة: )اجلدارية 

�ض:49(

ها املوت انتظرين خارج الأر�ض،
ٌ
اأي

انتظرين يف بالِدك، ريثما اأنهي

حديثا عابرا مع ما تبٌقى من حياتي

ين ريثما اأنهي
ْ
قرب خيمتك، انتِظر

د. يْغريني
ْ
فة بِن العب

ْ
قراءة طر

هة
ْ
ون با�ستنزاف كِل هني

ٌ
الوجودي

حرية، وعدالة، ونبيذ اآلهة

ريثما  ين 
ْ
انتِظر  « قائال  املوت  دروي�ض  يخاطب  عندما 

د« فاإنه ل يق�سد بفعل »القراءة« 
ْ
فة بِن العب

ْ
اأنهي قراءة طر

�رشف العمر يف ال�ستزادة من املعارف والعلوم ولكنه 

ي�ستخدمه لالإ�سارة اإىل تنفيذ و�سية طرفة يف ا�ستغالل 

ما تبقى من حلظات عمره يف النهل من متع احلياة التي 

اختزلها يف عبارة �سعرية كثيفة ودالة » حرية، وعدالة، 

ونبيذ اآلهة«. 

ميثل ا�ستح�سار طرفة بن العبد يف هذا ال�سياق الن�سي 

ليكون رفيقه  ال�ساعر  اختار هذا  اأن دروي�ض  اإىل  اإ�سارة 

اأبرز  من  طرفة  يعترب  حيث  عمره.  من  له  تبقى  فيما 

ال�سعراء الذين اأقاموا حوارا عميقا مع املوت يف معلقته 

ال�سهرة. لقد اأدرك على حداثة �سنه اأن الإن�سان يحمل يف 

ج�سده بذور فنائه. وما دام املوت قدر الكائن فقد قرر 

ال�ساعر اأن يواجهه بالإغراق يف متع احلياة والنهماك 

يف ملذاتها. وهو يف هذا الت�سور قريب من الوجوديني 

الذين اآمنوا بعبثية الوجود الإن�ساين؛ فالوجود من عدم 

واإىل العدم ي�سر. ذلك ما اقتنع به ال�ساعر ال�ساب عندما 

اأعلن يف معلقته التي رفعها ن�سيدا عاليا يف وجه الفناء 

اأن يعي�ض الإن�سان بعيدا عن متع احلياة  اأنه من العبث 

وملذاتها8.

عندما يعمد دروي�ض اإىل ا�ستح�سار اأ�سالفه من ال�سعراء 

اأدمنوا التاأمل يف جتربة املوت فاإنه ي�ستخدمهم  الذين 

قناعا يكثف من خالله الأبعاد الدللية والرمزية التي 

اأن يوؤول  اأراد تو�سيلها لقارئه من خالل اجلدارية بعد 

ن�سو�سهم مبا يتوافق وجتربته اخلا�سة. وهو 

اإجراء ميكن ال�ساعر من خلق نوع من احللول 

الــروؤيــة  يغني  ممــا  واحلــا�ــرش  املا�سي  بــني 

وات�ساعا  عمقا  اأكــرث  ت�سبح  التي  ال�سعرية 

الو�سل بني ما هو ما�ض غابر  لقدرتها على 

اإن  ديب  اأبو  كمال  يقول  اآين.  وما هو حا�رش 

توؤدي  الن�ض  يف  تدخل  حني  الأ�سطورة  »لغة 

فتحه  متاما؛  الن�ض  فتح  هو  جوهريا  دورا 

املت�سكلة  العالقات  �سعيد  على  اأي  تزامنيا؛ 

الأ�سطوري  املكون  بني  الن�ض  بنية  �سمن 

على  اأي  تــوالــديــا  ثــم  التجريبي،  واملــكــون 

بنية  بو�سفه  الن�ض  بني  العالقات  �سعيد 

كلية وتاريخ الثقافة باأكملها من حيث تنبع 

فعل  الت�سور  بهذا  الأ�سطورة  اإن  الأ�سطور. 

اإ�سعاعات  لبوؤرة  وفتح  الن�ض  يف  حاد  توتر 

داخلية وخارجية يف الن�ض«‹9. تنبثق اأهمية 

على  قدرتها  من  الرمز  ال�سخ�سية-  ا�ستدعاء 

رفد الن�ض ال�سعري بتوتر درامي حاد ي�ساعد 

اإىل  الوجدانية  جتربته  تو�سيل  على  ال�ساعر 

اإىل  ذلك  ويرجع  النجاعة  من  بكثر  املتلقي 

توظيف  عن  تنجم  التي  اجلمالية  املفارقة 

�سخ�سية تاريخية تت�سل جتربتها العاطفية والنفعالية 

يخلق  مما  ال�ساعر  جتربة  مع  نواحيها  من  كثر  يف 

التبا�سا من �ساأنه اأن يعمق التجربة اجلمالية التي تعرب 

الذي ياأتينا من  اأن �سمر املتكلم  الق�سيدة؛ ذلك  عنها 

ال�ساعر،  �سوت  ولي�ض  ال�سخ�سية  �سوت  هو  الق�سيدة 

لكن ال�سوت الذي ينبعث من الأغوار ال�سحيقة للق�سيدة 

ال�ساعر ولكنه �سوت  ال�سخ�سية ول �سوت  لي�ض �سوت 

مركب ينجم عن تفاعل وتداخل �سوت ال�ساعر و�سوت 
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ال�سخ�سية وكاأن ال�ساعر يعزف حلنني متزامنني.

التخييل احللمي:

ل  تنبوؤية  حلمية  روؤيــا  من  اجلــداريــة  ق�سيدة  تنطلق 

يظهر  حيث  الأ�سياء،  بني  املنطقية  باحلدود  تعرتف 

املجازية  بال�سيغ  احتفاء  الق�سيدة  هذه  يف  دروي�ض 

والرتاكيب ال�ستعارية التي ترد يف �سياق اإبداعي حلمي 

ال�ستنباط:  على  واحلد�ض  الب�رش،  على  الب�سرة  يوؤثر 

)اجلدارية �ض:41(

خ�رشاء اأر�ض ق�سيدتي خ�رشاء

يحملها الغنائيون من زمن اإىل زمن كما هي يف

خ�سوبتها.

ويل منها: تاأمل نرج�ض يف ماء �سورته

ويل منها و�سوح الظل يف املرتادفات

ودقة املعنى.

...

 فوق التل
ّ
ويل منها: حمار احلكمة املن�سي

ي�سخر من خرافتها وواقعها.

ويل منها: احتقان الرمز بالأ�سداد

ل التج�سيد يرجعها من الذكرى

ول التجريد يرفعها اإىل الإ�رشاقة الكربى.

توظيفا  اجلدارية  ق�سيدته  يف  احللم  دروي�ض  يوظف 

جماليا حيث ي�سغل ال�ساعر تقنيات النقل والإزاحة التي 

متيز عوامل احللم من اأجل تخليق الروؤيا واإعادة �سياغة 

واللتبا�ض  الوهم  على  تقوم  جديدة  �سياغة  العامل 

وهو ما ي�ساعد على تقدمي روؤيا غر ماألوفة للكائنات 

واملوجودات: )اجلدارية �ض: 10(

جئُت قبل ميعادي

فلم يظهر مالك واحد ليقول يل:

»ماذا فعلَت، هناك، يف الدنيا؟«

بنَي، ول
َ
ومل اأ�سمع هَتاَف الطي

اأننَي اخلاطئنَي، اأنا وحيد يف البيا�ض،

اأنا وحيُد...

ني على باب القيامِة.
ُ
وِجع

ُ
ل �سيء ي

ِة  بخفَّ
ُّ

ل الزماُن ول العواطُف. ل اأُِح�ض

الأ�سياء اأو ثقل

الهواج�ض. مل اأجد اأحداً لأ�ساأل:

اأين »اأيني« الآن؟ اأين مدينة

املوتى، واأين اأنا؟ فال عدم

هنا يف الال هنا... يف الال زمان،

وُد
ُ

ج
ُ
ول و

لقد تو�سل دروي�ض باحللم يف هذا املقطع باعتباره اأداة 

اإن�ساء كون متخيل  تعبرية وتقنية جمالية مكنته من 

يت�سكل من م�ساهد ب�رشية ل تتحقق ب�سكل كلي اإل عند 

اإغما�ض العينني والدخول يف غيبوبة احلوا�ض.

من  احللم  تقنية  ا�سرتفاد  دروي�ض عن طريق  لقد متكن 

التاأليف بني املت�سادات واملتعار�سات من اأجل ت�سكيل 

ذهنية  �سورة  جتميع  من  متكن  متجان�سة  منظومة 

لقيامة متخيلة خمتلفة متاما عن الف�ساءات والوقائع 

الغنية التي �سيدتها الأديان ال�سماوية.؛ فالف�ساء وجود 

�سدميي يطغى عليه اللون الأبي�ض الذي ابتلع كل �سيء. 

وهو ف�ساء غرائبي تغدو فيه الروح فاقدة لكل خمزونها 

ال�سابقة،  حياتها  يف  راكمته  الذي  وال�سعوري  املعريف 

حيث ينتفي ال�سعور باخلفة اأو الثقل. ومما يثر النتباه 

املفرت�سة  موجوداته  من  متاما  يخلو  الف�ساء  هذا  اأن 

فال ت�سمع فيه اآهات اخلاطئني ب�سبب العذاب ول ترتفع 

ال�ساعر  اأن  كما  بالنعيم.  فرحا  الطيبني  هتافات  فيه 

حلمي  �سياق  ل�سالح  الواقعي  الزمني  ال�سياق  يك�رش 

عرب  والفيزيائي  الطبيعي  الواقع  قوانني  يتجاوز  عائم 

فعالية احللم واآليات الرتميز ال�سعري حيث تلعب مظاهر 

املعنى  بناء  يف  جماليا  دورا  الإ�سنادي  النــحــراف 

وكيفية  ال�سعرية  ال�سيغ  ت�سكل  حيث  الدللة.  وت�سكيل 

�سناعتها للمجازات اأهم الآليات املولدة للفعل ال�سعري 

اجل  من  وتت�ساند  عنا�رشه  تت�سافر  الــذي  التخييلي 

ترتيب  من  ال�ساعر  ميكن  حلمي  تعبري  �سياق  ت�سكيل 

عنا�رش الوجود العيني والغيبي ترتيبا جديدا يرتهن اإىل 

مقت�سيات الروؤيا ال�سعرية التي ت�ستطيع جت�سيد املعنى 

التجريدي بطريقة ت�سكيلية هارمونية جتمع بني املرئي 

التاريخي  بني  واملتخيل،  املمكن  بني  والــالمــرئــي، 

والأ�سطوري. وهو ما ميكن القارئ من النفاذ اإىل اأ�رشار 

الذات ال�ساعرة التي ل تنكفئ على نف�سها اإل لكي حتل 

يف الكون وتنحل فيه فيما ي�سبه احللول ال�سويف الذي 

يوؤمن بوحدة الوجود واملوجودات: )اجلدارية �ض:27(

وتنحٌل العنا�رش وامل�ساعر. ل

ٌ
اأرى ج�سدي هناك، ول اأح�ض

بعنفوان املوت، اأو بحياتي الأوىل.

ت مٌني. مْن اأنا؟ اأاأنا
ْ
كاأيٌنِ ل�س
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الفقيد اأم الوليد؟

من مظاهر الت�سكيل احللمي يف اجلدارية ميل ال�ستغال 

باعتباره  الت�سذر  اإىل  الق�سيدة  ــذه  ه يف  الــلــغــوي 

�سفافية  تناه�ض  وجمالية  تعبرية  ا�سرتاتيجية 

الواقع  ت�سخي�ض  على  تراهن  التي  الواقعية  الكتابة 

املرجعي عن طريق حماكاته واملحافظة على متا�سكه 

ووثوقيته. وملا كان ال�ساعر يعرب يف هذه الق�سيدة عن 

الطبيعي  الواقع  قوانني  تتجاوز  فريدة  حياتية  جتربة 

والفيزيائي فقد توجهت ال�سرتاتيجية اجلمالية يف هذه 

الق�سيدة اإىل خلق �سور واأخيلة غائمة مفارقة لالإطار 

مبا  ال�ساعر  ين�سئ  حيث  وتداولها،  فهمها  يف  املتحكم 

تطفو  �سدمييا  ن�سيا  عاملا  واأخيلة  �سور  من  ي�سكله 

وم�سر  مب�سر  ترتبط  مت�سظية  ذكريات  �سطحه  على 

والحمــاء  باله�سا�سة  املفعمة  دروي�ض  حممود  حياة 

من  يظهر  كما  والغياب  للموت  الطاغي  احل�سور  اأمام 

الذي يهيمن عليه اللتبا�ض وعدم  ال�سعري  هذا املقطع 

اليقني: )اجلدارية �س�ض:45-44(

مْن اأنت، يا اأنا؟ يف الطريِق

ن، ويف القيامة واحد. 
ْ
اثناِن نح

خْذين اإىل �سوء التال�سي كي اأرى

ورتي يف �سورتي الأخرى. فمْن
ْ

�سر

�ساأكون بعدك، يا اأنا؟ ج�سدي

ورائي اأم اأمامك؟ مْن اأنا يا

اأنت؟ 

يف هذا املقطع يتج�سد اللتبا�ض والاليقني يف حالته 

احل�سور  مطلق  من  ال�ساعر  »اأنــا«  حتول  لقد  الق�سوى. 

التلقليدية  امليتافيزيقا  ت�سوره  كما  املعرفة  وكلي 

ملجرد كائن �سعيف ت�ستبد به ال�سكوك وينخر الن�سيان 

ذاكرته.

ميثل الاليقني بعدا من الأبعاد املوؤ�س�سة جلمالية خطاب 

حا�رش  لت�سوير  اأداة  فهو  اجلدارية  ق�سيدة  يف  املوت 

تن�سف  التي  واملفارقات  التناق�سات  تطبعه  �سدميي 

ال�سارمة.  قوانينه  ومرجعية  احل�سي  الواقع  موثوقية 

وتــذكــرات  م�ساهد  الق�سيدة  �سطح  على  تطفو  حيث 

مبتورة وملتب�سة ي�ستع�سي على الذاكرة ا�ستعادتها كليا 

من قب�سة الن�سيان: )اجلدارية �س�ض:23- 24(.

واأنظر نحو

نف�سي يف املرايا

؟
َ
 اأَنا ُهو

ِري من الف�سل الأخِر؟
ْ
داً َدو

ِّ
ي

َ
هل اأوؤدِّي ج

َة قبل هذا العر�ض،
َّ
  وهل قراأُت امل�رشحي

؟
َّ
 علي

ْ
ت اأَم ُفِر�سَ

َ
ر

ْ
و  من يوؤدِّي الدَّ

َ
  وهل اأنا ُهو

ْت اأَقوالها
َّ

ة َغر
َّ
نَّ ال�سحي

 اأَ
ْ
اأَم

لتعي�ض ما بعد احلداثة، بعدما

ِّ
َف املوؤّلُف عن �سياق الن�ض

َ
ر

َ
اْنح

ّثُل وال�سهوُد؟
َ
َف امُلم

َ
وان�رش

وقد جنم عن الغمو�ض الذي يلف م�سر الذات اأن �ساع 

يف اجلدارية اإح�سا�ض األيم بال�سياع يف املكان والزمان، 

حيث غدا »الواقعي هو اخليايل الأكيد« كما عرب ال�ساعر 

يف حلظة تنبوؤية روؤياوية: )اجلدارية �ض:25(

اأفرغني الهباء من الإ�سارة و العبارة

مل اأجد وقتا لأعرف منزلتي 

الهنيهة بني منزلتني مل اأ�ساأل 

�سوؤايل بعيد عن غب�ض الت�سابه

بني بابني : اخلروج اأم الدخول... 

ومل اأجد موتا لأقتن�ض احلياة 

ومل اأجد �سوتا لأ�رشخ : اأيها

الزمن ال�رشيع خطفتني مما تقول 

يل احلروف الغام�سات : 

الواقعي هو اخليايل الأكيد

اأ�سبح املا�سي واحلا�رش احماء ودخول يف دائرة  لقد 

لكن  والأخر،  الكبر  الرحيل  باعتباره  الأبدي  الغياب 

حيث  وجتددها  انبثاقها  تعاود  بل  تتوقف  ل  احلركة 

م�سادة  جديدة  بداية  اإىل  دروي�ض  عند  النهاية  تتحول 

للنهايات املحددة: )اجلدارية �ض:16(

 
ُ
 �سنكون  يوما ما نريد 

 انتهى 
ُ

ل الرحلُة ابتداأْت، ول الدرب

 
ْ
 غربَتُهم

ُ
ُلِغ احلكما ء

ْ
ب
َ
مل ي

 ،
ْ
 حكمَتهم

ُ
ُلغ الغرباء

ْ
ب
َ
كما  مل ي

فلنذهب اإىل اأَعلى اجلداريات : 

، عاليُة، 
ُ
اأَر�ُض ق�سيدتي خ�رشاء

ولذلك يعمد دروي�ض اإىل تدبر حلظة ما بعد اليوم بكثر 

من الألفة والدعة: )اجلدارية �ض:49(. 

)يتبع البقية مبوقع املجلة بالنرتنت(
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يف ع�رش ان�سغل الفكر ب�سوؤال »ماذا اأنا« ت�ستمر ق�سيدة حممود دروي�ض يف �سياغة 

ال�سوؤال التقليدي »من اأنا« �سياغة تتجاوز انغالقيتها على نحو يذيب امل�سافة بني 

»ماذا« و»من« فيتاأ�س�ض اخلطاب ال�سعري هما وجوديا يرويه كائن لغوي، ويوؤرخ 

عربه ل�سرة ما كان و�سرة الإمكان اأي�سا.. ينتقل حممود دروي�ض من البحث عن 

املكان الفل�سطيني ال�سائع اإىل البحث عن الكينونة الفردية »ال�سائعة« با�ستمرار 

اللغة  تفكر  مو�سوع  اإىل  الذاتي  املحكي  يتحول  اللغة  م�سرات  وعرب  اأي�سا، 

وم�ساءلتها البعيدة حيث يتموقع ال�سارد يف الالمكان وطنا، ويف احلرة وجودا، 

ويف املوت حياة ليقول �سرته ب�سكل اإبداعي ل يخت�رش نف�سه 

اأ�شئلة املكان والكينونة 

فـي �صعــر در�يــ�ش

ق�شيدة »لعب الرند« و�شعرية الرحيل

اأكادميية من اجلزائر

فتيحة كحلو�ش

�شعري  قول  اىل  يتحول  دروي�ش  عند  الوجودي  ال�شوؤال  اإن 

هول  من  ال�شخرية  الفل�شفي..  ال�شوؤال  يتق�شد  اللغة  كثيف 

احلياة ومن هول املوت اأي�شًا..



العتيد،  ال�سعري  الق�ض  �سجن  يف   

فهو ل يهدف اإىل الإخبار عن الرحلة بقدر 

ما يقول هم الذات الإن�سانية يف بحثها عن 

الإن�سان  »يوجد«  حيث  العميقة  كينونتها 

القلق احلائر الذي يواجه املوت كما واجه 

احلياة، ومن حقه اأن يخرق/�سعرا وح�سته 

العميقة، وهي وح�سة ي�ستوي فيها احلاكم 

القاتل  وامل�ستعمر،  امل�ستعمر  واملحكوم، 

ــض يف  ــ� ــول، يــقــول حمــمــود دروي ــت واملــق

جمموعته » اأثر الفرا�سة«:

يغتالني النقاد اأحيانا / يريدون الق�سيدة ذاتها 

وال�ستعارة ذاتها / فاإذا م�سيت على طريق جانبي 

�سارد / قالوا لقد خان الطريق /  واإن عرثت على 

بالغة ع�سبية /  قالوا : تخلى عن عناد ال�سنديان 

 واإن راأيت الورد اأ�سفر يف الربيع /  ت�ساءلوا : اأين 

الدم الوطني يف اأوراقه )1(

قاهرا  �سعريا  ن�سقا  الوطني  املدلول  �سار  لقد   

بالن�سبة لهذا املمتع�ض اجلميل، الذي يريد اأن يكتب 

الأ�سفر  الــورد  وعن  الفرا�سة  عن  جديدة  ق�سيدة 

قتلوه  الذين  النقاد  من  يعتذر  واأن  ال�سماء،  وعن 

عندما �سنفوه فقط �سمن خانة »ال�ساعر الوطني«. 

فحينما يتجاوز املرء املوت الكياين تفكرا وتعبرا 

عن  باحثا  ويتحول  املكان  عن  البحث  �سيتجاوز 

الوجود«)2(  حق  خاللها  ومن  الذاتية،  »احلقيقة 

كائنا حرا يرى اإىل الكون مبنظار التاأمل، ويتح�س�ض 

هويته بلغة التحول، ويكتب حياته وموته مبنطق 

الختالف. 

تهتم هذه الورقة مبقاربة ق�سيدة حممود دروي�ض 

ما  بقدر  يلّذ  الكالم  على  كالم  يف  الــرد«  »لعــب 

توؤن�سه  ذاته،  يتاأول  ما  بقدر  ن�سه  ل 
ّ
ــوؤو

ُ
ي ي�سعب، 

يف ذلك بالغة اليومي ومباهج القول ال�سعري الذي 

ي�سدر عن �ساعر كبر مثل حممود دروي�ض. و�ستتم 

لها  اخــرتت  جوهرية  ق�سايا  اأربــع  عرب  املقاربة 

العناوين الآتية:

الرحيل  /�شعرية  ال�رساكة  :ن�شق  الرند  لعب   -1

2-من اأنا؟ �شوؤال الهوية احلرج 3-املحكي الذاتي 

ن�شا �شعريا. 4- املوت احتفال/ الوجود حبا.

1-لعب الرند : 

ن�شق ال�شراكة /�شعرية الرحيل:

 تقع ق�سيدة »لعب الرد« ملحمود دروي�ض �سمن 

اأن  الق�سيدة  لهذه  اأريــد  »ل  الأخـــرة  جمموعته 

بق�سيدة  الــرد«  »لعب  عنوان  ويذكرنا  تنتهي«، 

Stéphane Mal�  ال�ساعر الفرن�سي �ستيفان مالرميه »

larmé « التي كان عنوانها: 

» Un coup de dés jamais n’abolira le hasard « 

الرد  »رمية  بعبارة  العنوان  هذا  ترجمة  وميكن 

املوقف  هنا  يعنينا  ل  ال�سدفة«.  ــدا  اأب تلغي  لن 

وتزاوجها  الن�سو�ض  ب�سفر  املتعلق  اجلــمــايل 

وتنا�سلها، بقدر ما تعنينا �رشاكة النهاية ودللت 

هذه ال�رشاكة. لقد كتب مالرميه هذه الق�سيدة يف 

علم  على  احلا�رش  الن�ض  اأن  ولبد  حياته،  اأواخــر 

بهذه اخللفية، فاأراد رمبا اأن يحتفي بالنهاية على 

الإن�ساين  الت�سابه  كون  على  تاأكيدا  الآخر،  طريقة 

الختالف من جهة،  نواة حا�رشة يف كل مظاهر 

الإن�سان وعلى حمدودية  وعلى »ان�سطار وان�رشاط 

فاعليته، وعلى �رشابية حريته، وتعرث اإرادته، وعلى 

ت�سدع وعيه«)3( من جهة اأخرى. وتزداد وطاأة هذا 

ما  اقرتاب  ال�سعري  الكائن  ا�ست�سعر  كلما  الهاج�ض 

يعتقده نهاية. ما من حقيقة اإل تلك التي تر�سمها 

يتحقق  الذي  ذلك  �سوى  وما من خال�ض  ال�سدفة، 

واملعاين  »الكلمات  حيث  اللغة  مــراوغــات  عــرب 

املوجودات  بني  رميت  وهمية  وقناطر  قزح  قو�ض 
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ميكن  وحيث  نيت�سه  يقول  كما  اأبدا«)4(  املتباعدة 

للمتكلم اأن ميدد حياته من داخل املوت اأو اأن يعي�ض 

موته من داخل احلياة فيمار�ض بذلك �سخريته من 

العدم ولو موؤقتا :

اإىل  فاأ�سغي  وحيدا/  اأنــام  اأين  حظي  ح�سن  ومن 

الأمل/  اكت�ساف  يف  موهبتي  واأ�ــســدق  ج�سدي/ 

فاأنادي الطبيب، قبيل الوفاة، بع�رش دقائق/ ع�رش 

دقائق تكفي لأحيا م�سادفة/ واأخيب ظن العدم 

من اأنا لأخيب ظن العدم؟ )5(

يف  وحيدا  الراوي  اأوجدت  امل�سادفات  من  �سل�سلة 

ا�ستكوا  لطاملا  الذين  ال�سعراء  خالف  وعلى  ليله، 

وحدتهم، يبتهج هذا الن�ض بالوحدة ويعتربها قدرا 

ال�سديق  اأو  الرفيق   / فالآخر  جيدا.  وحظا  لطيفا 

ما  »�سجيجا«  حمالة  ل  �سيحدث  للحياة  ب�سنعه 

معانقة  اأن  غر  املــوت،  اإيقاع  حت�س�ض  من  مينع 

بعيد  اإن�ساين  وجــد  يف  الوحدة/�سوتها  �سمت 

احلياة  عن  التعطل  وكــاأن  ــراوي.  ال موت  �سيوؤجل 

هو ربح ملزيد من احلياة وانت�سار على العدم. هذا 

تقريري  نحو  على  انبنى  الذي  الأ�سلوبي  ال�سياق 

اآخر ي�سنع بالغته من  جازم جنده مبتورا ب�سياق 

مما  العدم؟(  ظن  لأخيب  اأنا  )من  اليومي  الت�ساوؤل 

يولد املفارقة ويجعل الكالم يقو�ض ذاته، فال�سارد 

الذي كان معتدا بحا�سته الغريبة يف حت�س�ض املوت 

املوت  واأن  احلوا�ض  اأ�سعب من كل  العدم  اأن  يعلم 

واقع،  ل�سك  فهو  اأخرى  اأو  ل�سدفة/علة  تاأجل  اإذا 

واأنه اأ�سغر بكثر من تاأويله، لهذا ي�ستدرك بال�سوؤال 

املجرى  ال�سوؤال  وهو  العدم(  ظن  لأخيب  اأنا  )من 

الذي ت�سب فيه عتبات الن�ض املختلفة التي يتكرر 

افتتاحها بعبارة )من اأنا لأقول لكم ما اأقول لكم( 

مع  التفاهم  �سي�سهل  وجودها  الأنــا  تعي  فعندما 

ي�ستغل  وقد  احلياة،  التفاهم مع  ي�سهل  املوت كما 

الفكر باإمكانية تخييب العدم. وهذا الوعي املحدود 

مزيد  عن  بالبحث  معني  غر  الن�ض  يجعل  بالأنا 

اأكرث  العمق ب�سوؤال  من احلياة، بل لعله ين�سغل يف 

كيف   : �سوؤال  ــراوي،  ال لفل�سفة  بالن�سبة  جوهرية 

مزيد  ح�سل  ملاذا  ورمبا  احلياة؟  من  مزيد  ح�سل 

من احلياة طاملا اأننا ل ن�ستطيع الفرار من »مزيد« 

من املوت؟

و على العموم فال�سوت ال�سعري يف هذه الق�سيدة 

حياده  حالة  وُتخرق  املوت،  ثيمة  ب�ساأن  حيادي 

هذه فقط عندما يفكر باحلب، امل�ساألة التي �سنعود 

واحلياة  املــوت  فكرة  �سدميية  رغم  لحقا.  اإليها 

يبقى املوت حبا على طريقة اأجداد ال�ساعر جنونا 

معقول، لذا يعترب نف�سه غر حمظوظ لأنه �سيموت 

ل�سبب اآخر:

من �سوء حظي اأين جنوت مرارا/ من املوت حبا/ 

ومن ح�سن حظي اأين مازلت ه�سا 

لأدخل يف التجربة )6(

اإنه الإح�سا�ض باملوعد الأزيل، والرغبة يف �سياغة 

�ساأن  عن  املوت  �ساأن  يقل  ل  لكي  الرحيل  �سعرية 

متاما  تعرف  ل  »اأنا«  اأفعالها  ت�سنع  التي  احلياة 

»اأناها«، فيدفعها تردد املعرفة اإىل اإعادة اأ�سئلتها 

مع كل جمموعة �سعرية جديدة. 

2- من اأنا؟ �شوؤال الهوية احلرج : 

 الع�سور بق�سية » 
ّ
 ان�سغل ال�سوؤال الفل�سفي على مر

الأنا« : من هو الإن�سان؟ واختلف تاأويل هذا ال�سوؤال 

من فكر اإىل اآخر ومن فل�سفة اإىل اأخرى دون التحقق 

من ماهية الإن�سان مبا هو روح و اإرادة، لأن عمق 

على  موؤجال  معنى  يبقى  روحه   / الإن�سان  يف  ما 

الأقل يف الثقافة الإ�سالمية حيث » الروح من اأمر 

ربي،« » )7(.هذا التاأجيل / الإعجاز ي�سخم ال�سوؤال 

يف دواخلنا يف الوقت الذي ينهانا عنه، ولكن هذه 

ق�سية اأخرى.

منحى  ياأخذ  اأنــا«  »من  ال�سوؤال  وكــاأن  يبدو  اليوم 

اآخر، وي�ستعر �سيغة اأخرى هي �سيغة »ماذا اأنا«، 
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والوجودية  الفل�سفية  دللتــه  له  ال�سيغة  وتغر 

التي تبني يف تاأويليتها البعيدة عمق الأ�سف على 

احلداثة  بعد  ما  اأزمنة  بتها 
ّ
غي التي  هذه  الـ»من« 

اأو  ب�سكل  الرتاجع  على  الكوكبي  الوجود  واأجربها 

ع�رش  هو  بامتياز،  التقني  الع�رش  هذا  لأن  باآخر 

�سناعة كل �سيء والتحرر من كل �سيء و�سول اإىل 

�سل�سلة  �سوى  لي�ض   « الإن�سان  فاجعة ل�سيء حيث 

من الكروموزومات جنحت يف التجمع والعمل يف 

لي�ست  التي  وامل�ساحات  الأماكن  من  متوالية  اأفق 

وطنا لأحد. لقد اأ�سبح الإن�سان فجاأة حم�سا نوويا 

احليوانية  البقايا  يف  الأنقا�ض  حتت  عنه  يبحث 

الأمــرباطــوريــة.  ــروب  احل �ــســوارع  من  تفوح  التي 

�سوى  نووي  حم�ض  جمرد  اإىل  الإن�سان  رد  ولي�ض 

يف  امــرباطــوري،  كائن  باأنه  النهائي  الفرتا�ض 

اأو  العرقية  اأر�سي لي�ست �سفاته  اأنه حيوان  معنى 

و�سطحية  موؤقته  اأعرا�ض  غر  العقدية  اأو  الثقافية 

على ما يفرت�ض اأنه هويته اإن الع�رش الأمرباطوري 

لي�ست  الالهووية  هذه  رجعة«.)8(  بال  هووي  غر 

ترفا فكريا ول نزوعا فل�سفيا ول حركة ثورية على 

ال�سرورة  فر�سته  واقعا  بل  ال�سرتاكية  الطريقة 

احل�سارية �سئنا اأم اأبينا. ومع هذا فال�سعر يت�سبت 

اأن  ال�ساعر  فيه  يعرف  وقــت  يف  الهوية  باأ�سئلة 

البداهة  وجهاز  ــذات  وال والوعي  ــا  الأن »مقولت 

املحدثون  عليها  اأقــام  التي  واليقني  والتعايل 

�سبك.  له  يعاد  اأ�سابها خلل ل  قد  الإن�سان  مفهوم 

وهذه  رجعة«)9(  بال  �سدميي  الأخــر  الإن�سان  اإن 

يف  »اأنا«  ال  ن�ض  بتهيئة  �سعريا  كفيلة  ال�سدميية 

�سدمييتها اأي�سا ويف بحثها عن معنى الذات بحثا 

األفة  الذات يف  هذه  يجعل  عدميا، مما  يكون  يكاد 

مع  غريبة  األفة  يف  كانت  مثلما  املوت  مع  غريبة 

احلياة اأومل يقل حممود دروي�ض �سابقا : 

اإذا قيل يل �ستموت هنا يف امل�ساء/ فماذا �ستفعل 

اليد/  �ساعة  يف  اأنظر  الوقت؟/  من  تبقى  ما  يف 

اأ�رشب كاأ�ض ع�سر/ واأق�سم تفاحة/ واأطيل التاأمل 

يف منلة وجدت رزقها/ ثم اأنظر يف �ساعة يدي :

مازال ثمة وقت لأحلق ذقني/ واأغط�ض يف املاء/ 

الثوب  فليكن  للكتابة/  زينة  من  »لبد  اأهج�ض/ 

اأزرق...«)10( 

اأن  بد  النحو؟ ل  هل ثمة حمتفل باملوت على هذا 

يكون الراوي �سبع احلياة عدما حتى ي�ستقبل املوت 

ل  التي  احلياة  لأحـــداث  معادل  كحدث 

ينق�سها الفرح ال�سغر والحتفال احلميم، 

ولهذا ي�ستعد للموعد مع املوت متاما كما 

ي�ستعد للقاء احلبيبة اأو الق�سيدة/ الكتابة 

وهما ماهيتان يليق بهما اللون الأزرق.. 

املوت يف النهاية لي�ض م�سكلة اأ�سعب من 

الأنا  تعي�سها  التي  نف�سها  احلياة  م�سكلة 

اأ�سئلتها وثقل  وترحل عنها حمملة بعبء 

هواج�سها. 

ياأتي  الــرد«  لعب   « لق�سيدة  بالن�سبة   

ن�سغه  ــرتددا،  م الأنــا  ماهية  عن  ال�سوؤال 

العميق هو الت�سكيك والنفي فيزيدها عتمة 

وغمو�سا : 

واأنا  لكم/  اأقــول  ما  لكم/  لأقــول  اأنا  من 

فاأ�سبح  املياه/  �سقلته  حجرا  اأكــن  مل 

وجها/ ول ق�سبا ثقبته الرياح/ فاأ�سبح 

واأخ�رش حينا/  اأربح حينا  الرد/  اأنا لعب  نايا/ 

اأنا مثلكم/ اأو اأقل قليال... )11(

والرحلة  الطبيعي  الزمن  يف  الرحلة  اكتمال  رغم 

ومعناها،  الذات  هوية  عن  البحث  رحلة  الثقافية، 

عن  بعيدا  يبقى  عنه  وقيل  ال�ساعر  قــال  ما  رغــم 

اجلميع  مثل  فهو  احلقيقة.   / الألــوهــة  النبوة/ 

باحث عن اأناه وعن معناه يف وجود ل مكان فيه 

لكتمال احلقيقة ول مطلق للمعنى وحيث الكتابة 

ت�ستمر  بل  احلقيقة  من  التقرب  يف  تفلح  ل  نف�سها 

وجمهول  العقل،  جمهول  الذات،  »جمهول  جمهول 
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متاما  حجرا،  كان  لو  الراوي  يتمنى  اجل�سد«)12(. 

لي�رش  كذلك  كــان  لــو  الــقــدمي،  ال�ساعر  متنى  كما 

اإن�سانا/  كونه  عــدا  �سيء  اأي  كــان  لــو  املعنى، 

اأو ماذا  اأنا  �سوؤال من  الإجابة عن  حيوانا لأمكنت 

الرحلة  خال�سة  �سيانا.  ي�سر  �ساعتها  فالأمر  اأنا 

هي التفكر بالعادي واليومي تفكر ال�سدفة التي 

للحقيقة  اأ�سا�سا  الفل�سفي  التفكر  اعتربها  لطاملا 

املح�سة،  ال�سدفة  هو  امليالد  الوجودية، 

وال�ستمرارية يف الوجود حيا هي ال�سدفة 

اأي�سا. حوادث احلياة وعوار�سها تنتج عن 

قانون ال�سدفة، لكن هل النتماء اإىل وعي 

ما تابع لقانون ال�سدفة اأي�سا؟: 

ولدت بال زفة وبال قابلة/ و�سميت با�سمي 

م�سادفة 

وورثت  م�سادفة/  عائلة/  اإىل  وانتميت 

مالحمها وال�سفات/ واأمرا�سها :

اأول – خلال يف �رشايينها

و�سغط دم مرتفع 

ثانيا – خجال يف خماطبة الأم والأب

واجلدة- ال�سجرة )13(

 بعد ثالثا ورابعا وخام�سا و�ساد�سا ي�ستمر 

ال�ساعر يف كتابة اأودي�سته اخلا�سة التي ل 

تطمح اإىل ترميم املت�سدع، ول اإىل تاأكيد 

اإىل طماأنة  الرحلة، ول  �ستات  اإىل مل  النتماء، ول 

املتلقي على اعتبار اأن ال�سعر �سبيه بالفل�سفة التي 

يظل  غربته-  الذي–رغم  الغريب«  »حديث  هي 

ديريدا.  جاك  يقول  كما  الأطفال  لطماأنة  �ساحلا 

ن�سو�ض  ومعظم  الــرد،  لعب  ن�ض  يفعله  ما  اإن 

يف  العميق  البحث  بها  اآل  التي  الأخــرة  دروي�ض 

كينونة  يف  الأعــمــق  البحث  اإىل  الإن�سان  مكان 

الكبرة،  الأ�سئلة  من  ال�سخرية  هو  ذاته،  الإن�سان 

اأ�سئلة املعنى ذاته وحتا�سي العتماد على »جدية« 

املبادئ وتقوي�ض مركزية الروؤى تاأ�سي�سا لكينونة 

رمزية، كينونة ل ي�سكل الوطن/ املكان اجلغرايف 

هو  احلقيقي  وطنها  رمبــا  بل  الرومن�سي  حلمها 

املرء  يكون  القلق  »ويف  الوجود  يف  العميق  القلق 

الالتعني  عن  تعبر  لأول  ذلك  يف  واإن  وطن«  بال 

القلق:  يف  نف�سه  الدازاين  يجد  لذنه  الذي  الأ�سيل 

الال�سيء ول- مكان لكن القلق هو على العك�ض من 

ذلك ما ي�سرتد الدازاين من انهماكه املنحط داخل 

الذي  القلق  هذا  هايدغر.  يعرب  كما  الــعــامل«)14( 

يجعل الق�سيدة تختار الالمكان وطنا هو مع ذلك 

ل الوجود حيث يخرج املرء من دائرة ال�رشاكة 
ّ
جم

ُ
ي

والت�ساوي والت�سابه املطلق اإىل دوائر التواجد بذات 

من�سقة تعر اليومي الب�سيط والعابر املن�سي تاأمال 

الوجود  »فن�سيان  الأ�سل  بن�سيان  يتحقق  اأ�سيال 

ال�سعري،  الن�ض  اإن  الوجود«)15(  ماهية  من  جزء 

وحماولة  ال�ساردة،  ــذات  ال وثوقية  عن  وبتخليه 

الالزمة »من  اأهميتها عرب تكرار ما ي�سبه  تهمي�ض 

اأنا لأقول لكم /ما اأقول لكم« اإمنا يف الواقع يزيد 

بروؤيته  موثوقا  كثيفا  قوليا  مركزا  ح�سورها  من 

للعامل. اإن هذا الن�ض، وبتخليه على م�ستوى بنيته 

يف  م�سمونه  يتمثل  الذي  امل�رشوع  عن  ال�سطحية 

لهدف  خدمة  ذلك  يفعل  اإمنا  للعامل،  معنى  اإيجاد 

داخليا  حتركا  الن�ض  دوال  تتحرك  حيث  ــر  اآخ

عنيفا فتنتج عن ذلك دللة �سمن اإطار حيز الن�ض 

اإذ  وهي  خارجه)16(  هو  ما  اإىل  اللتجاء  ودون 

م�ستوى  على  عنه  بامل�سكوت  ت�سي  كذلك  تتحرك 

 
ّ
البنية العميقة للن�ض حيث البحث عن املعنى ورد

ال�سدفة  اإىل  وال�سغرة  الكبرة  احلياتية  الأفعال 

هو خال�سة الرحلة ورحيق املعنى. 

لي�ض يل اأي دور مبا كنت / كانت م�سادفة اأن اأكون 

مثل  �ساحبا   / قمرا  اأرى  اأن  وم�سادفة   / ذكــرا... 

ل  اأن  ميكن  كان   / بال�ساهرات  يتحر�ض  ليمونة 

اأكون 
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 فـي 

ق�شيدة 

»لعب الرند« 

ياأتي ال�شوؤال 

عن ماهية 

الأنا مرتددا، 

ن�شغه العميق 

هو الت�شكيك 

والنفي 

فيزيدها 

عتمة 

وغمو�شا 
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كان ميكن اأن ل يكون اأبي / قد تزوج اأمي م�سادفة 

ومل  ماتت/  ثم  �رشخت  التي  اأختي  مثل  اأكون  اأو 

اأنها ولدت �ساعة واحدة / ومل تعرف  تنتبه / اإىل 

الوالدة )17( 

3- املحكي الذاتي ن�شا �شعريا :

فن  املوت  م�سارف  احلياة على  لرحلة  التاأريخ  اإن 

الذاتية ولكنه  ال�سرة  �سم دائما بفن 
ُ
قدمي ن�سبيا، و

املكتوب  الفني  بالتاريخ  الأحيان  غالب  يف  تعلق 

نرثا.و كاأن ال�سرة الذاتية ل متتلك �رشوط حتققها 

اإل �سمن ال�رشد اأو كاأن تاريخ احلياة يف يوميتها 

التفكر  تعودنا  ما  هذا  ال�سعري.  الكذب  يحتمل  ل 

يف  النظر  اإعــادة  اإىل  حاجة  يف  اأننا  يبدو  لكن  به 

من  هــام  مكون  الذاتية  فال�سرة  امل�ساألة.  هــذه 

هذا  الأوىل،  ن�ساأته  منذ  ال�سعري  اخلطاب  مكونات 

الوظيفة  هيمنة  اإىل  بالنظر  م�سمرا  يتقدم  املكون 

وظيفتان  وهما  الإيقاعية،  والوظيفة  ال�سعرية 

لعل  اإليهما.  با�ستمرار  النقدي  التاأمل  ت�رشفان 

ال�سعر  يف  الذاتية  ال�سرة  مكون  يجعل  ما  هــذا 

ال�سرة  التي تقارب  تلك  يتطلب قراءة خمتلفة عن 

الذاتية يف ن�سختها املعهودة)التي ُت�رشد نرثا(، لأن 

ال�سرة  فعمل  اأي�سا،  خمتلفة  هنا  ال�سرة  و�سعية 

الذاتية يف الق�سيدة، ويف بحثه عن خ�سو�سيته، ل 

يهدف اإىل اإعادة ت�سكيل ن�ساأة الفرد )لحظوا كيف 

يتخل�ض  كيف  يظهر  ما  بقدر  عليه(  اأنا  ما  �رشت 

من ذلك والظماأ يخرتقه: كيف دخل خطوة خطوة 

يف املجهول والال�سخ�سي، مبعنى كيف دخل اأي�سا 

يف بعد »ال�سبيه بالأموات« لأننا ن�سرتك حتديدا يف 

اجلهل ب�سوؤال من نكون)18( ال�سوؤال الذي �سغل هذا 

ال�سرة  فن  ا�ستغال  دوافع  من  دافعا  وكان  الن�ض 

يف هذه الق�سيدة.

و ميكن اأن نقراأ حديث ال�سرة هنا على م�ستويني، 

اأفقيتها،  يف  ال�سرة  تتبع  هــو  الأول  امل�ستوى 

بنيتها  يف  ال�سرة  تتبع  هــو  الــثــاين  وامل�ستوى 

ما  �سرة  الأول  امل�ستوى  نقراأ عرب  العمودية حيث 

كان، ونقراأ عرب امل�ستوى الثاين �سرة الإمكان. 

يف �سرة ما كان – ورغم جمازية ال�رشد- يلت�سق 

الراوي باملكان والزمان وما رافق احلدث/ اأحداث 

الرحلة احلياتية من ا�ستثناءات �سنعت من ال�سارد 

حلظة  يغلف  لغويا  كائنا  �ــســاعــرا/   /

بالفعل  الدنيوي  الفعل  وحلظات  امليالد 

الواقعي   / اليومي  يغيب  الــذي  الكالمي 

ب�سكل ما اأو يلب�سه حلة املجازي / حمتمل 

كائن  الب�رشي  الكائن  حيث  التحقق، 

ا�ستعاري ورمزي » اإنه رمزي بكل املعاين 

التي ميكن اأن حتيل عليها كلمة رمز. فهو 

يختلف عن كل الكائنات الأخرى من حيث 

قدرته على التخل�ض من املعطى املبا�رش 

واإعادة  وحتويله  فيه  الفعل  على  وقدرته 

جـــديـــدة«)19(  غــايــات  وفـــق  �سياغته 

الرتميز  رحلة  اإىل  وا�ستنادا  ال�سبب  ولهذا 

حالة  من  الإن�سان  قــادت  التي  ال�ساقة 

اإىل  ا�ستعاري،  غطاء  اأي  من  عار  عي�ض 

وجب  احلــايل،  الرمزي  الفائ�ض  حــالت 

التعامل مع املعنى باعتباره كيانا هاربا 

با�ستمرار من حالت التعيني املبا�رش لي�سكن الظل 

رقابة)20(  املنفلت من كل  الفعل  ورد  والال�سعور 

ولعل هاج�ض الهروب من التعيني هو واحد من اأكرب 

اأهداف �سرة تروى �سعرا وتالغب يف النفالت من 

اأن�ساقها ومرجعياتها : 

ولدت اإىل جانب البئر 

وال�سجرات الثالث الوحيدات كالراهبات)21( 

على  ر�سميا  تعيينا  امليالد  مكان  ال�سارد  عنّي 
ُ
ي ل 

ير�سمه  لكنه  الكال�سيكية،  الذاتية  ال�سرة  غــرار 

�سعريا يف الالمكان. حيث املاء والطبيعة اخلا�سعة 

يوجد بيت الراوي، ورغم وجود اإحالت ن�سية ت�سي 
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املوت يف 

النهاية 

لي�ش م�شكلة 

اأ�شعب من 

م�شكلة احلياة 

نف�شها التي 

تعي�شها الأنا 

وترحل عنها 

حمملة بعبء 

اأ�شئلتها وثقل 

هواج�شها 
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مبكان امليالد احلقيقي ينحاز الن�ض كما نرى اإىل 

املكان املجازي الذي ينبني كما ي�ساء له قدر اللعب 

جتاوز  رمبا  اإنه  الطبيعة.  يف  وجد  كما  ل  اللغوي 

مار�سه  الذي  الأ�سل   / النواة   / القرية  تقليد مدح 

الإن�سان  مبكان  الحتفاء  اإىل  دائما  ال�سرة  كتاب 

»المــرباطــوري«  املكان  ي�سكل  ل  حيث  العميق 

حلما، بل على العك�ض من ذلك اأجمل الأوطان هي 

ولعل  اإن�سانا.  فيها  الإن�سان  يكون  التي  تلك  فقط 

من  انتقال  هو  امل�سمى  الوطن  دال  من  التخفيف 

هوية  بطاقة  �سار  الذي  ال�سعري  املدلول  هيمنة 

ل�ساعر فل�سطيني مثل حممود دروي�ض ون�سقا عنيفا 

له  والذي  النا�ض،  بقية  مثل  الإن�سان  ال�ساعر/  اإىل 

يوؤنبها هاج�ض  تلقائية ل  اأخرى  واأحالم  اآخر  قلق 

�سلطة  من  ال�سارد  يفر  وكما  الوطنية.  امل�سوؤولية 

العائلي  ال�سم  �سلطة  من  يفر  التاريخي  املكان 

تاأكيدا على الهوية النكرة التي حتررنا من �سعورنا 

ول�سعورنا اجلمعي ومتنحنا فر�سة عي�ض كينونة 

خمتلفة :

ولدت بال زفة ول قابلة 

و �سميت با�سمي م�سادفة 

و انتميت اإىل عائلة م�سادفة )22(

نحويا  ل  بعائلته  بالتعريف  اإذا  ال�سارد  يرغب  ل 

عن  والدفاع  املقاومة  �سعر  فمرحلة  تاريخيا،  ول 

الهوية الأبوية اأخذت كل �سباب ال�ساعر، لكن جتربته 

م�ساءلة  بعد  اآخر،  بعدا  اأخذت   - اجلدارية  – ومنذ 
لي�ض  اآخر،  منظور  من  الهوية  يف  والبحث  الثابت 

هو املنظور الوطني اأو القومي بل املنظور الفل�سفي 

بني  والباطني،  العلني  بني  احلاد  ال�رشاع  ففي   «

الظاهر واخلفي، الفل�سفة والأدب واقعان يف دوامة 

كاأن الواحد منهما مينح الآخر الدافع الأويل الذي 

لأن  متوا�سلني«)23(  ورد  اأخذ  يف  حركته  يطلق 

بفكرة  طريقته-  على   – م�سغول  منهما  واحد  كل 

الفل�سفي  يجعل  الن�سغال  هــذا  ومثل  »احلقيقة« 

لل�سعري،  بالن�سبة  هاما  ثقافيا  مرجعا  دائما 

وعد  هناك  مطلقة،  غر  احلقيقة  كانت  و»مهما 

باحلقيقة/  الوعد  هذا  ومثل  كاملة«)24(  بحقيقة 

احلقيقي  الدافع  هو  احلقيقة  مع  الوهمي  املوعد 

لإعادة ال�سوؤال با�ستمرار. يف البدء قال دروي�ض يف 

»بطاقة هوية«:

�سجل اأنا عربي 

ورقم بطاقتي خم�سون 

واأطفايل ثمانية 

وتا�سعهم �سياأتي بعد �سيف )25(

وهم  ع 
ّ
�سي

ُ
ي اأو  ي�سيع  احلياة  الق�سة/  ختام  ويف 

حقيقة  وت�سيع  العائلة  فُتنّكر  القوم  اإىل  النتماء 

املعرفة بالأنا. 

ميالد  احلياة/  ميالد  هناك  ق�سة  �سرة/  وككل 

الرغبات،  ت�سابك  ـــداث/  الأح تكاثر  ثم  الق�سة، 

التواجد  اأزمة  الأزمــة،  كينونة  يف  اأخرا  والوجود 

�رشد  يجعل  مما  �سيء،  بكل  الثقة  يعدم  نحو  على 

ممكنة  كحقيقة  بال�سدفة  يرتبط  الرحلة  تطورات 

الن�ض  املنطقي. و�سي�ستغل  اأو كفل�سفة متنطق غر 

هذه الإمكانية ال�رشدية لروي ما يبدو لل�سارد اأنه 

يندرج �سمن الأحداث الرئي�سة يف الق�سة، يقول : 

اأن  كانت م�سادفة  دور مبا كنت/  اأي  لي�ض يل   -

اأكون / ذكرا...  

- كان ميكن اأن ل اأكون / كان ميكن اأن ل يكون 

اأبي / قد تزوج اأمي م�سادفة/ اأو اأكون مثل اأختي 

التي �رشخت ثم ماتت )26(

اأنا احلي يف حادث  اأكون/  اأن   - كانت م�سادفة 

املدر�سية/  رحلتي  عن  تاأخرت  حيث  البا�ض/ 

اأقــراأ  كنت  عندما  واأحــوالــه/  الوجود  ن�سيت  لأين 

املوؤلف فيها/  الليل ق�سة حب/ تقم�ست دور  يف 

ودور احلبيب - ال�سحية/ فكنت �سهيد الهوى يف 

الرواية/ 

واحلي يف حادث ال�سر)27(
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-ول دور يل يف النجاة من البحر/ اأنقذين نور�ض 

اآدمي/ راأى املوج ي�سطادين وي�سل يدي )28(

-جنوت م�سادفة : كنت اأ�سغر من هدف ع�سكري 

ال�سياج/ وخفت  تتنقل بني زهور  واأكرب من نحلة 

من  زمن  على  وخفت  ــي/  واأب اإخوتي  على  كثرا 

وعلى  اأرنبي/  وعلى  قطتي  على  وخفت   / زجاج 

وخفت  العالية/  امل�سجد  مئذنة  فوق  �ساحر  قمر 

على عنب الدالية/ يتدىل كاأثداء كلبتنا.../ وم�سى 

ذكرياتي  نا�سيا  حافيا،  به/  وم�سيت  بي  اخلوف 

للغد-/  وقــت  الغد-ل  من  اأريــد/  عما  ال�سغرة 

اأم�سي/اأهرول/ اأرك�ض/ اأ�سعد /اأنزل/ اأ�رشخ...../ 

  / هناك  من  اختفت  الذئاب  اأن  حظي  ح�سن  ومن 

م�سادفة اأو هروبا من اجلي�ض )29(

-كان ميكن اأن ت�سقط الطائرة/  بي �سباحا، 

 ومن ح�سن حظي اأين نوؤوم ال�سحى/ فتاأخرت عن 

موعد الطائرة )30(

تقطع  اأن  امل�سي/  يف  اأبطاأ  كنت  لو  ميكن،  -كان 

البندقية ظلي/ عن الأرزة ال�ساهرة )31(

- كان ميكن، لو كنت اأ�رشع يف امل�سي،/ اأن اأت�سظى 

واأ�سبح خاطرة)32( 

ما  �سرة  ت�رشد  التي  املقاطع  /اأهــم  بع�ض  هــذه 

كان من حياة مواطن /�ساعر، ولعل ما يخيم على 

اأحداث هذه ال�سرة هو التعر�ض امل�ستمر للموت ثم 

النجاة با�ستمرار ل�سبب اأو لآخر : النجاة من الغرق، 

حــادث  مــن  النجاة  البا�ض،  ــادث  ح مــن  النجاة 

ومبعنى  الع�سكرية،  الأهداف  من  النجاة  الطائرة، 

اآخر النجاة من كل ممكنات املوت التي يتعر�ض لها 

الإن�سان يف كل مكان. لقد كان ال�سارد منذ امليالد 

للموت.  فقط  وجــد  وكاأنه  املــوت  مع  موعد  على 

وتنبني ال�سرة يف هذا املنحى على يومية الأفعال 

الأحــداث  على  فقط  الرتكيز  رغم  اأي�سا  وعاديتها 

النهاية وجد  للموت. يف  اأكيدة  مقدمة  ت�سكل  التي 

تاأخر  �سدفة  ال�سدفة،  بفعل  حيا  دائما  ــراوي  ال

ان�سغل بقراءة عمل  البا�ض لأنه قارئ/عا�سق  عن 

عاطفي، وكاأن احلب اأقوى من املوت، �سدفة تاأخر 

عن الطائرة لأنه تاأخر يف النوم �سباحا ويح�سل 

ذلك اأي�سا لعا�سق يق�سي الليل متاأمال... اإلخ. 

ما  كان  ما  �سرة  لل�سرة،  اخلطي  الوجه  هذا  اإن 

الفرد  تاريخ  من  ال�سعر  ينزلق عربها  عتبة  اإل  هو 

الذاتي اإىل تاريخ الإبداع » ذلك الختفاء : الدخول 

اإىل غرفة اللغة حيث ومن داخل العمل بالأ�سود اأو 

الأ�سود  ال�سيء  ذلك  يتبدى  الأ�سود  العمل 

�سواد حربه/ عتمة  )33( وهو يف   « للغة 

دللته يدعو القراءة اإىل تبيي�سه يف �سواد 

ال�سرة  الن�ض عمودية  اآخر متليه يف هذا 

اأو ما اأ�سميه ب�سرة الإمكان، ليعانق �رشد 

غادامر  بتعبر  اأو  الن�ض  هاج�ض  ال�سرة 

»�سيء الن�ض« حيث القلق كل القلق متعلق 

بالأنا يف بحثها عن اأناها وكافة ممكنات 

وجودها.

كان ميكن األ اأكون م�سابا/ بجن املعلقة 

اجلاهلية/ 

�سمالية/ ل تطل  الدار كانت  بوابة  اأن  لو 

على البحر/ 

لو اأن دورية اجلي�ض مل تر نار القرى/ تخبز الليل 

لو اأن خم�سة ع�رش �سهيدا / اأعادوا بناء املتاري�ض/ 

لو اأن ذاك املكان الزراعي مل ينك�رش/ رمبا �رشت 

زيتونة/ اأو معلم جغرافيا/ اأو خبرا مبملكة النمل 

اأو حار�سا لل�سدى )34( 

وهي  لــوجــوده،  اأخــرى  احتمالت  الـــراوي  ي�رشد 

العمق  يف  ت�سكل  ثم  ومن  مريحة  تبدو  احتمالت 

حلم ال�سرة،يتمنى الراوي لو كان �سيئا/زيتونة اأو 

التفكر/  حمنة  من  بريئا  جغرافيا  /معلم  موظفا 

التفل�سف اأو خبرا مبملكة النمل/ خبرا ع�سكريا/

املعلقات  بجنون  له  �ساأن  ل  �سناعيا  زراعــيــا/ 

وحد�ض ال�سعر وقلق الكتابة يف عامل »ل ت�سكل فيه 
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التلفظ احلامي  لكنها  راأي  الكلمة جمرد تعبر عن 

ت�سر  وحينما  كليته«)35(  يف  الوجود  حلقيقة 

الغاية من الكالم هي هذه، وحينما ي�ستحيل حتديد 

احلقيقة ذاتها، ل يبقى ل�ساحب الكلمة يف الن�ض 

جغرافيا  معلم  اأو  حجرا  يكون  اأن  �سوى  حلم  من 

اأن  ال�سكان دون  والت�ساري�ض وعدد  الأمكنة  يحدد 

يكون معنيا مب�سكلة الوجود حياة اأو موتا. 

حظ  الوحي  الوحي/  يحالفني  ل  اأن  ميكن  كان   

الوحيدين/ اإن الق�سيدة رمية نرد/ على رقعة من 

ظالم/ ت�سع، وقد ل ت�سع/ فيهوي الكالم/ كري�ض 

على الرمل )36(

ال�سعر  الوحي/  ال�ساعر حمظوظا بنعمة  لو مل يكن 

الوعي  م�سكلة  هي  كلها  امل�سكلة  الو�سع،  لتغر 

هذا  طبيعة  ومن  والفل�سفي  ال�سعري  ال�سوؤال  بقيمة 

الأ�سياء  اإىل  ال�سخ�ض  منظور  يحور  اأنــه  الوعي 

اإن�سانية  عن  بحثها  يف  ال�سرة  فتعيد  والقيم، 

م�سادفات  جمموعة  الثوابت.  يف  النظر  الإن�سان 

خارجا  �ساعرا  ال�ساعر  جعلت  /تاريخية  مكانية 

الن�ض  الأدوار احلياتية املمكنة، وجعلت  عن بقية 

يوؤرخ  الق�سية( لي�سر ن�سا  خارجا عن )ن�سو�ض 

بفعل  )دائما  منه  ناجية  املوت،  ل�سرة هاربة من 

ال�سدفة(.

4- املوت احتفال / الوجود حبا :

منا،  واحــد  كل  �سغل  الــذي  الــوجــودي  ال�سوؤال  اإن 

وفرغ منه كل واحد منا اإما باإجابة دينية حا�سمة، 

بدل  للتفكر  وم�سيعة  ــدا  زائ عبثا  باعتباره  اأو 

اإىل قول �سعري  عي�ض احلياة، يتحول عند دروي�ض 

كثيف اللغة يتق�سد ال�سوؤال الفل�سفي، ويطرح جدل 

من  ال�سخرية  ال�سخرية،  من  بكثر  القدر  ال�سدفة/ 

ن�ض  لكن  اأي�سا،  املــوت  هــول  ومــن  احلياة  هــول 

»لعب الرد« مع ذلك ل يغفل ال�سخرية من املوت 

املجاين الذي ي�سميه الإن�سان حينا »جهادا« وحينا 

اآخر »بطولة وطنية« ويف كثر من الأحيان ل يعي 

هذا الإن�سان اأنه م�سخر للموت عبثا :

متحفا  بلد/  يف  احلقل  منحدر  �سار  وم�سادفة 

من  هناك/  ماتت  اجلند  من  األوفا  لأن  للهباء.../ 

 : يقولن  اللذين/  القائدين  عن  دفاعا  اجلانبني، 

حريريتني  خيمتني  يف/   الغنائم  وينتظران  هيا. 

من اجلهتني..../ ميوت اجلنود مرارا ول يعلمون/ 

اإىل الآن من كان منت�رشا )37(.

املنت�رش  خــا�ــرشون،  كلهم  الن�ض  مبنطق  اجلنود 

املجاين،  للموت  وجــدوا  كلهم  واجلنود  واملنهزم، 

وهم  بانتظارهم،  حبيبات  تركوا  جميعا  لأنهم 

قتلون... وهذه اأي�سا اأقدار �ساخرة. 
ُ
يقتلون لكي ل ي

مل ل نرتك املوت ونتجه �سوب احلب فوحده ق�سية 

ت�ستحق املوت. يقول دروي�ض يف ن�ض بعنوان »عدو 

م�سرتك« : »مت�سي احلرب اإىل جهة القيلولة. ومي�سي 

املحاربون  متعبني....  �سديقاتهم  اإىل  املحاربون 

من اجلانبني يقولون كالما مت�سابها بح�رشة من 

اإل  يدركون  فال  اجلانبني  من  القتلى  اأما  يحبون. 

متاأخرين، اأن لهم عدوا م�سرتكا هو: املوت«)38( 

واحلرب،  احلب  جرب  الذي  ال�سارد  يخل�ض  كاأمنا 

يف  واملــوت  احلياة  الوجود،  يف  والغربة  الوجود 

احلياة، الهوية باملفهوم الأبوي ال�سارم والالهوية 

باملفهوم املعا�رش الذي مينحك كل اأ�سناف الهوية، 

ب 
ّ
غي

ُ
اإىل حقيقة واحدة يف عامل ا�ستفزازي يح�رش لي

العميقة،  الإن�سان  هوية  احلب  كون  وهي  ماهيته، 

املمكن  الوحيد  عدمه  ال�سادقة،  الوحيدة  كذبته 

عدو  املوت  املنت�رشة.  امل�سرتكة  التحقق، معركته 

اجلميع واحلب انت�سار الأعداء، ون�ستطيع اأن جنرب 

�سعادة الحتفال باملوت اإذا ا�ستطعنا اأن نعي�ض لذة 

خّل�ض الإن�سان من ثقل الوجود 
ُ
املوت حبا. اإن ما ي

اإل  معناها  جتد  ل  والأنــا  حبا،  الوجود  هو  حرة 

عندما ترى اإىل الآخر باعتباره اأي�سا اأناها :

ول�ست اأنا من اأنا الآن اإل/ اإذا التقت الثنتان :

اأنا، واأنا الأنثوية.)39(
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درا�سات



59

01 مدر�شة فرانكفورت: مفهوم النقد ومهمة الفل�شفة:

 لي�ض من املمكن تناول فكرة الأ�سول النقدية ملدر�سة فرانكفورت دون الإحاطة 

ذلك  النقدية(.  )بالنظرية  الأملانية  الفل�سفة  تاريخ  �سمي يف  الفكرية ملا  بالأ�س�ض 

للتاأمل  اأ�سا�سيا  مكونا  النقد  من  جعلت   )Nietzsche(نيت�سه اإىل   )Kant(كانط منذ  اأنها 

الفل�سفي، اإذ يعترب الكثر من الباحثني يف ن�ساأة وتطور مدر�سة فرانكفورت اأن »هذا 

الجتاه الفكري قد اأخذ على عاتقه مهمة نقد املمار�سة الدميقراطية داخل املجتمع 

الراأ�سمايل من خالل ف�سح الهيمنة الال مبا�رشة ملوؤ�س�سات الدولة على م�سار تطور 

لردع كل حماولة جذرية  »العقالنية«  الديناميات  والك�سف عن  الوعي اجلماعي، 

متتلك طاقة الرف�ض«.)1( 

مفهوم النقد ومهمة الفل�شفة، 

هربرت ماركيوز م�صائال:

»كانـط« »هيجل« »مارك�ض«

ناقد واأكادميي من اجلزائر

اأحمـــد عطار

الطريق  فتح  به  يراد  اإمنا  كانط،  منذ  االأملاين  النقدي  الرتاث 

اأمام ت�شريح الدولة وباملقابل نقد العقل بو�شفه ارتهانا كليانيا،



Théo� الــنــقــديــة  الــنــظــريــة  م�سطلح  ظــهــر  )لــقــد 

ن�رش  عندما  ن�سوجا  اأكـــرث  ب�سكل   )rie critique

درا�سة   1937 عــام   )Horkheimer(»هوركهامير«

النقدية«،  والنظرية  التقليدية  »النظرية  بعنوان: 

فبني اأن اتخاذ م�سافة نقدية اإزاء ما هو موجود هو 

بني  حا�سمة  تفرقة  مير  هوركها  اأقــام  مييزها،  ما 

النموذج  املعرفة،  لكت�ساب  اأ�سا�سيني  منوذجني 

ارتبط  الــذي  ال�سكل  التقليدية  النظرية  هو  الأول 

باملناهج الو�سعية وحماولة تقليد مناهج 

العلوم الطبيعية، اأما النظرية النقدية فهي 

ال�سبغة  على  توؤكد  ذلك  من  العك�ض  على 

�سانعا  الإن�سان  وجتعل  للعقل  النقدية 

من  يخلو  ل  باأ�سلوب  التاريخية  لظروفه 

النقد امل�ستمر فيقول: »اإن النظرية النقدية 

فهي  برمتها  الفل�سفة  تــراث  على  حتافظ 

لي�ست فر�سية ما للبحث ت�سهد ب�سالحيتها 

ينف�سل  ل  عامال  بل  القائم  النظام  يف 

خلق  �سبيل  يف  التاريخي  املجهود  عن 

ومللكاته... الإن�سان  حلاجات  مالئم  عامل 

تهدف اإىل حترير الإن�سان من القيود التي 

هوركهامير  ويق�سد   ،)2(» عليه  جتثم 

واملارك�سية  للفرويدية  الفل�سفي  بالرتاث 

فرانكفورت  »اأن مدر�سة  ذلك  باخل�سو�ض، 

الطاقة  م�ستوى  على  املارك�سية  ك�سف  اأعــادت  قد 

على  املنهجية  وقدرتها  فيها  الكامنة  النقدية 

التي  الإيديولوجية  الأغــالل  عن  بعيدا  التحليل، 

البروقراطية  املمار�سات  خــالل  مــن  بها  كبلت 

اإعادة  اآخر  مبعنى  ال�سلطة«)3(،  ورجــال  لالأحزاب 

لكن  نقديا،  فهما  باعتبارها  املارك�سية  اإحــيــاء 

وال�ستعانة  »الــدوغــمــاركــ�ــســي«  اخلــطــاب  خـــارج 

للنظرية  دروبا جديدة  فتح  الذي  النف�سي  بالتحليل 

عنها  غنى  ل  منهجية  باأدوات  اأمدها  فهو  النقدية، 

فاأ�سبح يف خدمة  لالإن�سان،  النف�سي  البعد  فهم  يف 

هذا  من  الغاية  ما  لكن  الجتماعية،  النف�سانيات 

التوظيف النقدي؟. 

اإن النظرية النقدية تاأخذ منحى خا�سا يف املعرفة، 

تعريف  اإعــطــاء  يتم  اأن  ميكن  ل  »فــاإنــه  ذلــك  ومــع 

درا�سته  يف  هوركهامير  ي�سر  كما  لها  ا�ستباقي 

لأ�سباب  والعائلة(  )ال�سلطة  التمهيدية  النظرية 

املجتمع  يف  الكليانية  الدينامية  الطبيعة  تك�سف 

التي يجب على علم الجتماع النقدي اأن ياأخذ علما 

بها«)4(، فتاأ�سي�ض »علم اجتماع نقدي« مبني على 

التحليالت املارك�سية، والرتاث النقدي الأملاين منذ 

كانط، اإمنا يراد به فتح الطريق اأمام ت�رشيح الدولة 

وباملقابل نقد العقل بو�سفه ارتهانا كليانيا، وطرح 

اأ�سئلة ملحة مثل:

الأنوار مبيالد جمتمع �سلمي  ملاذا ف�سل حلم ع�رش 

اأكرث حتررا وتقدما وانتهى احللم بحربني عامليتني؟ 

املجتمع  وانتهى  ال�سوفييتية  الثورة  ف�سلت  ملاذا 

ال�ـــســـرتاكـــي، الــــذي كـــان يــعــد بــغــد اأفــ�ــســل اإىل 

تعقيدا  الأكرث  ال�سكل   ،)totalitarismes( التوتاليتارية 

للعنف املمار�ض من قبل املجتمع على اأع�سائه؟. 

ل  النقدية  للنظرية  اجلوهرية  الأ�س�ض  فهم  اأجل  من 

والفل�سفية  الفكرية  اخللفية  ا�ستعرا�ض  من  لنا  بد 

التي قامت عليها، بالعودة اإىل الأب املوؤ�س�ض للرتاث 

النقدي األ وهو »اإمانويل كانط«)E.Kant(، الذي يتخذ 

النقد عنده مفهوما جديدا يتعني على النحو الآتي:

حدود  تقييم  يحاول  ايجابي  جانب  من  1-النقد 

احل�سية،  التجربة  نطاق  يف  اإمكاناته  ومدى  العقل، 

وهو تقييم هدفه الدفاع �سد نزعة هيوم الرتيابية.

نقديا  تقييما  يت�سمن  �سلبي  جانب  من  2-النقد 

ويف  التجربة،  اأ�سوار  جتاوز  يحاول  حينما  للعقل، 

امليتافيزيقية  الفل�سفة  تهافت  يبني  املعنى  هذا 

باإمكانية معرفة ما  التي كانت تعتقد  الكال�سيكية، 

به  الن�رشاف  و�رشورة  املح�سو�سة،  الظواهر  وراء 

الوحيد  ال�سيء  فهي  واملجتمع  احلياة  م�ساكل  اإىل 

الذي ميكن اأن نعرفه بعقولنا، لقد ا�ستفاد هوركهامير 

اخليال  مفهوم  اإىل  اإ�سافة  للنقد  كانط  مفهوم  من 
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Imagination- كمفهوم له عالقة بالنقد، لكن بتغير 

وا�سح، فاإذا كان اخليال عند كانط هو ملكة تتو�سط 

ي�سبح  يكاد  فاإنه  العملية،  وامللكة  العقلية  امللكة 

الروؤية  بها  تتحقق  منفردة  ملكة  هوركهامير  عند 

الثورية للم�ستقبل، حترير الإن�سان من رباط الواقع. 

هل  الفل�سفة،  ووظيفة  مبهمة  اإذا  الأمــر  يتعلق   -

على  اللغوية،  والرتاكيب  الألفاظ  حتليل  وظيفتها 

من  والــعــديــد  املنطقية  الو�سعية  ت�سور  ح�سب 

الفل�سفة  لت�سبح  املعا�رشة؟،  الفل�سفية  التوجهات 

واألفاظها  مفاهيمها  وحتليل  اللغة  اإي�ساح  هي 

يربز  الوظيفة  ــذه  ه ــول  ح تراكيبها !،  وفح�ض 

ماركيوز،  وهربرت  فرانكفورت  مدر�سة  احتجاج 

للفل�سفة  مــاركــيــوز  يحمله  الـــذي  »فــالعــرتا�ــض 

املعا�رشة ينق�سم اإىل جانبني: الأول فل�سفي، والثاين 

اجتماعي، فهو يتاأ�سف على اأن الفل�سفة الجتماعية 

ودمج  تكييف  اإعادة  الوحيد  هدفها  جعلت  احلالية 

النا�ض، فتنزع منهم القدرة على القيام بنقد عقالين 

للم�سمون الجتماعي« )5(، وهي بذلك تقر بالإطار 

الجتماعي كاأنه م�سلمة اأو بديهة ل تنق�ض!، عند هذا 

احلد يقوم موقفه، حيث جند »اعرتا�سات ماركيوز 

اأبعد من  يف »الإن�سان ذي البعد الواحد« ذهبت اإىل 

الحتجاج على النظام الجتماعي، لقد اعتقد كذلك 

التي  الفل�سفة  خا�سة  املعا�رش،  الفل�سفي  الفكر  اأن 

الأمريكية  املتحدة  والــوليــات  اإجنلرتا  يف  ت�سود 

النقد.«  �سفة  اإىل  وتفتقر  القبول،  طابع  حتت  ترزح 

اأن  دون  وكالمه  املجتمع  لتتبع  تر�سخ  لأنها   )6(

تاأخذ بعدا نقديا منه، يف حني كانت الفل�سفة دائما 

ت�ستنفر الوعي، وتنبهه من خطر اخت�ساره اإىل وعي 

جامد، اإذن هو يرف�ض »ا�ستقالة الفل�سفة« وحتولها 

اإىل اآلة ل�رشح وتو�سيح اللغة. 

ل يف�سل ماركيوز بني الفل�سفة والواقع فهو يهدف 

الفل�سفية  املفاهيم  لأكرث  الواقعي  الأ�سا�ض  لك�سف 

جتريدا، فقد ل تك�سب هذه املفاهيم املجردة معناها 

احلقيقي اإل بارتباطها ب�سياق العالقات الإجتماعية، 

امل�ستقل  التلقائي  التطور  فكرة  مطلقا  نفيا  وينفي 

العام  التغر  ذلك  اإىل  تطورها  يرجع  بل  للفل�سفة، 

الذي عرفته املجتمعات الب�رشية، اأي عرب ديالكتيك 

نقدي، فكل فكر اأ�سيل، �ساأنه �ساأن الفل�سفة لبد له، 

اإن�سان  من  فما  النقد،  اإىل  اخلطوة  هذه  يخطو  اأن 

ي�ستطيع اأن يفكر حقًا اإذا مل يجرد وينقد انطالقًا مما 

هو معطى، اإذا مل ي�سع الوقائع مو�سع ت�ساوؤل، اإذا مل 

يربط الوقائع بالعوامل التي �سببتها، اإن القدرة على 

الفكر  الواقع هي حياة  التفكر يف جتاوز 

بالذات والربهان على اأ�سالته.

املهمة  اأن  �سبق  ما  كل  من  ون�ستخل�ض 

للفل�سفة �ستكون مهمة نقدية، ول  الأخرة 

مكان تقوم عليه اإل بالعودة اإىل جوهرها 

الأ�سيل، فلطاملا كانت الفل�سفة حلظة نقدية 

للواقع الإن�ساين، فنقد ما هو كائن يوؤ�س�ض 

كونه  الفل�سفي،  لل�سوؤال  عمقا  الأكرث  البعد 

الوجود كما  يدخل يف حوار وم�ساءلة مع 

الطور  يبقى  فال�سلب  اأمامنا،  هو معرو�ض 

العادي  التفكر  بني  متايز  لكل  الأ�سا�سي 

الفل�سفي، حيث يعترب حمرك لكل  والتفكر 

اإبداع خالق، ول ميكن ح�رشها يف جمال 

بل  امليتة،  اللغوية  الدرا�سات  من  �سيق 

على الفل�سفة ال�ستفادة من تطورات العلوم 

لتعرية  املتعني  الوجود  يف  والنخراط  الإن�سانية، 

مواطن ال�ستالب احلا�سل فيه، وك�سف عنف ال�سلطة 

الفكر  كان  لقد  وال�سيطرة،  الهيمنة  واإ�سرتاتيجيات 

ما  داح�سا  يكون،  اأن  يجب  ما  اإىل  تطلع  يف  دائما 

هو كائن، وكان النقد جذوة التفكر التي ل تنطفئ.

 مل ترث الفل�سفة املعا�رشة اإل مراث كانط النقدي 

النقدية  للحظة  اأ�س�سوا  اأ�ساتذة  ثالث  اأمام  وقامت 

للفكر املعا�رش هم: نيت�سه-مارك�ض-وفرويد، ولعل 

العامل امل�سرتك بني هوؤلء هو البعد النقدي لفل�سفتهم، 

فنقد نيت�سه للعقالنية الغربية كونها لي�ست امل�سر 

اأفالطوين ل تنم عن  اختيار  واإمنا  للغرب،  املحتوم 
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»الإن�سان  مبيالد  نيت�سه  حلم  كما  اليوناين،  احللم 

املتفوق« املتحرر، عرب احلكيم امل�رشقي »زراد�ست« 

من  يهزاأ  العقل،  امل�سمى  ال�سنم  هذا  من  يهزاأ  الذي 

مارك�ض  نقد  اأما  وعقالنيته،  م�سيحيته  من  الغرب 

و�ستتوا�سل  ــرث،  اأك تف�سيل  اإىل  فيحتاج  وفــرويــد 

يحمل  عندما  ماركيوز  مع  كذلك  النقدية  امل�سرة 

واملجتمع  املزيفة،  الدميقراطية  نقد  عبء 

اإن  الغربية،  املركزية  ونقد  ال�ستهالكي 

على  التاأكيد  هو  لفل�سفته  اخلفي  اخليط 

يف  ي�سطدم  العقل  اأن  هي  عميقة  فر�سية 

واأن  العقل،  مملكة  �س�ساعة  مع  م�سرته 

مرورا  اأفالطون  منذ  الغربية  النطولوجيا 

تربر  مل  وهيجل   )René Descartes(بديكارت

اإل وجود نوع معني من العقلنة ال�سيا�سية 

من  الكثر  فيها  تهم�ض  والجتماعية، 

امللكات الذهنية مما �سبب نهاية امل�رشوع 

عاملتني  بحربني   )Aufklarüng( ــواري  الن

مدمرتني اأثبتت حمدودية العقل. 

»ملتزمة«،  تكون  اأن  الفل�سفة  على  لهذا 

هو  لي�ض  قائم  هو  ما  اأن  على  بالتاأكيد 

اأن  الفل�سفة  التي على  اللحظة  احلقيقة، بل 

اأن يكون  اإىل ما يجب  تن�سدها هي التطلع 

)التجاوز(، وفتح الوجود الإن�ساين على كل 

النقد،  اأين ل �سلطة تعلو �سلطة  اإمكانياته، 

الأداتي ل�سالح عقل منفتح  العقل  لينتهي 

والتوا�سل  الأبعاد،  وتعدد  واخليال  احل�سا�سية  على 

بني الذات والآخر، وداخل الذات نف�سها.

يربز  والعلم  للفل�سفة  املراجعة  فعل  خــالل  مــن 

ويف  املعا�رش،  الفكر  يف  النقد  مكانة  ماركيوز 

فل�سفة  على  م�ستندا  احلــداثــي،  باملجتمع  عالقته 

النفي الهيجلية التي وجد فيها املرجعية الأ�سا�سية 

يرى  فهيجل  املعا�رش،  الفكر  ومبادئ  اأ�س�ض  لنقد 

ينطوي  الوعي  وهو  األ  للعقل  املبا�رش  الوجود  »اأن 

يف  القائمة  املو�سوعية،  املعرفة  حلظتني،  على 

هذا  على  واإ�ستنادا  �سالب«)1(،  ك�سد  مواجهتها 

الت�سور الهيجلي اأراد ماركيوز نقد وتفكيك املجتمع 

مغلقا«،  »جمتمعا  باعتباره  املعا�رش  ال�سناعي 

فزيادة على قدرته يف اإجها�ض حماولة العرتا�ض 

عليه، ميلك كذلك القدرة على توظيف جميع طاقات 

لغاياته  والنف�سية  اجل�سدية  املعا�رش  الإن�سان 

املادية، فهذا املجتمع ميار�ض عنفا من نوع خا�ض، 

اإذا ما عرفنا العنف مع »ارندات«  باأنه ل�سيء اأكرث 

اأن  لل�سلطة«)1(، فبدل من  بروزا  الأكرث  التجلي  من 

تكون التكنولوجيا قوة حتريرية يف خدمة الإن�سان 

املعا�رش اأم�ست عقبة يف وجه التحرر، بتحويله اإىل 

اأداة، وعقله اإىل عقل اأداتي يخدمانها. 

2- هيجل ومفهوم النقد:

 ،)Hegel( هيجل  اإىل  بنا  ماركيوز  كتابات  تعود 

اأنه  حيث  النقد،  ملفهوم  الأ�سا�سي  واملنظر  املقعد 

�ساير النظرية الكانطية يف البداية قبل اأن ينتقدها، 

اإىل م�سائل  النقد،  اأرحب من  اإىل ف�ساء  ويتجاوزها 

يف  تتج�سد  احلرية  اأن  معتربا  واملجتمع،  ال�سيا�سة 

لذاته  الإن�سان  حتقيق  اأو  التاريخ،  يف  الروح  حتقق 

يف املجتمع، وكل هذا ل يتحقق اإل باجلدل )الإثبات، 

النفي/ الرتكيب..(.

فكرة ال�سلب اأو النفي )Négation(، حتتل مكانة كربى 

اأو ال�سعور  يف فل�سفة هيجل، فال �سبيل لفهم الوعي 

اأن  مبعنى»  لذاته(  )اإنكار  ديالكتيكية  بطريقة  اإل 

مبا�رشة  هي  كما  نافية  حركة  باعتباره  اجلدلية 

فري�سته  الوعي  وقع  �سيء  لأنها  اأول،  للوعي  تظهر 

ال�سلب  ففكرة  نف�سه«)7(،  عليه  وجوده  يتوقف  ول 

الفكرة  اإىل  الــواحــدة  الفكرة  من  النتقال  ت�سغل 

الق�سية  اإىل  املوجبة  الق�سية  من  لها،  امل�سادة 

ال�سالبة )الوجود واأل وجود، الت�سابه واملغايرة( اإن 

ال�سالب يف نف�ض الوقت موجب، »وقد اأو�سح هيجل 

هذه التناق�سات وطورها ولكن ق�سد التوفيق فيما 

بينها يف الأخر �سمن مرجع روحي اأعلى، فهيجل 
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بطرحه للروح املطلق كواقع اأعلى قد حترر من تلك 

اأ�سبح  فيها...فلقد  نف�سه  كانط  و�سع  التي  الورطة 

واقع  يف  التناق�سات  ا�ستمرار  اأمام  اإيجابيا  هيجل 

الوجود الب�رشي«)8(. لكن ما املغزى من هذه العودة 

املاركيوزية لهيجل؟

تظهر  ماركيوز  اأعمال  كل  �سنة1941بداأت  ويف 

بالجنليزية وكان اأهمها »العقل والثورة«، كعر�ض 

نقدي للو�سعية املنطقية، ومواجهتها بتفكر قائم 

ال�سائدة  النزعة  هذه  اأ�سول  وزعزعة  الرف�ض،  على 

العقل  كتابه  ماركيوز  ي�ستهل  املعا�رش،  الفكر  يف 

والثورة)Raison et Révolution( بالكلمات التالية: »األف 

هذا الكتاب...ل يف اإحياء هيجل، بل يف اإحياء ملكة 

القدرة  األ وهي  ال�سياع،  عقلية يخ�سى عليها خطر 

التفكر  عــدو  فال�سلب  ال�سلبي«)9(،  التفكر  على 

الدغمائي لأنه ميثل قوة العقل التوا�سلية املنفتحة، 

الطابع  اإحياء  اأخذ ماركيوز على عاتقه مهمة  لهذا 

عن  والك�سف  الفل�سفة  يف  النايف(  )التفكر  ال�سالب 

تناق�سات الواقع.

اإن وجود هذا العن�رش للنفي داخل الفكر هو يف راأي 

نف�سه،  الفكر  تطور  على  ال�سمان  وماركيوز  هيجل 

بل  ذهنية،  عملية  جمرد  لي�ض  هيجل  عند  فال�سلب 

هو كذلك عملية يف الواقع، فال�سرورة هي الوجود 

بني  تقابل  بوجود  نقول  اأن  يكفي  ل  كما  الواقعي، 

اأن  ن�سيف  اأن  يجب  واإمنـــا  وال�سلبي،  اليجابي 

اأو  احلياة  يف  ظاهرة  فكل  الآخر،  يف  يبدو  كالهما 

التاريخ ل تقوم منعزلة قائمة بذاتها، اإمنا لبد من 

من ظواهر  عداها  ما  على  متوقفة  قائمة  ت�سورها 

اأو-املجموع- الذي تنت�سب  –الكل-  مرتبطة بذلك 

ال�سلبي،  للتفكر  حامل  الديناميكي  فالعقل  اإليه، 

ينفي  اأي  مراحل،  يف  النفي  عرب  املجتمع  يحرك 

النفي نف�سه، فتنبثق  الكيان املوجود ليعود وينفي 

�سورة جديدة للوجود و�سكل جديد للعقل واحلرية، 

عند هيجل  كذلك   )Négation( ال�سلب  ي�ستعمل مفهوم 

مبعنى الرف�ض والإنكار، لقد اعترب ماركيوز ال�سلب 

جوهر الهيجلية وقانون الفكر والوجود يف اآن واحد، 

فكيف ميكن الربط بينهما؟. 

نحتا  الهيجلية  لالأ�سول  املاركيوزي  الرجوع  منح 

الذي   )Concept de Négation(النفي ملفهوم  جديدا 

جانبه  ففي  والرف�ض،  ال�سلب  به  يق�سد 

النظري يعني به النقد، ويف جانبه العملي 

هو  الأول  باملفهوم  فالنفي  التمرد،  هو 

حالة يف اجلدل ووظيفة عقلية معرفية، اما 

الثورة فهي انعكا�سه التطبيقي، لكن ما هو 

الأ�سلي الذي قدمه هيجل للنفي؟

 اإن هيجـل �سيـد جـزءا هـامـا مـن م�رشوعـه 

الروح«  الكبر يف»فينومينولوجيا  اجلديل 

يعد  ــذي  ال  )phénoménologie de l›esprit(

ككل  الفل�سفي  مذهبه  اإىل  املدخل  مبثابة 

بهوية  قوله  يف  يتجلى  فهو  النفي،  على 

املعرفة،  ونظرية  واملنطق  النطولوجيا 

»يف البداية تقبل هيجل الفر�سية الكانطية 

التي تقول اأن العامل يظهر لنا كما هو عليه 

لن العقل ينظمه بطريقة معينة، لكن بعد 

مدة يجد �رشورة يف معار�سة هذه الفكرة 

لكانط  بالن�سبة  نقطتني،  ب�سبب  الكانطية 

يبدو  كما  الواقع  بني  متايز  دائما  هناك 

احلقيقة،  يف  موجود  هو  كما  والواقع  لنا 

هي  كما  والأ�ــســيــاء  نــراهــا  كما  الأ�ــســيــاء 

موجودة«)10(، فهذه املقابالت ل تنم عن 

جوهر اجلدل، وتقل�ض مفهوم النفي.

 لهذا �سي�سر هيجل يف كتابه »علم املنطق« 

»اأنه ل ي�سح القول بان الوجود والعدم قد 

وجدا اأول ثم مل تلبث اأن وجدت ال�سرورة«، بل اإن 

التي  الأوىل  الكلية  العينية  احلقيقة  هي  ال�سرورة 

جمردتني  كحقيقتني  والعدم،  الوجود  منها  ينبثق 

متناق�ستني ناق�ستني، ولي�ست ال�سرورة هنا �سوى 

عملية التناق�ض مع ما يقرتن بها من �سلب، »الوجود 

يف نظر املنطق اجلديل م�سار من خالل املتناق�سات 
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الذاتي  بــني  التوحيد  هــذا  ــع  واق كــل  تطور  يحدد 

واملو�سوعي اأو هوية الفكر مع الواقع «)11( حاول 

به هيجل حل مراث كانط من الثنائيات املنطقية 

عرب  التق�سيم  يحدد  »هيجل  والــ�ــســورة،  كــاملــادة 

الأزواج املتعار�سة، الروح واملادة، النف�ض 

احلتمية،  احلرية  الفهم،  ــان  الإمي اجل�سد، 

والوجود،  الت�سور  وجــود،  والــال  الوجود 

التعار�سات  ــذه  ه الــالتــنــاهــي،  تناهي 

متناهية  تاريخية  جتليات  يف  تتمظهر 

�سكل  فهي مرت عرب  احل�سارة،  تطور  عرب 

التفكر  واحل�سا�سية،  العقل  بني  التعار�ض 

متعلق  هــذا  كــل  اآخــر  مبعنى  والطبيعة، 

الذاتية  على  املت�سكل  الكلي  باملفهوم 

املطلقة واملو�سوعية املطلقة «)12(.

اإن املنطق اجلديل يرف�ض �سكلية و�سورية 

الوقت  نف�ض  وينتقد يف  الأر�سطي،  املنطق 

وتقبلها  الواقع  يف  التجريبية  انغما�ض 

القائمة  فاحلقائق  معطى،  هو  كما  اإيــاه 

الآن، ل متثل اإل حلظة من جتربة الإن�سان 

لزيف  النــخــداع  يجوز  فــال  التاريخية، 

�سكونيتها، اأي ما هو كائن لي�ض هو احلقيقة 

النهائية، وهنا تظهر فكرة ال�سلب التي هي 

املحور الأ�سا�سي داخل الديالكتيك، بل هي 

قلبه الناب�ض، وتدل عنده اإىل حركة تت�سم 

اأ�سا�سا باأنها الرف�ض والتجاوز ملا هو قائم بالفعل 

وال�سعي اإىل تركيب اأف�سل، وهكذا فاإن فل�سفة هيجل 

�سالبة ونقدية يف نف�ض الوقت، تتداخل فيها النزعة 

للواقع، بل  اإىل جتاوز  الدعوة  الثورية املتمردة مع 

للمخطط  لكن» هل ميكن  للثورة،  الرف�ض متهيد  اإن 

الهيجلي اأن ينطبق اأم ل على احلياة الواقعية؟ هي 

اإ�سكالية اإمربيقية، �سوؤال ل يطرحه ماركيوز اإطالقا 

اإنه يقبل بهذه الفكرة من دون نقد، ويقبل املقاربة 

التي ي�سعها هيجل مع العامل الواقعي، وهنا ن�سر 

فكيف   ،)13(» لهيجل!  ماركيوز  تاأويل  م�ساألة  اإىل 

يحل ماركيوز هذه الإ�سكالية؟

امل�رشوع  حتليل  لي�ض  الإحالة  هذه  من  الهدف  اإن 

الهيجلي، فهذه مهمة اأ�سعب من اأن نحيط بها هنا، 

اأنبنى  الــذي  اخل�سب  النقدي  الطابع  اإظهار  واإمنــا 

عليه اجلدل، من حيث اأنه �سعى حثيثا لبلوغ احلقيقة 

عن طريق اجلدل ال�سالب، واعتبار ال�سلب قوة خالقة 

بني  ماركيوز  »ويــربــط  معا،  والفكر  الــوجــود  يف 

اجلدل  يف  املحركة  القوة  باعتباره  ال�سلب  مفهوم 

وبني مفهوم النقد عند هيجل...فال يكتفي ماركيوز 

انه  بل  ال�سلب،  على  النقدي  الطابع  هذا  باإ�سفاء 

ي�سفي عليه طابعا ثوريا راديكاليا فرى يف القدرة 

الزائفة  الثقة  لزعزعة  اأ�سا�سا  ال�سلبي  التفكر  على 

التي ي�سعر بها الإن�سان العادي يف موقفه الطبيعي 

حيال ذاته وحيال عامل الوقائع «)14(.

النايف  البعد  هيجل  فل�سفة  يف  ماركيوز  وجد  لقد 

الثورية،  والنزعة  العقل  بــني  الفعال  واللــتــقــاء 

املجال  يف  تغر  لتحقق  الدائم  النتقال  باإمكانات 

الفكرية  الأ�سكال  تلك  »اإن  والجتماعي،  ال�سيا�سي 

ال�سلبي،  الفكر  متثل  القائم  العامل  تناق�ض  التي 

يتحكم يف  الذي  املبداأ  النفي هي  اأو  ال�سلب  و�سلطة 

املميزة  ال�سفة  هو  والتناق�ض  املفاهيم،  تطور 

للعقل..«)15(.

ثورية  قوة  العقل  من  يجعل  اأن  ا�ستطاع  هيجل  اإن 

اإمكانات  فتح  خــالل  مــن  جــديــدة،  لــعــوامل  خالقة 

الو�سعية  الفل�سفة  �سد  الإن�ساين،  للوجود  وا�سعة 

الوجود  العقل قوة حمافظة، تتقبل  التي جعلت من 

اإىل تفكر ايجابي تر�سخ  كما هو موجود، م�ستندة 

املنطق  جلانب  ماركيوز  ا�ستغالل  اإن  لأوامره،  فيه 

لل�سرورة  كمحرك   )La logique dialectique( اجلديل 

ديناميكي  واقعي  تطبيق  هو  الب�رشية  التاريخية 

لتحقيق الوثبة، اأو بتعبر �سيا�سي حلظة الثورة، اأي 

وال�سلب  املاركيوزي  ال�سياق  ح�سب  املطلق  النفي 

اعترب  هذا  على  وبناء  الهيجلي،  التعبر  حد  على 

ماركيوز املثالية الأملانية باأ�رشها حركة حتريرية، 
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ولحظ اأن هناك ارتباطا ع�سويا بني الروح املثالية 

الهيجلية والثورية الرومان�سية الأملانية.

عند هذا احلد ينتقل ماركيوز اإىل مارك�ض، فال �سبيل 

الذي  »التمرد«،  بالثورة  اإل  احلقيقي  التحرر  لهذا 

يعلن عن نف�سه بقول ]ل[ للعبودية، اأو كما عرب عن 

الإن�سان  »ما  بقوله:   )A.Camus( كامي«  »اآلبار  ذلك 

األف  الذي  العبد  ]ل[..اإن  يقول  اإن�سان  اإنه  املتمرد؟ 

تلقي الأوامر طيلة حياته يرى اأن الأمر اجلديد غر 

اأن  مثال  تعني  اإنها  »الال«  هذه  فحوى  فما  مقبول، 

الأمور ا�ستمرت اأكرث مما يجب واإنها مقبولة اإىل هذا 

احلد ومرفو�سة فيما بعده«)16(.

ل نق�سد بهذه الإحالة للوجودية اأي نوع من املقاربة 

مع فل�سفة ماركيوز، بل جمرد تقاطع حول مفهوم 

للتغير الجتماعي  النفي، وخطورة تال�سيه كفكرة 

يف ع�رشنا، يقول ماركيوز: »فكرة خلق تغير نوعي 

وتتال�سى...وعندما  تتبدد  الراأ�سمايل  املجتمع  يف 

غائبة  الأ�سا�سية  الجتماعي  التغير  عوامل  تكون 

يف  نف�سه  على  النقد  ينكفئ  ومنعدمة،  الأنظار  عن 

قوقعة التجريد«)17(.

3- جتربة ال�شتلهام من مارك�ش وحماولة املجاوزة:

خا�سة  املارك�سية  للنظرية  نقدية  قراءات  �ستنطلق 

يف  ال�سرتاكية  للثورات  املتكررة  الإخفاقات  بعد 

اأوروبا )كاملانيا وهنغاريا( وهذه املراجعة اهتمت 

ذاتي)مراجعة  كنقد  بالتطبيق،  النظرية  بعالقة 

تقف  امل�ستوى  هذا  وعلى  التقليدية(،   jاملارك�سية

لوكات�ض  كتاب  ففي  وكــور�ــض،  لوكات�ض  حماولة 

المتدادات  على  يوؤكد  الطبقي«  والوعي  »التاريخ 

مع  بداأت  نقدية  نظرية  كونها  للمارك�سية  النظرية 

التي  النقدية  للطريقة  املبا�رش  والمــتــداد  كانط، 

تظهر  حيث  وفخته،  لكانط  بنقده  هيجل  اأ�س�سها 

الهيجلية،  يف  كامنة  وهــي  املارك�سية  بو�سوح 

املثالية،  للجدلية  قلب  هو  املادية  اجلدلية  فجوهر 

اأي طرح ق�سية الرباك�سي�ض)Praxis( والتغر التاريخي 

الثوري، اأما كور�ض يف بحثه »املارك�سية والفل�سفة« 

الو�سع  تفكك  التي  النقدية  بالقوة  فيهتم   1923

متاما  نف�سها،  املارك�سية  بها  ينتقد  بل  القائم، 

التوتر  لتو�سيح  نقديتها  من  لوكات�ض  ا�ستفاد  كما 

لديه  تبقى  ما  اأهم  كونها  واملمار�سة،  التنظر  بني 

للمارك�سية،  الفل�سفية  واملراجعات  التنقيحات  من 

الفكري  امل�سار  عن  يبتعد  فلم  بلوخ«  »ارن�ست  اأما 

اإىل ماركيوز و�سيبلغ  النقدي الذي بدا مع لوكات�ض 

للراأ�سمالية  نقدية  كاآلية  ذروتــه  هابرمار�ض  مع 

ال�سوفياتي،  ال�سرتاكي  النمط  ومعه  املعا�رشة، 

و»انطالقا من ذلك يرى بلوخ وجوب ا�ستفادة ك�سف 

تع�سفية،  واقعية  كل  �سد  نقدي  ك�سالح  املارك�سية 

النقد �سد الراأ�سمالية اجلديدة و�سد النمط ال�سرتاكي 

اإىل  �سيقدمه  الــذي  والإ�سهام  ال�سوفياتية«)18( 

املارك�سية  نقد  هو  التقليدية  املارك�سية  النظرية 

الإن�سانية،.....  املارك�سية  حل�ساب  الأرثوذك�سية 

فكيف ن�ستفيد من املارك�سية كمعول للنقد؟

اأ( الفعالية النقدية املارك�شية:

ولج  التي  الرئي�سية  اجل�سور  بع�ض  مــد  ميكننا   

ماركيوز من خاللها اإىل املارك�سية كنظرية نقدية، 

الديني  النقد  من  مارك�ض  حتول  منذ  يتتبعها  حيث 

نقد  واإجنلز  هو  اأخذ  حينما  الجتماعي،  النقد  اإىل 

للدين وطوراه نحو   )Feuerbach(»بوير« و»فيورباخ«

نقد اأكرث جذرية، وجعاله يتخطى من نقد الدين اإىل 

وال�سيا�سية،  الجتماعية  والظروف  القت�ساد  نقد 

الإن�سان وترى يف نف�سها  بل نقد كل �سلطة ت�ستغل 

يف  برومثيو�ض  بقول  مارك�ض  ي�ست�سهد  احلقيقة، 

الآلهة«   جميع  اأكــره  »اأنــا  الآلهة»  على  انتفا�سته 

وي�سيف لهرم�ض خادم الآلهة »تاأكد اأنني لن اأ�ستبدل 

اأبقى  اأن  اأف�سل  اإنني  البائ�ض،  مب�سري  عبوديتك 

مكبال يف هذه ال�سخرة على اأن اأكون خادما اأمينا 

برومثيو�ض  اأن  مارك�ض  يرى  لهذا  »لزو�ض...«)19(، 

و�سهدائها  الفل�سفة  تاريخ  قدي�سي  اأنبل   )Prométhée(
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كونه ثار ومترد على �سلطة امل�ستغل. 

بالطبقة  مرتبطا  نقدا  املارك�سي  النقد  يكون  بذلك 

حيث  النفي،  عن  املعرب  ال�سوت  كونها  امل�ستغلة 

حيز  ومــن  املمار�سة  اإىل  الفكر  من  النتقال  يتم 

النقد النظري اإىل الثورة، لهذا يجب » ال�ستيالء على 

حيث  من  الربوليتاريا،  قبل  من  ال�سيا�سية  ال�سلطة 

فالنقد   ،)20(» املجتمع  تنظيم  لالإعادة  و�سيلة  هو 

الواقع، بل كل  املارك�سي ل يكتفي بف�سح �سلبيات 

نوع من الغرتاب املادي اأو الفكري حتى واإن ت�سكل 

هذا الغرتاب على م�ستوى فكري اأو عقائدي، حيث 

يرى اأن: »فيورباخ هو الوحيد الذي �سيقدم م�ستوى 

ويقدم  الهيجلية،  اجلدلية  نحو  النقدي  التحليل  من 

الكبر  الفعل  اإن  املجال،  هذا  يف  جليال  اكت�سافا 

لفيورباخ هو:

الدين  اإل  لي�ست  الفل�سفة  اأن  اأظهر  اأنــه  على   -1

املو�سوع على �سكل اأفكار مطورة عرب الفكر: ولي�ست 

اإل مظهر اآخر من مظاهر الوجود املغرتب لالإن�سان 

النقد  موجة  ومتتد  مذنبة«)21(.  كذلك  فهي  لهذا 

للراأ�سمالية، فيعتني  الإن�ساين  الواقع  اإىل  املارك�سي 

الجتماعية  الظروف  بني  املعقدة  ال�سالت  بتعرية 

والأفكار ال�سائدة يف ع�رش معني، اإن منهج اجلدلية 

العمياء  القت�سادية  القوى  �سيطرة  يك�سف  املادية 

على مفا�سل املجتمع، كما تتج�سد هذه ال�سيطرة يف 

األ وهي الدولة،  اأعلى هيئة يف الوجود الجتماعي 

التي متثل الطبقة العليا » فالدولة كما حللها مارك�ض 

هي اأداة �سيطرة طبقة على اأخرى بوا�سطة جهاز قمع 

وموظفي  البولي�ض  ورجــال  الع�سكريني  من  موؤلف 

طبقة  تفوق  على  للحفاظ  اإل  ت�ستخدم  الإدارة...ل 

ال�ساحقة  ال�سعب  اأكرثية  الربجوازية على  اأقلية هي 

معرب  الثوري  العمال  طبع  ولذلك  الربوليتاريا،  اأي 

عن اإرادة الكادحني امل�سممة على تاأ�سي�ض دولة ل 

طبقية فيها،..حتني �ساعة احلرية، ول يبقى من مربر 

لوجود الدولة «)22(.

التالية  بالنقاط  اخلــروج  ميكن  العر�ض  هذا  وبعد 

حول اآلية قراءة ماركيوز لهيجل ومارك�ض:

نقدية  كنظرية  املارك�سية  توظيف  ــرشورة  �  -1

الإن�سان  جعلت  عمالنية  فل�سفة  كونها  للراأ�سمالية، 

قادرا يف كل حلظة على اأن يغر و�سعه »اأن ي�سبح 

اإمكاناته  لكل  حتقيق  اأي  عليه«،  هو  ملا  خمالفا 

تقييد  هو  فالإيجاب  احلرة،  ماهيته  جت�سيد  بدافع 

يفهم  ل  ثم  ومــن  لالإن�سان،  الفعلية  لالإمكانيات 

الوجود الإن�ساين اإل يف حركته امل�ستمرة. 

املارك�سية،  من  اإن�سانية  نزعة  ا�ستنباط  ميكن   -2

الأوىل  الكتابات  يف  خا�سة  التحرر  اإىل  تهدف 

ملارك�ض كـ»خمطوطات 1844«. 

اأن  03- هناك امتدادات بني هيجل ومارك�ض، ولو 

مارك�ض رف�ض ب�سكل �رشيح املنهج الهيجلي، ففي 

ر�سالة اإىل كوغلمان يقول: »اإن طريقتي يف ال�رشح 

مثاليا،  هيجل  بينما  ماديا  مادمت  هيجلية  لي�ست 

جدلية  لكل  الأ�سا�سي  ال�سكل  هي  هيجل  جدلية  اإن 

ولكن بعد تعريتها من �سكلها ال�سويف فقط وهذا هو 

بال�سبط ما مييز طريقتي«)23(، وي�سيف كذلك: »اإن 

طريقتي الدياليكتيكية من حيث اأ�سا�سها ل تختلف 

ب�سورة  وتناق�سها  بل  وح�سب  هيجل  طريقة  عن 

فاإنها عملية تفكر... اإىل هيجل  مبا�رشة وبالن�سبة 

فالديالكتيك يقف على راأ�سه عند هيجل بينما ينبغي 

اإيقافه على قدميه«)24(، �سوى اأن هذا الت�رشيح لن 

يثني عزمية ماركيوز، فيقدم مفهوما لل�سلب مقاربا 

عن  مييزه  الوقت  نف�ض  يف  واملارك�سية،  للهيجلية 

كل من ال�سلب الهيجلي واجلدل املارك�سي، »فياأخذ 

ال�سلب عند ماركيوز معنى النفي الكلي ال�سامل ملا 

هو  ما  يعار�ض  فهو  الوجود،  يف  اأمامنا  قائم  هو 

حقيقي مبا هو واقعي، اأي كل ما هو واقعي فيجب 

تخطيه بوا�سطة النفي«)25(.

م�ستويني  بني  الرابط  اخليط  هي  ال�سلب  فكرة  اإن 

للتحليل، م�ستوى العالقة بني كتاب »فينومينولوجيا 

الروح« و»املخطوطات« من جهة، والربط بني كتاب 

اأخــرى،  جهة  من  و»املخطوطات«  ــال«  امل »راأ�ــض 
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يف  الفل�سفي  التنظر  بني  العالقة  تبيني  اأتاح  مما 

»املخطوطات« والتطبيقات والتحليلية القت�سادية 

لنظريته  اأعطى  »مارك�ض  كون  املــال«  ــض  »راأ� يف 

قاعدة  على  اأول  اأ�س�سها  اأن  بعد  اقت�سادية  قاعدة 

من  كبر  اإىل حد  ماركيوز  قلل  لقد   ،)26(» فل�سفية 

التي  الأ�سول  اأن  واعترب  بينهما،  الأ�سا�سية  الفروق 

هيجلية،  اأ�سول  هي  املارك�سي  اجلــدل  منها  نبع 

اإ�سفاء  هو  املحاولة،  هذه  كل  من  وا�سح  والهدف 

باإظهار  الدياليكتيكية،  املادية  على  مثالية  �سبغة 

نزعتها الإن�سانية، وعرب اإعطاء قراءة نقدية لأ�سول 

يالئم  ما  وفــق  بنائها  واإعـــادة  اجلدلية،  املــاديــة 

الع�رش، لتاأ�سي�ض نظرية اجتماعية نقدية.

ال�سلبي)داخل  والديالكتيك  النقي�ض  مفهوم  يف  ب( 

املجتمع(:

 مل تواجه املارك�سية اإ�سكالية على امل�ستوى النظري، 

بل �سيظهر عدم تطابق لهذه النظرية على الواقع، اأين 

حتقق  عدم  من  حالة  »لينني«  منظريها  ابرز  واجه 

فيها  واجــه  واملجتمع،  التاريخ  حركة  يف  اجلــدل 

الديالكتيك )يف الدولة كما يف الواقع الجتماعي/

خا�سة الراأ�سمايل( تاأزم مريب، وا�ستع�سى فيه »نفي 

العمل؟«  ال�سهر »ما  ال�سوؤال  اأن طرح  النفي«، فكان 

»النحبا�ض  لذلك  ا�ستحالة جتاوز عملي  فيه  وبدت 

الذي  الثوري«  »الن�سداد  اأو   )Blocage(»التاريخي

واأخذ  العامل،  يف  الثورية  احلركة  منه  تعاين  كانت 

ي�سر  ل  التاريخ  باأن  ي�سعرون  احلركة  هذه  رجال 

بال�سورة املارك�سية )امل�ستقيمة( املنتظرة، فنبوءة 

مارك�ض حول نهاية الراأ�سمالية مل تتحقق!!

وب�سبب هذه الثغرات، التي زعزعت اأو�سال التحليل 

�سعيد  على  ظهرت  والتاريخ،  للمجتمع  املارك�سي 

يف  النظر  لإعــادة  جــادة  حمــاولت  الفل�سفي  الفكر 

مفهوم »اجلدل« نف�سه، وبالتحديد يف مفهوم »نفي 

النفي«، ولعل اأ�سهر واأهم حماولة، هي تلك التي قام 

بها تيودور اأدورنو يف كتابه »الديالكتيك ال�سلبي« 

)1966(، فما ت�سوره للم�ساألة؟

 لقد جرت العادة منذ الفل�سفات القدمية اإىل مارك�ض 

على النظر اإىل اجلدل على اأنه منهج متحرك 

ي�سر بالفكر نحو التغير. وملا قنن هيجل 

والنفي  الإثبات  ثالثية  �سمن  املنهج  هذا 

بعده  ومــن  نف�سه،  هــو  ــد  اأك النفي  ونفي 

حلظة  اأهمية  على  خا�سا  تاأكيدا  مارك�ض، 

حلظة  بو�سفها  الرتكيب،  اأو  النفي،  نفي 

الإثبات  بني  التناق�ض  تتجاوز  اإيجابية 

والنفي، اإىل حلظة اأعلى وهكذا... لقد انتهي 

»نفي  ح�سول  يف  الت�سكيك  اإىل  اأدورنـــو 

احلالة  هذه  عن  احلديث  قبل  لكن  النفي«، 

هي  قبلها  حلظة  لتحليل  ماركيوز  يعيدنا 

فكرة النقي�ض، فماذا يق�سد بها؟

يف الكثر من الأحيان يفهم النقي�ض على 

انه �سد ال�سيء، لكن لي�ض هذا هو املق�سود 

اجلديل  املنهج  لغة  يف  »النقي�ض«  بلفظ 

ل  الأ�سياء  اإىل  ينظر  الــذي  )الديالكتيك( 

انف�سال  بع�سها  عن  انف�سالها  خالل  من 

ارتباط بع�سها مع  »مطلقا، بل من خالل 

تنتهي  عالقات  جدلية،  بعالقات  بع�ض 

يتجاوزهما  ثالث  �سيء  اإىل  بالنقي�سني 

منهما.  ب�سيء  يحتفظ  الوقت  نف�ض  ويف 

هو  اجلدلية  العالقات  جمــال  يف  واملهم 

تقدما  »دائما«  ميثل  النقي�سني  نتاج  اأن 

بالن�سبة اإىل الطرفني الذين يدين بالوجود 

لهما. وهذا هو معنى »التجاوز«، ويعرب عنه 

اجلدلية  اللغة  ويف  »الرتكيب«،  بـ  اأحيانا 

الفل�سفية ي�سمى »نفي النفي«. فنحن ننطلق 

يف تعاملنا مع الأ�سياء من »اإثبات« �سفة 

اأو حكم لها.

الثالثية  هــذه  اأن  قلنا  كما  ـــو  لدورن تبني  ولقد 

»ال�سحرية« الهيجلية )الإثبات والنفي ونفي النفي( 

بقي  التي  املعا�رشة  املجتمعات  على  تنطبق  ل 

بقيت  ولذلك  النفي،  نفي  اإىل  يرقى  ل  فيها  النفي 
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جترت  التكنولوجيا،  العقالنية  بــروز  منذ  هي  كما 

واقعها الذي مل يخرج عن ال�رشاع لأجل اإبقاء احلال 

»املغلق«  النظام  فيها  بقي  اإذ  عليه،  هو  ما  على 

معه  ارتبط  الفرد  لأن  تغير(.  بدون  جتاوز،  )بدون 

�سنم  عبادة  »�سمت  يف  ف�سادت  حيوي،  ب�سكل 

املال«j والإنتاج يف هذا ال�سدد يقول ماركيوز »اإن 

الإنتاجية �سرتتد على الفرد، لت�سبح هي ذاتها اأداة 

للهيمنة العاملية«)27(.

اإطار  يف  املو�سوع  يف  خا�ض  قد  اأدورنــو  اأن  ومع 

كان  ال�سلبي«  »اجلدل  مفهوم  فاإن  جتريدي  فل�سفي 

–ول يزال- يجد �سنده وتربيره يف التطورات التي 
ال�سعيد  على  الع�رشين  القرن  يف  العامل  عرفها 

اأدورنو  اأن  القت�سادي والجتماعي والفكري. ومع 

مل يجزم بـ»نهاية نفي النفي« فاإن ماركيوز حاول 

ي�سمى  اأن  ميكن  ما  اأو  النــغــالق  لهذا  حل  اإيــجــاد 

امل�سكلة  لهذه  ــل  واحل الربوليتاريا«،  »ا�ستقالة 

ال�سيا�سية مبتكر، يريد ماركيوز اأن نتحرر من عقال 

املعقولية ال�سائدة عرب اإدخال مفهوم النقد، ومفهوم 

»املخيلة  دخول  فبعد  املخيلة،  هو  له  حمايث  اآخر 

ونطلب  واقعيني  نقول(..لنكن  اأن  ال�سلطة.)ميكن  يف 

على  اخلروج  يف  لي�ض  احلل  اإذن  امل�ستحيل«)28(. 

تعقله  العقل  يتعقل  اأن  يف  هو  بل  اإزالته،  اأو  العقل 

»نقد العقل ذاته«، اأو ينور العقل تنويره، عن طريق 

حتريك ال�سلب بداخله.

4 - ماركيوز ومفهوم نقد املجتمع املعا�شر:

وتت�سح مما �سبق مكانة النقد يف الفل�سفة الأملانية 

مما  خا�سة،  فرانكفورت  مدر�سة  وداخــل  عامة، 

اأع�سائها  على  تاأثراتها  عن  البحث  اإىل  يدفعنا 

ملفهوم  الت�سور  هذا  لكن   ،jماركيوز وباخل�سو�ض 

اأهمية،  عنه  يقل  ل  اآخر  مبفهوم  ملزما  جنده  النقد 

اإىل  فقط  اإرجاعها  ميكن  ل  التي  النفي  فكرة  اإنها 

عليها  مار�ض  ماركيوز  اإن  بل  الهيجلي،  الن�سق 

اخل�سو�سية  طابع  اأ�سفت  وحتــويــرات  تعديالت 

فقط  ال�سالبة  الق�سية  معنى  يحملها  ل  فهو  عليها، 

الهيجلي، بل يدفع بها  كما هو موجود يف املنطق 

حتليالتها  اآخر  يف  بها  لي�سل  حدودها  اأق�سى  اإىل 

العظيم«،  »الرف�ض  اخلا�ض  مبفهومه  يقرنها  باأن 

النتائج  العظيم كت�سور نا�سج ترتب عن  فالرف�ض 

النظرية لفكرة النفي، التي ل حتمل عنده فقط معنى 

منطقي هو جتاوز الق�سية ال�سالبة فح�سب، بل حتمل 

كذلك حلظة يف النطولوجيا حني تتحرك ال�سرورة 

نحو مرحلة مغايرة للمراحل ال�سابقة، حينما تاأخذ 

الفكرة  تتبلور  اأيــن  واجتماعية،  تاريخية  اأبعادا 

النظرية اإىل واقع عملي يف �سورة التمرد، ولو اأنها 

تتلب�ض يف الكثر من كتاباته الوعي ال�سالب )القدرة 

ملكة  تقابل  واأحيانا  الواقع(،  جتاوز  على  العقلية 

العقل  يف  ا�ستعمال  الأكرث  اجلزء  اليجابي  التفكر 

الب�رشي، »وهكذا فاإن العالقة بني الفكر الديالكتيكي 

والواقع املعطى هي عالقة تناق�ض اأكرث منها عالقة 

تطابق«)29(.

يدعيها  التي  العقالنية  املمار�سة  ماركيوز  يعترب 

التفكر  فــر�ــض  �ــســوى  لي�ست  احلــداثــي  املجتمع 

الأو�ساع  لإبقاء  ال�سلبي،  التفكر  بدل  اليجابي 

تقليد  العقالين هو  الرت�سيم  ولعل  القائمة كما هي، 

حيث  هابرمار�ض  يورغن  تعبر  ح�سب  قدمي  غربي 

العقالنية  اأدرج »ماك�ض فيرب« مفهوم  فقد   « يقول: 

القت�سادية،  للفعالية  الراأ�سمايل  ال�سكل  �سمن 

النموذج الربجوازي للتبادلت ح�سب حقوق امللكية 

اأن  كما  للهيمنة.  البروقراطي  والنموذج  الفردية 

اإىل ميادين املجتمع  العقالنية ت�سر قبل كل �سيء 

الذي يخ�سع ملعاير القرارات العقلية«.)30( 

)يتبع البقية مبوقع املجلة بالنرتنت(
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والرواية  الق�سة  يف  ال�ستينيات  جيل  اإىل  )1937-2012م(  الب�ساطي  حممد  ينتمي   

امل�رشية الذي ي�سم كال من بهاء طاهر، وجمال الغيطاين، وخري �سلبي، و�سنع اهلل 

الت�سورات  بع�ض  يف  عنهم  يختلف  لكنه  القعيد،  ويو�سف  اأ�سالن،  واإبراهيم  اإبراهيم، 

اخلا�سة بالكتابة الق�س�سية. فلم يكن معنيا - مثل غره من اأبناء جيله- بفل�سفة اأو 

الفل�سفية  املقولت  ب�سّخ  يحتفي  منهم  البع�ض  كان  حيث  الرواية،  اجتماع  اأو  تاريخ 

والجتماعية يف الكثر من الق�س�ض والروايات �سواء يف اإطار البحث عن كتابة ق�س�سية 

واقعية اأو رمزية اأو حتى ت�سجيلية جديدة. لكن الب�ساطي كان اأقربهم اإىل طريقة اإبراهيم 

اأ�سالن الهادئة، املاكرة، يف العناية بتكثيف امل�سهد ال�رشدي، كما كان اأكرثهم براعة 

يف كتابة رواية حمبوكة اأو ق�سة متقنة تبداأ من ل �سيء، خ�سو�سا اإذا ا�ستعرنا عبارات 

.»The Craft of Fiction بر�سيلوبوك يف كتابه ال�سهر »�سنعة الرواية

 حممد الب�شاطي:

نحو �صردية مغايرة لكائنات الظّل

ناقد واأكادميي م�رشي

حممد ال�شحات

احليل  اأو  االأ�شاليب  اأو  اال�شرتاتيجيات  حتليل  اىل  الدرا�شة  هذه  تهدف 

»التاريخ«  مفهوم  مع  وق�ش�شه  الب�شاطي  رواية  بها  تعاملت  التي  الفنية 

التي  تعامال ينه�ش على ا�شتنطاقه وحماورته يف �شوء العالقة اجلدلية 

تتفاعل من خاللها الرواية امل�شرية اجلديدة مع الكثري من املقوالت..



بجدل  معنيًة  ورواياته  الب�ساطي  ق�س�ض  تكن  مل   

اأو  وال�سيا�سية  والجتماعية  الفل�سفية  النظريات 

من�سغلًة  كانت  بل  الــكــربى،  ال�رشديات  مناو�سة 

والعربي  املــ�ــرشي  الإنــ�ــســان  بطبيعة  بالأ�سا�ض 

والرتــبــاكــات  بالتناق�سات  املتخم  ــره  ــوه وج

باإن�سان  كتابته  ان�سغال  اإىل  اأق�سد  والالحتديدات، 

فو�سويته  و�سيخوخته،  �سبابه  جوهره،  يف  الظّل 

ذكورته  وحريته،  �سجنه  وموته،  حياته  ومثاليته، 

الب�ساطي  اإلخ. لقد كان  واأنوثته، قرويته ومدنيته،.. 

عّدة  ميتلك  باأنه  و�سفناه1  اأن  �سبق  راويــا  ميتلك 

حيث  من  خميف  راِو  الثقيل،  العيار  من  بالغية 

قدرته على احلكي املتدّفق املتوالد كانثيال ذاكرة 

�سهرزاد يف )األف ليلة وليلة(، كما كان ميتلك اأي�سا 

ماكينة �رشدية متجددة على الدوام، مقاومة لل�سداأ 

وعوامل التعرية.

بداأ  الــذي  ال�رشدي  الب�ساطي  م�رشوع  ل 
ّ
يتاأم من  اإن 

وال�سغار-  )الكبار  الأوىل  الق�س�سية  مبجموعته 

بلغت  حتى  مت�سارعًة  الأعمال  تتابعت  ثم  1968م(، 

والنقا�ض-1976،  )التاجر  هي  ــة  رواي ع�رشة  ــع  اأرب

]روايتان يف كتاب  املقهى الزجاجي والأيام ال�سعبة 

واحد[- 1978، بيوت وراء الأ�سجار- 1993، �سخب 

وياأتي   ،1998 الليل-  اأ�ــســوات   ،1994 البحرة- 

القطار- 1999، لياٍل اأخرى- 2000، اأوراق العائلة- 

 ،2005 الطبول-  دق   ،2004 اخلــالــديــة-   ،2003

فردو�ض 2007، جوع- 2007، اأ�سوار- 2008(، ف�سال 

وال�سغار-  )الكبار  هي  ق�س�سية  جمموعات  ت�سع  عن 

اأحــالم   ،1970 الثالث-  الطابق  من  حديث   ،1968

 ،1987 كان-  ما  هذا   ،1979 العمر-  ق�سار  رجال 

منحنى النهر- 1990، �سوء �سعيف ل يك�سف �سيئا- 

 ،2002 حمابي�ض-   ،1996 مغرب-  �ساعة   ،1993

يتابع  من  اإن  اأقــول   ..،)2003 قليال-  يلهو  ال�رشطي 

م�سار هذه الإ�سدارات املتالحقة �سوف يدرك اأن هناك 

التي  الق�س�سية  م�سرته  يف  البارزة  العالمات  بع�ض 

ميكن اختزالها فيما ياأتي:

اإىل كون بع�ض  اأق�سد  العالمات جمالية،  اأوىل هذه   -

الن�سو�ض قد مّثلت انحرافا جماليا وا�سحا يف كتابة 

الإبـــداع  خــارطــة  على  لــوجــوده  ود�ّسنت  الب�ساطي، 

راأ�ض  على  وياأتي  بقوة.  والعربي  امل�رشي  الق�س�سي 

)منحنى  املهمة  الق�س�سية  جمموعته  الن�سو�ض  هذه 

الق�س�سية  �رشديته  ر�سوخ  اأّكدت  التي   )1990 النهر- 

تاأّكدت  ثم  املتميزين،  العرب  الق�سة  كتاب  من  كواحد 

التي  اجلمالية  واملغايرة  الفّني  النحراف  هذا  قيمة 

 )1994 البحرة-  )�سخب  ــرة  الأث روايته  اأحدثتها 

عنه  ت 
ّ

عرب �رشدي  لنفجار  بداية  اعتباره  ميكن  التي 

رواياته الالحقة. وكالهما – »منحنى النهر« و»�سخب 

البحرة  عامل  جمالية  على  يتحرك  ن�ض   - البحرة« 

كائنات  و�سعية  متثيل  على  �رشديته  ويقيم  النائي، 

الظّل وت�سوير عامل املهم�سني والإن�سات اإىل اأ�سواتهم 

الق�سرة  الق�سة  ا�ستلهامه جمالية  الواهنة، ف�سال عن 

لغوية  واأ�ساليب  ناعمة  بتوّترات  امل�سحونة  املكّثفة 

متجددة ومثرة.

- ثاين هذه العالمات زمنية، اأق�سد اإىل كون الب�ساطي 

قد ا�ستطاع اأن ينجز جّل م�رشوعه الأثر برباعة ومهارة 

عك�ض  على  ال�ستني،  بلوغه  بعد  اأي  تقاعده،  بعد  لفتة 

لقد  ال�سن.  هذا  قبل  �سهرتهم  حققوا  الذين  جيله  اأبناء 

الب�ساطي يف اخلم�ض ع�رشة �سنة الأخرة وحدها  اأجنز 

روايــات  ت�سع   - عمره  من  ال�ستني  بلوغه  بعد  اأي   -

جمموعه  ما  اأ�سدر  اأنه  اأي  ق�س�سيتني.  وجمموعتني 

اأحد ع�رش كتابا يف خم�سة ع�رش عاما، اأي تقريبا مبعدل 

منتظم هو كتاب كل عام.

كل  تتجاوز  ل  حيث  نوعية،  العالمات  هذه  ثالث   -

رواية من روايات الب�ساطي، بداية من )�سخب البحرة( 

فوقها  اإما  �سفحة،  املائة  حدود  التحديد،  وجه  على 

ق�سة  كاتب  الب�ساطي– وهو  لقد عرث  بقليل.  اأو حتتها 

�سهاداته  بع�ض  يف  اعرتافه  حّد  على  بامتياز  ق�سرة 

زياراتي  تعّددت  مهما  بيتي،  »الق�سة  جــدا:  القليلة 

للرواية« - على �رشديته املكتنزة يف هذه احلدود من 

ال�سفحات ال�سيقة وامل�ساهد ال�رشدية امل�سغوطة التي 

اإىل  الق�سرة(،  )الرواية  النوفيلال  بجماليات  ت�ستعني 

اإعــادة  خاللها  من  النقاد  لبع�ض  ميكن  التي  الدرجة 
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در�ض رواياته عرب هذا املنظور اجلمايل والروؤيوي.

حياة  يف  للنظر  الالفتة  املفارقات  من  يكون  رمبــا 

الب�ساطي اأنه قد اأغلق على نف�سه جيدا، فلم يكتب املقال 

التي  اليومية  الأعمدة  ول  ال�سحافية،  املذكرات  ول 

اعتاد  كما  وهناك،  هنا  العربية  الدوريات  بها  تزدحم 

الالحقة،  والأجيال  جيله  اأبناء  من  الكثرون  يفعل  اأن 

مع  القول،  ميكن  بل  والرواية،  الق�سة  �سوى  يكتب  فلم 

كما   - ت 
ّ
ان�سب قد  قراءاته  اأغلب  اإن  الحــرتاز،  بع�ض 

على   – اأ�سدقائه  وبــني  بينه  نف�سه  هو  ح 
ّ
ي�رش كــان 

الأخرى،  الأدب  فنون  وبع�ض  حتديدا  والرواية  الق�سة 

حيث كان مفتونا بقراءة ال�رشد يف كل جتلياته عربيا 

ا  وعامليا. وعلى الرغم من ذلك كله، كان الب�ساطي جادًّ

يف  ا  حــادًّ والعربية،  امل�رشية  ال�سيا�سية  مواقفه  يف 

اآرائه النقدية، خ�سو�سا جتاه موؤ�س�سة الدولة امل�رشية 

البائدة واأجهزتها البروقراطية كافة، ف�سال عن موقفه 

وكانت  ال�سهيوين.  والغزو  الأمريكي  املــّد  من  احلــاد 

ردود اأفعاله تتجّلى دائما عرب الكتابة والكتابة وحدها 

– اإذا ا�ستعرنا عنوان الكتاب ال�سهر »الإمرباطورية ترّد 
حيث   -  »The Empire writes back بالكتابة

جمموعة  اأو  روايــة  باإ�سدار  دائما  اءه 
ّ
قــر يفاجئ  كان 

ق�س�سية جديدة هنا اأو هناك.

-2-

يبداأ النقد الأدبي حركته انطالقا من فّن »الق�سة«، اأما 

يتقدم  التاريخ  اإليها. ويف جمال  فينتهي  التاريخ  علم 

التحليل على الق�سة، اأما يف ممار�سة النقد فاإنه يتبعها. 

نهايًة  التاريخ  اإىل  بالن�سبة  يكون  ما  اأن  يعني  وهذا 

بداية  النقد  اإىل  بالن�سبة  يكون  �سوف  املعريف  للن�ساط 

�رشد  على  التاريخي  النقد  َكم 
َ

ح واإذا  العقلية.  العملية 

زمني ب�سيط، على �سبيل املثال، باأنه �رشد دقيق فاإنه ل 

يعامل حينئذ بو�سفه جمرد حكاية بل بو�سفه م�سدرا 

مزجها  يعيد  اأو  مبهارة  املـــوؤرخ  ميزجها  ملعطيات 

وهذه  جديدة.  متوالية  اأو  �سل�سلة  يف  اأخرى  مبعطيات 

تو�سيحي  اإطــار  اأي  اأو  الو�سف  اأو  ال�رشد  )اأو  الإعــادة 

اآخر( ملزج املعطيات يف �سل�سلة جديدة هي التي ت�سنع 

التاريخي  ال�رشد  بني  ق 
ّ
نفر اأن  ينبغي  وهنا  التاريخ. 

يحكيه  ــذي  ال املا�سوي  فاحلدث  احلكائي.  والــ�ــرشد 

اأو  اللحظية  للمعاي�سة  يخ�سع  ل  التاريخ  ي�رشده(  )اأو 

املعاينة الفعلية الآنية واإمنا هو حدث تنتظم موتيفاته 

ت�ستغل  ا�سرتجاعي  مبداأ  هو  الذي  التذّكر  ملبداأ  طبقا 

اأو  فردية  ذاكــرة  كانت  �سواء  الإن�سانية  الذاكرة  عليه 

جمعية. ومع ذلك، فكل ن�ض تاريخي يّدعي اأن ما يقوم 

هو   - وهنا«  »الآن  التاأريخ  حلظة  يف   - خ 
ّ
ــوؤر امل به 

بحيث  والأ�سباح،  املوتى  ا�ستح�سار  ي�سبه  ا�ستح�سار 

يكون مطابقا للحدث املعي�ض يف املا�سي، الأمر الذي 

وال�سدق.  اجلزم  بطابع  امل�سمار  هذا  يف  خطابه  َي�ِسم 

وعلى هذا، تقوم عالقة املوؤرخ بالقارئ على اأ�سا�ض من 

ا�سرتاتيجية الإقناع والتدليل باحلجة.

الدللة  قطعي  مقد�سا  ن�سا  تاريخ،  اأي  التاريخ،  لي�ض   

يتم �رشدها من وجهة  مادة حكائية  بل هو  والثبوت، 

يف  والربهان،  واملراجعة  للنق�ض  قابلة  بعينها،  نظر 

ل 
َّ
حني اأن ال�رشد احلكائي اخليايل هو ا�ستح�سار متخي

حلدث ما�ٍض، وخطابه هو حم�ض زعم وافرتاء، والأدب 

يف نهاية املطاف �رشب من �رشوب الكذب واللعب. اأما 

قارئ الأدب فيعرف جيدا، منذ البداية، اأن ما يقراأه هو 

جمرد خيال، وبذلك ل تقوم عالقة الأديب بالقارئ على 

اأ�سا�ض احلجاج العقلي والإقناع بل على اأ�سا�ض املواءمة 

ل وعامل القارئ الواقعي.
ّ
بني عامل الن�ض املتخي

 اإن ما تهدف اإليه هذه الدرا�سة هو حتليل ال�سرتاتيجيات 

رواية  بها  تعاملت  التي  الفنية  احليل  اأو  الأ�ساليب  اأو 

الب�ساطي وق�س�سه مع مفهوم »التاريخ« تعامال ينه�ض 

اجلدلية  العالقة  �سوء  يف  وحماورته  ا�ستنطاقه  على 

الرواية امل�رشية اجلديدة مع  التي تتفاعل من خاللها 

ال�رشديات  ف�ساء  يف  ترتدد  التي  املقولت  من  الكثر 

والأبوة  والعدل  وال�سالم  والتنوير  التحرير  عن  الكربى 

مقولت  من  ذلك  وغر  والوطنية،  والقومية  والهوية 

اأطلق عليها  واأمناط ب�رشية مفرت�سة  تنتجها جماعات 

كان  لقد  املتخيلة«2.  »اجلماعات  ا�سم  اأندر�سن  بندكت 

اأندر�سن يق�سد بذلك اأن جمرد اإطالق �سخ�ض اأو جمموعة 

»م�رش  قبيل  من  ها 
ّ

موج �سعارا  اأو  عبارة  اأ�سخا�ض 
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»اإفريقيا  اأو  للعرب«  العرب  ــرتول  »ب اأو  للم�رشيني« 

م�ساعر  ا�ستثارة  بهدف  للهنود«،  »الهند  اأو  لالأفارقة« 

الهوية ال�سوداء اأو احلمراء اأو النزعة الأفريقية اأو النعرة 

ت�سرتك  التي  اجلماعات  بع�ض  لدى  العربية  القومية 

معهم يف الإرث التاريخي اأو احل�ساري اأو الديني، ميكن 

يجتمع  اأن  النجاح يف  عوامل  الكثر من  له  يتحقق  اأن 

حتت لواء اأمثال هذه ال�سعارات اأنا�ض �سّتى قادمون من 

اأو الإثنية. لكنها  اأطراف العامل مدفوعون بدافع الهوية 

يف حقيقة الأمر »هوية �رشدية«3 ل تتحقق اإل مبمار�سة 

ال�رشد، رغم حتولت الزمان واملكان. وعرب ممار�سة هذه 

الثقافة  املرويات وتناقلها وذيوعها وهجرتها تتحقق 

العربي  فالتاريخ  ف�سائها.  يف  الب�رش  كل  يعي�ض  التي 

يف   - ي�سر  ل  خا�سة،  ب�سفة  وامل�رشي  عامة،  ب�سفة 

ال�ستينيات  كّتاب  اإىل  تنتمي  التي  املرويات  هذه  اأغلب 

وال�سبعينيات - �سعودا اإىل الأمام باجتاه خر الب�رشية، 

كما تفرت�ض ال�رشديات الكربى اأو كما تزعم ال�رشديات 

وحذوفات  انقطاعات  تعرتيه  تاريخ  هو  اإمنا  اجلليلة، 

ال�رشدية  جتعل  كثرة  ومنحنيات  والتواءات  وفجوات 

وق�ساياها  همومها  على  تنكفئ  املعا�رشة  العربية 

املحلية وتدخل يف نفق طويل ينتهي بها اإىل ما ميكن 

و�سفه باأنه »اأفول ال�رشديات العربية الكربى«.

اجلليلة،  ات 
ّ
املروي اأو  الكربى  ال�رشديات  عن  وبعيدا   

فقراء  من  الظّل  بطبقات  الب�ساطي  �رشدية  احتفت  فقد 

واأيتام  واأرامـــل  ال�سفاف  على  وعائ�سني  �سني 
ّ
ومهم

حواّف  على  يحيون  كانوا  من  وكل  وعوان�ض،  وعجائز 

راوي  ل 
َّ
حتو لقد  فتاتها.  على  ويقتاتون  املجتمعات 

الب�ساطي يف كثر من رواياته كـ»اخلالدية« و»اأ�سوات 

و»دّق  و»فــردو�ــض«  ــوع«  و»ج ــرى«  اأخ و»ليال  الليل« 

يّدعي  كان  راٍو  اأو  حمايد  راٍو  من  وغرها،  الطبول«، 

الباكرة، منذ روايته  اأغلب رواياته واأعماله  احلياد يف 

الزجاجي(  بـ)املقهى  والنّقا�ض(، مرورا  )التاجر  الأوىل 

و)�سخب  الأ�سجار(  وراء  و)بيوت  ال�سعبة(  ــام  و)الأي

ال�سوداء،  ال�سخرية  حّد  �ساخر  اء 
َّ
هج راٍو  اإىل  البحرة(، 

ينه�ض  زائفة  تراتبية  من  التهّكم  يف  متاما  ط 
ِّ
متور

ك ومفتَّت وعبثي اإىل اأق�سى حّد. عليها جمتمع مفكَّ

-3-

3-1 اأ�شوات الليل )1998(:

�شردية الأرامل

لعجائز  كربى  �رشدية  �سورة  ثمة  الليل(  )اأ�سوات  يف 

يطردون  طويلة   
ّ
ع�سي وبجوارهم  البيوت  عتبات  على 

بها ما يقرتب منهم من قطط وكالب، وهم م�ستغرقون 

يف غفوة وقد تهّدلت اأفواههم اخلالية من الأ�سنان. كما 

�سوف نرى اأي�سًا جماعة - من بينهم الراوي - تراقب 

ق�سة  يف  �سلبي  للحاج  الآخــر  )الوجه  ب�سيوين  احلــاج 

كان  حني  مغرب«4(  »�ساعة  جمموعة  من  »مبارزة« 

ياأتي وحده على خم�سني حجراً من احل�سي�ض، ثم يعود 

الأنثى.  لفي�ض  املتعّط�ض  الذكر  بحنني  ممتلئا  لمراأته 

»اأ�سوات  روايته  مفتتح  منذ  الب�ساطي،  حممد  ي�سعنا 

الليل«، ب�سدد حكايات كثرة ينتظمها راٍو- �سخ�سية، 

الوعي،  ذات  العجوز  املراأة  بدرية«5  اإىل »اخلالة  اأق�سد 

واملا�سي.  احلا�رش  ذاكرتها  يف  يتزامن  التي  املتاهة، 

وحكاياتها كلها ا�سرتجاعية غالبًا. وعرب عيني اخلالة 

بدرية، اأي�سًا، �سوف نرى هنيدي، �سانع اأقفا�ض اجلريد 

اأو هو العري�ض ال�سغر، كما ت�سميه اخلالة بدرية، ونرقب 

تلك اللحظات الطفولية، اأو ن�ستقبل لقاء ح�سنني عو�ض 

ببدرية، الفتاة اليانعة، يف احلقول، اأو نرى حممود العكر 

نهاية  يف  املــالذ،  بدرية،  اإىل  يلجاأ  حني  الأتــن  عا�سق 

يزالن  ل  وبــدوي  هالل  بينما  هذا  كل  يحدث  حياته. 

يغم�سان غابتيهما يف مياه الرتعة ثم يرفعانهما حتى 

ت�سيل منهما قطرات املياه التي يرتطم �سوتها ب�سمت 

ذاكرتيهما العميقتني. عندئذ، يخو�سان يف حكايات عن 

وغرهم،  عو�ض  ح�سنني  وعن  العكر،  وعن  البلدة،  اأهل 

وحتى بدرية التي ي�سمر هالل حبا لها يف نف�سه، �سوف 

عندها،  يبيت  الــذي  العكر  عن  حكاياتها  يف  يخو�ض 

وتق�سي له حاجاته. ويبقى احلاج ب�سيوين اإطاراً للرواية، 

اإذ   ،
ّ
الن�سى الزمن  عالمة  هو  اأو  باملعاد،  البدء  وا�سلة 

ته وعنفوانه، وتختتم به اأي�سا 
ّ
ُتفتتح به الرواية يف فتو

العجائز  واأدركها  البلدة  اأهل  اأدركها  بعد حروب كثرة 

جيداً وبخا�سة الأرامل منهم.
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املت�سعبة معظم  الكثرة  احلكايات  ت�ستحوذ مثل هذه   

بناء الرواية )من م�سهد 4 اإىل م�سهد 12(. غر اأن ثمة 

ي�سكن  مرجعي  زمن  اإىل  دائمًا  حتيل  زمنية  اإ�سارات 

حرب  اأرملة  بدرية،  فاخلالة  جميعها.  احلكايات  خلف 

1948، اعتادت يف الثامن ع�رش من كل �سهر اأن تذهب 

لقب�ض معا�سها، ول تزال متار�ض عادتها طوال ن�سف 

توايل  اأن  كما   .)1998 عــام  هو  الكتابة  )زمــن  قــرن 

لأزمنة  تواٍل  هو  باملركز  البلدة  ت�سل  التي  القطارات 

مت�سلة، متتابعة، منذ زمن القطار الفرن�ساوي )1948 

وما   1956( ال�رشيع  القطار  زمــن  اإىل  بعدها(  ومــا 

بعدها( وقبلهما بالطبع كانت العربات الكارو )ما قبل 

التتابع،  ذاك  اأو  التوايل،  هذا  يختزل  ول�سوف   .)1948

امل�سافة املقطوعة من البلدة اإىل املركز من �ساعة وربع 

لت�ساعد معا�ض  اآخر  فقط، وهو وجه  �ساعة  اإىل ن�سف 

الأرامل من جنيه ون�سف اأيام القطار الفرن�ساوى الذي 

كانت اإحدى عرباته حتوي بني جنباتها خم�سًا وثالثني 

امراأة ل يجاوز عمر اأكربهن �سبعة وع�رشين عامًا، حتى 

يبلغ �ستة جنيهات كاملة، ثم يقفز اإىل اأربعة ع�رش جنيها 

بعده  ما  )اأو  ال�رشيع  القطار  عربة  ون�سف حني متتلئ 

 .)1973 بعد  )ما  عربتني،  ميالأن  ورمبا  قطارات(،  من 

عالمات �ستى واإ�سارات متواترة ت�رشب دائمًا على وتر 

اأو  ببع�سها،  حروبًا  وت�سل  املتحول،  املفقود،  الزمن 

جتمع بني اأرامل متباعدات، من حيث الزمان واملكان 

ة اللون.
ّ
والبيئة، يف �سياق عربة قطار واحدة ُبني

 جت�سد رواية )اأ�سوات الليل(حتوًل ل�سلطة الزمن الأبدية: 

ب�سيوين،  احلاج  من  فكل  الأ�سياء.  وزمن  الإن�سان  زمن 

وحتى  عــو�ــض،  وح�سنني  وفا�سل،  وبـــدوي،  ــالل  وه

ال�سخ�سيات، فعلوا ما  العكر، وغرهم كثرمن  حممود 

�ساوؤوا، وواجهوا الزمن قدر ما ا�ستطاع. �رشبوا وغّنوا، 

وعادوا،  هاجروا  لهم،  ِوَى 
ُ
ور رووا  وا�ستمتعوا،  حكوا 

يف  اأنه  غر  واحلرمان،  القهر  ومرارة  القرب  لذة  ذاقوا 

النهاية حتول بهم- وبهن- فعل احلكي ذاته من فتوة 

اخلم�سينيات  اأو  الأربعينيات  زمن  ومن  �سيخوخة،  اإىل 

ال�سبعينيات وما بعده، حيث معا�ض اخلالة  حتى زمن 

وا�سُتبِدلت  ون�سف،  جنيهًا  ع�رش  اأربــعــة  بلغ  بدرية 

بعربات الكارو التي كان الأرامل يركبنها يف ذهابهن 

اإىل املركز، غداة فجر الثامن ع�رش من كل �سهر، عربات 

القطار الفرن�ساوي ثم القطار ال�رشيع.

ي�سقط احلاج ب�سيوين يف امل�سّلى، وميوت فا�سل دون 

اأن يبلغ �سيئا من بدرية �سوى اإ�سبع من يدها ينفذ من 

�سي�ض ال�سباك بعد ثالثني �سنة من الغزال ال�رشيح من 

دون  عو�ض  ح�سنني  ويرحل  حجاب،  وراء 

عودة، وميوت حممود العكر حتت وطاأة �سلطة 

يبقى  ول  وحدة،  انفعاًل  والأكرث  الأكرب  ابنه 

)الوجه  وبـــدوي  هــالل  �سوى  كله  ذلــك  بعد 

الآخر لعفيفي وكراوية اللذين ماتا مع نهاية 

هما  حيث  مــن  الــبــحــرة«(،  »�سخب  روايـــة 

عالمة على �سمود الإن�سان اإزاء �سلطة الزمن 

الأثر،  احلكي  لفعل  معادًل  يبقيان  القدري، 

وتبقى معهما اأي�سًا- ورمبا قبلهما - اخلالة 

متثل  التي  املركزية  ال�سخ�سية  تلك  بدرية، 

بوؤرة لل�رشد، اإذ تنبثق من ذاكرتها احلكايات. 

ة هذا العامل الروائي، 
ّ
تبقى بدرية، مبا هي �رش

معا�رشتها  رغـــم  ــًة 
ّ
عــفــي ــي،  ــك احل ومــنــبــع 

تبلغ  حتى  متعددة،  وحروبًا  �ستى  حتــولت 

تظاهرات الطلبة بعد ذلك ب�سنوات »ل تعرف 

عددها«)�ض144(. 

3-2 لياٍل اأخرى )2000(:

�شردية مدينة املتاهة:

على  الرواية  تبّئر  اأخــرى(  )ليال  روايته  يف 

»يا�سمني«  هــي  رئي�سة  ـــدة  واح �سخ�سية 

اإل يف )�ــض52(، وهي  ا�سمها  التي ل نعرف 

بق�سم  الآداب  كلية  يف  تخرجت  جميلة  فتاة 

الجتماع، ويقرتب عمرها من الثالثني، وتعمل مبركز 

باب  مبيدان  وت�سكن  عرابي،  مبيدان  ال�سعبية  الفنون 

اللوق، يف زمن ال�سبعينيات. ت�سكن يا�سمني بالقاهرة، 

واإقامتها باملدينة اجلامعية،  التحاقها باجلامعة  منذ 

فهي - »الآن وهنا« مع نهاية املروية - حتمل خربة 

ح�سولها  بعد  �سنوات  �ست  زمنها  يبلغ  املدينة  بعامل 
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على ال�سهادة اجلامعية )�ض28(، اأي مقدار ع�رش �سنوات 

من احلياة القاهرية وهى بنت البلدة الريفية النائية. اإن 

دال »لياٍل اأخرى« يتنا�ض مع �رشدية »األف ليلة واليلة« 

يف تواتر حكاياتها وتوالدها بطريق �سيالة، تنتقل بنا 

من ف�ساء �سخ�سية اإىل اأخرى، ومن حكاية اإىل حكاية 

ثانية يف تقنيتها التي تعتمد الت�سل�سل والتكاثر. لكننا 

يا�سمني  ل�سخ�سية  اأ�سا�سيا  ح�سوراً  نلم�ض  النهاية  يف 

اأنرتوبولوجي، يف كل  اأو  ذات الولع بكل ما هو ثقايف 

م�سهد من م�ساهد الرواية.

 حتيل فوا�سل الرواية، اأو عناوينها الأربعة، )�سباحًا، 

ف�ساء  تخلق  بطريقة  تداخلها  اإىل  ليال(  م�ساء،  ظهراً، 

يت�سل  يا�سمني،  حياة  من  واحــداً  يومًا  يبلغ  زمانيًا 

الف�سالن الأولن منها مبركز الفنون ال�سعبية الذي تعمل 

به يا�سمني وعالقتها بكل من عبد العزيز املثقف الثوري 

امل�سالح  باإحدى  بالتحقيقات  يعمل  الذي  الي�ساري 

الإيطايل  امل�رشي  ال�ساب  وعبدالعظيم  احلكومية، 

الأمريكية، وزوج يا�سمني ملدة  الذي يدر�ض باجلامعة 

وعزمي  املحبط،  العامية  �ساعر  وقا�سم  فقط،  عامني 

رجل الأعمال ال�ساعد مع مد النفتاح الأهوج، يف حني 

يحيل الف�سالن الآخران اإىل عالقاتها بكل من �سليمان 

والنجوم  ال�سا�سة  بعامل  ارتبط  الــذي  امل�سور  عو�ض 

وعمل بالتلفزيون لفرتة طويلة، والرجل اخلليجي الرثي 

ا�سطيادها  الذي كان يظنها عاهرة فحاول  )اإبراهيم( 

فيه  تر�سد  جنائزي  مب�سهد  الرواية  تبداأ  ــض145(.  �(

البنت يا�سمني ذات ال�سنوات ال�ست ت�سييع جنازة اأبيها 

تلمح  اإليها.  الأخريات: »يحدقن  الن�سوة  بينما  بالبلدة، 

الزهور  من  باقة  لها  يقدمن   )...( عيونهن  يف  اإعجابًا 

لها«.  رائحة  ل  اأن  تقول  ت�سمها.  زاهية،  األوانها  الربية 

)�ض7(. 

الرواية،  داخــل  �سمنًا  امل�سهد  هذا  تداعي  يتم  �سوف 

لكن  املدى.  بعيدة  يا�سمني  ذاكرة  داخل  بدقة  لنقل  اأو 

حيث  من  »يا�سمني«  ا�سم  و�سع  عن  الناجتة  الدللة 

فواح  ال�سكل  الزهور جميل  اإىل نوع من  دال يحيل  هو 

ْت اإياه يا�سمني من زهور برية، 
َ
ِنح

ُ
الرائحة، بجوار ما م

من قبل الن�سوة من اأهل بلدتها، تومئ اإىل مفارقة حادة 

الزهرة املتفتحة  اأو بني يا�سمني  بني ال�سم وامل�سمى، 

فح�سب،  ال�سكل  جميلة  الفتاة  ويا�سمني  العطر،  ذات 

لقد  الوعي.  والقيمة وم�سطربة  الرائحة  م�سلوبة  لكنها 

على  ال�ست  ال�سنوات  ذات  الفتاة  يا�سمني  وعي  تفتَّح 

اأهايل البلدة،  عبارات واإمياءات �سمعتها واأدركتها من 

واأمها  اأبيها  اإىل عالقات قدمية كانت بني  تومئ كلها 

قبل زواجهما. فالأب قد تزوج بداية من اخلالة �سكينة 

ت�ساعدت  ثم  )تـــواأم(،  طفلني  منها  واأجنــب  النحيفة، 

بعد(،  فيما  يا�سمني  )اأم  زوجه  باأخت  الغرامية  عالقته 

الناعمة،  البي�ساء  الب�رشة  ذات  اجلميلة  »ال�سبية  تلك 

يف  يرتجرج  املرح  النافر  وال�سدر  املوردين  واخلدين 

راأ�سها«  حول  تلفها  الطويلة  ال�سعر  و�سفرة  م�سيتها، 

اإىل م�ساجعتها وطالق  يــوؤول  الــذي  الأمــر  ــض32(،  �(

اخلالة �سكينة والزواج منها. 

)حممد  باأخويها  يا�سمني  عالقة  تتجاوز  هنا،  من 

م�سدرا  لت�سبح  فح�سب،  ة 
ّ
الأخـــو م�ستوى  وحممود( 

عنها  يخلعان  كانا  اإذ  الطفويل،  وال�سبق  الأنوثة  لعامل 

واأحيانًا  ج�سدها،  يتاأمالن  �سغران،  وهما  مالب�سها 

)�ض  وي�سفرانه«  املنت�سف  مــن  �سعرها  »يفرقان 

املدينة  يف  ياأتيانها  كان  كبران  وهما  حتى   .)36

�سغوف  منهما  وكل  متباعدة،  فرتات  على  اجلامعية، 

اأخيه، ي�سحكان  قبل  بالبلدة  لها ما حدث  باأن يحكي 

)�ض56(،  خديها«  الن 
ّ
يقب عليها  »ومييالن  ويحكيان، 

ويت�سابقان اإىل نوال القرب منها. وباملدينة اجلامعية 

»�سو�سن  اأو  �سو�سن  زميلتها  على  وعيها  تفّتح  اأي�سًا، 

تعامل  كانت  اإذ  زميالتها،  بني  ُعِرفت  كما  الــدكــر«، 

اإقامة  اإىل  معها  �سعت  ذكورية  ولهفة  بدلل  يا�سمني 

�سو�سن  اأن  غر  برتّدد،  يا�سمني  رف�ستها  مثلية  عالقة 

قد جنحت يف �سنع عالقة �سبيهة مع نوال التي كانت 

اإذا و�سعنا يف  اأكرث  الروؤية  تت�سع  اأينما ذهبت.  تتبعها 

ج نران �سبقها 
َّ

اعتبارنا عالقتها بعبد العظيم الذي اأج

اأوج  لعامني، تركها يف  املتوارية، وظل متزوجًا منها 

ال�سارم  العقلي  ملنطقه  خا�سعًا  الأنثوي،  ا�ستعالها 

يبق  اأبويه، ومل  اإىل  و�سافر  له،  على حبها  له  ف�سّ الذي 

لها منه �سوى بع�ض اخلطابات التي انقطعت فيما بعد. 
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من هنا، ت�سبح �سخ�سية يا�سمني اأ�سبه باأنثى مم�سو�سة، 

حممومة بال�سبق دائمًا، مازوخية، اأدركت �رش غوايتها، 

من  ينج  ومل  عنف.  يف  الوتر  هذا  على  ت�رشب  وراحت 

العزيز  بعبد  بدءا  بها،  ات�سل  ممن  اأحد  املميت  �سبقها 

الثوري الذي مل ي�ستطع قدميًا اإقامة عالقة حميمة مع 

تلك البنت التي كانت تاأتيه حني كان طالبًا بالثانوية 

عبدالعزيز  ُيقتل  اإليها.  حتى  ينظر  اأن  دون  العامة، 

عزمي،  )قا�سم،  متامًا  �سابقيه  مثل  الرواية،  نهاية  يف 

�سليمان عو�ض، اإبراهيم..(، فاجلميع قد نال من �سبقها، 

اأو نيل من فحولته على الأدق، حتى كان ات�ساله بها 

امل�سهد  الت�سال.  ليلة  �سببًا مبا�رشاً ملوته، يف �سباح 

دائمًا ليلي، ي�سيئه �سبق اأنثوي فائر، ويف ال�سباح تقراأ 

يا�سمني يف اجلرائد خرب موته ول تتعجب. 

 على الرغم من اعتماد بناء هذه الرواية على �سخ�سية 

لل�رشد،  بــوؤرة  بو�سفها  ال�سبعينيات،  فتاة  يا�سمني، 

واحد  يوم  منظور  من  بها  واملحيطني  عاملها  ور�سد 

منتهاه،  وقرب  ف�سل  كل  بداية  مع  ندركه  حياتها  يف 

فاإن ال�رشد، ما بني مبتداأ الف�سل ومنتهاه، يغو�ض يف 

وي�سلم  بالأ�سا�ض  يا�سمني  بذاكرة  يت�سل  بعيد  ما�ٍض 

ياأخذ  وهنا،  معها.  يتحدث  ملن  اأو  لها  ال�رشد  مهمة 

)واأماكن(  اأزمنة  )وو�سف(  �رشد  يف  املتعددون  الرواة 

الو�سع  العزيز يعاين من  اآن. فعبد  قدمية وحديثة، يف 

املعمارية  الفو�سى  تفاقم  من  بــدءاً  للوطن،  املــرتدي 

حتى  هويتها،  على  احلفاظ  وعدم  القاهرة  مدينة  يف 

تكرث  لذا،  وموظفيها.  الدولة  رجال  كبار  من  �سخريته 

عام  يف  الي�سارية  التنظيمات  توحيد  منذ  اعتقالته 

1958، حتى ا�سطرابات فرتة النفتاح يف ال�سبعينيات 

دين  ورجــال  ملفكرين  الع�سوائية  العتقالت  وموجة 

عبد  اأن  للنظر  والالفت  و�سباب.  وعجائز  و�سيا�سيني 

الرواية،  ال�سخ�سيات ظهوراً يف ف�ساء  اأكرث  العزيز هو 

الأخر،  بامل�سهد  موتًا  واآخرها  بالطبع،  يا�سمني  بعد 

ى 
ّ
ف�ساًل عن عدم رغبة يا�سمني فيه التي قررت اأن تتعر

اأمامه، بامل�سهد الأخر نف�سه، لينال من ج�سدها وكاأنها 

توؤدي عادة يومية دون اإح�سا�ض اأو توهج. الأمر نف�سه 

الريفي  العامية  �ساعر  قا�سم،  على  ين�سحب  اأن  ميكن 

املت�سل  عو�ض  �سليمان  وامل�سور  بالأر�ض،  املرتبط 

يف  ميوت  كلهم  والفنانني،  والنجوم  ال�سا�سة  بكبار 

النهاية �سواء حمل وعيًا �سيا�سيًا اأو ثقافيًا اأو اجتماعيًا، 

واحدة.  النتيجة  له.  م�ساداً  اأو  يا�سمني  لوعي  موازيًا 

اإنها امراأة »ت�سر ويتبعها املوت« )�ض126(، منت�سية 

جئتني«)�ض119(.  وقد  »الآن  نف�سها:  يف  تقول  وهي 

بجوارها  فرمتون  الرجال  ماء  متت�ض  اإنها 

لهثني )�ض150(. وقد يدعم هذا كونها حتب 

التي كانت حتر�ض على  البولي�سية  الروايات 

وبخا�سة  )�ـــض152(،  نومها  قبل  قراءتها 

تول�ستوي  ــة  رواي يف  كما  النتحار  م�ساهد 

اأية  على  لكنها  ـــض124(،  �( كارنينا(  ــا  )اآن

ذات  م�سطربة،  مم�سو�سة،  �سخ�سية  حــال 

اأبعاد متناق�سة، اإن�سانية حينا، وذات م�سحة 

اأ�سطورية يف حني اآخر.

ت�رشده  ــذي  ال الأ�سا�سي  احلكاية  زمــن  اإن   

التحاقها  منذ  �سنوات  ع�رش  هــو  يا�سمني 

البلدة،  من  هجرتها  بعد  اجلامعية  باملدينة 

العمل  الآن بعد مرور �ست �سنوات من  وحتى 

الأثــر.  م�رشوعها  ال�سعبية،  الفنون  مبركز 

زمنًا  تخلق  ثانية،  ناحية  من  الرواية،  لكن 

اإىل  بالن�سبة  الع�رشين عامًا  مرجعيًا يتجاوز 

يا�سمني، ويختلف مداه مع باقي ال�سخ�سيات 

)عبدالعزيز، قا�سم �سيلمان،..( وهو زمن يت�سل 

اخلم�سينيات،  منذ  م�سطرب  �سيا�سي  بواقع 

النفتاح  حقبة  مــع  اختالله  ذروة  ويبلغ 

امل�رشي يف ال�سبعينيات. 

3-3 اخلالدية )2004م(:

�شردية اخللق:

يف  الب�ساطي  راوي  ا�ستخدمها  التي  الأداة  كانت  لقد   

ال�سخرية املرة من تراتبية جمتمعية، م�رشية وعربية، 

لالأو�ساع  قلبا  ذاك،  ويعطي  هذا  ي�سلب  اأن  هي  زائفة 

مدينة  ف�ساء  يف  بنا  يلقي  فاإنه  لذا،  عقب.  على  راأ�سا 

مل  )اخلالدية(  نف�سه  ال�سم  حتمل  روايــة  يف  خمرَتَعة 
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الكاتب  لة 
ّ
خمي على  العامل  هــذا  وطــاأة  �سوى  يخلقها 

ذات  الفانتازيا،  مدينة  اخليال،  مدينة  هي  وذاكرته. 

احلكايات التي ل تنفد. ومن بني هذه احلكايات: 

- حكاية يون�ض رفيق �سامل ونو�سة جارته التي كانت 

ت�سكن اأمام �سّقته القدمية.

اأهايل  من  القدمي  ال�سيوعي  العمري  اإبراهيم  حكاية   -

اجلموع  و�سط  البع�ض  راآه  الذي  القدمي(   
ّ
الرب )اأو  البلدة 

اعتقاله  و�سبق  العا�سمة،  يف  اجلوع  مظاهرات  اأثناء 

وحب�سهم  �سبطهم  املطلوب  قوائم  يف  وا�سمه  تني، 
ّ
مر

ع�رش  منذ  موته  مفاجاأة  ت�سعقه  الــذي  املاأمور  لدى 

ر 
ّ
�سنوات وهو ل يزال يبحث عنه بني املقابر، حيث غر

به اأهل البلدة انتقاما من �سلفه.

نة« 
ّ
امللو الأظــافــر  ذات  و»املـــراأة  املــاأمــور  حكاية   -

 
ّ
)بر البلدة  اأهل  من  املركز  على  املرتّددين  اأحد  زوجة 

امل�سائب(.

- حكاية احلاج فوزي عن اللوحة والبنت التي وهبت 

ام عذريتها واغت�سبته.
ّ
للولد الر�س

معها  ينام  كان  الذي  املعّلم  واأبيها  البنت  حكاية   -

طه 
ّ
»�ساربيتخب �سهرته وهو  اأن يرجع من  بعد  ليلة  كل 

.»
ّ

ال�سيطان من امل�ض

- حكايات ال�سّت جنوى التي تتبّنى مبداأ »فتح الزجاجة 

ي« على حّد لغة 
ّ
يكّلف غاليا«، اإذ كانت جتمع- اأو »ترب

 القدمي 
ّ
الراوي - الفتيات والن�ساء »الكتاكيت« من الرب

نهم  حيث  الثاين   
ّ
الرب ف�ساء  يف  وتطلقهم  توؤّهلهم  ثم 

ذوي ال�سلطة والنفوذ واملال.

- حكاية الولد الذي راح يبحث عن اأخته املفقودة، ومّلا 

نَّ عليه الليل اأخربه »النوبتجي« باإمكان  َ
بلغ املركز وج

املبيت يف احلجز، فلما دخل اأُغلق عليه الباب و»اأتاه« 

املحَتجزون و»النوبتجي« �سهوًة من دون الن�ساء.

اأما عن حكايات الراوي واملاأمور فحدِّث ول حرج. فقد 

ل والتحليل 
ّ
كانا مثل قّط وفاأر. لكّن ما يدعو اإىل التاأم

 على ف�سح املاأمور دائما، 
ّ
هو موقف الراوي الذي ي�رش

اأن  اإليه يف ف�ساء احلكايات ويراقبه دون  حيث يدلف 

اأن  �ض عليه حتى مع زوجته، اإىل درجة 
ّ

يراه ثم يتل�س

بالقتل،  ويهّدده  ويراه  مرة  من  اأكرث  به  ي�سعر  املاأمور 

�رشاعاتهما  من  واحــدة  يف  الأمــر  نهاية  يف  وينجح 

قد ف�سحه  )�سامل(  الراوي  يكون  اأن  بعد  لكن  املنامية، 

وتــرّدده  تناق�ساته  جميع  وك�سف  اأمامنا  اه 
ّ
وعــر لنا 

لكن  »ال�سلطة«.  ورغبات  »الأنا«  رغبات  ما بني  الدائم 

ولعله ميثل  قاطبة -  الراوي  اأغرب حكايات هذا  تظل 

 القدمي 
ّ
نزوعه الأيديولوجي اإىل الت�سامن مع اأهايل الرب

وما يقومون به ملواجهة ق�سوة احلياة التي ا�ستاأثر بها 

�سامل  رفيقه  ا�سطحب  الثاين- موقفه حني   
ّ
الرب �سّكان 

فدّله  لي�ساعداها،  عائلة«  »اأباأ�ض  عن  يبحثان  وراحا 

يون�ض على واحدة تلو الأخرى، فكان ي�سع »املظروف« 

اأمام اأحد البيوت بعد اأن يدّقوا بابه اأو ي�سقطه من بني 

اأ�سياخ ال�سباك، اإىل اأّن َدّله يون�ض على ال�ست �سهام التي 

كانت تعمل يف ملهى ليلي ثم �ساقت بها ال�سبل بعد اأن 

ل وقع املفاجاأة 
ّ
ا، فلم ت�ستطع حتم

ّ
بلغت من الِكرَب ِعتي

عليها وراحت �سحية فرحة كان الزمن قد �سنَّ عليها 

بها كثرا.

باأكرث  الق�سرة على فكرة »اخللق«  الرواية  توؤّكد هذه   

بتلك  تبداأ  فهي  وهناك،  هنا  ــة  داّل ة 
ّ
ن�سي عالمة  من 

التكوين«: »وكان  »�سفر  رة يف 
ّ
املتكر التوراتية  اجلملة 

مراحل  اإىل  مرهفة  اإ�سارة  ويف  �سباح«،  وكان  م�ساء 

خلق العامل كما ير�سمها �سورتها كتاب )العهد القدمي(. 

فاأول ما خلق الراوي - بو�سفه الإن�سان الذي هو خليفة 

على  وب�سطها  الأر�ــض  مّهد  اأن  بعد   - الأر�ــض  يف  اهلل 

»لوح اأبلكا�ض طوله مرتان وعر�سه مرت«، خلق »النهر« 

ين( مثل كل مدن 
ّ
الذي يق�سم املدينة اإىل �سطرين )اأو بر

ال�سعيد، ثم كان الب�رش، اأهل اخلالدية و�سّكانها، الذين 

�ساغهم الراوي )�سامل( من »�سل�سال«.

معنى  ن 
ّ
يت�سم وا�سمها  »اخلــالــديــة«-  مدينة  تقع   

»اخللود«، واخللود يعني »الِقَدم والبقاء« - على �سّفتي 

نهٍر كاأنه الّنيل الذي يق�سمها �سطرين: ال�سطر الأول )اأو 

غبار  عليه  املتوا�سعة،  وبيوته  ب�سواحيه  القدمي(   
ّ
الرب

معه  رت 
ّ
تطو الذي  املدينة  من�ساأ  هو  الطويلة،  ال�سنني 

ثم  الكهوف  اإىل  العراء  يف  النوم  من  ــاأوى«  »امل فكرة 

وال�سطر  ال�ساهقة.  العمارات  اإىل  و�سلت  حتى  الأكواخ 

وكبار  الأعمال  رجال  ي�سكنه  احلديث(   
ّ
الرب )اأو  الثاين 
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»ال�سلطة«، ول  الكبرة يف  املنا�سب  واأ�سحاب  ار 
ّ
التج

من  باأ�ض  فال  اإياها«،  ال�سقق  »بع�ض  من  الأمــر  يخلو 

اأبي�ض هي  وجودها، و»فيال« قدمية من دورين لونها 

»مركز �رشطة اخلالدية« من حيث هو متثيل لـ»ال�سلطة« 

يف وجهها الع�سكري الباط�ض، ومن حيث هو اأي�سا بوؤرة 

اأ�سا�سية لكثر من اأحداث الرواية.

كوبري  واحلديث  القدمي  اخلالدية  �سطري  بني  ومــا   

�سيء ي�سل ال�سّفتني وميكن فتحه اأي�سا عند 
ُ
وا�سع وم

اأو كما هو  اللزوم، ل ملرور ال�سفن ال�رشاعية كما ُيقال 

�سائع، اإذ ي�سمح ارتفاعه مبرور اأي �رشاع، بل لعزل كل 

من ال�سّفتني عن الأخرى وقت ال�سطرابات اأو الّثورات 

ح�سبما يرى ممّثلو ال�سلطة مبركز ال�رشطة وعلى راأ�سهم 

الرواية،  يف  املركزية  ال�سخ�سية  »املــاأمــور«  بالطبع 

قلبا  القا�سي  ال�رش�ض  بنـزوعه  الثاين  الوجه  بو�سفه 

املركزي،  الأول،  الوجه  »الراوي«  يقابل  الذي  وقالبا، 

بطريقة  جوجول«  »معطف  ي�سبه  الذي  الأثر  مبعطفه 

»العدالة«  اإر�ساء  اإىل  يرمي  الذي  وبنـزوعه  باأخرى،  اأو 

على اأر�ض اخلالدية، لكن مقاليد العامل تت�سّلل من بني 

اأ�سابعه:

فيها  اأجتعل  قالوا  خليفة.  الأر�ض  يف  جاعل  اإين  »قال 

ن يف�سد فيها وي�سفك الدماء..«6.
َ
م

لقد انفلتت زمام اخلالدية من يده وخرجت عن اإرادته 

بيكيتية  روايٍة  نهاية  يف  ُنفاجاأ  �سوف  اأننا  درجة  اإىل 

احلبكة والفكرة، مبوت الراوي الأول �سامل الذي مل ي�سلم 

اأحد  يف  ي�سارعه  وهو  الباط�سة  املاأمور  يد  من  اأبــدا 

»مناماته« الليلية اليومية، رغم حماولته مرارا قتل هذا 

املاأمور اأو التخّل�ض منه بحيل �سّتى ل ل�سخ�سه ال�رش�ض 

وما  اأي�سا  لرمزيته  بل  الغ�سب فح�سب،  القا�سي �رشيع 

ميّثله من �سلطة.

الرئي�سي  الراوي  هو  اأحدهما  راويــان:  الرواية  يحكي   

الذي يحكي لنا ب�سمر الغائب عن �سخ�سيته املحورية 

�سعى  الذي  الأمــن  مبديرية  احل�سابات  مراجع  )�سامل( 

 مع اللعبة حتى النهاية. وكان 
ّ
�سعيا حثيثا اإىل امل�سي

من عادته يف بيته اأن:

ويف  ال�سور.  بركن  ويجل�ض  ال�سطح،  اإىل  مقعدا  »ي�سحب 

كل مرة يتعّكر مزاجه ينظر قليال من مكانه املرتفع، ل 

ل يف هدوء« 
ّ
ي�سفو متاما، ولكنه يكون قادرا على التام

)�ض:94(.

الأنبياء  اأحد  ا�سم  »له  يون�ض  ا�سمه  رجال  �سامل  يختار 

باأر�سيف  )�ض: 11(، موظف �سغر  �سمتهم«  له  ولي�ض 

وزارة الإ�سكان، مرّتبه ل يكفي وجبتني يف يوم واحد 

�ض هو واأ�رشته. اختاره لي�ساركه 
ّ
من العي�ض والفول املدم

اأو »اللعبة اجلهنمية«  رحلة حتقيق هذا احللم املجنون 

لة لتحقيق حلم الرثاء ال�رشيع. اختار 
َّ
بخلق مدينة متخي

من  ليوؤن�سه  ا 
ّ
نبي اإلــه  »اختار  )اأو:   »

َ
»يون�ض  »

ٌ
»�سالـم

وح�سة ولي�ستكرث به من قّلة«(. ا�سطفاه ليكون مندوب 

ال�رشف اخلا�ض مبركز �رشطة اخلالدية. ول�سوف ياأخذ 

يف  تداوله  بعد  �سامل  له  ره 
ّ
يحر الــذي  ال�سيك  يون�ض 

مكاتب عّدة يعرفها جيدا بحكم خربته العري�سة حتى 

ومائتني  األفا  وع�رشين  خم�سة  بقيمة  ا�ستخراجه   
ّ
يتم

واأربعة وثالثني جنيها كل �سهر لي�رشفه بعد ذلك من 

البنك ويح�سل على راتب قدره خم�سمائة جنيه.

اأما الراوي الثاين فهو �سامل نف�سه الذي يتحّدث ب�سمر 

ها كالمه اإىل املاأمور منذ امل�سهد 
ّ

املخاطب دائما موج

)�ــض:120(.  الرواية  نهاية  حتى   )29 )�ض:  اخلام�ض 

حد، اأو نتماهى، يف كل 
ّ
نحن ب�سدد لعبة من�سي، اأو نتو

ف�سل منها مع �سامل وهو راقد على فرا�سه بعد اأن يكون 

 
ّ

»تخ�ض غرفة  هي  التي  املنعزلة  غرفته  نور  اأطفاأ  قد 

املاكيت/العامل  �سامل  ي�سيء  بالكاد.  وحــده«  املــرء 

ذات  ال�سماء  اأجــواز  وُي�سعل  الغرفة،  �سم�ض  ر 
ِّ
»يكو )اأو: 

الربوج«(، ويروح ي�رشح مبخيلته وبنا، فيتداخل زمان 

اخلالدية:  زمامنكان  مع  وهنا«  »الآن  الــراوي  مكان 

مثلما  اأعمق،  ل 
ّ
متخي اإىل  ل 

ّ
متخي من  ندلف  اأننا  اأي 

يتوالد ال�رشد يف )األف لية وليلة(. ول يقطع هذا ال�رشد 

�سامل  فيها  ل 
ّ
يتاأم التي  امل�ساهد  بني  ما  حلظات  اإل 

املاكيت، اأو �سندوق الّدنيا، قبل اندماجه اأو لقاءاته مع 

يون�ض باملقهى اأو ا�ستيقاظه من منامه مع تبا�سر كل 

اأو  اآخره  ام مبتال عن 
ّ
�سباح، حني يجد نف�سه يف احلم

وهو ينـزف بعد اأن تكون اأنفه قد ارتطمت باحلائط، اأو 

ا�ستيقاظنا نحن اأي�سا من غفوتنا، اأو موتتنا ال�سغرى، 
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 الذي ي�سكن فيه بعد 
ّ
على �رشاخه الذي يوقظ اأهل احلي

من  واحدا  واأ�سبح  �سخ�سياته  مع  اندمج  قد  يكون  اأن 

بينهم، حيث راحوا جميعا يت�سارعون )�ض: 93(. 

اإىل زمن مرجعي  اإ�سارات متناثرة  ل تخلو الرواية من 

ال�سبعينيات  اإىل حقبة بعينها ل تتجاوز  يحيل بع�سه 

من القرن الع�رشين، كاحلديث عن مظاهرات اجلوع يف 

بفتح  املتظاهرين  من  التخّل�ض  وحماولت  العا�سمة، 

اأو قول املاأمور ملعاون  اأثناء عبورهم فوقه،  الكوبري 

املباحث ذلك القول امل�سهور على ل�سان اأحد امل�سوؤولني 

 القدمي 
ّ
اأهل الرب ال�سبل مع  اأن �ساقت به  ال�سابقني بعد 

»ومِلَ  جيل:  بعد  جيال  الغ�سب  يتوارثون  كانوا  الذين 

ذلك  وغر  ذلــك«،  تدبر  وميكن  النار،  فيها  ت�سعل  ل 

كان  التي  ذاتها  الطريقة  لكنها  تخفى.  ل  اإ�سارات  من 

الب�ساطي يتعامل بها من قبل يف رواياته ال�سابقة مع 

ح، بحيث تتحول مدينة 
ّ
ح ول ي�رش

ّ
زمن املرجع حني يلم

اخلالدية املفرت�سة اإىل مدينة جتمع بني املتناق�سات: 

احلداثة/التخّلف،  الثورة/اخليانة،  املــاأوى/الــّطــرد، 

اإنها مدينة لي�ست فا�سلة، ميتزج  املعقول/الالمعقول. 

فيها الواقع باخليال.

-4-

التمثيل  يف  الفارق  يكون  ل  قد  ال�سياق،  هذا  مثل  يف 

ال�ستينيات  كتاب  وبع�ض  الب�ساطي  بني  كبرا  الثقايف 

من حيث تعاملهم مع �رشدياتهم اخلا�سة مبتعدين عن 

وم�سطدمني  حينا  الكربى  ال�رشديات  مقولت  اجرتار 

عالقة  تناو�ض  ن�سو�سهم  راحت  كما  اآخــر،  حينا  بها 

»الــتــاريــخ«  مبفاهيم  احلــديــثــة  املــ�ــرشيــة  الـــروايـــة 

و»الواقع« و»الكتابة«، وغر ذلك. لكّن اأهم ما متتاز به 

الثالثة  ن�سو�سه  مدار  على  د، 
ّ
وتتفر الب�ساطي  �رشدية 

والع�رشين، اأنها مل تكن �سوى �رشدية قد خلقت لنف�سها 

التكيثف  ا�سرتاتيجيات  يعتمد  الذي  اخلا�ض  اأ�سلوبها 

الدليل واجلمل احلادة املبتورة دون رطان، كما خلقت 

دة، 
ّ
املتفر الب�رشية  واأمناطها  واأماكنها  �سخ�سياتها 

اأقرب  اأنتج ن�سو�سا ق�س�سية وروائية هي  الذي  الأمر 

�ست نف�سها للتعبر 
ّ
اإىل روح النوفيلال املده�سة التي كر

وال�سعفاء واملهم�سني وكائنات  املقموعني  عن بالغة 

ن اعتادوا اجرتار ال�سمت والئتنا�ض 
ّ
الظّل، وغرهم، مم

بال�سوء ال�سعيف الذي قد ل يك�سف �سيئا. 

هوام�ش واإحالت:

حممد  ــات  رواي يف  ال�رشد  طرائق  الــراوي:  بالغة  كتابنا:  راجــع   -1

الثقافة،  لق�سور  العامة  الهيئة  نقدية،  كتابات  �سل�سلة  الب�ساطي- 

القاهرة، عدد 111، اأكتوبر 2000م.

ال�رشقاوي،  حممد  ترجمة:  املتخيلة،  اجلماعات  اأندر�سن:  بندكت   -2

املجل�ض الأعلى لللثقافة، امل�رشوع القومي للرتجمة، القاهرة، 1999، 

�ض �ض 14-13.

)واآخرون(:  ريكور  بول  انظر:  ال�رشدية،  الهوية  مفهوم  بخ�سو�ض   -3

الغامني،  �سعيد  ترجمة:  ريكور،  بول  فل�سفة  وال�رشد:  والزمان  الوجود 

املركز الثقايف العربي، الدار البي�ساء، ط1، 1999، �ض �ض: 30-28، 

 .252-251 ،55-54

4- حممد الب�ساطي، �ساعة مغرب )ق�س�ض(، روايات الهالل، عدد591، 

ات القهر 
ّ
مار�ض1998. وانظر للكاتب مقال بعنوان: وجوه ال�رشد وجتلي

يف �ساعة مغربلمحمد الب�ساطي، جملة »اإبداع«، الهيئة امل�رشية العامة 

للكتاب، مايو 1998.

5- ثمة عالقات كثرة جتمع بني اخلالة بدرية واخلالة فردو�ض يف 

للكاتب: »�سورة اخلـالة: من  انظر  )فردو�ض(.  الأخرى  الب�ساطي  رواية 

ملحمد  )فردو�ض(  رواية  يف  قراءة  الكت�ساف:  غواية  اإىل  القهر  جحيم 

الب�ساطي«، ف�سول، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، العدد 61- �ستاء 

 .2003

6- �سورة البقرة، اآية 30. 
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 تتاأكد املدلولت اخلا�سة للج�سد عند الأنثى انطالقا من الدور الهام الذي بات يلعبه 

كمنطلق خا�ض لل�سعور بالتمايز والختالف، وت�سكيل هوية الذات، ل�سيما بعد اأن ظل 

للهوية  م�ساويا  واأ�سبح  املجتمع،  نظر  وجهة  من  القيم  حمل  عن  امل�سوؤول  اجل�سد)هو 

ل على الفكر الذكوري ال�سائد اختزال املراأة يف 
ّ
الفردية من وجهة نظر الن�ساء، مما �سه

ج�سدها()1(. واإذا كان ال�رشاع الجتماعي قد تركز على اجل�سد عرب حماولة ال�سيطرة 

عليه رمزيا اأو ماديا بهدف اإخ�ساعه، فاإنه قد حتول اإىل �ساحة �رشاع بني املراأة والرجل 

على امتالكه، الأمر الذي جعله يحمل �سفراته اخلا�سة وفقا ل�سرتاتيجية الأهداف التي 

ينطلق منها كل من الرجل واملراأة يف عالقته مع اجل�سد وروؤيته اإليه.

اجل�شد فـي ال�شرد الن�شوي

ا�صتعادة القيمة الغائبة للذات

علوية �شبح منوذجًا

ناقد من �سورية يقيم يف المارات

مفيد جنم

يف اأعمالها الروائية الثالث مرمي احلكايا ودنيا وا�شمه الغرام 

ي�شكل  بات  الذي  اجل�شد،  مبو�شوع  م�شغولة  �شبح  علوية  تبدو 

البوؤرة املركزية يف بنية عاملها ال�شردي احلكائي..



اإىل  تقود  اأن  ميكن  ال�سفرات  تلك  قــراءة  فاإن  لذلك 

الذي  والثقايف  ال�سو�سيولوجي  املنظور  عن  الك�سف 

يتم من خالله النظر اإىل هذا اجل�سد، والتعامل معه 

وحتديد قيمته.

بثنائيته  الغربي  الفل�سفي  الفكر  متيز  لقد 

العقل  بني  التقابل  عالقة  على  القائمة 

واجل�سد، والتي منح فيها العقَل قيمة اأكرب 

مكانته  رفــع  يف  �ساهم  مما  اجل�سد،  من 

مقابل حتقر اجل�سد، كذلك عمل على الربط 

بني اجل�سد والطبيعة والالعقالنية واملراأة، 

وقد اعترب اأفالطون اجل�سد تابعا للروح، يف 

فجعل  القاعدة  �سقراط  تلميذه  عك�ض  حني 

برزت  اأر�سطو  ومع  للج�سد.  تابعة  الــروح 

من  �سواء  بيولوجيا  اأدنــى  ككائن  ــراأة  امل

يجعلها  ما  اجل�سدية،  اأو  العقلية  الناحية 

اأدنى من الرجال وبالتايل يكون خ�سوعها 

لذلك  التكوينية،  خ�سائ�سها  من  نابعا  له 

ه اأر�سطو �سلطة الرجل على املراأة ب�سلطة 
ِّ
�سب

الروح على اجل�سد. 

الغربي ك�سف  الفكر  ويف قراءته للج�سد يف 

بــورديــو  بــيــار  الفرن�سي  الجــتــمــاع  عــامل 

اخرتعها  التي  املجن�سنة  الروؤية  تلك  عن 

عملت  والتي  للج�سد،  الجتماعي  العامل 

كل  ي�ستمل)على  لـــالإدراك  ا�ستدماج  على 

على  الأول  املقام  ويف  العامل،  يف  الأ�سياء 

البيولوجية()2(  حقيقته  يف  نف�سه  اجل�سد 

اجل�سد  بناء  لهيمنته عرب  املراأة  اإخ�ساع  تربير  بغية 

الأنثوي بناء جمن�سنا م�ستمدا من حقائق البيولوجيا. 

اإىل اجل�سد  لكن التحول الكبر الذي طراأ على النظرة 

اإ�سهارهذا  اأن  على  عمل  الذي  احلداثة  فكر  مع  جاء 

واأن يتحول)اإىل م�سدر ثري  القوي،  اجل�سد حل�سوره 

ل�سبكة  بوؤرة  واإىل  البيانية،  ال�سور  و�سياغة  لتوليد 

عالمات وا�سعة بعد اأن ظلت عالماته طوال تاريخها 

ممنوعة من التداول، وممنوعة عن الدللة، فلم متتلك 

بالتايل �سيموطيقياها اخلا�سة بها، بل اإن الأمر ارتد 

مكبوتات  حمور  بحق  �سار  الذي  نف�سه،  اجل�سد  اإىل 

الـ»الوعي«، فال يتحرك اإل خفية ول ي�ستعلن اإل رمزا(

 .)3(

جمرد  يعد  مل  احلداثي  الفكر  يف  اجل�سد  فاإن  وهكذا 

حامل ل�سيغة وجود)الأنا(، واإمنا حتول اإىل )فاعلها 

الأنا، وفيه ي�سكن عدمها،  البديهي، فباجل�سد توجد 

واحد  ل�سبب  وذلــك  لها،  املجتمع  قمع  يقع  وعليه 

ووحيد هو اأن اجل�سد طاقة حرية، لي�ست اجلن�سانية 

غر وجه من وجوهها املتعددة، ومن ثم قامت عالقة 

التناق�ض بني اجل�سد وال�سلطة تاأ�سي�سا على تناق�ض 

احلرية()4(.  احلرية... مطلق  منهما:  كل  مبداأ وجود 

اإل اأن بع�ض فال�سفة ما بعد احلداثة عملوا على منح 

اجل�سد قيمة كبرة، واأعطوه دورا مركزيا على �سعيد 

الن�ساط الإن�ساين، حتى اإنهم اعتربوه اأ�سل الفل�سفة، 

راأى  حني  يف  الأ�سا�سية،  الن�ساطات  كل  واأ�ــســل 

حتول  قد  اجل�سد  اأن  امل�سري  الوهاب  عبد  الدكتور 

اإىل �سورة جمازية اأ�سا�سية يف الع�رش احلديث، ويف 

املادية ال�سلبة واحلداثة اأي�سا.

التعبر  عن  م�ستبعدة  اأو  بعيدة  املــراأة  كانت  وملا 

التي  واملواقف  والــروؤى  املفاهيم  تلك  �سياغة  عن 

اإىل  الرجل  لالآخر/  الفكرية  للروؤية  جت�سيدا  كانت 

ج�سد املراأة وموقفه منه، حيث مت اختزال وجودها 

وكيانها كله يف ج�سدها الذي غدا رمزا ل�سعف املراأة 

النقدية  احلركة  �سعت  فقد  وللخطيئة،  ودونيتها 

الن�سوية جاهدة قبل كل �سيء اإىل تكري�ض حق املراأة 

يف ا�سرتداد ملكيتها على ج�سدها اأول، والعمل على 

اإعالء قيمته وجعله م�سدرا ثريا لبالغة الختالف، 
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املراأة معها  ت�سرتد  واإبداعها ب�سورة  املراأة  ولذكاء 

ثقتها بذاتها. 

اجل�شد يف النقد الن�شوي :

الأدبية والنقدية   احتل مو�سوع اجل�سد يف احلركة 

الن�سوية  احلركة  يف  ثم  ومــن  الغربية،  الن�سوية 

اإىل  �سعى  ما  اأول  وكــان  ال�سدارة،  مكان  العربية 

الجتماعية  القيم  �سلم  النظر يف  اإعادة  حتقيقه هو 

كائنا  املراأة  من  جعلت  والتي  ال�سائدة،  والثقافية 

مركزا  التوجه  فكان  الرجل،  اإزاء  ودونيا  �سعيفا 

على )النتقال اإىل مرحلة اكت�ساف الأنوثة بو�سفها 

اأ�سا�سي  كمكون  باجل�سد  والحتفاء  خا�سة،  قيمة 

اعتبار  وكــرد  الأنــثــويــة()5(.  الهوية  مكونات  من 

للخ�سائ�ض البيولوجية جل�سد املراأة، التي عمل الفكر 

الذكوري على تربير �سلطته عليه واإخ�ساعه لهيمنته 

التي  وال�سعف  الدونية  �سفات  خــالل  من  عليه، 

و�سمه بها، عمل النقد البيولوجي الغربي الذي ميثل 

اأحد اأبرز التيارات النقدية الن�سوية على رد العتبار 

باعتباره  قيمته  اإعـــالء  خــالل  مــن  الأنــثــى  جل�سد 

م�سدرا للتفوق ولي�ض لل�سعف، وميثل بالن�سبة لها 

ثروتها ومالذها وقيمتها الذاتية الغائبة اأو املغيبة. 

من هنا فقد ذهبت بع�ض ممثالت هذا التيار اإىل حد 

وظيفة  اأ�سبحت  لقد  وتبجيله،.  اجل�سد  هذا  تقدي�ض 

هي)قراءة  البيولوجي  النقد  نظر  وجهة  من  اجل�سد 

الدللت  ذات  الت�سنيفات  وبيان  اأنثويا،  ال�سفرات 

وهكذا  ينتجها.  اأن  للج�سد  ميكن  التي  املتنوعة 

اأ�سبح اجل�سد من جهة ن�سا ميكن قراءته، ومن جهة 

اأخرى اأيقونات ميكن تاأويلها اإىل معان خمتلفة، بل 

تاأويلها  اأو  توظيفها  ميكن  الن�ض  داخل  اأيقونة  هو 

ثقافيا واجتماعيا. وهناك م�سارات متعددة للج�سد 

وعملية اإ�سهاره ثقافيا()6(.

بدرا�سة  كري�ستيفا  جوليا  اهتمت  اأخــرى  جهة  من 

دوافع  به من  يت�سل  املراأة، وما  اجل�سد عند  مادية 

اعتربت)الذكورة  حيث  ونب�ض،  واإفــرازات  ورغبات 

والأنوثة موا�سع معينة للذات ت�سكلت بفعل عوامل 

البيولوجي( بالختالف  لها  عالقة  ول  خارجية، 

)7(. ولذلك رف�ست مفهوم الهوية الأنثوية والهوية 

الذكورية بو�سفهما مفهومان متعار�سان.

اأما هيلني �سيك�سو فقد رف�ست تلك الثنائية 

ثنائية  اإىل  ــت  ودع ــف  وول عند  اجلن�سية 

اأن  بــدل  الخــتــالف  تولد  اأخـــرى  جن�سية 

الن�سوي  البيولوجي  النقد  �سعى  لقد  تلغيه. 

املعاين  ا�ستح�سار  على  واإ�ـــرشار  بــداأب 

اأن هذه  املغيبة لبيولوجية املراأة باعتبار 

لذكاء  اجل�سماين  الأ�سا�ض  هي  البيولوجيا 

املراأة.

لقد راأى النقد الن�سوي يف اجل�سد لغة ميكن 

كل  عالمات،  بو�سفه)منظومة  قراءتها 

هذه  من  عر�ض  وكــل  عر�ض  هي  عالمة 

الــدال  �سورة  �سورتني:  ياأخذ  الأعــرا�ــض 

و�سورة املدلول وعندما يتحدان ي�سبحان 

اأن  وميكننا  اأيديولوجية)اأيديوم(.  �سورة 

كفاءتني  واإ�سهاره  اجل�سد  عر�ض  يف  منيز 

اخلطابية،  والكفاءة  ال�رشدية،  الكفاءة 

ت�سكل  اأيديولوجية  املراأة هو وحدة  فج�سد 

ال�سكلي  النظام  ميدانني:  بني  ف�سل  وحدة 

التوا�سلي  والنظام  مظهره،  على  القائم 

الذي ميكن للج�سد عرب حركات معينة الإبالغ عنه(

.)8(

التقليدية على تكميم  الثقافة الأبوية  وبينما عملت 

البيولوجية  وظائفه  وحتديد  وت�سييئه  املراأة  ج�سد 

وولف  فرجيينا  الكاتبة  طالبت  فقد  والجتماعية، 

ب�رشورة توحد املراأة ج�سدا وفكرا، واأن تكون قادرة 
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الأمر  وفكرا،  ج�سدا  لديها  ما  كل  عن  التعبر  على 

الذي يجعل الكتابة بالن�سبة لها مبثابة فعل حترير 

والتعبر  الذات  هذه  وحدة  لتحقيق  وو�سيلة  للذات، 

اإقامة  يحقق  ومبا  وهويتها،  وجودها  كامل  عن 

عالقة اجلمالية مع العامل والأ�سياء.

اجل�شد يف الرواية الن�شوية :

الرواية  يف  اخلا�ض  بح�سوره  اجل�سد  ا�ستئثار  اإن 

اأ�سباب متعددة، بع�سها  الن�سوية ينبع من 

املجتمع  بنظرة  مت�سلة  اإىل)اأ�سباب  يعود 

من  ذلــك  ولـــده  ومــا  عموما  اجل�سد  اإىل 

اإح�سا�ض عند املراأة، من اأنها مرغوبة على 

ل�سيء غره. وهكذا  ولي�ض  اجل�سد،  م�ستوى 

يرتتب  املراأة  ب�سعور  اخلا�ض  ال�سبب  فاإن 

هيمنته  تف�سي  �سامل  ثقايف  ن�سق  �سمن 

اإىل اختزال الأنوثة اإىل جمرد ج�سد()9(.

ال�سبب الآخر املناق�ض لالأول  اأن  يف حني 

فيتاأتى من داخل الوعي الن�سوي الذي يرى 

حلل  الكتابة)و�سيلة  من  املــراأة  اتخاذ  اأن 

اأو املجتمع ب�سكل  متناق�ساتها مع الرجل 

اجل�سدية  طاقاتها  بتفجر  ات�سم  قد  عــام، 

وطبيعته  اجل�سد  اختالف  من  اتخذ  اأي  الأنثوية، 

منطلقا لعر�ض ق�سيتها()10(.

املركز  الوعي  اأن هذا  امل�ستوى  ومما يلحظ يف هذا 

املــراأة  اكت�ساف  بداية  مع  بــداأ  الأنثوية  بالهوية 

ويجب  غناها،  منها  ت�ستمد  قيمة  بو�سفه  جل�سدها 

عنوان  باعتباره  لــه  وملكيتها  حريته  ا�ــســرتداد 

هويتها الأنثوية، واأ�سا�ض كينونتها ووجودها، على 

خالف ما كانت تكر�سه الثقافة الأبوية من مفاهيم 

جتعل من املراأة كائنا �سعيفا وملحقا بالرجل. لكن 

اإىل عامل ج�سدها وخباياه  اأن تعرف املراأة  الغريب 

وجماهيله امل�سكونة بالإثارة واللذة، كما جتلى عند 

العديد من بطالت الرواية الن�سوية من خالل العالقة 

مع الرجل، الذي قادها اإىل اكت�ساف اأغواره واأ�رشاره 

ك�سف  ما  بالإثارة،  امل�سكونة  احل�سية  وجغرافيته 

زمنا  ظل  اأن  بعد  به  جديد  ووعي  جديدة  روؤية  عن 

والجتماعية  البيولوجية  بالوظائف  مناطا  طويال 

يف  ــراأة  امل اختزل  اأبــوي  جمتمع  يف  له  املر�سومة 

ال�سهوانية  اجلن�سية  ووظيفته  ج�سدها  �ــســورة 

والبيولوجية. 

الوعي اجلديد باجل�سد عند املراأة على حد  لقد جعل 

الذات  فيه  تتمظهر  بوؤريا  بعدا  بنكراد  �سعيد  تعبر 

الذي  لأنه)ال�سكل  الأ�سياء  كل  حوله  وتدور  الأنثوية 

اجل�سد  اإن  الأ�سياء.  كل  عنده  وتلتقي  منه،  تنطلق 

حا�رش يف كل �سيء.... وكل �سيء يدور حول اجل�سد، ول 

�سيء يوجد خارج ما ت�سر اإليه الكلمات والأو�ساع، 

كما  »الــلــذة«()11(،  �سورة  من  الأفعال  تر�سمه  اأو 

املراأة  الذاتية عند  للهوية  اأ�سبح م�ساويا  اجل�سد  اإن 

الن�سوي  ال�رشد  يف  وا�سعة  م�ساحة  يحتل  جعله  ما 

ذاتها ودفاعها  املراأة وبحثها عن  امل�سغول بهموم 

من  حتريره  حتــاول  الــذي  ووجودها،  حريتها  عن 

للخروج  اإليه،  الدونية  والنظرة  الذكوري  ال�ستبداد 

من الهام�ض الذي ظل ملحقا باملت الذكوري. 

اأما على �سعيد ال�رشد الروائي الن�سوي، فاإن )قراءة 

ية، هي 
ِّ
الفعل الإن�ساين عرب »مقت�سيات اجل�سد« احل�س

التي اأدت بهذا اجل�سد- كما �سبقت الإ�سارة اإىل ذلك- 

اإىل اأن يكون مادة ال�رشد الأوىل والأخرة. اإنه النقطة 

حيث  املو�سوعات()12(.  منها  انطالقا  تتولد  التي 

اأ�سبحت اللغة واخليال يف الكتابة الن�سوية و�سيلتني 

النفتاح  يف  القوية  الن�سوية  الرغبة  عن  للتعبر 

واأداة  والذات  والعامل  والتجدد  احلرية  على  ج�سديا 

املادية  معانيها  وا�ستح�سار  الذات  تلك  لكت�ساف 
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والرمزية والروحية. 

واإذا كان ان�سغال الرواية الن�سوية املكثف والعميق 

يف  معه  الكتابة  توحد  وحماولة  اجل�سد،  مبو�سوع 

 العتبار 
ّ
تلك التجارب قد ك�سف عن �سعي حثيث لرد

والعتزاز  بالتمايز  لل�سعور  م�سدرا  وجعله  لــه، 

والتمركز  الن�سغال  هذا  فاإن  الأنثوية،  بالكينونة 

لــه يف  �ــرشديــة  قــدِّم مــن متثيالت  مــا  حوله عــرب 

املراأة  اختزل  قد  باللذة،  مقرتنا  الن�سوية  الروايات 

يف  الأنثوي  اجل�سد  �سورة  هي  اأحادية  �سورة  يف 

هذا  يجعل  الــذي  الأمــر  الــذكــوري،  اجل�سد  مواجهة 

ج�سدها  يف  ــراأة  امل وجــود  يختزل  الن�سوي  ال�رشد 

لالإثارة  ومو�سوعا  به  مرغوبا  ج�سدا  باعتباره 

الثنائية  تلك  اإىل  اأخــرى  مرة  ويعيدنا  وال�سهوة، 

للعالقة  الذكورية  الثقافة  ر�سمتها  التي  املتقابلة 

بني الرجل واملراأة، ولذلك فاإن ال�ستغراق يف عامل 

بق�سايا  واحلي  الوثيق  ارتباطه  عن  بعيدا  اجل�سد 

الجتماعية  ال�سعد  خمتلف  على  والواقع  ــراأة  امل

بج�سدها  املراأة  يجعل وعي  والثقافية،  والوجودية 

منه  التحرر  حــاولــت  فيما  ويختزلها  ناق�سا، 

لالنفتاح على ذاتها وكيانها الإن�ساين ال�سامل و�سط 

حميطه العام الذي تعي�ض فيه، وتتداخل معه دون 

به  الحتفاء  اأو  به  ان�سغالها  جتاهل  ذلك  يعني  اأن 

وحتريره من قيوده التي فر�ستها الثقافة الذكورية 

عليه بو�سفه تابعا ومنفعال لي�ض اإل. 

علوية �شبح : 

ج�شد احلب،اجل�شد املقموع :

ودنيا  احلكايا  مرمي  الثالث  الروائية  اأعمالها  يف 

تبدو �سبح م�سغولة مبو�سوع اجل�سد  الغرام  وا�سمه 

الأنثوي يف جتلياته وتعبراته املتعددة، التي ت�سي 

جتعل  التي  الأنــثــوي  الوعي  من  خمتلفة  مبظاهر 

متباينة،  م�سارات  تتخذ  بج�سدها  الأنثى  عالقات 

التعبر  يجري  خمتلفة،  ومظاهر  دللت  وتكت�سي 

ب�سورة  الأتثوية  �سخ�سياتها  قبل  من  غالبا  عنها 

املكثف  احل�سور  هــذا  اإن  بل  و�رشيحة،  مبا�رشة 

والطاغي ملو�سوع اجل�سد بات ي�سكل البوؤرة املركزية 

للدور  نظرا  احلكائي،  الــ�ــرشدي  عاملها  بنية  يف 

املحوري الذي يلعبه يف حياة بطالتها، ويف اأحداث 

الرواية وحركة تناميها، ويف عالقة ال�سخ�سيات مع 

ذلك يف حياة بطالت  يتجلى  كما  البع�ض،  بع�سها 

البع�ض من جهة،  رواياتها وعالقتهن مع بع�سهن 

املحيط  والثقايف  الجتماعي  والواقع  الرجل  ومع 

بهن من جهة اأخرى، حتى يغدو اجل�سد مبثابة بطل 

اأخرى  تارة  به  املفعول  اأو  تارة،  وفاعلها  الرواية 

الأنثوية  ال�سخ�سيات  وعي  طبيعة  تك�سفه  ما  وفق 

بذاتها وكينونتها. 

الوعي  هذا  ودللت  م�سامني  ا�ستكناه  قبل  لكنه 

يف  للج�سد  الطاغي  احل�سور  هذا  ومعاين  الأنثوي 

اأعمال الكاتبة املختلفة لبد من الإ�سارة اإىل التداخل 

املفهومي احلا�سل عند الكاتبة بني مفهومي اجل�سد 

واحد  مبعنى  امل�سطلحني  مع  تتعامل  اإذ  واجل�سم، 

على  بينهما  القائم  بالتمايز  غائب  ي�سّف عن وعي 

م�ستوى الدللة والكينونة والوجود، فاإذا كان اجل�سم 

بناء  ميثل  اجل�سد  فاإن  وحم�سو�ض،  مرئي  وجود  هو 

وجود  ل  لكن  مكت�سبة،  وكينونة  هوية  وذا  رمزيا 

هو  اجل�سم  وجــود  كــان  واإن  الآخــر  دون  لأحدهما 

ال�سابق، يف حني اأن وجود اجل�سد يت�سكل لحقا من 

خالل وعي الإن�سان بكينونته وذاته.

الرواية  تت�سم عالقة بطلة  الغرام  ا�سمه  روايتها  يف 

النابع  والتمجيد  ال�سديد  بالإعجاب  بج�سدها  نهال 

معادل  مــن  وجــودهــا  م�ستوى  على  ي�سكله  ممــا 

اأن  بعد  الأنــثــويــة،  وهويتها  حلياتها  مو�سوعي 
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ا�سرتدت ملكيته وحريته، وقد جرى التعبر عن ذلك 

وال�ستجابة  الداخلي،  ل�سوته  اإ�سغائها  خالل  من 

لرغباته وحاجاته بعيدا عن اأي م�سادرة اأو تروي�ض 

له خارج اإطار ال�ستجابة العاطفية، كما جتلى ذلك 

يف عالقتها مع هاين امل�سيحي الذي ينتمي اإىل دين 

خمالف لدينها، لأن احلب اأو الغرام كما ت�سميه نهال 

هو القيمة احلقيقية التي متنح تلك العالقة معناها 

عربها  اجل�سد  ي�ستح�رش  بحيث  و�سحرها،  وروعتها 

والتدفق  احلــب  م�ساعر  من  فيه  ما  اأجمل  ومعها 

كان  ما  خالف  على  والفرح  باللذة  العميق  احل�سي 

التي  الزوجية  العالقة  م�ستوى  على  معها  يح�سل 

احل�سي  التوهج  وهــذا  احلـــرارة  لتلك  تفتقد  كانت 

حبي  هائال،  حبا  اأحبه  الــذي  )ج�سمي  والعاطفي 

وعلى   
ّ
علي وكرمي  نظيف  اأنه  اأح�سب  كنت  حلياتي، 

هاين حتى حني اأقمت عالقات عابرة مل اأ�سعر باأين 

اأمتهنه( )13(.

وتعود عالقة نهال مع ج�سدها اإىل ما قبل عالقتها 

بهاين، اإذ كانت تقوم على احلب والإعجاب والتمجيد 

ج�سدا  ووجودها  ذاتها  بتكامل  ال�سعور  من  النابع 

وروحا، ما يجعلها دائمة الهتمام به والرعاية له 

الأخــرى،  الروائية  ال�سخ�سيات  بع�ض  خالف  على 

اأوتعليقها  نهال  �سخ�سية  وجــود  ي�ستدعيها  التي 

ده�سة  يثر  الـــذي  ـــر  الأم الـــروايـــة،  اأحــــداث  على 

املتباينة  الن�ساء  مواقف  من  وا�ستغرابها  نهال 

اأج�سادهن، وما ميثله لهن على  واملتناق�سة حيال 

والدن�ض  بالدونية  �سعور  من  معه  العالقة  م�ستوى 

والأجيال  الأعمار  تباين  من  الرغم  على  وال�سعف 

بقولها:  ذلــك  على  نهال  تعرب  كما  بينهن،  فيما 

كيف  اأرى  باأج�سادهن.  البنات  عالقة  ــرين  )حتِّ

كاأنها  ومــرات  اأكفان،  كاأنها  تارة  معها  يتعاملن 

اأ�سياء ل تخ�سهّن، تفر�ض عليهن فر�سا منذ الولدة، 

وينفرن  ويكرهنها  العادية،  الأيام  يف  منها  يخفن 

رقية  عمتي  ت�سفها  ال�سهرية،  العادة  اأثناء  منها 

بـ»عادة ال�سوؤم والبالوي وامل�سايب« وتنعتها اأمي 

بالنج�سة()14(. اإن هذا الوعي الن�سوي الذي ينعك�ض 

�سلبا على عالقتهن باأج�سادهن، ل�سيما عند اجليل 

الذي  الغرتاب  مدى  عن  يك�سف  الن�ساء  من  الأقدم 

تعي�سه املراأة على م�ستوى وعيها بذاتها وبكينونتها 

الأنثوية بفعل الثقافة الدينية والجتماعية املكر�سة 

يف املجتمع الذكوري والرتبية التي تتلقاها املراأة 

العالقة  تلك  على  �سلبا  ينعك�ض  ما  املجتمع،  يف 

ويجعلها ت�سعر بالدونية جتاه الرجل من جهة، ومن 

جهة ثانية تفقد ات�سالها اجلمايل معه خارج اإطار 

الوظائف املناط بها من قبل املجتمع. وميكن القول 

الأو�سح  التعبر  هي  التقليدية  الزوج  موؤ�س�سة  اأن 

عن اختالل العالقة اجل�سدية والعاطفية بني الرجل 

واملراأة من جهة، واملراأة وج�سدها من جهة ثانية، 

نظرا ملا تعي�سه ن�ساء الكاتبة �سمن موؤ�س�سة الزواج 

مع  احلي  التوا�سل  عن  وعجز  انف�سال  حالت  من 

التي تتبلد وتفقد �سعورها باللذة خالل  اأج�سادهن، 

الت�سال اجل�سدي احلميم مع ال�رشيك ب�سبب جتاهل 

الزوج لرغبات اجل�سد الأنثوي واإهماله لقيمته وعدم 

اللذة  مكامن  وا�ستثارة  معه،  العاطفي  التفاعل 

التي  اجلن�سي  ال�سعف  نتيجة حالة  اأو  فيه،  والفرح 

يعاين منها الرجل، كما هو حال بطلتها عزيزة التي 

ت�ستعيد تناغم تلك العالقة وان�سجامها وتفتحها بعد 

العالقة  تلك  بوؤ�ض  من  حررتها  التي  زوجها،  وفاة 

واجل�سدي،  الــروحــي  امل�ستويني  على  وخيباتها 

بل  معه،  تعي�سها  كانت  التي  النف�سام  حالة  ومن 

وكاأنها  جديد،  من  ج�سدها  اكت�ساف  ت�ستعيد  هي 

اجلمال  مكامن  اإىل  وتتعرف  الأوىل  للمرة  ــراه  ت

�سابقا)اأمام  فيه  كانت جتهل وجودها  التي  والألق 

املراآة املثبتة اإىل جانب البانيو �سعرت كاأنها ترى 

ج�سدها للمرة الأوىل يف حياتها عندما وقفت عارية 
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تتاأمله، وهي تن�سفه. قب�ست على ثدييها ول�سقتهما 

كل  على  بب�رشها  جالت  ثم  البع�ض.  ببع�سهما 

وهي  و�سمعتها  املو�سيقى  بتلك  اأح�ست  ج�سمها.... 

عليه  تت�سنت  �سارت  ثم  املــراآة،  يف  تتاأمله  واقفة 

ال�سابق  يف  كانت  بينما  يحكي،  وهو  اإليه  وت�ستمع 

�سامتا  ويبقى  اأمي،  تفعل  مثلما  يحكيها،  من  هي 

م�ستوى  على  والرجل  احلب  يلعب  يجيب()15(.  ل 

على  للتعرف  مفتاحيا  دورا  بج�سدها  املراأة  عالقة 

واللذة  والتفتح  الرثية باحلب  العالقة  تلك  حمددات 

عند بطلتيها نهال وعزيزة، حيث ي�سهم حوار العاطفة 

واحلب بني ج�سد املراأة والرجل اإىل و�سيلة لكت�ساف 

م�سكونا  معنى  واتــخــاذه  احل�سية  اجل�سد  جماهل 

هاين  اللذيذ)كان  احل�سي  والتفجر  واجلمال  بالفرح 

كل  اكت�سف  وجعلني  ج�سمي،  اإىل  فني 
َّ
عر من  اأول 

اأذين  اأنفا�سه  اأول مرة لم�سني ولفحت  تف�سيل فيه. 

جدل  اإن  و�رشخت()16(  لذيذة  ق�سعريرة  يّف  �رشت 

تلك العالقة بني ج�سد املراأة وج�سد الرجل يجعل كال 

منهما دليل الآخر للتعرف على عامل ج�سده احلافل 

العالقة ج�سديهما  واملثر والطيب، حيث متنح تلك 

معنى جديدا وقيمة كبرة ي�ستمدانها من ثراء احلالة 

العفوي  وتدفقهما  ج�سديهما  وتناغم  العاطفية 

فه اإىل 
ّ
اأعر اإليه، كما  اأ�سعر باأنه يعرفني  واحلر)كنت 

ج�سده( )17(. مقابل هذه احلالة يظهر اجل�سد املقموع 

نظرا  احلب  جل�سد  نقي�سا  اخلطيئة  وج�سد  واملدجن 

ملا يك�سف عنه من حالت عطب وانف�سال تعي�سها 

ال�سخ�سيات الأنثوية على م�ستوى العالقة مع اجل�سد 

اختالل على  تف�سح عنه من  نف�سيا ووجوديا، وما 

م�ستوى وجودها ووعيها لذاتها بف�سل �سلطة القمع 

الذكوري  والثقايف  الجتماعي  للواقع  وامل�سادرة 

املهيمن، وما ينجم عنه من غياب لل�سعور بالقيمة 

بالن�سبة  ج�سدها  ميثلها  التي  واجلمالية  الإن�سانية 

من  به  املناط  والــدور  الوظيفة  اإطــار  خارج  اإليها 

وقيم  م�ستبدة  وقي ظل عالقات  املجتمع.  هذا  قبل 

مفرو�سة تتحول الن�ساء اإىل �سحايا، تتنوع اأ�سباب 

معاناتهن ولكن املاأ�ساة واحدة، كما تك�سف عن ذلك 

�سخ�سيات روايتها )دنيا( الن�سائية دنيا و�سديقتيها 

دلل وفريال ووالدتها، اإذ ميثلن جميعا �سخ�سيات 

معطوبة اجل�سد ومهزومات ي�ست�سلمن لقدرهن ب�سبب 

اأو  اجلائرة،  وقوانينه  �رشوطه  مواجهة  عن  العجز 

ب�سبب غياب الوعي الذاتي عند املراأة وتدجينها من 

قبل املجتمع، بل وحتويلها اإىل اأداة تدجني، وهكذا 

جند �سخ�سية دلل و�سخ�سية والدة زوجها املتويف 

تلغيان اأي وجود اأو رغبة للج�سد بعد وفاة زوجيهما 

تعبرا عن اإخال�سهما لهما ووفاء لذكراهما، و�سعيا 

وراء تقدير املجتمع واإعجابه بتبتلهما، فدلل التي 

تعمل على قمع ج�سدها وم�سادرة رغباته وحاجاته 

احل�سية والعاطفية والروحية، تتنكر له وهي يف اأوج 

خالل  من  جل�سدها  والرغبة  والندفاع  التفتح  عمر 

)لف  اإىل  تعمد  اإذ  له،  يب وخنق 
ّ
تغي ما متار�سه من 

بطبقة  مغطى  و�سار  والــوحــدة،  باخلجل  ج�سدها 

واإن  اإليه،  تلتفت  تعد  �سبابية كثيفة من احلزن، مل 

وهي  عليه  نظرها  يقع  اأن  بعد  وملحته  �سادف 

اخلواء  رائحة  تزيح ب�رشها عنه خائفة من  عارية 

والوح�سة التي ت�سمها وحت�سها يف الأماكن املهجورة 

مكان  اأي  تلم�سا  اأن  يداها  حاولت  واإن  واملن�سية. 

خجال()18(.  خداها   
ّ
يحمر املهجور  اجل�سد  ذلك  يف 

الرواية  بطلة  هي  التي  دنيا  الثانية  ال�سخ�سية  اأما 

وراوية احلكاية والتي ي�ساب زوجها ب�سلل ن�سفي 

اإىل  تتحول  اأن  عليها  يكون  الأهلية  احلرب  خالل 

ج�سد متلق ومنفعل يف اإطار ما متليه عليه رغبات 

و�سهوات زوجها مالك يف بداية زواجهما، لكنه بعد 

اأن ي�ساب ب�سلل ن�سفي يكون عليها اأن تتحول اإىل 

لها  له رغم ق�سوته ب�سبب تهديده  خادمة وممر�سة 

بالطالق وحرمانها من ابنتها ال�سغرة، ولذلك تعرب 
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لها  وقمعها  �سطوته  من  النتقام  يف  رغبتها  عن 

بالق�سوة التي تبديها �سواء وهي تقوم بتحميم ج�سده 

ح�سوره  �سطوة  عليها  ميار�ض  كان  الذي  املعطوب 

فللج�سد  ج�سده،  رغبات  جتاهل  اأوعــرب  وجربوته، 

لغته التي يعرب فيها -كما تقول دنيا - للتعبر عن 

معه)حرارة  اجل�سدي  لالت�سال  ورف�سها  كراهيتها 

الكراهية مثلما جتف  الرغبة عندي جفت من وهج 

بركة ماء من وهج �سم�ض حارقة. كان ي�سعر بذلك 

ال�رشير  التفاف ج�سمي على بع�سه فوق  من حركة 

ومن تكوره وانطوائه يف عزلته داخل ج�سدي()19(، 

ويتخلى ع�سيق فريال عنها، يف حني اأن الأم تلغي 

 يجب اأن 
ُّ
اأي وجود جل�سدها وحتجر عليها، وكاأنه �رش

واحرتام  �سمعتها  على  �سّده حفاظا  نف�سها  ن 
ِّ

حت�س

النا�ض لها بعد ترملها. 
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من الأمور التي تتبني للباحث يف درا�سته للرتاث اليهودي يف الع�رش الإ�سالمي، 

هو تاأثر اليهود واليهودية بالثقافة الإ�سالمية ب�سورة عامة، ومل يكن هذا التاأثر 

على جانب معني من جوانب املعرفة، واإمنا �سمل الكثر منها، كالأدب والفل�سفة 

قد  اليهود  الباحثون  وكان  وغرها،  الكالم  وعلم  واللغة  العرو�ض  وعلم  والنحو 

�سخ�سوا هذا التاأثر وميزوه وحتدثوا عنه، و�ساأقت�رش هنا على بع�ض القتبا�سات 

من اأقوالهم دون غرهم. يقول ليو بك، وهو اأحد زعماء احلركة اليهودية الإ�سالحية 

املعا�رشة: »اإن اليهود مدانون وممتنون بعمق للح�سارة العربية، ويجب اأن يعتربوا 

هذا المتنان فري�سة من فرائ�ض اهلل ليجوز اأن ين�سوها« ويقول �ض. و�رش�سرتوم 

الثقافية والإجتماعية فحافظوا  الو�سائل  اليهودية  »اإن امل�سلمني قدموا للجماعة 

)بها( على ا�ستمرارهم«.)1( 

 تاأثري الثقافة االإ�شالمية 

)j(على اليهود القرائني

ناقد واأكادميي من العراق

جعفر هادي ح�شن

دليل تاأثر القرائني بالفكر االإ�شالمي، اأنهم عند ظهورهم وانف�شالهم 

وفل�شفية،  كالمية  قاعدة  اإىل  بحاجة  كانوا  االآخرين،  اليهود  عن 

يعتمدون عليها ويركنون اإليها يف رد هجوم التلموديني ونقدهم لهم، 

فكان اأن وجدوا مبتغاهم يف الفكر االإ�شالمي ومدار�شه..



وهذا الكالم على اإيجازه له دللة مهمة،. واأرى من 

املنا�سب اأن اأ�سيف اإىل هذين الباحثني اأي�سا، راأي 

امل�ست�رشق  –– وهو  املعا�رشين  امل�ست�رشقني  اأحد 

من  ب�سيء  راأيه  ذكر  لأنه  لوي�ض،  برنارد  املعروف 

من  �سهادته  ولأن  املو�سوع،  هــذا  عن  التف�سيل 

لي�ض  املجال،  هذا  يف  اأهمية  تكت�سب  اآخــر  جانب 

نطاق  على  معروفا  يهوديًا  م�ست�رشقا  لكونه  فقط 

وا�سع، بل اأي�سا لأن موقفه من الإ�سالم وامل�سلمني، 

ودي،  وغر  ناقدا  موقفا  زال  وما  طويلة  فرتة  منذ 

الثقافة  تاأثر  راأيه يف  لذلك ي�سبح  النقد،  �سديد  بل 

اليهود واليهودية ذا مغزى واأهمية  الإ�سالمية على 

خا�سة. 

 فهو يقول : »ففي مو�سوع الفل�سفة وحتى علم الكالم 

باأن  ــرّدد،  ت بــدون  نقول  اأن  ميكننا  )الثيولوجي(، 

التاأثر كان من الإ�سالم على اليهودية، ولي�ض العك�ض 

وكذلك �سياغة املعتقد الديني على �سكل مبادئ، هو 

�سيء غريب على اليهود يف ع�رش التوراة، وكذلك يف 

ع�رش التلمود.. اإن ظهور علم الكالم اليهودي كان قد 

بداأ متكاماًل يف البالد الإ�سالمية، وكان ظهوره على 

اأيدي الذين ا�ستعملوا مفاهيم علم الكالم الإ�سالمي 

ومفرداته، وهذا اأي�سًا يقود اإىل تاأثر مهم اآخر، وهو 

تاأثر املفردات العربية على اللغة العربية. ومعروف 

اأ�سل  من  لغتان  هما  والعربية،  العربية  اللغة  اأن 

م�سرتك واحد، وملا كانتا كذلك فاإن تقليد اإحداهما 

الأخرى،  من  الواحدة  مفردات  وا�ستعارة  لالأخرى، 

البالد  يف  املتعلمون  اليهود  وكان  �سهل.  �سيء  هو 

الإ�سالمية، يجيدون اللغتني العربية والعربية ب�سكل 

جيد، واإن ق�سمًا من املفردات الفل�سفية والعلمية يف 

عربية القرون الو�سطى، والذي دخل الكثر منها يف 

العربية احلديثة، كان قد جاء من خالل الرتجمات 

العربية.

تاأثر  مو�سوع  وهــو  ــرب،  اأك �سيء  اإىل  يقود  وهــذا 

ال�رشف  العربية،)كعلم  »فيلولوجي«  على  العربية 

وغره(. فاليهود الذين كانوا يهتمون بدرا�سة اللغة 

طرقًا  اتبعوا  للتوراة،  اأف�سل  فهم  اأجل  من  العربية 

من  امل�سلمون  العلماء  وابتدعها  ا�ستخدمها  كثرة 

اأجل درا�سة الن�ض املقّد�ض. فاأ�سل القواعد وتطورها 

اأجل  من  واجلهود  والرغبة  املعجم،  وعمل  ها 
ّ
ومنو

اإثبات اأ�سالة الن�ض )املقد�ض(، هي مت�سابهة ب�سكل 

اإذا  فيما  �سوؤال،  يربز  وهنا  الديانتني.  يف  وا�سح 

كان هناك عالقة بني املا�سورانيني)2( الذين قاموا 

به  قام  وما  التوراتي،  الن�ض  وتثبيت  حتقيق  على 

هو  والــذي  �سبيه،  عمل  من  القراآن  نحو  امل�سلمون 

اأ�سبق زمنًا. ثم يقول برنارد  اأن يكون  من املحتمل 

اأبعد  اليهودية، كان  امل�سلمني على  تاأثر  اإن  لوي�ض 

من عامل الفكر، وجمال العلوم، لأنه قد اأثر حتى على 

الطقو�ض.

اليهود  امل�سلمني على  تاأثر  فاإن  الأدب والفن  ويف 

جانب  من  تاأثر  الناحية  هذه  من  وهو  جداً،  كبر 

ال�سعر  واإن  متبادًل.  تاأثرا  ولي�ض  تقريبًا،  واحــد 

العربي يف الع�سور الو�سطى، قد قّلد الطريقة والتقنية 

هذا(  )جند  الواقع  بل  جداً،  وا�سح  ب�سكل  العربيتني 

وعلى  ورموز.  م�سطلحات  من  ال�سعر  نظام  كل  يف 

من  لي�ست  هي  بلغة  مكتوب  هذا  كل  اأن  من  الرغم 

العربي  ال�سعر  ولكن  امل�ستعملة،  الإ�سالمية  اللغات 

من  جزءاً  يعترب  النرث  وكذلك  الو�سطى،  الع�سور  يف 

وغره  العربي  الأدب  مثل  مثلها  نف�سها،  الثقافة 

التاأثر  فــاإن  احلقيقة  ويف  الإ�سالمية.  الآداب  من 

الإ�سالمي على ال�سعر العربي، مل يقت�رش على يهود 

فرن�سا  يهود  التاأثر  �سمل هذا  بل  الإ�سالمي،  العامل 

من خالل اإ�سبانيا.

والأعمال  الإ�سالمي  الفن  بني  �سبها  هناك  اأن  كما 

الإ�سالمي،  العامل  يف  فقط  لي�ض  اليهودية،  الفنية 

ولكنه كان اأي�سًا يف اأوروبا امل�سيحية، مثل ر�سومات 

الكتب، وكذلك )ما هو موجود( يف الكن�ض اليهودية، 

وا�سح.  ب�سكل  الإ�سالمي  التاأثر  فيها  يظهر  التي 

وباملقارنة مع يهود العامل الإ�سالمي ويهود اأوروبا 

امل�سيحية يّت�سح تاأثر الإ�سالم.«)3(. ولبد اأن اأ�سر 
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هنا اإىل اأن بع�ض العلماء اليهود املعا�رشين، وجد 

حتى  بالإ�سالم،  متاأثرة  اأي�سا  اليهودية  العبادة 

بعنوان  املو�سوع  هذا  عن  م�ستقال  كتابا  كتب  اأنه 

»التاأثرات الإ�سالمية على العبادة اليهودية«.)4(

القرائني  اليهود  ي�سمل  التاأثر،  عن  اأعاله  ذكر  وما 

على  الدرا�سة  هذه  يف  �سنقت�رش  ولكننا  وغرهم، 

اليهود القرائني كما ذكرنا يف عنوان الدرا�سة، لأننا 

اليهود  العلماء  تاأثر  عن  نتحدث  اأن  اأردنــا  ما  اإذا 

فاإن احلديث  الإ�سالمية،  بالثقافة  القرائني  من غر 

نريد  ــذي  ال مو�سوعنا  عــن  و�سيخرجنا  �سيطول 

بالأمر  يهتم  ملن  يكفي  ولكن  هنا،  عليه  القت�سار 

�سعديا  املعروف  احلاخام  موؤلفات  على  يطلع  اأن 

امليالدي(،  العا�رش  القرن  الفيومي)من  يو�سف  بن 

القرن  )من  والفيل�سوف احلاخام مو�سى بن ميمون 

يف  الوا�سح  التاثر  لرى  امليالدي(،  ع�رش  الثاين 

الكالم،  بعلم  تتعلق  التي  تلك  خا�سة  كتاباتهم، 

وكتاب  لالأول  والعتقادات«  »الأمانات  كتاب  مثل 

»دللة احلائرين« للثاين.

تاأثر  عن  احلديث  قبل  هنا  ن�سر  اأن  املفيد  ومــن 

فرقة  اأن  اإىل  الإ�سالمية  بالثقافة  القرائني  اليهود 

ال�سامريني، التي هي من اأقدم الفرق اليهودية، حيث 

مل  طويلة،  بفرتة  امل�سيح  ظهور  قبل  ظهورها  كان 

ت�سلم من هذا التاأثر، ولقد دخلت هذه الفرقة اأفكار 

اإ�سالمية، اأو ذات �سبغة اإ�سالمية مل يكن لل�سامريني 

عهد بها، واإمنا دخلتها بعد ظهور الإ�سالم وانت�ساره. 

هو  امل�سلمني،  من  الفرقة  هذه  اأتباع  اأخــذه  فمما 

ما  ي�ستعملون  اأخذوا  فهم  و�سفاته،  اخلالق  طبيعة 

ا�ستعملوا  كما  م�سطلحات،  من  امل�سلمون  ا�ستعمله 

ذلك  ومن  املعروف)5(.  مبعناه  »الن�سخ«  م�سطلح 

ا�ستعمالهم عبارة »با�سم اهلل« يف كتبهم يف الع�سور 

وي�ستعملون  »اإمام«  كلمة  وا�ستعمالهم  الإ�سالمية. 

لتوراتهم، وهم  العربية  الرتجمة  »اأئمة«، يف  اجلمع 

كثرا مايطلقون هذا امل�سطلح على الكاهن، وعلى 

هارون اأخي النبي مو�سى وعلى ابنه اإليعازر. كذلك 

»طور  عبارة  العربية  الرتجمة  يف  ي�ستعملون  هم 

وي�ستعملون  الكرمي،  القراآن  التي وردت يف  �سنني«، 

الرتجمة  يف  اأور�سليم  بدل  »القد�ض«  الإ�سم  اأي�سا 

الكتب  يف  ومبثوثة  متكررة  الأمثلة  وهذه  نف�سها، 

اأذكر اأكرث  اأن  اخلم�سة الأوىل للتوراة، لحتتاج مني 

مما ذكرت،ومن اأراد املزيد فلراجع توراتهم باللغة 

العربية.

وخ�سع  اأي�سا،  عندهم  ة 
ّ
النبو مفهوم  تاأثر  كما 

بني  كالفرق  الإ�سالمية،  امل�سطلحات  ل�ستعمال 

وحده  هو  عندهم  مو�سى  فالنبي  والنبي،  الر�سول 

ولي�سوا  اأنبياء  هم  الأنبياء  من  والآخــرون  الر�سول، 

ر�ساًل)6(. واأخذوا يتحدثون عن خلق مو�سى قبل اأن 

خلق اخللق، وعن كونه خامت الر�سل، وهذه امل�سائل 
ُ
ي

النقا�ض  واأكـــرثوا  امل�سلمون،  العلماء  ناق�سها  قد 

اأحدثوا  الذين  هم  وكانوا  فيها،  قوا 
ّ
وتعم حولها 

م�سطلحاتها وابتدعوها. وا�ستعار ال�سامريون كذلك 

ا�ستعمال الت�سلية على الر�سول، واأخذوا ي�ستعملونها 

عند ذكر النبي مو�سى)7(.

وحتدثوا عن يوم القيامة، واأ�سموه يوم الدين، كذلك 

)موقف،  »معمد«  واأ�سموه  فيه  الوقوف  عن  حتدثوا 

ال�سفاعة  مو�سوع  كذلك  وناق�سوا  وقــوف(،  مكان 

بالفكر  تاأثر  باأنه  قـــاروؤه  ي�سك  ل  مف�سل  ب�سكل 

الإ�سالمي)8(.

الذي  الغفران(  )يــوم  الكفور«  »يــوم  عن  وحتدثوا 

�سهر  عن  امل�سلمون  حتدث  كما  اليهود،  فيه  ي�سوم 

رم�سان  �سهر  الإ�ــســم  ا�ستعملوا  هم  بل  رم�سان، 

واأطلقوه عليه)9(.

بالثقافة  القرائني  اليهود  تاأثر  اإىل  بالن�سبة  اأمــا 

ول  اأحــد،  فيها  يجادل  ل  م�ساألة  فهي  الإ�سالمية، 

حتتاج اإىل كثر من الأدلة والرباهني لإثباتها. فقد 

كان التاأثر عليهم اأكرث من غرهم، من اأتباع الفرق 

اليهودية الأخرى. 

اأيام  ح�ساب  يف  امل�سلمني  طريقة  اتبعوا  فالقراوؤون 

وال�سهود  الهالل  روؤية  على  يعتمدون  حيث  ال�سهر، 
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الذي  النظام  وهو  الفلكية،  احل�سابات  دون  عليها، 

اأ�سا�سا  اعتمدت  و�سالتهم  الآخرون.  اليهود  يعتمده 

على  فيها  امل�سلمون  اعتمد  كما  الــتــوراة،  على 

عند  كما  اأي�سا،  و�سجود  ركــوع  فيها  القراآن،وهي 

امل�سلمني وكذلك ق�سية املحارم يف الزواج، واأحكام 

اإىل غر ذلك من م�سائل مهمة. وكان من  املواريث 

تاأليفهم  هو  الإ�سالمية  بالثقافة  تاأثرهم  مظاهر 

تفا�سر للتوراة.)10( ويعتقد اأن القرائني هم اأول من 

األف من اليهود تف�سرا للتوراة، وكان هذا تقليدا ملا 

التف�سر  يعرفون  يكونوا  مل  فهم  امل�سلمون،  به  قام 

قبل ظهوره عند امل�سلمني. و�ساأذكر فيما بعد بع�ض 

وامتاما  عليه  توكيدا  التاأثر-  لهذا  الأخرى  الأمثلة 

لهم  يوجهها  تهمة  التاأثر  هذا  اأ�سبح  وقد  للفائدة. 

اأعداوؤهم من اليهود، ويكررون ذكرها كمنق�سة عليهم 

ومثلبة لهم. ويقول التلمودي طوبيا بن األيعازر )من 

القرن الثاين ع�رش( »اإن هوؤلء النا�ض قد اأف�سدوا كثراً 

تالمذة  لأنهم  احلقيقية،  اليهودية  احلياة  طريقة 

�رشبت  جمنونة  بــروح  متاأثرون  وهــم  امل�سلمني، 

التاأثر يف مرحلة من  عقولهم.«)11( وقد و�سل هذا 

اأّثر على عقيدة بع�ض هوؤلء، فتحولوا  املراحل حّداً 

اإىل الإ�سالم كما يذكر �سموئيل )ال�سمواأل( بن يحيى 

قال  الــذي  عــ�ــرش()12(  الثاين  القرن  )مــن  املغربي 

»اإن اأكرث القرائني خرج اإىل دين الإ�سالم اأوًل فاأول، 

اإىل  اأقرب  لأنهم  ي�سر،  نفر  اإل  منهم  يبق  مل  اأن  اإىل 

حماولت  من  ل�سالمتهم  الإ�سالم،  لقبول  ال�ستعداد 

الفــرتاء  اأ�سحاب  )التلموديني(،  الربانيني  فقهاء 

الزائد، الذين �سددوا على جماعتهم الإ�رش«)13(.

ــد يــكــون اأحـــد اأ�ــســبــاب تــاأثــر الــقــرائــني بالفكر  وق

عن  وانف�سالهم  ظهورهم  عند  اأنهم  الإ�ــســالمــي، 

كالمية  قاعدة  اإىل  بحاجة  كانوا  الآخرين،  اليهود 

رد  يف  اإليها  ويركنون  عليها  يعتمدون  وفل�سفية، 

وجدوا  اأن  فكان  لهم،  ونقدهم  التلموديني  هجوم 

فهم  وقد  ومدار�سه.  الإ�سالمي  الفكر  يف  مبتغاهم 

واأنهم  خا�سة  واأدركــوهــا،  البحوث  هذه  القراوؤون 

لي�ض  العربية، وقد مّكنهم هذا  اللغة  كانوا يجيدون 

يف الدفاع عن فرقتهم، بل اأ�سبح ذلك �سالحًا قويًا 

لهم يف نق�ض اآراء التلموديني، وتفنيد حججهم ورد 

اتهاماتهم. ومن اأجل التو�سع يف الأحكام ال�رشعية، 

املــذاهــب  فقه  ــول  اأ�ــس يف  �سالتهم  ـــدوا  وج فقد 

يعتمدون  كانوا  اأن  بعد  عامة،  ب�سورة  الإ�سالمية 

ا�ستنباط  يف  ــوراة(  ــت )ال الــقــدمي  العهد  على  كليًا 

التوراة  على  العتماد  يكن  ومل  ال�رشعية،  الأحكام 

كافيا ل�ستيعاب امل�سائل املت�سعبة يف الفقه، لذلك 

بها  فا�ستعانوا  الإ�سالمي،  الفقه  اأ�سول  اإىل  جلاأوا 

وتاأثرها  فقههم  اأ�سول  و�سنذكر  منها.  وا�ستفادوا 

با�سول الفقه الإ�سالمي فيما بعد، كما �ساأذكر �سيئا 

عليه،  واأمثلة  الإ�سالمي  الكالم  بعلم  تاأثرهم  عن 

والذي قال عنه بع�ض الباحثني اليهود »اإن القرائني 

من اأوائل اليهود الذين قّلدوا املعتزلة يف حماولتهم 

لعقلنة املعتقدات اليهودية، وقد تبّنى القراوؤون اآراء 

ال�سعب  اأحيانًا من  التفا�سيل، وكان  املعتزلة بكل 

القرائني  اإذا كان املكتوب لواحد من  التفرقة، فيما 

اليهود اأو مل�سلم)14(.

ولكن قبل اأن اأعطي اأمثلة على تاأثرهم بعلم الكالم، 

من  الكثر  مو�سوعني،ليعرف  الآن  اأذكــر  اأن  اأود 

بهما  ــاأثــروا  ت قــد  القرائني  اليهود  اأن  الباحثني 

القراآن،  قــراءات  بعلم  تاأثرهم  اأحدهما  بامل�سلمني. 

التوراة،  قراءات  تعدد  يف  كتبا  يوؤلفون  اأخذوا  فهم 

كما األف العلماء امل�سلمون يف قراءات القراآن،وهم قد 

قاموا بذلك بعد ما قام به العلماء امل�سلمون،اإذ من 

املعروف لدى دار�سي اليهودية، اأن اليهود مل يوؤلفوا 

اأن  بعد  اإل  يعرفوه  مل  بل  املو�سوع،  هذا  يف  �سيئا 

راأوا ماقام به العلماء امل�سلمون. فمن موؤلفاتهم يف 

القراءات، كتاب لأبي �سعيد ليفي هاليفي من القرن 

العا�رش – احلادي ع�رش يف املو�سوع املذكور، وهو 

عن اختالف قراءة املا�سورانيني امل�سهورين بن اآ�رش 

وبن نفتايل. وقد طبعت اأجزاء من هذا الكتاب. وجاء 

يف بدايته ما ن�سه »هذا ثبت ماوجد من اخللف يف 
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�سعيد  اأبــو)اأبــي(  الفا�سلني،  املعلمني  بني  القراءة 

بن  مو�سي  عمران  وبن  اآ�رش،  بن  مو�سي  بن  هارون 

داوود نفتايل.)15( ومن هذه الكتب كتاب ميكائيل 

الثاين  القرن  يف  عا�ض  اأنه  يعتقد  الذي  عزيل،  بن 

وابن  اآ�ــرش  بن  قرائتي  عن  اأي�سا  والكتاب  ع�رش، 

نفتايل.)16( وكال الكتابني من تاليف القرائني، ول 

مبا  تاأثر  هو  القراوؤون،  اليهود  به  ماقام  باأن  اأ�سك 

كتب  ُتكت�سف  ورمبا  القراآن.  نحو  امل�سلمون  به  قام 

اأخرى يف هذا املو�سوع يف امل�ستقبل، لأن القرائني 

اليهود  دون  خا�ض  ب�سكل  املو�سوع  بهذا  اهتموا 

الآخرين. 

واملو�سوع الآخر الذي تاأثروا به )اىل جانب اليهود 

الآخرين( ومل يذكره برنارد لوي�ض اأي�سا، هو مو�سوع 

جدت بع�ض املخطوطات 
ُ
الت�سوف الإ�سالمي. فقد و

فرقوفت�ض،والتي  اأبراهام  جمموعة  يف  ال�سوفية، 

كانوا  والتي  القرائني،  اليهود  مقتنيات  من  كانت 

يدر�سونها. منها مقدمة كتاب ال�سيهور للح�سني بن 

من�سور احلالج )ت922م(، وكذلك اأوراق من كتاب 

عرث  وكذلك  ال�سوفية.  املو�سيقى  عن  ال�سماع،وهو 

القا�سم عبد  الق�سرية،لأبي  الر�سالة  اأوراق من  على 

الكرمي الق�سري)ت1072م( كتبت يف عام 1045م. 

وكذلك عرث على بع�ض اأبيات من ق�سيدة �سوفية.

بريطانيا  مــكــتــبــات  اإحــــدى  يف  ــرث  ع ــد  ق وكـــان 

ابن  لل�سيخ  املكية  للفتوحات  خمطوطة  على 

اليهود  مقتنيات  مــن  كــانــت  عــــربــــي)1240م(، 

»التجليات«  كتابه  مــن  ن�سخة  القرائني،وكذلك 

ابن  كتب  اأهم  اأحد  والكتاب  العربية.  باللغة  اأي�سا، 

حول  تتمحور  جتــل  مائة  على  )ويحتوي  عربي 

اأ�رشار التوحيد وجتلي اهلل(. وطبقا لبع�ض الباحثني 

املعا�رشين، اأن ال�سيخ ابن عربي كان له تاأثر على 

القراوؤون  وكــان  متاخرة)17(.  فرتة  اإىل  اليهود، 

احلقائق«  وحقيقة  الفائق  »الرو�ض  كتاب  يقراأون 

لعبد الكرمي اجليلي.)18( وكل هذا يدل على اهتمام 

وقراءة  الإ�سالمي،  بالت�سوف  عامة  ب�سورة  اليهود 

يف  �سنكت�سف  مــبــكــر،ورمبــا  ــت  وق منذ  مــ�ــســادره 

يف  الأخــرى  ال�سوفية  التاأثرات  بع�ض  امل�ستقبل 

درا�ساتهم.

غر  العلماء  من  اأن  اإىل  هنا  اأ�سر  اأن  املفيد  ومن   

كان  الإ�سالمي،  بالت�سوف  تاأثروا  الذين  القرائني 

مو�سى  احلاخام  بن  اأبــراهــام)ت1237م(  احلاخام 

�سوفيا  كتابا  احلاخام  هذا  كتب  فقد  ميمون،  بن 

العابدين«.  »كفاية  بعنوان  العربية  باللغة  مهما 

اليهودي  الباطني  الفكر  يف  كتابا  لي�ض  ــو  وه

كتاب  هو  واإمنا  بال�سوفية،  ه 
َ
ي�سب الذي  )القباله(، 

م�سادر  على  اعتمد  الت�سوف،حيث  يف 

بتبني  موؤلفه  وقد ن�سح  اإ�سالمية.  �سوفية 

والتمرين  التدريب  يف  ال�سوفية  الطريقة 

وكان  الإن�ساين.)19(  الكمال  اإىل  للو�سول 

هذا احلاخام قد جتمع حوله جمموعة من 

املريدين، واعتربوه �سيخا لهم، وهم واإن مل 

وا�ستعملوا  �سوفيني،  اأنف�سهم  على  يطلقوا 

�سلوكهم  اأن  »ح�سيدمي«،اإل  العربية  الكلمة 

ابن  وكــان  ال�سوفيني،  �سلوك  ي�سبه  كان 

هذا احلاخام،وا�سمه عوبدياه اأحد تالمذته 

وممن اتبع طريقته اأي�سا. 

 واأعود الآن اإىل مو�سوع تاأثر القرائني بعلم الكالم 

من  اثنني  هنا  و�ساأذكر  �سابقا.  اإليه  اأ�سر  الــذي 

التاأثر.  هذا  على  كاأمثلة  كتبهم  من  واأنقل  علمائهم 

القرن  القرق�ساين)من  يعقوب  يو�سف  اأبو  هو  الأول 

األف  قد  وكان  العراق،  من  وهو  امليالدي(،  العا�رش 

وكتاب  »التوحيد«  كتاب  منها  كتاب.  من  اأكــرث 

»القول على التف�سر و�رشح املعاين« وكتاب »القول 

على الرتجمة« وكتاب »الريا�ض واحلدائق« وكتاب 

اأ�سهر  هو  الأخر  الكتاب  وهذا  واملراقب«.  »الأنــوار 

من  الكثر  اإىل  فيه  يتطرق  حيث  واأهمها،  كتبه 

الق�سايا الفل�سفية والكالمية والفقهية. وهي ق�سايا 

ل تقت�رش على اخلالف بني اليهود، بل ي�سمل نقا�سه 

جانب  اإىل  اأي�سًا،  وامل�سيحيني  امل�سلمني  عقائد 
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اأو عالقة  بالأديان  لها و�سيجة  لي�ض  اأخرى  ق�سايا 

يف  يقول  والنقا�ض  اجلــدل  يف  طريقته  وعــن  بها. 

مقدمة كتابه هذا:

كني على جمع هذا 
ّ
الذي حر الذي ذكرته هو  »فهذا 

واأقاويل  فيه جماًل  اأحكي  اأن  اأريد  وتاأليفه،  الكتاب 

ن يف كتب من 
ّ
العلماء واحتجاجاتهم، مما بع�سه مدو

تقدم، وبع�سه ما جرى يف املجال�ض التي ح�رشتها 

وما انتهى اإيّل مما مل اأح�رشه، واأُ�سحح من ذلك ما 

 عندي بامل�ساألة واجلواب، واأف�سد منه ما راأيته 
ّ
�سح

اأنه فا�سد. وما كان الكالم عندي فيه متكافيًا اأوقفت 

له  يظهر  فيه،  ينظر  ممن  غري  فلعل  تكافيه،  على 

بني  متو�سطًا  يكون  اأن  واجتهد  يل،  ظهر  ما  فوق 

الإطناب والخت�سار، ل يجل عن عامل، ول يدق عن 

كل  وعلى  ذلك،  على  جّده  تعاىل  وباخلالق  متعلم 

اإليه فيه عبده  اأ�ستعني، واإليه اأرغب فيما رغب  خر 

من  والقرق�ساين  ال�سالم()20(.  داوود)عليه  ه 
ّ
وولي

الفل�سفة وعلم  ي�سجعون على درا�سة  الذين  القرائني 

الكالم، كما اأنه من الذين يحثون على الإجتهاد يف 

ا�ستنباط الأحكام. وهو على الرغم من اأنه يقول، اإن 

اللغة  اإل مبعرفة  التوراة  اأن يفهم  ال�سخ�ض لميكنه 

واأ�سلوبها  وقواعدها  كلماتها  بفهم  وذلك  العربية، 

تعلمها،  �ــرشورة  على  ليوؤكد  لكنه  كامل،  ب�سكل 

اإذ ميكن  اللغة واخلط، لي�ض لهما قد�سية،  اإن  ويقول 

يجيدها.)21(  لغة  باأي  ويق�سم  ي�سلي  اأن  لالإن�سان 

كما اأنه �سجع القرائني على درا�سة التلمود من اأجل 

معرفة النقاط ال�سعيفة فيه، كي ي�ستعمل فهمه يف 

اجلدل مع التلموديني. وهو ي�سر اإىل بع�ض العلماء 

امل�سلمني يف كتبه. فمثال هو يذكر املوؤرخ والقا�سي 

ويذكر  املغازي،  �ساحب  الواقدي،  عمر  بن  حممد 

اأي�سا املتكلم املعتزيل اأبا الهذيل العالف، وهوي�سر 

كذلك اإىل بع�ض الفرق الإ�سالمية، ويذكر اأ�سماءها. 

حيث  الهند،  مثل  بعيدة  بلدان  اإىل  �سافر  اأنــه  كما 

يذكر ذلك يف كتابه الأنوار واملراقب عند حديثه عن 

�ساهدنا  »وقد  يقول  حيث  والأوثان  للب�رش  ال�سجود 

وليذكر  الــهــنــد.)22(  بــلــدان  يف  ذلــك  مثل  اأي�سا 

القرق�ساين دوافع �سفره اإىل هذه البلدان، ول الهدف 

على  الطــالع  بدافع  كان  اأنه  نعتقد  ولكننا  منها، 

عن  يختلف  ل  وهــو  املــعــارف،  اجلديد،واكت�ساب 

الأ�سفار التي كان يقوم بها العلماء امل�سلمون، من 

اأجل ال�ستفادة واملعرفة. 

اأما امل�سائل التي نعتقد اأنه قلد يف مناق�ستها العلماء 

امل�سلمني فهي كثرة. فمنها م�ساألة كون اهلل ج�سمًا 

عنه،  الت�سبيه  نفي  م�ساألة  وكذلك  بج�سم،  لي�ض  اأو 

وم�ساألة روؤية اهلل بالأب�سار وعدمها، وكذلك م�ساألة 

�سفاته، من حياة وقدرة وعلم وفيما اإذا كان كالم 

القرق�ساين  تطرق  كما  خملوق.  غر  اأو  خملوقا  اهلل 

امل�سلمون  املتكلمون  لها  تطرق  اأخــرى  ق�سية  اإىل 

اأي�سا، وهي ق�سية تنا�سخ الأرواح، حيث انتقد هذه 

�سبه  لها فيه  الفكرة ب�سكل مف�سل ورف�سها. ونقده 

اأي�سا ناق�سوها  اإذ هم  العلماء امل�سلمني،  كبر بنقد 

من  اليهود  من  اأن  لها  نقده  من  ويبدو  ذكرت،  كما 

كان يعتقد بهذه الفكرة)23(، كما كانت تعتقد بها 

وغرها  معروف  هو  كما  الإ�سالمية،  الفرق  بع�ض 

من امل�سائل الأخرى، والتي يبدو فيها متاأثراً بالفكر 

املعتزيل ب�سكل وا�سح.

و�سنذكر هنا مو�سوعني مهمني من هذه املو�سوعات 

يناق�سهما العلماء امل�سلمون، كجزء من ق�سايا علم 

التي  وال�سفات  الأفــعــال  مو�سوع  وهما  الكالم، 

التوراة،  والتي وردت يف  والتج�سيم،  الت�سبيه  توهم 

واملو�سوع الثاين هو ق�سية خلق كالم اهلل. 

كل  باأن  يرى،  فهو  الأول  املو�سوع  اإىل  فبالن�سبة 

ما ورد يف التوراة، مما يوحي بالت�سبيه والتج�سيم 

بالن�سبة اإىل اهلل يجب اأن يوؤول، ول ي�سح اأن يوؤخذ 

حرفيًا،وهو راأي املعتزلة.

فهو يقول »فاأما جميع ما و�سف به )اهلل( من الورود 

ذلك  فــاإن  والركوب،  واخلطو  ــروج،  واخل )الدخول( 

واملواكب  والأنــوار  وال�سكينة  القدرة  اإىل  راجع  كله 

لو  اأنه  وذلك  املالئكة،  جيو�ض  هي  التي  ال�سمائية، 
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وخطواً  وجـــوازاً  احلقيقة،  على  خروجًا  ذلــك  كــان 

يف  حاّلة  الــذات  تكون  اأن  لوجب  حقيقيًا،  ووروداً 

مكان دون مكان، اإذ كان اخلروج، اإمنا هو مفارقة 

اأنه  اأخرب  والكتاب  غره  مكان  يف  وحلول  مكان، 

حالٌّ يف كل مكان«)24(.

التي  الإن�سانية،  اجلــوارح  معنى  يــوؤول  كذلك  وهو 

يقبل  ول  اخلــالــق.  اإىل  م�سرة  الــتــوراة  يف  وردت 

فهو  احلــريف.  معناها  اأعطيت  اإذا  بها،  القرق�ساين 

يقول يف هذا اخل�سو�ض »اإن اهلل خاطب النا�ض من 

حيث تبلغه عقولهم على ما طبعوا ورّكبوا، وذلك اأن 

ف عباده اأن الأ�سياء 
ّ
الباري عّز وجّل، ملا اأراد اأن يعر

املرئية ل تخفى عنه، وكان يف جاري عادتهم وما 

طبعوا عليه، اأن كل امرئ اإمنا يدرك بحا�سة الب�رش 

و�سفه اأولياوؤه بالعني ل اأَنّ هناك جارحة، هي عني. 

وكذلك ملا كان امل�سموع فيما بينهم فاإمنا يدركون 

اإذ  ال�سمع و�سفوه بالأذن،  التي هي حا�سة  بالأذن، 

بالفم  وو�سفوه  عليه،  تخفى  ل  امل�سموعات  كانت 

يكون،  كذلك  امل�ساهد  يف  الكالم  لأن  وال�سفتني 

والبارئ مكلم خماطب لبع�ض خلقه، فلذلك و�سفوه 

باآلت الكالم وو�سف بالقلب، لأنه حكيم، اإذ كانت 

احلكمة يف امل�ساهد حملها يف القلب. والذي يوهم اأن 

هناك ظهراً، فاإن ذلك اإطالق اللغة كما يقول اطرح 

هذا الأمر وراء ظهرك، اأي ل تلتفت اإليه ول تعباأ به. 

وغر ذلك كثر ل يح�سى وكذلك الإ�سبع، اأي قدرة 

وال�سلطنة،  والقوة  العّز  على  تدل  واليمني  هي  اهلل 

وو�سفه بالِرجل يعني به اأنه هو قاهر، واأن كل �سيء 

اأنه  اإىل  اإذا كان كل مقهور فاإنه ن�سب  دونه وحتته 

اأنه  به  يراد  بالأمعاء  وو�سفه  والقدم.  الرجل  حتت 

غافل،  غر  نا�رش  اأنه  يعني  وبالقيام  رقيق  لطيف 

معاقب  اأنه  وبالغ�سب  دائم،  ثابت  اأنه  وباجللو�ض 

بد  فال  العقوبة،  اأخر  واإن  اأنه  راد 
ُ
ي وباحلقد  منتقم، 

من حّلها، واإن طالت املدة وبالر�سا اإنه مثيب على 

الطاعة، وبالفرح يراد اأن املكت�سب للعمل املرت�سى 

فرح به قد بلغ 
ُ
قد �سار يف اأجّل حمل، اإذ كان كل م

فيه الإرادة«)25(.

يرى  ومــن  املعتزلة،  يقوله  مــا  اأيــ�ــســًا  هــو  وهــذا 

تعاىل  اهلل  روؤيــة  نفي  على  اتفقوا  »قد  فهم  راأيهم 

كل  من  الت�سبيه  ونفي  الــقــرار،  دار  يف  بالأب�سار 

زاً وانتقاًل، وزواًل 
ّ
وجه، جهة ومكانًا و�سورة وحتي

املت�سابهة  الآيــات  تاأويل  واأوجبوا  وتاأثراً،  اً 
ّ

وتغر

فيها«)26(.

فقد قالوا يف قوله تعاىل: {الرحمن على 

مبعنى  هنا  ال�ستواء  اأن  ا�ستوى}  العر�ض 

يكون  اأن  كذلك  وميكن  والغلبة.  ال�ستيالء 

العر�ض هنا مبعنى امللك، اإذ يقال ُثّل عر�ض 

اأي زال ملكهم وقالوا يف قوله  بني فالن، 

املراد  اأن  عيني}  على  تعاىل: {ولت�سنع 

ترد  العني  اإذ  علمي،  على  ال�سنعة  لتقع 

اأي  بعيني  هذا  جرى  ويقال  العلم،  مبعنى 

بعلمي.

اإل  هالك  �سيء  {كل  تعاىل:  قوله  ــوا  ل
ّ
واأو

اإل  هالك،  �سيء  كل  معناه  اأن  وجهه}، 

ذاته، والوجه بهذا املعنى معروف م�سهور 

اأي  جيد  الثوب  هذا  وجه  فيقال  اللغة  يف 

ذاته.

{ملا  تعاىل:  قوله  يف  »اليدين«  وف�رشوا 

القوة،  مبعنى  ا�ستكربت}  بيدي  خلقت 

ما  فيقال  اللغة،  يف  اأي�سًا  م�ستعمل  وذلك 

يل على هذا الأمر يد اأي قوة.

وذهبوا اإىل اأن »يداه« يف قوله تعاىل: »بل 

وهو  »النعمة«،  معناه  مب�سوطتان«  يداه 

معنى م�ستعمل كثراً يف اللغة.

»يا  تــعــاىل:  قوله  يف  »جــنــب«  كلمة  ــا  اأم

اهلل«  جنب  يف  فــرطــت  مــا  على  ح�رشتا 

فف�رشوها على معنى الطاعة. وذلك م�سهور 

يف  ــال  احل هــذه  اكت�سبت  يقال  اللغة  يف 

جنب فالن، اأي يف طاعته وخدمته. وقالوا 

كذلك اإن معنى »ميني« يف قوله تعاىل: »وال�سموات 
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مطويات بيمينه« هو »القوة«، وهذا ظاهر كذلك يف 

اللغة، اأما قوله تعاىل: {وجاء ربك} فقد قالوا فيه، 

اإن هناك م�سافًا حمذوفًا كما حذف يف قوله تعاىل: 

{وا�ساأل القرية} اأي: »اأهل القرية«.

التي  املو�سوعات  من  اهلل  كــالم  مو�سوع  وكــان 

طويل،  نقا�ض  فيها  ودار  كثر،  جدل  حولها  احتدم 

النقا�ض  ان�سب  وقد  مبا�رشة.  القرق�ساين  ع�رش  قبل 

اهلل  كالم  كان  اإذا  ما  حول  امل�سلمني  بني  واجلــدل 

خلق  م�ساألة  هذا  عن  ع 
ّ
تفر وقد  قدميًا.  اأو  خملوقًا 

القراآن اأو قدمه، لأنه كالم اهلل كذلك، وفيما اإذا كان 

قد اأحدث وقت الإيحاء به اأم ل، و�سميت هذه الق�سية 

ق�سية خلق القراآن.)27( وكانت قد اأخذت كثراً من 

جهد العلماء ووقتهم، واأعطيت اأهمية ما كان يجوز 

اإىل �سفاء  ب�سبب كبر  لها، لأنها ل متت  اأن تعطى 

النا�ض  بني  اإثارتها  وكانت  وخلو�سها.  العقيدة 

النا�ض  وادخلت  للطاقات،  وهــدرا  للوقت،  م�سيعة 

يف مداخل كانوا يف غنى عنها، اإذ هي و�سعت �سقة 

اخلالف بني املذاهب وزادتها عمقا وتوترا.

ولقد حاق ببع�ض النا�ض والعلماء ظلم ما كان يجب 

اأن  يجب  كان  ما  حيف  واأ�سابهم  بهم،  يحيق  اأن 

الفقيه يحب�ض، والقا�سي يطرد من  ي�سيبهم، فكان 

وظيفته واملحدث يعزل من موقعه، وال�ساهد ل تقبل 

�سهادته اإذا مل يقر بخلق القراآن، حتى ا�سطر الفقيه 

الكندي،  اأن يهرب بجلده، كما يذكر املوؤرخ  اأحيانًا 

يف كتابه »كتاب الولة وكتاب الق�ساة«. 

 وكانت فرقة املعتزلة وبع�ض الفرق الأخرى تاأخذ 

بدلوه  القرق�ساين  اأدىل  وقد  القراآن،  بخلق  بالقول 

فيما يتعلق بكالم اهلل، وما يتعلق بالتوراة تاأثرا مبا 

قام به امل�سلمون.

 7/2 العدد  �سفر  يف  التوراة  ن�ض  يذكر  عندما  فهو 

»اإذا كان منكم نبي للرب فبالروؤيا ا�ستعلن له،   8 –
ويف احللم اأكلمه، واأما عبدي مو�سى، فلي�ض هكذا، بل 

هو اأمني يف كل بيتي، فمًا لفم وعيانًا اأتكلم معه ل 

بالألغاز«)28(، يعلق على ذلك بالقول فف�سل اهلل عّز 

ه من اخلطاب مبا 
ّ

وجّل مو�سى)عليه ال�سالم(، وخ�س

مل يخ�ض به غره من �سائر الأنبياء، وهو اأنه اخرتع 

له كالمًا، اأقامه يف �سيء من الأ�سياء. اإما هواء واإما 

نارا، اأو غر ذلك، فاأ�سمى نف�سه بذلك متكلمًا ملو�سى، 

كما يكلم الإن�سان �ساحبه من فمه، حتى يجعله يف 

فمه وكما يواجه الكالم �سفاهًا بغر الوا�سطة... واإين 

اأخاطبه فمًا لفم، وذلك باخرتاع الكالم بال وا�سطة«.

الكالم  بقدم  يقول  ملن  مفرت�سًا  اعرتا�سًا  يذكر  ثم 

�ض 
ّ
يتعر الــكــالم  بقدم  يقول  مــن  »فلعل  فيقول 

اهلل  اأن  زعمتم  اإذا  فيقول:  القول  هذا  يف  )يعرت�ض( 

عّز وجّل يحدث كالمًا يف غره فيكون متكلمًا، مل ل 

يجوز اأن يحدث حركة ولونًا وموتًا يف غره، فيكون 

نًا، ميتًا«)29(.
ّ
متحركًا ملو

يدخل  )العـــرتا�ـــض(  الــكــالم  ــذا  ه على  الـــرد  ويف 

عوي�سة،  وكالمية  فل�سفية  م�سائل  يف  القرق�ساين 

واأن  واحللول،  الفعل  بني  الفرق  اإىل  فيها  يتطرق 

اللون واحلركة حلول، واأن خماطبته والكالم والأمر 

والنهي فعل، مع وجود فرق كبر بني الثنني كما 

الذي  القرائني  من  وحده  القرق�ساين  ولي�ض  يقول. 

يقول بخلق القراآن،واإمنا هناك اآخرون منهم، اي�سا 

اإيلي،  بن  يافث  مثل  اهلل  كالم  بخلق  يقولون  كانوا 

فهو يقول »اإن كالم اهلل يخلق خا�سة للوحي، وهو 

ليختلف عن كالم الإن�سان الذي يبتدع يف وقته«.

)30( واأرى اأن مناق�سة هذا املو�سوع من قبل اليهود 

العلماء  قام  مبا  وا�سحا  تاأثرا  كان  اإمنا  القرائني 

امل�سلمون.

التاأثر، هو  الذي اخرتته ملو�سوع هذا  الآخر  واملوؤلف 

احلادي  القرن  يف  الب�سر،)عا�ض  يو�سف  يعقوب  اأبو 

متكلمي  اأبــرز  من  واحــدا  يعد  وهــو  املــيــالدي(  ع�رش 

كثراً  الرجل  هذا  تاأثر  ولقد  ومتفل�سفيهم،  القرائني 

اأكن  ومل  وفال�سفتهم.  امل�سلمني  املتكلمني  بكتابات 

على  اأن عرثت  بعد  اإل  عليه،  التاأثر  هذا  مقدار  اأعرف 

كتابه »املحتوي« وهو كتاب كتب بلغة عربية وحروف 

عربية،ولذلك حرم من قراءته من ليعرف العربية. 
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الق�سايا  يف  كبرة  واأهمية  قيمة  ذا  الكتاب  ويعد 

حولها  اجلدل  يدور  كان  التي  والفل�سفية،  الكالمية 

كذلك  الــكــتــاب  يعطينا  كما  ــف،  ــوؤل امل ع�رش  يف 

مع  الأخــرى  الأديــان  اأتباع  تفاعل  مدى  عن  فكرة 

لها. وه�سمهم  بها  وتاأثرهم  الإ�سالمية،  الثقافة 

ويتبع الب�سر يف كتابه هذا )املكتوب بلغة عربية 

وبحروف عربية( مدر�سة الكالم الب�رشية،كما يذكر 

بع�ض املتكلمني منهم بالإ�سم. ولكن الذي يوؤ�سف له 

اأنَّ الباحث العربي قد حرم من قراءة الكتاب، ب�سبب 

حروفه العربية،ولول معرفتي بهذه اللغة ملا متكنت 

مل  ملاذا  اأدري  ول  عنه.  الكتاب،والنقل  قــراءة  من 

يحاول حمّقق الكتاب، الذي ن�رشه عام 1985م اأن 

يحول حروفه العربية اإىل عربية، لي�ستفيد منه اأكرب 

اإبقاءه  اأن  اإذ  والباحثني،  الدار�سني  من  ممكن  عدد 

امل�ستفيدين  عدد  من  كثراً  يقلل  عليه،  هو  ما  على 

منه، ويحرم الكثر من املهتمني بهذه الدرا�سات، اإذ 

ل ميكن اأن يقارن عدد القراء بالعربية بعدد من يقراأ 

بالعربية.

انطباع  القارئ  لدى  يح�سل  الأوىل،  الف�سول  ومنذ 

وتعمقه  الكالم،  علم  املوؤلف مل�سائل  فهم  عن مدى 

فيها 

موجزة  فكرة  القارئ  اأعطي  ولكي  لها.  وا�ستيعابه   

بع�سا من مو�سوعات  اأذكر  اأن  اأود  التاأثر،  عن هذا 

الــكــتــاب املــذكــور الــتــي در�ــســهــا املـــوؤلـــف. فمن 

مو�سوعات الكتاب، الأبواب التالية:

- باب يف ال�سفات.

- باب يف كونه تعاىل عاملًا.

- باب يف كونه تعاىل قدميا

- باب يف نفي الروؤية عنه تعاىل

- باب يف كونه تعاىل واحداً ل ثاين له

- باب يف الإرادة

- باب يف انه �سبحانه ل يفعل القبيح

- باب يف اأحكام القدر

- باب يف اإثبات القدرة

- باب يف خلق اأفعال العباد

- باب يف معنى اللطف

- معنى الأ�سلح

- باب يف الدللة على ا�ستحقاق العقاب

اأو  املو�سوعات  هذه  امل�سلمون  العلماء  بحث  وقد 

الكالمية،و�ساأذكر  درا�ساتهم  يف  اأكرثها 

ناق�سها  الــتــي  املــ�ــســائــل  بع�ض  تــالــيــا 

هذه  فاأحد  امل�سلمون.  واملتكلمون  الب�سر 

املتكلمون،  عاجلها  التي  املو�سوعات 

املــوازنــة يف  ــق عليه  اأطــل مــا  مــو�ــســوع 

ح�ساب العقوبات، اأي اإجراء ح�ساب العقاب 

والثواب بحيث ت�سقط من العقاب مبقدار ما 

ي�ستحقه العبد من الثواب. وقد ناق�ض هذه 

امل�ساألة اأبو علي اجلبائي وابنه اأبو ها�سم. 

كتابه  امل�ساألة يف  الب�سر هذه  عالج  وقد 

وما  املــوازنــة  )بــاب  عنونه  ف�سل  حتــت 

العقاب، وما جرى  دوام  بذلك من  يح�سل 

الذم واملدح امل�ستحقني ب�رشط  جمراه من 

يقول  وهو  بذلك(  يت�سل  وما  �رشط  وبغر 

يف ثنايا هذا الف�سل من جملة ما يقوله:

مثابًا  املــثــاب  يكون  اأن  ا�ستحال  واإذا 

معاقبًا، وثبت اأن املع�سية لقبحها اقت�ست 

ل  ومع�سية  طاعة  بني  فاجلامع  العقاب، 

بد من ا�ستحقاقها الثواب بطاعته والعقاب 

ي�ستحيل  والعقاب  والــثــواب  مبع�سيته. 

الــدواعــي  اإىل  يــرجــع  لأمـــر  اجتماعهما 

وال�سوارف، واأنه ل يجوز اأن نعظم زيداً واأن ن�سخفه 

اأحدهما  اإىل  دعا  ما  بل  واإ�ساءته،  اإح�سانه  ملكان 

امل�ستحقني  ت�ساوي  اإما  فيجب  الآخــر،  عن  �رشف 

من الثواب والعقاب مبا فعل من الطاعة واملع�سية 

في�سقطان، واإما اأن يكون اأحدهما اأوفر فيكون احلكم 

ويف ذلك �سحت املوازنة.

من  اأجــزاء  ع�رشة  بطاعته  ا�ستحق  اإذا  اأنه  ترى  األ 

العقاب  مــن  جـــزءاً  خم�سني  ومبع�سيته  ــواب،  ــث ال
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فاحلكم للمع�سية، وقد ح�سلت طاعة �سغرة ثوابها 

عقابه  من  رتب  اإذ  مع�سيته،  عقاب  فيجنب  يغرق 

ع�رشة اأجزاء باإزاء الع�رشة التي ا�ستحقها من الثواب 

بطاعته وقد ح�سل عليها فا�ساًل اأربعني جزءاً فهو 

اإذن من اأهل العقاب وكذلك الكالم بالعك�ض«)31(.

وكما نرى فاإن الب�سر يتفق هنا مع راأي اأبي ها�سم 

اأبيه  اآراء  على  مطلع  اأي�سا  وهو  امل�ساألة.  هذه  يف 

اأبي علي اجلبائي، لأنه يذكرهما بال�سم بني احلني 

والآخر.

واملثال الآخر الذي نود اأن نذكره هنا،هو م�ساألة اأن 

اهلل تعاىل واحد ل ثاين له. فمن راأي املتكلمني اأنه لو 

كان مع اهلل قدمي ثان لوجب اأن يكون مثاًل له، لأن 

وال�سرتاك  )الــذات(،  النف�ض  �سفات  من  �سفة  القدم 

�سفات  �سائر  يف  وال�سرتاك  التماثل  يوجب  فيها 

النف�ض )الذات(، واإذا كان كذلك والقدمي تعاىل قادر 

فيجب  لذاته  ــادراً  ق الثاين  يكون  اأن  وجــب  لذاته، 

القادر  حق  من  لأن  بينهما.  التمانع  وقوع  �سحة 

على ال�سيء اأن يكون قادراً على جن�ض �سده اإذا كان 

له �سد ومن حقه اأي�سًا اأن يح�سل مقدوره اإذا ح�سل 

واإذا  ذكرناه.  ما  يوجب  وذلك  منع  ول  اإليه،  داعيه 

يريد  باأن  بينهما  التمانع  وقوع  قدر  فلو  هذا  ثبت 

لكان  ت�سكينه  يريد  والآخــر  ج�سم  حتريك  اأحدهما 

اإىل  يــوؤدي  وذلك  مرادهما  يح�سل  اأن  اإما  يخلو  ل 

اجتماع ال�سدين، اأو ل يح�سل مرادهما وذلك يقدح 

يف كون الواحد الذي يثبت بالدللة قادراً لذاته، اأو 

يح�سل مراد اأحدهما دون الآخر، فمن ح�سل مراده 

فهو الإله ومل يح�سل مراده فهو املمنوع)32(.

)باب  عنوان  حتت  نف�سها  امل�ساألة  الب�سر  ويعالج 

يف كونه تعاىل واحداً ل ثاين له( فيقول من جملة 

ما يقوله يف هذا الف�سل والذي يدل على نفي قدمي 

اأن  لوجب  قــدمي  معه  كــان  لو  اأنــه  هو  تعاىل،  معه 

اأو�سافه من  اأخ�ض  اإياه يف  يكون قادراً مل�ساركته 

ا  بينَّ قد  ال�سفة  وهذه  يزل،  مل  فيما  وجوده  وجوب 

من قبل اأنها مقت�سى �سفة ذاته، واأن حكمها حكم 

كونه قادراً عاملًا حيًا، فما �ساركه فيها، فواجب اأن 

اأن تقت�سي فيه ما  ي�ساركه يف �سفة ذاته، وواجب 

اقت�ساه يف الآخر من وجوب كونه قادراً عاملًا حيًا، 

ل  ما  على  قــادراً  منهما  واحد  كل  يكون  اأن  فيجب 

نهاية له، ل�ستحالة كون اأحدهما قادراً بقدرة، مع 

الآخر قادراً ملا هو عليه يف ذاته، وقد علمنا  كون 

يف ال�ساهد اأن القادرين من حيث كانا قادرين وجب 

فيهما �سحة التمانع، لأن حقيقة ذلك يعود اإىل اأن 

فاإذا  الآخــر،  عليه  يقدر  ما  �سد  على  يقدر  اأحدهما 

واإن  وقوعها،  تقدير  �سح  بينهما  املمانعة  �سحت 

مل تقع وذلك يوؤدي اإىل �سعفهما اأو �سعف اأحدهما، 

ت�سكينه،  والآخــر  ج�سم  حتريك  اأحدهما  يريد  بــاأن 

ذلك  بعد  ولي�ض  لت�ساده.  ي�ستحيل  اأراده  ما  فوقوع 

اإل اأحد وجهني اإما اأن ميتنع الفعل عليهما، اأو ميتنع 

يقت�سي  عليهما  وامتناعه  ثالث،  ول  اأحدهما  على 

اأحدهما، يقت�سي �سعف من  �سعفهما ووقوع مراد 

مل يقع مراده)33(.

ق لها يف كتابه هي م�ساألة 
ّ
ومن امل�سائل التي تطر

اللطف الإلهي، وهذه امل�ساألة هي من امل�سائل التي 

ابتكرها املتكلمون امل�سلمون ومتفل�سفيهم. واللطف 

عند املتكلمني هو اأن يختار املرء الواجب ويتجّنب 

اإىل اختيار  اإما  اأقرب،  اأن يكون ما عنده  اأو  القبيح، 

الواجب اأو ترك القبيح وي�سمى اأي�سًا توفيقًا، ورمبا 

ي�سمى ع�سمة وقد ي�سمى هداية ويكون، اإما من فعل 

وفعل  فعلنا  ي�سمل  والأخر  العبد،  فعل  من  اأو  اهلل، 

هذه،  عن  اأخــرى  م�سائل  عت 
ّ
تفر وقد  غــرنــا)34(. 

ومنها هل اأن اللطف واجب على اهلل اأو غر واجب؟ 

وهل اأن اللطف من �سائر اأجنا�ض املقدورات، اأو اأنه 

لي�ض كذلك اإىل غر ذلك من م�سائل �سغلت حيزاً من 

موؤلفات الكالميني.

وقد عالج الب�سر هذه امل�ساألة باإ�سهاب حتت ف�سل 

عنونه بـ»يف معنى اللطف ويف الدللة على وجوبه، 

والفرق بينه وبني الأ�سلح وما معنى الأ�سلح«.

املتعلقة  امل�سائل  اأكرث  يذكر  الف�سل  هذا  يف  وهو 
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اأبي  وابنه  اجلبائي،  علي  اأبي  اآراء  ويذكر  باللطف، 

الآخرون،  ذكر  كما  ويذكر  بع�سها،  ويختار  ها�سم 

باأن اللطف ي�سمى اأحيانًا توفيقًا وكذلك ع�سمة)35(. 

وما ذكرناه قد يعطي �سورة، ملا اأردنا التدليل عليه 

والإ�سارة اإليه واحلديث عنه. و�ساأذكر الآن مو�سوعا 

كما  امل�سلمني،  بالعلماء  القراوؤون  به  تاأثر  مهما 

ذكرت �سابقا، وهو مو�سوع اأ�سول الفقه.

فقد ذكرت فيما �سبق اأن القرائني اعتمدوا يف فقههم 

اأ�سول  علماء  اعتمده  مبا  كثراً  �سبيهة  اأ�سوًل، هي 

الفقه  واأ�سول  القارئ.  �سرى  كما  امل�سلمون  الفقه 

عند القرائني هي: الكتاب )التوراة(، والنقل )الرواية(، 

والجتهاد، والقيا�ض والإجماع.

وهنا �ساأحتدث باخت�سار عن كل واحد منها:

الكتاب )التوراة(

التوراة باملعنى  القرائني لي�ض  يق�سد بالكتاب عند 

اخلا�ض )الكتب اخلم�سة الأوىل( كما عند التلموديني، 

بل التوراة مبعناها العام اأي العهد القدمي كله. وهم 

اإليهم هو  بالن�سبة  والكتاب  الن�ض.  اأحيانا  ي�سمونه 

ملعرفة  اإليه  يرجعون  الذي  والأهــم،  الأول  امل�سدر 

وقد�سيته  الكتاب  ولأهمية  ال�رشعية،  الأحــكــام 

عندهم اأوجب علماوؤهم على اأتباعهم، اأن يعرفوا لغة 

الكتاب ويفهموها، وكذلك عليهم اأن يفهموا تف�سره 

اأهميته عندهم، فقد  ويجتهدوا يف معرفته. وب�سبب 

اأكرث ما متثلت يف  اأولوا ن�سه عناية خا�سة متّثلت 

�سبط ر�سمه وتنبره، وتق�سيمه اإىل ف�سول وعبارات 

�سبط  يف  طوىل  يد  للقرائني  كان  ولذلك  ومقاطع، 

ن�ض العهد القدمي، ل يقل عما قام به املا�سورانيني.

واحلركات،  احلــروف  ي�سمل  عندهم  الكتاب  ون�ض 

فكالهما مقد�ض عندهم، وقد قال يهودا هدا�سي،اأحد 

علمائهم الكبار عن ذلك »اإن الكتاب املقد�ض يجب اأن 

، لأن الإله مل ينزله بدون هذين«. وهذا 
ّ

ي�سكل وينرب

التلموديون، فهم ل يعتربون  العك�ض مما يراه  على 

التلمودي  احلــاخــام  قــال  مقد�سًا،وقد  الت�سكيل 

واإمنا  �سيناء،  يف  تنزل  مل  احلركات  »اإن  نطروناي 

مهمة  م�ساألة  و�سعوها«.وهناك  الذين  هم  العلماء 

اأن  التوراتي،وهي  الن�ض  مبعنى  تتعلق 

القرائني ياأخذون باملعنى احلريف للن�ض، 

وهو املعنى الظاهر،وهو اأحد الأ�س�ض العامة 

الكتاب،  لتف�سر  علماوؤهم  و�سعها  التي 

ولكنهم يف حالت معينة ل يلتزمون بذلك، 

كما اإذا كان التف�سر احلريف مثاًل يقود اإىل 

اأو  معتقدهم،  �سوء  يف  مقبول،  غر  �سيء 

اأنه يقود اإىل تناق�ض يف معاين الكتاب، اأو 

الإله،  بتج�سيم  القول  يقت�سي  التف�سر  اأن 

يكون  ل  وحينئٍذ  يرف�سونه،  �سيئ  وهــو 

اإيلي،وهو  بن  يافث  يقول  حرفيًا.  التف�سر 

لرف�ض  مربر  هناك  »لي�ض  علمائهم،  من 

وكــالم  اهلل  لــكــالم  الن�ض  ظــاهــر  معنى 

الأنبياء، اإل اإذا كان ظاهر الن�ض غام�سا، 

اأو م�ستحيال يف ظاهره،لأنه يناق�ض العقل 

اأو الن�ض املحكم.)36( والن�ض املحكم هو 

الغام�ض. هو  واملت�سابه  البني  الوا�سح 

وقال القرق�ساين«اإن الفرائ�ض يف ن�سو�ض 

معناها  عــلــى  تف�رش  اأن  يــجــب  الـــتـــوراة 

معنى  اإىل  يقود  ذلك  كان  اإذا  الظاهري،اإل 

اإىل تناق�ض،وهذا لينطبق  اأو  غر �سحيح 

على الت�رشيعات فقط بل حتى على الأخبار، 

دون  باطني،  الن�ض ملعنى  لنا 
َ
اأو اإذا  لأننا 

اأن تكون هناك �رشورة ف�سيتو�سع بهذا اإىل 

احلقيقي  معناها  �ستفقد  وحينئذ  ال�رشائع، 

املق�سود، لأن التاأويل ميكن اأن يطبق على 

اأي ن�ض اأو عبارة وطبقا لرغبة اأي �سخ�ض.

 )37(

املعنى  اأن  الفيومي  �سعديا  يــرى  بينما 

كان  اإذا  التوراة(  )لن�ض  الب�سيط  الظاهري 

به)38(.  ليوؤخذ  فاإنه  التلمودية  الروايات  يخالف 

احلاخامني،  روايات  من  الكثر  هناك  اأن  ومعروف 
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واأحكامهم تخالف ظاهر ن�ض التوراة. وكان الفيل�سوف 

قد  )ت1677م(  �سبينوزا  باروخ)بندكت(  اليهودي 

انتقد مايراه التلموديون ورف�سه وقال« اأما مايقوله 

الفري�سيون)التلموديون لحقا( من اأن اليهودي، يجب 

اأن يعتمد على تف�سراتهم للتوراة، فاإنه مرفو�ض، اإذ 

كما كان بني البابوات فا�سقني ومنحرفني، فقد كان 

بني الكهنة )اليهود( الكبار يف ال�سابق من هو فا�سق 

ومنحرف عن العقيدة، وهم تبووؤا منا�سبهم بطريقة 

غر اأخالقية.)39(

الرواية )�شل�شلة هاعتقاه(

عند  الفقه  اأ�سول  من  اأ�سل  الرواية،  اأو  النقل  اعترب 

هاعتقاه«  »�سل�سلة  عليها  بع�سهم  القرائني،واأطلق 

يف  عليها  اعــتــمــدوا  وقــد  ــروايــة(.  ــقــل/ال ــن ال )�سند 

اعتمد  الأخرى كما  الأ�سول  اأحكامهم، مثل  ا�ستنباط 

�سفل   « اأحيانا  وي�سمونها  الأحاديث.  على  امل�سلمون 

والرواية  التقليد/املوروث(.  )نقل  هايرو�سا«)40( 

ال�سفوية، كما هي عند  الرواية  القرائني ل تعني  عند 

التلموديني، بل اأخذت تعني النقل املكتوب، وهذا يجب 

طريق  عن  مو�سى  بعد  الأنبياء  عن 
ً
منقول  يكون  اأن 

عند  الرواية  اأما  القدمي.  العهد  �سمهم  الذين  الكهنة، 

التلموديني، فهي تعني ما تناقله رواتهم املعتمدين 

عندهم �سفويًا من حاخاميهم وعلمائهم، الذين عا�سوا 

اأيام وجود املعبد اليهودي يف اأور�سليم وبعد تهدميه، 

وهم يو�سلونها �سعودا اإىل مو�سى النبي.

ويعرف القراوؤون الرواية ال�سحيحة، باأنها تلك التي 

بيد  ولي�ض  اأكرثها،  بيد  اأو  باأ�رشها  الأمة  بيد  كانت 

قوم ي�سر، لأنها اإذا كانت كذلك فهي – كما يقولون 

– راأي ولي�ض برواية.
ويقول القرق�ساين »اإن النقل يحتاج اأن يكون يف يد 

جميع الأمة، اأو يف يد اأكرثها، مثل يوم ال�سبت اأو ما 

ي�سبه ذلك، الذي هو يف يد اخللق اأجمع، وهذا النقل، 

)التلموديني(،  الربانيني  الذي يدعيه من قال بقول 

دون  اإليهم،  من�سوبًا  ي�سر  قــوم  يــد  يف  هــو  ــا  اإمن

غرهم،اإذ كنا نراهم يقولون فيمن يخالفهم يف العيد 

ويف غره، هذا خمالف للربانيني )التلموديني(،ول 

يقولون هذا خمالف هلل اأو لتوارته«)41(.

اأي�سًا يف الرواية املقبولة،  ثم اإن القرائني ا�سرتطوا 

من  ن�سا  اأو  التوراة،  اأحكام  من  حكمًا  تخالف  األ 

ذلك  يف  م�سلياح  بن  �سهل  قــال  وقــد  ن�سو�سها. 

الآباء، ونخترب  اأن نفح�ض ما فعل  »اإن من واجبنا 

ومن  الــتــوراة.«  على  اأعمالهم  ونعر�ض  اأعمالهم 

العلماء  وراأي  يت�سادى  الـــراأي  هــذا  اأن  املالحظ 

الأحاديث  اإذ  النبوية.  ال�سنة  اإىل  بالن�سبة  امل�سلمني 

املخالفة للكتاب ل يوؤخذ بها، ول يعتمد عليها. وقد 

فا�سرتطوا  ذلك،  من  ابعد  اإىل  القرائني  بع�ض  ذهب 

)التوراة( وتاأكيد  الكتاب  للرواية دعم من  اأن يكون 

لها. يقول الياهو ب�سياجي)من القرن ال�ساد�ض ع�رش( 

»اإن الرواية التي لي�ض لها ن�ض يدعمها من الكتاب، 

هي رواية باطلة، وقد قال ال�سيخ الرئي�ض طوبيا عن 

من  �سند  له  لي�ض  النقل  بع�ض  باأن  يقولون،  الذين 

على  العثور  عن  قا�رشة  عقول  ذوو  اأنهم  الكتاب، 

الأ�سل يف التوراة«)42(.

ل  ــة  رواي كل  اإن  علماوؤنا  قــال  »لقد  اأي�سا:  وقــال 

تخالف الكتاب، ول ت�سيف �سيئًا زائداً على حكمه، 

مبا�رش  غر  دعم  ولها  اليهود،  لدى  مقبولة  وتكون 

ويجب  اأ�سيلة)�سحيحة(  روايــة  فهي  التوراة،  من 

قبولها«)43(.

الدرا�سة  اإىل  الروايات  ب�سياجي  مو�سى  اأخ�سع  وقد 

الثقاة  للرواة  ال�سحيحة  ال�سل�سلة  وذكر  والفح�ض، 

من اليهود، الذين يجب اأن يوؤخذ برواياتهم ويعتمد 

النبي  من  ــدءاً  ب ال�سل�سلة  هــذه  و�سع  وقــد  عليها. 

حفيد  بوعز  بالأمر  وانتهاء  ال�سالم(  مو�سى)عليه 

اأخ�سعت  الــروايــات  اأن  اأي  داوود)44(.  بن  عنان 

الذي  ملا ي�سمى يف علم احلديث باجُلرح والتعديل، 

ال�سعاف  لتمييز  امل�سلمون،  العلماء  ا�س�سه  و�سع 

واملرتوكني واملجهولني واملدخولني، والكذابني عن 

تختلف  القرائني  عند  للرواة  ال�سل�سلة  وهذه  غرهم. 
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ذكرت  كما  التلموديون،  بها  ياأخذ  التي  تلك  عن 

الختالف  متاما  ي�سبه  الخــتــالف  وهــذا  �سابقًا، 

مازال  الذي  الإ�سالمية،  الفرق  بع�ض  بني  املوجود 

وجودهم  مت�ض  اأخرى  ق�سايا  عن  امل�سلمني  ي�سغل 

وم�ستقبلهم.

وقــال  النقل  على  مــثــال  القرق�ساين  اأعــطــى  ــد  وق

هو  الــذي  التزويج،  كتاب  كتابة  عن  �ساأل  »ومــن 

يف  لذلك  نرى  ولي�ض  وجب  اأين  من  الكتوباه)45(، 

الكتاب اأثر، كان اجلواب يف ذلك النقل والوراثة، الذي 

هو موجود يف يد جميع الأمة مل يخالف يف ذلك اأحد 

منهم ول اأف�سده ن�ض اآخر ول قيا�ض ول خرب...«)46( 

التي  الأحكام،  من  اأمثلة  ب�سياجي  الياهو  واأعطى 

التي تتعلق  الرواية، مثل الأحكام  اأخذت عن طريق 

بالذبح ال�رشعي للحيوان كطريقة الذبح، واأداة الذبح 

وثبوته  ال�سهر  بداية  مو�سوع  وكذلك  ذلك.  غر  اإىل 

عن طريق روؤية الهالل، وغرها من امل�سائل)47(. 

ويعترب القراوؤون روايات التلموديني متعار�سة يف 

لها.  التوراة وخمالفة  اأحكام  الأحيان مع  كثر من 

وقالوا كذلك اإن التلموديني قد اأزادوا واأنق�سوا واأنهم 

بها  يوؤخذ  الرواية  – اإن  التلموديون  – اأي  يقولون 

حتى لو خالفت التوراة)48(، واتهموهم كذلك باأنهم 

و�سعوا اأ�سياء من اأجل التك�سب بها عند النا�ض)49(.

الجتهاد)احلفو�ش(

التقليد،  فكرة  بداية ظهورهم  منذ  القراوؤون  رف�ض   

بالأحكام  يتعلق  فيما  التلموديون  هــا 
ّ
اأقــر التي 

)وا�سموه  البداية  منذ  الإجتهاد  واعتمدوا  ال�رشعية، 

بحث  مبعنى  »حف�ض«  العربي  اجلــذر  من  حفو�ض 

به  ونادى  ذلك  اإىل  دعا  من  اأول  وكان  وا�ستنبط(. 

امل�سهور  القول  له  ين�سب  ــذي  ال داوود  بن  عنان 

على  تعتمدوا  ول  باجتهاد،  الــتــوراة  يف  »ابحثوا 

رواد  اأحد  القوم�سي  دانيال  راأيي«)50(. ورمبا كان 

قال  فهو  التقليد،  رف�ض  اإىل  الداعني  اأول  حركتهم، 

يجب رف�سه يف كل وقت، ويجب الإلتزام بالفح�ض 

�سخ�ض  راأي  اتباع  هو  اإمنــا  التقليد  لأن  والبحث، 

واحد.)51( ولكن التلموديني، يرون اأن اليهود يجب 

ه 
ّ
اأقر وياأخذوا مبا  اآباوؤهم،  عليه  �سار  ما  يتبعوا  اأن 

اأحبارهم الأوائل. وقد رد القراوؤون على التلموديون 

اآراءهم هذه. وكان ممن رّد ذلك اأبو احل�سن يافث بن 

اإيلي، اإذ قال »فهذه الأقاويل ونظائرها تدل 

الذين  التقليد،  ا�سحاب  قول  بطالن  على 

نوه، وقالوا ليجوز 
ّ
اأهلكوا اإ�رشائيل مبا دو

البحث،  من  تعاىل  اهلل  فرائ�ض  تعرف  اأن 

وهم  الأنبياء،  خللفاء  التقليد  يجب  )واأنه( 

اأ�سحاب امل�سناة والتلمود«)52(.

على  الــقــراوؤون  به  ي�ستدل  ما  جملة  ومن 

رف�ض التقليد ما جاء يف �سفر زكريا 4/1 

جاء  مبا  وكذلك  اآبائكم«  مثل  تكونوا  »ل 

الــقــادم،  اجليل  »اإن   7/78 املــزمــور  يف 

معانداً  جياًل  اآبائه  مثل  يكون  ل  �سوف 

هذه  مثل  اعتربوا  وهم  مطيع«)53(  وغر 

الن�سو�ض دالة على رف�ض التقليد،واأ�سبح 

فاأخذوا  فقههم  اأ�سول  من  اأ�ساًل  الجتهاد 

دانيال  وقــال  ومار�سوه.  عليه  وحّثوا  به 

»اإن  الكبار  فقهائهم  اأحـــد  الــنــهــاونــدي 

يف  اأخطاأ  لو  حتى  اهلل،  يثيبه  يجتهد  من 

يذكرنا  ح�سنة«،وهذا  نية  عن  اجتهاده 

هذا  يف  امل�سلمني  عند  مــعــروف  هــو  مبــا 

لي�ض  باأنه  نف�سه  عن  يقول  وكان  ال�ساأن. 

كتبه  يقراأ  من  حق  ومن  نبي،  ابن  اأو  نبيًا 

ح�سن. بق�سد  الــراأي  يف  معه  يختلف  اأن 

)54( وقد قال الكالم نف�سه القوم�سي، و�سلومون بن 

يروحام و�سهل بن م�سلياح، الذي قال »اإن القرائني 

يقولون لإخوتهم ادر�سوا وابحثوا وجدوا يف الطلب، 

وحتققوا وخذوا مبا يوؤكده الدليل القوي، الذي يقبله 

العقل.«)55(

)يتبع البقية مبوقع املجلة بالنرتنت(
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امللـــف

يو�سف اخلال

�ضحى ومتادى فـي الت�ضحية حتىالثمالة

- �سـليمـان بخـتي - �أنطــو�ن �أبوزيـــد  - �سوقي �أبي �سقر�  v �مل�ساركون:  

- �إ�سماعيل فقيه - �سلمان زين �لدين  - �سبــــاح زويــــن                      

-  �سيـــف �لرحــبي - في�سل فرحات                     
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يو�سف اخلال كان الذي اأقدم على نحر اجلمود وجعل 

وال�سيما  العربي،  ال�سعر  ثمرة  على  تقب�سان  يديه 

من  والذي،  وامل�رشب  املاأكل  افتتح  والذي  اللبناين، 

ثم يف الهداأة ويف امل�ساء الطويل، يف الليلة الظلماء، 

املواهب  من  ال�سنابل،  من  حفنة  اأو  االأ�سدقاء،  دعا 

م�سافة  بيين  راوحيييت  التي  املييائييدة  اإىل  امللتهبة، 

وم�سافة، بن ليونة و�سدة، بن قمر يف بدر وقمر يف 

احلفل،  على  ه 
ّ
�سب الذي  هو  فكان  ال�سوء  واأما  اأقل. 

اد. 
ّ
على الذين اقرتبوا منه وكانوا جميعًا اأولئك الرو

يو�ضف اخلال

املوؤ�ض�ض وتلك النار التي اأوقدها على الأر�ض

املنب�ضطة وعلى التلة امل�ضرفة على اخل�ضب..

 �ساعر من لبنان.. من موؤ�س�سي جملة »�سعر«

�سوقي �أبي �سقر�



واأولئك الذين يدركون ما هي العقدة، ما هي امل�رسحية 

ما هي امللهاة وكيف تكون د�سمة وكيف على املمثلني 

النعمة  اإىل  ي�سلوا  واأن  القناع.  يخرتقوا  واأن  ميثلوا  اأن 

املحتملة، اإىل الق�سيدة اجلديدة، اإىل التكاوين التي تليق 

املنطلقة على هواها  التجليات  الكرام، يف  مبن هم يف 

قليل عديدهم  اأكيد،  كونها على حق ويف �سواب  وعلى 

ولي�سوا اإال نفر من القادمني اإىل العر�س. ولي�سوا �سيوفًا 

خ�سم  قي  العرو�س  عن  يبحثون  الذين  هم  بل  البتة 

االأ�سئلة والوجوه امل�ستعارة. ويبحثون عن القافية التي 

ترق�س، وال �سيء يف جعبتها، يف جزدانها يدل على اأنها 

املتوارث  احل�سي�س  على  الراق�سة  تلك  غري  ذلك،  غري 

كاأن  والعجز  ال�سدر  وحيث  اإياه  يظل  ال  املعنى  وحيث 

من  �سطر  ي�سطع  وال  واح��داً  نقاًل  االإثنني  ينقل  ال�ساعر 

وكاأنه يف  املعتاد،  الرنني  كاأنه  ال�سدى  ان  بل  ال�سطور. 

�سجن من االأفكار، بل من امل�ساعر ال�سيقة والتي، برغم 

اجلفاف، ينادي بع�سها بع�سًا على مو�سيقى ذات برودة 

ال�سعراء وعند ذاك من  وذات ج�سد يتماثل عند هذا من 

هوؤالء وكاأن ال فرق بني حمامة وحمامة وال اختالف بني 

حتليق وحتليق وبني �رسب واآخر وبني تغريد واآخر.

-2-

ويو�سف اخلال يف ذكراه عندنا، هو الذي يدعى املكان 

الزمان وهو، يف هذا احلفل الذي �سنعه وجعل  ويدعى 

ي�سعرون  الذين  ولكل  ا�ستفاقوا،  الذين  لكل  ملتقى  بيته 

�سعور التمرد، و�سعور ال�سخب و�سعور احلنق، اإمنا تراءى 

لنا نحن، يف جملة �سعر، ويف الدواوين التي �سدرت، ذلك 

املنب�سطة  االأر�ض  على  اأوقدها  التي  النار  وتلك  الرائد 

مل  ت�ساوير  وعلى  اخل�سب  على  امل�رشفة  التلة  وعلى 

وغريه  ال�سبب  لهذا  وهو  اأمامه.  ف�سحة  كل  وعلى  تكن 

من التفا�سيل يدعى املكان يف ذاته ويدعى الزمان يف 

لبنان،  من  نفراً  اأي  اجلميع  يجمع  اأن  اإىل  عمد  اإذ  ذاته. 

وكان  العربي.  امل�رشق  ومن  االأخ�ض،  على  بريوت  من 

لاللتقاء  املكان  ب�سط  يف  الرحابة،  يف  ا�ستفا�ض  الذي 

والأن نكون نحن يف قلب املعركة، يف قلب التفاحة واأن 

نكون ولو ب�سعة �سعراء، نقطف النتائج، نقطف الكروم، 

الق�سيدة  وتالئم  القيمة  تنا�سب  التي  اللغة  ونقطف 

يف  ومتادى  �سحى  كونه  �سوى  فبه  عيب  وال  احلديثة. 

بكونه  النطاق  هذا  يف  وازداد  الثمالة.  حتى  الت�سحية 

ذلك االإقطاعي النبيل ولي�ض قط اإال كذلك، وبكونه انفرد 

بالقنديل  اأم�سك  الذي  باأنه  ال�سعرية،  احلداثة  تاريخ  يف 

يقوم  العائلية،  حياته  ويف  يومياته  يف  ظييل،  وباأنه 

ومن  الفكرية،  احلرا�سة  من  االأ�سا�ض  هذا  على  وينه�ض 

عرب  اأوجها  بلغت  والتي  امل�ستعلة  النه�سة  على  ال�سهر 

بعد ويف  ما  ال�سادة يف  اأولئك  �سعراء معروفن �ساروا 

يف  واأ�سبه  بقالدة،  اأ�سبه  والالمع  الباهر  الزمان  ذلك 

اآخر ال�سالة بحبة امل�سك، وبان ال�سجرة مالأى بالربكة، 

بالع�سافري، وب�سيء من ال�رش البعيد االأثر.
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و�سق هو ما  قبل  ما  �سق هو  �سقن،  ذو  اخلال  ويو�سف 

من  و�سقاه جداً  اأخرياً  الذي ك�سفه  الزمان  ذلك  اأي  بعد، 

اخلمر التي يف جرة االإن�سان، يف خابية البيت، ويف اأي 

كاأ�ض من الكوؤو�ض التي ت�سع يف الندامى وعرب الندامى.

وكان زمان يو�سف اخلال، اأبو طارق، زمانًا من ال�سحكة 

ومن اجلّد ومن القلم االأقوى من ال�سيف. وكنا نحن تلك 

نكون  اأن  اإىل  واأقييرب  اخوانًا  بها  �رشنا  التي  الع�سبة 

كهنة على �سعيد الكلمة وعلى �سعيد الق�سيدة قاطبة.

يف  اللعبة،  على  املغامرة،  على  املثابرين  اأولئك  وكنا 

ناحية ال�سفهي ويف ناحية الكتابة. ويف اأي حال نحن 

اإ�سمنا نحن وال متييز،  واحدة،  لفظة  بل نحن يف  وهو، 

كنا  وكذلك  اجلر�ض  يدق  الذي  هو  اخلال  يو�سف  وكان 

على  يحنو  والذي  مثله،  وكنا  النقد  عنده  والذي  مثله، 

جملة �سعر والذي يكتب فيها ما يكتب، ونحن اأي�سًا كنا 

نكتب ونزيد ون�سيف. وكانت جملة اأدب وكنا نكتب وال 

ندع م�سهداً ثقافيًا اإال نزوره ونقدم عنه �سورة للقارىء.

وكانت جملة �سعر وهي البهاء وهي يف ح�ساب الدينونة 

الزمان  طال  واإن  التي  وكانت  ة، 
ّ
وو�سي وراقية  �سامية 

بن ف�سل وف�سل هي املثابة وهي الكتاب الذي نوؤلفه 

واإال  نة 
ّ
اإال مزي ال�سفحات  ونحرره، وال كلمة تخرج من 

الثقايف واالأمل  االأمل  تن�سح ما تن�سح من اجلّدة ومن 

امل�ستقبلي.
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ويف ذكراه، نكت�سف الرجل، �ساعراً و�سديقًا والذي كان 

عن  ال�سغائر،  عن  واملتعايل  ال�سهم  كان  والذي  القبلة، 

هو  له  لبنان  وكييان  واملتهافتة.  املتهالكة  ال�سف�سطة 

القدمي  م�سمونه  على  والثورة  القبلة  هو  وال�سعر  القبلة 

والروح  الهوى  لبناين  ال�سدد  القبلة. وكان يف هذا  هي 

والل�سان، على طريقة املتنبي، ويظّل مقعده حمرو�سًا يف 

اإىل  امل�ستاق  ذلك  ويظل  له.  الذي  الن�ض  ويف  ال�سدور، 

نف�ض الغبار ونف�ض ما يلب�ض لبو�ض االأ�سالة، ويظل ذلك 

االأديب االأكرث رحابة، والذي فتح بيته وكّل �سعة لديه، 

قلت  كما  دائمًا-  ويظّل  االأحباء،  وياأتي  الييزوار  لياأتي 

�سابقًا عبارتي الذائعة- ذلك االأنيق حتى يف رماده.

اجلل،  يف  دفن  حيث  الك�رشوانية  غزير  يف  جدثه  لكن 

بيته  البلدة  اختار  الذي  بال�ساعر  يليق  ال  الكني�سة،  جّل 

ومقامه، وال يليق برماده، وعلى ال�سلطة هناك اأن تنتبه 

له واأن حتر�ض وحتدب على الذي كان يف اأحلى انتماء 

ال�ساعر واأن يكون �ساأنه لديها  اإىل ترابها واأن ال تخذل 

يف مطلع العّز واالأهمية.
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ال�سحاك،  وذلييك  ال�سحوك  ذلييك  كييان  اخلييال  ويو�سف 

يرتك  والييذي  املتقدم  يبدو  ال�سعيد،  هييذا  يف  والييذي 

االأن�ض وامل�سامرة. ونبقى لرنوح معه  لنف�سه مقامًا يف 

كاأ�سه،  وله  �رشابه  وله  امل�ستقي  ذلك  اأنه  لنقول  اأي�سًا 

وكان يبوح يل اأنه مي�سي اإىل هذه الكاأ�ض عندما تغيب 

مالك،  �سارل  اأخا  مالك،  بهيج  �سديقه  فيلتقي  ال�سم�ض 

واللذان  املتيمان  هما  وامنا  يوقفهما  �سيء  ال  وعندئذ 

االحتفايل،  الطق�ض  وعلى  هذه،  احلياتية  العادة  على 

قبالتهما  اخل�سبة  ولي�ض على  وله  يرتدعان منه  ما  وال 

�سوى االأ�سول التي هي كذلك. ويف ما بعد كان التغيري 

الظهر.  اإىل قبل  انتقل يو�سف  اإذ  الطق�ض ويف املبداأ.  يف 

اإىل كاأ�سه من  البلدة املحبة واحلبيبة، كان  ويف غزير، 

من  والتقلب  التواتر  اإىل  وكان  ال�سباح،  يف  الوي�سكي 

النف�ض  اإذ هكذا يرتاح وي�سعر يف قنطرة  اإىل كثري  قليل 

املتوحدة وامل�سطربة باأنه فار�ض، باأنه ممثل، باأنه بال 

قناع، وباأنه واالأ�سدقاء الذين ياأتونه هم ال�سيوف وهم 

اأ�سحاب البيت. وتلك طبيعة يف يو�سف اخلال توالت معه 

وازدادت بوحًا وهديراً يف رفقة الوقت، يف رفقة الزمان.

النبتة  هذه  اخل�سلة،  هذه  زرع  الذي  هو  يو�سف  ولعل 

يف غريه ويف جمموعة من املثقفن الذين يقتفونه يف 

طريقه، يف �سلوكه املعي�سي. وهو يف فن الرفاه يعادل 

موقفه االأدبي والتاريخي. ونحن، قبله، كنا اأمام كاأ�ض 

اإىل  اأو لن�سعد  اأحيان متر وتنق�سي ومل نكن لن�سهر  يف 

اجلبل اأو لنهرب اإىل ع�ض هناك اأو اإىل غرفة هنالك، بتلك 

اأمثولة يف هذا املطاف  الذي له  الوترية. فهو 

واإىل  االقييرتاح  اإىل  ي�سبقنا  والذي  ال�سخ�سي، 

وب�سط  االن�رشاح  واإىل  املوائد،  واإىل  الذهاب 

على  وال�سمك  واالأخيي�ييرش  واملقبالت  املييازة 

اجلد  بن  هو  ما  يف  ندخل  اأن  وعلى  عيوننا 

اأبي متام  ال�سيف، �سيف  اأن ندع  واللعب، ويف 

يكتمل  حتى  جانبًا  القلم  نييدع  واأن  جانبًا 

ولو  مدة  علينا،  ال�سعادة  متطر  وحتى  احلبور 

ق�سرية، وال لزوم لل�سم�سية، للمظلة الأي وقاية 

من اأي نوع.
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ومن �سرية اجلدث املفتوحة يف بلدة يو�سف وهي غزير 

املنزلة  ذوي  واالأدبيياء  ال�سعراء  من  غريه  اإىل  العريقة، 

والقدرة على اخللود. ونقول هنا عجبنا كيف اأن ال اأحد 

اأولئك له جدثه وله تكرميه احلق والواجب الوجود.  من 

ياأخذوا  اأن  غزير،  يف  ال�سلطة  على  القيمن  على  وكما 

يو�سف اإىل حيث يليق به املقام االأبدي، كذلك على �سائر 

البلدات اأن تفعل فعلها واأن ت�سكب الرحمة واللياقة على 

االأدبية  الذكريات  حترتم  واأن  لديها،  النجباء  الراحلن 

ازاء  املحدي  ديك  بلدية  بنبل  ت�رشفت  كما  والعلمية، 

يف  اخل�سب  عا�ض  الذي  املتنبئ  ذلك  الريحاين،  اأمن 

متثال  له  وكان  الواعية،  والكتابة  والرحالت  التعبري 

ن�سفي على املدخل اجلبلي، وكان له �سدى يف املحافل 

والتي  الالمعة  االإ�ييسييارات  تر�سد  التي  االأو�ييسيياط  ويف 

تت�سل مبا هو فوق الواقع، وملا يزين هذا الواقع املجيد 

اأف�سل زينة واأف�سل احرتام.
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نا هو �سورة عنه . والرمز اأداة تعّن حقيقة 
ّ
يعترب »الرمز« عالمة متثيلية .. متّثل مفهوما معي

توحي بحقائق اأخرى غائبة وغام�سة«، )معلوف، 2009(. ونحن اإذ اخرتنا مو�سوع الرمز 

الديني، لدى ال�ساعر يو�سف اخلال، فمن اأجل ان نك�سف عن جانب من روؤية ال�ساعر الفكرية، 

وجعلها  تنميتها  عن  »�سعر«)1959(،  جملة  وموؤ�س�ض  اخلال،  يو�سف  ال�ساعر  يتوان  مل  التي 

وزين، من اأمثال بدر �ساكر ال�سياب، ويو�سف اخلال، وعلي 
ّ
ال�سمة االأبرز يف نتاج ال�سعراء التم

بور، وغريهم 
ّ

اأحمد �سعيد)ادوني�ض(، وخليل حاوي، وعبد الوهاب البياتي، و�سالح عبد ال�س

ممن ا�ستبحروا يف »معنى التجربة ال�سعرية، وحتقيق الوحدة الع�سوية ..وعملوا على التجديد 

ة يف الظاهر على غري نظام، 
ّ
يف ال�سورة ال�سعرية، حتى باتت م�سهدا كامال من الروؤى، مذرو

لت 
ّ
متكاملة يف اجلوهر، متما�سكة، بحيث ي�سحى امل�سهد، اأو ت�سحى االأ�سطورة ..�سورة حتو

ال�ساعر«  يف  ال�رشاع  واحتدام  املاأ�ساة   
ّ
لنمو معادلة  رمزية  اأ�سكاال  وامل�ساعر  فيها  االأفكار 

)كرم، غّطا�ض، 2004ط2(.

الرمز امل�ضيحي فـي �ضعر 

يو�ضف اخلال )البئر املهجورة(

�ساعر وناقد من لبنان 

�أنطو�ن �أبوزيد

اخلال ذو الثقافة الجنليزية والهوى النكليكاين متثل

الرتاث العاملي فـي ذاته لأجل الثورة ميتافيزيقيا وان�ضانيًا..

v



لوؤلوؤة  الواحد  عبد  اأّكييد  كييرم،  غّطا�ض  اأنطون  ومثل   

»�سعر«  جمّلة  �سعراء  اأّن  مفاده  ما   ،)1969 )�سعر، 

تاأّثروا  قد  كانوا  اخلال(  يو�سف  )موؤ�س�سها  اللبنانية 

الذي ينقل  ما ذلك 
ّ
�سي االإن�ساين، وال  ال�سعري  بالرتاث 

�سورة  وير�سم  الب�رشي،  الوجود  ماأ�ساة  اته 
ّ
طي يف 

العامليتن  احلربن  بعد  العامل  عن  للغاية  قامتة 

لذلك  م�ستعينن  الدنيا،  على  اخلييراب  عممتا  اللتن 

ال�سعراء  هييوؤالء  ومن   . واالأ�ساطري  وال�سور  بالرموز 

.اإيليوت،  ت.اإ�ض  املجّلة،  يف  اأعمالهم،  ترجمت  الذين 

.على  وغريهم  ومروين  ووردزورث،  باوند،  وعييزرا 

نظرائهم  اأعمال  ترجمة  توّلوا  اإذ  ال�سعراء،  هوؤالء  اأن 

بح�سب  كال  والفرنكوفوين  االأنكلوفوين  العاملن،  يف 

�سباط،   ،9 ال�سفري،  احلداثة،  عقيدة  )اأبوزيد،  ثقافته 

تاأثرهم  وانعك�ض  االأعييمييال،  بهذه  تيياأّثييروا   ،)2007

�سورهم  واأمنيياط  ال�سعرية،  وكتابتهم  اأ�ساليبهم  يف 

ال�سعرية ورموزهم وعواملهم .

االنكليزية،  الثقافة  ذا  اخلييال،  يو�سف  ال�ساعر  ولعّل 

اإذ   ،) اأو االجنيلي )الربوت�ستانتي  والهوى االنكليكاين 

متّثل الرتاث العاملي يف ذاته، على ما ذكرنا، واأدرك، 

بعن املتاأمل، جوهر الت�سامي يف الرتاثات االإن�سانية 

مبجّلة  ال�سعرية  حركته  اىل  اندفع  واجلديدة،  القدمية 

الييثييورة،  مرحلة  فيهما  يفتتح  و»اأدب«،  »�ييسييعيير« 

»يدخل  املنطلق،  هذا  ؛ومن  واإن�سانيا  ميتافيزيقيا 

يو�سف اخلال مملكة امل�سيح، ال�سخ�ض االإله . امل�سيح 

احلرية . احل�سور االأبدي اخلاّلق . امل�سيح ال�سخ�ض، هو 

البداية ليو�سف اخلال، والنهاية. هو اجلذر واخلال�ض 

.... وهذا ال�سعر، ال ت�سيئه الب�سرية االإغريقية، مرورا 

بالتوراة ومناخها االأ�سطوري وح�سب، واإمنا هو اأي�سا 

اأّن  كاملن  و�سعور  بوعي  يوؤّكد  م�سيحي  اإميان  �سعر 

اأحمد  ...«)علي  وبعث  مات  واأنه  اإن�سانا  د 
ّ
جت�س الرب 

اخلال،  ليو�سف  خمتارة  »ق�سائد  يف  �سعيد-اأدوني�ض 

 .) 1965

ويف هذه املقّدمة التي �ساغها اأدوني�ض، مقّدما اعمال 

ال�ساعر يو�سف اخلال، اأورد الناقد ما مفاده اأن موؤ�س�ض 

طرفاها:  �سعرية  روؤيا  عن  ي�سدر  لبث  »�سعر«  جملة 

خال�سي  منزع  من  يتطّلبه  وما  امل�سيحي  االإميييان 

مّت�سل بالطبيعة واالإن�سان، املتاأرجحن بن اخلطيئة 

»انعكا�ض  هو  ال�سعرية  الكتابة  يف  وجتديد  والنعمة، 

حلرية اأعمق هي حرية الروؤيا«)اأدوني�ض(. 

وهي  املهجورة«،  »البئر  نتنا، 
ّ
مدو اىل  وبالعودة 

عام  لل�ساعر،  �سدرت  كانت  التي  ال�سعرية  املجموعة 

ع 
ّ
يو�س ال�ساعر  اأّن  »�سعر«، جند  دار جملة  1958، عن 

اأدوني�ض  الروؤيا، على حد قول  ال�سور حاملة  مروحة 

؛ فمنها اأ�ساليب )اإن�سائية ( خا�سة، ترتجم عن اإميان 

ثابت باهلل، يف �سياق خماطبة ال�ساعر اهلل، واأهم هذه 

اه دعني ههنا 
ّ
اه دعني ههنا«، رب

ّ
االأ�ساليب الّدعاء: »رب

اأجمع  ودعني   /  
ّ ّ
ال�رش على  القلب  اأغلق  »اإلهي،  لديك 

ي �سطاآن خال�سي«.
ّ
«، »مّد يل يا رب

ّ
الذكرى بعيني

يف  يعر�سه  ال�ساعر  يزال  ال  الذي  الطرح  يتتبع  ومن 

بدا  واإن  ال�ساعر،  اأن  له  يتبّن   ،) )اجلييذور  الق�سيدة 

بجذوره  �سنن  فهو  بامل�سيح،  االإميان  �سديد  موؤمنا 

ال�رشقية، باأر�سه ال ير�سى مغادرتها، رغم كل دواعي 

ال�سالف،  الدعاء  لكاأّن  حّتى  به.  حتيق  التي  املييوت 

الذي ي�ستح�رش فيه ال�ساعر اهلل، اإن هو اإاّل ا�ستغاثة اأو 

ة 
ّ
 اأخري يطلقه ال�ساعر، يف ما ي�سبه اليقن بقدري

ّ
ترج

وا�ستفحال  فيه،  احل�ساري  االإرث  وثقل  اليي�ييرشق، 

اخلال  ال�ساعر  اإرادة  اأّن  بيد  مواطنيه.  بن  العدوانية 

ة 
ّ
بالبقاء يف اأر�سه، هي نوع من ال�سهادة على لزومي

يف  وانغرا�سه  ته 
ّ
ولهوي االإنيي�ييسييان،  لييوجييود  اجليييذور 

تعنيه  وما   ،) )اجلييذور  اأنها  غري  الُهنا)كريكيغارد(، 

يلبث  اأو  اهلل،  من  مرذولة  تلبث  نا�سوتية،  ماّدية  من 

االأ�سمى مت�ساميا عليها، داعيا اىل جتاوزها،  الكائن 

�رشوط  من  اأ�سا�سيا  �رشطا  التجاوز  ذلك  باعتباره 

اخلال�ض )»ما مملكتي من هذا العامل ..«يوحنا، 18-

ل�رشط  واالأمن  املوؤمن  ال�ساعر،  ذلك، جتد  19(. ومع 

اال اىل ذلك االنغرا�ض، يف االأر�ض، ويف 
ّ
ته، مي

ّ
اإن�ساني

ماّديتها، تعاطفا معها وم�ساهمًة منه يف احت�سانها 

واحد/  واحلياة  .)»فاملوت  وموتا  والدة  الب�رشية، 

واالأر�ض وحدها البقاء «(.

ولعّل الق�سيدة )اجلذور( معر�ٌض الإرادتن متعاك�ستن: 

اإرادة االإن�سان وخالئق الطبيعة يف االنغرا�ض باالأر�ض، 

الت�سامي، وحّث االإن�سان على  اإرادة االإله يف  تقابلها 
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ترك �رشوطه املادية، والتعايل نحو االألوهة. 

ولئن كان اأ�سلوب الدعاء بارزا يف ق�سيدة »اجلذور«، 

الرموز  فاإّن  الفكرية،  الدينية  اخلطابية  ت�سود  حيث 

ق�سيدتن  تعمر  وامل�سيحية،  منها  التوراتية  الدينية، 

)احلوار االأزيل، مومانتو موري (، من جمموعة »البئر 

املهجورة »التي نحن ب�سددها .

اأ-الرموز التوراتية :

وال�سلوى،  املّن  وب، 
ّ
اأي اإ�سحق،  التن،  ورق  الطوفان، 

اإ�رشب ال�سخرة . 

ب-الرموز امل�سيحية :

�سليب  ال�سخرة،  دحرجة  اخلطايا،  الروح،  -اجلرح، 

اهلل، املزود، نه�ض من القرب، حلمه خبزا، ودمه خمرا، 

ىءال�سوء مبكيال، عذارى.
ّ
ُخب

يف  الييرمييوز،  على  الييداليية  االأمييثييليية  يف  الييالفييت  اإّن   

امل�سيحية  الرموز  غلبة  ذكرهما،  ال�سابق  الق�سيدتن 

املو�سوعات  وا�سطباغ  التوراتية،  الييرمييوز  على 

فيهما بال�سبغة امل�سيحية اخلال�سة . ذلك اأّن الرموز 

االأكرب،  ال�سياق  يف  ترد  اإذ  اليها،  امل�سار  التوراتية، 

النعمة  مقابل  يف  اخلطيئة،  مو�سوع  يطغى  حيث 

الربوت�ستانتي  الالهوت  ماأثور  من  –وهو  واخلال�ض 

ل يف جتربة االإن�سان 
ّ
االإجنيلي – فاإنها م�ستفادة للتاأم

امل�سيحي مع اخلطيئة .

وعلى امل�ستوى االأ�سلوبي يدرك ال�ساعريو�سف اخلال، 

»بقية  الرمز  اأن  زين، 
ّ
التمو ال�سعراء  رعيل  ومعه 

 . ت�سبيه  كل  يف  االأق�سى  واجلوهر  الفكرية،  الت�سفية 

بالطبيعة  املرء  عالقة  عن  فكرة  يفرت�ض  الرمز  واأن 

اأو مبا وراءها« )اأنطون غّطا�ض كرم، الرمزية واالأدب 

العربي احلديث، 2004ط -2(.كما اأدرك هوؤالء جميعا 

اأن الرموز، بغ�ّض النظر عن مرجعها وم�سمونها، من 

�ساأنها اأن تك�سب �سعرهم قدرا من االإيحاءات متعاظما، 

مما تعجز عنه اللغة العادية والتقليدية اليومية، على 

حّد �سواء . 

وبييالييعييودة اىل الييرمييوز الييتييوراتييييية، اليييييواردة يف 

جتربة  على  داللة  ذات  القارىء  يجدها  الق�سيدتن، 

اآثار  ذاته  يزال يحمل، يف  االإن�سان اخلاطىء؛ فهو ال 

اآملته  واإن  )الييطييوفييان(.  العتيق  النخبوي  اخلال�ض 

اخلطيئة، وا�ستّدت جتربتها عليه، يف �سحراء احلياة، 

اهلل  تركه  الذي  الغذاء  نف�ض  يتناول  اأن  �سوى  له  فما 

املّن  وهو  ال�سحراء،  يف  املوؤمنة،  وجماعته  ملو�سى 

 �سرب اأيوب.
ّ

وال�سلوى، واأن يت�سرب

فهي  ذكرنا،  ما  على  الغالبة،  امل�سيحية  الرموز  اأما 

.حّتى  لديه  البياين– الداليل  امل�ستوى  �سّك عماد  بال 

ليمكن القول اإن هذه الرموز كادت تغني ال�ساعر عن 

ا�ستخدام ال�سور البيانية، التقليدية منها واجلديدة ما 

دامت االأوىل �سورا اأعظم اإيحاء، على ما اأ�سلفنا. فعلى 

للقارىء �سمات  الرموز امل�سيحية، تتبّدى  توايل هذه 

اىل  يرى  الذي  واملعا�رش،  املثايل  امل�سيحي  املوؤمن 

املطلق  واالإميان  )املزود(،  الرباءة  منظار  من  العامل 

باملخّل�ض )اإله مل ميت(، وامل�ستعن بعالمة اخلال�ض 

ان التجربة، واملتيّقن بالقيامة )نه�ض 
ّ
)�سليب اهلل( اإب

من  االإلييه  بذكرى  واملحتفل  امل�سيح،  مع  القرب(  من 

 القربان )حلمه خبزا، ودمه خمرا(.
ّ
خالل �رش

تنا من طغيان الرموز 
ّ
ولكن، هل ميكن القول، لدى تثب

ال�ساعر  خطاب  اأن  اخلال،  يو�سف  �سعر  يف  امل�سيحية 

 بامتياز، واأنه ال ميكن اإدراجه يف رعيل ال�سعراء 
ّ
ديني

اأعمالهم االإجتاه العلماين  وزين الذين غلب على 
ّ
التم

 ؟ 
ّ
والقومي

 اأن ما عر�سناه دّل على منحى 
ّ
 لالإجابة نقول: لئن �سح

متّثل  ال�ساعر  واأّن  اأدوني�ض،  له  قّدم  اإجنيلي،  م�سيحي 

واالإميان  ال�سّك  جتربة  االأوىل  ال�سعرية  ن�سو�سه  يف 

التي تعرتي املوؤمن امل�سيحي، على ما ذكرنا .

االأخرى )غري  البيانية  ال�سور  ال�ساعر مل يهمل  اأن  اإاّل 

ن�سو�سه  من  االأ�سيلة،  الرموز  اأهمل  وال  الدينية(، 

»ق�سائد  �سيما  وال  املتْاّخرة،  اأعماله  من  وال  االأوىل 

)Images archaiques( يف االأربعن«، و»ق�سائد الحقة«، 

وغريها، مما ي�ستدعي درا�سة منف�سلة .  
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اخلال  يو�سف  والنا�رش  واملرتجم  �سعر  جملة  وموؤ�س�ض  ال�ساعر  غياب  على  قرن  ربع  بعد 

يف  واجلهود  املعارك،  يف  الغبار  يزل  ومل  املوازين،  يف  الوزنات  تزال  ال   )1987-1916(

نف�سه هو ملاذا مل يعد  الذي يطرح  ال�سوؤال  لكن  ال�سعر جمهواًل.  يزال �رشب  النار،وال  حومة 

جمتمعنا قادراً على انتاج قامة اأدبية من وزن يو�سف اخلال؟ ملاذا مل يعد جمتمعنا قادراً 

على انتاج ظاهرة بحجم جملة �سعر ودورها الطليعي واجنازاتها وقيمها املرتبطة مبفاهيم 

التغيري واحلداثة واحلرية واملعرفة؟

مع  الذات  تفاعل  نغفل  ان  ودون  ممكنًا  ذلك  كل  جعلت  التي  واملوؤثرات  العوامل  هي  وما 

املو�سوع. واأي�سًا بال�سياق التاريخي واحل�ساري. 

يو�ضف اخلال

ل�ضيء مهما يكن، حمرم على العقل

كاتب ونا�رش من لبنان 

�سليمان بختي

الن�ضان احلر وحده يحقق كل غاية، وبعبوديته ل يتحقق �ضيء v



حتقيق  يف  عليه  يبنى  الييذي  اال�سا�ض  هو  ومييا 

يو�سف  ذلييك  كل  على  يجيب  احلييداثيية؟  م�رشوع 

دار  ال�سعر«–  يف  »احلييداثيية  كتابه  يف  اخلييال 

الطليعة، بريوت ، 1978 ويف ال�سفحة 12 يقول  

»االن�سان احلر وحده يحقق كل غاية، وبعبوديته 

ال يتحقق �سيء«. 

واذا  اية غاية.  فهو، يف كمال حريته وكرامته قبل 

كان ما نهدف اىل بلوغه حق، ونوؤمن انه حق، فال 

حاجة بنا اىل ان نتو�سل اىل بلوغه غري و�سيلة حق. 

يزرعه من رعب يف  ما  ال�سيا�سي يف  الطغيان  وما 

وال�سلوك،  الفكر  موازين  من  يقيم  ما  النفو�ض، ويف 

الراأي،  احرتام  هي  احلق  الو�سيلة  احلق.  بالو�سيلة 

واف�ساح املجال للنقد والنقا�ض، واعتبار ان ال �سيء، 

مهما يكن، حمرم على العقل«.

منت�سف  يف  الر�ض  ا  كانت  التاريخي،  االطار  ويف 

ال�سماء  وكانت  كثرية.  لبذور  مهياأة  املا�سي  القرن 

والتجدد  النه�سة  ا�سئلة  وكانت  بيياالآفيياق.  تغري 

متالأ  والثقافة  واالن�سان  املجتمع  وبناء  احل�ساري 

املناخ ولدت جتربة يو�سف اخلال.  االجواء. من هذا 

ويف تلك اللحظة من منت�سف اآذار )مار�ض( 1954 قرر 

يو�سف اخلال العودة اىل لبنان من الواليات املتحدة 

ودع  احلداثة.  م�رشوع  الطالق  والتمهيد  االمريكية 

يو�سف اخلال قراءه يف جريدة »الهدى« النيويوركية 

اواًل يف ق�سيدة، يقول فيها :

»اأحن اىل لبنان والدرب بيننا

ع�سري كدرب التاأئهن طويل

�ساأجتازه يوما ولو كان يدعي

�سغار الورى ان ال اليه و�سول«.

وثانيًا يف افتتاحية يقول فيها: »لهذا الوطن )لبنان( 

حقوق علي ويل ر�سالة يف احلياة وجدت، اآخر االمر، 

ان االف�سل تاأديتها هناك ومن هناك«.

اخلطوط  ي�سع  اخلال  يو�سف  راح  اللحظة  تلك  ومنذ 

م�رشوع  الطالق  االت�ساالت  ويجري  الييروؤى  وير�سم 

جملة »�سعر«، ويف الفحوة جتديد ال�سعر العربي وتغيري 

وعي  اىل  العربي  والعامل  لبنان  يف  االن�سان  وعي 

واحلياة  االن�سان  اىل  بالنظرة  جديد  وموقف  جديد 

والعامل. ومنذ العام 1954 )عودته اىل لبنان( وحتى 

اخلال  يو�سف  عا�ض  )وفاته(   1987 )مار�ض(  اآذار   9

حياته ابداعا ان�سانيًا ن�ساليًا متوا�ساًل. عا�رش ال�سعر 

كاأنه احللم، وعا�ض احللم كاأنه احلرية، وعا�ض احلرية 

اىل  ونظر  وغايته.  ومبداأه  الوجود  اأ�سل  باعتبارها 

الثقافة باعتبارها مغامرة االن�سان يف الوجود. �سعى 

يراه جامداَ حمنطًا  ا�ستك�ساف ع�رشه وتغيري ما  اىل 

وحمبطًا للوالدات والبدايات. كان يف ذلك على هدي 

القيم  ا�ستك�ساف  الكاتب  »مهمة  بان  �سارتر  قاله  ما 

لزمانه  وال�سيا�سية  االجتماعية  املاأ�ساة  يف  اخلالدة 

للغة  �سيئًا  يفعل  ان  اخلييال  يو�سف  اأراد  ومكانه«. 

العربية وال�سعر العربي« على ما كتب ال�ساعر ادوني�ض 

يف كتابه »ها اأنت اأيها الوقت« ال�سادر عن دار االآداب 

1993- .  اأراد ان ي�سع ال�سعر العربي يف قلب خريطة 

العامل، ويف قلب احلراك احل�ساري احلداثي العاملي. 

وم�سدداً ان يكون التغيري من الداخل ومرتبطًا بروؤية 

العربية،  للحياة  جديد  وباأفق   ، العامل  اىل  جديدة 

تقت�سي  ميي�ييرشوع  ويف  انتظارها،  طييال  وبنه�سة 

وجود »ان�سان يبداأ بالبدء باالن�سان«. )كما كتب يف 

– النهار 21  ا�سنام«  زاويتي، فنائيون وعبدة  »من 

ت�رشين االول )اكتوبر( 1955( هذا العمل يحتاج اىل 

فريق  بامل�رشوع،  يوؤمنون  »رفيياق«  اىل  عمل  فريق 

عمل موزون ومتوازن، خمتلف ومن�سجم، يبذل اجلهد 

�سعراء  اي  احلداثة.  �سبيل  يف  والعمل  والت�سحيات 

املجلة واأ�رشتها. 

اي�سًا  ومعها  احلداثة  منرب  »�سعر«  جملة  تكون  ان 

جاك  الباحث  ا�سماه  ما  ان�ساء  او  االدبية  املنابر 

�سعر«  وجملته  اخلال  »يو�سف  كتابه  يف  اماتايي�ض 

) املعهد االملاين لالبحاث ال�رشقية يف بريوت ودار 

تعترب  الو�سائل  من  »�سبكة   )71 من   2004 النهار 
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لدعم  اقامها  حقيقية  ثقافية  موؤ�س�سة  حملتها  يف 

املنابر  وهذه  جناحه«.  و�سمان  احلداثة  م�رشوع 

جملة  �سعر،  جملة  خمي�ض   : هي  املجلة  اىل  ا�سافة 

املحا�رشات  وان،  غالريي  �سعر،  جملة  دار  اأدب، 

واالم�سيات ال�سعرية واملوؤمترات.

متوا�سعًا  ب�سيطًا  اخلال  يو�سف  لبث  ذلك  كل  ويف 

توا�سليُا م�سكونًا باحللم وهاج�ض املعرفة والتقدم 

االآخر  وقبول  واملغامرة  التجارب  على  واالنفتاح 

ال�سمري  يف  طوياًل  �سعر  جملة  وعا�ست  املختلف. 

ظالل  ويف  القيم  هذه  �سحبة  يف  والعربي  اللبناين 

تلك الروح، ويف رياح العا�سفة.

اأيار )مايو( 2010 احتفلنا يف  قبل عامن يف 12 

عاملية  عا�سمة  بييريوت  اعييالن  ومبنا�سبة  بييريوت 

من  االول  التذكاري  العدد  طبع  باعادة  للكتاب 

جملة »�سعر« )�ستاء 1957( ومببادرة من دار نل�سن 

اال�سا�سين  املجلة  �سعراء  االحتفال  وح�رش  للن�رش 

�سوقي  رفقة،  فوؤاد  الراحل  العظمة،  نذير  )ادوني�ض، 

ابي �سقرا، اأن�سي احلاج( وكذلك ريا�ض جنيب الري�ض 

ال�سطور.  هييذه  وكاتب  عدنان  واتيل  اخلييال  ومها 

والقيت كلمات. كلهم تذكروا يو�سف اخلال. موؤ�س�ض 

املجلة. الغائب احلا�رش.

�سقرا  ابييي  �سوقي  )عبارة  رميياده  يف  حتى  االنيق 

االثرية(. الكرمي القلب. اجلامع اال�سداد . املحر�ض. 

وتذكروا  والتفاعل.  التالقي  م�ساحات  عن  الباحث 

الق�سيدة  وجييه  تغيري  يف  املميز  دوره  جميعهم 

وقعًا  االكييرث  ال�سوت  هو  كييان  احلديثة.  العربية 

احلديثة.  ال�سعرية  احلركة  يف  وتوهجا  وتاأ�سي�سًا 

كانت  زمن  جميل.  زمن  اىل  اللحظات  تلك  اعادتنا 

نداء  وال�سعر  قريبة.  واالفيياق  ممكنة.  االحييالم  فيه 

العقل والقلب. واالرادة را�سخة يف �سلب  خفي بن 

االمل على ما يقول بول ريكور.

اال�سياء  ت�سمية  يف  جريئًا  اخليييال  يو�سف  كييان 

يردد  كان  اجلريئة.  اال�سئلة  طرح  ويف  با�سمائها 

وبهذا  عربي«  لبناين  م�سيحي  �ساعر  انييا   « دائمًا 

الطقو�ض  مبعنى  ولي�ض  القيامي  الكياين  املعنى 

والتمايز. كان م�سيحيًا مبعنى االنتماء اىل امل�سيح 

امل�سيحية  ان  وباعتبار  وقيم.  مثل  من  مثله  وما 

احل�ساري  الكيان  مكونات  ميين  ا�سا�سي  مكون 

العربي. وكان لبنانيًا مبعنى لبنان يف نطاق �سمان 

للفكر احلر. وكل هذه القيم تن�سهر فيه وتقوده اىل 

ت�سيف  منفتحة  ان�سانية  عربية  ح�سارة 

اىل الرتاكم احل�ساري االن�ساين العاملي.

يزيدهم  اذ  ال�سعراء  غياب  اعنف  ما  وبعد، 

ح�سوراً، بعد ربع قرن كيف نتذكر يو�سف 

اخلال، كيف نكرمه، كيف نحفظه؟ 

لعل اأف�سل طريقة ان نعيد قراءته. ان نعيد 

ور�سائل  ر�سائله  ن�ستعيد  ان  اأعماله.  ن�رش 

يف  نتاأمل  ان  ون�رشها.  اليه  ع�رشه  اأدباء 

م�سعاه وجتربته وما حقق وما مل يحقق. ان 

نعرف ا�سواقه وحنينه. ان يكون هناك بيت 

لالآداب  جامعية  وحدة  او  با�سمه.  لل�سعر 

واالبحاث املتعلقة بال�سعر احلديث با�سمه. 

يف اعادة طبع جملة »�سعر« وادخالها يف 

قل  كظاهرة  الر�سمية  الرتبوية  املناهج 

يف  اأو  العربي.  والعامل  لبنان  يف  نظريها 

ا�سعف االميان ان نطلق ا�سمه على مكتبة 

�سارع  او حتى على  ثقايف  او مركز  عامة 

يف�سي بنا اىل املتاهة. ولكن االهم االهم 

والتغيري  والتجدد  النه�سة  قيم  نحقق  ان 

وان  ال�سوء.  اىل  العمق  ن�سد  ان  واحلداثة. 

الرائدة،  بالتجربة  ونتاأثر  ونن�سج  وتقتب�ض  نتفاعل 

وان ن�ستعيد هذه الروح التي مل تعرف الياأ�ض حتى 

يف احللكة. 

مما  الكثري  ال�سيء  فيك  كان  �ساح  يا  انت  واخييرياً، 

�سابق  انت   « ال�سابق  او  املجنون  عن  جربان  كتبه 

نف�سك يا �ساح، وما االبراج التي اقمتها يف حياتك 

�سوى ا�سا�ض لذاتك اجلبارة، وهذه الذات يف حينها 

�ستكون اأ�سا�سا لغريها«. 
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الزمن، اأواخر الثمانينات. احلدث، رحيل يو�سف اخلال عن دنياه ودنيانا. اأول ما عرفته، 

عرفته من خالل ق�سيدته »البئر املهجورة« التي رحت اأقراأها كمبتدئة �ساطرة تريد اأن 

�سه يف ال�سعر بل يف ال�ساحة الثقافية يف حقبة 
ّ
تكت�سف هذا العمالق الذي اأ�س�ض ما اأ�س

رفت بالذهبية، اأي فرتة اأواخر اخلم�سينات واأوائل ال�ستينات. كتب هذه الق�سيدة قبل 
ُ
ع

. عامل الوقت هو الذي يوؤثر يّف عندما اأعود اىل اأ�ساليف 
ً
اأن اقراأه بثالثة عقود تقريبا 

يّف حينها،  واأثر  التي حلقت.  االأجيال  ب�سمة عميقة ومتجذرة يف  تركوا  ال�سعراء ممن 

اإ�سافة اىل الفارق الزمني، املنحى الالهوتي الذي انطوت عليه الق�سيدة، الالهوت يف 

اآن، املواجه والعا�سي والراف�ض واملتمرد، ولكن  العميق، املوؤمن وامل�سكك يف  معناه 

 كلمات �ساعرنا املتمردة، يخبىء 
ً
الذي يخبىء حتت كل هذا، رغم كل ما تنفيه اأحيانا 

 مع الرموز الدينية التي يكرث منها يف »البئر املهجورة«. 
ً
 عاطفيا 

ً
تقاربا 

اخلال.. كتب

ليواجه ربه مبا اأجنزه 

�ساعرة وكاتبة من لبنان 

�سباح زوين

كاأن كل ذنوب العامل هي جزء من ذنوب 

اخلال ال�ضخ�ضية

v



 عن الهوتيته، او عن منحاه 
ّ

وباملنا�سبة، اأمل يعرب

الرتجمة  هو  جبار،  عمل  يف  ال�سادق،  املتدين 

للكتاب  الثمانينات  اأواخييير  يف  بها  قييام  التي 

األي�ض العمل على هكذا ترجمة طويلة  املقد�ض ؟! 

 عن رغبة دفينة او علنية اأي�سا 
ً
وم�سنية تعبريا 

امل�سيحي  الالهوتي  العامل  مع  التماهي  يف   ،ً

هائل  غو�ض  فهكذا  ؟  اليه  �ساعرنا  ينتمي  الذي 

عاطفة  على  يدل  لهو  املقد�ض  الكتاب  بحر  يف 

حتى  لها  يتنكر  مل  التي  م�سيحيته  جتاه  عميقة 

 وعفويا 
ً
يف اأوج ع�سيانه، م�سيحية تظهر تلقائيا 

، يف مروحة وا�سعة من الدالالت ي�سعب 
ً
ً وتكرارا 

جتاوزها. وهذه الدالالت اأعني بها ما هو مت�سل 

الديني  املفهوم  يف  الكثرية  املتداخلة  باملعاين 

تنطوي  الذي  املفهوم  وهو  اخلال،  يو�سف  لدى 

واالإثم  كاخلطيئة  امل�سيحية،  حال  اأي  يف  عليه 

والغفران  والتهليل  اخلييوف  مع  لوجه   
ً
وجها 

على  املهجورة«  »البئر  يف  يقول  الييخ.  والندم 

عراة،  فاإنا  تن،  ورقة  »�ساألناك   : املثال  �سبيل 

الينا  ورّد  لنا،  فاغفر  ال�سعر،  اىل  اأثمنا  عييراة. 

طويلة  ق�سيدة  من  امل�ستهل  هذا  يكفي  احلياة«. 

كي ندخل مبا�رشة ومن دون تردد وال حاجة اىل 

فك األغاز، اىل عامل اخلال الديني حيث كل معاين 

املقطع  هذا  يف  تدفقت  معظمها،  او  امل�سيحية، 

ربه،  مع  الكالم  اىل  اخلال  ميل   
ّ
وجلي ال�سغري، 

كم هو ميله قوي وملحاح ! اأقول اننا ال نحتاج 

اىل فك األغاز الأن ال�سور والرموز يف هذه الكتابة 

ما  و�رشعان  ادراكنا  اأمييام  ومنب�سطة  وا�سحة 

تك�سف عن معانيها. 

اإنا   : الوعد  لك   « يقول  حيث  يلي  الذي  املقطع  يف 

عبقر/ من  لل�سعر  عييوامل  اجلبن/  بدمع  /�سنبني 

ودرب خال�ض  لالأولن/عزاوؤء  مفاتيحهن. جراحك 

 
ً
حيا  تبعث  اليهود/فاإنك  هناك  �سلبوك  اذا  لنا/ 

الالهوتي  كالمه  النهار  كو�سح  لنا  يرتاءى  هنا/، 

انه يتوجه مبا�رشة  الذي ال مواربة فيه وال متويه. 

االإثم  خالل  من  بالذنب  هائل  �سعور  مع  ربه  اىل 

الديني  ال�سعور  اأحد  الذاتي  اجللد  وهذا  ذكره،  الذي 

ما   
ً
غالبا  �سعور  كثرية،  اأحيان  يف  امل�سيحية  يف 

باملنا�سبة،  فرناه  الذنب.  عن  والتكفري  التوبة  تليه 

التودد اىل ربه الذي قراأناه يف املقطع االأول  وبعد 

عليه  �ض 
ّ
و�سيعو ييه، 

ّ
رب م 

ّ
�سيكر باأنه  يعده  هو  ها 

هي  العامل  ذنييوب  كل  وكيياأن  اليهود  به  فعله  عما 

يف  يتعلم  اأمل  ال�سخ�سية.  اخلييال  ذنييوب  من  جييزء 

درو�سه الدينية انه يحمل حتى قبل والدته اخلطيئة 

لكن  ؟! 
ً
�سخ�سيا  يرتكبها  مل  خطيئة  وهي  االأ�سلية 

ثمة ا�سارة اىل ال�سعر هنا يف غمرة هذا الغو�ض يف 

االإميان الالهوتي، حيث نراه وكاأنه يكفر عن ذنوبه 

بنذر لالإماتة  عندما يعد ربه، ككل من يتوب ويعد 

وللت�سحية، وها هو يقدم قربانه واإماتته على مذبح 

 له انه �سيبني بالدمع 
ً
اأو مائدة اأو �رشح ال�سعر قائال 

او بعرق اجلبن عوامل ال�سعر من قلب العبقرية. هذا 

يعيدين اىل �سريته التي كتبها �سنة 1982 يف بيته 

يف غزير-جبل لبنان- حيث قال »اين �سعيد ان القى 

وجه خالقي ويف يدي اليمنى حركة �سعرية غريت 

اىل االأف�سل م�سرية ال�سعر العربي ويف اليد الي�رشى 

ترجمة عربيةحديثة للكتاب املقد�ض...« 

يف اأي حال، ال بل يف احلالتن، كاأن يو�سف اخلال 

ذاته  ل 
ّ
يحم كاأنه  كتفيه،  على  العامل  ذنوب  يحمل 

 يفعل كل 
ً
�سبب اخلطيئة الب�رشية االأوىل، كاأنه تاليا 

ار كي ميحو اأخطاء 
ّ
ما يف و�سعه ويقوم مبجهود جب

تعبه. فرتجمة  االآخرين من خالل عمله، من خالل 

الكتاب املقد�ض كما اإ�سداره جملة »�سعر« وما قام 

به من خاللها من ثورة يف احلركة ال�سعرية اآنذاك، 

هذان الفعالن هما مبثابة واجب فر�سه على نف�سه 

بالذنب عميق عند  فال�سعور  ربه عليه.  يفر�سه  ومل 

املوؤمن  يرافق  الييذي  ال�سعور  هذا  اخلييال،  �ساعرنا 

اننا  بفكرة   
ً
ومييرورا  ال�سلب  بفكرة   

ً
بدءا  امل�سيحي 
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االإماتات.  ب�ستى  ذلك  عن  التعوي�ض  وعلينا  خطاأة 

وتعذيبا  اإماتة  االأناجيل  ترجمة  كانت  هل  لكن 

 ال. ال 
ً
ذاتيا؟ هل كان اإ�سدار جملة �سعر اإماتة ؟ طبعا 

ين اأي نوع من اجللد الذاتي، 
َ
اأرى يف عمليه املذكور

 بالن�سبة اليه 
ً
هذا بالن�سبة الينا كقراء، ورمبا اي�سا 

مزج  اأنه  اأكيد  هو  ما  لكن  به.  يقوم  مبا  كم�ستمتع 

بن املتعة وتعذيب الذات، مزج بن الذنب والواجب 

اجلميل  العمل  خالل  من  وذلك  والفر�ض، 

�سواه،  يفيده ويفيد  واملمتع. من خالل ما 

وتقدم.  وتطور  ون�ساط  اجتهاد  خالل  من 

املنحى  هذا  األي�ض  اأخرى،  ناحية  من  لكن 

بامتياز؟!   
ً
بروت�ستانتيا   

ً
منحى لي« 

َ
»العم

 
ً
كثريا  ي�سبه  خالقه  اإزاء  اخلييال  ت�رشُف 

االأجنلو�ساك�سوين،  الربوت�ستانتي  الت�رشف 

وهو يقوم على فل�سفة العمل.

العمل  �سوى  اآخيير  �سيء  من  وما  فالعمل   

من  يخل�سك  ال�سخ�سي  واجلهد  الييفييردي 

تقول  هكذا  الييرب.  من  بك 
ّ
ويقر اخلطيئة 

يوما  يكتف  ومل  الربوت�ستانتية.  العقيدة 

وتعترب  »�سعر«،  كمجلة  فعله،  مبا  اخلال   ً

على  فقط  لي�ض   
ً
وعظيما   

ً
هائال   

ً
اإجنييازا 

ال�ساحة  يف  لي�ض  الييلييبيينيياين،  ال�سعيد 

البريوتية فح�سب، امنا على ال�سعيد العربي 

العرب  ال�سعراء  اأهييم  املجلة  ت�ستقطب  اأمل  اأجمع. 

 يف حمورها معظم 
ْ
ومفكريهم و�سحفييهم ؟! اأمل يدر

لبنان  العربية من  البلدان  كافة  احلداثة من  �سعراء 

اىل �سوريا والعراق وفل�سطن و�سواها ؟ 

 و�سعريا 
ً
اأن�ساأها يو�سف اخلال ثقافيا  التي  احلركة 

اليه، لي�ض فقط �رشورة  ً يف بريوت كانت بالن�سبة 

ثقافية اإمنا واجب ديني قبل كل �سيء، كما يتبن لنا 

لي�ض فقط من خالل ق�سيدته املفعمة باإ�سارات دينية 

امنا من خالل ما كان يبوح به يف حوارات اأجريت 

معه. ومن هنا، اأمل ي�سُك من غياب الفكر النقدي عن 

؟ قال مرة يف حديث اىل  العربية  الثقافية  ال�ساحة 

الزميلة زينب حمود حول �سوؤال طرحته عليه: »اننا 

يف نه�ستنا ال�سعرية الراهنة بحاجة اىل ان ترافقها 

يف  النقدية  باحلركة  راأيييك  فما  النقد...  يف  نه�سة 

الذي  براأيه  اأبدى  اأن  له  وكان  ؟«،  احلا�رشة  اأيامنا 

اأن  وحاول  رافقه  »�سعر«  جملة  تاأ�سي�سه  بداية  منذ 

وموازاًة من خالل هذه املجلة، حركة 
ً
يوؤ�س�ض اأي�سا 

نقدية تنف�ض عنها غبار ال�سبات، وجنح عرب ال�سعراء 

 باأن 
ً
الذين متحوروا حول »�سعر«، لكنه بات مقتنعا 

العلمي كالذي هو قائم  النقد احلقيقي يف مفهومه 

عن  يجيب  عندما  وهذا   ،
ً
غائبا  يزال  ال  الغرب  يف 

ال�سالفة  اأيامنا  النقدية يف  »احلركة   :
ً
قائال  ال�سوؤال 

م�ستوى  اىل  تنه�ض  ال  �سعيفة  تزال  ال  واحلا�رشة 

املوهوبن  رغبة  هناك   
ً
مثال  ال�سعر،  يف  حتقق  ما 

ناقدين... وهناك  �سعراء ال  اأن ي�سبحوا   يف 
ً
�سعريا 

اأ�سباب اأخرى، منها �سحالة الثقافة...« قلق يو�سف 

 ورمبا �سعر باخلوف من مواجهة 
ً
اخلال كان حقيقيا 

ربه واحلال هذه، فماذا يقول له ؟! كيف يواجهه ومل 

ي�ستطع اأن ينه�ض باحلركة النقدية على غرار ما فعل 

ومهرتىء  قدمي  كل  نف�ض  حيث  ال�سعرية  باحلركة 

واأعاد الوهج اىل الق�سيدة العربية. �سحيح ان النقد 

كان يف اأوج اأيام جملة »�سعر« وال ينكر ذلك يو�سف 

اخلال، لكن الياأ�ض من املثقفن اأنف�سهم مل يبارحه. 

 يف ذلك احلوار، مما قاله يف االأ�سباب 
ً
فيقول اأي�سا 

كما  اجلييراأة  وغياب  والنفاق  الدجل   )...(« االأخييرى 

غياب ال�سجاعة يف قول احلقيقة من غري م�سايرة اأو 

مواربة«.

به  تتميز  الييذي  االإمياين-الديني  اجلو  اىل  وعييودة 

رموز  على  نعرث  خا�ض،  ب�سكل  املهجورة«  »البئر 

اأو  ب�سكل  تتعلق  كلها  عديدة  ومدلوالت  واإ�سارات 

باآخر بامل�سيحية، اأي مبا يغرفه يف اأكرث من �سورة 

 »دارتي 
ً
من ينابيع الكتاب املقد�ض فنقراأ عنده مثال 

من  النهار/  نييور  بعظام/عافها  مييالأى  ال�سوداء 

ال�سخرة  يوما/تدفع  ُتبعث  علها  الرتابا؟/  يواريها 

اآالم  تييورق  متى  خطايانا؟  متحى  متى  عنها/. 
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امل�ساكن؟ متى تلم�سنا ا�سابع ال�سك؟ / فللطوفان 

 على قمي�سي الرطب/ ... اأعط�سان خذ ال�سخرة 
ٌ
اآثار

وا�رشبها/ ايف العتمة؟ دحرجها عن القرب/... واإما 

 ي�سرت االإثم/ 
ً
/فخْذ من ورق التن رداء

ً
�رشت عريانا 

 �سرب اأيوب/... �سليب 
ّ

... ويف التجربة الكربى ت�سرب

اهلل مرفوع على رابية الدهر/... اإله مل ميت بعد، اإله 

�سكب احلب على اجلرح/... 

الدينية تغزو ق�سيدته وكاأن �ساعرنا  الرموز  غزارة 

ال يرى �سوى عرب م�سيحيته، وكيفما كتب ونظر اىل 

التي  الوجود، فعل هذا من خالل تقواه  العامل واىل 

يذكر  عندما  يكن،  مهما  داخلي،  نزاع  من  تخلو  ال 

، ثمة 
ً
»اأ�سابع ال�سك«. لكن يف هذه ال�سورة حتديدا 

ازدواجية يف فل�سفة اخلال: فمن ناحيٍة فكرُة ال�سك 

تاأخذنا اىل عدم اليقن الذي يتميز به كل مفكر وكل 

ناحية  ومن  يعي�سه،  ما  كل  اإزاء   
ً
متدينا  لي�ض  من 

اأخرى فكرُة ال�سك تعيدنا حتى هنا، يف �سلب الريبة 

اأحد تالمذة  الوجودية املمكنة، اىل �سخ�سية توما، 

ه. واالزدواجية يف ق�سيدة 
ّ
امل�سيح الذي �سكك يف رب

اخلال تتجلى يف اأكرث من بيت اأو �سورة حيث نعرث 

 على ما ذكرُته اأعاله »دارتي ال�سوداء...«، وهذا 
ً
اأي�سا 

اللون هو من األوان الياأ�ض او الظالم، اأي هي عالمات 

اأال  اأخييرى،  مرة  لكن  واالإميييان.  التقوى  عن  بعيدة 

تنق�سها  ب�سورة  االأوىل  ال�سورة  هذه  اخلال  لحق 
ُ
ي

 »مالأى بعظام عافها نور 
ً
 ليقول كما اأتى اآنفا 

ً
متاما 

النهار ...«. لكن مهما يكن، ومهما عرثنا على ما هو 

نقي�ض االإميان امل�سيحي وعلى ما ياأخذ اىل الرتاجع 

امل�سيحي  اجلو  يبقى  الريبة،  بع�ض  نحو  والتحول 

»البئر املهجورة«،  على كتابته يف 
ً
املح�ض طاغيا 

وما االأمثلة املذكورة اأعاله �سوى اأو�سح دليل على 

وال�سعر  الفكر  ليتخطى   
ً
جدا   

ً
بعيدا  يذهب  بل  ذلك. 

القول،  ختام  م�سك  اىل  وي�سل  والكتابة  وال�سورة 

نه مبا علمته اإياه امل�سيحية، اأال وهي 
ّ
قوله، وهو يزي

املحبة »اإله �سكب احلب على اجلرح« وهنا ي�سري اىل 

لب كما اىل م�ساحمة امل�سلوب. بل واأبعد 
َ

عملية ال�س

، اذا اأمكن القول، 
ً
�ض ال�سليب تاجا 

ّ
من ذلك، حن يكر

على العامل »مرفوع على رابية الدهر«.

يف  وال  ال�سك  يف  نقع  وال  املهجورة«،  »البئر  نقراأ 

ما  كل  فيها   
ّ
�سب اخلال  يو�سف  ف�ساعرنا  الريبة. 

اأوتي من اإميان واندفاع م�سيحي، �سكب كل هذا يف 

ق�سائد ال تزال مع ذلك مو�سوع ت�ساوؤل عميق حول 

الكتابة  مفهوم  بن  اجلمع  على  الفذة  اخلال  قدرة 

من  الديني  الواجب  ومفهوم  ييه 
ّ
رب متجيد  اأجييل  من 

خالل ال�سعر واحلركة ال�سعرية التي فجرها يف جملة 

»�سعر«. 

اأذكيير يييوم مييات اخلييال، وكييان ذلييك يف �سهر بارد 

كانت  اأوجها،  يف  اللبنانية  احلرب  وكانت  وماطر 

واأنا كنت يف   ،
ً
بع�سا  بع�سها  املناطق مغلقة على 

ذلك  اأذكر  »النهار«.  جريدة  يف  ال�سحفية،  بداياتي 

اأكن  مل  مبا�رشة،  غري  بطريقة  اخلرب  و�سلني  اليوم، 

»اأعماله   
ّ
�سم كتاب  خالل  من  �سوى  اخلال  اأعييرف 

يف  ا�سرتيته  العودة«،  »دار  عن  الكاملة«  ال�سعرية 

الكثري.  عنه  �سمعُت  كنت  ان  بعد  الثمانينات،  اأوائل 

ات�ساءل ملاذا هذا الرجل  بعد ربع قرن على وفاته، 

ال�سعرية  احلركة  يف  واأقعدها  الدنيا  اأقييام  الييذي 

احلديثة، هذا الرجل الذي ترك ما تركه الأجيال اأتت 

من بعده، ات�ساءل ملاذا مل تتذكره بريوت يف ذكرى 

غزير  قرية  اأقله  تتذكره  او ملاذا مل  والئقة،  ر�سمية 

حيث عا�ض ومات.        
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ًا. يختلف الدار�سون وال�سعراء 
ّ
ًا، خالفي

ّ
 مفهوم احلداثة ال�سعرية مفهومًا اإ�سكالي

َ
عترب

ُ
ي

امل�ستوى  فعلى  ومتظهراته..  تطبيقه  واأماكن  بدايات  وحتديد  تعريفه،  يف  والنقاد 

اإىل  ال�سعرية  �سيما  ال  االأدبية  االأجنا�ض  يف  التحديث  عملية  البع�ض  رجع 
ُ
ي الزماين، 

الن�سف  اأواخر  ال�سعرية يف  »احلداثة  اإىل  قاد  الذي  االأمر  التا�سع ع�رش،  القرن  اأواخر 

االأول من القرن الع�رشين وطوال الن�سف الثاين منه.«)1( ويعود البع�ض االآخر باأحد 

متقدمة،  تاريخية  مراحل  اإىل  النرث«،  ب»ق�سيدة  املتمّثل  ال�سعرية،  احلداثة  جتليات 

فة، وكتابات 
ّ
حن يرى اأن لها جذوراً يف الرتاث العربي القدمي تتمّثل يف نرث املت�سو

يرى  وحن  العطار.  الدين  وفريد  وال�سهروردي،  والب�سطامي،  والّنفري،  عربي،  ابن 

التوحيدي،  حيان  واأبي  طالب،  اأبي  بن  علي  االإمام  ن�سو�ض  يف  لها  جنينية  بذوراً 

واإخوان ال�سفا، واجلاحظ.)2(

احلداثة ال�ضعرية 

بني النظرية والتطبيق

)يو�سف �خلال �إمنوذجًا(

�ساعر وكاتب من لبنان 

�سلمان زين �لدين

اخلال: ال�ضاعر يجب اأن يكون معنّيًا بالإن�ضان والتجربة الإن�ضانية، 

معنّيًا بح�ضوره يف زمانه، راف�ضًا كل خ�ضوع للما�ضي وتقاليده، 

متحّررًا من كل �ضلطة موروثة اأو �ضكل م�ضبق..

v



_ وعلى امل�ستوى املكاين، ي�سري البع�ض اإىل اختالف 

»�سعر«،  جملة  حداثة  عن  العراق  اأربعينيات  حداثة 

عن حداثة ال�ستينيات امل�رشية والعراقية، عن حداثة 

ال�سبعينيات البريوتية اأو القاهرية.)3(

اأن احلداثة  القول  نافل  الفني، من  امل�ستوى  _ وعلى 

تاريخ  عرفها  التي  متظهراتها  باختالف  تختلف 

ال�سعر  اإىل  العمودية،  الق�سيدة  من  العربية،  ال�سعرية 

ناهيك  النرث.  ق�سيدة  اإىل  التفعيلة،  ق�سيدة  اإىل  احلر، 

�سكلية،  ات 
ّ

تغري من  العمودية  الق�سيدة  على  طراأ  مبا 

نة.
ّ
يف مراحل تاريخية معي

واإذا كان املقام ال يّت�سع للتوّقف عند هذه االختالفات 

احلداثة  بتمظهر  ي�سيق  ليين  فيياإنييه  فيها،  والف�سل 

ال�سعرية عند يو�سف اخلال تنظرياً وتطبيقًا.

- فـي النظرية

ال�سعرية  تاريخ  يف  اخلييال  يو�سف  ا�سم  ذكر 
ُ
ي حن 

وف�ساًل  »�سعر«،  جملة  ي�ستدعي  ما  �رشعان  العربية، 

يف  تيياأثييرياً  االأ�سد  هو  ال�سعرية  احلداثة  ف�سول  من 

حياته  عن  نبذة  يختم  اأن  اإىل  به  حدا  ما  م�سارها، 

القول  »وخال�سة  بالقول:   1982/5/15 يف  كتبها 

يف �سرية حياتي اإىل هذا اليوم، هي اأين �سعيد اأن األقى 

ت اإىل 
ّ

وجه خالقي ويف يدي اليمنى حركة �سعرية غري

االأف�سل م�سرية ال�سعر العربي.«)4(

وقد كان لهذه احلركة نظريتها واأدواتها وتطبيقاتها 

التي اأ�سهم معه فيها اآخرون كانت لكل منهم ب�سمته 

التاأثري  يف  االإ�سهامات  ت�ستوي  اأن  دون  وتوقيعه، 

والتغيري، ومنهم نذير العظمة، خليل حاوي، اأدوني�ض، 

اأن�سي  رفقة،  فوؤاد  املاغوط،  حممد  �سقرا،  اأبي  �سوقي 

احلاج، خالدة �سعيد، ع�سام حمفوظ و�سواهم...، على 

تاأ�سي�ض  اإىل  ال�سبق  ف�سل  اخلييال  ليو�سف  يبقى  اأنييه 

االأداة احلا�سنة لتلك احلركة عنيت بها جملة »�سعر«، 

م�ساهمون  واكبه  اأو  اإليه،  تباعًا  االآخرون   
ّ
ان�سم واإن 

اآخرون عن بعد كجربا ابراهيم جربا، وتوفيق �سايغ، 

ال�سياب،  �ساكر  وبييدر  و�سي، 
ّ
اجلي اخل�رشاء  و�سلمى 

�ض.)5(
ّ
وريا�ض الري

نظرة  والفن  ال�سعر  اإىل  اخلييال  يو�سف  نظرة  تكن  مل 

التي  �سعيد  خالدة  وترى  ونهائية.  جامدة،  �سكونية، 

واكبت احلركة منذ بداياتها اأن تلك النظرة »كانت قد 

االأوىل  بعد مرحلته  رت بف�سل جتاربه وثقافته، 
ّ
تطو

فه اإىل 
ّ
التي دارت يف اأفق الرمزية اللبنانية. وكان لتعر

ال�سعر العربي اجلديد يف خمتلف تطّلعاته، واهتمامه 

اأمواج  فه اإىل 
ّ
ببوارق التجديد يف هذا ال�سعر، بعد تعر

ال�سعر اجلديد يف اأمريكا وانكلرتا، اأثره الكبري.«)6(

ولييعييل خييري تييعييبييري عيين هيييذه اليينييظييرة يييتييمييّثييل يف 

يف  اللبنانية«  »الندوة  منرب  على  األقاها  حما�رشة 

لبنان«،  ال�سعر يف  »م�ستقبل  بعنوان   ،1957/1/31

م�رشوعه  لعر�ض  متهيداً  نق�ض  عملية  ميار�ض  وفيها 

تخّلفه  لبنان  يف  العربي  ال�سعر  على  فياأخذ  اجلديد؛ 

عن روح الع�رش تلك التي يحددها باأربع نقاط هي: 

القيم  الفكري،  املوروث  يف  النظر  اإعادة  العلم،  روح 

االإن�سانية احلديثة، واالإبداع امل�ستمر.

يقوم  اأن  ينبغي  التي  االأ�س�ض  يحدد  املقابل،  ويف 

عليها ال�سعر بت�سعة، هي: التعبري عن احلياة، ا�ستمداد 

التعابري منها، تطوير االإيقاع، وحدة التجربة، حمورية 

االإن�سان، وعي الرتاث العربي، فهم الرتاث االأوروبي، 

ال�سعب. بروح  واالمتزاج  العاملي،  ال�سعر  من  االإفادة 

اأن بع�ض هذه االأ�س�ض خارج-   عن البيان 
ٌّ
)7( وغني

االآخر داخل- ال�ساعر، وبع�سها  بثقافة  يتعّلق  ن�سي 

ن�سي يتعّلق مب�سمون الق�سيدة وتعابريها واإيقاعها 

وبنيتها.

يحدد  �سبق،  ما  على  وعطفًا  نف�سها،  املحا�رشة  يف 

اأن  هي:  باأربع،  اهتمامه  وحقل  ال�ساعر  موا�سفات 

ًا 
ّ
ًا باالإن�سان والتجربة االإن�سانية«، »معني

ّ
يكون »معني

للما�سي  خ�سوع  كل  راف�سًا  زمانه«،  يف  بح�سوره 

�سكل  اأو  موروثة  �سلطة  كل  من  راً 
ّ
»متحر وتقاليده«، 

ال�ساعر احلديث، يف منظوره، هو  م�سبق«.)8( وهكذا، 

االإن�ساين، املعا�رش، الراف�ض، واملتحرر.

جملة  من  االأول  العدد  اخلييال  يو�سف  ت�سدير  ولعل 
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ماكلي�ض  اأر�سيبولد  االأمريكي  لل�ساعر  مبقالة  »�سعر« 

يربط فيها بن ال�سعر واحلياة، ويعتربه و�سيلة للمعرفة 

ويدعو  النف�ض،  ومعرفة  االن�ساين  االختبار  واإدراك 

ومب�ستلزماته  اأغرا�سه  الأجل  ال�سعر،  فن  ممار�سة  اإىل 

الع�رش،  م�ساكل  وحل  ال�سيا�سة  عن  مبعزل  اخلا�سة، 

يف  اخلال  منها  انطلق  التي  اخللفيات  بع�ض  ي�سيء 

و�سع اأ�س�ض ومنطلقات م�رشوعه ال�سعري،)9( حتى اإذا 

يوؤكد  الرابع من املجلة راح  العدد  افتتاحية  ما كتب 

على تلك االأ�س�ض واملنطلقات.)10(

اأدوات،  ميين  بييد  ال  كييان  امليي�ييرشوع،  هييذا  ولتحقيق 

ي�ستخدمها ال�ساعر ورفاقه، فكانت جملة »�سعر« اأداة 

كتابية، وخمي�ض جملة »�سعر« اأداة �سفاهية.

اأ- جملة »�سعر«.

�سّكلت جملة »�سعر«، منذ تاأ�سي�سها، احلا�سنة احلقيقية 

حلركة احلداثة ال�سعرية، يف اأحد اأبرز جتلياتها االأ�سد 

تاأثرياً يف م�سارها، فعلى �سفحات هذه املجلة جتاور 

للمنطلقات  �سدرها  فاأو�سعت  والتطبيق،  التنظري 

االطالع  اإىل  منها  كبري  جزء  يف  امل�ستندة  النظرية 

اجلديدة  ال�سعرية  وللمحاوالت  الغربية،  احلداثة  على 

املتاأثرة بدورها بال�سعر الغربي احلديث. واملنطلقات 

م�سار  يف  ف�سيئًا  �سيئًا  تتبلور  راحييت  واملييحيياوالت 

جي منذ العام 1957 حتى اتخذت �سورة معينة 
ّ
تدر

مع توقف املجلة عام 1970.

وليد  كييان  كالهما  كاملح�سون  احلا�سن  اأن  على 

املجلة  تاأ�سي�ض  ففكرة  الغربية؛  بالثقافة  اال�سطدام 

يو�سف  راود  الذي  احللم  هي  التحديثي  وم�رشوعها 

الواليات  من  عودته  بعد   ،1955 العام  يف  اخلييال 

املتحدة االأمريكية.)11( وهو اأرادها على غرار جملة 

»منرباً  �سيكاغو  يف  ت�سدر  كانت  التي   poetry
العربي،  العامل  يف  واملوؤ�س�سة  ال�سعرية  للمواهب 

 اإىل ال�ساعر ال�سوري 
ّ
ويكون مركزها بريوت«، كما اأ�رش

نذير العظمة عام 1957.)12(

ومبعزل عن ظروف التاأ�سي�ض ومالب�ساتها، فقد لعبت 

املجلة دوراً كبرياً يف و�سع االأ�س�ض النظرية مل�رشوع 

احلداثة ال�سعرية، ويف احت�سان املحاوالت التطبيقية 

لهذه االأ�س�ض. و»كانت الناطق الر�سمي حلركة احلداثة 

وال�سعر  الفكر  يف  نه�سوي  تيار  عن   
ّ

املعرب العربية 

العربية  واملييدن  ودم�سق  بييريوت  يف  موجود  والنقد 

حترير  يف  كبري  حد  اإىل  و»اأ�سهمت  االأخييييرى.«)13( 

ومن  اجلماعة،  وقييانييون  التاريخ  اأ�ييرش  ميين  ال�سعر 

اأي من �سلطة املعجم  الفقهية،  الدينية  النظرة  منطية 

اأ�سهمت  كما  ًا. 
ّ
تاريخي اأو  كان  مقّد�سًا  واملا�سي، 

اإ�سهامًا وا�سحًا يف دفعه اإىل اجتاه التفكري الفل�سفي 

امللكات.«)14(  وترا�سل  الالوعي  وحتري�ض  واحلد�ض 

العربية  احل�سا�سية  تاريخ  يف  كبرية  ة 
ّ

رج واأحدثت 

التي  االأ�س�ض  م�ساءلة  يف  بعيداً  »ذهبت  حن  الفنية 

تقوم عليها الروؤى الفنية واحل�سا�سية الفنية واملراجع 

�سعيد.)15(  خالدة  تعبري  حد  على  والفنية«،  الفكرية 

واملجلة فعلت ذلك، من خالل تخطي مو�سوع ال�سكل 

ق�سيدة  اأو  التفعيلة  ق�سيدة  يف  وجتّلياته  ال�سعري 

مما  االأعمق  اإىل  احلداثة  �سطح  على  يطفو  مما  النرث 

يت�سل باإعادة النظر يف تعريف ال�سعر نف�سه، وتعميق 

االإن�سانية  املغامرة  على  وفتحه  ودوره،  مفهوماته 

الكربى.)16(

ب- خمي�س جملة »�سعر«.

لتحقيق  الكتابية  االأداة  �سّكلت  املجلة  كانت  اإذا 

»�سعر«  فاإن خمي�ض جملة  اليو�سف-خايل،  امل�رشوع 

عالقة  اأن  ريب  وال  لتحقيقه.  ال�سفاهية  االأداة  كان 

و»اخلمي�ض«،  املجلة  بيين  تييربييط  كييانييت  تكاملية 

»اخلمي�ض«،  يف  حييوار  مييادة  هييو  املجلة  فمحتوى 

املجلة.  يف  تن�رش  اأن  ميكن  »اخلمي�ض«  وفعاليات 

ال�سعراء،  الفعاليات ترتاوح بن ق�سائد  اأن هذه  على 

واحلوار حول ق�سايا احلداثة ال�سعرية، والنقا�ض حول 

ال�سعراء  على  النتاج اجلديد. ومل تكن اجلل�سات حكراً 

واجلمهور  ال�سعر  ملحبي  مفتوحة  كانت  بل  والنقاد 

�سعرية-نقدية-اجتماعية  حلركة  حموراً  جعلها  ما 

116نزوى العدد 72 / اكتوبر 2012 

يو�سف اخلال.. يو�سف اخلال.. يو�سف اخلال..

tttt



ق حتى اكت�سبت 
ّ
راحت تواكب املجلة، وتت�سع، وتتعم

قومي/ديني/ مناخ  يف  الييزميين،  مع  م�رشوعيتها 

�سيا�سي غري موؤاٍت، ي�سيق ذرعًا باأي تغيري.

وقد متظهر هذا ال�رشاع بن الوافد واملقيم، يف جانب 

منه، يف اخل�سومة التي اندلعت بن جملتي »االآداب« 

ومتويلها  االأخييرية  �سيا�سة  حول  اأُثييري  وما  و»�سعر«، 

ب عليها.  وعالقتها بدوائر غربية، واحل�سار الذي �رشُ

وبراأيي، هذا ال�رشاع اأدى اإىل تقوية احلركة اجلديدة، 

واإك�سابها ال�سهرة وامل�رشوعية.

واإذا كان زمان احلركة ال�سفاهية ثابتًا يوم اخلمي�ض 

من خمي�ض  اً 
ّ

املكان كان متغري فاإن  اأ�سبوع،  كل  من 

جي اجلامعة االأمريكية، اإىل 
ّ
اإىل اآخر، من نادي متخر

قاعة يف اأحد الفنادق الكبرية يف راأ�ض بريوت )بالزا(، 

اإىل بيت يو�سف اخلال نف�سه.)17(

- يف التطبيق

لعل ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه يف هذا ال�سياق هو: هل 

ق يو�سف اخلال يف �سعره ما ذهب اإليه يف نظريته؟ 
ّ
طب

وعلى  و�سعها،  التي  االأ�س�ض  على  اأمينًا  كان  وهل 

موا�سفات ال�ساعر؟ ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال املزدوج 

الكاملة  اأعماله  يف  ال�سعري  نتاجه  اإ�ساءة  من  بّد  ال 

قد  اجلزء  اإ�ساءة  اأن  غري  املقام،  هذا  به  ي�سيق  مما 

املهجورة«،  »البئر  يف  �ساأقراأ  ولذلك،  الكل.  ت�سيء 

جمموعته  »احلرية«،  بعد  الثالثة  ال�سعرية  جمموعته 

م�سرت�سداً  ال�سعرية،  م�رشحيته  و»هريوديا«،  االأوىل، 

بال�سوؤال املزدوج دون اأن اأقع يف اأ�رشه.

يف العنوان، يجمع ال�ساعر بن مفردتن مت�سادتن؛ 

وري  والكرم  امليياء  دالالت  من  تثريه  ومييا  »البئر« 

هجر  من  اإليه  حتيل  ومييا  و»املييهييجييورة«  العطا�ض، 

ونكران وعقوق...، ولعل اجلمع بن هاتن املفردتن 

مينح العنوان �سعريته.

االإن�سان  اأ�سئلة  اخلييال  يطرح  الت�سع،  الق�سائد  يف 

اأبدية،  اأزلييييية-  اأ�سئلة  وهييي  الوجودية،  املعا�رشة 

تتعّلق باملوت واحلياة، وامل�سري، واخلال�ض، وال�سفر، 

اإىل حقل  ينتمي  ما  اأي  الوجودي...،  والقلق  والعودة، 

الغيب  معجم  ي�ستعمل  راح  لذلك،  االإن�ساين.  الداخل 

والدين واالأ�سطورة يف توا�سج معن، وبن�سب تختلف 

من ق�سيدة اإىل اأخرى. هذا اال�سرتاك يف الهم واملعجم 

والرتكيب يدفعني اإىل اعتبار »البئر املهجورة« اأقرب 

اإىل جمموعة �سعرية.  اإىل ق�سيدة واحدة طويلة منها 

ال�ساعر/  اأن  هو  اأي�سًا  اال�ستنتاج  هذا  يعزز  ما  ولعل 

االإن�سان يعتوره نق�ض داخلي ما يف كل ق�سيدة ناجم 

ف مع واقع قائم فريوح يبحث 
ّ
عن عدم تكي

من  متظهراتها  تختلف  خال�ض  ة 
ّ
كييو عن 

بن:  ياتها 
ّ
م�سم وتتعدد  اأخرى،  اإىل  ق�سيدة 

ال�سعر، املا�سي القدمي، امل�ستقبل، االنتظار، 

املوت، الرتاب، الغرب، والبحر...، والق�سيدة، 

عنده، هي هذا الرتجح الدائم بن ما يعي�سه 

ال�ساعر من واقع حا�رش، وما يتطلع اإليه من 

خال�ض . وهنا، ندخل يف �سعرية الت�ساد بن 

زين، اأي �سعرية املعنى والرتكيب 
ّ
هذين احلي

ال �سعرية املفردات، مع وجود هذه االأخرية 

بن�سب �سئيلة.

ال�ساعر  بييه  ي�سيق  الييذي  الييواقييع  اأن  على 

اإىل  وتطّلعه  نف�سه،  ال�سعر  واقييع  يكون  قد 

اخلال�ض قد يكون بال�سعر اأي�سًا. وهنا، يطرح 

ًا، 
ّ
الذي طرحه نظري ال�سعرية،  �سوؤال احلداثة 

عزرا  »اإىل  االأوىل  الق�سيدة  ففي  الق�سيدة؛  بوا�سطة 

باوند« يعرتف بواقع ال�سعر بقوله: »اأثمنا اإىل ال�سعر، 

فاغفر لنا/ ورّد اإلينا احلياة«، ويعد بواقع مغاير، يف 

ال�سعرية،  نظريته  يف  مار�سها  وعر�ض  نق�ض  عملية 

قبل ذلك: »لك الوعُد: اإّنا/ �سنبني بدمع اجلبن/ عوامل 

لل�سعر من عبقٍر/ مفاتيحهن.« )�ض197()18(.

واإذا كان الوعد باجلديد ال�سعري قطعه يو�سف اخلال 

اإىل ال�ساعر الغربي عزرا باوند، فذلك ين�سجم مع الراأي 

القائل اأن دعوة احلداثة ال�سعرية هي وليدة اال�سطدام 

حن  »الدعاء«،  ق�سيدة  يف  ره 
ّ
يكر ما  وهو  بالغرب، 

ي�سيق ذرعًا باحلا�رش )العربي(، ويحّن اإىل املا�سي 
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)الغربي(  البحر  الطبيعي(، ويرى يف  )ال�سوري  القدمي 

ذراعًا  يا  البحر،  »اأيها   جديدة: 
ً
ودماء خ�سبة خال�ض 

مددناها/ اإىل اهلل، رّدنا لك، دعنا/ ن�سرتد احلياة من 

نور عينيك/ ودعنا نعود، نرخي مع الريح/ �رشاعاتنا، 

 
ً
نروح ونغدو/ حاملن ال�سماء لالأر�ض دمعًا/ ودماء

الغرب مبا هو  التطّلع نحو  )�ييض230(. هذا  جديدًة.« 

مرادف للطموح واالأحالم واملغامرة اجلديدة، نراه يف 

ق�سيدة »ال�سفر« التي تكتمل بق�سيدة »العودة«. ويف 

الق�سيدتن ثمة بحث عن �سيء مفقود، وانتظار لغائب 

غري موجود. هو النق�ض يعتور الواقع، وينعك�ض على 

ا يردم به هذا النق�ض.
ّ
ال�ساعر، فريوح يبحث عم

م�سكالت االإن�سان املعا�رش، وما يرتّدى فيه 

من وحدة، وعجز، وحرية، والاأدرية، وتطّلعه 

يف  اخلييال  يو�سف  يطرحها  ما،  خال�ض  اإىل 

االإن�سان  فهذا  اليي�ييسييوداء«،  »اليييدارة  ق�سيدة 

يعاين الوحدة: »واأنا يف هذه الدارة وحدي/ 

على  كيياخلييوف/  كاللعنة،   ،
ّ
كالهم جاثمًا 

العجز:  ويعاين  )�ييض200(،  اجلباِن،«  �سدر 

العظاِم«  طمر  على/  اأقوى  ال  اأجييروؤ،  ال  »اأنا 

)�ض200(، ويعاين احلرية: »اأتراين اهجر الدار 

واأم�سي،/ يدفن االأموات موتاهم واأم�سي؟/ 

اأين اأم�سي؟« )�ض201(، ويعاين الالاأدرية: »اآه ال اأدري، 

ال  هو  املعاناة  هذه  ومع  )�ييض202(.  اأ�سّلي!«  ولكني 

من  يحرره  خال�ض  اإىل  ويتطّلع  في�سّلي،  االأمل  يفقد 

ما�ٍض ثقيل وحا�رش قامت، فيتكامل تطّلع ال�ساعر يف 

ًا مع 
ّ
ق�سيدته اإىل التحرر من املا�سي واحلا�رش تطبيقي

ال�سعري:  اأ�رش املا�سي  التحرر من  اإىل  النظرية  دعوته 

»دارتي ال�سوداء مالأى بعظاٍم/ عافها نور النهاِر،/ من 

يواريها الرتابا؟« )�ض199(.

»البئر  ق�سيدة  يف  يطرحها  نف�سها  وامل�سكالت 

املهجورة«، من خالل قناع اإبراهيم، حيث يبدو �سوؤال 

ما  متحقق،  غري  افرتا�سي  بواقع  م�رشوطًا  التغيري 

يجعله �سعب املنال: »لو كان يل اأن اأن�رش اجلبَن/ يف 

الغدير  ل 
ّ
يحو ُترى   /]...[ جديد/  من  ال�سياء  �سارية 

ينعقد  اأو  اخلريف  يف  الغ�سون  ُتربعم  كيياأن/  �سريه 

الثمر/ ويطلع النبات يف احلجر؟« )�ض203و204(.

»اجليييذور«،  ق�سيدة  يف  امل�سري  �ييسييوؤال  يطرح  واإذ 

االإن�سان  بن  والعالقة  واحلياة،  املوت  بن  والعالقة 

لعملة  وجهان  واحلياة  املوت  اأن  اإىل  يخل�ض  والرب، 

يلتقي  وهنا،  البقاء.  وحدها  االأر�ض  اأن  واإىل  واحدة، 

مع ما تذهب اإليه االأديان ال�سماوية من حتمية الرتاب: 

ٍم وكفٌن/ ويف الرتاب تهبط اجلذور 
َ

»لنا الرتاب بيت رح

هذه  )�ييض208(.  وح�ساُد.«  مورٌد،  فاالأر�ض  �سعداً/ 

امل�سطنع،  الكوكب  يرف�ض  يجعله  ما  هي  اخلال�سة 

ه قائاًل: »رباه دعني ههنا 
ّ
وينحاز اإىل الرتاب، فيدعو رب

الذي  الكوكب/  هذا  الرتاب:  على  ههنا  دعني/  لديك، 

:/ زنابق احلقول ال تريده/ وال اخلراف يف 
ٌ
�سنعُت اآخر

حظريتي تريده/ وال اأنا اأريده،« )�ض212(. ويتخطى 

اجلذور/  فتتحرر  االإميان،  مرحلة  اإىل  الدعاء  مرحلة 

االإن�سان من القلق الوجودي:

»... والربيع مقبٌل، / ال بد مقبٌل، / من القبور واحلقول 

وحدها،  واالأر�ض   / واحٌد،  واحلياة  فاملوت  مقبٌل./ 

هذا  يف  نقراأ  اأن  ن�ستطيع  هل  )�يييض213(.   »
ُ
البقاء

ل 
ّ
املقطع ا�ست�رشافًا مبّكراً للربيع العربي اأم ترانا نحم

ا يحتمل؟
ّ
الن�ض اأكرث مم

واالإله،  االإن�سان  الواقع واحللم، بن  ح بن 
ّ

الرتج هذا 

عليه  نقع  واالإميييان،  ال�سك  بن  واليقن،  احلرية  بن 

من  الرغم  وعلى  االأزيل«.  »احلييوار  ق�سيدة  يف  اأي�سًا 

بنف�سه،  االأعييداء  واخرتاعه  الإن�سانيته  االإن�سان  تنّكر 

فيتاأّلب عليه غياب احلب، وباطل النطق، وتيه العقل، 

وفقدان االجتاه: »... عروٌق مل تعد/ تنب�ض باحلب اأو 

البغ�ض،/ ل�ساٌن ناطٌق اإاّل/ مبا كان له النطُق، / وعقٌل 

ال�ساعر/  فاإن  )�ض224(،   ».
ُ

درب وال  الدرِب،  تاه يف 

االإن�سان يوؤمن بقيامٍة ما تطوي �سرية املوت م�ستوحيًا 

زال �سليب  » وما  امل�سيحي يف هذا اجلانب:  املعتقد 

اهلل مرفوعًا/ على رابية الدهر. به متحى خطايانا، / 

به تورق اآالم امل�ساكن، / به تلم�سنا اأ�سابع ال�سك/ 

وُتطوى �سرية املوت على االأر�ض؟« )�ض226(.
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من  �سبكة  يف  اخلال  يو�سف  يطرحها  االأ�سئلة  هذه 

الوطن  واحللم،  الواقع  بني:  فيها  يتحرّك  الثنائيات، 

ال�سك  وامل���وت،  احلياة  واهلل،  االإن�سان  واملهجر، 

الرب  وال�سفر،  االإقامة  واخل��ارج،  الداخل  واالإمي���ان، 

كل  طريف  حتت  ويندرج  والغرب...،  ال�رسق  والبحر، 

ثنائية مفردات كثرية. ولعل هذه احلركة هي ما مينح 

الن�س اليو�سف-خايل �سعرّيته.

اأعاله،  املطروح  ال�سوؤال  االإجابة عن  اإىل  وبعد، ن�سل 

فنقول:

»البئر  يف  الت�سع  الق�سائد  تيينييدرج  ال�سكل،  يف   _

املهجورة« يف اإطار ق�سيدة التفعيلة، واإذا ما اعتربنا 

اأن هذا ال�سكل يقع يف منت�سف الطريق بن الق�سيدة 

اإزاء  اأننا  اال�ستنتاج  الأمكن  النرث،  وق�سيدة  العمودية 

»ن�سف حداثة«، من حيث ال�سكل. ولعل ما يربر ذلك 

مع  بالتزامن  ُكتبت  تكون  قد  املجموعة  ق�سائد  اأن 

العام  يف  �سدرت  وهي  ال�سعري،  مل�رشوعه  التنظري 

»�سعر«  جملة  �سدور  من  واحدة  �سنة  بعد  اأي   1958

واإطالق م�رشوعها احلداثي.

حول  املهجورة«  »البئر  تتمحور  امل�سمون،  يف   _

جتربة واحدة، وتعك�ض اهتمامًا مبحورية االإن�سان يف 

بعديه  يف  بالرتاث  ووعيًا  الكربى،  الوجودية  اأ�سئلته 

واحلا�رش،  للما�سي  ورف�سًا  واالأ�سطوري،  الديني 

وتطّلعًا اإىل اأفق جديد، واّطالعًا على الثقافة الغربية. 

االأ�س�ض  اأمينًا على  اخلال كان  يو�سف  اأن  يعني  وهذا 

يعود  ذلك  ولعل  مبعظمها.  و�سع،  التي  واملوا�سفات 

اإىل قرب عهد كتابة الق�سائد و�سدورها يف كتاب مع 

اللبنانية«  األقاها على منرب »الندوة  التي  حما�رشته 

يف 1957/1/31.

رت مع 
ّ
واإذا كانت نظرة يو�سف اخلال اإىل ال�سعر تطو

هذا  تواكب  اأن  بد  ال  ال�سعرية  ممار�سته  فاإن  الزمن، 

التطور ب�سكل او باآخر ما ميكن اأن نراه يف جمموعاته 

تكون  اأن  ممار�سة  الأييية  ميكن  ال  اأنييه  غري  الالحقة، 

جاهزة  و�سفة  ثمة  فلي�ض  نظرية،  الأية  ًا 
ّ
اآلي انعكا�سًا 

لكتابة ال�سعر.

خامتة.

يف اخلتام، وبعد ربع قرن على رحيل يو�سف اخلال، 

اأربعة عقود ونّيف على توقف جملة »�سعر«  وبعد 

من  بقي  الذي  ما  الت�ساوؤل:  من  بد  ال  ال�سدور،  عن 

تاأثرياً يف  االأكرث  واأّيهما  ال�سعر؟  اأم  النظرية  ال�ساعر: 

م�سرية ال�سعرية العربية؟

يف  باٍق  ال�ساعر  اخلال  يو�سف  اأن  القول  نافل  من 

�سعره، وهو قد اأثار اأ�سئلة وجودية كربى من خالله. 

اأن كثريين ممن عا�رسوه فعلوا ذلك، وجتاوزوه  غري 

وتبعهم.  عا�رسهم  من  يف  وتاأثريهم  �سعرّيتهم  يف 

لها  مدر�سة  ب�سعره  اخلال  ي�سّكل  مل  املعنى،  وبهذا 

اأتباعها ومريدوها ومقلّدوها.

اأّما يو�سف اخلال املنّظر والداعية احلداثي، فتقت�سي 

�سبق كثريين يف طرح  اأنه  القول  التاريخية  االأمانة 

لها  احلا�سنة  االأداة  توفري  ويف  ال�سعرية،  احلداثة 

كتابّيًا من خالل جملة »�سعر«، و�سفاهّيًا من خالل 

خمي�س املجلة. وبهذا، يكون اأطلق حركة �سعرية كانت 

لها تداعياتها الكبرية على م�سرية ال�سعر العربي وما 

تزال. لذلك، يحق له التعبري عن �سعادته باأن يلقى 

وجه خالقه واحلركة يف ميناه.

املراجع

 ،2011 االأوىل  الطبعة  نل�سن،  دار  �سعر،  وجملة  واحلداثة  اأنا  العظمة،  نذير   -1

�ض 37

2- ال�سعر العربي احلديث، اأعمال الندوة الرئي�سية ملهرجان القرين الثقايف الثاين 

ع�رش، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون واالآداب، الكويت، اجلزء االأول، �ض 28.

3- املرجع نف�سه، �ض 121

 one fine art. Com-4

5- نذير العظمة، مرجع �سابق، �ض 63، 64

االأوىل 2012،  الطبعة  ال�ساقي،  6- خالدة �سعيد، يوتوبيا املدينة املثقفة، دار 

�ض 95، 96

7- خالدة �سعيد، املرجع نف�سه، �ض 37، 38

8- خالد �سعيد، املرجع نف�سه، �ض 132

9- جملة »�سعر«، العدد االأول التذكاري، دار نل�سن، �ض 3، 4

10- ال�سعر العربي احلديث، مرجع �سابق، �ض 126، 127

11- خالدة �سعيد، مرجع �سابق، �ض 95

12- نذير العظمة، مرجع �سابق، �ض 86

13- نذير العظمة، املرجع نف�سه، �ض 53

14- خالدة �سعيد، مرجع �سابق، �ض 130

15- خالدة �سعيد، املرجع نف�سه، �ض 35، 36

16- خالدة �سعيد، املرجع نف�سه، �ض 109

17- نذير العظمة، مرجع �سابق، �ض 53، 86

18- يو�سف اخلال، االأعمال ال�سعرية الكاملة، دار العودة، 1979 .   
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اأ�ستعيد   »االأعمال ال�ّسعرية الكاملة« لل�ّساعر اللبناين الراحل يو�سف اخلال، 
ّ

بن يدي

قراءتها اليوم، من جديد، واأدخُل اىل نواحيها:الفكرية والفل�سفية والوجدانية والّذاتية، 

فتني على 
ّ
واأجد نف�سي يف مواجهة جميلة مع الكلمات التي ولدت قبل والدتي، فعر

ما�ٍض عرب، والتقيت يف ثناياها مبا �ساعدين على تف�سري هذا املا�سي، وكذلك �ساعدين 

على قراءة احلا�رش الذي نحياه.وال بّد من االإ�سارة اىل اأن هذه القراءة ل�ساعر من طراز 

ال�ّساعر من تاريخ ثقايف و�سعري، ال حتيد عن مفهوم  ّثل هذا 
ُ

يو�سف اخلال، مبا مي

اليوم  ال�سعر  فقارئ  ته، 
ّ
برم وال�سعر  الق�سيدة  اجتازته  الذي  الزمني  عد 

ُ
الب وتاأثريات 

لي�ض كقارئ االأم�ض:

يو�ضف اخلال �ضاعر وحيد 

وجهه على احلجر

يهبط على �ل�سفاف خل�سة ويعرب �لّنهر

�ساعر من لبنان 

�إ�سماعيل فقيه

اخلال ا�ضتطاع تخطي �ضطوة الفكر والفل�ضفة

على الق�ضيدة، فهو �ضاعر در�ض الفل�ضفة وميتهن 

الفكر ويتحرك من خالله يف تفّكره واأبحاثه يف احلياة..

v



مزية واالإيحاءات 
ّ
تتميز ق�سيدة ال�ساعر يو�سف اخلال بالر

للروح  انية 
ّ
اجلو التفا�سيل  ت�ستح�رش  اإيحاءات  الكثرية، 

بعد  احلياة  عن  كتب  احلياة.فقد  �سجيج  يف  امُلتحركة 

قلبه،  يف  كما  يده،  ويف  الهدوء،  جناح  على  دخلها  اأن 

اأ�سئلة احلياة الكثرية، اأ�سئلة جتيب واأ�سئلة ت�ساعف من 

االأ�سئلة، االأمر الذي جعل ق�سيدته تتحرك وفق تداخالت 

االأجوبة واالأ�سئلة.تداخلت االأ�سئلة، االأ�سئلة ال�سعرية مع 

اأجوبة  باالأ�سل  التي هي  وامل�ستحيلة  املمكنة  االأجوبة 

املفتوحة  االأ�سئلة  تلك  تفا�سيل  داخييل  من  ميياأخييوذة 

اإحدى  معًا.ففي  اآٍن  يف  واملعنى  الّظن  تفا�سيل  على 

ق�سائده)اأنامل( يطرح ال�ساعر هذه االأ�سئلة كما لو اأنها 

االأجوبة التي يتبّناها: »زنابق اجلّنة يا اأنامل/اأم ُخ�سٌل 

اأمهل!  دمي/  فيا  اأكمامها،  دت 
ّ
اأوائل؟/تور ال�سنى  من 

وددُت املوَت ال يعاجل/ح�سبي اأِن اعتّلت على اإهابها/

اأنت:فهالَّ  احلييوائييل./اأنييامييل  دونييهييا  وحييالييت  روحيييي، 

يا  للباري،  مييياثييل/واأن  ال  العاج  اأن  ترى/عرفِت  يا 

يف  الفتنة  رفايل؟/فاأيقظي  دونه  ترامى  �سبحانه/فنًا 

االأمنل/ اأُحاول:/فاأنهل  كيفما  جوارحي/اأوال:فجودي 

بهذا  اجليييداول.«  بعدها  جّفت  بها/هيهات!  اأُروى  كم 

التناغم املتوا�سل، بن اأ�سئلة الّذات وبن اأجوبة احلياة 

ميكن  ما  له  يتحدد  ال�ساعر،  منها  ينطلق  التي  امُلمكنة 

كل  راقب 
ُ
وي يقيم  يجعله  مبا  �سه، 

ّ
تلم ميكن  وما  و�سفه 

ما هو ممكن وم�ستحيل، وهنا، رمبا، اأراد ال�ساعر التقاط 

بتغى اأ�سيل، 
ُ
احلالة واملعنى من اأ�سا�سهما، لي�سل اىل م

اأو�سع ملفهوم احلياة  وميكن من خالله بلورة تفا�سيل 

والعي�ض. فهل جنح ال�ساعر يف م�سعاه نحو الوعي الُكّلي؟

ة، ورمبا 
ّ
كتب ال�ساعر الق�سيدة العمودية والق�سيدة احلر

�سلوك  واللغة  ال�سعر  داخييل  ال�سكل  هذا  خالل  من  اأراد 

�ساعده على التحرك وفق اأ�سا�ض املو�سوع 
ُ
املنحى الذي ي

الذي يلجه، فحن يكتب ال�سوفية يتخذ �سكاًل مغايراً مع 

الكتابة االأخرى، كالكتابة العرفانية اأو الروحانية التي 

للمعنى  ترك  ال�ساعر  كثرية.كاأن  ق�سائد  يف  ا�ستهدفها 

اأبداً.وثمة ق�سائد كتبها  حدد ال�سكل، ولي�ض العك�ض 
ُ
ان ي

املعنى  اأن  اأي  بال�سكل  لزمة 
ُ
م وكاأنها  تبدو  ال�ساعر 

ق�سيدته  جعل  ما  وهذا  ال�سكل،  واإيقاع  حركية  فر�ض 

تاأخذ جمراها يف م�سارها ال�ّسعري امُلمكن والذي اأراده 

اراة الفل�سفة والفكر 
ُ

للمعنى وال�سكل.واإذا ما حاولنا جم

ال�سكل  هذا  نالحظ  ال�ساعر،  ق�سيدة  داخييل  والييوجييدان 

من  للمعنى  اين 
ّ
اجلو العمق  الم�سة 

ُ
م ميكن  حيث  اأي�سًا، 

خالل اللغة التي ترتاءى وتربز على نحٍو مبا�رش مبا ال 

يتكّثف  هذا  وكل  واللغة،  التعبري  يف  خ�سو�سية  يخفي 

ويتداخل يف اإطار متكامل ليعطي مدخاًل حيويًا للتف�سري 

وللداللة على االأ�سياء الكثرية التي ي�ستهدفها يف كل ما 

ريده ال�ّساعر من معنى.
ُ
ي

قاربة امل�سهد االآخر يف ق�سيدة ال�ساعر، 
ُ
واإذا ما حاولنا م

ورمبا  جديداً  تف�سياًل  يعطي  اآخر  تناغم  اأمام  اأننا  جند 

كماًل لهذا »الوهج« ال�سعري القادم من نواحي الق�سيدة، 
ُ
م

ال�ساعر  لغة  تن�سجها  التي  احل�سية  ال�سوفية  اأن  ذلك 

للهدوء  وميكن  الوا�سعة،  اللحظة  مدار  ت�سلك  وق�سيدته 

املمتزج  احل�سي  الو�سف  هذا  داخييل  جليًا  يبدو  الييذي 

ناور يف فر�سية 
ُ
حاذر ويعرف كيف ي

ُ
بهدوء ملفت اأن ي

وا�ستهدف هذا  اأراد  ال�ساعر  اأن  واأعتقد  املعنى وظنونه، 

يعطي  كي  واللغة،  ال�سكل  داخييل  املعنى  يف  الت�سابك 

احل�سية  ال�سوفية  امُلرجتى.اإن  للق�سد  م�ساعفة  �سورة 

التي اأرادها ال�ساعر يف ق�سيدته اىل جانب الهدوء الكبري 

ل، �ساهم يف بلورة املعنى جيداً، ورفع 
ّ
الذي يفر�ض التاأم

من من�سوب التف�سري لدى املتلقي.ومن يدخل عميقًا يف 

ال�ساعر. منه  ينطلق  الذي  الوعي  هذا  يكت�سف  املعنى، 

اأقلها، دالالت  اإنه وعي مفتوح على دالالت �ستى، لي�ض 

الن�سج والوعي واملعرفة التي تر�سم وتخطط وت�ستح�رش 

قاربه 
ُ
وي املعنى  ال�ساعر  ي�ستهدف  اآخر،  وُتب�رّش.مبعنى 

لتبيان  يائ�سة  غييري  حميياوليية  يف  االجتيياهييات  كييل  ميين 

وخري  الثابت.  مكانها  غري  يف  ودالالته  الق�سد،  جوهر 

وجت�سيده  وترجمته  قوله  ال�ساعر  يحاول  ما  على  دليل 

يكمن ويربز جليًا يف ق�سيدة)غٌد يحت�رش(: »�رشابًا غدا 

عن 
ُ

مطلبي/وخيطًا من الغيهب/ويفء جناح يطري/ومي

يف املهرب/كاأن الزمان براه/حمااًل ليعبث بي/وميالأ 

غد  يا  املغرب./غدي،  لدى  احت�سار/ال�سياء  نف�سي 

رجائي  ذوب  املجدب/�سقيتك  والّظن/واالأمل  الوهم 

على   
ّ
فتوٍن/تعج دنيا  ت�رشب/وخلتك  الوحيد/فلم 

موكبي./ يف  وروداً/وترق�ض  دربي  ملعبي/وتفر�ض 

حبي  مطلبي:/�ساأُفرغ  على  /بعُد 
َّ
جناحي  

َّ
اأ�سم لن  انا 
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الكوؤو�ض/ الفارغات  اخللَّب/مع  البارق  واأفنى/مع 

والنغم املتعب/مع الورود، يف خمدع املوت، /والعنرب 

املجدب!/ والظّن/واالأمل  الوهم  غد  يا  االأطيب./غدي، 

رويداً، فبعدَك لن ا�ست�سيء/على كوكب«.وهكذا مي�سي 

ال�ساعر يف اأغلب حماوالته الهادفة اىل تثبيت الدالالت 

يف اإطارها ال�سعري الذي ي�ستهدفه ويراه مدخاًل لو�سوِلِه 

اىل هدوئه، وتاليًا اىل �ساعريته.

ل�سالح  ق�سيدته  توظيف  ال�ساعر  ا�ستطاع 

تتحرك  الق�سيدة  لغة  جعل  اأنه  اأي  جوهرها 

وفق دالالت رمزية واإيحاءات وا�سعة وبليغة، 

تفا�سيل  باإبراز  االإيحاءات  هذه  جنحت  وقد 

اأراده  اليييذي  امُلييرجتييى  الق�سد  يف  كييثييرية 

ال�رشارة  مبثابة  كان  الذي  الق�سد  لق�سيدته، 

 ويتطاير �رشرها يف 
ّ
ُتخمد حن تهب التي ال 

ال�ساعر  النواحي والنفو�ض واالأرجاء.لقد حقق 

برمزية الكالم ما ميكن للق�سيدة ان حتققه يف 

تفا�سيل معناها.اإن الرمزية هنا، يف ق�سيدة 

تقاطعات  بن  الفا�سل  احلّد  ُتالم�ض  ال�ساعر، 

املتنا�سلة  اللغة  تقاطعات  اأقلها  لي�ض  كثرية، 

لولبية. كحركة  ذاتها  على  وتلتف  ذاتها  من 

الرمزية وافية وكافية ونا�سجة  فحن تكون 

فاإنها  والتف�سريي،  التعبريي  الهرم  بناء  يف 

الييذي  والوم�ض  االإخييتييزال  تلتزم  باملقابل 

ل، وهذا 
ّ
د اأواليي�ييرّشح امُلييطييو

ّ
ييجيياري اليي�ييرش

ُ
ال ي

وقييدرة،  خ�سو�سية  الرمزية  هييذه  اأعطى  ما 

معناها  مييدار  يف  تناأى  جعلتها  خ�سو�سية 

دون �سوائب، وقدرة متّكنت من تاأدية واجبها 

يف التنا�سق داخل الق�سيدة ومبا يجعلها وارفة ومطّلة 

ال�ساعر  امُلبّكل.لقد حققت ق�سيدة  على م�سارف املعنى 

دالالتها ومعناها بقليل من اجلهد الذي مار�سه اخليال، 

اخليال،  هذا  بناء  يف  دوراً  الرمزية  لعبت  املقابل  ويف 

اىل  الوا�سعة  االإيحاءات  مع  الناب�سة  ال�سورة  احتدت 

بكالم  متنا�سقًا،  يبدو  الذي  الت�سكيل  مراحل  بلغت  اأن 

حدودها  رغم  املعنى  حقول  على  مفتوحة  ولغة  اأقييل 

الوا�سحة، وق�سيدة)العبور( منوذج ميكن البناء عليه يف 

هذا ال�سياق، فماذا تقول هذه الق�سيدة التي كتبها اخلال 

احلجر/ على  وحيٌد/وجهي  هنا  قرن؟:«اأنا  ن�سف  قبل 

اأعلُّ قهوتي وليلي/واأرقب ال�سحر./حبيبتي تنام باكراً/

احلجر./لو  على  وحيد/وجهي  اأنا  ب�رش/وها  حبيبتي 

غيمٍة/ حتت  اأَُخر/ذبلُت  يف/مطارٍح  لبنان،  يف  كنُت 

 بال�سجر/لكنني هنا، هنا/ما ميالأ النظر/ويجعل 
ُّ
ت�سح

الزمان كّله/خيطًا من العمر./حبيبتي تنام، هل درت/

ما خباأ القدر/�ساأهبط ال�سفاف خل�سًة/واأعرب النهر.«

من  تاأخذ  ال  اخلال  اأ�سعار  يف  جلية  تبدو  التي  الذاتية 

تك�سفها  م�ساحة  يف  حتفظها  ما  بقدر  الق�سيدة  درب 

االآخر.اإنها ذاتية  ل لدى 
ّ
التاأم اأكرث، وجتعلها يف واجهة 

يف  تناأى  �سخ�سية  من  جييداً  قريبة  بييدت  واإن  خا�سة 

الذاتية. اأن يوؤثر يف هذه  ذاتها، بعيداً عن كّل ما ميكن 

من  وتتكون  ذاتها  حييول  متحركة  الق�سيدة  تبدو  اإذ 

اأراد ال�ساعر  حلقات خا�سة ومن تعابري خا�سة، ورمبا 

�ساعد على الداللة اأكرث 
ُ
اأن يعطي لهذه اخل�سو�سية ما ي

اأن جُتاهر مبا  على هذه اخل�سو�سية، واختار ملفرداته 

هو قائم داخل هذه الذاتية.وحن اأقول الذاتية ال اأق�سد 

الذي  االإن�سان  ذلك  اأق�سد  اإمنا  ي�سبهها،  ما  وال  االأنانية 

يعتمل  ما  خالل  من  ذاتييه  يف  اخلا�سة  ال�سورة  يقّدم 

االإن�ساين  مناخها  يف  يعتمل  وما  معناها  تفا�سيل  يف 

الذي  ال�سعراء  من  واحييد  هو  اخلييال  الوا�سع.ويو�سف 

اأ�سول  وفييق  يعي�سها  التي  احلالة  يختار  كيف  عييرف 

اإن�سان.وما  كل  بها  د 
ّ
يتفر التي  للحياة  الذاتي  االإيقاع 

خري  اإال  ال�سياق  هذا  يف  كتبها  التي  الكثرية  الق�سائد 

ت�سميتها  ميكننا  والتي  الفريدة  الذاتية  هذه  على  دليل 

جيداً  دّققنا  ما  واإذا  ال�سعرية(.  خا�سة)الذاتية  بت�سمية 

ينطلق  الذي  الوجدان  عمق  على  نعرث  الذاتية،  هذه  يف 

منه ال�ساعر، انطالقة خاّلقة، توم�ض بالعاطفة وتعطي 

انية ال�ساعر، وتعك�ض 
ّ
الكثري من االأجوبة التي تر�سم جو

االأهييم  وعالقته  واملحيط،  بيياخلييارج،  عالقته  حيوية 

مبكنونات احلياة وثوابتها واأركانها.فماذا يقول ال�ساعر 

وهذه  العاطفة  هذه  تعك�ض  التي  ق�سيدة)املواكب(  يف 

احلياة التي ت�رشق دائمًا وبوهج كبري وخمتلف؟: »اأمي 

هيا بنا/ملعب ال�سم�ض لنا، /ولنا الرحبة من كل مدى:/

 
ً
فاذا كل �سباح/منك يف االآفاق الح/يغمر الدنيا �سياء

وهدى./وترانا مل نزل/نخبة العلى االأول/ومين املجد 
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اأّنى اأوما:/كم رفعنا علما/وبنينا اأُمما/وغر�سنا �ساطئًا 

تفنى  خملد./وبنا  الغُد:/م�رشق  كفِّنا   
ُ
و�ساطئا./ملء

الغنى، /ولنا يف  الدنى/وموا�سم  عزُّ  /قلنا   ،
ُ
اأُمم وحتيا 

اأفق علم«. وال تغيب حالة العنفوان عن جوهر هذه  كل 

الق�سيدة، وهي بحد ذاتها اإنعكا�ض وا�سح ملا يعتمل يف 

ال  اخلا�ض.كما  وعيه  داخل  يتحرك  وما  ال�ساعر  ذاتية 

تخفي هذه الق�سيدة، تلك احلالة اخلا�سة التي يج�سدها 

باالإنتماء  التي تعك�ض �سموخًا واعتداداً  ال�ساعر، احلالة 

يقدمه  الذي  االإعرتاف  اأو  التو�سيف  هذا  وكل  والهوية، 

 من اأجزاء كثرية عابقة يف 
ّ

ال�ساعر، ما هو اإال جزء متي�رش

اأعماق ال�ساعر وفكره وفل�سفته.

اأن  ورغم  ال�ساعر،  ق�سيدة  يف  ح�رشا  والفل�سفة  الفكر 

وطاأة  من  خفف 
ُ
ي الفل�سفة  اأو  للفكر  املبا�رش  احل�سور 

اأن اخلال  اإال  �سعري،  الق�سيدة ويجعلها يف غري منحى 

والفل�سفة  الفكر  �سطوة  تخطي  ا�ستطاع  ورمبا  حيياول، 

الفكر  وميتهن  الفل�سفة  دار�ض  �ساعر  الق�سيدة.فهو  على 

ويتحرك من خالله يف تفّكره واأبحاثه يف احلياة، لكن 

هذه  حتا�سى  الق�سيدة،  ليقطف  اللغة  اىل  دخييل  حن 

اأن  ميكن  ملا  جيداً  وانتبه  الفل�سفية  الفكرية  ال�سيطرة 

عت الفكر والفل�سفة 
ّ
يحدث للق�سيدة من وهٍن اإذا ما جتر

على نحٍو كامل ومبا�رش، ويبدو هذا االنتباه حا�رش يف 

اأ�ست�سهُد  ما  )اعمى(خري  ال�ساعر، وق�سيدة  ق�سائد  اأغلب 

به هنا، وهي ق�سيدة كتبها ال�ساعر قبل اأكرث من ن�سف 

قرن: »اأعمى/اأبحُث عن اأحٍد يب�رشين/عن �سيء اأح�سبه 

فا�سطجعت/ بالغيمة  اأُنثى/لعبت  العامل  عندي/هذا 

دين.
ّ
/يرب

َ
فيئًا يف الربع اخلايل./اأحويِك واأعلم اأن اجلمر

اأ�سحب اأنفا�سي ودمي/اأغرق يف وهٍج/يف خمرة عر�ٍض، 

ع�سٍل/ ميين   
ٌ
�سياج ج�سِد/لل�سن  يف  اأبيييٍد/اأغيييرق  يف 

رجاٍء  حبل  /فر�ساين 
ُ
ق�سب خيلي/اأرجلها  جنكيز  واأنا 

بالغيمة  اأُنثى/لعبت  العامل  ذهب./هذا  يقطعه/�سيف 

فا�سطجعت/فيئًا يف الربع اخلايل.«

كتب ال�ساعر ق�سيدته بعد اأن بلغ االأر�ض يف تفا�سيلها 

اأبلغ وفيها ما يوؤجج  وما حتتوي يف جوهرها، فكانت 

اأيها  »يا  بالعن:  تذوقها  اىل  اأقييرب  ويجعله  الو�سف 

تنتهي/فال  حيث  ال�سهول/كالزمن/تبداأ  يف  الراك�ض 

نان 
ّ
الر ال�سعري  خطابه  اأما  النهر(.  ق�سيدة  تزول«)من 

وطعمه.فقد  لونه  كان  مهما  املجد  قارب 
ُ
ي حن  فكان 

ال�ساعر املجد والحقه وبنى ركائزه يف ق�سيدته. كتب 

والقلب  العن  ي�ساعد  وما  ير�سي  ما  احلياة  من  اأخييذ 

والروح، ن�سج من ال�سورة الدفينة يف ذاته خيوط اللون 

يف  التفا�سيل  تالقت  حيث  اأعلى،  اىل  رفعه  اخلا�ض، 

واجلمال  والتفا�سيل  واحلركات  االألوان  بكل  عابق  جٍو 

ما  كل  ال�ساعر  واالأمل...جمع  والعاطفة  واحلب  وال�سحر 

ثريه اجلمال داخل ق�سيدته ثم اأطلق العنان لتفا�سيل 
ُ
ي

ومل  وال�سطحية،  العميقة  االألوان  هذا  تبّثه  الذي  ال�سجن 

يكتف عند هذا احلد اإمنا بلغ بها احلدود الق�سوى، حيث 

�ض 
ّ
تناثر املعنى وت�سّكل وانربى وتعملق وانت�سب ليعر

ي�ستدير/قمراً،  للرغيف  »املجد  االأرحييب:  امل�ساحة  يف 

كذبًة/عري�سًة/�سلوى  للجياع  النعا�ض/للجفون،  يقدم 

من ال�سماء/واملجد للواتي/ي�سلنَب من عيوننا ال�سياء/

موعٌد/وينتهي/ونحن  اأن/يييجيييء  ال�سحيق  واالأميييل 

احلرير،  للذي/تعانق  جبهٌة/وركبتان/واملجد  للم�سري 

ف املكان.«)ق�سيدة املجد للثالثة(.
ّ
للذي/يجو

ميكنني القول اإن ال�ساعر الراحل يو�سف اخلال ينتمي اىل 

الق�سائد  وما  ميلكه،  الذي  ال�ساعر  خيال  رغم  الواقعية 

دليل  اإال خري  التي كتبها  ال�سعرية  امل�رشحية  واالأعمال 

انها واقعية �سعرية  القول  الواقعية. وميكنني  على هذه 

ت�سابهة وغري مكررة عند �ساعر اآخر. فقد 
ُ
بامتياز، غري م

باحل�سية  ده 
ّ
ج�س لكنه  اخليال  من  الكثري  ال�ساعر  كتب 

واخلطابية واللغة امُلفعمة بنربة احل�سور والغياب: »يف 

هنا/ خملبًا  غزَّ  اخلريف:  ناقمًا/على  كنت  ال�ستاء  اأول 

هناك دون راأفٍة/باأ�سغر الغ�سون./قيل يل اطمئن هذه/

عالمة الف�سول. بعد دورٍة/يجيئوك ال�ستاء حاماًل /اىل 

اجلذوع:  على  قا�سيًا  رمبا/يكون  احلياة.  دمعة  اجلذور 

بغتًة/ويف  بع�سها/يغيب  اإن  بل  انتهى،  بع�سها/تظنه 

الربيع، حن ي�ستجري/اآخر التخوم، يفتح الرثى/عروق 

دمه اجلديد.«)من ق�سيدة احلديقة(.

اجلمال  قال  وروحييه،  باأنامله  العاطفة  ال�ساعر   
َ

الم�ض

اأكرث �رش  اأن ك�سفت  اإال  للغة  بغمو�ض املعنى، وما كان 

قديرة،  لونة، 
ُ
م بعاطفة  امُلزدحمة  و�ساعريته  ال�ساعر   ّ

على  الهائمة  الييروح  دالالت  معناها  ات 
ّ
طي يف  حتمل 

وجه احلياة، امُلحّلقة يف ف�ساء الن�سوة الذكية: »عيناِك، 
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االأ�رشار وحده/ويجول حريانًا  يرود/عوامل  اأنا من  هل 

كم  االآيييات  من   
ٌ
عنده:/�سور االأجفان  تطبق  يرى/ما 

الظالم/فمّد  �سكر  ِجّده/فكّلما  االأكييوان  خلعت/على 

لالأنوار زنده./فت�ساحكت ُزهر النجوم/وعانقت لل�سبح 

ورده/ ال�سوك  مثل  الريا�ض/فعدَّ  ّن 
ُ

ج نهده./وكاأمنا 

ح العليق خّده/ورمى 
َّ
ولوى النخيل اىل احل�سي�ض/فجر

من  قّده/واأفاح  الريحان  باخل�سوع/فطاول  ال�سنوبر 

ان  البنف�سج  �سذا.فبعده/خجل  واأي  �سذا./  النبات  �سقط 

يفوح/وخباأ الن�رشين ندَّه.«)من ق�سيدة عيناك(.

وهي  �سعرية،  م�رشحية  ال�سعر  جانب  اىل  ال�ساعر  كتب 

وامل�رشحية  الكاملة،  ال�سعرية  اأعماله  �سمن  درجة 
ُ
م

بيت  وثالثمائة  �سبعة  يف  وتقع  اأ�سم)هريوديا(،  حتمل 

هو  واحد  بحر  من  ولكنها  القوايف  تعددة 
ُ
م ال�سعر،  من 

فيها  روعيت   . ف�سول  ثالثة  وتنتظمها  اخلفيف،  البحر 

االإجنيل  م�سدرها:ق�سة  واملييكييان.اأمييا  الزمان  وحييدة 

التي تتحدث عن قتل«هريودو�ض« ملك اجلليل »ليوحنا 

ابنة  ابنة »هريوديا«  »�سالومه«  تلبية لطلب  املعمدان« 

اأخيه »فيليب�ض«، فتحدى بذلك �رشف ال�سورين و�رشيعة 

يوحنا  وجاء   . االأخ  ابنة  من  الزواج  م 
ّ
حتر التي  مو�سى 

به  فيلقي  الزيجة  هييذه  على  �سخطه  يعلن  املعمدان 

اإال  اإياه  قتله  دون  يحول  وما  ال�سجن  يف  »هريودو�ض« 

ال  هريوديا  ال�سعب.ولكن  ثييورة  من  هريودو�ض  خوف 

تقنع بذلك وال ير�سيها اإال قطع راأ�ض »املعمدان«، فتغري 

ابنتها بفتنة »هريودو�ض« وا�ستهوائه يف �ساعة �سعفه 

وعبثه، ليعطيها راأ�ض املعمدان على طبق ي�سحبها يف 

رق�سها اخلليع، فيلبي طلبها بعد تردد.ويف غمرة �رشابه 

ال�سعب  ثورة  ذلك  ل�سالومه.ويعقب  املعمدان  راأ�ض  يقدم 

خلعه  اىل  الرومان  وا�سطرار  �سده  ال�سورين  وقيام 

ونفيه تهدئة للجماهري.

م�ساهد  على  ال�سعرية  م�رشحيته  يف  ال�ساعر  اعتمد 

الو�سف احل�سي، موازيًا بن هذه امل�ساهد �سمن �سياق 

واالأهم  العمل.  من  املنبثق  للفعل  اأعطى حيوية  تراتبي 

يف  ال�ساعر  اعتمده  ما  هو  امل�رشحي  ال�سياق  هذا  يف 

الو�سف املعتمد على التاأثري النف�سي الذي يحرك الذات 

والق�سد، وقد  املعنى  اىل جوهر  وي�سّدها جيداً  املتلقية 

الة يف 
ّ
فع واأعطى دينامية  االإبداعي،  ه 

ّ
التوج بهذا  وّفق 

جعلها  الذي  االأميير  امل�رشحية،  من  املتتالية  امل�ساهد 

تنب�ض بال�ساعرية على مدار م�ساهدها ومفا�سلها.

يو�سف اخلال،  ال�ساعر  �سنوات كثرية م�ست على رحيل 

ما  للمهتم.وكّل  وتقدمه  ت�ستح�رشه  ق�سيدته  زالت  وما 

للحا�رش  ويوؤ�س�ض  م�سى،  الذي  الزمن  ي�ستح�رش  كتبه 

�ساعد على تف�سري ما م�سى، وا�ست�رشاف 
ُ
ي اأن  مبا ميكن 

جزء  هي  ال�ساعر  ق�سيدة  تكون  ورمبا  ياأتي،  �سوف  ما 

من احلالة التي ميكن من خاللها روؤية امل�سهد الذي عرب 

تدرجة و�سمن �سياق تخيلي، ولكن ال ميكن 
ُ
وفق اأ�سول م

رغباتها،  وراء  وما  الق�سيدة  تكّهنات  يف  اأكرث  الدخول 

ال ميكن الدخول اأكرث اىل تفا�سيل املعنى الذي اختزله 

حدود  �سمن  يبقى  ال�ساعر  كتبه  ما  اإن  لنف�سه.  ال�ساعر 

ما  وفق  مالم�سته  للمهتم  ميكن  خا�ض،  واإطييار  معينة 

تر�سيه رغبته يف الدخول اىل هذا العامل اخلا�ض الذي 

اأراده ال�ساعر، ليكون يف احلياة، ويف متناول من يريد اأن 

ف ويح�ض ويتح�س�ض. واأهم ما حاول قوله 
ّ
يعرف ويتعر

ال�ساعر، باأ�سعاره، هو ما حاول اإثباته بفكره وفل�سفته.

احلياة،  و�سط  بح�سوره  اخلييال  يو�سف  ال�ساعر  جاهر 

الم�ض  حن  امل�سوؤولية  من  كبري  قدر  على  كان  لكنه 

اأعماق ذاته، ونظر جليًا �سوب ح�سوره يف حياة تعرب 

كوم�سة ال ميكن مقاومتها. حاول ال�ساعر االإ�سارة، بلغة 

ح�سوره  اىل  الداللة  حاول  تعالية، 
ُ
وم وهييادرة  هادئة 

الن�سيان. حاول ر�سم خارطة فجره،  اأن ي�سقط يف  دون 

غري مكرتٍث للزمن، رافعًا لواء ح�سوره بثقة ُكربى، وما 

تعبري  وخري  دليل،  خري  �سوى  اجليد(  )الفجر  ق�سيدته 

اأّدعي/ »اأنا كلُّ ما  وخري داللة على ح�سوره، وغيابه: 

جرت،  ا 
ّ
/اإم واأخنق،  ياأ�سي  معي/اأُمّلع  �سليبي  حملُت 

اأدمعي./فال الوهم يف خاطري/وال الليل يف اأ�سلعي./

الذرى  مطمعي/كاأن  العال  وفوق/منال  غريبًا  واأحيا 

موطئي/وجفن ال�سنى م�سجعي./اأنا يا جنوم ا�سهدي/

ويا يا ليايل ا�سمعي:/�ساأخلق فجراً جديداً/اإذا الفجر مل 

يطلِع/واأبني غداً يّدعيه/اخللود متى يدَّعي.« . 
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م�ساء اليوم الثاين، فاجاأين طارق اخلال مبجيئه مع �سديقه االأ�ستاذ حممود اىل حفل 

توقيع كتابي »جمنون بن بريوت« يف جناح »دار الفارابي« يف معر�ض الكتاب العربي 

والدويل الي 55 يف مركز البيال، حاماًل بيده كتابا عن والده »يو�سف اخلال وجملته 

اأنه�ض عن  اأقول: مرحبًا لكني مددت يدي واأنا  »�سعر«. فانتبهت اىل الكتاب قبل ان 

الكر�سي من خلف طاولة التوقيع و�سلمت على االأ�ستاذ حممود اأواًل، ثم على طارق وهو 

يقول يل: Hi )هاي(. بعد التحية وال�سالم �سكرتهما على ح�سورهما، وبخا�سة اال�ستاذ 

حممود الذي ا�سرتى ن�سخة من كتابي واأنا كتبت كلمة مع ا�سمه وتوقيعي »املتورخ« 

ب�سيء من املودة ولو اين مل اأعرفه من قبل . 

عن يو�ضف اخلال 

واللغة وجملة ال�ضعر

كاتب من لبنان

في�سل فرحات

عبيد نحن للما�ضي، عبيد نحن لالآتي، عبيد نر�ضع الذل 

من املهد اإىلاللحد.. وتطوى �ضرية املوت على الأر�ض..

v



اإذ ان ح�سوره مع طارق زادين ده�سة بعد ان انده�ست 

اأثناء حفالت  ياأِت  بح�سور طارق غري املتوقع فهو مل 

املا�سية،  الثالث  ال�سنوات  خالل  االأربعة  كتبي  توقيع 

�ساأزعل  وال  املا�سي  يف  منه  اأزعييل  مل  انييا  وبالطبع 

منه اليوم اذا مل يح�رش وال غداً. واأنا اأفهم ذلك متامًا. 

اأن�ض عدم ح�سوره مع اإحلاحي عليه ملرات  كما اين مل 

عديدة، وحدث االإحتفال باإعادة طبع العدد االأول ملجلة 

والده »�سعر« وتوزيعه جمانًا مببادرة قيمة وم�سكورة 

يف  نل�سن«  »دار  مدير  بختي  �سليمان  اال�ستاذ  قبل  من 

يف  للكتاب  عاملية  عا�سمة  بييريوت  احتفاالت  اإطييار 

بريوت  يف  االأمريكية  اجلامعة  خريجي  جميعة  مركز 

لكن �رشعان  منه،  زعلت  قد  يومها  وكنت  �سنتن.  قبل 

ما زال زعلي، متفهمًا و�سعه على م�س�ض. اما يف هذه 

اإليها  اأنظر  اللحظة فقد �سعرت وكاأين غري م�سّدق باأين 

واىل الكتاب. فبدا يل االأمر وكاأين قد وجدت ورقة مهمة 

جداً. باال�سافة اىلكل »الربايات واملحايات« واالأقالم.

ويف اللحظة التي و�سع فيها طارق يديه مكتفتن وهو 

م�ستمع لكالم �سديقه يل ظهرت بوجهي متامًا �سورة 

الكتاب، فاقرتبت قلياًل نحو  يو�سف اخلال على غالف 

اأين  من  و�ساألته  كالمه،  حممود  اأنهى  اأن  بعد  طييارق 

ا�سرتى هذا الكتاب؟ 

فرد: »من دار النهار« ومبا�رشة �ساألته عن ثمنه. فاأجاب: 

»يتلوح«  وهييو  قلياًل  �سحك  ثم  لييرية«.  اآالف  »ثالثة 

بوقفته �سيئًا ما ثم اأ�ساف كلمة: »يا بال�ض«! وعالمات 

التعجب باديةعلى وجهه. اأما حممود فقد ابت�سم قلياًل 

حماواًل احلفاظ على مالمح وجهه ب�سيء من اجلدة نحو 

طارق الذي تاأفف ولرمبا قال لنف�سه وبداخله كالم ال 

�سعركتاب  برخ�ض  يتعلق  مبا  ولنا  اأمامنا  قوله  يريد 

والده. ثم تراءى يل باأن طارق لرمبا تذكر م�سهده وهو 

ر�سم  لوحة  ثمن  به،  باأ�ض  ال  املال  من  مبلغا  يقب�ض 

له  �ساأقول  كنت  وبلحظة  اخلييال.  الفنانةهلن  لوالدته 

ملاذا مل ي�سرِت خم�سة ن�سخ ب�سعر خم�سة ع�رش األف لرية، 

يل  ن�سخة  منهم  ويكون  دوالرات  ع�رشة  يوازي  ما  اأي 

كهدية مثلما اأنا اأهديته بع�سا من كتبي وبخا�سة الأين 

كنت قد حتدثت معه مطواًل وملرات عديدة عن دور والده 

يف حركة ال�سعر واالأدب العربي احلديث. وبخا�سة على 

م�ستوى اللغة وحتديداً الكتابة النرثية ما بن الف�سحى 

كان  املو�سوع  وهييذا  اللبنانية  والعامية  العربية 

باآخر  راأيي  وغريت  عدت  لكني  طويلة.  لفرتة  هاج�سي 

واأمامنا  نف�سه  اأمييام  طارق  يظهر  ال  كي  وذلك  حلظة، 

باأنه غري مباٍل بكتاب والده، ومل »يرم« ع�رشة دوالرات 

»كرمال بيو«. هنا وب�رشعة الربق انتبهت اإىل اأن طارق 

�سائاًل  اأو  قائاًل  احلديث  باالإحراج.فغريت  �سي�سعر رمبا 

اأخرى. وذلك كي ال تكتمل  بكلمة ثم بكلمات  او مربراً 

يقراأ  كي  له  قلت  وبالطبع  املبايل  غري  طارق  �سورة 

الكتاب واأنا �ساأ�سرتيه الحقًا. فرد علي مبا�رشة بكلمة: 

االأحد ملا  اأو  »ال�سبت  اأ�ساف:  »ل�سو تدفع م�ساري« ثم 

اأنا فلف�ض فيه«،  جتي لعندي بعريك كتابي من بعد ما 

الكتاب  اأقراأ يف  بداأت  اأيام  بعد ثالثة  اإذ  وهكذا ح�سل. 

ال�سوفا يف  على  نام طارق  الغداء. حيث  بعد  مبا�رشة 

ن�سف  ملدة  للنوم  حاجته  ومييربراً  مني  معتذراً  الييدار 

اأرفع وجهي عن  اأن  دون  �ساعة«،  فاأجبته: »من  �ساعة، 

يقفل  اأن  �ساألته  حلظات  وبعد  الكتاب.  يف  ال�سفحة 

التلفزيون من »الرميونت كونرتول« بقربه ففعل وختم 

بكلمة باللغة االإنحليزية »I need a short nap« »اأنا بحاجة 

اإىل قيلولة ق�سرية«. 

يو�سف  �سورة  يف  اأحدق  واأنا  يدي  بن  الكتاب  حملت 

اخلال بنظارتيه الكبريتن ويف عينيه �سبه املحدقتن 

اأفكار كثرية كما يف عن الكامريا. ثم  بفكرة ما ال بل 

وعدت  ال�سال�سي.  اأماتايي�ض  جاك  الكاتب  ا�سم  قييراأت 

وقراأت ا�سم الكتاب، منزاًل راأ�سي فراأيت عبارة ن�سو�ض 

»دارالنهار«.  ديك  �سورة  وبجاننبها   .94 ودرا�سات 

وحن قراأت ا�سم املعهد االأملاين لالأبحاث ال�رشقية يف 

بريوت، قلت: »هيئته كتاب مهم«. فتحت الغالف وقراأت 

ا�سم املوؤلف. وعلى ال�سفحة الثانيةتاريخ طبعته االأوىل 

على  جزئيًا  )طبع  عبارة  لفتتني  وهنا   .2004 �سباط 

نفقة وزارة الثقافة واالأبحاث العلمية التابعة جلمهورية 

اأملانيا االحتادية( وزاد اهتمامي بالكتاب بعد اأن قراأت 
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من  العربية  غري  البلدان  يف  »يطلب  وهي  عبارة  اآخر 

اأرغون فرالغ فورت�سبورغ«، والعنوان باللغة االأملانية. 

ثم قلبت ال�سفحة »و�رشدت« يف حمتويات الكتاب وبعد 

وغرقت  حرزانة«  بحب�سة  »هاي  بداخلي:  قلت  دقائق 

ظهرت  حتى  البطء  من  ب�سيء  �سفحاته  يف  »فلف�ض« 

�سفحة فيها عنوان: »اأهم املاآخذ على اللغة الف�سحى« 

واأخذت  قلياًل  »فتنحنحت«   .183 ال�سفحة  اأعلى  يف 

بكاملها  ال�سفحة  قييراأت  القراءة.  وبييداأت  عميقًا  نف�سًا 

حن  لكن  ق�سرياً.  نف�سًا  اأخذت  ما  وقلياًل  اهتمام  بكل 

وهو  ال�سفحة  اأواخر  يف  اأدوني�ض  كلمة  اإىل  و�سلت  ما 

يحمل بعنف و�رشاوة على هذه اللغة اجلامدة ... بلعت 

اخلال  يو�سف  راأي  يكون  اأن  البد  لنف�سي  وقلت  ريقي 

يف  و�سلت  حن  �سعرت  وهكذا  اأدوني�ض.  لراأي  مغايراً 

يعرب  »بينما  ال�سفحة:  يف  �سطرين  اآخيير  اإىل  الييقييراءة 

تطويع  ب�رشورة  قناعته  عن  باملقابل  اخلال  يو�سف 

الف�سحى وتقريبها من اللغة املحكية حتى اإي�سالها اإىل 

لغة الكالم العادي اأو اللغة الدارجة«. وبعد حلظة قلبت 

يو�سف  »موقف  بقراءة  بييداأت  �سطرين  وبعد  ال�سفحة. 

اخلال من ق�سية اللغة على �سعيد جملة »�سعر« فقراأتها 

اآخر كلمة على »�سحبة« واحدة. وا�ستوقفتني فيها  اإىل 

اأمور عدة. االأول طرح ق�سية اللغة يف العدد االأول ملجلة 

»�سعر« والثاين ن�رش ق�سيدة بالعامية ملي�سال طراد »رح 

بتكون بامل�ستقبل حجر الزاوية«. )بح�سب تعبري يو�سف( 

واالأمر الثالث حماوالت طالل حيدر بالغة العامية كما 

انتباهي  لفت  كما  اخلمي�ض.  اجتماعات  اأحد  يف  ورد 

موقف يو�سف اخلال من ال�سعراء ال�سيوعين الذي اأخذوا 

ي�سمنون �سعرهم بلغة ب�سيطة قريبة من النرث تفهمها 

اللغة،  م�ساجن  نحن  نظل  »هل  ت�ساءل:  حيث  العامة، 

حية؟  طبيعية  وبلغة  باإخال�ض  حقيقتنا  عن  نعرب  اأم 

فهل  اخلطابة،  ولغة  بالبيان  العرب  جمدنا  لقد   )...(

يدفعنا الياأ�ض من الف�سحى اأخرياً اإىل اعتماد العامية؟ 

يف  املبالغة  يجوز  ال  »انه  قائاًل:  اأدوني�ض  فاعرت�ض 

ق�سايا  تتحمل  اأن  ت�ستطيع  ال  العامية  واأن  املو�سوع 

اإن�سانية عميقة و�سخمة«.

من  »ويت�سح  هي:  ال�سفحة  يف  االأخري  اجلملة  وكانت 

اأن متلمل يو�سف اخلال كاد يبلغ حده واإن  هذا الكالم 

ال�سفحة  بداية  يف  نظرت  وبالطبع  ينفد«.  كاد  �سربه 

الثالثة وقراأت جملتن ثم توقفت، متفكراً بالعدد االأول 

بقراءته  نف�سي  فوعدت  »�سعر«  – اجلديد ملجلة  القدمي 

باأن  وافتكرت  عدت  لكني  البيت.  اإىل  اأعود  حن  الليلة 

واأ�ساأله عن  النوم  )اأيقظه( من  و »وعيه«  اأنادي طارق 

العدد االأول ذاك. لكن بعد حلظة قلت لنف�سي »ل�سو؟ خليه 

نامي اأنا بفت�ض«، وبداأت اأبحث عنه، وبعد »برمة« وجدته 

على اأحد رفوف املكتبة امل�سنوعة من اأحجار مدهونة 

بطر�ض لون اأ�سود واألواح خ�سب وعدت وجل�ست مبكاين 

واأنا »اأفلف�ض« بكتاب املجلة �ساكراً طارق بداخلي على 

يف  نظرت  الأحد.  يعطه  مل  واأنه  الكتاب  بهذا  احتفاظه 

الغالف قارئًا »�سعر« ورقم1 ودار نل�سن وعدد تذكاري 

مبنا�سبة بريوت عا�سمة عاملية للكتاب بالتعاون مع 

وزارة الثقافة. وبالطبع عدت وقراأت للمرة الثانية كلمة 

يف  »فلف�ست«  ثم  اجلديد.  العدد  نا�رش  بختي  �سليمان 

�سفحات املجلة باحثًا عن فهر�ض فلم اأجد. ترددت ما 

جعلني اأبحث عن ق�سيدة مي�سال طراد فوجدتها وكانت 

االندها�ض  من  ب�سيء  قراأتها  حيث  »كذبي«  بعنوان 

يف  القراءة  اأتابع  اأن  بن  ما  حلظات  وبعد  واالبت�سام. 

الثاين. وفجاأة  الكتاب  القراءة يف  اأبداأ  اأو  الكتاب االأول 

�سفحتي  بن  ما  املعر�ض  »فيياتييورة«  ورقيية  و�سعت 

وتابعت  واأغلقته.  االأول  الكتاب  يف   185  -184

عام  »�سعر«.  ملجلة  االأول  العدد  كتاب  يف  »الفلف�سة« 

تاريخ  اأنه  اإذ  التاريخ.   
َّ
علي عّز  االأوىل  للوهلة   .1957

 : واأكدت  اأمي  قالت  ما  بح�سب   )1957 )�ستاء  والدتي 

�سعرت  ثم  )ثاجلة(.  تاجلي«  الدنيا  كانت  »بالعالمة 

اللون  »ال�سكرية«  االأوراق  تلك  اإىل  احلنن  من  ب�سيء 

وحرف ال�سف يف الطباعة و�سكل االإخراج الفني الب�سيط 

بدون اأي زخرفة اأو افتعال وبلحظة رغبت بقراءة مقالة 

منذ  االأوىل  املييرة  كانت  فعلت.  وهكذا  اخلييال  يو�سف 

بع�ض  يف  اأين  ولو  �سعر.  اأقييراأ  اأن  اأختار  عديدة  �سنوات 

االأحيان اأقراأ مطالع ق�سيدة اأومقطع �سعر واأنا اأت�سفح 
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اجلرائد �سباحًا، وذلك الأ�سباب عدة وهذه ق�سة اأخرى 

اأقراأ  التي  يل  االأوىل  املرة  وكانت  كما  يطول.  �رشحها 

فيها �سعرا واأفهمه مع بع�ض التفكري والتاأمل. اأي بعك�ض 

مما قراأت »من وقت لوقت« ب�سع ق�سائد �سعر ومل اأفهم 

ال�سغف  من  ب�سيء  قراءتي  تابعت  لذا  يذكر  �سيئًا  منها 

الف�سحى  النرث ما بن  اللغةوحتديداً  وبخا�سة لناحية 

بالقا�سم  ف�سعرت  اأكتب.  اأنا  مثلما  اأي متامًا  والعامية. 

امل�سرتك بينه وبيني. وبعد حلظات متتمت بكلمة: »بكتب 

مثله وما معي خرب«. لكن حن قلبت ال�سفحة لكي اأقراأ 

بالكلمة  تفاجاأت  دربي«  »على  وهي  الثالثة  ال�سفحة 

الدار  مالأ  وبوم  متا�سيح  واأ�سباه  متا�سيح  وهي:  االأوىل 

وغربان وغيم اأ�سود ينذر بالعا�سفة الهوجاء بالطوفان 

واأقراأها  الأعييود  وتوقفت  الييدرب:  قارعة  على  باملوت 

للمرة الثانية. ثم تابعت وملا و�سلت اإىل املقطع الرابع 

قراأت باهتمام ملحوظ البداية ملرتن وهي: »عبيد نحن 

للما�سي، عبيد نحن لالآتي، عبيد نر�سع الذل من املهد 

اإىلاللحد. اأما املقطع اخلام�ض فكان له تاأثري اأقوى علي 

على  املوت  �سرية  »وتطوى  وهي:  كلمة  اآخر  وبخا�سة 

االأر�ض«. بريوت 56/10/15

اإبراهيم �سكر اهلل  قلبت ال�سفحة مبا�رشة وقراأت مقالة 

 .1943 الغرب  طرابل�ض  اللذة«  »موقف  بعنوان  وهي 

ق�سيدة  وهييي   .1956/9/21 القاهرة  اآخرها  ويف 

طويلة من اأح�سن ما يكون.

رافعًا  ينه�ض  وهييو  قييراءتييي  طييارق  قطع  حيين  بعد 

طلب  لرمبا  ما،  �سيئًا  ويقول  عنه  )احلرام(  »البطانية« 

مني فنجان �ساي فتناولت ورقة من جيبي وو�سعتها 

ما بن �سفحتي 64-65 وو�سعت الكتاب على الطاولة 

فرد  الكتاب،  هذا  قراءة  يف  اأرغب  اأي�سًا  باأين  له  قائاًل 

اأعطيته هذا الكتاب  اأنا كنت قد  انتباه باأين  قائاًل بكل 

باأين  مو�سحًا  فاأجبته  مكتبتي.  يف  منه  ن�سخة  ولدي 

العودة  اأرغب يف قراءته ولي�ض با�ستعارته. حان وقت 

الزيارة  اختتام  اأو  بختم  طريقتي  وعلى  بييريوت  اإىل 

بكلمة لها معنى قلت لطارق باأين معجب بالدور الذي 

بالطبع  وهو  �سنة  خم�سن  منذ  بريوت  يف  والده  لعبه 

هّز راأ�سه ب�سيء من االإعجاب واالبت�سام. وختم بكلمة: 

الو�سع  عن  حتدثنا  ثم  رجل«.  يا  »�سكراً   »thanks man«

طريقتي«  »على  والييدويل  والعربي  اللبناين  ال�سيا�سي 

وباللغة االإجنليزية مع �سيء من اللكنة النيوركية التي 

اأحب التكلم بها مع طارق، وهو كذلك ي�سعر باالرتياح 

اأمريكا ولبنان كاأمريكين  وبخا�سة حن نتحدث عن 

اأو باالأحرى  اأ�سل لبناين ويهمنا تو�سيح ال�سورة.  من 

»االإ�سطوانة«!

�سفحات  ب�سع  قييراءة  حاولت  بريوت  اإىل  البا�ض  يف 

متباعدة، وبعد دقائق �سعرت برغبة ما للنوم »�سحبة« 

على  بيدي  خدي  واأ�سندت  عيني  فاأغم�ست  �ساعة.  ربع 

منت  يبدو  ما  وعلى  اأنييام.  اأن  وحاولت  ال�سباك  طرف 

واأرغب  اأعييود  اأقييراأ ن�سا كي ال  اأن ال  تييراءى يل  وفجاأة 

بالنوم بل اأن اأطل على مالحق الكتاب حيث فيها �سور 

واجلامعات  املدار�ض  يف  اخلييال  يو�سف  عالمات  عن 

وب�رشعة  »�سعر«  جملة  اأ�س�ض  حن  وعنه  منه  ور�سائل 

الكتاب على �سفحة املالحق. فقراأتها وهي من  فتحت 

الكتاب وقلياًل ماقراأت  بداية  23 �سفحة ثم نظرت يف 

التي  القافية  على  ق�سيدة  يف  اخلييط  و�ييسييوح  لعدم 

كتبها يو�سف اخلال وهي بخط كمال خويل. ثم تابعت 

»الفلف�سة« مع ريق خفيف على اأ�سابع يدي لقلب �سور 

الر�سائل. فا�ستوقفتني �سفحة امللحق رقم9 وهي �سور، 

تن�سيب  مبنا�سبة  األقاها  اخلال  يو�سف  بخط  لق�سيدة 

اللك ال�سنو�سي يف ليبيا 1952. وبعد �سفحتن �سورة 

امللحق رقم 13 وفيه �سورة فوتوكوبي عن قرار وزير 

مطبوعة  باإ�سدار  ترخي�سًا  اخلال  يو�سف  مبنح  االأنباء 

)دي�سمرب(  االول  كانون   31 يف  بريوت  »�سعر«  �سهرية 

قييرار  وفيه  رقيييم19  امللحق  اإىل  و�سلت  ثييم   .1956

اخلال  يو�سف  خدمات  عن  اال�ستغناء  للن�رش  دارالنهار 

يف الدار. وعلى قفا ال�سفحة امللحق رقم 20 �سورة عن 

التحرير  ورقة »خرتو�ض« بخط يو�سف اخلال عن هيئة 

رفقة،  فييوؤاد  اأدوني�ض،  اخلييال،  يو�سف  »�سعر«:  ملجلة 

»م�سطوبة«  اأ�سماء  وهناك  احليياج.  اأن�سي  نعيمة،  ندمي 

اأ�سفل  يف  قراءتها.  وبامل�ستطاع  عليها،  »م�سطوب«  اأو 
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ال�سفحة ال رقم ل�سندوق الربيد. اأما يف ال�سفحة الثالثة 

فمكتوب عليها 26 ا�سما بخط يو�سف اخلال حتت عنوان: 

اأ�سماء امل�ساهمن يف التحرير. وهي حتوي نخب بريوت 

يف ذاك الزمان الذهبي. ف�رشرت كثرياً من تلك »اجلمعة« 

على  وجمعها  �سملها  مل  اخلييال  يو�سف  ا�ستطاع  التي 

طاولة �سعر وفكر و�سلة عنب وتن وكاأ�ض واأمل. وحن 

نزلت من البا�ض يف �ساحة الدورة هممت على �سيء من 

العجل بالركوب يف »فان« املطار واأنا اأعد نف�سي بقراءة 

كتاب جملة »�سعر« الليلة قبل اأن اأتابع القراءة يف كتاب 

طارق عن والده يو�سف اخلال وجملته �سعر. وهكذا ح�سل 

دخلت  اإذ  الباب  فتحت  اأن  بعد  فعلته  �سيء  اأول  اأن  اإذ 

غرفتي لي»التفتي�ض« عن كتاب جملة »�سعر« فوجدته مع 

الطاولة  على  وو�سعته  فتناولته  بجانبه  اأخرى  ن�سخة 

خلعت  ثم  الغاز  على  ال�ساي  اإبريق  وو�سعت  وخطوت 

البيجامة  ارتديت  ثم  حاجتي  وق�سيت  وثيابي  حذائي 

وح�رشت كباية �ساي كبرية وجل�ست على كر�سي وبداأت 

»�سعر«  جملة  مع  �سهرت  توقفت.  قد  حيث  القراءةمن 

»غري  �سهرة  وكانت  »البحب�سة«،  من  الكثري  فيه  ب�سعور 

امل�رشي  التعبري  بييايل  يف  ماخطر  و�رشعان  �سكل«. 

من  �سيء  مع  وابت�سمت  اأنت(،  )حبك  ثاين«  »�سكل  وهو 

»الدندنة«. للوهلة االأوىل، افتكرت باحلدث ملفاجاأة يل. 

اإذ اأين ما كنت اأح�سب اأن اأقراأ كتاب املجلة من قبل وحن 

وخزنته  �سفحاته  من  بع�سا  وقراأت  ت�سفحته  �سدوره 

يف املكتبة. واملفاجاأة الثانية كانت ردة فعلي املغايرة 

عن العادة متامًا حن اأقراأ ال�سعر. حيث اأين هذه املرة قد 

قراأت بتمهل ملحوظ ومتابعًا القراءة ب�سيء من ال�سغف 

الذي ياأتي من عبق الزمان واملكان ورونق الكلمة التي 

اأواخر  بريوت  املكان.  نف�ض  ويف  الزمان  ذاك  من  اأقييراأ 

حيث  مطبوعًا  ن�سًا  املا�سي  القرن  من  اخلم�سينيات 

كان للكلمة معنى و�سمع واأثر وح�سور.فيما اليوم واأنا 

 upside« حتتاين«  »فوقاين  العربي  املجتمع  ينقلب  اأقراأ 

down« بعد اأن فرغ الكالم من معناه و�سال الدم حرباً يف 

املرة  هذه  ومعناها.  وفقدت بريوت �سمريها  الوجدان 

اأر�سيبولد  كلمة  فقراأت  �سفحة  اأول  من  القراءة  بييداأت 

مكلي�ض وا�ستوقفني جملتن اأرغب يف »تد�سن التدوين 

ال�سماح  ي�ستطيع  وحييده  ال�سعر  »ولكن  وهما:  بهما« 

اختبار  اإىل  مبا�رشة  بالدخول  كان�سان  الفرد  لالن�سان 

االن�سان  مدركات  تكن  مل  »وما  احلي«.  الفردي  احلياة 

اأن  ي�ستطيع  فلن  للحياة  باختباره  ومت�سلة  به  خا�سة 

تكون له حياة اإال عن طريق �سواه. انه ال ميلك نف�سه. بل 

»ال نف�ض له«. وبالطبع عدت وقراأت اجلملتن ملرتن قبل 

لل�ساعر  االأول  العدد  االأوىل يف  الق�سيدة  بقراءة  اأبداأ  اأن 

�سعدي يو�سف من الب�رشة بعنوان حكاية ) فالح �سيخ 

من »بلد �سالمه« بالعراق ي�سقط عن نخلة وميوت. وهي 

ق�سيدة  الغمو�ض  من  ب�سيء  قراأت  ثم  موؤثرة.  ق�سيدة 

القد�سي«  »اللهب  بعنوان  اجلبل  بدوي  لل�ساعر  طويلة 

مفاجاأة  كانت  ثم  بريوت.   56/12/8 بتاريخ  موقعة 

اأخرى من ق�سيدة طويلة لل�ساعرة نازك املالئكة موقعة 

ق�سريةبعنوان  وق�سيدة  بغداد.   56/11/1 بتاريخ 

القاهرة وعدت وقراأت  فار�ض من  ب�رش  لل�ساعر  »هيام« 

اللبنانية  بالعامية  »كييذبييي«  ق�سيدة  الثانية  للمرة 

القراءة  قلياًل من  اأرتاح  اأن  لل�ساعر مي�سال طراد. وقبل 

قراأت ق�سيدة » ت�سك بحبي؟« لل�ساعرة فدوى طوقان من 

نابل�ض. ثم قراأت ال�سفحة الثانية وفيها ق�سيدة بعنوان 

»�سرب« الألبري اأديب. اأما »جمنون بن املوتى« الأدوني�ض 

اأقراأها  باأن  فارتاأيت  م�ساهد  اأربعة  يف  ماأ�ساة  وهي 

الحقًا ومبفردها ثم رغبت بالنوم ومنت.

الأق�سي  كعادتي  النوم  من  ا�ستيقظت  الفجر  طلوع  مع 

اإىل  متثائبًا  وعدت  ففعلت  »فنتورة«  بتبويل  حاجتي 

توقفت  ال�سوء  الأطفئ  يدي  مددت  حن  لكني  فر�ستي 

يدي عن احلركة واأبقيت ال�سوء »�سغال« ثم هبطت يدي 

على كتاب يو�سف اخلال و جملته »�سعر« فحملته واأنا 

اأجل�ض على الكر�سي �ساعراً ب�سيء من رهبة القراءة التي 

اأحببتها منذ اأن كنت طفال وما زلت.

هام�س

j جزء من �رشدية قيد الطبع بعنوان بحب�سة كاتب )عودة اإىل يو�سف اخلال(.
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اخلرب املفجع الذي حملته بع�ض �سحف ذلك ال�سباح البعيد حول وفاة 

ال�ساعر يو�سف اخلال، موؤ�س�ض جملة )�سعر( بالن�سبة ملحبيه واأ�سدقائه 

اأيييام،  منذ  األقته  الييذي  اخلطاب  منه،  وفتكًا  ة 
ّ
فاجعي االأكييرث  �سيكون 

بح�سور  املجلة  وذكرى  ذكراه  يف  الراحل  زوجة  اخلال  مها  ال�ساعرة 

اأن�سي احلاج  بع�ض الفاعلن يف م�سرية املجلة ال�سهرية، يف طليعتهم 

�سوقي اأبي �سقرا اأدوني�ض واآخرين ..

يو�ضف اخلال

فــي حيــاتــــه ومــوتــــه،،

�سيف �لرحبي



عًا، 
ّ
ومرو �سادمًا  كان  اخلال  دة 

ّ
ال�سي قالته  ما 

حيث اأن قرب ال�ساعر الكبري مل يعد موجوداً، لي�ض 

 بفعل عوامل الزمن والطبيعة، بل الأن 
َ

�ض
َ
الأنه َدر

اأن  وعلينا  عينه..  املكان  احتلوا  اآخرين  اأو  اآخر 

ل ما اآلت اإليه اجلثة وحرمة امليت، اأي ميت، 
ّ
نتخي

والعطاء   
ّ

الرمزي البعد  هذا  كان مبثل  اإذا  فكيف 

الثقايف امل�سهود؟!

كذلك اأو�سحت ال�ساعرة مها البريقدار اخلال، 

مهدد  )غزير(  منطقة  يف  املعروف  بيته  باأن 

باالإحماء والزوال!!

j h j

املوؤ�س�سن،  االأدب  واحد من رموز  اخلال  يو�سف 

احلداثة  ال 
ّ
و�سج ة، 

ّ
العربي الثقافة  م�ستوى  على 

واإ�سكال  جَدل  حمط  وكان  والتجديد..  والتنوير 

كما  يية 
ّ
واالأدبييي ة 

ّ
والفكري ال�سيا�سية  اآرائييه  حول 

كتب  ميين  وخييارجييهييا  )�ييسييعيير(  جملة  دتها 
ّ
ج�س

الرجل  م�ستوى  يف  طبيعية  ة، 
ّ
اإ�سكالي ومقاالت 

�ض، هو 
ْ
وحجمه وطموحه. وما ال خالف عليه اأو لب

ة و�سدقه يف التعاطي مع االأدباء 
ّ
قيمه االأخالقي

مثيله  قلَّ  �سدق  واالأميياكيين.  االأجيال  كافة  من 

يف اأيامنا العجاف على امل�ستوى االإن�ساين، كما 

عرفُته وتوطدت عالقتي به يف باري�ض التي �سار 

لال�ست�سفاء  الثمانينات  يف  كثرياً  عليها  يرتدد 

والعالج، كان ال يبخل باأي دعم مادي ومعنوي 

ال�سياق،  اأميا بعد- يف هذا  على اجلميع بعيداً- 

االنحيازات  اأنواع  ة وكل 
ّ
والطائفي ة 

ّ
االإقليمي عن 

من  ة 
ّ
الوبائي رياحها   

ّ
تهب التي  والع�سبيات 

حمزة  ال�ساعر  ال�سديق  ومع  واجتاه..  �سوب  كل 

ام حجار )رحمه اهلل( و�سيمون الديري 
ّ
عبود وب�س

وجميل حتمل واآخرين نتذكر مواقفه النبيلة التي 

�سدق  عدا  بعينه،  هدفًا  وال  جزاء  منها  يريد  ال 

ال�سعر ال  اأن  اإذ  ة. 
ّ
ال�سعري اللحظة  االإرادة وجمال 

فح�سب  نات 
ّ
واملدو الق�سائد  كتابة  يف  يتجلى 

املواقف  هذه  ة، 
ّ
اجلوهري عنا�رشه  اأحييد  واإمنييا 

يف  الكامل  الغياب  حتى  تعّز  التي  واللحظات 

نقي�ض  هو  ما  بكل  املفعمة  الراهنة  اللحظة 

مواقف  اليي�ييسييايف..  اجلييمييايل  وال�سلوك  اليييرباءة 

الكبري  بالراحل  جمعتني  اأ�سدقاء  مع  كثرية 

بني�ض  حممد  ال�سديق  ة 
ّ
مبعي عميقة  واأوقيييات 

العربي  املغرب  من  �سباغي  ر�سيد  واملرحوم 

واحة  اخلال  يو�سف  كان  وتون�ض..  اجلزائر  ومن 

رغم  على  اجلميع  على  وارفيية  ة 
ّ
واأخالقي ة 

ّ
اأدبي

التي  »فينيقيته«  ورمبا  ته« 
ّ
»لبناني عن  قيل  ما 

ة يف �سياق �سجال عام.. ولي�ض 
ّ
تظل مقولة نظري

الن�سيد القومي واالأممي على نبل طموحهما، من 

ة، 
ّ
واالأخالقي ة 

ّ
االإن�ساني ته 

ّ
هوي لل�سلوك  يعطيان 

ولي�ض  ووجهته،  الفرد  بقيم  تتعلق  فامل�ساألة 

لة.
ّ
باأوهام اجلماعات املتخي

j h j

هذه االإ�سارات ال�رشيعة املطعونة برباءتها حول 

واالأوطان  اجلماعات  اإليه و�سع  و�سيوؤول  اآل  ما 

ة من انحدار االأحوال و�سوئها، يف عالقاتها 
ّ
العربي

مع االأحياء واأولئك الذين غيبهم املوت لكنهم مل 

ي�سرتيحوا، رغم اأن املوت روح الغيابات وف�سلها 

االأخري. فقد اقُتلعوا من اأجداثهم، لتبقى اأرواحهم 

ك 
ْ
ترفرف �ساهدًة على اخلذالن والعجز وظالم َدر

الهاوية..

للعطاء  بعمق  دالِّ  عنوان  اأي  املهجورة(،  )البئر 

اأو  عالمة  من  حتى  والنكران،  الهجر  َثييم  وميين 

�ساهدة قرب؟! 
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حـوار

ت�سوير: �سم�سة احلارثي

القرية،  يف  جيلني  حياة  ي�صتق�صي  والأ�صورة«  »الطوق  فيلم   vv

على  مفتوحة  والنهاية  الفاجع  مب�صريه  دائماً  يرتطم  جيل  كل 

ال�صعيدين العام واخلا�ص، هذا ال�صتق�صاء، بالطبع، ل يتّم عرب 

تتنامى  والأحداث  ال�صخو�ص  اأن  رغم  التقليدية،  ال�صرد  �صبكة 

جرعة بعد جرعة لتاأخذك دفعة واحدة اإىل م�صائرها املحتومة، 

 vv التي تفر�صها طبيعة تطور هذه الدراما ال�صينمائية
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متيما  كنُت  لأين  وذلك  بال�سدفة،  فتحته  عامل  »هنالك 

ب�سخ�س خايل كامل يو�سف، الدار�س للأدب الجنليزي، 

اأعرف  ل  كنُت  اجنلرتا،  يف  در���س  الثانية  احل��رب  وبعد 

به  مفتونا  كنُت  ولكني  الرجل،  هذا  يعمل  ماذا  حتديدا 

للطعام.  تناوله  طريقة  ذقنه،  يحلق  وهو  يتكلم،  وهو 

كنُت اأ�سعر اأّن هذا الرجل خارج العامل.. وقد اأخذ املركز 

اآنذاك  املحكم  وكان  الجنليزي،  ال�سعر  اإلقاء  يف  الثاين 

ة، 
ّ
تي اإ�س اليوت. كان عمري احدى ع�رشة �سنة.. ذات مر

فوجدت  حقيبته  فتحُت  البيت،  يف  اأحد  يكن  مل  وعندما 

عاملا غريبا.. �سوراً لأعمال اجنليزية... عاملًا له علقة 

وبداية  الأربعينيات  نهاية  يف  وال�سينما  بامل�رشح 

اخلم�سينيات.. هذا العامل ال�سحري اأذهلني بالرغم من اأين 

مل اأكن قادرا وقتها على القراءة باللغة الجنليزية. 

كاتبة و�سحفية من ُعمان

حوار: هدى حمد

خريي ب�شارة:

ان�شحابي من ال�شينما له عالقة باأين 

�أرهقت، ولي�س لدّي ما �أقوله 

الثورة �سنعها ال�سباب و�سرقها العواجيز 



كنُت اأفتح دولب جدي، واأتناول جنيها 

األف  ي�ساوي  كان  وقتها  واجلنيه  منه، 

جنيه الآن، فتحولُت فجاأة اإىل �سبي ثري 

ال�ساندوي�س  اأح�رش  املدر�سة.  يف  جدا 

اإىل  واأذهب  اللحوم  وا�سع فيه كما من 

واق��راأ،  الكتب  اح�رش  املعارف  مكتبة 

ذهبت  وم��رة  ال�سينما،  اذه��ب  ثم  ومن 

يخرجه  ما  لأ�ساهد  الأوبرا  اإىل 

التحرك  ل�رشية  ونظرا  خ��ايل. 

اأين  اأ�سعر  وبداأت  اكت�سف،  بداأُت 

ويف  �سينما،  حياتي  يف  اأعي�س 

 خلط 
ّ

ال�سينما حياة. اأ�سبح لدي

ل�سنوات  واحلياة  ال�سينما  بني 

اأنه  لدرجة  عمري،  من  طويلة 

واأن��ا  اأح��ده��م  ي�ستفزين  عندما 

اأخرج الأفلم اأ�سعر اأنه يجعلني 

ال�ستغراق  حالة  م��ن  اأ�سحو 

عنيفا  واأب����دو  ان��زع��ج،  ت��ل��ك.. 

بالرغم  حلظتها..  جدا  وهائجا 

لطيفا..  اأك��ون  ما  ع��ادة  اأين  ما 

واأن���ا  ع��م��ري،  معظم  ق�سيُت 

بني  يف�سل  ال��ذي  الرفيع  للخيط  فاقد 

من  حلظة  يف  ولكن  واحلياة..  ال�سينما 

وال�سوق  فال�سناعة  ا�ستيقظت..  الزمن 

يرغماننا اأحيانا على ال�ستيقاظ.. وهنا 

حت�سل الأزمة.

املخرج  مع  حديثنا  ب��داأ  العالية  ال�ساعرية  بهذه   

مهرجان  يف  ُعمان  زار  الذي  امل�رشي  ال�سينمائي 

الفيلم  عن  �ساألناه  عندما  الفائت،  ال�سينمائي  م�سقط 

ل�سو�سن  فيلم  نف�سه..  عن  حت��دث  ال��ذي  ال�سينمائي 

دروزة قال فيه: » اأنا دار�س لل�سينما مبنطق احلياة، 

واأن هنالك خطوطا ل نهائية بني ال�سينما واحلياة«.. 

انطلقنا من تلك ال�رشارة.. عن اخلطوط التي قادته اإىل 

ال�سينما منذ �سن مبكرة، و�ساهمت يف ت�سكيل وعيه..

حي  يف  ون�ساأ   ،1947 ع��ام  ب�سارة  خ��ري  ول��د   

بالقاهرة  لل�سينما  العايل  باملعهد  وتخرج  �سربا، 

ال�سينما  خ��لل  من  البداية  وكانت   .1967 ع��ام 

الت�سجيلية خا�سة مع اإن�ساء املركز القومي للأفلم 

الفر�سة  اأ�سبحت  وبعدها   1967 عام  الت�سجيلية 

متاحة للإعلن عن جماعة ال�سينما اجلديدة والتي 

كان خري اأحد اأعمدتها. اأفلم خري ب�سارة حتمل 

باإخراجها  قام  التي  الأفلم  من  اخلا�سة.  ب�سمته 

الأقدار الدامية- 1982، العوامة رقم 70 - 1982، 

حلو-  وي��وم  مر  ي��وم   ،1986 وال���س��ورة-  الطوق 

1988، كابوريا - 1990، رغبة متوح�سة- 1991، 

بيكا  �سيكا  اأمريكا   ،1992  - جليم  يف  كرمي  اي�س 

 - البندق  ق�رش   ،1995  - مرور  اإ�سارة   ،1993  -

التي قام  القمر، ومن امل�سل�سلت  1995، ليلة على 

باخراجها اأي�سا م�ساألة مبداأ، ملح الأر�س، الفري�سة 

وال�سياد، ري�س نعام وغرها من الأعمال.

مل تقت�رش اجلل�سة على حوارنا مع خري ب�سارة، بل 

تخللته مداخلت مهمة من احل�سور الذين �ساركونا 

يف طرح روؤاهم، ووجهات نظرهم، فكان اأن �ساركنا 

ح�رش  كما  املي�سناوي،  م�سطفى  الناقد  املغرب  من 

جتربة  تر�سد  التي  باأ�سئلته  الرحبي  �سيف  ال�ساعر 

ب�سارة عن م�سافة قريبة، وقد تطرق اىل جتربة ب�سارة 

ال�ستات(  )ذاك��رة  كتاب  يف  ن�رشت  مقالة  يف  وجيله 

و�سارك معنا اجلل�سة كل من ال�ساعر طالب املعمري، 

وال�ساعر زاهر الغافري واملخرج حمبوب مو�سى. 

بني الق�صوة والن�صانية

اأنه ي�سبح قا�سيا وهو ي�سور  اأخربنا خري ب�سارة 

اأفلمه، وعقله ل يفكر ب�سيء عدا العمل، وحكى لنا 
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عن فيلم »الطوق وال�سورة«. كان ي�سور، وابنه يبلغ 

ال�ساعة  الت�سوير يف  �سنة.. »موعد  العمر  وقتها من 

اأكون يف اللوكي�سن  اأن  اأي ينبغي  ال�سابعة �سباحا، 

يف ال�ساعة اخلام�سة والن�سف، زوجتي كانت تطلب 

مني اإبقاء الطفل معي، فقلُت لها: ينبغي اأن اأذهب.. 

هكذا رميُت الطفل يف ح�سنها، ولو مل مت�سكه جيدا 

الق�سوة مل تكن جمانية كانت  .. هذه  وقع  قد  لكان 

تنبع من حمبتي للنظام، ومن التزامي. يف ذلك العمر 

مل اأكن اأقبل التنازلت يف العمل، ولكني بداأُت اأ�سبح 

التقدم يف  الوقت ومع  الآن.. ولكني مع  مرنا قليل 

�سد  تكون  اأن  ينبغي  ل  ال�سينما  اأّن  اكت�سفت  العمر 

ان�سانيتي. اأخربنا ب�سارة اأنه ل يزال يتاأمل زوجته، 

ويت�ساءل: اأين اجلانب امل�رشي منها، واأين اجلانب 

فرتة  منذ  م�رش  يف  معه  تعي�س  فهي  البولندي. 

طويلة، وهي من اأ�سل بولندي. 

�ساهمت يف  التي  الأوىل..  البدايات  عن  حدثنا   vv

ت�سكيل وعيك ال�سينمائي؟ 

الربجوازية  من  اجل��ن��وب،  من  اأ�سوله  كانت  ج��دي 

القرية  ���س��امل«  »�سيدي  ا�سمها  قرية  م��ن  الريفية، 

مق�سومة اإىل عاملني. عامل جدي، وعامل اأبي الذي مترد 

على عامل جدي، كانت هنالك �رشكة اجنليزية ت�سمى 

اأو  التفتي�س ت�ست�سلح الأرا�سي البور وتعيد تاأجرها 

الجنليزي،  الطرف  يف  والدي  مع  ع�سُت  اأنا  بيعها.. 

كانت لهم بيوت من الطراز الأوروبي.. البيت الوا�سع، 

كهرباء،  ب��دون  ولكن  املثلث.  ي�سبه  ال��ذي  وال�سقف 

كنت  لذلك  ذلك  اأعلم  اأن  دون  �سعيفا  نظري  وك��ان 

اأحب  كنُت  جيدا.  عليها  لأتعرف  الأ�سياء،  من  اقرتب 

منها  اقرتب  اأن  ينبغي  وكان  والفرا�سات،  اخل�رشة 

كثرا لأ�ساهدها عن قرب.. هذا اأثر كثرا على جتربتي 

يف ال�سينما لأن علقتي بال�سوء ن�ساأت من عدم توفر 

ت�سنع  متى  تدخل،  متى  ال�سم�س  اأع��رف  الكهرباء.. 

اأتابعها  كنت  اأمور  تن�سحب..  ومتى  احل��ادة،  الظلل 

ب�رشيا  ال�سنوات  تلك  يف  تربت  وعيني  لها..  وانتبه 

ب�سكل جيد، وهذا اأفادين فنيا م�ستقبل. 

vv فقدان اخليط الرفيع بني احلياة وال�سينما ..هل 

كان ايجابيا لك كمخرج يف زمن ال�سوق؟ 

- نعم كان ايجابيا، والدليل اأنني يف اللحظة التي 

�سعرُت فيها باأين ا�ستيقظ، وباأين اأمايز جيدا اأين تقع 

احلياة واأين تقع ال�سينما.. ان�سحبت.

جمتهدا  طالبا  كنت  عبدالنا�رش..  جمال  اأي��ام  يف   

بني  علقة  ل  اأنه  رغم  املدر�سة،  على  الأول  واطلع 

يف  الإخ����راج  وب��ني  امل��در���س��ة  يف  الأول 

 ،
ّ
علي كانت  دائما  العني  ولكن  ال�سينما.. 

رومان�سي،  ان�سان  اأين  تهمة  اأ�سمع  وكنُت 

وكان هذا الكلم يغيظني لأن الرومان�سية 

حالة  ه��ي  عبدالنا�رش  جمال  ع�رش  يف 

هروب.. فذاك الزمن كان زمن ال�سرتاكية. 

يف فيلم »امريكا �سيكا بيكا« النا�س تغني 

مع بع�سها واأنا عيني تدمع.

vv جتربة ال�سفر اإىل اخلارج.. فرتة العام 

»وار���س��و«  يف  ق�سيتها  التي  والن�سف 

الأف��ام  من  هائل  خم��زون  على  وتعرفك 

والجنليزية  والفرن�سية  البولندية  لحقا  الروائية 

احلرة.. كل هذه امل�ساهدات كيف �ساهمت يف ت�سكيل 

مامح فيلمك اخلا�ص؟ 

فقط يف م�رش  لي�س  تعلمت يف ع�رش ذهبي  لقد   -

يف  در�ست  ال�ستينيات..  ع�رش  العامل..  يف  اأي�سا  بل 

63، و�ساهدُت موجة الأفلم اجلديدة اآنذاك، �ساهدنا 

ال�سينما الت�سيكية اجلديدة.. �ساهدنا فورمان خمرج 

الروائع. �ساهدنا ال�سينما احلرة المريكية، و�ساهدنا 

الذي  هو  املخرج  مثل  كمبوديا  غريبة.. يف  �سينما 

ال�سينية  ال�سينما  البطل..  وهو  املو�سيقى  يوؤلف 

حال  باأي  ميكن  ل  ولكننا  ُت�سحكنا...  كانت  اآنذاك 

اأن نعرف اجلمال اإل مبعرفة القبح. كانت فرتة غنية 
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�ساهني، و�سلح  يو�سف  اأ�ساتذتنا  بالدرا�سة، وكان 

ا�ساتذة  اإىل  بالإ�سافة  �سالح..  وتوفيق  اأبو�سيف، 

من خارج م�رش. كانت فرتة خ�سبة. دخلُت لدرا�سة 

ال�سينما وعمري 16 �سنة، وفتحت عيني على �سينما 

متمردة.. على �سينما هوليوود، وعلى علقة بنظرية 

املوؤلف.. يف �سنة التخرج 67 حدثت النك�سة، ولكننا 

والتمرد  التجديد  فيها  ا�ستوعبنا  مرحلة  يف  كنا 

امل�ستوى  على  الن�سج  النك�سة  واأح��دث��ت  اآن.  يف 

من  اأ�سئلة  تطرح  بداأت  الهزمية  لأن  اليديولوجي. 

قبيل ملاذا؟ ملاذا تقودنا اإىل ال�سوؤال ملاذا 

ُهزمنا.. ومن هنا يبداأ البحث يف التاريخ، 

الوعي  عن  واأ�سئلة  امل�ستقبل،  وا�ست�رشاف 

الوعي  ع��ودة  قبيل..  من  كتب  خرجت  لذا 

يف  جديد  ح��راك  وب���داأ  املفقود،  وال��وع��ي 

�سيا�سي  جديد  لوعي  وت�سكل  املجتمع 

ذكرت  ما  مع  تكامل  وثقايف..  واجتماعي 

ما  هو  وهذا  والتجديد..  التمرد  من  �سابقا 

ت�سكيل  يف  و�ساهم  كمخرجني،  اأوج��دن��ا 

ملمح اأفلمنا. 

ال�ستينيات وحتديدا  مرحلة  باأن  قلت   vv

�سنة الهزمية كانت مرحلة خ�سبة بالن�سبة 

لل�سينما وال�سينمائيني، فماذا تقول عن عام 2011 

م، والربيع العربي، هل ميكن اأن تكون مرحلة مهمة 

خل�سوبة الفن اأي�سا؟ 

قلت  وان  �سبق  وقد  للغاية..  خطر  ال�سوؤال  هذا   -

الثورات  مع  اأي�سا  �سيحدث   ،67 يف  حدث  كما  اأنه 

العربية يف 2011، ال�ساباليوم لديهم �سهولة كبرة 

يف  يتوفر  مل  وه��ذا  املعلومة،  على  احل�سول  يف 

ع�رشنا. واأنا ب�سدق مل اأكن اأنظر يوما اإىل الأجيال 

لديها  اأجيال تافهة ولي�س  اأنها  اعتبار  ال�سابة على 

�ستقدم  اأنها  اأظ��ن  الربيع  ث��ورات  ولكن  م��ا،  وع��ي 

جديدة  مناخات  و�ستخلق  للوعي،  جديدة  �سدمات 

للمخرج ال�سينمائي الذي كانت اهتماماته ال�سيا�سية 

والثقافية حمدودة، و�سيبداأ ببلورة ما يدور، ولحقا 

على  اأراهن  اأنا  الوعي..  وهذا  ال�سينما  بني  �سيزاوج 

يف  باأنا�س  �سنذهل  باأننا  املقبلة  �سنوات  الع�رش 

ال�سينما ويف الأدب يف املو�سيقى.

ومن الأكيد اأن ثمة ع�سورا ذهبية قادمة. وحتى ما 

نراه الآن ونظنه انتكا�سة هو خما�س لولدة جديدة. 

الثورات رمبا هنالك من �رشقها.. ولكن  اأن  �سحيح 

هذه لي�ست م�سكلة.. 

vv من �رسق الثورة؟

- �سنع الثورة ال�سباب و�رشقها العواجيز. 

 وفرة ل حمدودة يف ال�صورة

من  املي�سناوي  م�سطفى  الناقد  معنا  تداخل  هنا 

اأ�سبحت  ذكرت..  الذي  ال�سياق  »يف  قائل:  املغرب 

هنالك امكانيات كبرة للطلع على حتف ال�سينما 

العاملية عرب املواقع.. جيلي اأنا من اجليل الذي اأتى 

بعد جيل خري ب�سارة، وكنا نعاين من المكانيات 

ال�سهل  من  الآن  بينما  ال�سينما..  مل�ساهدة  املتوفرة 

احل�سول على اأي فيلم من تراث ال�سينما. معنى هذا 

اأن اجليل اجلديد حمظوظ اكرث من الأجيال ال�سابقة. 

ولكن يف الوقت نف�سه فان ذلك خلق م�سكلة اأخرى... 

اأحيانا  �ساأنها  من  الوا�سعة  واخليارات  فاإمكانيات 

اأن توؤدي اإىل الت�ستت واحلرة«. 

يف  نتوه  نكن  مل  »�سابقا  قائل:  املي�سناوي  وتابع 

امل�ساهدة واملتابعة.. الآن هنالك وفرة ل حمدودة يف 

ال�سورة.. م�رش كانت رائدة، فهي اأول بلد عربي تظهر 

ال�سينما  البداية.  �سلطة  متتلك  فهي  لذا  ال�سينما،  فيه 

م�رش  اأن  الآن  وامللحظ  نف�سها،  فر�ست  امل�رشية 

هيمنتها..  فقددت  باأنها  القول  ون�ستطيع  �سعفت... 

واأي�سا النتاج قل يف م�رش، وباملقابل ظهرت �سينما 

فتية يف تون�س وبلد املغرب و�سورية«. 
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وعن الربيع العربي قال الناقد م�سطفى املي�سناوي: 

»ل ميكن انتظار ح�سول اإبداع حقيقي ب�رشعة عقب 

الربيع العربي، فقد ظهرت اأفلم يف تون�س وم�رش، 

اأي�سا  وهي  الت�سجيلي،  الطابع  عليها  يغلب  ولكن 

عن  والبحث  ا�ستيعابها  من  اأكرب  اللحظة  �سعيفة.. 

جمالياتها، لذا ل بد من الرهان على الوقت«.

وتابع املي�سناوي قائل: »بواكر الأعمال امل�ستقلة 

بداأت قبل الثورة.. من فيلم »عني ال�سم�س« ل� ابراهيم 

القدمي  منذ  فال�سينما  »ميكروفون«  فيلم  بطوط، 

كانت تطرح اأفلما م�ستقلة.. هنالك �سينما م�ستقلة 

يف م�رش ل ميكن ربطها باأحداث 2011 فقد تكونت 

�سينما  بظهور  خللها  من  التنبوؤ  وميكن  ذلك،  قبل 

جديدة خمتلفة. 

vv �سعود التيارات ال�سامية يف الدول العربية .. 

هل ياأتي على ح�ساب الفن؟

التيارات  من  له  مربر  وغر  زائ��د  خوف  هنالك   -

ال�سلمية.. براأيي ال�سخ�سي هذه التيارات هي واقع 

اإذا  عما  النظر  بغ�س  الف�ساء  من  تاأت  ومل  معا�س، 

لدى  احلقيقية  امل�سكلة  ل.  اأو  تريدها  النا�س  كانت 

البع�س تكمن يف كونها م�سكلة وعي، واأمية اأي�سا. 

من وجهة نظري ال�سخ�سية هذه اجلدلية اأف�سل من 

ال�رشاعات الأمنية التي كانت متار�س من قبل.

.اأظن  الآن  ت�سعد  مل  التيارات  هذه  اأّن  ..لو  تخيلي   

اأنها كانت �ستمثل خطرا اأكرب بكثر لو اأنها �سعدت 

اأ�ساليبها،  �ستبدل  الآن.. لأنها  �سنوات من  بعد ع�رش 

و�ستن�سج، و�سيكون الو�سع اأكرث �سعوبة.. بينما هي 

الآن متورطة لوجودها يف الواجهة.. لذا من اخلطاأ 

اأن نق�سيها الآن.. فالتاريخ ل يكتب ق�رشا.

يف  العمانية  ال�سينمائية  التجربة  �ساهدت   vv

مهرجان م�سقط 2012.. كيف ترى الفيلم العماين؟

كانت  العمانية..  التجربة  من  الكثر  اأتابع  مل   -

لحظت  اأين  اإل  فقط،  �ساعة  لن�سف  امتدت  متابعة 

ال�ستغال  واإىل  التجريد،  اإىل  جميعا  يذهبون  اأنهم 

نظر، وكاأين 
ُ
ال�رشيايل .. ل اأريد اأن اأبدو كرجل حكيم ي

اأعرف اأكرث، فكل جيل يفر�س اطروحاته.. ولكني اأظن 

اأنه ل ينبغي البدء من التجريد.. ينبغي النطلق من 

اأقدم التجريد،  الواقعية ومن فهمها العميق.. فكيف 

 ملحظة، وبدون معرفة بالنا�س؟ 
ّ

واأنا لي�س لدي

جملة املعارف هذه هي التي متكن املخرج من اأن 

يهيم يف اجتاهات اأخرى لحقا.. لكي ل يبدو الطرح 

على  جم��ه��ول..  ف�ساء  يف  يتحرك  عندما  �ساذجا 

يعرف  ف�ساء  يف  يتحرك  اأن  اأول  املخرج 

مفرداته جيدا، وبعد ذلك ميكن الذهاب اإىل 

كل اجتاهات التجديد الأخرى.

 عندما ُطلب مني القيام بندوة يف عمان.. 

القلم«  »الكامرا  اأف�سل من  اأجد عنوانا  مل 

عام  يف  كتبها  ا�ستون  الك�سندر  للكاتب 

1948م، عن تلك الأفلم التي كانت تولد 

اأعني  الأربعينيات..  يف  ال�سينما  خ��ارج 

وخارج  هوليوود،  �سينما  معاير  خ��ارج 

يف  القلم  كاأنها  اأف��لم  النقاد..  مباركة 

ق�رشها،  رغم  ا�ستون  مقالة  الكاتب..  يد 

كانت مهمة للغاية يف تاريخ النقد ال�سينمائي.. فقد 

كان لديه ا�ستنارة ومعرفة مبا �سيح�سل يف تاريخ 

�ستوجد  واإمنا  واحدة،  �سينما  تكون  لن  اإذ  ال�سينما، 

اآداب��ا  هنالك  اأّن  كما  ومتعددة،  متنوعة  �سينمات 

ولي�س اأدبا واحدا. 

كاهلها  يثقل  تاريخ  لها  التي  البلد  اأّن  ب��راأي��ي 

يعطلها.. مثل م�رش التي ل ميكن اأن ت�سنف ك� عامل 

وعلى  غريبة..  احلالة  هذه  ثالث..  ول  ثان  ول  اأول 

الثقيل  الإرث  هذا  يحتمل  اأن  ال�سينما  يف  املخرج 

ليعطي.. ويظل هذا الرث معنا ونحن نكتب ونفكر 

الإرث  هذا  بل  التي  الأخ��رى  الدول  بينما  ونر�سم.. 

اأعني الدول الفتية فاإنها تتحرك دائما خارج الإرث، 
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وخارج ذلك الثقل. 

vv بداأت من الفيلم الت�سجيلي وانتهيت اإىل الفيلم 

اإىل  بالواقعية..  �سنفت  التي  ..الروائية  الروائي 

عليك  التاأثري  يف  الت�سجيلي  الفيلم  �ساهم  حد  اأي 

لاقرتاب من الواقع يف اأفامك الروائية لحقا؟

- الفيلم الت�سجيلي �ساعدين على اأن اأعرف النا�س عن 

قرب، وعلى اأن اأدخل مناطق جديدة يف فهم الواقع 

.. البحث عن الواقع بعد 67 م .. حيث نكت�سف اأننا ل 

نعرف الوطن الذي نعي�س فيه.. فالوطن لي�س البيت 

جغرافيا،  لي�س  الوطن  واملدينة..  وال�سارع 

الف�سل  له  الت�سجيلي  الفيلم  باأن  اأقول  لذا 

يف معرفتي بالنا�س.

التكنولوجيا  من  خ��وف  هنالك  هل   vv

.. تلك التي ميكن اأن جتعل اجلميع  اليوم 

اأفامهم  ويعر�سون  بل  يخرجون وميثلون 

عرب الو�سائط املتعددة؟ 

- الع�رش يف هذه الألفية اجلديدة هو اأف�سل 

فريد  ع�رش  اأن���ا..  ع�سته  ال��ذي  الزمن  من 

ب�سبب الديجيتال.. اأي ان�سان قادر على اأن 

يكتب تاريخه اخلا�س، واأن يكون خمرجا.. 

قد يقول البع�س باأن ذلك ياأتي على ح�ساب 

القيمة اأنا ل اأحتدث عن القيمة الآن... النا�س العادية 

تاريخها  تكتب  املثال  �سبيل  على  اليمن  يف  الآن 

الفي�س  عرب  �سوتها  ت�سمع  العادية  النا�س  اجلديد.. 

بوك، والتويرت.. نعرف اأفكارها ولهجتها.. 

vv وهنا طرح ال�ساعر �سيف الرحبي �سوؤال جوهريا: 

ح�ساب  على  تاأتي  رمبا  ووفرتها  »التكنولوجيا 

العمق الفني والروحي للعمل ال�سينمائي.. األ تظن 

ذلك يا خريي ب�سارة!« 

اأقيم  اأن املادة الآن دميقراطية، الآن ل  اأقول  اأنا   -

ما يكتب.. مل نكن نعرف تاريخ النا�س من قبل يف 

عن  معلومات  لدينا  لي�س   .. مثل  ال�سكندر  ع�رش 

لدينا  الآن  بينما  وحتلم.  تفكر  كانت  كيف  النا�س 

يكون  رمبا  للإن�سان..  جديد  تاريخ  ت�سجيل  بداية 

هنالك نظام فا�سي اأو حمافظ اأو ديكتاتوري، ولكن 

دميقراطية  هنالك  لأن  اجلحيم..  اإىل  �سيذهب  هذا 

اأن  اأحدا  مينع  اأن  الآن  ي�ستطيع  اأحد  ل  افرتا�سية.. 

للعامل  نف�سه.. فقر على �سطح بيته ميكن  يعرب عن 

ويتاأمل.. ويف  ال�سعر ويرق�س  يكتب  ي�سمعه وهو  اأن 

الأخر كل ما له قيمة �سيبقى، وكل ما لي�س له قيمة 

�سيتوارى بعيدا. 

انعدام تاريخ امل�صاهدة

وتداخل �سيف الرحبي قائل: »امل�ساألة تبدو يف �سياق 

حديثك حول الواقعي والتجريدي كالفنان الت�سكيلي 

حلق يف التجريد ال�سطحي، وهو يف الأ�سا�س 
ُ
الذي ي

ا�سا�سيات..  لديه  ولي�س  الواقعي،  الر�سم  جيد 
ُ
ي ل 

اأتذكر كلمة جلودار:  ال�سينما الت�سجيلية  ويف حديث 

»ال�سينما الت�سجيلية لي�س لذاتها واإمنا ملا تفتحه لنا 

اللواقعي..  اإىل  الواقعي  نهائية..  ل  امكانيات  من 

م�سطفىاملي�سناوي  وعّلق  اللمرئي«،  اإىل  املرئي 

اإىل  كبر  ميل  وجود  الم��ارات  يف  »لحظُت  قائل: 

اإىل  افتقار  هنالك  اخلربة،  عن  نبىء 
ُ
ي ل  التجريب، 

امل�ساهدة.. وبراأيي ال�سخ�سي ل بد من وجود تاريخ 

م�ساهدة اأول.. واملفارقة .. اأنه يف هذا التوقيت الذي 

جند  ل  ال�سينما..  ملتابعة  كثرة  و�سائل  فيه  تتاح 

ولي�س  يكتب  اأن  يريد  كمن  امل�ساهدة..  يف  اجتهادا 

لديه تاريخ قراءة.. وكما قال �سيف الرحبي .. كلنا 

نعرف بيكا�سو، ولكنه بداأ من املدر�سة الواقعية، ثم 

جتاوزها اإىل التجريد«.

بالق�سرية..  لي�ست  لفرتة  النقد  كتب  ناقد  اأنت   vv

كيف ترى النقد يف الوطن العربي؟ هل حقا ل يزال 

النقد ل يقدم اأكرث من و�سف للحكاية؟

- هنالك م�سكلة كبرة الآن يف النقد كما ذكرِت باأن 
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قراأ 
ُ
دوره بداأ يتوارى.. يف جيلي كان النقد موؤثرا، وي

وعلى  الآن.  كذلك  يعد  ومل  العربي،  العامل  يف  جيدا 

عدل خطته لي�سبح جزءا من احلراك 
ُ
الناقد اليوم اأن ي

الثقايف، ال�سيا�سي، والجتماعي، واإل اأ�سبح خارج 

اللعبة. 

قبل  ولي�ص  »العوامة«،  فيلم  من  جناحك  بداأ   vv

ذلك؟

�سعبي  فيلم  والأ�سورة  الطوق  فيلمي  اأّن  ظننُت   -

على  متمرد  وقتها  كنُت  لأين  الدنيا«،  »حيك�رش 

لكن  جديدا،  �سيئا  اأقدم  اأن  واأريد  ال�سائدة،  ال�سينما 

فيلم  اأن��ه  على  اإليه  ونظرت  الفيلم  تابعت  النا�س 

�سدمت  وقتها  اأين  اأذك��ر  ذل��ك..  من  اأك��رث  ل  غريب 

وكدت اأموت، ومل اأتوازن اإل عندما ذهبُت اإىل فرن�سا، 

فقط  عندها  هنالك،  العرب  املخرجون  بي  واحتفى 

اأحكم على  اأن  ا�ستطيع  ل  ا�ستعيد معنوياتي..  بداأت 

واأمت��رد.. وذلك لي�س من  واأغ��ر،  اأج��دد،  باأين  نف�سي 

واجبي. 

خط  على  ت�سري  كانت  الأوىل  الأربعة  اأفامك   vv

درامي متجان�ص، ولكن ابتداء من فيلمك »كابوريا« 

من  ذلك  كان  فهل  بالختاف..  ي�سعر  امل�ساهد  بداأ 

الدرامي  اخلط  باأن  �سعرت  لأنك  اأم  التجريب  اأجل 

اآن  ثم حتل  تتعقد  ثم  تتطور  ق�سة  من  ينبع  الذي 

الأوان لتغيريها؟ 

حتدثُت  اأين  �سعرُت  الأوىل  الأربعة  اأفلمي  بعد   -

لذا توقفُت قليل..  اأقوله..  اأن  اأريد  بوفرة عن كل ما 

واملعاناة  بالقلم  اأفلمنا  نقدم  كنا  جيلنا  ففي 

اأفلمي  اأتفرج على  اأن  اأحب  والفرح واحلزن.. لذا ل 

لأين اأتذكر املعاناة املرهقة تلك. 

ذات مرة قال يل اأحدهم يف ال�سارع: »�ساهدُت فيلم 

يوم حلو ويوم مر، وفيلم اأحلم هند وكاميليا.. اإنها 

كان  قلبية«..  باأزمة  اأ�سبُت  ولكني  مذهلة،  افلم 

انتباها،  اعره  ل  اأن  ميكنني  وكان  عابرا،  �سخ�سا 

ا�سنع  مل  فاأنا  الهائل..  بالنزعاج  �سعرُت  ولكني 

فيلما من اأجل اأن اأ�سيب اأحدهم باأزمة قلبية! 

لذا بدءا من كابوريا بداأُت اأفكر ملاذا ل اأجعل النا�س 

والأ�سورة  الطوق  فيلم  املثال..  �سبيل  على  تغني 

من  اأ�سهل  اأج��ده  ذلك  ورغ��م  املعاناة،  من  �سنعته 

كابوريا.. على عك�س ما قد يظن النقاد.. هكذا جاء 

التغير من متفرج �سدمني.. �سخ�س عابر، ل اأعرف 

ا�سمه، ول اأتذكر �سكله جيدا.

vv ترف�ص اأن ُت�سنف يف املدر�سة الواقعية، 

امل�رسية  املدر�سة  ابن  تكون  اأن  وتف�سل 

احلديثة.. بالرغم من اأن البع�ص يتعرفون 

ال�سورة  م�ساهدة  جمرد  من  اأفامك  على 

قبل ال�سم؟

نف�سه..  املخرج  �سنف 
ُ
ي اأن  اخلطر  من   -

اإىل اأي مدر�سة ينتمي، من اخلطر اأن نقول 

بوجود خمرج مثقف، وخمرج غر مثقف.. 

الت�سنيف  جمدد..  غر  واآخر  جمدد  خمرج 

�ساأن  من  رمب��ا  امل��خ��رج،  �ساأن  من  لي�س 

اأّن مهمة املخرج  اإذ  اأو امل�ساهدين،  النقاد 

الأوىل هي اأن ي�سنع فيلمه.. قد اأرى فيلمي 

رمبا  �سنوات  عدة  بعد  ولكنه  مهمًا،  الآن 

هذا  الأمر ويف  املزبلة.. حقيقة  اإىل  يذهب 

العمر من حياتي اأريد اأن انزع اأوهامي عن نف�سي. 

وراء  ال�سبب  كانت  هل  املالية  امل��وارد  قلة   vv

ان�سحابك من ال�سينما؟ 

- ل .. اأنا ان�سحبت من ال�سينما يف الوقت الذي كنُت 

فيه املخرج الأعلى اأجرا، ويف الوقت الذي كنُت فيه 

ا�سنع فيلما بالعام.. ان�سحابي له علقة باأين ارهقت، 

بعدها  اأقولها«.  حاجة  »ماعندي�س  خا�س  وب�سكل 

اأردُت اأن ا�سحن نف�سي، واأعيد علقتي باحلياة، فقد 

لذا  ل�سُت م�سطرا لها..  اأتورط يف تنازلت  اأن  خفُت 

كان يجب اأن ان�سحب اآنذاك. 
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داخلنا �سيف الرحبي قائل: »عندما حدث زلزال يف 

م�رش. كنُت وقتها هناك، واأذكر كانت ل�خري �سقة 

يف �سربا، تهدمت وت�رشد هو واأولده، بالرغم من اأنه 

األتقي بخري يف  الفرتة كنت  خمرج كبر. يف تلك 

مقهى باملهند�سني، ياأتي اأحيانًا مع �سديقه حممد 

خان والراحل اأحمد زكي«. 

الآن..  الو�سع  »اختلف  ب�سارة �ساحكا:  عّلق خري 

 »كرديت كارد«. 
ّ

اأ�سبح لدي

vv ملاذا مل تذهب اإىل ال�سينما التجارية؟

بعمل  ف��ي��ه  ب�����داأُت  ال����ذي  ال��وق��ت  يف   -

ترتنح،  اآن��ذاك  ال�سينما  كانت  امل�سل�سلت، 

بالن�سبة يل جديد.  امل�سل�سلت  وكان عامل 

فيه ده�سة اأحببُت اأن اأجربها..وكان هنالك 

اأجل  من  له  اأ�سعى  اأن  اأري��د  »رزق«  اأي�سا 

اأبنائي، فاأنا كنت رجل م�سوؤول عن عائلة، 

متطلبة..  ام��راأة  زوجتي  تكن  مل  واإن  حتى 

قبل ذلك كنُت اأخرج فيلما كل ثلث �سنني، 

اأجمع من  بالربح.. احلقيقة مل  وغر مهتم 

امل�سل�سلت  بينما  واح��داً،  جنيهًا  ال�سينما 

اأمنت يل ال�ستقرار املادي. 

vv ل تزال ال�سينما امل�ستقلة حكرا على املهرجانات، 

ومل تدخل حيز دور العر�ص بجراأة وقوة؟ 

اأعي  ولكني  العر�س،  دور  م�ستقبل  اأعرف  ل  اأنا   -

اأننا ندخل اإىل ع�رش مده�س، واأنا متفائل به.. اأفكر 

الآن ب�رشورة اأن توجد قناة عربية واحدة على الأقل 

اليوم،  اإىل  بدايتها  منذ  امل�ستقلة  الأف��لم  تعر�س 

قناة ل يكون اأكرب همها اأن تربح. متفائل بالتقنية 

مما  املثال،  �سبيل  على  اليوتيوب  مثل  من  احلديثة 

�سعبية،  كظاهرة  متوت  لن  ال�سينما  اأن  اإىل  يوؤ�رش 

فهنالك الآن اأنا�س ل يعرفون بع�سهم البع�س، ولكن 

الو�سائط  اأفلم بع�سهم البع�س عرب  يتفرجون على 

احلديثة.

ال�سيا�سية  ب��ال��ظ��روف  ترتبط  ل��لأ���س��ف  ال�سينما 

والثقافية، وباملفهوم الأخلقي ال�سيق الذي يدفع 

اأحدنا للت�ساوؤل »هي ال�سينما حلل ول حرام«. كما 

هو احلال يف وطننا العربي.. اأت�ساءل اأي�سا ملاذا ل 

حدث  كما  ال�سغرة،  الأحياء  يف  عر�س  دور  توجد 

جائزة  على  احلائز  »اأرت�ست«  فيلم  �ساهدت  عندما 

الأو�سكار يف اأحد الأحياء الب�سيطة.

خطر �صركات التوزيع

وقال الناقد م�سطفى املي�سناوي: رغم التفاوؤل الذي 

عرب عنه خري.. فاخلطر قائم من �رشكات التوزيع. 

اأربع �رشكات  لوجود  امل�ساألة  اأثرت هذه  يف م�رش 

ل  الفلم  اأن  هذا  معنى  والتوزيع،  العر�س  حتتكر 

جتد طريقها للم�ساهدة. 

هنالك  ق��ائ��ل:  ذل��ك  ح��ول  الرحبي  �سيف  وحت��دث 

واجلزائر  تون�س  ويف  املغرب  يف  �سينمائية  ظاهرة 

وقد  اأحيانًا،  فرن�سا  مع  امل�سرتك  بالإنتاج  مرتبطة 

حازت على جوائز مهمة، لكنها تفتقر اإىل الت�سويق 

املغاربية،  والبلدان  اجليد.. فهي تعر�س يف فرن�سا 

الظاهرة  هذه  عن  يعرف  ل  العربي  امل�ساهد  ولكن 

وو�سلت  وماآ�سيه  م�ساكله  تعالج  وهي  ال�سينمائية 

ة 
ّ
العاملي ال�سينما  م�ستويات  اىل  اإبداعي  كاجناز 

الكبرة.. للأ�سف حتى القنوات العربية املتخ�س�سة 

بال�سينما ل ت�ستقطب مثل هذه الأفلم. 

vv كثريا ما يروج باأن الأفام امل�ستقلة هي للنخب، 

هذه  حد  اأي  اإىل  للعامة..  هي  التجارية  والأف��ام 

الفكرة �سحيحة؟ 

- اأنا مع التنوع والتجاور، ولي�س مع نظام الهرم.. 

اإىل  التجارية  ال�سينما  تتوفر  اأن  اأمتنى  اآخر  مبعنى 

جوار امل�ستقلة، وكل يذهب اإىل ما يعجبه.. التجاور 

حقق التوازن داخل 
ُ
هو الغنى احلقيقي، وهو الذي ي

�سبيل  على  اأنا  املتنوعة.  احتياجاته  اأمام  الن�سان 
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اأق�سي حياتي  املثال اأحب تاركوف�سكي، ولكني لن 

كلها يف متابعته، فاأنا باملقابل اأحب اأي�سا جاكي 

�سان.. وكل منهما يقدم نوعا خمتلفا من ال�سينما. 

 منط فر�ص الذوق

هنالك  املي�سناوي:  م�سطفى  الناقد  قال  ذلك  وعن 

املهرجانات  للعامة..  واأخرى  للنخب،  توجه  اأفلم 

الناجحة  غر  الأفلم  لهذه  جمال  ُتعطي  امل�سهورة 

فيلم  ملمح  ر�سمت  هوليوود  �سينما  لأن  جتاريا، 

اجلمهور.. ولكن ميكن لأفلم النخب اأي�سا اأن تنجح 

اعجاب  ينال  اأن  جت��اري  لفيلم  وميكن  جت��اري��ا، 

النخب.. فيلم النخب موازنته غالبا منخف�سة، على 

ا�ستثمارات  تتطلب  التي  التجارية  الأف��لم  عك�س 

غر  فيلما  اأجد  ما  نادرا  ال�سينما  يف  جدا..  �سخمة 

اأمريكي يف امل�ستوى الأول للعامل، والفيلم الهندي، 

وال�سينما امل�رشية يف املنطقة العربية.. بالرغم من 

وجود اأفلم �سويدية وكورية وحتقق مداخيل جيدة 

اأثناء عر�سها يف بلدانها.

ب�سينما  يتعلق  ل  الأم��ر  قائل:  املي�سناوي  وتابع 

بهيمنة  يتعلق،  ما  بقدر  النخب  �سينما  اأو  التجارية 

منط فر�س الذوق.. كل بلد ميكنه اأن يخلق ا�ستثناء 

ت�ساهد  التي  فرن�سا  يف  احل��ال  هو  كما  ثقافيا.. 

الناطقة  ال��ب��ل��دان  يف  ي���وزع  فهو  ل��ذا  اأف��لم��ه��ا.. 

الفيلم،  حقوق  ت�سرتي  اأمريكا  اأحيانا  بالفرن�سية.. 

وتعيد ت�سويره، ليواكب الذائقة العاملية.

vv ما راأيك يف وجود اأكرث من مهرجان �سينمائي يف 

اخلليج، بالرغم من عدم وجود �سناعة �سينمائية 

قطر  مهرجانا يف  نرى  املنطقة..  لاآن يف  حقيقية 

اأخرى يف  وثاثة مهرجانات  ُعمان،  ومهرجانا يف 

دبي واأبوظبي ومهرجان اخلليج؟ 

البذخ  املهرجانات ومن  ن�سخر من كرثة  اأحيانا   -

 
ّ

لدي الوقت  نف�س  يف  ولكن  عليها..  �رشف 
ُ
ي ال��ذي 

وجهة نظر خمتلفة اأي�سا.. على �سبيل املثال هنالك 

اأوبرا.. فهل  الآن ولكن ل توجد  اأوبرا يف عمان  دار 

لأن  اإيجابيا،  اأراه  اأنا  �سلبي!،  الأمر  هذا  باأن  نقول 

و�سياأتي  ثقايف،  فعل  اأجل  من  �رشفت  النقود  هذه 

يوم نرى فيه عرو�سا اأوبرالية عمانية..

الوقت  اأي�سا كرثة املهرجانات ميكن مع   

واأي�سا  تن�سج..  لأن  ال�سينما  تدفع  اأن 

ظهرت  الم��ارات  يف  املثال..  �سبيل  على 

اأفلما  وقدمت  ال�سباب،  من  جمموعات 

ق�سرة، والآن انتقلوا من الأفلم الق�سرة 

اإىل الطويلة.. هذا الأمر مل يكن ميكن التكهن 

مع  ت��راف��ق  واإمن���ا  �سنوات،  ع�رش  قبل  ب��ه 

الأمر  وباملهرجانات..  بال�سينما  الهتمام 

يف المارات يبدو على عك�س دولة الكويت 

تراجعت..  ثم  اخلليج  رائدة يف  التي كانت 

هنالك  املوؤكد  »م��ن  املي�سناوي:  م�سطفى  وق��ال 

ولكن  الع�رش..  داخل  اإىل  املنطقة  لإدخال  حماولة 

للأ�سف الذهنية ل تزال كما هي... لذا ال�سينما ميكنها 

اأن ت�ساعد على ردم الهوة بني البنية الأ�سا�سية من 

حتديث ال�سوارع والتقنية العالية، وبني الأفكار من 

جهة اأخرى«. 
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\ ريجي�س دوبري:

v �مليديالوجيا: هي �الجتاهات قبل �لقيم..

v ميتلك �لكاتب طريقتني للتدخل فـي �ل�شوؤون �لعامة:

    �إما �أن يغ�شب �أو �أن يتمنى.. 
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ي�سعر ب�سورة طيبة؟«.  الذي  لينني  اىل  ترون   »كيف 

بخبث يف نظرته، و�سع ريجي�س دوبريه على املدفاأة 

ومن  الأحجام  كافة  من  ال�سموع،  من  دزينة  ن�سف 

متثال  الأك��م��ل  ال��وج��ه  على  حمققا  الأل����وان،  كافة 

ن�سفيا لثائر رو�سي. خ�سلة �سعر تنبثق من جمجمته 

الأوثان؟  تبقى من  يذوب. ماذا  �سمع  رائحة  املل�ساء. 

طالب  اجلديد؟  العامل  خلقها  التي  الأوث��ان  قيمة  ما 

ال�سابق  امل�ست�سار  )جيفارا(،  �سي  رفيق  املعلمني  دار 

مليرتان، اأجاب بطريقته يف كتابه اجلديد »حتريرات« 

عن  عبارة  وهو   ،)2010 عام  نهاية  جاليمار،  )دار 

»ميديوم«،  عن  �سدرت  التي  املقالت  من  جمموعة 

جملة– �ساميزدات )مطبوعة ذات توزيع حمدود( عن 

امليديالوجيا، هذا العلم الذي اأ�س�سه دوبري .

كاتب ومرتجم من م�رش 

ترجمة: �أحمد عثمان �ليز�بيث ليفي وكري�ستوف �أونو- ديت – بيو

ريجي�س دوبري:

�لعامل �جلديد لي�س عاملي

ل نغري �لعامل �أبد�ً �ذ� مل نن�سغل مبعرفته

ال�سيا�سة اأ�سبحت فرعًا م�ستقًل من فروع »عر�س البيزن�س« 



دوبريه  يعترب  ل  ال�سيا�سة،  فرو�س  من  �سافيا 

ر�سول ول ملعونا... عن العامل الذي ياأتي، يف�سل 

اأن يلهو عن اأن ي�سخط. 

مقالته الق�سرة، املنرة، ذات الحرتاق ال�رشيع، 

بالدعابة،  م�سلحة  ك���زوارق  الع�رش،  تت�سفح 

الأدب، الف�سول وفاحتة ل�سهية الأحياء. �رشاديب 

اللوفر يف ال�سل�سلة التلفازية »طوارئ«، مع�سكرات 

اىل  القامة  طوال  للن�ساء  تايلندية   – بورميه 

بول  اأن  نعرف  واره���ول«،  )اآن���دي(  »فاكتوري 

فالري تنباأ بابن لدن، اأن مالرو )اآندريه( كان 

�رشاع  ع�رش  يف  واأن،  لليكولوجية،  م�سادا 

الوثنية الذاتية، يتاأتى املبداأ الديكارتي معكو�سا 

وي�سبح »اأنا موجود، اذا اأنا اأفكر«.

عمل  يف  كاتب  يطقطق:  والعقل  ال�سيغ،  حتققت 

يدوي، وهو، ل ي�سم رائحة ال�سمع.

يف  كتابًا  اأربعني  حوايل  دوبريه  ريجي�س  األف 

بينها:  من  والفل�سفة  والأدب  وال�سيا�سة  الفكر 

يف  الفكرية  و»ال�سلطة  ال��ث��ورة«  يف  »ال��ث��ورة 

فرن�سا« و»نقد العقل ال�سيا�سي« و »حياة ال�سورة 

الفن« و »الدولة اجلذابة«،  اأجل  وموتها« و »من 

ومن اأ�سهر رواياته: »غر املرغوب به« .

حتمل  يافطة  بنايتك  اأ�سفل  نرى  اأن  نتوقع   vv

�سيغة »ريجي�ص دوبريه، ميديولوجي« . ما هي 

امليديالوجيا؟

- الثارة امليديالوجية ب�سيطة: الجتاهات قبل 

القيم. والعك�س هرجة.

كل  معيار  اأ�سبح  نف�سه،  وهو  قيمة،  املال   vv

�سيء، وطبقات العقل تخلت عن مكانها لطبقات 

كل  اأن  اأنف�سنا  يف  نقول  قراءتك،  مع  ال�سهرة: 

اأنك تنكر كل ما�سوية. �سيء  �سيء تا�سى. غري 

متناق�ص اىل حد ما، األي�ص كذلك؟

اأن  ال�سورة واملال، بحيث  الكت�ساح بوا�سطة   -

» عر�س البيزن�س » املعمم، من املمكن اأن ي�سف 

اأو يبكي. اأف�سل البت�سامة اجلانبية. ل اأ�سف اأي 

�سيء، اأ�سف ف�سويل. األحظ فقط اأن العامل اجلديد 

مل يعد عاملي. بدون اأن اأعمل على �سبطه، اأخترب 

بطيبة خاطر متابعة امل�رشحية ذات املائة ف�سل 

خمتلفة. الدعابة، اأدب الياأ�س، هل تعرفونهما؟

دينا�سور.  الكتاب  اأن  احلقيقة،   ! نف�سك  اأرح   vv

واأنت تعرف كيف ينتهي هذا ال�ساأن...

الكتاب  ودخل  هالته،  الكتاب  فقد  بالتاأكيد.   -

عاطفة  اىل  الرت��ك��ان  ب��دون  الظل،  منطقة  اىل 

احلايل،  الوقت  يف  موجودا،  تكون  اأن  جمعية. 

التي  الت�سوير  اآل��ة  اإنها  مرئيا.  تكون  اأن  اأي 

موقع  يف  نحن  وبعد  الجتماعية،  الروؤية  متنح 

للوظيفة.  بالن�سبة  للتاأثر، وحتى  بالن�سبة  طيب 

اأ�سبح ن�سق ابداع – ن�رش – و�سائط اعلمية اآلية 

تهنئة ذاتية تعمل يف دائرة مغلقة. بالن�سبة اىل 

لديهم  مذيعينا،  مغنينا،  ريا�سيينا،  ممثلينا، 

ال�رشعية. حينما يقف �ساركوزي اىل جانب رفيق 

درا�سته جوين، املدير، يهيمن جوين على ال�سورة. 

�ساركوزي  كتف  على  م��ب��الة  ب��ل  ي��ده  ي�سع 

ال�سيا�سة  اأ�سبحت  ال�سابق(.  الفرن�سي  )الرئي�س 

البيزن�س«. مثل  فرعا م�ستقل من فروع »عر�س 

�سيء، وكرة  بالن�سبة لأي  اأو ما يجرى  الفل�سفة، 

ويختلفان  علنية  النقائ�س  يف  �سبيهان  القدم. 

للكلمات.  بالن�سبة  �سئ  وقت  اخل�سو�سيات.  يف 

من   .)1(  »! البائ�س  اخلنزير  اأيها  داهية،  »يف 

العلم  يزدرد  اأم  من  بدل  الكلمات  تذوق  يحب 

�سوف يحيا، بعيدا عن »اأف�سل املبيعات«، خارج 

يف  رمبا  �سوامع،  اأو  نائية  جزر  يف  املناف�سة، 

اأن  بيد  الوقت.  مع  تختف  مل  اذا  كبرة  مدار�س 

ما  الغرب  يف  هوجو،  فيكتور  اآل  اأو  فولتر  اآل 

املثقف  يعد  مل  تقنيا.  مذمومون  ال�سناعي،  بعد 

الكل�سيكي من الناحية الوظيفية حا�رشا.

vv ما هو تعريفه؟

املثقف  ل��دى  وال��ف��ن��ان،  ال��ع��امل  - على خ��لف 

جمرى  حول  اخلا�س  راأيه  يكون  موؤثر.  م�رشوع 
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الأ�سياء جماهريا، يعمل على التحكم يف العقول. 

يف هذا ال�ساأن، انه الوريث الدنيوي للمب�رش. اليوم، 

اأ�سبح  الجتماعي  التاأثر  ثمن  اأن  امل��وؤمل  من 

بال�سعارات،  التجوال  ال�����رشوري  من  باهظا. 

عودة  نرى  واأي�سا  اجلماهري.  باملعنى  ودوما 

الأديب والباحث باملعنى الل �سيا�سي للكلمة.

vv اأنت ل �سيا�سي، �سيء جديد...

اأو انعكا�س حول  اأي م�رشوع تاأثر  - لي�س لدي 

جمرى الأ�سياء. ايجاد الزاوية ال�سحيحة يكفيني. 

 )Autopropulse( اليوم، ميتلك الكاتب املدفوع ذاتيا

اأن  اما  العامة:  ال�سوؤون  يف  للتدخل  طريقتني 

يغ�سب اأو اأن يتمنى. الفل�سفة ينتجون من �سخط 

اليقاع اليومي، م�سرين اىل البورجوازي الطيب 

�رشير النهار – التوتاليتاري، الفا�س�ست�سي، الخ. 

اأف�سل النوع الواعد، الذي يثبت لنا نقطة النهاية 

لبلوغها. انهم اأقل �سوقية واأكرث احلاحا، بيد اأنني 

ل�ست كذلك. ل اأملك اأي حل يف »جيبي«.

vv رمبا اأنك اأعددت حداد ما اأ�سميته »الخفاقات 

التقدم  ال�سيا�سة،  مبعنى  الثاثة«،  املوؤثرة 

باحلكم  ولكن،  املارك�سية.  وبو�سوح،  والتاريخ، 

حالة  لي�ست  هذه  )اآلن(،  باديو  جناح  ح�سبما 

جميع العامل.

- يف عام 1844، فكر مارك�س باأنه من اللزم 

 ،2010 يف  لتغيره.  العامل  تف�سر  عن  الكف 

تتجه املارك�سية اىل الطريق املقابل. ترتقي فوق 

النقي  الهواء  تتنف�س  كي  الفل�سفية  الرتفاعات 

مارك�س  اىل  وفية  امليديالوجيا  تظل  للمفهوم. 

الفكرة  ادراج  بو�سائط  تن�سغل  اأنها  مبا  الكبر 

ل  امللمو�س.  التج�سد  وو�سائط  طرق  الواقع،  يف 

مل  اذا  مبعرفته،  نن�سغل  مل  اذا  اأب��دا  العامل  نغر 

والتقنية.  اجليوغرافيا  بالدميوغرافيا،  منزجه 

اأنا،  ريا�سي.  اأفلطوين،  باديو  املقرب  �سديقي 

اأحاذي زهر الربيع. اأكرث توا�سعا. ل اأعتقد كثرا 

التف�سيلت،  يف  اأحتقق  اجلميلة،  بال�سموليات 

من  قربي  مبدى  اأ�سعر  لذا  الومي�س.  ال�سذرات، 

فالرت بنيامني. 

الو�سف،  هذا  ح�سب  املثقف،  دور  يتمثل  ل   vv

يف انتاج املعقولية، يف تعرية امللهاة، كما قال 

بلزاك؟

- اأظن اأنني اأجنزت عملي ملا اأنرت مناطق الظل، 

كما الدين، املرتبطة بحقول، تفرت�س اأدوات فهم، 

على وجه العموم لكي نف�رش ملاذا هذا ل 

يعمل وملاذا لن يعمل ب�سورة طيبة يف 

الغد. بيد اأنني ل اأ�ستدعي اأحدا اىل التغر. 

بني الربج العاجي و�سباق ال�رشعة خلف 

ثالثا،  طريقا  اأج��د  اأن  اأمتنى  ال��راه��ن، 

اأطلق عليه التحرر اأو نظرة غر مبا�رشة. 

غر  ال�سيا�سي،  بالفرو�س  م�سابا  ل�ست 

اأنني اأحفظ نزعة اجلمعي: اأحب ال�رشيط 

الفدائي.  التواطوؤ،  املجلة،  ال�سينمائي، 

علمة الي�سار. ل ت�ستعاد ثانية.

اأو  األح عليك: تهكمي  اأن  ا�سمح لنا   vv

ع�رس  من  مررنا  اأننا  لحظت  حنيني؟ 

ع�رس  اىل  العليا  املعلمني  مدر�سة 

احلقيقة،  لادارة. يف  الوطنية  املدر�سة 

اأو  للتجارة،  العليا  املدر�سة  وجلنا 

�سكول«.  بيزن�ص  »ه��ارف��ارد  باحلري 

لي�ص هناك جمال للفرح...

نفقد  العامل.  نهاية  لي�س  عامل  نهاية   -

كثرا  ونكت�سب  العميقة،  املعرفة  م��ن  �سيئا 

اأن  بينما  اللتيني–الغريقي  اختفى  منها. 

المن�ساخ )Avatar( حتقق. خرافة رائعة، تلك التي 

العجرفة  ادان��ة  اللحظة:  من  ال�����رشوري  تقول 

التقنية، حلم ناعم، ان�سهار مع الطبيعة، العودة 

اأن  يت�سح  ب��امل��رور،  ���س��يء.  ك��ل  الأ���س��ول،  اىل 

المرباطورية الأمريكية لها اأيام جميلة قبالتها، 

على  ق��ادرة  كوكبية،  رواي��ة  حتقيق  من  تتمكن 

�سمنها  وم��ن  ال��دول،  كافة  اأجيال  كافة  مل�س 
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م�ستغل  العامل  عن  تكلم  الكامرون)2(  ال�سني. 

تقنية ثلثية الأبعاد مثلما فعلها فيكتور هوجو 

مع »البوؤ�ساء«.

vv ملاذا اهتم اأبناء التكتات ال�سكانية احلديثة 

ال�سمانية)3(،  عن  �سيئا  يعرفون  ل  الذين   -

بفيلم   - ل�سجرة  اأثر  اأي  اختفى  اأحيائهم  ويف 

»امن�ساخ«؟

يدويا،  بالتحديث  قمت  كلما  متوازن:  �سوؤال   -

القدمية  الأن�����س��اق  اىل  احتجت  كلما 

تتمو�سع  القوتني  هاتني  وعلى  ذهنيا. 

املوجة اليكولوجية الكبرة. يف »وادي 

تقليد  ال�سمانيون.  يزيد  ال�سليكون« 

القدمي، هو ما يقبع خلفنا، ولكنه اأمامنا.

القدمي«  »تقليد  األفاظك،  ح�سبما   vv

لي�ص دائما حمقرا. البحث عن الأ�سول، 

قمت به اأي�سا يف هذه الثورة التي طاملا 

اأحببتها...

لينني  اأراد  الأج�ساد.  اأنها بعث  - ثورة، 

الكومونة،  من  اأف�سل  �سيئا  يحقق  اأن 

الكومونيون مثل اأبناء الثمانية واأربعني، 

انتفا�سة عام 1848 )كومونة باري�س( 

تقلد ثورة عام 1789 )الثورة الفرن�سية(، �سان–

جو�ست يزاحم �سباتر، نائب القائد ماركو�س يحلم 

بزاباتا. املحررون بكل حنني، فرحون باحلا�رش 

ول يحلمون اإل بالتحديث، حمافظون. الثوريون، 

يف  ي�ساركون  ل  لأنهم  احلظ  ميتلكون  من  هم 

الأمر والزمن لي�س زمنهم.

يتبدل  الذي مل  احلنني  من  ب�سيء  احتفظت   vv

بعد جتاه هذه الع�سيقة العجوز...

روب�سبير،  اأو  لينني  ح�سبما  الثورات،  ع�رش   -

وىل زمنه. ل اأعرف ان كان الأمر طيبا بالن�سبة 

الفل�سفة،  لدى  واح��دة  لي�ست  وهي  للن�سانية، 

انت�سار  جوهرها  يف  فاأن  ثورة،  هناك  اأن  ومبا 

 ،1789 ثورة  ثوري  اأحد  قال  كما  الفعل.  فكرة 

�سنة  األفي  ميثاق  هناك  علمتنا.  لي�ست  الثورة 

بني الفل�سفة وفكرة الثورة، للتمييز بني الثورة 

الهياج  ا�ستدللية،  الثورة  ال�سعبي.  الهياج  اأو 

ال�سعبي عميق. ولذا ينتهي �ساأن الثوار �سيئا حتت 

الثورات.

هل  اأي�سا.  واجلغرافيا  يثاأر،  التاريخ  ولكن   vv

تعتقد اأن املارك�سية العاملية اأخفقت يف التج�سد 

والقومية.  املحلية  والتواريخ  الوقائع  داخل 

»حرب ع�سابات �سي )جيفارا( اأخفقت لأنها مل 

تكن قبل كولومبية)4(«، كما كتبت... 

النكا،  اأ���س��ل  ه��و  بوليفيا،  يف  ال��رادي��ك��ايل   -

الطيبني،  للتقدمييني  بالن�سبة  كوي�سوا.  اأو  اآميارا 

النغرا�س يف فرتات طويلة لي�س م�سكلتنا. كانت 

عرب  اإليها  انت�سبنا  التي  الكربى  الأهلية  العودة 

فرد مثل ايفو مورالي�س ثاأر الذاكرة على الطاولة 

كافة  كانت  الغربية.  للم�ستقبلية  امل�ستديرة 

بالن�سال  ماو  بداأ  قومية.  ال�سرتاكية  الثورات 

بلدهم  لأن  قوية؟  طالبان  ملاذا  اليابان.  �سد 

حمتلة من غرباء. ل نربح اأبدا �سد احل�سارة.

عام  يف  �رسحت  هكذا   ! انتهت  ال�سيوعية،   vv

1984. امل�ساألة التي بقيت، ال�سام. ونحن فيه.

اأن  ذك��رت  وكنت  م�سموعا.  يكن  مل  وقتذاك،   -

املدينة،  من  واإمنا  الريف،  من  ياأتي  لن  الت�سدد 

من خلل انحراف العلوم والتقنية. مع كل تقدم، 

هناك تاأخر. حينما تفقدان �سخ�سيتكما بالأرقام 

اأجدادكما.  اىل  بالنظر  والآلت، جتدا علماتكما 

ال�سيء الوحيد الذي مل يحطمه الغرب يف ال�رشق، 

ال�سلم – انظرا اىل اجلزائر، العراق، اأفغان�ستان. 

ي�ستويل  اأن  امل�ستعمر  ي�ستطيع  ل  ال��ذي  ال�سيء 

الروزنامة،  اللغة،  امللب�س،  الأكل،  طريقة  عليه، 

النواة ال�سلبة. انه حاجز هوية.

فوكوياما  غرب  عن  بعيدون  اأننا  يتبقى   vv

املنت�رس.

املنتج املحلي اخلام  ! يف 2025،  الأمر  - نعم 
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املتحدة  ال��ولي��ات  منتج  �سيتجاوز  لل�سني 

المريكية اخلام، والباقي ل يذكر. تتمثل امل�سكلة 

يف تل�سي اأوروبا كبديل. اأنظرا اىل »الأوبامانيا« 

يف اأقاليمنا. جعل مواطن اأمريكي اأوروبيا طيبا 

يك�سف عن فقدان غر م�سبق للمعنى التاريخي. 

واجلغرايف اأي�سا. نع�سق بطي�س. يقال اأن حتقيق 

زرقاء.  زهرة  �سوى  الأمر  يعد  ل  كعجوز  اأوروبا 

فيما  ج��ذاب،  كاأمر  المريكي  العم  اىل  تنظر 

اآ�سيا  الأ�سياء:  اىل هناك، حيث مت�سي  ينظر هو 

والبا�سيفيك. 

له  يعد  مل  ي�سار  ميني/  الف�سل  اأن  تقول   vv

الأوىل  موؤثراتك  بني  منجذب  اأن��ت  معنى.  اأي 

وو�سوحك؟

�سو�سيولوجي  اأنه  غر  موجودا،  الف�سل  يظل   -

اأو فولكلوري، باملعنى احلقيقي للكلمة. بالن�سبة 

للأفكار والقيم، �ستعرفون . منذ 1789 اىل 1968 

)ثورة مايو الطلبية(، ع�سنا التاريخ كما الهوى، 

يف الرومان�سية ال�سيا�سية. ها قد عدنا اىل الطبيعة 

واىل املخاوف املا�سوية الكربى. �سيعاين الي�سار 

من العي�س حتت هذا العتقاد باحلركة ال�سيا�سية 

�سندوق  مدير  عليه  �سيكون  ماذا  �سامية.  كتتمة 

النقد الدويل )ال�سابق(، يف مقره بنيويورك، عندما 

ي�سبح جنم الي�سار الفرن�سي؟ قبل ع�رشين عاما، 

نعرف الرجل املنتمي اىل اليمني من ربطة عنقه، 

اليوم،  الدقيقة.  �سعره  وحلقة  قمي�سه  ع��روة 

موحد.  زي  اأيام  الثلثة  وذقن  وير«  »الكاجوال 

ي�ساري،  كمحافظ  ت�سنيفي  ت�ستطيعان  كيف 

من  ديجويل  وحتى  عجوز،  ثالثي  عامل  منا�سل 

الي�سار املتطرف. ل يهمني.

فران�سوا  كما  ن�ستنتج،  اأن  ال��ازم  من  هل   vv

ب�سدد  اأنت  هل  الأثرياء؟  حتب  ل  اأنك  هولند، 

و�سف اأعداء ال�سعب اجلدد؟

- يف بادئ الأمر، مل اأ�ستعمل البتة هذه املفردة. 

الت�سوير،  اآخ���ر:  �سيء  ع��ن  يتكلم  كتابي  ث��م، 

املو�سيقى، ال�سينما. مار�سيل برو�ست وكني لوت�س. 

بالن�سبة للباقي، نعم، ح�سا�سيتي تقف اىل جانب 

هاييتي،  اأه��ايل  املحتلني،  ال�سعفاء،  الغرباء، 

الفل�سطينيني، اللتينو�س. حتى وان عرفت مقدرة 

م�سطهدين.  اىل  يتحولوا  اأن  اىل  امل�سطهدين 

وهذه  ممتازون.  �سجانون  القدماء  امل�ساجني 

لي�ست حجة لكي نرتكهم يتعفنون.

vv يف النتظار، ترى اىل اأن الي�سار ممل 

�سادما، خمتل،  �سيء  كل  يكون  حينما 

لريي�ص،  عن  بالكام  اليمني.  من  قادم 

كتبت: »ف�سيلته تلت�سق باجللد«.

هو  ال��ف��ن،  جم��ال  يف  الي�سار،  �سلل   -

حد  اىل  مبدع  املثايل  الأن��ا  الأخ���لق. 

النزعة  من  �سيئا  اليمني  ي�ستلزم  قليل. 

الكلبية حتى يت�رشف بحرية. تتملكني 

اللذة عندما اأقراأ يوميات موران، البذيئة 

ل  التي  لري�س،  يوميات  مثل  �سيا�سيا، 

ت�سوبها �سائبة اأخلقية.

vv تخيل اأننا ل�سنا مبعوثي جملة »لو 

بك  معجبون  مراهقون  وامن��ا  ب��وان«، 

قدما لتمدهما بن�سيحة...

- ل اأملك فتاحة عاملية، وامنا �ساأقول لهما ما قلته. 

حققا  وحدكما،  لكما  قدرتكما  على  احلفاظ  لأجل 

كلما  الكتب:  واقرءا  حدودكما  من  اأخرجا  التاريخ، 

�سيطرمتا على الكلمات، �سوف تتمتعان بال�سور.

الهوام�ص

j   Entretien avec Regis Debray , Le monde nouveau n 
est pas le mien , In: Le point , Nr 1955 .

يف  م�سافحته،  ال�سباب  اأحد  رف�س  ملا  فرن�سا،  رئي�س  �ساركوزي،  قالها  جملة   )1(

�سرتا�سبورج بعد فوزه يف النتخابات الرئا�سية الأخرة، يف عام 2006 . )املرتجم( 

)2( جيم�س كامرون، خمرج فيلم »امن�ساخ« Avatar . )املرتجم(.

)3( ال�سمانية، عبادة الطبيعة والقوى اخلفية يف اآ�سيا الو�سطى. )املرتجم(

)4( اأي ما قبل كري�ستوفر كولومب�س )1451– 1506(. )املرتجم(  
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» فوق خ�سبة امل�رسح كر�سي فييني الطراز، وعليه حو�ض ماء. بالقرب من الكر�سي، 

وعلى الأر�ض، قوارب �سغرية من الورق. بعيداً عن املتفرجني، طاولة بغطاء نا�سع 

الزجاجة  الأحمر....  النبيذ  من  وزجاجة  �سجائر،  منف�سة  الطاولة  فوق   . البيا�ض 

مفتوحة. بالقرب من الزجاجة كاأ�ض، ويف الكاأ�ض بع�ض النبيذ...�سيجارة واحدة، 

و�سدادة من الفلني، وعلبة ثقاب. كّل هذه الأ�سياء ل يراها املتفرج، لأنها مغطاة 

مبنديل اأبي�ض من�ّسى....املنديل مكوي يف اأربع طّيات. بالقرب من الطاولة كر�سي 

، ويف العمق كر�سي من نف�ض الطراز. كل �سيء يبدو يف غاية النظافة. 
ّ
فييني

كاتب وم�رسحي من �سورية

ترجمة: �ضيف اهلل مـراد

البوارج)](

 يفجيني غري�ضكوفيت�س

] كتبت )البوارج »م�رسحية للن�ساء«( عام 1999 وقدمت للم�رسح لأول مرة يف مو�سكو 2001. 



عاديًا  قمي�سًا  يرتدي  رج��ل  امل�رسح  خ�سبة  ف��وق 

نا�سع البيا�ض، و�رسواًل اأ�سود اللون، وينتعل حذاء 

على  جال�ض  الرجل  به.  واملعتنى  اجليد،  النوع  من 

الكر�سي البعيد عن املتفرجني«.

عليه  الذي  الكر�سي  من  يتقدم  مكانه.  من  )ينه�ض 

حو�ض املاء(

منذ �سنوات ... ل اأذكر متى بالتحديد...  اأذكر، فقط، 

اأن الطق�ض كان بارداً جداً، واأنني دخلت حماًل لبيع 

كان  الطق�ض  ولأن  وقت،  لدّي  لأن  دخلت،  الكتب... 

العادة،  وكما  املحل،  داخل  هناك،  الربودة...  �سديد 

تن�سى حني روؤيتك للكتب ما الذي كنت تريد �رساءه...

ال�سفحات... يف  تقّلب  الكتب،  رفوف  حماذيًا  ت�سري 

يف ذلك اليوم، مل اأكن اأنوي �رساء �سيء. 

وكان  جميل،  كتاب  على  وقعت...وقعت  ولكنني   

على الغالف �سورة لبارجة حربية عمالقة..بارجة 

رمادية، تكاد اأن تكون �ساحبة اللون، مزودة مبدافع 

�سخمة، ومدخنتني، و�ساريتني...ملاذا ا�سرتيت ذلك 

الذي كنت  ذلك؟ وما  الكتاب؟ وما كان مرادي من 

اأريد معرفته؟ مل اأكن اأعتزم ال�رساء... لكنني ا�سرتيت 

وال�سالم.

ادات 
ّ
ال��ط��ر ع��ن  الكثري  وق���راأت  ا�سرتيت،  ق��د  كنت 

يف  �ساركت  التي  املدرعة  ال�سفن  وع��ن  البحرية، 

اأنني  اأتخّيل  �رست  حتى  الأوىل،  العاملية  احلرب 

وال��ب��وارج  امل��اج��دات،  ال�سفن  تلك  اأ�سماء  اأع���رف 

يكن  مل  التي  ال�سفن  اأرقام  اأعرف  الرائعات...واأنني 

اأ�سماء الذين �ساركوا يف هذه  لها ت�سميات، واأعرف 

املعارك، من قادة و�سباط وعنا�رس.

من  كل  يف  الهاّمة،  البحرية  املتاحف  زرت  ولقد 

املدافع،  م�ساهدة  اأمكنني  حيث  واأملانيا،  اإنكلرتا 

الع�سكري...  البحارة، ولبا�سهم  واملج�سمات، و�سور 

مل يكن هناك �رسورة لزمة ل�رساء الكتاب.

)فرتة �سمت(

هو  والكتب،  املتاحف  تلك  يف  ده�ستي،  اأث��ار  ما 

ول  املتاحف،  هذه  يزرن  ل  الن�ساء  باأن  اكت�سايف 

دخلن  ما  واإذا  يلم�سنها.  ول  بل  الكتب،  تلك  يقراأن 

برفقة  �سجرات  ن�ساء  اإم��ا  فهن،  ي��وم��ًا،  املتحف 

من  زم��رة  على  م�رسفات  معلمات  اأو  اأزواج��ه��ن، 

التالميذ امل�ساغبني.

ملاذا ل تقراأ الن�ساء هذه الكتب؟ مع اأنه لي�ض مكتوبًا 

وهي  بقراءتها«،  للن�ساء  ي�سمح  »ل   : غالفها  على 

�سهلة املنال، ولغتها اأقل تعقيداً من الكتب الرخي�سة 

التي تتناول،على �سبيل املثال، �سيكولوجيا الرجل. 

�سيكولوجيا  عن  الكتب  وتقراأ  ت�سرتي  الن�ساء  اأجل، 

الرجل. مع اأن ما هو مكتوب فيها، يبدو كما لو اأنه  

املفرت�سة،  احليوانات  اأن��واع  من  نوع  عن  يتحدث 

الف�ساء، ويت�رسفون  اأو عن رجال هبطوا من عامل 

بطريقة غريبة. الن�ساء ل يقراأن عن ال�سفن...

عن  تتحدث  التي  الكتب  ه��ذه  يف  ح��ال،  كل  على 

ال�سفن والبحارة، �سوف تعرث على معلومات ل ميكن 

العثور عليها يف اأي جمال اآخر...ل يف الرواية، ول 

اأحدثكم،  اأن  اأريد  املعلومات  هذه  وعن  غريها.  يف 

هذه  يف  ال�سيء...  بع�ض  نف�سي  عن  اأحتدث  و�سوف 

الرجال، وعن خيالتهم،  اأحالم  اأحاديث عن  الكتب 

ل  التي  الرجال  ملواقف  و�سجل  �سموخهم...  وعن 

الرجال،  مل�رسع  �سجل  �سيئًا.  الن�ساء  عنها  تعرف 

احلقائق  بع�ض  املعارك...وهناك  يف  و�سقوطهم 

الدقيقة عن غرق ال�سفن، واأعداد القتلى ، من ال�سباط 

والعنا�رس.

لو قراأت الن�ساء هذه الكتب، حل�سلن على خري وفري، 

وكّن نظرن اإلينا ، نحن الرجال، بتفاوؤل اأكرب... عندما 

الكتب،  هذه  من  ما  �سيئًا  زوجتي  على  اأق�ض  بداأت 

البيت.  يف  لل�سفن  مت�سع  يوجد  ل  اأنه  فوراً،  اأدركت 

اأو  تعرفها...  امراأة  على  تق�ّض  اأن  اأحببت  لو  وحتى 

تعا�رسها...لن حت�سل على نتيجة... ثم، ماذا �سيقلن 

عنك؟

من  �سغرياً  مركبًا  الأر�ض  على  من  ياأخذ  )ينحني. 

الورق(
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اأ�سلوب �سخيف ومبتذل، ولكن، مهما  اأن هذا  اأعرف 

كانت تلك ال�سفن كبرية، فهي )ي�سري بيده نحو الأعلى 

املراكب  ف�ستبدو مثل هذه  اأو عظمت،  دون حتديد(  

من  و�سذاجة  �سعفًا  اأكرث  �سيء  هناك  هل  الورقية. 

واملعجزات  احلديدية،  الغيالن  اإن  الورقي؟  املركب 

التقنية، التي تعود اإىل مائة عام، �سوف تبدو هكذا 

)ي�سري اإىل املركب الورقي( �سخيفة ومبتذلة.

)ي�سع مركبًا ورقيًا يف احلو�ض(

واأريد اأن اأ�سيف، اإىل اأن الن�ض اإن�سائي، وفيه جماز، 

من  لأنه  كبرياً،  الإن�سائني  عدد  يبدو  لهذا،  و  ورمز. 

املمتع اإنتاج مثل هذه الن�سو�ض، اإذ يخّيل اإليك اأنك 

تتحدث عن اأ�سياء هامة، واأنك جتيد ال�سنعة الأدبية. 

بالنتهاء  الأ�سح،   ، بالبدء  يل  ا�سمحوا  اخلتام،  يف 

من هذه املقدمة. 

)�سمت. ب�سوت خمتلف قلياًل(

ذات يوم، واأنا مبحر على ظهر ال�سفينة، اأ�ساهد الثلج 

وهو يت�ساقط يف البحر، انتابني اإح�سا�ض غريب مما 

اأثار قلقي، ثم  الذي  الفور، ما  اأدرك على  راأيت، ومل 

يت�ساقط  كان  الذي  الثلج  على  حزنت  لقد  اأدرك��ت. 

ندفًا كبرية، ويختفي على الفور. مل يكن لديه فر�سة 

ال�سارع  اأدمي  فوق  ميعة  اإىل  التحول  اأو  للذوبان، 

ال�سفلتي. كان يت�ساقط يف البحر، ويختفي بب�ساطة.

هذا  ي�ساهد  قبل...مل  من  املنظر  هذا  اأحد  ي�ساهد  مل 

الثلجية  الندف  الثلجي، وهذه املاليني من  الهطول 

الهاطلة يف م�سارات غريبة. كان الثلج يذوب فوراً، 

البقاء  من  متكنت  الندف  بع�ض  اأح��د.  ل  اأج��ل  من 

قلياًل على ظهر ال�سفينة، تنتظر ثانية، ثم تذوب فوق 

اأكتاف وهامات الواقفني على ظهر ال�سفينة...اأق�سد، 

فوق اأكتافنا وهاماتنا.

)يبتعد عن احلو�ض(

ا�سطف   1897 عام  من  حزيران  )يونيو(   26 يف 

الأ�سطول الربيطاين املوؤلف من 165 �سفينة، ملقيًا 

مرا�سيه بالقرب من »�سبيد هيد« يف اخلليج ما بني 

جزيرتي »وايت« و »بورت �سموث«.

اإذ مل تكن هناك دولة يف العامل  كان املنظر رائعًا، 

كان  الربيطاين.  الأ�سطول  مثل  قويًا  اأ�سطوًل  متتلك 

ال�سفن  مب�ساهدة  اأنظارهم  ميّتعون  الربيطانيون 

ي�ستحق  املنظر  ك��ان  بالفعل،  الياب�سة.  ف��وق  من 

امل�ساهدة...ال�سفن كبرية وجميلة، بجوانبها ال�سوداء 

�سفراء  مداخن  البيا�ض.  نا�سعة  وطوابقها  اللون، 

الروعة  غاية  يف  البحارة  و  اقة، 
ّ
بر واأعالم  عاجية، 

والو�سامة واجلمال. 

على  من  مبنظارها  العر�ض  مرا�سم  امللكة  تابعت 

قمة  يف  وكانت  »واي��ت«  جزيرة  قي  الق�رس  �رسفة 

ال�سعادة. اأما اأمري »ويلز« فكان ي�ساهد العر�ض من 

ال�سعادة...اأما  مثلها، يف منتهى  فوق يخته، وكان، 

ب�سيحات  عارمة  ن�سوة  يف  يهتف  فكان  اجلمهور، 

الإعجاب.. وال�سفن تر�سل بدورها التحيات، والأعالم 

ترفرف خافقات.

حربية  �سفينة   165 هناك  اأن  �سعادتهم،  يف  وزاد 

هذا  واأن  واملحيطات،  البحار  عباب  متخر  اأخ��رى 

العر�ض كان يقت�رس فقط على ن�سف الأ�سطول.

كانت ال�سفن تزدهي باألوانها واأحجامها، ومل يجل 

يف خاطرها اأنها �ستدخل يف معركة...ثم ، من يجروؤ 

على التفكري مبهاجمة اأ�سطول بهذا احلجم؟ ل اأحد. 

التي  الرائعة،  ال�سفن  هذه  تتحول  �سنوات  ع�رس  بعد 

اإىل  العر�ض،  يوم  يف   1897 عام  اجلمهور  اأ�سعدت 

اأ�سالء معدنية، ثم ت�سهر، ويعاد ت�سكيلها من جديد.

يف عام 1905 يبداأ العمل يف حو�ض »ميناء بورت 

اأ�سطول  ع��داد  يف  �ستدخل  �سفينة  لبناء  �سموث« 

�ساحبة اجلاللة، وتنال ا�سم »البارجة«. 

)ت�سدح مو�سيقى منذرة(

)ب�سوت مرتفع(

هذه املو�سيقى �رسورية للتاأكيد على اأهمية اخلرب، 

ولكي ي�سبح مفهومًا، اأنني �رست قريبًا من ال�سيء 

املهم. اإنها منذرة ومتوترة، لأن احلديث �سيكون عن 

ال�سفن واحلرب. لو كنا اأمام جت�سيد م�رسحي حقيقي، 
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الأو�ساع  واتخذت  الفور،  على  ال�سخ�سيات  لظهرت 

املوؤثرة واملعرّبة، وكان العر�ض قد بداأ بالفعل. لكن 

العر�ض هنا غري موجود، فاأنا موجود هنا لوحدي، 

ولقد �سعرت، لوهلة، باأن املو�سيقى �رسورية هنا.

)ينخف�ض �سوت املو�سيقى(

والآن ، �ساأقدم بع�ض الأرقام واحلقائق الهامة، التي 

املتاحف.  وزي��ارة  الكتب  قراءة  من  عليها  ح�سلت 

�سوف اأقدمها، واأحاول اأن اأ�رسح واأف�رّس، ملاذا اأعمل 

على تقدميها لكم. بب�ساطة، لقد تركت هذه احلقائق 

 
ّ
علي بحيث �سعبت  نف�سي،  كبرياً يف  اأثراً  والأرق��ام 

حياتي، ومل اأعد اأعرف، ماذا اأنا فاعل...

)يتال�سى �سوت املو�سيقى(

)�سمت(

  مّت النتهاء من بناء البارجة يف �سنة ويوم....ويا 

كيف  بالعموم،  لكم؟  اأ�سفها  كيف  بارجة!  من  لها 

على  واحد،  ليوم  ول  يتواجد،  مل  ملن  �سفينة  اأ�سف 

ظهرها، وبالتحديد، على ظهر بارجة حربية.

لقد كانت مده�سة حقًا! لقد كانت الأكرث تعقيداً من 

يف  كلفة  والأكرث  حتديثًا،  والأكرث  الفنية،  الناحية 

لكل  ورمبا،  الزمان،  لذلك  بالن�سبة  طبعًا،  التاريخ، 

من  �سيكون  ت�سّوروا...ل،  عجيبة،  الأزمان...عمارة 

ال�سعب و�سفها.

ارتفاعها  �سبيل املثال ل احل�رس، كان  فقط، وعلى 

العمائر  ع��دا  ما  طوابق،  بخم�سة  بناية  من  اأعلى 

واملداخن وال�سواري. كان وزن املدفع الواحد اأكرب 

من جميع مدافع ال�سفينة »فكتوريا« التي ترفع علم 

الأدمريال »نيل�سون«. وكان ميكن ملدفعها من عيار 

12  بو�سة رمي قذائفه من زنة 390 كيلو جراما 

اإىل م�سافة تتجاوز 30 كيلو مرتاً. هل تت�سورن اأية 

اأحد  اإىل  دخلتم  اأنكم  لو  م�سكلة!  ل  طيب،  قذائف؟! 

الفندق  يف  املوجود  امل�سعد  اإىل  اأق�سد،  امل�ساعد، 

عبارة  العادة،  هي  كما  جتدون،  فاإنكم  البناية،  اأو 

مكتوبة بالقرب من كب�سة الزر : احلمولة 300 كيلو 

زنتها  القذيفة  فقط.  اأربعة  الأ�سخا�ض  وعدد  جرام، 

اإىل م�سافة 30 كيلو مرتا،  300 كيلو جرام، وتطري 

احلمم  بهذه  ت�ستطيع  لأنها  املجدي،  املدى  هو  هذا 

النارية اأن ت�سل اإىل اأبعد من ذلك. 

معه  فتتحرك  الرتو�ض،  يدّور  العمالق  املحرك  كان 

التي تزن 500 طن، وذلك بخّفة  العمالقة،  الأبراج 

يف  �سابحًا  يطفو  كان  ال�سيء  هذا  كل  واإن�سياب. 

اإحدى  ال�ساعة. يف  كلم مرت يف  وب�رسعة 40  املاء، 

البارجة  اأبحرت  بالوقود،  تزودت  اأن  وبعد  املرات، 

اإىل م�سافة 1200 كيلو مرت.  تبحر، وترمي، وتاأوي 

يقود  ع��ادي،  لرجل  قيادها  وت�سلم  النا�ض،  مئات 

دفتها ب�سهولة وي�رس.

يا لها من �سفينة رائعة! �سوف تبقى اإىل يومنا هذا 

مده�سة ورائعة،  فال�سفينة هي ال�سفينة.

لكن من الطرف الآخر، ما الذي يح�سل بعد النتهاء 

وكيف  بها،  �سيفعلون  م��اذا  ال�سفينة؟  بناء  م��ن 

�سي�ستفيدون منها؟ اإنها، بالطبع، مل ت�سنع للعر�ض 

وال�ستعرا�ض، بل ل�سيء اآخر، فما هو ؟

لكنها  بعيدة،  م�سافات  اإىل  ترمي  كانت  اأنها  مع 

والأج��ه��زة  والال�سلكي  ب��ال��رادار  م���زودة  تكن  مل 

موجودة  تكن  مل  التجهيزات  هذه  لأن  الألكرتونية، 

احلديثة  ال�سفينة  ه��ذه  اأعلى  يف  يقف  ك��ان  بعد. 

ك�ّساف... بحار  الزمان،  غابر  يف  وكما  واملتطّورة، 

ال�سارية،  اأعلى  يف  يقف  الذي  البحار  ذلك  واأعني، 

اإىل  يرى  يكن  مل  بالتاأكيد،  وال��ذي،  الأف��ق،  يراقب 

امل�سافة البعيدة التي يرمي بها املدفع. اإ�سافة اإىل 

�سنعوا  اإذ  ج�سيمًا،  خطاأ  البناوؤون  ارتكب  لقد  ذلك، 

يقف  التي  ال�سارية،  وو�سعوا  مدخنتني،  للبارجة 

والدخان  تبحر،   فعندما  بينهما.  الك�ّساف،  عليها 

على  ق��ادراً  البحار  يكن   مل  منخريها،  من  ينبعث 

روؤية اأي �سيء. يعني، كانت البارجة عم�ساء، ولكنها 

جميلة.

اأن مت�سي �سنوات ثالث، حتى يقوم    وبالطبع، ما 

وجعلوها  البارجة.  لتناف�ض  �سفينة  ببناء  الأمل��ان 

»نا�ساو«.   ا�سم  واأعطوها  اأك��رث،  ومدافعها  اأك��رب، 

ا�سم  ال�سفن  من  النوع  هذا  على  يطلقون  و�ساروا 

البارجة! 

»نا�ساو«  الأوىل  البارجة  يف  يبنون  الأمل��ان  بقي 
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زمنًا طوياًل، واأنفقوا عليها الكثري من الأموال. لكنهم 

اأبحرت واملوج  جعلوا مدافعها منخف�سة جداً، فاإذا 

وهذه  ترمي.  اأن  مبقدورها  يكن  مل  مرتفعًا،  كان 

ال�سفينة، اأي�سًا، مل تكن من اأجل الفرجة.

قامت  اأجلها  ومن  احل��رب،  اأج��ل  من  �سنعوها  لقد 

احلرب. 

ولكنها  وال�سفن،  ال��ب��وارج  من  الكثري  لديهم  ك��ان 

كانت اأقل منها فتكًا. وكان لديهم الكثري من العتاد 

البوارج،  لكّن  والدبابات.  الطائرات  مثل  الع�سكري، 

بقيت هي الأروع. ولهذا ا�ستعلت احلرب. 

توفر  من  ب��ّد  ل  احل��رب،  تقوم  اأن  اأج��ل  من  طبعًا، 

اأ�سباب وجيهة، وحتركات �سيا�سية �سديدة التعقيد..

واحداً  كان  عمليًا،  البوارج  اختبار  يف  الرغبة  لكن 

من الأ�سباب الرئي�سية. وهذا اأمر مفهوم اأكرث من كّل 

املنعرجات ال�سيا�سية.

وق��ادة  دول،  فيها  و���س��ارك��ت  احل���رب،  ب���داأت  لقد 

الذي  لكن  اأ�سماوؤهم.  �ساعت  واأنا�ض  ع�سكريون، 

يعنيني هنا هي البوارج. 

بداأت احلرب يف الأر�ض والبحر، ومل ي�سل الدور اإىل 

البوارج. كانت اأملانيا واإنكلرتا خائفتني من زج تلك 

احلرب.  اأتون  يف  الثمن  والغالية  العظيمة  البواخر 

والأهم من ذلك، اأن اأحداً مل يكن قد ا�ستخدم �سيئًا كهذا 

من قبل، فهم مل يكونوا يعرفون كيف يتعاملون مع 

هذه البوارج العمالقة، ال�رسيعة اجلريان، والع�سية 

ت�سطدم  اأن  هو  الأكرب،  وكان خوفهم  النريان.  على 

هذه البوارج بلغم حقري وتافه الثمن، وعندها؟ بقيت 

البوارج يف القواعد واحلرب دواّرة، لكنها بقيت تلقي 

بظاللها املرعبة على احلرب.

الربيطانية،  فليت«  »جرانت  �سفن  يف  اأعلنوا  اأن  ما 

الأع��م��ال  ب��دء  الأمل���اين ع��ن  الأ���س��ط��ول  �سفن  ويف 

واأخ��ذوا  »ه���ورا«،  البحارة:  ���رسخ  حتى  القتالية 

يقذفون القبعات يف الهواء....كانوا �سعداء. لقد عرفوا 

وخدمتهم  وتدريباتهم،  امل�ستمرة،  وردياتهم  اأن 

ال�سعبة مل تكن عبثًا ولهواً، واأن �سفنهم لي�ست جمرد 

لعب �سخيفة،  واأن كل �سيء حقيقي.

انتظرت البوارج زمنًا طوياًل.

امل�ساهد،  بع�ض  وعن  احل��رب،  تلك  عن  �ساأحدثكم 

وهي يف الواقع كانت كثرية. �ساأذكر بع�ض الأرقام 

تنا�سيها،   
ّ
قراأت عنها، وي�سعب علي فقد  والأ�سماء، 

فهي تثريين، وتقلقني. 

ل اأريد اأن اأروي كل �سيء عن تلك احلرب واأبطالها. 

لأننا ل ن�ستطيع اأن نتذكر كل �سيء، اأنا �سخ�سيًا ل 

اأتذكرها، بب�ساطة، لقد قراأت عنها.

الأمل��اين  ال��ط��راد  ف��اج��اأت  اأن احل��رب  ق���راأت،  ولقد 

اخلفيف »اإمدين« قبالة ال�سواحل اليابانية، وقد كان 

يف عداد اأ�سطول ال�رسق الأق�سى. بداأت احلرب واأر�ض 

اأملانيا بعيدة، ولي�ض هناك من اأمل بو�سول  الأوامر 

من القيادة العامة. كان الأعداء يحيطون به من كل 

جانب: رو�سيا، اإنكلرتا، فرن�سا، و معهم م�ستعمراتهم. 

وا�سحًا  قواعد ع�سكرية، وكان  الأملان  يكن عند  مل 

اأن الطراد لن يتمكن من العودة اإىل الوطن، فالوقود 

املواجهة  وقعت  ما  القوى...واإذا  وميزان  يكفي،  ل 

تقريبًا.  معدومة  �ستكون  حظوظه  فاإن  العدو،  مع 

كان الطراد »اإمدين« جمياًل و�رسيعًا، واأنيقًا، ولكنه 

�سعيف الت�سفيح والت�سليح. 

اتخذ قائد الطراد العقيد البحار »كارل فون موللر« 

قراره باملناورة، و مّيم نحو اجلنوب، من دون  اأية 

وهكذا،  بالبحارة،  يثق  كان  لقد  القيادة.  من  اأوامر 

جمع ال�سباط والعنا�رس، وخطب فيهم قائاًل: »اأيها 

اأننا  اأعتقد  الوطن، ول  الأ�سدقاء! نحن بعيدون عن 

راجعون اإليه، فالعدو من كل جانب، وكلهم يريدون 

بنا �رّساً... نحن اأ�سعف قطعة حربية يف هذا املربع، 

انتظارنا،  يف  �سيكون  وامل�����رسف  الأك��ي��د  وامل��وت 

فلنعترب اأنف�سنا موتى منذ هذه اللحظة!« 

»ه��ورا«.   : ثالث  �رسخات  يف  البحارة  رّد  ومتّثل 

ثالثة  الأخ���رية.  رحلته  ال��ط��راد يف  اأب��ح��ر  وه��ك��ذا، 

تلك  طبعًا،  الأعداء،  �سفن  فيها  يغرقون  كانوا  اأ�سهر 

التجارية منها، والتي حتمل اأعالم الدول املعادية. 

امل�سافرين  اإجالء  على  حري�سًا  الطراد  قائد  وكان 

والبحارة قبل اإغراقها.

مل ي�ستمر ذلك طوياًل، ففي اأواخر اخلريف، حني اأنزل 

اإحدى  على  عنا�رسه  من  جمموعة  »اإمدين«  الطراد 
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حمطة  تدمري  اأج��ل  من  اأ�سرتاليا،  غ��رب  يف  اجل��زر 

ال�سرتايل   ال��ط��راد  له  ك��ان  الربيطانية،  الإر���س��ال 

الإن��زال  جمموعة  �ساهدت  باملر�ساد.  »�سيدين« 

بعيداً  ويبحر  مر�ساته،  يرفع  وهو  »اإمدين«  الطراد 

�ساقًا عباب البحر. مل تعرف جمموعة الإنزال �سبب 

الطراد  اأن تعرف، فهم مل ي�ساهدوا  لها  ذلك، وكيف 

ة اأخرى. انطلق الطراد »اإمدين« ملواجهة »�سيدين« 
ّ
مر

الأكرب والأقوى. دخل الطراد الأملاين املعركة دفاعًا 

عن جمموعة الإنزال و العلم الوطني... وغرق. 

حدث.  ما  واأدركت  اأيامًا،  الإنزال  جمموعة  انتظرت 

حظيت جمموعة الإنزال مبركب �سيد �رساعي قدمي، 

واأبحرت به حتى و�سلت اجلزيرة العربية بعد اأ�سهر 

ثمانية، وبعد ذلك، تابعت حتركها �سرياً على الأقدام 

اإىل اأن و�سلت تركيا. كانت تركيا هي البلد الوحيد 

احلليف لأملانيا. ثم، قامت املجموعة بعر�ض اأمام 

كانت  اأنها  ومع  الق�سطنطينية.  يف  الأملاين  ال�سفري 

منهكة، ا�ستطاعت املحافظة على لبا�سها الع�سكري، 

من  املجموعة  قائد  يتقدم  ال�سف.  يف  والنتظام 

التابعة  الإن��زال  »جمموعة  قائاًل:  ويحييه  ال�سفري 

للطراد »اإمدين« جاهزة للتفتي�ض ! »ومل ي�سف حرفًا. 

ماذا نقول عنه؟ بطل!

اأو  ثمانية...«  اأ�سهر  منذ  اأننا  تعرفون  »هل   : يقل  مل 

»نحن متعبون للغاية. ليتكم تاأخذوننا اإىل الفندق، 

فنحن اأنفقنا مدخراتنا يف الطريق«. 

قاله  ما  اأعني،  قراءته،  الن�ساء  على  يجب  ما  هذا 

قائد املجموعة. لو قراأن ذلك، لتوقفن عن جتاهلنا، 

واإنكارنا، والتزام ال�سمت حيالنا. 

يف الطرف الآخر من العامل، وقريبًا من الأرجنتني، 

الربيطاين،   الأ�سطول  كان  »الفوكالند«،  جزر  عند 

الأدم����ريال   وب��ق��ي��ادة  ال��ق��دمي��ة،  ب�سفنه  م��ت��واج��داً 

»كري�ستوفر كريدوك«. 

 يف اجلانب الآخر من القارة، يف املحيط الهادي، كان 

»ماك�سيمليان  الأدمريال  بقيادة  الأملاين  الأ�سطول 

طرادان  واجلديدة:  املمتازة  �سفنه  مع  �سبيه«  فون 

ثقيالن من طراز واحد »�سارنخور�ست« و »غنيزيناو«. 

وثالثة طرادات خفيفة: ليبزغ، در�سدن، نورنبورغ . 

الغبية  اأوام��ره��ا  الربيطانية  ال��ق��ي��ادة  اأ���س��درت 

القدمية،  ب�سفنه  يبحر  باأن  »كريدوك«،  لالأدمريال 

املحيط  نحو  والتوجه  غ��ورن،  راأ���ض  ح��ول  وي��دور 

الهادي، والعثور على الأملان وتدمريهم.

اأن هذا م�ستحيل،  وجمرد غباء. لكن  رّد الأدمريال، 

اإليه، واتهموه حتى باجلنب. عندها  ي�ستمع  اأحداً مل 

»تفو«  حقيقة  بل  جم��ازاً،  لي�ض  الأدم���ريال،  ب�سق 

عر�ض  اإىل  باملوت  عليها  املحكوم  ب�سفنه  وخرج 

البحر، لكي يواجه حتفه. قبل اخلروج، ترك لزوجته 

ر�سالة وداع، فقد كان يعرف اأنها نهايته. 

والكبري  القدمي  الطراد  فوق  العلم  »كريدوك«  رفع 

»غودهوب«. وكان لديه يف عداد الأ�سطول الطرادان: 

التجارية  وال�سفينة  و»جال�سكو«.  م��وت«  »م��ون 

املدافع،  بع�ض  متنها  على  ن�سبوا  التي  »اأوترانتو« 

و�سفحوها ، كيفما اتفق، بالدروع.

الثاين  ت�رسين  �سهر  مطلع  يف  الأ�سطولن  تواجه 

زمنًا طوياًل.  بينهما  القتال  ي�ستغرق  ومل  )نوفمرب(، 

كان الأملان يرمون ال�سفينة »غود هوب« من م�سافة 

القرتاب من العدو  بعيدة. حاول »كريدوك« جاهداً 

�سفينته.  يف  ا�ستعلت  قد  كانت  النار  ولكن  اأك��رث، 

تبلغ  ومل  النار،  تطلق  مدافعها  ا�ستمرت  ذلك،  ومع 

ومالت  ه��وب«،  »غود  ال�سفينة  انفجرت  العدو...ثم 

على جنبها،  وغارت يف املاء مع الأدمريال واأفراد 

الطاقم.

الذي  م��وت«،  »م��ون  الطراد   اإىل  الأمل��ان  توجه  ثم 

لكنه  املناورة.  طريق  عن  يقاتل  وهو  الفرار  حاول 

تلقى اإ�سابات قاتلة، وبداأ يغرق، ومل يعد قادراً على 

يقبل  ومل  تعمل،  حمركاته  بقيت  ذلك،  ومع  الرمي. 

بحارته، الذين كانوا ل يزالون موجودين على قيد 

الأملان  ا�ستمر  وال�ست�سالم.  العلم  باإنزال  احلياة، 

ال��ط��رادان  ه��رب  م��وت« باحلمم.  »م��ون  ب��اإم��ط��ار 

عن  وغابا  املعركة،  من  و»اأوترانتو«  »جال�سكو« 

و�سعه  اأن  الإجنليزي  القائد  اأدرك  عندما  الأنظار. 

الطراد  باجتاه  امل�ستعلة  ب�سفينته  اأ���رسع  اأم��ل،  بال 

الأملاين »�سارنخور�ست« لي�سدمه، لكن ما اإن حاول 

القرتاب، حتى غا�ض اأنف »مومنوت« يف الأمواج، 
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وانقلب الطراد، واأخذ يغرق. كانوا ي�سمعون، من فوق 

ظهر ال�سفن الأملانية، البحارة الإجنليز وهم يغنون، 

وحني ابتلعه املاء  غاب الغناء. 

مل ينج اأحد من اأفراد الطاقم الذي كان يبلغ تعداده 

يف  العلم.  اإنزال  راف�سني  جميعًا،  ماتوا  لقد   .  754

ببع�ض  اأمل��ان��ي��ان  ب��ح��اران  اأ�سيب  املعركة  ه��ذه 

اجلروح اخلفيفة.

اجلميع...الأدمريال  مي��وت  ال�سفينة  مت��وت  عندما 

وموازين  ال�سيا�سي،  املوقف  �سيء:  كل  يعرف  الذي 

القوى، والو�سع الع�سكري يف املربع القتايل، وقواه 

الذاتية وقوى العدو... وكذلك ميوت البحار يف جوف 

�رسعة  على  والعتمة،   
ّ
احلر يف  احلري�ض،  ال�سفينة، 

هذا  ميوت  جريانها...  على  واملحافظة  ال�سفينة، 

البحار وهو ل يعرف �سيئًا... ميوتان معًا. واحلقيقة، 

اأن ال�سفينة هي التي متوت، فهي التي مل تنزل العلم، 

وهي التي كانت تغني.

الأدم���ريال  اأ���س��ط��ول  يبحر  ال��زم��ن،  م��ن  ف��رتة  بعد 

عند  بالهزمية  الإجنليز  �سمع  عندما  الأمل����اين... 

اإىل  انتابهم غ�سب �سديد، فاأر�سلوا  الت�سيلي  �سواطئ 

مبدافع  مزودين  مدرعني،  طرادين  الفوكالند  جزر 

مرعبة مثل البوارج، ولكنهما اأقل متانة وت�سفيحًا، 

وهذا يعني، اأنهما اأخف واأ�رسع من البوارج. ولكنهما 

اأكرث عر�سة لالإ�سابات القاتلة.

من  كان  الأمل��اين  الأ�سطول  على  الق�ساء  اأجل  من 

املمكن اإر�سال �سفينة واحدة عمالقة، ولكنهم اأر�سلوا 

�سفينتني من اأجل التنكيل بالأملان، اأو حتى ل ت�سعر 

حتمالن  كانتا  وحدها.  كانت  اإذا  بامللل  ال�سفينة 

ا�سم : »اأنبي�سيبل« و »اإينفليك�سيبل«. كانت هي املرة 

وهذا  للعمل،  ال�سفينتان  فيها  تخرج  التي  الأوىل 

»فون  الأمل��اين  بال  على  ليخطر  يكن  مل  بالطبع،   ،

�سبيه«. كانت ال�سفينتان مثل الق�ساء املحتوم الذي 

 منه.
ّ
ل مفر

قبيل هذا بوقت ق�سري، ويف احتفال ر�سمي، قدمت 

�سبيه«  »فون  لالأدمريال  زهر  باقة  ال�سيدات  اإحدى 

فقال لها: »احتفظي بهذه الورود جلنازتي«.

)�سمت ق�سري(

ا�ستعرا�سية،  بطريقة  اأق�سد،  كبرية،  مببالغة  قالها 

اأن  يعرف  الأمل���اين  ك��ان  البحارة.  طريقة  وعلى 

اأملانيا  واأن  قريب،  عّما  تنفد  �سوف  لديه  القذائف 

تبعد اآلف الأميال، واأن الإجنليز لن ي�ساحموه على 

اإذن، هو مل يكن  واأن املوت قريب.  اأ�سطولهم،  دمار 

يرثثر، فقد كان يعرف ماذا يقول، وكان يعرف، اأنه 

�سيكون بال قرب. 

ظهر  على  من  املناوبون  البحارة  �ساهد  عندما 

الدخان  »غنيزيناو«  و  »�رسانخور�ست«  ال�سفينة 

وهي   – الأرج���ل  الثالثية  وال�����س��واري  الأف���ق  يف 

الإجنليزية،  وال��ط��رادات  للبوارج  املميزة  العالمة 

اأ�سدر  اأزف.  قد  موته  اأن  الفور،  على  الأملاين  اأدرك 

»ليبزغ«  و  »نورنبورغ«  و  »دري�سدن«  اإىل  اأوام��ره 

يرمونه  الإجنليز  كان  للقتال.  وخرج  بالن�سحاب، 

البحارة  تنفع  مل  بحيث  ج��داً،  بعيدة  م�سافة  من 

الأملان تدريباتهم الرائعة. مل تكن املدافع الأملانية 

ت�سل اإىل اأهدافها.

واأخذت  »�رسانخور�ست«،  بال�سفينة  النريان  ا�ستعلت 

ال�ست�سالم،  الإجنليز  منهم  طلب  جانبها.  اإىل  متيل 

لكن العلم ظًل يرفرف فوق الطراد الأملاين، والنريان 

الطراد  انقلب  باإنزاله.  اأح��د  يقم  ومل  فيه،  ت�ستعل 

ومعهم  اإن�����س��ان   800 م��ن  طاقمه  وك��ان  وغ���رق، 

مدافعه  اأح��د  ظّل  هالكه،  حلظة  وحتى  الأدم���ريال. 

يطلق النريان. وحتى عندما كان الطراد ينقلب ، ظل 

البحارة الأملان يطلقون النار. 

رفيقه  على  يغطي  اأن  »غنيزيناو«  الطراد  ح��اول 

اإجنليزية من  قذيفة  اأكرث من 50   فتلقى  املنكوب، 

العيار الثقيل. لقد قتل، تقريبًا، كل اأفراد الطاقم. بعد 

اأن ا�ستنفد الأملان ما لديهم من قذائف، ومل يعودوا 

الطراد  قائد  اأم��ر  القتال،  موا�سلة  على  ق��ادري��ن 

بقي  فاأطلق من  املاء،  بفتح �سمامات  »غنيزيناو« 

حّيًا �رسخة »هورا« ثالث مرات، وغا�ض الطراد يف 

عدداً  املاء  وجه  على  من  الإجنليز  انت�سل  الأعماق. 

من البحارة وال�سباط ممن بقوا على قيد احلياة.

وجرت مالحقة الطرادات الأملانية اخلفيفة، واأغرقت 

جميعها. لكن اأحداً مل ينزل العلم، اأو ي�ست�سلم. 
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ماذا يعني العلم؟ وماذا يكون؟ لو اأخذنا املو�سوع 

فوق  يرفع  قما�ض،  قطعة  عن  عبارة  فهو  بب�ساطة، 

اإىل  )ي�سري  هكذا  تقريبًا  مقا�سه  ويكون  ال�سارية، 

ال�سليب،  عليه  مر�سوم  الإجنليزي  العلم  طوله(. 

هو  اللون...هذا  اأ�سود  ن�رس  عليه  مر�سوم  والأمل��اين 

الفارق.

هو  من  وا�سحًا  يغدو  املعركة،  احتدام  اأثناء  يف 

الأقوى. ولكن، ما ان يتم اإنزال العلم حتى ينتهي كل 

ذلك،  بعد  النار.  اإطالق  عن  اجلميع  ويتوقف  �سيء، 

ويقول  �سمبانيا،  زجاجة  ويفتح  ما،  �سخ�ض  ياأتي 

ب�سع كلمات، مثل : »اأهنئكم ! اليوم كان حظكم يفلق 

د : »لقد �سمدمت بقوة، ولكن احلّظ 
ّ
ال�سخر« وياأتيه الر

كما تعرفون، �سيدة متقلبة املزاج، فال حتزنوا...يف 

الأعداء  يقرع  معكم«.  احلّظ  �سيكون  القادمة  املرة 

الكوؤو�ض، وي�رسبون يف �سحة ملوكهم.

مل ينزلوا العلم، لأن اأحداً منهم ل يتعامل مع العلم 

بب�ساطة، لقد كانت اأعالم �سفنهم!

ميكنني اأن اأتعامل مع هذا املو�سوع بب�ساطة، فلي�ض 

داخلي  اإح�سا�ض  عندي  ولي�ض  ل�سفينتي،  علم  عندي 

ببلدهم، حتى اأفدي علمها. كنت �ساأفكر، واأقلب الأمر 

على وجوهه لكي اأرف�ض اإنزال العلم ، واأموت هكذا 

بب�ساطة. 

وكيف  اأع��رف��ه.  ل  موقف  يف  البحارة  ه��وؤلء  ك��ان 

 : ال�سكل  هذا  على  يبدو  موقفًا  اأع��رف  اأن  ميكنني 

البحار، موجود  واأنا  البحر،  �سفينة من حديد متخر 

على متنها، اأدافع عن اأملانيا بالقرب من الأرجنتني 

بهذا  الأ�سئلة  من  كثري  عندي  �سيكون  الت�سيلي.  اأو 

ينزلوا  مل  فاإنهم  البحارة،  اأولئك  اأم��ا  اخل�سو�ض. 

العلم. 

اأحد  يف  جال�ض  وهو  الأمل��ان  البحارة  اأحد  لنتخيل 

البارات، يف مدينة �ساحلية يف الأرجنتني . لقد �سمح 

قائد ال�سفينة بنزول البحارة اإىل امليناء، وذلك قبل 

املعركة  ن�سوب  وقبل  �سيكون طوياًل،  الذي  الإبحار 

اأجل  ال�سباح، من  اإىل  اإجازة  لقد منحهم  املنتظرة. 

... فقد تكون هي املرة الأخرية يف حياتهم... وهي 

هكذا بالفعل.

هاهو البحار جال�ض يف البار خلف الطاولة.

ي�سبح  بحيث  الغطاء،  يرفع  الطاولة،  من  )يقرتب 

مرئيًا ما هو موجود عليها(

)يجل�ض وراء الطاولة(

اإذن، البحار جال�ض يحت�سي النبيذ، ومل تكن هذه هي 

زجاجته الأوىل. ورمبا مل يكن غطاء الطاولة اأبي�ض 

اإىل هذه الدرجة، والنبيذ، اأي�سًا، رمبا مل يكن اأحمر. 

لي�ض هذا هو املهم...لقد كان الو�سع، تقريبا، هكذا .

كان ي�رسب ويدخن...

)ي�سعل �سيجارة، وي�سعها يف املنف�سة. يت�ساعد من 

ال�سيجارة خيط رفيع من الدخان(

اجّلو يف البار كان خانقًا، مليئًا بالدخان، والبحار 

اأم��ام  تتمايل  الأ�سياء  احل��ال.  م�سطرب  م�سو�سًا 

ال�سجائر،  دخ��ان  من  اخلانق  اجلو  ب�سبب  ناظريه 

من  يثور  بالقهر،  م�سحونًا  كان  لقد  النبيذ.  وب�سبب 

�سّدة ال�سكر، وطوال الوقت كان ي�سغط على نواجذه، 

وي�سّد قب�سة يده، في�سمع لها طقطقة. وكان يتمتم، 

بعد...«  نزل  مل  نحن  باأ�ض،  ل   ، باأ�ض  »ل   : ويقول 

ويجل�ض بو�سعية جديدة.

)يعر�ض و�سعية اجل�سد(

بائعة  املنطقة،  من  فتاة  جانبه  اإىل  تكون  وق��د 

هوى، رخي�سة الثمن، ترثثر طوال الوقت، بلغة غري 

مفهومة، فكان يخبط بيده على الطاولة با�ستمرار، 

ويقول، مائاًل نحوها : »األ ميكنك ال�سكوت ؟ لأنني، 

وهناك  تقولني«.  مما  �سيئًا  اأفهم  ل  الأح��وال،  بكل 

مطربة تغني باللغة غري املفهومة نف�سها...وتن�ساب 

الأغاين ببطء الواحدة تلو الأخرى. 

بالبيت؟  يفكر  كان  هل  البحار؟  يفكر  كان  مب��اذا 

اأ�سّك يف ذلك. ملاذا �سيفكر بالبيت؟ لنفرت�ض اأن هذا 

البيت موجود، واأن البيت، الذي، يظن يف نف�سه، اأنه 

يرغب بالعودة اإليه موجود. ح�سن! هاهو ي�سافر اإىل 

هناك، لكنه بعد يومني �سي�سعر بامللل، وبعد اأ�سبوع 

�سي�سجره البيت، وبعد ع�رسة اأيام �سيتوجه بخطوات 

وا�سعة نحو حمطة القطار. وباإح�سا�ض من ال�سعادة 

والهدوء، �سيعود اإىل �سفينته. فاملدينة التي ي�سكنها 
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تقع بني الروابي وال�سهول. ويف اأيام ال�ستاء تع�سف 

�سغرية،  كني�سة  مدينته  منت�سف  يف  الرياح.  فيها 

يعرف  �سعيف.  ب�سكل  الناقو�ض  �سوت  فيها  يرتدد 

البحار اأنهم عّمدوه يف �سغره يف هذه الكني�سة، ثم 

عنده  اأ�سبح  لو  اأولده  �سيعمدون  ذلك  وبعد  كللوه. 

اأولد. وهو يعرف اأن جنازته لن تكون يف الكني�سة، 

واأنه لن يحمل اإىل املقربة ال�سغرية واملرتبة ب�سكل 

وهو  العدو،  ملواجهة  غ��داً  مبحرة  فال�سفينة  جيد، 

لذلك، تقريبًا، فرح. يف العنرب، وفوق ال�رسير �سورة 

اأو �سديقته التي يثق باأنها �سوف تنتظره.  لزوجته 

ال�سورة  هذه  بوجود  يكفيه.  وهو  لديه،  ما  كل  هذا 

يف  خ��رج  كما  ال��ع��دو،  ملواجهة  ب��ه��دوء  �سيخرج 

املا�سي، وكما �سيخرج يف امل�ستقبل.

وي�ستغرب من عدم رغبته بال�سفر اإىل اأوروبا الباردة 

فوق  املعلقة  ال�سورة  بهذه  والكتفاء  واملثلجة، 

ال�رسير، وبحاجته اإىل اإخال�ض هذه ال�سيدة �ساحبة 

البار ب�سحبة  �سوف يخرج من  ذلك،  ال�سورة. ومع 

هذه  يف  هنا  يفعل  ماذا  الرخي�سة.  املحلية  الفتاة 

يعرف  اأح��د  ل  ذل��ك؟  ن�سمي  م��اذا  الغريبة؟  القارة 

الإجابة.

)�سمت(

واإىل  كئيب  بيت  يف  الباكر  ال�سباح  يف  ي�ستيقظ 

جواره تلك...التي كان معها البارحة...

الرخي�ض،  النبيذ  ب�سبب  �سديد  ب�سداع  ي�سعر  �سوف 

)يلوح  والنبيذ  البرية  �سنع  جتيد  ل  البالد  فهذه 

بذراعه( ، �سيكون حلقه جافًا، وعقارب ال�ساعة ت�سري 

�سيجمع  ممكنة،  �رسعة  وباأق�سى  الوقت.  نفاد  اإىل 

البحار.  ثياب  وهي  الغرفة،  يف  املتناثرة  حوائجه 

�سريتدي ب�سعوبة حوائجه امل�سبعة بدخان ال�سجائر، 

وبرائحة البار، و�سيرتك على الطاولة اأوراقًا مالية، 

جمعّدة وغريبة، من نقود تلك الدولة الأجنبية. وعلى 

هذه النقود �سيكون هناك �سور لل�سخ�سيات املهمة 

للفتاة، ويخرج  الدولة. يرتك كل ما يف جيوبه  يف 

اجلر�ض،  يقرع  اأن  قبل  ب�سفينته  يلحق  لكي  م�رسعًا 

وت�رسق اأنوار ال�سباح.

بزته  ب�سبب  ال�سابط  من  توبيخًا  ويتلقى  ي�سل 

املجعدة، وذقنه غري احلليقة. و�سوف تخرج ال�سفينة 

اإىل عر�ض البحر، ويندفع الطراد وعلى متنه البحار، 

و�سوف  العدو.  مواجهة  يف  خفاقًا  يرفرف  والعلم 

على  عرقه،  يف  �سابحًا  �رسعة،  بكل  البحار  يعمل 

تلقيم املدفع، وت�سويبه بكل دقه. ومع ذلك، �سيبقى 

الراأ�ض يوجعه، و�سيبقى يف فمه مذاق النبيذ الكريه 

الطعم. �سوف ي�سعر ب�سيء من احلزن واخلجل، لأنه 

لي�ض من �سيء وا�سح ومفهوم. �سوف يرمي ب�رسعة، 

البارود.  وحترتق مالب�سه، و�سعره، ويختنق بهباب 

وبعدها، لن يكون له ثمة وجود. �سوف يختفي يف 

املاء والنار، ولن يكون ج�سمه موجوداً. ولن يلحق 

يدرك اأنه مات. اأما املكان الذي غرقت فيه ال�سفينة 

العلم  اأما  التقريب.  وجه  على  بل  بدقة،  يعرفه  فلن 

اللحظة  حتى  ال�سارية  فوق  مرفرفًا  يظل  ف�سوف 

الأخرية.

)ينه�ض من وراء الطاولة(

هناك  الكتب،  يف  ذك��ر  يوجد  ل  البحار  ه��ذا  ح��ول 

اأ�سياء مثل: »بعد مرور 45 دقيقة على بدء املعركة 

انفجرت الذخائر يف الطراد، فاأدى ذلك اإىل غرقه يف 

احلال، بطاقمه املوؤلف من 789 اإن�سانًا. 

مفهومًا  �سار  ذلك...رمبا  ق��راأن  الن�ساء  اأن  لو  لكن 

لديهن، كم هو مهم بالن�سبة للرجال اأن يكون لديهم 

فر�سة كهذه، حني ل يكون ثمة اأمل، فيقدمون على...

هكذا فر�سة ت�سبح �رسورية جداً.

ومن املهم بالن�سبة للرجل، حني ل يكون طوياًل، ول 

اإىل  جمياًل، ول متنا�سقًا. ويكون عارفًا باأنه يفتقد 

روح الفكاهة، وباأن الن�ساء ينظرن اإليه بال اهتمام، 

اأو ل ينظرن باملطلق. واأن لبا�ض البحارة ل ينا�سبه، 

واأن احلذاء ي�سغط على قدمه، واأن �ساربه لي�ض كثيفًا 

كما يجب، واأنه لي�ض جمياًل. وبالتايل، ي�سبح مهمًا 

بالن�سبة اإليه األ ميوت ب�سكل عادي و�سخيف، بل اأن 

ميوت يف �سورة طراد اأو مدرعة، اأو بارجة، وهذا هو 

املف�سل.

)فرتة �سمت(

 31 ليلة  الأمر  وحدث  املعركة،  يف  البوارج  التقت 
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اأيار )مايو(، �سباح الأول من حزيران )يونيو( غري 

بعيد عن �سبه اجلزيرة الدمناركية »يوتالند« ودخلت 

»يوتالند«،  معركة  بو�سفها  التاريخ،  املوقعة  هذه 

لن  التاريخ.  يف  بحرية  معركة  اأ�سخم  وبو�سفها 

اأمثال هذه ال�سفن  يكون لها مثيل يف التاريخ، لأن 

فائدة يف  يرى  ولي�ض هناك من  لها وجود،  يعد  مل 

واإغراق  احلربية،  ال�سفن  من  الكبري  العدد  هذا  ح�سد 

بع�سها بع�سًا. اليوم،  الو�سائل اأكرث ذكاء.

البحرية يف �سباح  الأ�سطول الأملاين قواعده  غادر 

ملقابلة  نهائي  ل  رتل  يف  و�سار  )مايو(،  اأي��ار   31

من  املعركة  �ساحة  دخل  الذي  الربيطاين  الأ�سطول 

بحر  هو  واملكان  �سباحًا،  الوقت  كان  حمورين. 

الدمناركيني  من  قليل  غري  ع��دد  هناك  ال�سمال. 

روؤية قطع  ال�سيد  ا�ستطاعوا من فوق مراكب  الذين 

الأ�سطول الربيطاين وهي تتحرك بال �سخب حاجبة 

خّط الأفق. كانت البوارج الربيطانية �سوداء رمادية 

اللون، والأملانية بي�ساء رمادية. 

  كم كنت اأمتنى روؤية ذلك! 

)�سمت(

عدد  فيها  �سارك  الوطي�ض،  حامية  املعركة  كانت 

والت�سليح،  الأح��ج��ام  املختلفة  ال�سفن  م��ن  كبري 

واأن  الكتب،  من  الكثري  عنها  يكتب  باأن  فا�ستحقت 

تقدم فيها الكثري من الدرا�سات والر�سائل اجلامعية. 

اأن ون�ستون ت�رس�سل كتب فيها كتابًا �سخمًا،  حتى 

مل  فهو  ومنحازاً،  مرتبكًا  كان  يقال،  واحلق  لكن، 

الكثري  هناك  حال،  كل  على  املعركة.  حا�رساً  يكن 

مع  تن�سجم  ل  التي  والتف�سريات  التناق�سات  من 

ال�سورة العامة، ولهذا ال�سبب، لن اأقوم ب�رسد وقائع 

تلك املعركة العظيمة. 

�ساأتوقف عند بع�ض امل�ساهد، واملنمنمات ال�سغرية.

الربيطاين  الطراد   ، املعركة  يف  الغارقني  اأول  كان 

»اإيديفاتيغيبل«، الذي انفجر واختفى حتت املاء يف 

تغرق  �سفينة  قبل  من  اأحد  ي�ساهد  مل  واحدة.  حلظة 

الذين  الأمل��ان  حتى  ال�رسعة.  وبهذه  احلجم،  بهذا 

الطراد املنكود احلّظ مل ي�سدقوا  كانوا يرمون على 

ال�سفن  عدد  جديد  من  يح�سون  ف�ساروا  اأعينهم، 

الربيطانية حتى يتاأكدوا. 

عمومًا، كان الأملان يف هذه املعركة اأكرث توفيقًا.

ثاين الغارقني كان الطراد الربيطاين »ماري كوين«. 

الطراد  باجتاه  الثقيلة  اأ�سلحته  نريان  ير�سل  كان 

الأملاين »زيد ليت�ض« حيث غّطت القذائف الربيطانية 

الطراد، ولكن الأملان رّدوا على النريان بنجاح كبري، 

ف�سقطت بع�ض القذائف فوق الطراد »ماري كوين«. 

القذائف  البداية، بدا كاأن �سيئًا مل يحدث، ولكن  يف 

وو�سلت  الطراد،  ج�سم  اخرتقت  قد  كانت  الأملانية 

ثم  واحدة،  »ماري كوين« مرة  الطراد  رّد  قلبه.  اإىل 

انفجر، واختفى.

البحر،  عر�ض  اإىل  يخرج  وهو  الطراد  هذا  تخّيلوا 

وفيه  ت��دور،  والرتو�ض  مداخنه،  من  الدخان  نافثًا 

مئات من الب�رس، وكل واحد له مكانه املحدد، لكي 

يوؤمن حركته، ونريانه، واجتاهه. كان للطراد فرقته 

�ساخنًا،  اخلبز  يقدم  ف��رن  فيه  وك��ان  النحا�سية، 

التي  وحيواناته  وتقاليده،  طقو�سه  ل��ه  وك��ان��ت 

وكان  ذل��ك.  �سابه  وما  وقطط،  كالب  من  ترافقه، 

مكروهون.  �سباط  وفيه  حمبوبون،  �سباط  فيه 

البحارة   
ّ
ويحب الغناء،  يح�سن  بحار  م�ساعد  وفيه 

يف  الأق��وى  هو  مالكم  فيه  ورمب��ا  اإليه.  ال�ستماع 

يف  املوجود  الأث��اث  الأ�سطول....وكان  �سفن  كافة 

فيه  وكانت  الأح��م��ر،  اخل�سب  من  ال�سباط  جناح 

لوحات وهدايا من العائلة املالكة. كانت الأواين يف 

املطبخ تلمع، وحتى يف اأثناء املعركة كان الطاهي 

يح�رّس الطعام. فجاأة، يختفي كل هذا يف ثانيتني. 

من   
ّ
مير كان  اآخر  طراد  فوق  �سظاياه  تناثرت  لقد 

الطراد »ماري كوين«  حيث عرب  نف�ض مكان مرور 

منذ دقيقة فقط. ومع اأن الطراد مل يعد موجوداً، فقد 

على  دقيقة  ن�سف  ملدة  تت�ساقط  قذائفه  ا�ستمرت 

عداد  يف  �ساروا  اأنا�ض  اأطلقها  مدافع  من  العدو، 

الأموات. 

البوارج خارج املعركة، واقت�رس القتال على  بقيت 

القطع الأقل �ساأنًا.

بحارة  فيه  ي�سعر  كان  الذي  ما  معرفة،  املثري  من 

فقد  و»ف9«؟  »ف27«  الأملانيتني  امل��دم��رت��ني 
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الأملانية يف ذلك  كانت املدمرتان فاحتة اخل�سائر 

بل  اأ�سماء،  حتمل  احلربية  قطعهم  تكن  مل  اليوم. 

ل  بها.  فخورين  كانوا  ذلك،  ومع  واأرقامًا.  اأحرف 

يجوز للبحار اأن ي�سعر باأن �سفينته ل اأهمية لها يف 

املعركة، بل عليه اأن ي�سعر باأنها يف عني املعركة، 

واأنها حدقتها، واأن �سفينته هي الأروع، واأن قائده 

هو الأكرث حكمة. كانوا ي�سعرون بكل ذلك، وهذا ما 

كان ي�ساعدهم على املوت بهذه الطريقة.

كانت املدمرتان من ال�سغر بحيث مل تتمكن البوارج 

اإليها. يف القتال القريب مل يكن  من توجيه النريان 

يف مقدور البوارج اأن تخف�ض من مدافعها اإىل ذلك 

امل�ستوى. 

بال�سطدام  الربيطانية  امل��دم��رات  اإح��دى  قامت 

من  اخلروج  على  واأجربتها  الأملانية،  البارجة  مع 

قائد  منح  اأرادوا  عندما  ق�سرية.  لفرتة  الت�سكيل 

املركب،  دفة  لأن  رف�سه،  ال�سجاعة،  و�سام  املدمرة 

امل��ن��اورة  ي�ستطع  مل  ولأن���ه  تعطلت،  ق���ال،  كما 

بالبارجة  ال�سطدام  ينوي  ك��ان  فقد  وال���دوران، 

الأملانية. واعرتف، كذلك ،باأنه كان خائفًا كثرياً... 

بطل!

)�سمت(

كان اأ�سغر امل�ساركني يف معركة »يوتالند« البحار 

الربيطاين،  الأ�سطول  مرتبات  من  كورنول  جورج 

طاقم  يف  جورج  كان  ال�سغري.  البحار  لقبه  وكان 

»ت�سي�سرت«.  ال�سغري  الطراد  على  املوجود  املدفع 

وكان يعمل م�ساعداً للرامي. 

اأف��راد  �سقط  حتى  املعركة  »ت�سي�سرت«  دخل  اإن  ما 

جورج  اأ�سيب  ولقد  ا�سابته،  بعد  �رسعى  طاقمه 

ب�سظية قاتلة ا�ستقرت يف �سدره، لكنه ظّل يف مكانه 

اأن  اإىل  العدو...  باجتاه  وي�سدد  املدفع،  مقود  يدّور 

مات. 

  لقد راأى اأن اأحداً ل يقوم بتعمري املدفع، واأن اأحداً ل 

يطلق النار، وبالرغم من كل ذلك ا�ستمر يف  مهمته...

و�سامًا،  البطل  وال��دة  امللكة  منحت  املعركة،  بعد 

الولد«.  هذا  على  »�سكراً   : قبيل  من  كلمات،  وقالت 

وماذا كان ميكنها اأن تقول غري ذلك؟ 

يف  املبالغة  اأري��د  ول  امللكة،  اإدان��ة  وارد  يف  ل�ست 

اإنه  فاأقول،  لذلك،  خالفًا  التحدث  اأو  ال�ساب،  ماأثرة 

جمرد  وهو  الباطلة،  للدعايات  بريئة  �سحية  كان 

�سامولة يف اآلة احلرب الإمربيالية، واأنه عبارة عن 

ق�رسة حلاء تافهة زج بها يف اأتون احلرب. اأبداً، ل�ست 

يف هذا الوارد. 

اأنا ل اأعرف عنه �سيئًا، ول ميكنني اأن اأعرف. 

ورمبا  الأمل،  �سدة  من  املدفع  مقود  يدّور  اأخذ  رمبا 

اأ�سابته،  التي  للجروح  منتبهًا  يكن  مل  العك�ض، 

فا�ستمر يف مهمته . 

لأنني  مثله،  لأفعل  كنت  ما  اأنني  اأع��رف،  لكنني 

اأحمل �سهادة جامعية، ودر�ست التاريخ، وا�ستوعبت 

عند  عليها  العثور  ميكنني  بحيث  الأفكار،  خمتلف 

ملا  املدفع،  هذا  خلف  نف�سي  وجدت  لو  ال�رسورة. 

اأعرف  اأنا  وجهة.  اأية  اإىل  لتوجيهه  معنى  اأي  راأيت 

كيف انتهت معركة »يوتالند«، واأعرف ما تالها من 

حروب. على كل حال، لقد بقيت الأمور على حالها، 

امللكة يف بريطانيا، وامل�ست�سار يف اأملانيا.

�سيء  اأي  ال�سغري  ل�ساب  ه��ذا  م��وت  يف  يكن  مل    

وموؤ�سفًا.  ومرعبًا  فظيعًا  الأم��ر  كان  لقد  اإيجابي، 

يجب اأن تتوفر ، اأحيانًا، الإمكانية لعمل �سيء دون 

اأن نطرح اأية اأ�سئلة، ودون اأن تتوفر الفر�سة لذلك.

)يجل�ض خلف الطاولة(

، على �سبيل املثال، عدداً من �سور الأطفال  لناأخذ 

يف  اأع��م��اره��م  التعيني،  على  ل  ���س��وراً  ال�سغار، 

الثالثة، ونفردها اأمامنا، ون�ساأل عن م�سائرهم: هذا 

م�ستقباًل جيداً.  وبنى  البنك،  الطفل �سار عاماًل يف 

وهذا مل يحقق �سيئًا، غري اأن زوجته رائعة اجلمال، 

وانتهى  اأ�سبح كحوليًا،  اأطفال. وهذا  وعنده خم�سة 

جورج  هو  وه��ذا  �سابطًا.  �سار  وه��ذا  بفجائعية. 

كورنول لقد اأ�سبح جنديًا يف البحرية، يدّور املدفع، 

وقد مات �سغرياً، وهذا ، باملنا�سبة ، اأنا. و بعد؟ 

لأنها  وال�سفقة،  احل��زن  م�ساعر  ال�سور  ه��ذه  تثري 

�سور لالأطفال! لقد ارتدى هوؤلء الأطفال مالب�سهم 

لهم  ورب��ط��ت  لهم،  واختيارها  ���رساوؤه��ا  مّت  التي 

اأحذيتهم، لأنهم ل يقدرون بعد على ربطها  �رسائط 
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ت�رسيحات  واأية  اخلبرية.  وغري  اجلميلة  باأ�سابعهم 

لل�سعر، واأية وجوه جميلة! ومع ذلك، فاإن م�سائرهم 

موؤ�سفة وحزينة باملقارنة مع ال�سور .

ول يخفف من وقع الأ�سى جائزة نوبل، اأو قّلة حّظ 

واأبًا �ساحلًا. وماذا ع�ساي  اأحدهم، مع كونه زوجًا 

اأقول عن نف�سي؟ وعن حايل واأحوايل؟ 

اأما كورنول فبطل! من دون اأي...

عنه،  يقراأن  اأن  اأعرفهن  اللواتي  الن�ساء  من  اأمتنى 

يرّبني  كيف  كبري...وعرفن  نفع  على  ح�سلن  فرمبا 

...لكن الأمر، يف النهاية، عائد لهن. 

اأهلهم  ال�سغار، ويكون  الأطفال  تن�سد جوقة  عندما 

ال�ساحرة  املو�سيقى  تلك  اإىل  ي�ستمعون  ال�سالة  يف 

هذه  فلماذا  يبكون؟  تراهم  األ  اجلميل،  والغناء 

الدموع؟!

الر�سمية  ال�سوداء  الأولد يغنون، وهم يف مالب�سهم 

تن�سد   �سفوف  يف  تقف  بحرية  كبطارق  ي��ب��دون 

املالئكة.  مثل  بالفعل،  وه��م،  مالئكية،  باأ�سوات 

 
ّ
واحلب وامل��رارة  احلزن  رّنة  مو�سيقاهم  يف  ت�سمع 

امل�سبق...)يلوح  والإح�سا�ض  وال��وح��دة  واحل��ن��ني 

اأين لهم  بذراعيه( ي�سدح فيها ما ل يعرفون، ومن 

واأ�سواتهم،  مو�سيقاهم  يف  ي�سدح  اإنه  يعرفوا...  اأن 

هكذا  الأولد  يعطي  الذي  من  كلماتهم.  يف  ولي�ض 

كلمات؟ 

احلزن،  �سيء:  كل  خربوا  اأنا�ض  يجل�ض  ال�سالة  يف 

الأ�سى )يعّد على اأ�سابعه( ، احلنني، احلب، الوحدة، 

لديهم  اأن  املهم،  واخليبة.  الياأ�ض،  اخليانة،  كذلك، 

ذلك الإح�سا�ض امل�سبق، وتلك املعرفة الأكيدة، باأن 

واحلب  احلزن  يومًا،  يعرفون  �سوف  ال�سغار  هوؤلء 

الآن  اأما  الغناء،  من  يتمكنوا  لن  وعندها  والوحدة. 

فاإنهم يغنون.

ي�ستمعون،  فاإنهم  هذا،  كّل  عرفوا  الذين  الكبار  اأما 

فيها  تكون  ع��اب��رة  حلظات  ويعي�سون  ويبكون، 

اأ�سوات  ال�سغار فر�سة لهم، للبكاء على الأطفال.

اأو  لثنني  جميل  �سوت  اجلوقة  هذه  يف  و�سيكون 

اأغان  ثالثة، و�سوف يتابعون الغناء. لكنها �ستكون 

اأخرى، و�ستكون، على الأرجح، يف احلانات. 

لي�ست  ولكنها  غنائية،  مو�سيقى  اإدخ��ال  )ميكن 

اإجبارية(

اأمثولة.  فيها   ، ة  ق�سّ �سمعت، عن  ورمبا  ة، 
ّ
مر قراأت 

ول  متامًا،  معدمًا  وكان  فقري.  �ساموراي  عن  وهي 

والده  مر�ض  الأي��ام  اأحد  يف  املال.  من  �سيئًا  ميلك 

�سيفه،  بيع  اإىل  ال�ساموراي  فا�سطر  �سديداً،  مر�سًا 

وحتى  ل ينتبه اأحد لالأمر، �سنع �سيفًا من اخل�سب، 

يحمل  اأن  ال�ساموراي  فعلى  الغمد،  يف  وو�سعه 

�سيفه با�ستمرار.  اأيامها مل تكن هناك حروب، لكن، 

بطريقة ما حمزنة، انك�سف �رّسه، فت�رسبل ال�ساموراي 

بعملية  يقوم  اأن  عليه  و���س��ار  وال��ع��ار،  ب��اخل��زي 

ال�ساموراي.  طريقة  على  النتحار  اأي،  »ال�سيبوكا«، 

لقد �سجل ا�سمه يف كتاب عظماء ال�ساموراي، وظّلت 

الأل�سن تروي ق�سته، لأنه انتحر بذلك ال�سيف الذي 

كان يحمله، اأي، بال�سيف اخل�سبي. 

وح�سي،  لأن��ه  التاأثري،  وبالغ  ا�ستثنائي،  فعل  هذا 

وجريء ، و�سادم اإىل اأبعد احلدود.

وماذا بخ�سو�ض الياباين؟ 

لو نظرنا اإىل الكتابة اليابانية اأو ال�سينية، لراأيناها 

يف  واأّن  ب��الأ���رسار.  وحمجوبة  وغريبة،  جميلة، 

الكتابتني �سيئًا من ال�رسامة، والقوة، والأناقة، مع 

اأنك ل تفهم فيها �سيئًا، ت�سعر بقوتها، بقوة الكتابة 

وفكر  ثقافة  من  عليه  تنظوي  وما  الهريوغليفية، 

بر�سم  قمت  اأنني  لو  تاريخ.  قوة  ومن  اأبدعتها،  اأمة 

واملائلة،  املنحنية  اخلطوط  وبتلك  الهريوغليف، 

ملا  الهريوغليف،  نظري،  وجهة  من  ت�سبه،  والتي 

حتقق �سيء. ولو قمت اأنقل حرفيًا هذه اخلطوط، فلن 

الأ�سلي  اخلّط  لأن  القوة.  تلك  �سيء من  فيها  يكون 

كتبه اإن�سان، كان يعرف، وي�سعر باملعنى، وبالقوة. 

حماوًل  ال�ساحر،  جمالها  اأرى  كنت  فقد  اأن��ا،  اأم��ا 

اللغة  تعلمت  لو  الوم�سات...حتى  ببع�ض  الإم�ساك 

اليابانية، واآداب ال�سلوك عند ال�ساموراي، فلن اأ�سل 

اإىل نتيجة. 

عالوة على كل ذلك، هناك حكماء وفال�سفة �سينيون 

ة، 
ّ
ويابانيون ر�سموا هذا الهريوغليف ع�رسة اآلف مر

خالل �سنوات طويلة من الزمن. وبعد اأن و�سلوا اإىل 
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خّطت  التي  ال�سحائف  ف��ردوا  الكتابة،  يف  ال��ذروة 

يتاأملها،  من  فجاء  املت�سابهة،  الأ�سكال  تلك  عليها 

تنظر،  الأف�سل.  قائاًل، هذه هي  اإحداها،  اإىل  وي�سري 

بالفعل اإنها الأف�سل.

النظري،  منقطعة  بحما�سة  لم���راأة  تقول  عندما 

�سدقيني،  »�سدقيني،   : متقطع  متهدج،  وب�سوت 

اأتفهمني؟!«  اأب��داً!  اأب��داً،  مثلي.  يحبك  لن  اأح��داً  ب��اأن 

�سوف حترك يدك بياأ�ض، وت�سعر بالالجدوى، عندما 

دائمًا  يقولون  الرجال  اأن  عينيها،  خالل  من  ترى 

نف�ض الكلمات، واأن اجلميع �سادقون! هذا هو الأمر 

املريع! عندها جتتاحك رغبة واحدة، هو اأن تنتحر 

النافذة. وما مينعك هو  بنف�سك من  اأو ترمي  غرقًا، 

ال�سيء يف مثل  معرفتك باأن اجلميع يرومون نف�ض 

هذه اللحظة. 

تقرتب امراأة رائعة اجلمال يف �سباح �ستائي بارد 

النافذة زخارف مده�سة،  النافذة، وعلى زجاج  من 

ت�سبه كل �سيء، ول ت�سبه �سيئًا بالتحديد. ترى هذه 

الزخارف الرائعة والغام�سة، فتهم�ض متعجبة : »يا 

اإلهي ما اأجملها! من �سرّيها هكذا؟ »

من؟ نحن...وهذه هي اأنفا�سنا. طبعًا، لي�ض عن عمد. 

اإىل اأين تذهب اأنفا�سنا؟ اإنها تذهب اإىل النافذة لكي 

تلت�سق بها. 

للتف�سري،  قابل  �سيء  ل  اأنه  وا�سحًا  ي�سبح  عندما 

الهريوغليف،  مثل  �ستكون  وفعلت،  قلت  مهما  واأنك 

هو  الأغلب،  على  الأمر،  لأن  و  الغام�سة.  الرموز  اأو 

الهريوغليف  ذلك  اأك��ون  ب��اأن  اأرغ��ب  فاإنني  هكذا، 

اجلميل، والقوي، واملكثف. واأريد اأن اأكون، على اأقل 

اآلف �سخ�ض مياثلونني  تقدير، الأف�سل بني ع�رسة 

بالهيئة وال�سكل. 

علينا  ي�سعب  عندما  البوارج؟  هذه  �سنعت  مل��اذا 

منا�سبة،  كلمات  على  والعثور  بحبنا لمراأة،  البوح 

فمن الأ�سهل اأن نبني بوارج رائعات، نخرج بها اإىل 

عر�ض البحر، ونقتل معها، �سوية،  يف املعركة.  

اإنها حماولتنا للبوح، والعثور على الكلمات.

يحرك  ال�سارية  اأعلى  يف  يقف  ب��ح��اراً  راأي��ت��م  لو 

�سبب،  بال  يحركهما  ل  اأنه  الوا�سح،  فمن  العلمني، 

مرعب  ج��داً،  ه��ام  �سيء  عن  يخربنا  اأن  يريد  فهو 

اأن يخربنا عن اقرتاب العدو،  وماأ�ساوي. رمبا يريد 

اأو عن غرق �سفينة. اإذا كنت ل تفهم نظام الإ�سارات، 

فلن تدرك معانيها. 

اإنه ل يّلوح بب�ساطة، ففي حركته، اأي�سًا، قوة وجمال 

يخربنا  اأن  يريد  البحار  هذا  اأن  لو  تخّيل،  ورمزية. 

واأعالمه،  هو،  واأن��ه،  بالع�سق،  عالقة  لها  اأمور  عن 

و�ساريته، و�سفينته رموز ع�سق.

)يقرتب من الكر�سي يف عمق امل�رسح. ياأخذ علمني. 

تقول   اأنها  يبدو  بهما.  ويلّوح  الكر�سي،  على  يقف 

ت�سدح  ومن�سبطة.  دقيقة  احل��رك��ات  م��ا.  جملة 

املو�سيقى(

 التقت البوارج حتت جنح الليل، وكان اللقاء ق�سرياً. 

واأيقن   يزيد.  اأو  دقيقة  اأربعني  النار  اإطالق  تبادلوا 

قوية  والأملانية  الربيطانية  البوارج  اأن  الطرفان 

الدقائق  واأنها يف منتهى املناعة. يف هذه  للغاية، 

الأربعني نف�سوا بع�سهم بالقذائف نف�سًا، وافرتقوا. 

يف  بارجة  اأي��ة  تغرق  مل  اأب���داً.  يلتقوا  مل  ذل��ك  بعد 

املعركة. والذين �ساركوا يف هذه املوقعة مل يدخلوا 

يف اأية معركة هامة. 

مثار  نتائجها  »يوتالند« وكانت يف  انتهت معركة 

ات 
ّ
خالف كبري. كانت خ�سائر الإجنليز اأكرث بثالث مر

من خ�سائر الأملان، فقد ا�ستطاع الأملان الفرار من 

املعركة يف اللحظة احلا�سمة. كانت �سفن الأ�سطول 

يف  عاثراً  كان  حّظها  لكن  بكثري،  اأقوى  الربيطاين 

اإ�سابات بليغة،  املعركة، فتلقت الكثري من البوارج 

مل تتمكن بعدها من اخلروج من ور�سات الت�سليح. 

را�سية  الوقت،  اأغلب  يف  فظلت،  ال�سفن  باقي  اأم��ا 

معظم  حتول  اأملانيا  خ�رست  اأن  بعد  القواعد.  يف 

الأ�سطول اإىل امللكية الربيطانية. اأما باقي احللفاء، 

فكان من ن�سيبهم بع�ض القطع البحرية. اأما الق�سم 

الأعظم من اأ�سطول اأعايل البحار الأملاين، فقد اأغرقه 

العمالقة  البارجة  اأما  باأنف�سهم.  الأمل��ان  البحارة 

ومّت  اأمريكا،  ن�سيب  من  فكانت  فري�سالند«  »يو�ست 

فرزها يف منت�سف الع�رسينيات ل�سالح �سالح اجلو 

من اأجل تدريب الطيارين على الق�سف اجلوي.
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بعيد،  زم���ن  م��ن��ذ  ت��ده��ن  مل  ال��ت��ي  ال�سفينة  ه���ذه 

لالأ�سطول  مفخرة  خلت  �سنوات  ع�رس  منذ  وكانت، 

و�سعت  الهند�سي،  الفكر  يف  وقمة  الإم��رباط��وري، 

يف عر�ض البحر من اأجل اأن تق�سف بالطريان لعدة 

بعد  اإل  اإغراقها  من  يتمكنوا  مل  وباملنا�سبة،  اأيام. 

زمن طويل، مع اأنها كانت متوقفة وغري حممية. يا 

لهوؤلء الأمريكان! 

)�سمت(

املعارك  يف  قتلوا  الذين  البحارة  اأن  اإيّل  يخّيل 

يعّم  ف�ساء  اإىل  انتقلوا  قد  العلم،  اإن��زال  راف�سني 

ووجوههم،  اأ�سكالهم،  واأن  وال�سكون.  الهدوء  فيه 

اإنهم  وال�سظايا.  النريان  ت�سوهها  مل  واأج�سادهم 

وقد  الر�سمية،  الع�سكرية  الثياب  يجل�سون هناك يف 

زينتها ال�سارات والأو�سمة. يجل�سون يدخنون. 

يف البحر تكون ال�سجائر غري كافية دائمًا، وحتى يف 

اأثناء املعركة، اإذا ما وجدتها، لن يكون لديك  وقت 

عارمة.  تكون  بالتدخني  رغبتك  اأن  مع  لتدخينها، 

اأما  التدخني.  يف  رغبتهم  يحققوا  ومل  ماتوا،  لقد 

وعندهم  ويدخنون،  يجل�سون،  فاإنهم  الف�ساء،  يف 

يدخنون  الذين  واأما  ويزيد.  يكفي  ما  ال�سجائر  من 

الغليون، فلديهم غاليني �سليمة، والتبغ وافر. و من 

ل يدخن، فاإنه يجل�ض هكذا بال �سيء، يعني، ب�سكل 

طبيعي.

اإنهم �سامتون ل يبكون، ول ي�سحكون، ول ميّلون. 

يجل�سون وينظرون اإىل جهة ما، وعندما ين�سم اإليهم 

وافدون جدد، ينظرون اإليهم، وكاأنهم ي�ساألونهم، من 

اأين جئتم؟ ومن اأية غوا�سة؟ هل ترغبون ب�سيجارة؟ 

اإنهم �سعداء.

التابع  الرمي  طاقم  البحارة  ه��وؤلء  بني  يجل�ض 

للطراد »تايغر«، الذي اأغلق على نف�سه بوابة املق�سم 

واأغرقوا  الأق�سام،  باقي  اإىل  النار  تنتقل  ل  لكي   ،

اأمواتًا كانت  العثور عليهم  مّت  الق�سم باملاء. عندما 

اأيدهم ل تزال تقب�ض ب�سدة على الأذرع التي تتحكم 

كانوا يف  الذين  البحارة  اأي�سًا،  ويجل�ض،  بالأبواب. 

عنرب املحركات التابع للطراد الأملاين الثقيل »زيد 

»ماري  ال�سفينة  بقنابل  اخرتاقه  مّت  حيث  ليت�ض« 

يغرق  فاأخذ  الربيطاين،  الأ�سطول  وب�سفن  كوين«، 

املعركة.  ببطء، ويفقد �رسعته، ولكنه مل يخرج من 

اإىل  اأن يغرق ب�سكل نهائي، ا�ستطاع الو�سول  وقبل 

يعملون  العنابر  يف  امليكانيك  عمال  كان  قاعدته. 

كانوا  وح��ني  �سدورهم.  اإىل  ي�سل  املغلي  وامل��اء 

يدخنوا  اأن  لهم  فكيف  اآخرون.  ياأتي  كان  ي�سقطون 

يف هذه احلالة، اأما هنا، فاإنهم يجل�سون، ويدخنون. 

ت�سري يف  واأن��ت  احل��ار،  ال�سيف  اأي��ام  من  يوم   يف 

حتت  جال�سني  النا�ض  ترى  الرئي�ض،  املدينة  �سارع 

فت�سري  اأنت  اأما  ال�رساب.  اأنواع  يتناولون  املظالت، 

وزجاجة املاء الغازية يف يدك، واملدينة حتيط بك 

من كّل جانب. 

البيوت  عرب   
ّ
متر �ساحبة  �سفن  لك  ت��رتاءى  فجاأة، 

ال�سفينة  غاط�ض  اأن  ترى  اأن��ت.  وعربك  والأ�سجار، 

ي�سل اإىل الطابق الرابع،  واإىل الأعلى، ترى املدافع 

يف  اجلوانب  على  والبحارة  والأع��الم،  وال�سواري 

الأوىل،  ال�سفينة   
ّ
متر البيا�ض.  النا�سعة  مالب�سهم 

الناعمات  الن�سائم  فتداعب  والثالثة،  والثانية، 

يف  موجودة  غري  الن�سائم  اأن  مع  �سعرك،  خ�سالت 

املنظر،  جمال  من  ال�سعر  خ�سالت  تتحرك  الواقع. 

ومن البوارج الربيطانية التي ت�سبح يف الهواء. 

بني  مباعداً  )يقف  بال�سبط.  هكذا  مذهوًل،  تقف 

الزجاجة ت�سخن يف  ذراعيه( تقف، ول تفعل �سيئًا. 

يدك، ب�سبب حرارة يدك، فينفد الغاز من الزجاجة...

الربيطانية،  واملزامري  احلربي  النفري  اأ�سوات  ت�سل 

املرعبة  الأبواق  اأ�سوات  تاأتي  الآخر  ال�سارع  ومن 

للطرادات الأملانية. 

اأخف�ض نظري، واأرى اأن حذائي مغرب. اأرمي الزجاجة 

يف �سّلة املهمالت، واأم�سي يف حال �سبيلي.

من  يتقدم  الطاولة،  على  من  الثقاب  علبة  )ياأخذ 

احلو�ض(

متوقعًا  كان  ما  اأفعل  اأن  يجب  منطقيًا  اأكون  لكي 

منذ البداية. طبعا، �سوف حترتق هذه املراكب، وهذا 

�سيعني، اأنها النهاية. حتى لو بدا هذا امل�سهد تافهًا، 

فهو منطقي وملزم، و�ساذج وجميل. 

من  يقرتب  حترتق.  وهي  يراقبها  املراكب.  )ي�سعل 
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الكر�سي، ياأخذ كاأ�ض النبيذ، ويرت�سف منه(

بهوؤلء  عالقتي  ما  اأعرف.  ل  هذا؟  كّل  رويت  ملاذا 

يف  اإنهم،   . قتلوا  الذين  وبهوؤلء  والأملان،  الإجنليز 

جميع الأحوال، مل يعودوا موجودين على قيد احلياة. 

احلرب،  فظائع  عن  اأحتدث  اأن  خاطري  يف  يكن  مل 

املو�سوع،  اأث��ارين  لقد  بب�ساطة،  بطولتها.  اأوع��ن 

اأن   
ّ
علي كان  فماذا  حلقائق،  هذه  كل  لدّي  وكانت 

اأفعل بها؟

بب�ساطة، اأنا اإن�سان حمظوظ، لأن هوؤلء البحارة مل 

ينزلوا الأعالم، ولأنني قراأت عن ذلك. على كل حال، 

لي�ض عندي جمال اآخر، فاأنا ل اأملك علمًا ول حتى 

مركب.

ماذا اأفعل والواقعة حدثت؟

لقد حدثت...فاأنا، اأي�سّا، مل اأرجع منها... فقط ، لأنني 

مل اأكن م�ساركًا فيها. 

)يبت�سم، ويفرد ذراعيه(

لي�ست �سيئة كنهاية، فهي تبدو حما�سية وغريبة اإىل 

حّد ما. 

)�سمت(

احلرب،  تلك  يف  يتمّيز  فلم  الرو�سي  الأ�سطول  اأم��ا 

 ، الواقع  يف  الذكر.  ي�ستحق  �سيء  من  هناك  ولي�ض 

يوجد موقف ي�ستحق اأن نقف عنده، فقد كان الن�رس 

فيه �رسيعًا وجمياًل. 

عادة ما تكون كا�سحة الألغام املرابطة يف القاعدة 

املمرات  بتنظيف  وتقوم  احلجم،  �سغرية  البحرية 

الوا�سلة اإىل اخللجان والقواعد من الألغام. وت�سنع 

ل  بحيث  خفيفة،  فتكون  اخل�سب،  رقائق  من  عادة 

يلت�سق بها لغم. كانت هناك كا�سحة لالألغام تدعى 

اأذكر  اأعد  مل  احليتان«،  »�سائد  اأو  احليتان«  »قاتل 

فقط،  اإن�سانًا   25 من  يتكون  طاقمها  وكان  متامًا. 

منه  الغر�ض  يكن  مل  �سغري،  مبدفع  مزودة  وكانت 

قتاليًا، واإمنا تفجري الألغام العائمة، وكانوا يطلقون 

عليه ا�سم »�سائد الذباب«. 

عندما خرج املركب من قاعدته البحرية، وجد نف�سه، 

كان  ال��ذي  الأمل��اين،  الأ�سطول  مواجهة  يف  فجاأة، 

يتاألف من بارجة وطرادين، وعدد من الطوربيدات 

الرو�ض  للبحارة  اإ���س��ارة  الأمل��ان  اأر�سل  البحرية. 

باإنزال العلم وال�ست�سالم. وكان رّد الطاقم الرو�سي،  

اأن نزعوا الغطاء عن املدفع، وا�ستنفروا للمعركة. 

الرو�سي مي�سي يف  الأملان املركب  لقد ترك  طبعًا، 

يف  البدء  الأمل��ان  مقدور  يف  يكن  فلم  �سبيله،  حال 

اإطالق النار، خمافة اخلزي والعار، فما كان �سريحم 

�سمعتهم حتى �سيف ال�ساموراي اخل�سبي. لقد كانوا 

بحارة من الطراز الرفيع، يعرفون كيف يخ�رسون!!

واأتخّيل، اأي�سًا، اأنني لو ا�سرتيت يومها كتابًا وعليه 

�سورة منطاد، لكنت وجدت ما اأحتدث عنه. فهناك ، 

اأي�سًا، مات الكثريون.

كثرياً  يحفلن  ل  الن�ساء  اأن  يل،  يبدو  باملنا�سبة، 

باملناطيد. 

عمومًا، اإنها فكرة رائعة! يجب اأن اأقراأ يف امل�ستقبل 

عن الطريان.

)�سمت(

)يقرتب ببطء من الطاولة، ياأخذ الزجاجة، ويغادر 

بهدوء(

)النهاية(
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التجريب  ارتبط  كما  بالتجريب،  امل�رسحي  املخترب  ارتبط  امل�رسحي  املعجم  ح�سب 

للمخترب  فهمنا  تبلور  اإىل  يوؤدي  باحلداثة  التجريب  تالزم  اأن  يعني  وهذا  باحلداثة. 

ا�ستعملها امل�رسح  اأن م�سطلحات  الفنون احلديثة  امل�رسحي. ومن املالحظ يف تاريخ 

كالف�ساء الدرامي اأو امل�رسح الب�رسي مثال قد اأتت من الفنون الت�سكيلية )امل�ستقبلية، 

املختلفة  ومدار�سها  الرمزية(  ال�رسيالية،  الدادائية،  التعبريية،  التكعيبية،  البنائية، 

واجتاهاتها املتباينة.. واحلداثة يف معناها العام لفظة تن�رسف اإىل كل ما من �ساأنه اأن 

، التع�سري والتح�سني، مرغوب وتقدمي(، وكانت نهاية القرن التا�سع ع�رس 
ّ

يعني )التغري

اإيذانا بحدوث انتقالت �رسيعة يف وعي احلداثة الغربية وهي ت�ستقبل القرن الع�رسين 

مبا جاء به من علوم جديدة ومكت�سفات. 

كاتبة م�رسحية وباحثة من ُعمان

اآمنة الربيع

املُْختَب امل�سَرحي ... 

نحو روؤية متطورة للفن وللفعل



وقد �سمل م�سطلح احلداثة كل جمالت احلياة املدنية 

والجتماعية. هكذا ت�ستخدم جني اأو�سنت امل�سطلح يف 

اأواخر القرن ال�ساد�ض ع�رس باأنه »حالة من التغري، رمبا 

اإىل الأف�سل«)1( 

اأما التجريب فهو اخلرق والتيان ب�سيء مبتكر. وجتمع 

وراء  كانت  م�سببات  ثمة  اأّن  املتخ�س�سة  الدرا�سات 

اأواخر  اإن  ويليامز«...  راميوند  يقول  التجريب.  انبالج 

القرن التا�سع ع�رس كانت هي الفرتة التي �سهدت اأعظم 

الإنتاج  و�سائط  يف  الإن�سان  عرفها  التي  التغريات 

والراديو،  وال�سينما،  الفوتوغرايف،  فالت�سوير  الثقايف: 

تتقدم  كانت  كلها  والت�سجيل،  والن�سخ،  والتلفزيون، 

باأنها  ��رف��ت 
ُ
ع التي  ال��ف��رتة  تلك  خ��الل  حثيثا  تقدما 

لتطور  الأول  الدافع  التجريب  كان  وملا  حديثة...«)2(، 

امل�رسحي  التجريب  عملية  لتطور  وبال�رسورة  احلداثة 

ي�سري املتخ�س�سون اإىل اأهم العوامل التي اأدت اإىل ظهور 

الإبداع امل�رسحي )عر�سا ون�سا(  التجريب يف  اأ�ساليب 

وتلك العوامل هي:

1-1 تقدم التكنولوجيا. ومتثل ذلك يف ظهور الإ�ساءة 

للت�رسف  اإمكانيات هائلة  اأتاحته من  الكهربائية وما 

وحتويل  التجريب،  وان��ب��الج  امل�رسحي  الف�ساء  يف 

مناظره واأ�سكاله، بل خلق ف�ساء خا�ض بها.

عرفت   1895 �سنة  اأن  ذل��ك  ال�سينما.  اكت�ساف   2-1

ظهور  وي�سكل  باري�ض.  يف  �سينمائي  فيلم  اأول  عر�ض 

ال�سينما عامال اأ�سا�سيا اأثر ب�سكل كبري يف نظرة اجلمهور 

واملبدعني لتجربة امل�رسح ال�سابقة ويف تطورها الالحق.

هذه  تبلورت  وقد  احلديثة.  ال�سينوغرافيا  طالئع   3-1

-1862( اآبيا  اأدول��ف  ال�سوي�رسي  جهود  يف  الطالئع 

-1872( كريغ  ك��وردون  اإدوارد  والإجنليزي   )1928

1966( حيث اأ�سهما يف تقدمي نظريتني ثوريتني خللق 

اأبعاده  يف  امل�رسحي  الف�ساء  لتنظيم  جديدة  مبادئ 

رف�ض  ج��وان��ب:  ثالثة  يف  جهودهما  متثلت  الثالثة، 

والأ�سكال  بالأحجام  وتعوي�سه  املر�سوم  الديكور 

امل�رسحي ملتطلبات  الف�ساء  تاأثيث  اخ�ساع  احلقيقية، 

الأخري  هذا  نظام  تغيري  على �رسورة  والت�سديد  املمثل 

الديكور  حركية  واق����رتاح  امل�����رسح��ي،  لعبه  ون�سق 

املتناغمة مع الإ�ساءة« .

�سنة  ظهرت  التي  التكعيبية  املدر�سة  منجزات   4-1

يف  التجريبي  البحث  التكعيبية  اأغنت  فقد   .1908

بالهند�سة  ر�ساميها  اهتمام  يف  ذلك  ومتثل  امل�رسح 

املخرجني  اجتاهات  مبادئها  ت 
ّ
واأط��ر ر�سوماتهم.  يف 

اكت�ساف  وك���ان  بريخت  ب��رت��ول��د  اأم��ث��ال  اجل��دل��ي��ني 

امل�رسحيني  توجه  يف  بو�سلة  الرابع  للبعد  التكعيبيني 

اإىل البحث عن هذا البعد يف ف�ساءات م�رسحية تختلف 

حليز  ج��دي��دا  ترتيبا  وت��ق��رتح  الإيطالية  القاعة  ع��ن 

املمثلني وحيز اجلمهور.)3(

وا�ستنادا اإىل هذا التطوير �سعى امل�رسحيون للبحث عن 

�سيغ جديدة تواكب التطور الذي جاءت به التكنولوجيا. 

ومن املالحظ اأن اأغلب الذين ا�ستغلوا على التجريب هم 

ي�سري  ما  وهذا  كانوا ممثلني جيدين.  الذين  املخرجون 

اإليه املعجم امل�رسحي من »اأن التجريب تزامن مع ظهور 

يف  املخرجني  رغبة  ومع  م�ستقلة،  كوظيفة  الإخ��راج 

والأعراف  التقاليد  عن  مبعزل  امل�رسحي  البحث  تطوير 

اجلامدة، وبعيدا عن الربح املادي«)4( 

طال التجريب امل�رسحي لغة الإخراج، وبالتايل املخترب 

الذين  املخرجني  من  عدد  لدى  ذلك  وتبلور  امل�رسحي 

عرف باملدار�ض الإخراجية 
ُ
تركوا ب�سمة اإبداعية فيما ي

املرتكزة يف املقام الأول على تكوين املمثل امل�رسحي. 

التي   
ّ
احُلر امل�رسح  جتربة  املعروفة  التجارب  تلك  من 

-1858( اأن��ط��وان  اأن��دري��ه  الفرن�سي  املخرج  ب��داأه��ا 

الرو�سي  اأعلنها  التي  الفن  ا�ستوديو  وجتربة   ،)1943

وجتربة   )1938-1863( �ستان�سالف�سكي  كون�ستانتني 

املخرج النم�ساوي ماك�ض راينهارت )1943-1873(.

للفرن�سيني  اإىل ظهور املخترب امل�رسحي  الف�سل  ويعود 

لرا  لويز  وزوج��ت��ه   )1964-1871( اأوت���ان  اإدوارد 

خمترب  فرن�سا  يف  اأ�س�سا  »ح��ني   ،)1952-1874(

ج��ريزي  البولوين  بعد  فيما  وبلورها  والفعل،  الفن 

جروتوف�سكي )1933-( يف خمتربه يف بولونيا)5(. 

ق�سد باملخترب التدريب والتجريب اأو »التجمع يف اإطار 
ُ
ي

غلق وخا�ض ياأخذ فيه طابع التجريب دون اأن يوؤدي 
ُ
م

اأخذ  ح��ال  ويف  م�رسحي«)6(  عر�ض  اإىل  بال�رسورة 

لحق يف العادة بور�ض 
ُ
الجتاه اإىل تقدمي العر�ض فاإنه ي

عر�ض اأمام عدد من 
ُ
للعمل تنتهي اإىل عر�ض م�رسحي ي
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يت�سل  املخترب  يجعل  ما  وهذا  امل�رسحيني،  املهتمني 

جانب  واإىل  امل�رسحي.  باملحرتف  مبا�رسا  ات�سال 

الباحثة  التجارب  الأ�سماء املعروفة ظهر عدد من  هذه 

امل�رسحية.  العملية  لتطوير  ومتطورة  معينة  �سيغ  عن 

وركيزة املخترب امل�رسحي يف تقديرنا تنطلق من ثالثة 

 )3( املمثل.   )2( املخرج.   )1( هي:  اأ�سا�سية  عنا�رس 

الف�ساء امل�سهدي.

الإخ��راج  �سبق  تاريخيا   Director املخرج  اأول: 

باملخرج.  عليه  ال�سطالح  مت  ملا  املعا�رسة  الت�سمية 

العر�ض  تنظيم  هو  الإخ��راج  اأن  على  جدل  اتفقنا  فاإذا 

جمهور  اأو  عام  جمهور  اأمام  عر�سه  بهدف  امل�رسحي 

اجلمهور  دخ��ول  منذ  العر�ض  على  والإ����رساف  خا�ض 

قد  الوظيفة  فهذه  بخروجهم   
ً
وان��ت��ه��اء ال�سالة  اإىل 

ع�رس  الع�رسون  القرن  عّد 
ُ
وي اليونانيني.  منذ  وج��دت 

املخرج امل�رسحي. ومن امُل�سلم به اأنه ل قيام للعر�ض 

الأول  امل�سوؤول  هو  فاملخرج  باملخرج.  اإل  امل�رسحي 

واأم��ام  امل�رسحية  الفرقة  اأم��ام  العر�ض  عن  والأخ��ري 

والفكرية  الفنية  »القيادة  وه��و  والإع���الم.  اجلمهور 

ويحدد  الن�ض،  يختار  الذي  امل�رسحية...فهو  للعملية 

العر�ض، والفنانني  العر�ض امل�رسحي: مكان  متطلبات 

كذلك  ومو�سيقيني...  وراق�سني  ممثلني  من  التعبرييني 

يحدد الفنان الت�سكيلي الذي �ستوكل اإليه مهمة ت�سميم 

الديكور والأزياء والإك�س�سوار... ولكن الوظيفة الأ�سا�سية 

العر�ض  اإع��داد  يف  الأكرب  اجلهد  املخرج  تقت�سي  التي 

ال�ساحلني  املمثلني  جمموعة  اختيار  هي  امل�رسحي، 

لكل منهم  تتوافر  امل�رسحية بحيث  �سخ�سيات  لتج�سيد 

التي متكنه من  والفنية  الفيزيقية  املقومات  على حدة 

القرتاب من ال�سخ�سية الفنية التي �سيقوم باأدائها«)7(

»حديث  م�سطلح  املعجم  موؤلفتا  ت�سري  كما  وامل�سطلح 

حتول  بعد  وظهر  اإخ��راج،  كلمة  من  ا�ستقاقه  مّت  ن�سبيا 

القرن  من  الثاين  الن�سف  يف  م�ستقل  فن  اإىل  الإخ��راج 

التا�سع ع�رس )1873( ومع انت�سار الطبيعية يف امل�رسح. 

عن  امل�����س��وؤول  ال�سخ�ض  على  امل��خ��رج  ت�سمية  ُتطلق 

عترب اليوم �ساحب 
ُ
التدريبات وعن �سياغة العر�ض، وي

 العر�ض متاما مثل الكاتب بالن�سبة للن�ض«)8(
ّ

ن�ض

1-1: من ن�ّس الكاتب اإىل ن�ّس املخرج

للعملية  امل�ساحبة  املعا�رسة  الفنية  الظواهر  من 

عرف بظاهرة املخرج 
ُ
امل�رسحية والتي اأخذت تنت�رس ما ي

املمثل.  امل��وؤل��ف  واأي�سا  املمثل،  وامل��خ��رج  امل��وؤل��ف، 

املوؤلف  بني  الفرق  اأن  الكغاط  حممد  الباحث  ويو�سح 

ظاهرة  واأن  �سئيال،  يبدو  املوؤلف  واملخرج  املخرج، 

املخرج  يجد  عندما  الغالب  يف  جتري  املوؤلف  املخرج 

»نف�سه م�سطرا للقيام بالكتابة الدرامية اإما ب�سبب عدم 

يف  رغبته  ب�سبب  واإما  املتوفرة،  بالن�سو�ض  اقتناعه 

عنا�رس  يجمع  كامل،  م�رسحي  عر�ض  م�رسوع  كتابة 

بكل  ال�سينوغرافية  الكتابة  وعنا�رس  الدرامية  الكتابة 

النقاد  من  بع�ض  يتوفر  واإّذ  التقنية«)9(،  تفا�سيلها 

الذين ل يرحبون بانت�سار �سيغة املخرج املوؤلف فاإن 

اجّتاهني:  اأظهرت  الن�ض  مع  وتعامله  املخرج  حرية 

ينطلقون  كانوا  الذين  املخرجني  بع�ض  ثله 
ُ

مي »الأول 

مل  وبالتايل  الكاتب،  بن�ض  اللتزام  مبداأ  من  اأ�سا�سا 

الثاين  والجتاه  الن�ض...  على  روؤيتهم  فر�ض  يحاولوا 

لفر�ض  الن�ض  من  ينطلقون  الذين  املخرجون  ثله 
ُ

مي

من  ذلك  يتم  الأحيان  بع�ض  ويف  اخلا�سة،  قراءتهم 

معها  و�سل  لدرجة  كبرية  بحرية  معه  التعامل  خالل 

جديد  لن�ض  اأو  اخلا�ض،  ن�سه  على  يعتمد  لأن  املخرج 

اأو يكون عمله نوعا  هو عملية توليف لعدة ن�سو�ض... 

من الإعداد الدراماتورجي لن�ض معروف«)10( 

الكاتب  الكاتب عن ن�ض املخرج، فن�ض   
ّ

ويختلف ن�ض
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هو الن�ض املكتوب غري امُلعّد عن جن�ض اأدبي اآخر. ُكتب 

معينني  ق��راء  اإىل  موجهة  معينة  ر�سالة  تبليغ  بق�سد 

يتواجدون يف مكان ما، مهمتهم ا�ستقبال الن�ض وفهمه 

التاأليفية  املنا�سات  الكاتب  ن�ض  ويت�سمن  وتاأويله. 

املعجم  موؤلفتا  وت��رى  امل�رسحية)11(  والإر���س��ادات 

اأفرزته  الذي  الجتماعي  بالتحول  املوؤلفني  وعي  اأن 

التي  البلدان  يف  والثقافية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  بع�ض 

القت�سادي  الإنتاج  يف  اأ�سا�سيا  تقليدا  امل�رسح  ي�سكل 

ملوؤ�س�سات ال�سلطة املدنية من ناحية وا�ستقالل وظيفة 

�سكل  »يفر�سون  جعلهم  اأخ��رى  ناحية  من  املخرج 

الإخراجية  الإر�سادات  خالل  من  الن�ض  �سمن  العر�ض 

لة، وهذا ما جنده يف ن�سو�ض الفرن�سي 
َّ

الكثرية واملف�س

�ساموئيل  والإيرلندي   ،)1968-1910( جينيه  جان 

بيكيت )1989-1906(.

1-2: ثقافة املخرج امل�ضرحي

اأن  يجب  التي  الثقافة  ه��ذه  ع��ن  النّقاد  يقول  م��اذا 

ل املخرج امل�رسحي عليها؟ لي�ض الناقد فح�سب، 
ّ

يتح�س

بتذوق  وذائقة  ثقافة  ميتلك  بات  ال��ذي  واجلمهور  بل 

اأو  املهرجانات  يف  �سواء  عليها  والتعقيب  العرو�ض 

بني  اأو  العائلة  يف  جتري  التي  اجلانبية  الأحاديث  يف 

»كلما  املختلفني:  املبدعني  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سدقاء، 

حمتواه  يف  غنيا  احلقيقة  يف  امل�رسحي  الن�ض  ك��ان 

كان  وكلما  والأخالقي،  والنف�سي،  وال�سعري،  الأدب��ي، 

فيه  الدفينة  اجلمال  وعنا�رس  عميقا،  الدرامي  الن�ض 

اأ�سلوبه  يف  اأ�سيال  الدرامي  الن�ض  كان  وكلما  عظيمة، 

والق�سايا  امل�سكالت  تعددت  كلما  بنائه،  يف  دقيقا 

الكلمات  بهذه  املخرج«)12(  �ستواجه  التي  احل�سا�سة 

العلمية  والدرا�سات  العامة  الثقافة  كوبو  جاك  لخ�ض 
ُ
ي

املتخ�س�سة التي يحتاج اإليها املخرج امل�رسحي. ومن 

اأن وجود الإخراج كتخ�س�ض لي�ض  اأن نذكر هنا  املفيد 

جانب  اإىل  فالإخراج  مثال،  كفرن�سا  للمخرج  اأ�سا�سيا 

اأنه علم فهو اأي�سا خربة يكت�سبها العاملون يف الفنون 

الإخ��راج من  اإىل ميدان  قدم  الب�رسية، فكم من خمرج 

الكتابة والتمثيل وي�سري املعجم امل�رسحي اإىل اأن »بع�ض 

كالبولوين  ال�سينما  من  اأتوا  الهامني  امل�رسح  خمرجي 

رومان بولن�سكي وال�سويدي اإجنمار برغمان وامل�رسي 

يو�سف �ساهني«)13( 

Actor ثانيا: املمثل

الهام )تكوين املمثل امل�رسحي يف جمتمعات  يف كتابه 

الفني  التكوين  �سو�سيولوجيا  يف  درا�سة  العربي  اخلليج 

�سو�سيولوجية  درا�سة  تقدمي  على  الباحث  ركز  للممثل( 

فنقطة  امل�رسحي.  للممثل  اخلبيئة  للطاقة  م�ستفي�سة 

املمثل.  اأ�سا�سها  امل�رسحي  للعمل  ال�سحيحة  الرتكاز 

»وحني تربز �رسورة اأن ي�ستقل املخرج مبا هو م�رسحي 

املمثل،  ب�سخ�سية  الحتفاء  احلال �رسورة  بطبيعة  تربز 

واق��ع  م��ن  لي�ض  الإب����داع.  يف  الفاعل  احل��ي��وي  وب���دوره 

واقع  من  واإمن��ا  ال���دور،  ه��ذا  مبثل  الطبيعي  الع���رتاف 

تتم  اأن  ميكن  ل  امل�رسح  يف  الدرامي  العامل  باأن  الوعي 

ال�سعر  حتديات  مواجهة  يف  وا�ستقالله  خ�سو�سيته  له 

الإب��داع  ارت��ك��از  بوا�سطة  اإل  والتكنولوجيا  وال�سينما 

الوعي  اإن  املمثل«)14(،  اإب��داع  تكوين  على  امل�رسحي 

بالعامل الدرامي للم�رسح يتطّلب الرتكيز على اأطوار انتقال 

املوؤ�س�سة.  اإىل  املدر�سة  من  للم�رسح  املجتمعي  الوعي 

فكم من ممثل يجهل قدراته الفعلية ويغيب عنه معرفته 

ج�سده  عن  ثقافته  غياب  ب�سبب  املحبو�سة  بطاقاته 

ميتلك  ممثل  من  وكم  املجتمع.  عن  الثقافة  تلك  وغياب 

م�ستهلكا  بات  وبالكون  وباملجتمع  بنف�سه  دراميا  ح�سا 

له اإىل جمرد ممثل هزيل جدا فاقد 
ّ
للعلم يف و�سائط حتو
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لإح�سا�ض املمثل الطق�سي. ويحيلنا هذا احلديث اإىل تذكر 

بيتني لل�ساعر عبداهلل بن املعتز وهو القائل:

متيل يف رق�سهم قدودهم

كما تثنت يف الريح �رسوات

وركب القبح فوق ح�سنهم

ويف �سماجاتهم مالحات

)*( ثنائية املمثل/ اجل�ضد 

تاريخيا تعر�ض اجل�سد ب�سكل عام لعدد من النتهاكات 

املعاجم  تفيدنا  فبينما  ال��ت��ط��ور.  م��ن  مب��راح��ل  وم��ر 

ج�سد 
ُ
ي ال���ذي  امل��م��ث��ل  وال��ق��وام��ي�����ض مب��ع��ل��وم��ات ع��ن 

ف 
ّ
يت�رس ال��ذي  واملمثل  �سخ�سيته،  غري  �سخ�سيات 

واملمثل  يرق�ض،  الذي  اأو  جيب 
ُ
ي الذي  واملمثل  ويفعل، 

�ض فاإن »مفهوم املمثل باملعنى احلديث مل يظهر  امُل�َسخِّ

ر مع ظهور التمثيل كمهنة  يف اأوروبا اإّل يف وقت متاأخِّ

احرتافية، ومع تبلور امل�رسح كظاهرة ُت�سكل جزءا من 

التاريخية  النتهاكات  بني  من  املدينة«)15(  حياة 

احل�سارة  يف  املمثل  مكانة  انحدار  اإىل  الإ�سارة  ميكن 

اليونانية  احل�سارة  يف  مزدهرة  كانت  التي  الرومانية 

املراجع  وتذكر  العامة.  العرو�ض  يف  العبيد  بتوظيف 

حمتقرة  ظلت  التمثيل  وملهنة  للممثل  النظرة  اأن  اأي�سا 

و�سول اإىل القرن ال�سابع ع�رس لدرجة كان ج�سد املمثل 

اأن  ولنا  الدينية،  الطقو�ض  �سمن  الدفن  من  حمروما 

نتخيل مدى املعاناة التي لقاها ج�سد املمثل، ويكفي 

لال�ست�سهاد تذكر معاناة اأنتيجونا وما تعر�ست له من 

اأمل و�سقاء لرغبة امللك كريون عدم دفن اأخيها مبرا�سم 

تليق به، �سحيح تبدو معاناة خمتلفة، لكن املعاناة هي 

املعاناة. ولي�ست ثقافتنا العربية اأف�سل من الرومانيني 

يف ذلك الوقت، ففي العام 1888م �سدر قرار يف م�رس 

الو�سع  لكن  التمثيل.  مهنة  ممار�سة  من  الطالب  مينع 

مالحقة  وميكن  ويتطور،  يتغري  وال�سيا�سي  الجتماعي 

بع�ض مراحل التطورات التي تذوق حالوتها املمثل اإىل 

ما قبل قيام الثورة الفرن�سية التي اكت�سب معها املمثل 

مكانة عالية لرتباطه مبوؤ�س�سات الدولة، وتلك املراحل 

جنملها �رسيعا يف هذه النقاط: )16(

القرون  يف  املهن  لبع�ض  يّف 
َ
احِل��ر املهني  التطور   -1

من  جتعل  فية 
َ
ِحر جتمعات  ظهور  اإىل  اأدى  الو�سطى 

التمثيل مهنة واحرتافا. فظهرت عائالت ورثت املهنة 

يتقدمه  ما  على  معي�ستها  يف  واعتمدت  اأفرادها  بني 

العرو�ض من اأرباح.

2- تطور النظام العائلي ال�سابق اإىل اأخويات كان لها 

طابع تعاوين يتم تق�سيم الأرباح بني اأع�سائها.

الفرق  ن��ظ��ام  ظ��ه��ور  اإىل  الأخ��وي��ات  ت��ط��ور  اأدى   -3

ونظاما  وتكامال  �سهرة  الفرق  تلك  واأك��رث  امل�رسحية، 

الكوميديا ديلالرته يف اإيطاليا.

هامة  �سيا�سية  انعطافة  ع�رس  ال�سابع  القرن  �سكل   -4

بدعم النظام امللكي والأمراء للفرق امل�رسحية النا�سئة 

واملعروفة. )كفرن�سا واإجنلرتا ح�رسيا(

5- احلاجة الجتماعية لوجود الفرق امل�رسحية ل تقل 

وجود  اأن  املالحظ  ومن  الدولة  اأيديولوجيا  عن  اأهمية 

للم�سارح  ال�سيا�سية  الأنظمة  لبناء  دافعا  كان  الفرق 

املحلية الثابتة.

Space Scene ثالثا: الف�ضاء/ الف�ضاء امل�ضهدي

ل ن�ستطيع اكت�ساف الف�ساء الدرامي وجمالياته )ن�سا 

وعر�سا( اإل بالعودة اإىل التجريب. لأن ما قدمه اأدولف 

ونظريات  للف�ساء  اكت�سافات  من  كريغ  وجردون  اآبيا 

اأنها  اأو  للخ�سبة  الكال�سيكي  ال�ستعمال  األغت  ثائرة 

التطورات  واأن  الكهرباء،  بفعل  القدمي  املعمار  قو�ست 

التي مر بها املمثل وج�سده يف احل�سارات املختلفة وما 
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 واإعالء للم�رسح احلركي 
ّ

ن�سهده اليوم من تراجع للن�ض

قراءة  من  يو�سع  املمثل  ج�سد  هو  الفقري  عموده  الذي 

امل�رسح،  يف  الزمن  كما  ف�»الف�ساء  الدرامي.  الف�ساء 

زمان  ومكانني:  زمانني  وج��ود  ب�سبب  مركب  مفهوم 

ومكان العر�ض«.)17(

يف  للف�ساء  م�ستويات  ثالثة  ب��ني  الباحثون  وميز 

د الذي 
ّ
امل�رسح: امل�ستوى الأول: الف�ساء الدرامي املجر

يوجد يف الن�ض امل�رسحي ويجري بناءه بوا�سطة خيال 

املتلقي. امل�ستوى الثاين: الف�ساء امل�سهدي. ويق�سد به 

املمثلون.  فيه  يتحرك  الذي  للم�سهد  الواقعي  الف�ساء 

الف�ساء  اأو  ال�سينوغرايف  الف�ساء  الثالث:  امل�ستوى 

فيه  يتمو�سع  الذي  الف�ساء  بكونه  ويتحدد  امل�رسحي 

اجلمهور واملمثلون اأثناء العر�ض.)18( 

الدرا�سات  اأخ��ذت  والإن�ساين  املعريف  التطور  ظل  يف 

ويف  امل�سهدي،  الف�ساء  مفهوم  على  تركز  احلديثة 

بطريقة  تتم  ل  امل�سهدي  الف�ساء  ق��راءة  ان  تقديرنا 

�سحيحة اإّل يف ظل التجريب، بال�سبط كما اأن اكت�ساف 

اإّل  متاميتها  جت��ري  ل  امل�سهدي  الف�ساء  مغامرة 

معقدة  لي�ست  لكنها  متداخلة،  العالقة  املمثل.  بج�سد 

عن  بعيدا  اليوم  املمثل  ج�سد  نقراأ  فكيف  بال�رسورة. 

عالمة  اإىل  املمثل  معها  حتول  التي  ال�سميولوجيا  علم 

من عالمات العر�ض امل�ستقلة، اجل�سد املتعدد ال�سفرات 

والدللت واخلطابات؟

كلمة اأخرية:

�سغلت  قد  امل�رسحي  املخترب  تطوير  لغة  اأن  يبدو 

بع�ض  اإىل  بالإ�سافة  العرب،  امل�رسحيني  من  عددا 

الدائم  البحث  عملية  اأن  �سك  ول  املبدعني،  الكّتاب 

اأذه��ان  يف  فنيا  املتقدمة  التعبريية  ال�سيغ  عن 

من  العديد  باإقامة  ترجمتها  جرى  قد  املخرجني 

جتارب  يف  ولنا  واملختربات،  امل�رسحية  الور�ض 

بع�ض هوؤلء )عوين كرومي، فا�سل �سوداين، �سالح 

جليلة  الفتاح،  عبد  انت�سار  قوتلي،  وليد  الق�سب، 

جواد  ال�سعداوي،  عبداهلل  اجلزيري،  فا�سل  بكار، 

الأ�سدي وغريهم...( خري اإ�سارة اإىل ذلك. خرج بع�ض 

اليوم  عرف 
ُ
ي ملا  مبتكرة  ب�سيغ  امل�رسحيني  هوؤلء 

اأو  الأثرية  الأماكن  حتويل  عرب  املكان  مب�رسحة 

ولعل  للعر�ض،  ممكنة  �ساحات  اإىل  القدمية  البيوت 

عيدنا اإىل الطق�ض الأول للم�رسح حيث اأقام يف 
ُ
هذا ي

الكنائ�ض واملعابد ردحا من الزمن، كما ن�ستعيد مع 

بني  املت�سلة  الو�سيجة  تلك  من  وهجا  ال�سيغ  هذه 

الطبيعة ونداءاتها الق�سية وج�سد الب�رسي من حيث 

هو كائن ومو�سوع ومقد�ض.

احلا�ضية:

فاروق  ترجمة  ويليامز،  راميوند  �ض52،  اجُلدد،  املتوائمني  �سد  احلداثة  طرائق   )1(

عبد القادر، �سل�سلة عامل املعرفة، رقم ال�سل�سلة 246، املجل�ض الوطني للثقافة والفنون 

والآداب، الكويت، 1999م

)2( طرائق احلداثة �سد املتوائمني اجُلدد، �ض54، �سبق ذكره 

)3( التجريب يف امل�رسح، �ض13-33، د. �سعيد الناجي، دائرة الثقافة والإعالم، ط1، 

ال�سارقة، 2009م بت�رسفنا

)4( املعجم امل�رسحي مفاهيم وم�سطلحات امل�رسح وفنون العر�ض عربي-اإجنليزي-

لبنان نا�رسون،  د. حنان ق�ساب ح�سن،  �ض118، مكتبة  و  اإليا�ض  د. ماري  فرن�سي 

ط2، بريوت، 2006م 

ذكره،  �سبق  العر�ض،  وفنون  امل�رسح  وم�سطلحات  مفاهيم  امل�رسحي  املعجم   )5(

�ض119

)6( املعجم امل�رسحي مفاهيم وم�سطلحات امل�رسح وفنون العر�ض، نف�سه، �ض119

)7( املخرج يف امل�رسح املعا�رس، �ض 14-15، �سعد اأرد�ض، الهيئة امل�رسية العامة 

للكتاب، ط1، م�رس، 1993م

)8( املعجم امل�رسحي مفاهيم وم�سطلحات امل�رسح وفنون العر�ض، نف�سه، �ض418

والن�رس  للطباعة  البوكيلي  الكغاط،  حممد  د.  ���ض173،  وف�ساءاته،  امل�رسح   )9(

والتوزيع، ط1، الدار البي�ساء،1996

)10( املعجم امل�رسحي مفاهيم وم�سطلحات امل�رسح وفنون العر�ض، نف�سه، �ض419

اإىل  املف�سية  العتبات  بحق  ة 
ّ
الن�سي املتعاليات  اأو  التاأليفية  املنا�سات  ت�سكل   )11(

 وخفاياه واملوؤدية اإىل اكتناه اأ�رساره وك�سف خباياه. فالن�ض، اأي ن�ض، 
ّ

دواخل الن�ض

ل يكون مبفرده، بل حتيط به من كل اجلهات �سل�سلة مت�سابكة من العالقات الثقافية 

والجتماعية والتجارية، اإنها على حد جريار جينيت جمموعة الفتتاحيات اخلطابية 

النا�رس،  كلمة  واجل��الدة،  والعنوان،  الكاتب،  ا�سم  من  للكتاب،  اأو  للن�ض  امل�ساحبة 

الن�رس. للتو�سع انظر: عتبات  الإ�سهار، وحتى قائمة املن�سورات املكلف بالإعالم، دار 

يقطني،  �سعيد  د.  تقدمي:  بلعابد،  احلق  عبد  د.  املنا�ض.  اإىل  الن�ض  من  جينيت  جريار 

�ض44، الدار العربية للعلوم نا�رسون، ط1، اجلزائر، 2008م. 

الن�سو�ض  يف  ح�سورها  نتناول  ف�سوف  ة 
ّ
الن�سي املتعاليات  هذه  لأهمية  ونظرا 

اأو  امل�رسحية  الإر�سادات  اأما  التوا�سلية.   ودللتها  الإخبارية  لقوتها  وَفقا  املنتخبة 

املالحظات الإخراجية فهي ت�سمية تطلق اليوم على اأجزاء الن�ض امل�رسحي املكتوب 

التي ُتعطي معلومات حُتدد الظرف اأو ال�سياق الذي يبنى فيه اخلطاب امل�رسحي. وهذه 

�سمعية.  اأو  مرئية  عالمات  اإىل  وتتحول  لغوي  كن�ض  العر�ض  يف  َتغيب  الإر�سادات 

للتو�سع انظر: املعجم امل�رسحي مفاهيم وم�سطلحات امل�رسح وفنون العر�ض، ماري 

اإليا�ض، وحنان ق�ساب ح�سن،  �ض22، �سبق الإ�سارة اإليه.

)12( املخرج يف امل�رسح املعا�رس، �سبق ذكره، �ض17

)13( املعجم امل�رسحي مفاهيم وم�سطلحات امل�رسح وفنون العر�ض، نف�سه، �ض119

)14( تكوين املمثل امل�رسحي يف جمتمعات اخلليج العربي درا�سة يف �سو�سيولوجيا 

التا�سعة  ال��دورة  اإ�سدارات  �ض4،  غلوم،  عبداهلل  اإبراهيم  د.  للممثل،  الفني  التكوين 

البحرين،  مملكة  ط2،  العربية،  اخلليج  لدول  امل�رسحية  للفرق  امل�رسحي  للمهرجان 

2006م

)15( املعجم امل�رسحي مفاهيم وم�سطلحات امل�رسح وفنون العر�ض، نف�سه، �ض479

نف�سه،  العر�ض،  وفنون  امل�رسح  وم�سطلحات  مفاهيم  امل�رسحي  املعجم   )16(

�ض479و480 بت�رسفنا

)17( املعجم امل�رسحي مفاهيم وم�سطلحات امل�رسح وفنون العر�ض، نف�سه، �ض338

مطبعة  ط2،  ���ض127،  بلخريي،  اأحمد  اإع��داد  امل�رسحية،  امل�سطلحات  معجم   )18(

النجاح اجلديدة. الدار البي�ساء، 2006م
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�سينما

اأفالم حممد من�صور لها »دراماها« الداخلية اخلا�صة 

التي تنبعث من ت�صادم ال�صور الواقعية وفجائعيتها..

v
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ال�سوري  الأعمال  رجل  ميلكها  التي  )الأورينت(  قناة  تبنته  ولفت،  مهم  م�رشوع 

توثق  التي  الت�سجيلية  الأفالم  من  �سل�سلة  اإنتاج  يف  متثل  عبود،  غ�سان  املعروف 

لأحداث وم�سارات و�سخ�سيات الثورة ال�سورية التي انطلقت �رشارتها يف اخلام�س 

ع�رش من اآذار )مار�س( عام 2011.

فيلم  بث  على   2012 العام  مطلع  منذ  املعار�سة  ال�سورية  القناة  واظبت  وقد 

وثائقي جديد يف �سهرة كل يوم خمي�س، وا�ستطاعت احلفاظ على هذا التقليد عرب 

جهود اإبداعية خالقة ر�سدت الكثري من الظواهر الهامة يف �سجل الثورة ال�سورية، 

عا�سها  التي  املرعبة  الوقائع  ت�ستعيد  اأفالم  لإجناز  نف�سه  الوقت  يف  �سعت  كما 

ال�سوريون يف ثمانينات القرن الع�رشين، كمجزرة ج�رش ال�سغور )1980( وجمزرة 

التي رواها �سجناء ق�سوا عقوداً يف �سجن تدمر  حماه )1982( وطقو�س اجلحيم 

ال�سحراوي لل�سجناء ال�سيا�سيني، الذي ارتكب فيه نظام الرئي�س حافظ الأ�سد جمزرة 

اأودت بحياة اأكرث من 900 �سجني عام 1980. 

 30 فيلما وثائقيًا عن الثورة وذاكرة 

الوجع ال�سوري فـي ظل اال�ستبداد املطلق

فاتــن حمــــودي

 �ساعرة وكاتبة من �سورية

ال�سيناري�ست واملخرج حممد من�سور: 

الأفالم الت�صجيلية هي الأكرث �صدقًا، لأنها 

ابنة اللحظة احلارة امل�صكونة بالأمل واخلوف..

v



وال�سحفي  ال�سيناري�ست  الأفالم  هذه  معظم  وينجز 

ال�سوري حممد من�سور، الذي تفرغ يف الآونة الأخرية 

ل�سناعة الأفالم الوثائقية، وهو الذي �سبق له اأن اأجنز 

العديد منها يف �سورية ولبنان وال�سعودية... وهو هنا 

بعد  واإخراجها،  الأفالم  �سيناريوهات  بكتابة  يقوم 

يقومون  الذين  النا�سطني  من  العديد  مع  توا�سل  اأن 

بت�سوير مو�سوعات الأفالم داخل �سورية بناء على 

ا�سكريبت م�سبق.. وعمل اإ�رشايف متوا�سل.     

z املرجعيات الثقافية

يتحدث  حممد من�سور عن املرجعيات الثقافية التي 

ي�ستغل عليها يف اأفالمه قائال: »الأفالم التي اأجنزها 

مرجعياتها  وحيها،  من  اأو  ال�سورية  الثورة  عن 

الإعالمي واحلياتي  الثورة  الأ�سا�سية مرتبطة بواقع 

ال�سعب. فالأول مرة مينع نظام كل و�سائل الإعالم من 

تغطية اأحداث عا�سفة متر بها البالد على هذا النحو. 

النا�س  دفع  امل�سبوق  غري  الإعالمي  احل�سار  هذا 

املحمولة،  هواتفهم  بكامريات  للت�سوير  البداية  يف 

اأخبار املحطات،  ن�رشات  لبثها �سمن  واإر�سال �سور 

ذات  بكامريات  جوالت  اقتناء  اإىل  الأمر  تطور  ثم 

اليومية والعمليات  اأكرب، بهدف توثيق املجازر  دقة 

فيما  حدوثها،  النظام  ينفي  كان  التي  الع�سكرية 

ثم  وعر�سا..  طول  البالد  جتوب  ومدرعاته  دباباته 

ذات  رقمية  كامريات  ي�ستخدمون  النا�سطون  اأ�سبح 

هي  اأ�سا�سية  مرجعية  خلق  الواقع  هذا  اأف�سل.  دقة 

ا�ستخدام فن ال�سارع... كامريا رجل ال�سارع، وت�سوير 

ال�سارع..  رجل  اإح�سا�س  عن  والتعبري  ال�سارع،  رجل 

وكانت اخلطوة املهمة بالن�سبة يل هي النتقال بهذه 

اإىل  الإخباري،  لال�ستهالك  مادة  كونها  من  ال�سور 

فيلم  بناء  يف  وا�ستثمارها  عليها  ال�سغل  يتم  مادة 

وثائقي يبقى يف الذاكرة«.

الوثائقية  بالأفالم  »مقارنة  من�سور:  وي�سيف 

الهامة التي �سكلت ذاكرتنا، والتي كنا ن�ساهدها يف 

الأجنبية  الوثائقية  الأفالم  بع�س  اأو  املهرجانات، 

التي تعر�سها حمطات التلفزة العربية، تبدو مرجعية 

هذه الأفالم اإذن خمتلفة... اإنها حماولة لكتابة تاريخ 

حمرتيف  لي�سوا  هم  عيان،  �سهود  خالل  من  الثورة 

عامل  خلق  على  قادرين  اأو  روؤية،  زاوية  اأو  ت�سوير، 

متكامل للفيلم الوثائقي، لذا فاإن هذا خلق لدي اأعباء 

جديدة يف كثري من الأحيان«.

z وثائقي بروح درامية!

ل�سك اأن لأفالم  حممد من�سور  »دراماها« الداخلية 

الواقعية  ال�سور  ت�سادم  من  تنبعث  التي  اخلا�سة 

تهتم  فجائعية  لكنها  وفجائعيتها.. 

بر�سم  احلالة الرتاجيدية دون النزلق 

ُتنبى  التي  الوثيقة  تفقد  ميلودراما  اإىل 

الذي  الت�سجيلي  فالفيلم  م�سداقيتها.. 

على  الأ�سا�س  يف  يقوم  عليه،  يعمل 

وهو  حاد  قيمي  �رشاع  وعلى  فكرة 

التي  الفنية  الأعمال  بكل  ل�سيق  اأمر 

توؤرخ لثورات، واإىل جانب الفكرة هناك 

على  خا�سة  جاذبية  ت�سفي  فنية  لغة 

عنايته  جند  هنا  ومن  الوثائقي،  ال�رشد 

باملعنى  لي�س  املو�سيقي  بالتوظيف 

باملعنى  بل  اجلمايل،  اأو  التزييني 

الكثري  لديه  لتتحول  حتى  الدرامي... 

واقعي  بح�س  امل�سورة  اللقطات  من 
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التعابري والنفعالت،  الكثري من  اإىل لقطات تختزن 

التي ي�ستطيع اإبرازها بقوة يف �سياق اأفالمه، ناهيك 

عن توظيف الأغاين ل �سيما اأغاين فريوز  امل�سكونة 

احلرية  م�ساحات  من  م�ساحة  جميعا  وجداننا  يف 

واملخرج  ال�سيناري�ست  يتحدث  هنا  من  واحللم. 

حممد من�سور، وهو ناقد متمر�س يف متابعة الدراما 

ال�سورية والعربية يف الأ�سا�س، عن ات�ساع اأفق الفيلم 

الدرامية  الأعمال  مناف�سة  على  وقدرته  الوثائقي، 

ذات احلميمية احلكائية فيقول:

 )الفيلم الوثائقي اليوم اأ�سبح اأفقًا وا�سعًا جداً ي�ستفيد 

ي�ستفيد  اأن  ميكن  فهو  والأ�سكال...  الأ�ساليب  كل  من 

من الفكرة الدرامية خللق مدخل متخيل ملعاينة عامل 

واقعي وحياتي وغري م�سنوع، وميكن اأن ي�ستفيد من 

اللعب بالزمن خللق م�ستويات تعبريية ودللية كما 

التحقيق  �سيغة  من  ي�ستفيد  اأن  وميكن  الرواية،  يف 

اأن  وميكن  ميدانية،  حالة  لعر�س  ال�ستق�سائي 

املكان  مع  العالقة  اأو  الذاكرة  تداعيات  من  ي�ستفيد 

ل�سوغ عامل �سعري وخ�سو�سًا حني يكون هذا الفيلم 

�سوؤال  مواجهة  ويف  معينة  حلظة  يف  �سخ�سية  عن 

معني«.

و حني ن�ساأله اأي تلك الأ�ساليب اختار لإجناز اأفالمه... 

يجيب:

» اإنطالقًا من هذا كله، تركت للمو�سوع 

اأن يقودين لالأ�سلوب... وتركت للم�سمون 

فتنوعت  لل�سكل...  اأفقًا  يل  يفتح  اأن 

اأجنزتها،  التي  الأفالم  يف  الأ�ساليب 

ال�سيء  لكن  الهدف.  ل�رشورات  تبعًا 

هو  يل  م�ستمراً  حتديًا  �سكل  الذي  الأهم 

كيف اأجعل الفيلم الوثائقي حالة فنية. 

مبعنى كنت اأبحث عن اإمكانية ا�ستخدام 

الفيلم  يبقى  األ  اأجل  من  الفنية  اللغة 

متق�سف،  ثوري  خطاب  اأو  م�ساعر  اأ�سري 

من�سور  اإىل  الفيلم  يتحول  األ  اأجل  ومن 

ي�رشد  تلفزيوين  حتقيق  اأو  �سيا�سي، 

معلومات وح�سب.

z كيف ن�صنع فيلمًا عن احلولة؟!

البتكار يف  مثاًل على هذا  لنا  ليقدم  يتابع من�سور 

الأ�سلوب : 

العامل باأخبار جمزرة  »على �سبيل املثال حني �سج 

التفكري  عن  احلولة )يف ريف حم�س(، وقفت عاجزاً 

يف كيفية �سنع فيلم عن املجزرة ل يتحول اإىل جمرد 

جتميع ملعلومات اأو ملواقف اإدانة حلدث يدين نف�سه 

بنف�سه. من هذا العجز ولدت لدي فكرة جديدة: ملاذا ل 

اأ�سنع فيلمًا عن عجزنا عن اإجناز فيلم عن املجزرة؟! 

قررت اأن اأ�ستخدم اأ�سلوب الكامريا اخلفية لر�سد ردود 

على  ولالإجابة  الفيلم...  فكرة  على  اإعالميني  اأفعال 

�سوؤال: كيف ن�سنع فيلما عن احلولة؟!

ل �سك اأن ا�ستخدام اأ�سلوب الكامريا اخلفية التي عرفت 

اإجناز  اأجل  من  واللهو،  للت�سلية  مادة  باعتبارها 

فيلم عن جمزرة هو مغامرة قد تكون ذات ردة فعل 

معكو�سة وم�سيئة... لكنني قررت اأن اأخو�س التجربة 

كل  ا�ستيعاب  يف  الوثائقي  الفيلم  اإمكانية  لأكت�سف 

الأ�ساليب والتقنيات التي تخدم ر�سالة فيلم ما.

 دعوت زمالء اإعالميني اإىل مكتبي واأخفيت الكامريا، 

بفيلم  التفكري  يف  م�ساعدتهم  اأريد  اأنني  لهم  وقلت 

اأين؟! ماذا  الفيلم؟ من  اأبداأ  احلولة؟ كيف  عن جمزرة 

لأطفال  �سورا  اأعر�س  اأن  ميكن  كيف  فيه؟  �ساأقول 
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مذبوحني بال�سكاكني على ال�سا�سة؟! وكيف ميكن اأن 

اأنهيه؟! 

ال�سدق لأنهم حترروا  اأفعالهم غاية يف  كانت ردود 

وحما�ستهم  تعبرياتهم  وكانت  الكامريا،  عبء  من 

بالن�سبة يل  الفيلم  تلقائي وحقيقي. �سار  وتخوفهم 

يف املونتاج: اأن اأعر�س للم�ساهد كيف ُي�سنع الفيلم 

ب�ساعة  يف  عال  ب�سوت  التفكري  الرغبة  من  جو  يف 

اإىل  الفيلم  �سيناريو  حتول  نف�سها.  املجزرة  حقيقة 

وكيف  نقول  وماذا  نبداأ  كيف  اقرتاحات  مناق�سة 

وكانت  ال�سا�سة.  على  ب�رشيًا  ترجمتها  ثم  نختم... 

الزميلة  من  املثال  �سبيل  على  القرتاحات  اأق�سى 

بعر�س  الفيلم  نختم  اأن  اقرتحت  التي  حيدر  رول 

اأطفال  و�سور  املذبوحني  احلولة  قرية  اأطفال  �سور 

الب�رشية  املقارنة  كانت  يلعبون...  الأ�سد وهم  ب�سار 

مرتوكة  لدرجة ح�سا�سية امل�ساهد... وكنا جنرب كل 

القرتاحات كي نك�رش ال�سكل الكال�سيكي للفيلم نف�سه 

يف جتربة جديدة وخالقة لقت �سدى مميزا«.

z تف�صل اأخي عمر! 

املقابالت  بني  املزج  يف  اخلا�سة  من�سور  طريقة 

التي  الرئي�سية  ال�سخ�سيات  مع  يجريها  التي  احلية 

واملبا�رشة  العديدة  الوثائق  وبني  اأفالمه،  يف  تظهر 

اأو يعرث عليها ليعيد توليفها معا يف  التي ي�سورها 

هنا  الن�س  لأن  الأدوات،  ب�ساطة  رغم  خاّلق  �سياق 

م�ساف  اإىل  ال�سورة  برفع  باآخر  اأو  ب�سكل  ي�سهم 

فنيًا  ثوبًا  الوثيقة  اإلبا�س  رحلة  لكن  الفني.  التوثيق 

ل ينال من �سدقيتها بل يوؤكدها ويبلورها... ل تبدو 

لبناء  امل�سورة  املادة  على  فاحل�سول  �سهلة  رحلة 

ال�سكل  اختيار  يف  لي�س  حقيقيًا  حتديًا  �سكل  الفيلم، 

بني  املو�سوع  جوهر  تلم�س  يف  بل  فح�سب،  الفني 

ركام ال�سور امللتقطة من �سياق ت�سوير يومي لهث... 

ورمبا خلق هذا التحدي يف البداية الرغبة يف اإي�سال 

عليهم،  الإعالم  دخول  من  املمنوعني  النا�س  وجع 

قبل اأن يغدو حالة ديناميكية ا�ستطاع حممد من�سور 

�رشوراتها  مع  للتكيف  املمكنة  احللول  كل  يجد  اأن 

و�سعوبتها... وهنا يروي لنا الكثري من اأ�رشار مطبخ 

تلك الأفالم وتوليفة �سناعة �سيناريوهاتها، فيقول:

 »بع�س الأفالم كتبُت ال�سيناريو لها بناًء على مادة 

م�سورة بال �سيناريو، وقمت باإخراجها اعتماداً على 

جديدة  عمارة  بناء  من  املونتاج  عمليات  تتيحه  ما 

التي  ال�سور  طوفان  اأفرزها  اأخرى  عمارة  ركام  من 

ترد اإليك من نا�سطني حول مو�سوع ما... وهذا يتطلب 

اأنت  تكن  مل  تفا�سيل  يف  الذوبان  على  كبرية  قدرة 

اإعادة  على  قادراً  كنت  لكنك  ت�سويرها،  على  �ساهداً 

نف�سها  الروح  على  احلفاظ  مع  اإنتاجها 

فيلم  اأول  يف  مثاًل  حدث  كما  طبعًا... 

مدينة حم�س  الثورة يف  نا�سطو  �سوره 

التي  املادة  كانت   باإجنازه.  وقمت 

و�سلتني بداية عبارة عن جولة ميدانية 

يقوم فيها النا�سط عمر التالوي يف حي 

ليتحدث  ال�سهري،  احلم�سي  ال�سباع  باب 

اأهايل  منه  يعاين  الذي  احل�سار  عن 

والطبية  الغذائية  النواحي  احلي من كل 

واحلياتية.. اإىل درجة امتناع البلدية عن 

متنع  حواجز  واإقامة  القمامة،  ترحيل 

اأكوام  ترحيل  �سامل  ح�سار  خالل  من 

احلي.  اأبناء  �سيارات  يف  حتى  القمامة 

تعبرياً  فيها  فراأيت  ال�سور  يف  تاأملت 
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العمل  يكون  اأن  وبدل  اجلماعي،  العقاب  فكرة  عن 

اإ�رشاره  يف  تاأملت  عمر،  عن  بحثت  ميدانية،  جولة 

املوت  قنا�سة  من  مطارد  وهو  احلقيقة  قول  على 

وعنا�رش العتقال...  جعلت منه �سخ�سية درامية يف 

الفيلم، وا�ستفدت من حوار دار خلف الكامريا بني عمر 

وامل�سور اأبو بالل احلم�سي وهو يقول: )معنا النا�سط 

يريد  القدمية  حم�س  تن�سيقيات  ممثل  التالوي  عمر 

عمر...(  اأخي  تف�سل  البلد...  اأو�ساع  عن  يحدثنا  اأن 

فاتخذت من العبارة الأخرية عنوانًا للفيلم الذي �سار 

العنوان  تلقائية  فكانت  عمر(...  اأخي  )تف�سل  ا�سمه 

الأمل  حقيقة  قول  يف  الرغبة  تكر�س  اإيحائية  حالة 

واملعاناة اأمام الكامريا ويف ف�ساء الفيلم الت�سجيلي«

z تنوع الأ�صاليب

ا�ستفاد حممد من�سور من التوا�سل الإعالمي بني قناة 

الثورة  حراك  تتبنى  قناة  اأول  كانت  التي  الأورينت 

احلميدية  �سوق  يف  لها  مظاهرة  اأول  منذ  ال�سورية 

بدم�سق يف اخلام�س ع�رش من اآذار عام 2011، وبني 

وبعد  �سوتهم،  القناة  هذه  اعتربوا  الذين  النا�سطني 

جناح جتربة فيلم )تف�سل اأخي عمر( تطور التوا�سل 

الثورة عرب تن�سيق بالغ احليوية تابعته  مع نا�سطي 

كثري  حتقيق  يف  �ساركت  التي  كورية  �سيلفا  الزميلة 

من الأفالم ويف ذلك يقول:  

الذي هياته  الأمر بف�سل املناخ  »تطور 

هذا  احت�سنت  التي  )اأورينت(  قناة 

امل�رشوع، �سار النا�سطون يتعانون معنا 

اإما يف عر�س اأفكار من واقع مناطقهم 

لإقرار ما اإذا كانت ت�سلح لفيلم وثائقي، 

للت�سوير،  اأويل  �سكريبت  اإعطائهم  بعد 

اأو يف طلب اأفكار معينة منهم، يقومون 

هم بت�سويرها... ويف كل الأحوال اأقوم 

بكتابة ال�سيناريو واأتابع اإخراجه... كما 

متكن زمالء اإعالميون بعد ال�سنة الأوىل 

حققه  وما  ال�سورية  الثورة  عمر  من 

الثوار من تقدم على الأر�س، من دخول 

وثائقية،  اأفالم  بت�سوير  وقاموا  �سورية 

اأو تولوا  قمت بكتابة �سيناريوهات واإخراج بع�سها، 

من  �سيغة  عرب  �سوروها  التي  املادة  اإجناز  هم 

الزميل  اأبرز هوؤلء  الفني اخلالق وكان من  التعاون 

من  اأكرث  حم�س  ريف  يف  �سور  الذي  مهنا  اإبراهيم 

�سعيد  على  العالية  بجودتها  متيزت  اأفالم،  ثمانية 

تقنية الت�سوير الحرتايف وم�ستواه.. والزميل عبيدة 

يالداغي  خميم  يف  فيلمني  وحقق  �سور  الذي  بطل 

للالجئني ال�سوريني يف تركيا، وثالث يف تفتناز قرب 

الذي �سور فيلمني يف ريف  الزيبق  اإدلب... وحممود 

اإدلب كتب �سيناريو لأحدهما، واأعد مادة الفيلم الآخر.

z توثيق و تاريخ

الإعالميني  الزمالء  يتحدث حممد من�سور بحب عن 

الأفالم،  هذه  بع�س  اإجناز  يف  معه  تعاونوا  الذين 

التي  ال�سيغ  تعدد  يف  اأي�سًا  نلم�سه  احلب  هذا  ولعل 

قدمها للتعاون معهم، فمرة هو كاتب �سيناريو لفيلم 

الأحمر( ومرة  اإبراهيم مهنا: )توقيع باللون  يخرجه 

املوت(  )لواء  الزيبق  حممود  كتبه  لفيلم  خمرج  هو 

واأخرى هو خمرج و�سيناري�ست لفيلم اأو اأكرث ي�سوره 

تعاونه  عن  ناهيك  بطل...  عبيدة  مادته  ويحقق 

الدلبي  زكي  اأمثال:  عديدين  نا�سطني  مع  الناجح 

الركام(   )ابت�سامة فوق  فيلم  �ساهم يف ت�سوير  الذي 
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وحممد �سعيد الذي �سور فيلم )حار�سة الغياب(. 

ولعل هذا احلب نابع اأي�سًا من اإميان حممد من�سور 

التاأريخ  يف  �سيما  ل  الت�سجيلية،  الأفالم  باأهمية 

ملرحلة مف�سلية من تاريخ �سوريا، يقول:

اإنه  مهم.  املراحل  كل  يف  الأفالم،  عرب  »التوثيق 

عملية م�ستمرة لكتابة التاريخ بلغة �سمعية وب�رشية 

حي  اقرتاب  وهو  والأ�ساليب...  القدارت  متنوعة 

العمل  ي�سبه  اليومية،  وحكاياتهم  النا�س  نب�س  من 

ال�سحفي اأو يتقاطع معه، لكنه ل يكتفي به بالطبع؛ 

لأن العمل التوثيقي يحتاج للغة حتليلية يف ال�رشد اأو 

اإىل انه »ورغم  ال�سورة مدعومة ببعد فني«،. وي�سري 

اأثناء  التوثيق  عملية  تواجهها  التي  امل�ساعب  كل 

اأكرث  تبقى  انها  اإل  احلدث،  ا�ستعال  واأثناء  الثورة 

بالوجع  امل�سكونة  احلارة  اللحظة  ابنة  لأنها  �سدقًا، 

والأمل واخلوف«. 

وحول مناخات العمل التي يتم من خاللها التوثيق 

�سناعة  روؤية  يف  والتطورات  الثورة،  ليوميات 

الفيلم،  يقول: »كثري من الأ�سخا�س الذين يتحدثون 

يظهروا  اأن  ي�ستطيعوا  مل  اأجنزناها  التي  الأفالم  يف 

بوجوههم املك�سوفة خوفًا من املالحقة الأمنية، كثري 

اأ�سواتهم حت�سبًا  نربة  تغيري  يرغبون يف  كان  منهم 

كما  الأمن  اأجهزة  لدى  ملفات  لهم  لأن  لالعتقال، 

لي�س  تقول احلقيقة فقط،  النا�س  يقولون. هذا يجعل 

هناك جمال ل لال�ستعرا�س ول لدعاء بطولت«.

z مفكرة ثائر دم�صقي

والإرباك  اخلوف  حالت  بع�س  اإىل  من�سور  وي�سري   

اأ�سهر  التي كانت تكتنف ت�سوير بع�س الأفالم  بعد 

من انطالقة الثورة فيقول:

» حني كنت اأح�رش مع جمموعة من ال�سباب لت�سوير 

التي  الأ�سباب  وعن  الثورة  قلب  يف  دم�سق  عن  فيلم 

تدفع الدم�سقيني لهذه الثورة ومنها ت�سويه مدينتهم 

و�رشقتها وهم ال�سغفون مبا�سيها قبل حا�رشها يف 

التوا�سل  كان  دم�سقي(  ثائر  )مفكرة  اأ�سميته  فيلم  

مقاطع  يل  ي�سورون  الذين  النا�سطني  مع  حينها  

الت�سديد  ب�سبب  جداً  �سعبًا  دم�سق  قلب  يف  الفيلم 

لأحد  مقطع  ت�سوير  طلبت  اأنني  وخ�سو�سًا  الأمني، 

على  املطل  قا�سيون  جبل  قمة  يف  الفيلم  �سيوف 

زمن  يف  للمدينة  ب�رشية  بانوراما  لإعطاء  دم�سق 

الثورة ومن قلب حراكها... وهي منطقة ل تخلو من 

اعتقال  مت  الفيلم  ت�سوير  واأثناء  ع�سكرية..  مظاهر 

ثالثة منهم، وتوقف اإجناز الفيلم ثم عدنا ل�ستكماله. 

قبل  منا  طلب  لكنه  ملثمًا  ظهر  دم�سقي  تاجر  هناك 

بث الفيلم اأن منوه ما ظهر من  الوجه امللثم اأي�سًا.. 

كانت العبارة التي تقال لنا دائمًا: )هذا 

التي  الطريقة  يف  يتفنن  جمرم  نظام 

الأ�سباب(  لأتفه  النا�س  من  بها  ينتقم 

بامل�سوؤولية  النا�س  ي�سعر  اخلوف  هذا 

ويدفعهم لقول ما يجري فقط... لكن هذا 

خوف  بال  النا�س  اأن  باملقابل  يعني  ل 

�سيختلقون روايات عن بطولت مل حتدث 

للتحقق  و�سائل  ثمة  ل...  بال�رشورة. 

وخللق ذلك الف�ساء الدرامي احلار الذي 

الواقع  دراما  مع  امل�ساهد  فيه  يتفاعل 

احلما�سة  تكون  رمبا  لكن  ومعطياتها... 

اأنا�س  �سور  تلقي  يف  الإثارة  ومقدار 

يعي�سون حتت اخلطر ويواجهون احلديد 

والنار، اأقل تاأثرياً بعد انتهاء احلدث«. 
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z �صور بعد عام

اإميان  حممد من�سور باأهمية الفيلم الوثائقي ودوره 

يف كتابة التاريخ حفزه على اإجناز اأفالم عديدة عن 

ج�رش  كمجزرة  ال�سورية،  الذاكرة  يف  موجعة  اأحداث 

ال�سغور التي ارتكبها نظام حافظ الأ�سد عام 1980 

وجمزرة  املدماة(  )الر�سوم  فيلم  عنها  اأجنز  والتي 

�سورية  عائالت  مع  الأردن  يف  �سور  الذي  حماه 

�سهدت املذبحة التي ارتكبها النظام عام 1982 يف 

الذكرى  يف  وبث  الرماد(  )ذاكرة  اأ�سماه  متميز  فيلم 

الثالثني للمجزرة. وفيلم )مملكة اجلحيم( الذي ر�سد 

�سهادات �سجناء دخلوا جحيم �سجن تدمر ال�سحراوي 

لكن هذا  )24( عاما...    فيه  واأحدهم ق�سى  الرهيب 

الإميان بالتاريخ جعله يفكر بطريقة معكو�سة اأي�سًا: 

اخلربية  ال�سورة  اأو  اخلرب،  يتحول  اأن  ميكن  كيف 

)�سور  فيلم  فكرة  ولدت  ال�سوؤال  هذا  ومن  تاريخًا؟، 

بعد عام( يقول:

هل  اأفكر  كنت  متامًا...  عليه  اأجبت  ال�سوؤال  »هذا 

ي�سطيع الفيلم الوثائقي اأن يجعل من اخلرب الذي يتم 

على  اأجيب  اأن  اأردت  ملرحلة،  يوثق  تاريخًا  تداوله 

فخطر  التنظري،  عن  بعيداً  عملي   ب�سكل  ال�سوؤال  هذا 

يل اأن اآخذ خربا هز و�سائل الإعالم العربية والعاملية 

ال�سوري  الأمن  اقتحام  اإنه خرب  ال�سورية.  الثورة  يف 

وال�سبيحة لقرية البي�سا التابعة ملدينة 

بانيا�س على ال�ساحل ال�سوري يف الثاين 

ع�رش من ني�سان )اإبريل( )2011(، حيث 

فيديو  اأول  الإعالم  و�سائل  اإىل  ت�رشب 

يظهر رجال الأمن وهم يدو�سون النا�س 

وجوههم  ويركلون  القرية  �ساحة  يف 

وكان  باأحذيتهم...  الأيدي  مقيدو  وهم 

على  بال�سدمة  اأ�سبه  ال�سور  هذه  وقع 

اإىل  والعاملي،  ال�سوري  العام  الراأي 

درجة اأن التلفزيون ال�سوري جند الكثري 

من املحللني كي يدعوا اأن ال�سور لي�ست 

وهوؤلء  العراق،  من  بل  �سورية  يف 

الب�سمركة...  بل  ال�سوري  الأمن  لي�سوا 

اأحد  لأن  قاطعًا  ثبوتًا  ال�سور  �سحة  يثبت  اأن  قبل 

بات  فيما  بو�سوح  وجهه  �سوهد  الذي  القرية  اأبناء 

فيديو  يف  ظهر  ال�سهري(  البي�سا  )فيديو  بـ  يعرف 

الإعالم  ويكذب  ال�سورية  هويته  يعر�س  وهو  اآخر 

عنه  لأجنز  اخلرب  هذا  اإىل  »عدت  يتابع:  ال�سوري«، 

حالة  فيه  �سورت  عام(  بعد  )�سور  بعنوان  فيلمًا 

و�سائل الإعالم ليلة بث تلك ال�سور، وكيف انت�رشت 

كالنار يف اله�سيم، واملعركة الإعالمية التي خا�سها 

التلفزيون ال�سوري لنفي ما حدث، واملعركة ال�سعبية 

التي خا�سها اأهايل قرية البي�سا لتاأكيد اأن قريتهم 

موجودة على اخلارطة ال�سورية، حني قاموا بت�سوير 

وثائق  وبثوا  القرية بجوالتهم  اأبناء  ال�ساحة وبعث 

اقتحام  خلفية  رويت  ثم  لالإذلل...  تعر�سهم  توؤكد 

القرية اأ�سا�سًا، وما تال ذلك من تداعيات على الن�سيج 

لأخذ  وعدت  طائفيًا،  املتنوعة  للمنطقة  ال�سكاين 

تلك  ن�رش  على  عام  بعد  القرية  اأبناء  من  �سهادات 

وكيف  لهم،  جرى  ما  اإىل  ينظرون  وكيف  ال�سور... 

يتطلعون للم�ستقبل... فت�سكل لدي من كل هذا   ق�سة 

بانورامية  لوحة  لتغدو  خرب  من  خرجت  متكاملة، 

عن حدث �سيبقى يف ذاكرة الثورة ال�سورية ومن اآلم 

و�سور اأنا�سها«.
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z حار�صة الغياب

قناة  اأنتجتها  التي  الثالثني  الأفالم  قائمة  من   

ال�سورية  للثورة  هامًا  ر�سيداً  و�سارت  الأورينت 

الغياب«  »حار�سة  فيلم  ي�ستوقفنا  ال�سورية  والذاكرة 

فيلم  اإنه   و�سيناريو حممد من�سور،  اإخراج  من  وهو 

فيلم  لأنه  ال�سور،  ب�ساطة  من  الرغم  على  �سافع 

اأمام  هنا  فانت  تراجيدي حقيقي،  بعد  على  حممول 

تقربنا  �سخ�سية  ودم،  حلم  من  حقيقية  �سخ�سية 

احلوار  ب�ساطة  العاملية رغم  الأفالم  و  الروايات  من 

الت�ساوؤلت:  من  الكثري  نطرح  يجعلنا  ما  والت�سوير، 

ما معنى اأن ت�سبح الأمكنة خاوية من اأ�سحابها، ما 

معنى اأن تتحول امراأة عجوز اإىل حار�سة غياب؟

احمد«،  »اأم  العجوز  املراأة  هذه  ب�سورة  يبداأ  الفيلم   

امراأة  تدور يف القرية  التي خلت من �سكانها ، تطرق 

بعكازها  على اأبواب البيوت، ول اأحد فاجلميع نزحوا 

تقول  الأ�سد،  دبابات  من  اإليهم  املوجه  املوت  من 

العجوز اأم اأحمد التي تقو�س ظهرها و انك�رش:

ع  حيف  يا  الزلم  ع  حيف  يا  ال�سباب...  ع  حيف  »يا 

اجلدعان. لك يا حيف.. كلب يرحلكم؟ ما بي�سوى �سحاطة... 

يا حيف ع ال�سباب والزلم تد�رشوا« ترتكوا »هالدار«.. 

ولو انتقلنا اإىل م�ساهد فيلم »حار�سة الغياب«، والذي 

ت�سكل قرية »منغ« م�رشحه،  تلك القرية التي اأ�سحت 

�رشارة لفوهات دبابات نظام الأ�سد ب�سبب جماورتها 

الفيلم   م�ساهد  فاإنها  بها،   ينكل  ع�سكري  ملطار 

تتوزع بني �سور متعددة: ق�سف دمار بيوت، جمال 

حديث  ثم  للقرية،  موجهة  دبابات  فوهات  طبيعة، 

من  كلها  القرية  خواء  اإىل  و�سول  نزوح  حركة  عن 

�سكانها وبقاء اأم اأحمد العجوز الت�سعينية وحيدة تدق 

ثم  قريتها؟!   واأهل  واأبنائها  رفيقاتها  بيوت  اأبواب 

م�سهد لهذه املراأة و هي تغني و تلهث و كاأنها تريد 

اآ�رشة  رهافة  اخلواء.   هذا   كّل  من  القرية  توؤن�س  اأن 

يقدمها  بالرتاجيديا  ناب�سة  �سعرية  لوحة  بناء  يف 

حممد من�سور املخرج وال�سيناري�ست معًا، واأمام هذه 

امل�ساهد، لبد اأن ت�سكن �سورة ام احمد يف الوجدان، 

وهي تقبع هناك وحيدة.. حتر�س �سمت الغياب.

z لغة �صعرية!

ح�سور اللغة ال�سعرية يف �سياق ب�رشي واقعي واأخاذ 

�سوؤال   يطرح  مثال...  الغياب(  )حار�سة  فيلم  يف  كما 

حول ا�ستخدام من�سور للغة ال�سعرية ك�سفة متالزمة 

مع  �سيناريو معظم الأفالم التي يكتبها، وهنا يقول: 

» اللغة ال�سعرية تطغى على معظم الأفالم الوثائقية 

التي قدمتها، لكنها لي�ست و�سفة جاهزة. هناك اأفالم 

تقوم على ال�ستق�ساء امليداين، وعلى �رشد كم كبري 

من التفا�سيل والوقائع، ل تنفع اللغة ال�سعرية معها 

احلالة  احلالة...  تقدم  ال�سعرية  اللغة  الإطالق.  على 

التي يعر�سها الفيلم يف �سياق تاأملي اأو حتليلي من 

اأجل اأن يحولها اإىل اأيقونة ملتقطة من �سياق احلياة 

يروي  الذي  الغياب(  )حار�سة  فيلم  يف  كما  اليومية 

القرية... وبقيت  اأهل قريتها كلهم  ق�سة عجوز هجر 

وتدق  والغياب  ال�سمت  حتر�س  هناك  وحدها  هي 

من  والثمينة  النادرة  اللقطة  هذه  رحلوا.  من  بيوت 

�سجل يوميات الثورة ل ميكن اأن يكتب عنها اإل بلغة 

األقها  مظاهر  وفهم  احلالة  ملعاي�سة  تدعوك  �سعرية 

لتحول  واإل  العميق...  الروائي  الف�ساء  يف  وخفوتها 

اإن�ساين يف  لتقرير  ت�سلح  تقريرية  اإىل حكاية  الفيلم 

ختام ن�رشة اأخبار ولي�س كمادة لفيلم«.

 ونوه من�سور  اإىل �رشورة التمييز:

تعبرييًا  بعداً  يخلق  كف�ساء  ال�سعرية  اللغة  »بني 

الإن�سائية  اللغة  الوثائقي... وبني  الفيلم  لل�سورة يف 

الإخراج  بلغة  لها  لغة مزرك�سة ل عالقة  باعتبارها 

يف  املونتاج  بنائه  يف  حتى  ي�سري  اأن  يجب  الذي 

اإيقاع �سعري يعك�س بطء احلركة الرتاجيدية، وحزن 

املوت، وهذيان الفرح باأ�سلوب حي وناب�س«.

z توقيع باللون الأحمر! 

امل�رشوع  هذا  يف  النظر  تلفت  التي  الأفالم  من 

الذي  الأحمر«  باللون  »توقيع  فيلم  الهام  التوثيقي 

ال�سيناريو  له  وكتب  مهنا،  اإبراهيم  واأخرجه  �سوره 

حممد من�سور. 

هل متلك نف�سك عندما ت�ساهد الفيلم الوثائقي   »توقيع  

باللون الأحمر«  دون اأن تبكي و تغ�س روحك بدمع 
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دفني على »مهيد« الفنان الت�سكيلي الذي ير�سد الفيلم 

انتهاء  بعد  ا�ست�سهاده  اإىل  الثورة و�سول  مع  �سريته 

حيث   الفيلم،  لهذا  معه  الأ�سا�سية  املقابلة  ت�سوير 

قريبا  اهلل كم كان  يا  تراه  اأنت  و  مرارا  نف�سك  ت�ساأل 

مني... متى عرفته ع�ست معه دخل يف وجداين،  وهل 

لن  التي  الأ�سئلة  تلك  احلقيقة.  يف  اأم  احللم  يف  ذلك 

جتد جوابا عليها لأن مهيد الذي عرفت قد م�سى ولن 

تلتقيه ثانية،  ولأن بنية الفيلم قائمة على اإ�ساعة هذا 

اجلو من الألفة التي جتعل من لغة ال�سيناريو وطريقة 

اإىل  ال�سا�سة  من  مهيد  لنقل  �سباقًا حممومًا  الإخراج 

يف  واإياه  ياأخذك  ثم  بيتك...  يف  بجانبك  اجللو�س 

قمة احلزن كي تقوم بوداعه وت�سييعه والغناء له مع 

اأغنية  املجروح  ب�سوتها  ت�ستعيد  التي  اأمه،  عربات 

�رشيفة فا�سل ال�سهرية عن ابنها ال�سهيد اأي�سًا: )طبعًا 

ما انا اأم البطل(.

يتخذ الفيلم من �سخ�سية »مهيد«،  حمورا لكي يق�س 

هذا  يرى  كيف  الت�سجيلية  املادة  خالل  من  علينا 

نظام  يرى  وكيف  ال�سورية..  الثورة  الفنان  الرجل 

من  خيطا  اللون  من  يجعل  كيف  بل  الظامل،  الأ�سد  

باملظاهرات..  مرتبطا  خيطا  الثورة..  هذه  خيوط 

وبت�سييع ال�سهداء.. بل بالتوقيع الأخري على �ساهدات 

القبور. مهيد ال�ساب الذي ترك اإقامته يف اإحدى الدول 

لذا فاإن  الثورة،  ليلتحق وبطريقته بركب  الأوربية 

الفيلم  مي�سي بت�سعيد درامي حلكاية هذا ال�ساب، 

فرناه يلعب باللون... يخرج يف املظاهرات، نر�سد 

بيته  احُللم،  لبيتِه  النظام  تهدمي  من  فعله  ردود 

الذي ي�سكل م�رشحا ممتدا من الطبيعة التي حتيط 

احلية،  امل�ساهد  اإحدى  ففي  الوانه،  �سغب  اإىل  به، 

بل اأثناء ت�سوير »مهنا«، للفيلم،  ي�سطدم »مهيد«، 

باأن بيته  هدم ب�سظايا مدفعية النظام. نراه ينف�س 

غبار الهدم عن لعبة يف �سالونه... ي�سعر بالغ�سب، 

النظام و�سبيحته،  فيحكي و يحكي عن ممار�سات 

الت�سعيد  ذلك  هي  املفجعة،  املفارقة  لكن 

مهيد  ي�سبح  اأن  وهي  واقعية،  لأحداث  الرتاجيدي 

واحدا من �سهداء مدينة »الق�سي« يف ريف حم�س. 

z ر�صالة للعامل

اأنتجتها قناة   ل�سك اأن هذه الأفالم الوثائقية التي 

)الأورينت( باإميان عميق بامل�رشوع، والتي ينجزها 

اأهميتها  �ستتكر�س  املبدع،  ال�سباب  من  جمموعة 

على  فهي  الوقت...   مرور  مع  والتاريخية  الفنية 

ل  يومي  بحدث  للحاق  حتديًا  �سكلت  الكم  �سعيد 

تنقطع مفاجاآته، وهي على �سعيد النوع كر�ست لغة 

فنية راقية يف ال�سكل ميكن درا�سة مزاياها وعيوبها 

و�سائل  من  احلديثة  امليديا  اأتاحته  ما  �سوء  يف 

وهي  عليهم،  املفرو�س  احل�سار  ال�سوريون  ك�رش 

يف  الذاكرة  واإلغاء  لل�سمت  متحدية  حرة  �رشخة 

الر�سالة للجميع  امل�سمون... فهي تهتم يف تو�سيل 

بعك�س التقارير الإخبارية التي تكون اأبوابها مغلقة 

الأخبار..  لن�رشات  اليومي  بال�ستهالك  وحمكومة 

عام  يف  جرى  عما  للتاريخ  �سيء  بقول  تهتم  وهي 

زمن  من  اخلارجة  �سورية  يف  تاله  وما   2011

ال�سمت والقمع اإىل احلرية

اأن حدثا  البديهي  باأنه ومن  التنويه  اأخريا لبد  من 

بلغ  فيلم مهما  اال�سورية ل ميكن لأي  الثورة  بحجم 

ع�رشات  حتى  ول  جوانبها،  كل  ي�ستويف  اأن  زمنه 

ال�ساعات والأفالم...
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من اأعمال الفنان كاي ين  - ال�صني

�شــعــر



181

جمُة مهداٌة اإىِل »فاتن« ِف كلِّ حاالِتها احللوِة( )الترَّ

هناَك �صو�صٌن ولوُت�س جميٌل عَلى 

�صفاِف ذلَك امُل�صتنقِع، 

 هناَك، واأَنا م�صحورٌة، 
ُ
ورجٌل و�صيم

َفماذا اأَفعُل؟ 

�صتيقظٌة اَل اأَفعُل �صيًئا، 
ُ
نائمٌة اأَم م

وُدموعي تدفُق كاملطِر. 

هناَك �صو�صٌن ولوُت�س جميٌل عَلى 

�صفاِف ذلَك امُل�صتنقِع،

ا، جليٌل وطويٌل. 
ً
 متام

ٌ
ورجٌل و�صيم

نائمٌة اأَم م�صتيقظٌة اَل اأَفعُل �صيًئا، واأَنا اأَحزُن 

ِف َقلبي. 

هناَك �صو�صٌن ولوُت�س جميٌل عَلى 

�صفاِف ذلَك امُل�صتنقِع،

ا ورزيٌن.   هناَك، طويٌل جدًّ
ٌ
ورجٌل و�صيم

واأَدفُن  اأَرمي  �صيًئا،  اأَفعُل  اَل  م�صتيقظٌة  اأَم  نائمٌة 

وجِهي ِف الو�صادِة.

 من: »كتاُب االأَغاين«

j h j

ني بحناٍن، 
ُّ
اإِذا كنَت ُتب

 )ْت�ِصن(، 
َ
ا�صِبْك ِوزرَتَك وُخ�ْس عرب

ني - 
ُّ
ولكْن اإِذا كنَت اَل ُتب

جاِل االآخريَن، 
ِّ
 مَن الر

ُ
هناَك الكثري

ائ�صنَي اأَكرَث جنوًنا، اأُوه!  مَن الطَّ

ني بحناٍن، 
ُّ
اإِذا كنَت ُتب

 )ِوي(، 
َ
ا�صِبْك ِوزرَتَك وُخ�ْس عرب

ني - 
ُّ
ولكْن اإِذا كنَت اَل ُتب

 مَن
ُ
هناَك الكثري

الفر�صاِن االآخريَن، 

ائ�صنَي اأَكرَث جنوًنا، اأُوه!  مَن الطَّ

من: »كتاُب االأَغاين«

j h j

عُد عميًقا 
َّ
ي الر

ِّ
يدو

ِة. 
َّ
عَلى اجلانِب امل�صم�ِس للتِّالِل اجلنوبي

بعيًدا  تكوَن  اأَن   
ُ
يجب وملاَذا  عُد[، 

َّ
]الر  

َ
هو ملاَذا 

ا، 
ً
دائم

من �شعر احلب 

ال�صيني

   �صاعر ومرتجم من فل�صطني

ترجمة : حممد حلمي الري�شة



ُن مَن احل�صوِل عَلى مغادرٍة اأَبًدا؟  واَل تتمكَّ

 ،
ُّ
ا اإِلهي احلقيقي َ

ي

ْد. 
ُ
، ع ْد اإِيلَّ ُ

ع

عُد عميًقا 
َّ
ي الر

ِّ
يدو

ِة. 
َّ
عَلى جانِب التِّالِل اجلنوبي

ا، 
ً
 اأَن تكوَن بعيًدا دائم

ُ
، وملاَذا يجب

َ
ملاَذا هو

ُن مَن اأَخِذ راحٍة اأَبًدا؟  واَل تتمكَّ

 ،
ُّ
ا اإِلهي احلقيقي َ

ي

ْد. 
ُ
، ع ْد اإِيلَّ ُ

ع

عُد عميًقا
َّ
ي الر

ِّ
يدو

ِة. 
َّ
تَت التِّالِل اجلنوبي

ا، 
ً
 اأَن تكوَن بعيًدا دائم

ُ
، وملاَذا يجب

َ
ملاَذا هو

 .
ُ
ُن مْن اأَن تكوَن ِف البيِت وترتاح واَل تتمكَّ

 ،
ُّ
ا اإِلهي احلقيقي َ

ي

ْد. 
ُ
، ع ْد اإِيلَّ ُ

ع

من: »كتاُب االأَغاين«

j h j

ًفا، 
ِّ
ي�صق�صُق زيُز احل�صاِد متله

 قِلًقا. 
َ

ى اجُلندب ويتخطَّ

قبَل اأَن اأَرى اإِلهي 

كينِة. 
َّ
كاَن َقلبي علياًل عنَد ال�ص

لكْن بعَد اأَن راأَيُته االآَن، 

وقِد التقيُت بِه االآَن، 

 ِف راحٍة. 
َ
فاإِنَّ قلبي

َّ
ت�صلَّقُت ذلَك التَّلَّ اجلنوبي

خ�ِس. 
َّ

 ف�صائَل ال�س
َ
الأَقتلع

قبَل اأَن اأَرى اإِلهي

كاَن َقلبي حزيًنا. 

لكْن بعَد اأَن راأَيُته االآَن، 

وقِد التقيُت بِه االآَن، 

 هادٌئ. 
َ
فاإِنَّ قلبي

 
َّ
ت�صلَّقُت ذلَك التَّلَّ اجلنوبي

خ�ِس. 
َّ

 اأَجماِت ال�س
َ
الأَقتلع

قبَل اأَن اأَرى اإِلهي 

كان قلبي قرحة املتعرثة. 

لكْن بعَد اأَن راأَيُته االآَن، 

وقِد التقيُت بِه االآَن، 

 ِف �صالٍم.
َ
فاإِنَّ قلبي

من: »كتاُب االأَغاين«

j h j

ا، ا جدًّ
ً
ثي حقاًل كبري

ُ
اَل تر

ُة. 
َّ
ار واإِالَّ �صوَف تت�صلَّقُه احل�صائ�ُس ال�صَّ

اَل تع�َصقي رجاًل بعيًدا، 

ربحِك اأَمُل القلِب. 
ُ
واإِالَّ �صوَف ي

ا، ا جدًّ
ً
ثي حقاًل كبري

ُ
اَل تر

ُة. 
َّ
ار واإِالَّ �صوَف تتدلَّ منُه احل�صائ�ُس ال�صَّ

اَل تع�َصقي رجاًل بعيًدا، 

واإِالَّ �صوَف ياأْكُلِك اأَمُل القلِب. 

من: »كتاُب االأَغاين«

j h j

ِق!  ِف ال�سَّ
ُ

م�س ال�صَّ

جُل اجلميُل 
َّ
هَذا الر

يتي، 
َ
ِف ب

يتي، 
َ
ِف ب

تي. 
َ
تب

َ
ه عَلى ع

ُ
َقدم

ِق!   ِف ال�سَّ
ُ
القمر

جُل اجلميُل
َّ
هَذا الر
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 ،
ِّ
يفي

ِّ
ِف ُكوخي الر

 ،
ِّ
يفي

ِّ
ف ُكوخي الر

تي. 
َ
تب

َ
ه عَلى ع

ُ
قدم

من: »كتاُب االأَغاين«

j h j

 جانِب النَّهر،
ُ
 ع�صب

ُ
، اأَخ�س

ُ
اأَخ�س

ف�صاِف، 
َّ

كثيفٌة، كثيفٌة حديقُة ال�ص

 ،
ِّ
لوي

ُ
ابِق الع جميلٌة، جميلٌة الفتاُة ِف الطَّ

م�ِسقٌة، م�ِسقٌة تواجه نافذَة الباِب، 

 وجُهها بالبودرِة احلمراِء، 
ٌ
، مرح

ٌ
مرح

 الَّتي متدُّها. 
ُ
نِحيفٌة، نِحيفٌة اليُد البي�صاء

مغنِّيٌة اأَحياًنا، 

 زوجُة امل�صافِر االآَن، 
َ
وهي

عْد، 
َ
 ومْل ي

ُ
 امل�صافر

َ
غادر

 .
ُ
ِه وحَده

ْ
 احلفاُظ عَلي

ٌ
 بدوِن زوٍج �صعب

ٌ
و�سير

 جانِب النَّهر« 
ُ
 ع�صب

ُ
، اأَخ�س

ُ
»اأَخ�س

 ع�سَة«
َ
من: »الق�صائُد القدميُة التِّ�صع

j h j

اَل  العاطفُة  االأَبــِد،  اإِل  �صعيًدا  يُكوَن  اأَحــٍد  مْن  ا 
َ
م

ميِكُن

،
ُ
     اأَن تكوَن الأَحٍد وحَده

ه �صينَتهي باال�صمئزاِز  فاإِنَّ  كذلَك، 
ُ
االأَمر اإِذا يكوُن 

ا.
َ
ا م

ً
يوم

 اإِل اأَعَلى اأَوٍج لُه،
ُّ
عنَدما ي�صُل احلب

ُه،
َ
 مو�صع

ُ ِّ
ه يغري      فاإِنَّ

ُ
ا بلَغ مَن االمتالِء يجب

َ
مهم

     تخفي�ُس االحتياجاِت.

هَذا القانوُن مطَلٌق. 

 اأَن تكوَن
ْ
الزَّوجُة اجلميلُة الَّتي عرفت

     جميلًة �صارْت مكروهًة مْن فرتٍة قريبٍة.

عادِة،
َّ
ى اإِل ال�ص َ

قيِق ت�صع
َّ
اإِذا كنَت باملظهِر الر

 �صيمُقتوَنَك.
َ
     فاإِنَّ احلكماء

بِب ِفعاًل ياأْتي خرُق
َّ
مْن هَذا ال�ص

اأْييِد.      رباِط التَّ

من: »ن�شائُح ُمر�ِشدِة املحكمِة« 

ت�شانغ هوا )232-300م( 

j h j

ٍة 
َّ
ا ِف كلِّ مر

ً
َتعدُِّل كلَّ ذاِتها فور

ريَق وتلَك.  ى هذِه الطَّ تتخطَّ

الفتٌة المعٌة اإِل ي�صاِرها، 

وتتدلَّ �صجرُة الِقرَفِة عْن مييِنها. 

ِة. 
َّ
ِة اجلنِّي اأُو تك�ِصُف عْن مع�صِمها االأَبي�س عنَد �صفَّ

حلِة.   مَن املياِه ال�صَّ
َ
تقطُف امل�سوم

 عواِطفي ف جماِلها اخلال�ِس، 
ْ
كيَف ابتهجت

ًفا. 
ِّ
ا ومتله

ً
زْل َقلبي م�صطرب

َ
ومْل ي

ٍد لَنقِل بهجِتي، 
ِّ
 اإِل و�صيٍط جي

ُ
اأَفتقر

ولقْد �صلَّمُت كِلماتي اإِل موجاٍت لطيفٍة. 

ا 
ً
م دقي مقدَّ اأَ�صتاُق للتَّعبرِي عْن �صِ

ًفا باأُ�صلوِب عالمٍة. 
َ
ا مزخر

ً
لقْد حَلْلُت ي�صم

ُة نهِر ُلوه« من: »حوريرَّ

ت�شاو ت�شي )192-232م( 

j h j

:
ُ
 االأَزهار

ُ
تتفتَّح

اَل اأَحَد 

 ِبها. 
ُ
ع يتمتَّ

 :
ُ
تذبُل االأَزهار

اَل اأَحَد 

ها. 
َ
يحزُن مع
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ُك
ِّ
ُل عنَدما تر

َ
اأَت�صاء

اأَ�صواُق 

نا - 
َ
 معظم

ِّ
احلب

 ،
ُ
 االأَزهار

ُ
حنَي تتفتَّح

؟ 
ُ
اأَو حنَي تذبُل االأَزهار

»الترَّحديُق ِف الررَّبيِع«)1(

�شيويه تاو )768 - 832م( 

j h j

 
َ

 االأَع�صاب
ُ
اأَجمع

واأَرِبُط 

 
ِّ
رباَط املحب

الإِر�صاِلها اإِل واحٍد 

 اأُغنياتي. 
ُ
فهم

َ
ي

 االآَن بَقطِع 
ُ
لذلَك اأَقوم

بيِع 
َّ
حزِن ف�صِل الر

ا. 
ً
جانب

 
َ
يور  الطُّ

ُ
بيع

َّ
 الر

ُ
واالآَن ي�سب

 
ْ
جمدًِّدا �سخاِتهم

»الترَّحديُق ِف الررَّبيِع،«)2(

�شيويه تاو )768 - 832م( 

j h j

ُة 
َّ
ملي

َّ
 الر

ُ
االأَزهار

ا بعَد يوٍم. 
ً
و يوم

ُ
تنم

نا االأَف�صُل 
ُ
ومو�صم

ي.  َل ِف املا�صِ
َ
ت�صاء

بدوُن اأَحٍد 

لريبَط رباَط 

 ،
ِّ
احلب

 لربِط 
َ
اَل داعي

 هذِه كلِّها. 
ِّ
اأَع�صاِب رباِط احلب

»الترَّحديُق ِف الررَّبيِع«)3(

�شيويه تاو )768 - 832م(

j h j

َة، 
َّ
 االعتزاُز خيوَط معطِفَك الذَّهبي

َ
هَك - لي�س

ِّ
اأُنب

 �صباِبَك! 
َ
ام

َّ
 االعتزاُز اأَي

َ
هَك - لي�س

ِّ
اأُنب

 جاهزًة للقطِف،
ُ
 زهرٌة، وت�صري

ُ
حنَي تزهر

 اأَن تقطَفها:
ُ
     يجب

 حتَّى تذبَل الزَّهرُة
ْ
اَل تنتظر

ا!
ً
     فتلتقَط ُغ�صيًنا عاري

ِة«
َّ
»املعطُف باخليوِط الذَّهبي

دو كيونيانغ )�صاللة تانغ(

j h j

ُ
 الَّتي ترتفع

ُ
يح

ِّ
 الر

َ
الربُد هو

     فوَق هذِه املنطقِة النَّائيِة،

َك! 
َ
، قْل يِل اأَفكار

ُ
ديقي القدمي

َ
�ص

ٌة اإِيلَّ ُهنا َّ
ي
ِّ
ٌة بر حنَي ت�صُل اإوزَّ

حرياِت
ُ
مَن االأَنهاِر والب

     اأَيَن ميتلُئ ماِء اخلريِف؟

 ،
ِّ
 النَّجاِح الدُّنيوي

َ
الكتابُة عَلى خالٍف مع

جاِل 
ِّ
الر الأَخــِذ  ا  جدًّ مبتهجٌة  الغاباِت  و�صياطنُي 

ها.
َ
مع

 �صكاِويَك
ُّ
 عليَك �صم

ُ
يجب

 روِح )ت�صو يوان( - 
َ
     مع

ُتدين ق�صيدًة ِمنها اإِل )ميلي(! 

فكرُي ِف يل بو« »عنَد نهايِة العامِل، والترَّ

دو فو )712-770م( 
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j h j

فراِء
َّ

اإِذا كنُت اأُريُد الو�صوَل اإِل نهِر الزَّهرِة ال�ص

ا، 
ً
 دائم

َ
 جدوَل ُغويلِّ االأَخ�س

ُ
اأُتابع

 اجلباِل
َ
يلتفُّ عرب

طٍف،
َ
     بع�سِة اآالِف منع

ا اإِل االأَماِم ً
ع

ِّ
ومت�س

ي مائَة )يِل(.       بالكاِد يغطِّ

خوِر املختَلطِة! 
ُّ

عُل بنَي ال�ص
ْ
ج

ُ
 الَّذي ي

ُ
خب

َّ
ا ال�ص

َ
م

نوبِر
َّ

عميًقا ِف غاباِت ال�ص

بُدو.
َ
ا ي

َ
 اَل تزاُل هادئًة كم

ْ
     كم

 ماِء الَك�صتناِء،
َ
ٍة، وباَل هًدى مع تتمايُل بخفَّ

...
ُ
اٍف، ويندفع راياها بن�صٍف �صفَّ

َ
 م

ُ
وق�صب

 وِف �صالٍم،
ٌّ
     َقلبي حر

اف.
َّ

ا هَذا اجلدوُل ال�ص
َ
     وهادًئا كم

خوِر العظيمِة
ُّ

وين اأَبَقى عَلى بع�ِس ال�ص
ُ
     َدع

ُل �صنَّارتي اإِل االأَبِد! 
ِّ
واأُذي

»غويلِّ االأَخ�رُض«

وانغ وي )699-759م( 

j h j

بيِذ،  َ اإِناٍء كامٍل مَن النَّ
بنَي االأَزهاِر، ومع

حبٍة - 
ُ

- ثمٌل وحيٌد مْن دوِن �ص

 :
ََ
 الالَِّمع

َ
 القمر

َ
 كاأْ�صي الأَدعو

ُ
اأَرفع

لِقي ظلِّي
ُ
ه ي اإِنَّ

     ويجعُلنا �صهرًة مْن ثالثٍة.

َ
لكنَّ القمر

ِب،  �صيًئا عِن ال�سُّ
ُ
     اَل يفهم

لَّ والظِّ

ني لكْن باَل هدٍف. 
ُ
     يتبع

ب�صبِب الوقِت

،
َ

 رفيقاي
ُ
لُّ والقمر      الظِّ

عادَة
َّ
نتهزاِن ال�ص

َ
ي

.
ُ
بيع

َّ
 الر

ُّ
ا ي�صتمر

َ
     بينم

 اأُغنِّي:

 ببطٍء،
ُ
 القمر

ُ
     يبحر

:
ُ

اأَرق�س

ا.
ً
 ظلِّي ويهتزُّ تقريب

ُ
     يدور

ا، 
ً
طامَلا اأَنا متَّزٌن، فنحُن مِرحوَن مع

اأُ ونتبعرُث.  ِعندما اأَكوُن ثماًل، نتجزَّ

 اإِل االأَبِد
ُ
ونا نختم

ُ
دع

     �صداقَة االأَحا�صي�ِس هذِه - 

ًة اأُخرى
َّ
 مر

ُ
جنتمع

     بجانِب نهِر النُّجوِم البعيِد! 

ُب وحيًدا حتَت القمِر« »ال�رضرُّ

باي )يل بو( )701-762م( 

j h j

 �صاٍف ي�صعُد فوَق البحِر،
ٌ
قمر

 كلُّها
ُ
ماء

َّ
 ال�ص

ُ
ج تتوهَّ

تِه.      اإِل اأَق�صى حافَّ

اُق - كيَف اللَّيلُة باَل نهايٍة!   الع�صَّ
ُّ
يحتج

 حتَّى الفجِر. 
ْ
 َتوِقهم

ُ
تت�صاعُد اأَفكار

معَة اأَطفاأُْت ال�صَّ

اف،
َّ

ِق ال�ص اأَلُّ      لال�صتمتاِع بالتَّ

وخلعُت مالِب�صي

 بازدياِد النَّدى الكثيِف.
َ
     الأَ�صعر

 القمِر
َ
 حفنًة مْن �صوء

َ
 جمع

ْ
حيُث مْل اأَ�صتطع

     الأُعِطيِك،

وِم ل النَّ لَذا �صاأَعوُد اإِ

     واآمُل اأَن اأَلتِقي بِك ِف احللِم!

»اأَبحُث ِف القمِر واحلننِي الأَجِل احلبيبِة البعيدِة«

ت�شانغ جيولينغ )673-740م(
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j h j

دي،
ِّ
َت، �صي

ْ
اأَتي

     مْن َقريتي القدميِة - 

َك تعِرَف نَّ
اَل بدَّ اأَ

     كلَّ �صوؤوِن القريِة: 

قْل يِل،

ا
ً
تاِء مزهر      هْل كاَن برقوُق ال�صِّ

افِة فَّ  نافَذتي ال�صَّ
َ
اأَمام

     ِف يوِم مغادرِتَك؟ 

»ق�شيدٌة«

وانغ وي )699-759م( 

j h j

ا، ٌ جدًّ ا، ولنيِّ نحيٌل جدًّ

،
َ
     اأَكرث قلياًل مْن ثالثَة ع�س

يِب عَلى طرِف ُغ�صنٍي  جوزِة الطِّ
ُ
 برعم

.
ُ
     عنَدما يبداأُ اآذار

عِد ثالثِة اأَمياٍل 
ُ
عَلى ب

مْن طريِق )يانغ- ت�صو(

بيِع،
َّ
 هبوِب ن�صيِم الر

َ
     مع

،
ْ
وا خرزَة �صتائِرهم

ُ
و�صع

.  اأَروُع مَن الكلِّ
َ
     فهي

 »ُمعًطى ِف وداٍع«

دو مو )803-852م( 

j h j

 النَّهِر
َ
 بارٌد مع

ٌ
 مطر

َ
امتزج

ِف امل�صاِء، حنَي دخلُت )وو(، 

ا ِف الفجِر الوا�صِح، 
ً
عر�صُت عليَك وداع

ا جبُل )ت�صو(. 
َ
وحيًدا كم

اأَن�صابي ِف )لويانغ(، 

 اأَن ي�صاأَلوا عنِّي، 
ْ
نبِغي عليهم

َ
ي

 :
ْ
ُقْل لهم

»َقلبي قطعُة ثلٍج 

�صٍم!«
َ
ِف كاأَ�ِس ي

»وداٌع ِلـ �شني جيان ف جناِح بافيليون«

وانغ وي )699-759م( 

j h j

 هذِه اللَّيلَة هناَك
ُ
�صيكوُن القمر

     فوَق )فوت�صو(.

ِة
َّ
ِف الُغرِف النِّ�صائي

     تدُِّق بِه وحيدًة.

مْن بعيٍد،

غاِر:
ِّ

     اأُ�صِفُق عَلى اأَطفايل ال�ص

عُد
َ
هم مْل يعِرفوا ب اإِنَّ

     عِن )ت�صانغ- اأَن(. 

باِب اجلميِل ِف ال�صَّ

 مثَل �صحابٍة، 
ٌ
ها رطب

ُ
     �صعر

اطِع
َّ
ِف اللَّمعاِن ال�ص

تاِن البي�صاواِن باردتاِن. 
َّ
     ِذراعاها الي�صمي

مَتى �صَن�صتِنُد نحُن االثننِي بجانِب

فيفِة تارِة ال�صَّ
ِّ
     ال�ص

 �صوِء القمِر عَلى ِكليَنا
َ
مع

ِة؟  قِع الدُّموِع اجلافَّ
ُ
     وب

»ليلٌة مقِمرٌة«

دو فو )712-770م( 
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يتبع البقية مبوقع املجلةعلىاالنتنت



)1(

اِريِج الَغيِم  
َ
ثريٌة ِمثَل َتع

ُ
اِتي م

َ
َخَطو

 
َ
ر

ْ
حٍر ي�صتهيِ الَنه

َ
ظاِمَئٌة مثَل ب

ِديٍة 
ْ
ِري ٌة ِمثَل َلوِحٍة َتْ َغاِم�صَ

عَنى 
َ
ْن م

َ
ُث ع

َ
ح

ْ
َتب

اتي .. اأنَهَكْتِني
َ
اآٍه من َخَطو

ْق عتَّ
ُ
 ِمثَل َنِبيٍذ م

ٌ
ب

َ
ْتع

ُ
واأَنا م

اي 
َ
رَثُت َخَطاي

ْ
ع

َ
ب

اْل
َ
يوُن اجِلب

ُ
 ِمنَها ع

َ
َخر

ْ
لَت�ص

افاِت/امَلَطاراِت 
َ
َقَطعُت امَل�ص

َتِحيِل
ْ
 امُل�ص

َ
ع

َ
اَدقُت م

َ
َت�ص

 
ِّ
 احَلجِر ال�صم

َ
ع

َ
م

وهو يختزُن ذاكرَة 

امَلكاِن والزماِن

ِر الَنائِم 
َ
 امَلرم

َ
مع

وِء ِف ال�صَ

اأَ الِكَتابِة 
َ
َكي اأروي َظم

رِة
َ
وَة امُلَغام

ْ
و�َصه

�صوِة َة النَّ
َ
وَن�صو
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نبوءة النظارة

�صاعر من البحرين

عبداحلميد القائد

من اأعمال الفوتوغراف يعقوب الريامي - ُعمان



لى ِحباٍل احلتِف 
َ
�صيُت ع

َ
م

واَِثَقَا باأَنني َلْن اأهِوي

َتنِي 
َّ
ر

َ
ِتي م

َ
 َنَظار

ْ
َقَطت

َ
�ص

َتنِي 
َّ
ر

َ
ْت م

َ َ
انك�س

ِل
ّ
َقبَل الِلَقاِء االأو

َة الَنَظارِة  
َ
وء

ُ
مل اأنَتبه لُنب

َك�صُت ِبَنِف�صي اإليَها
َ
ر

 
َ

دري
َ

فاتًا َقمي�صي/تاركًا �ص

ك�ُصوفًا للَخَناِجِر
َ
م

للريِح الَقاِدمِة مِن اإِغواِء 

يننِي َقاِتلَتنْي
َ
ع

اآه... مَل انتبْه مرتنْي

            )2(  

م... اقرتفُت َخِطيَئًة 
َ
َنع

يويِن 
ُ
ْت َخاِرَطَة ع

ّ
َغري

ّ
ُهم

َ
عَد َذلَك ال ي

َ
دَث ب

َ
ا ح

َ
م

َ
و

 
ْ
هموَنني ِف �َصيء

َ
اَد االآَخروَن ي

َ
ا ع

َ
م

ني  ِف �َصيء
ّ
اَد يهم

َ
ا ع

َ
امَلُ م

َ
الع

يُثما �َصاء
َ

 االأمُل  ِف َدِمي ح
َ
اِفر

َ
�ص

ُ
 لي

َ
 َهذا اجَلِحيم

َ
 اأاَلّ اأبتلع

ُّ
 امُلهم

اِئِدي
َ

َق�ص
َ
 اأَنا و

َنبَقى 
َ
ُنويِن َفَقط �ص

ُ
ج

َ
 و

يحدْث
َ
ا �ص

َ
حدْث م

َ
ولي

           )3(

اَدُة: اأَعرتُف باأنني 
َ
َها ال�ص

ّ
اأي

َتكبُت َهذه اخَلَطايا
ْ
ار

ًا 
َ
ِميع

َ
 ِمنَها ج

ٌ
ِريء

َ
  اأينَّ ب

َ
َغري

ذِنٍب
ُ
 م

ُ
اإنني َغري

وَن
ُ
ور

َ
ا َتَت�ص

َّ
 واأنَقى ِم

َنحُت 
َ
ِحيدُة اأَنِني م

َ
 َخِطيَئتي الو

ِتقالاًل َذاِتيًا
ْ
 ا�ص

َ
َقلِبي

ًا
َ
اب

َ
اَث ِف اجَل�صِد َخر

َ
 َفع

وِح اكتئابًا
ُ
  وف الر

لوا 
َ
وه واْفع

ُ
اِكم

َ
  ح

ا �ِصئُتم ِبه
َ
م

اٌق 
َ
 ع

ٌ ُ
ْن�س

ُ
  َفَهو ع

ْد
َّ
َتمر

ُ
 وم

ٌ
�َصاِك�س

ُ
م

َ
و

لَة
َ

�صَتحُق  امِلق�ص
َ
ا ي

َ َّ
ب

ُ
  ر

�صواً 
ُ
 لكن اأعُطويِن ع

 َقلِبي
َ
َغري

ى 
َ
م

ْ
ع�صواً اأع

 الطي�ُس
ُ
َغاَدره

نُه
َ
َداًل ع

َ
نب�َس ب

َ
 لَكي ي

 َفقد �َصِبعُت ِمن 

َهذا الَقلِب 

للُت ِمنُه .. 
َ
وم
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)1(

اأمل نتفق على احتمال ؟

�صلواتنا ت�صمن، 

يتحر�س  لكي  احلديقة،  ف  املت�صاغبة  �صلواتنا 

الرفيقان كيفما �صاءا، 

البيت، ف النهاية، �صيقام، 

واالأ�صدقاء: 

�صي�صاعفون االأم�صية، 

الهالة : �صتت�صع للفاقدين، 

وامل�صاحلة التي تريدين : �صتخا�صم املا�صي

»
ّ
وربا ترينه اأف�صل، وتغنني : »كفاية نورك علي

)2(

بكل مايعرب مراتنا : تخ�صبي، على الر�صولة اأن 

تغر�س  ف�صيلة قيامات، 

هكذا  كوثرات تعرف م�صتحقني، 

مل كمنت ف طريقك، اذن،

 ان 

مل 

تدلني 

حدائق 

زاهية 

اخل�سة ؟
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 بع�ض مهارات عزلة

�صاعر من م�س

اأحمد زرزور

من اأعمال الفوتوغراف ابراهيم البو�صعيدي   - ُعمان



)3(

عّدها  ف  النقمة  القلب/  على  نعمتك  اأعــرف 

التنازيل 

كل لقاء : ثورة معلومات،

 لتنفجر قماقم على اأغبيائها، 

 يحب ور�صتنا، ين�صم، يحدق فينا ويتعجب 
ّ
وجّنى

 :

كيف 

بهذه ال�سعة 

اأجنبتماين ؟

)4(

من  �صقطنا   : معا  �صداقتنا،  ال�صهل  من  لي�س 

بلون،  مو�صيقى  كل  كواكبها،  ري 
ّ
ت�ص مو�صيقى 

مثلنا  قــوم  ــدا،  ج طبيعي  املخاتالت  هــذه  كل 

ر�صاقة  رجاء،  هدوئكم،  ف  ا�صتمروا  مزعجون/ 

وحوله   مي�صون،  اأطفال   : فقط  لــوح،   : اأحزاننا 

ترفرف بحار كالتي ف عينيك، 

اأنا ابنك الذي يربي م�صتحيالت، 

للح�صاد .. ارب�صي 

وكلما، معا، غ�ص�صنا : 

فرح املالك احلار�س ب�صديقيه، 

وزادهما حدال،

اأتربني عناقا، لي�س له اأع�صاء ؟

�صنحرتم التقاليد، 

ليكت�صف »اخلراط«

من

باالآخر 

حمجوب  عنه .

)5(

ياالأفاعيل ال تهمد، ام�صكي روحك، هادر : كل هذا 

الفرح لدرجة خوف، 

نعرف  منا،  اأو  اإلينا  ب�صجار،  التعبئي   : معى 

ا�صرتاتيجيتنا، وكل ي�صلح وقودا، 

لن تتحجر عتبة، املخططون مناه�صون،

االأ�سار العظيمة، نرفع رايات عليها، 

ومن كل فج، عا�صقون يحجون، 

بو�صاو�س وابت�صامتي : زرك�صي �صتائر،

مل اذن 

هناك 

�صفا 

 و

مروة ؟

)6(

مار�صوا  اأقوياء   اإنهم  بزمازم،  مائدة  تهبط  مل 

�صعف حمبة، 

ف  ــرزا  خم و�صعنا  لــو  جــاهــزة  الرتتيبات  كــل 

موا�صعه،

ان�صع اأيها ال�صدر 

وعلى �صاعر : ترمن

وعن األفة :  ترجال اأيتها ال�صاقان، 

واقرتبا 

من 

ربكة 

)7(

تلك مغامرة اجلمال  لي�صري 

الق�صيدة لتكوكب

االأر�س تتاج �صعرية، كما يقول »هيدجر«

تفا�صيلك، بخائنني، تذخر 

وال�صباحات  ماأهولة بوعود

والنقو�س : جمازفة 
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ولديك ابنة عا�صفة : كـ»�صليمان« تكلم 

كـ »�صليمان« نت�صت 

اأما ورورد جنوين 

وحرير وح�صتي 

ونعا�س مدائني

وترمل امرباطورياتي:

فهي اكليل 

ج ف م�صجد اأو كني�صة : االأجرا�س �صتوؤذن، 
ّ
نتو

تراتيلنا، اجلميع لها يرنو،

كل الثورات �صحيحة، من غرفتنا تبداأ، ولن تاأكل 

اأبناء تر�صعهم، 

ال تفطمى يديك عن ا�صعال،

وبـ»فال�س باك« ال تلوذي 

من رجفة

)8(

احت�صنيني اأيتها املنذورة، وف مكنون : �صعيني 

لي�س كاأنا�صيدي، ولي�س كاأ�صابع، 

تلك مهارات عزلة

)9(

النتظارك اأن يعّد نف�صه : 

حلركات ليلة، 

كل اجتهاد يتقدم،

ال اأت�صورك مفعولة فقط،

 بفاعل ومفعول  معا :

 تري اأنهار،

اذا التحمنا : 

فرا�صات ت�صكر 

وتلدغ 

اأوهاما 

)10(

لي�س كاحلنان دين،

كل الثقوب ال�صوداء تعرف،

حتى االأ�صجار املقطوعة،

والع�صافري امليتة ف ذاكرة ال�صتاء،

الوجود لعدم

كل ال ربيع 

)11(

هكذا : يناير خطط لنا،

ومن يخطط، نكن عند ح�صن ظن، 

مهياآن لكل حلم = التاأويل واحد، 

افة قالت : بفطرة يرتجم، 
ّ
عر

وبارع ف مو�صيقاه، 

مرح، وخ�صو�صا ف ماأزق،

عن اأبيه ورث ج�صارة غزل

 و: بنوة رم�صانات، عن 

اأمه

)12(

ماذا، لديك، له ؟

اأت�صتطيعني اإجابة ف غيبة  اتفاق،

 غيبة احتمال،

غيبة اقت�صام اأم�صيات

مرتبة 

من 

ما�س ؟

هوام�ش :

- اخلراط : ادوار اخلراط

- �صليمان : النبى �صليمان  
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ف الطريق ال بريوت، ف الطريق من �صيدا ال 

بريوت، معادن ثقيلة تتحرك، االتوت�صرتاد زهرة 

عابرات  اإل  ينظر  �صاب  قذرة،  اأرواحــًا  تت�صن 

ب�صيارات فارهة...

ف الطريق

االأ�صجار اأكاذيب العيون

االأ�صجار اأحالم اجلبال

االأ�صجار اأطفال العقل،

االأ�صجار عانة الينابيع

االأ�صجار ن�صاء ال�صواقي العط�صى

االأ�صجار لن تكون اأنا.

ف الطريق

 االأمل م�صموع على كر�صي

االأمل كاأ�صواك بني اأ�صابعي، 

االأيام زهور 

االأيام اأمل

االأيام نا�س ال اأحتملهم ف �صيارة الفان

رجل مقرف بال�صعال

امراأة متفانية ف االإجناب 

 وفتاة اجلامعة بثياب ال�سير

رجل والع ب�صيجارة

جبل ينام فوق كتفي 
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�شيارة تطلق النار على �شائقها

 �صاعر من لبنان

 حممد احلجريي 

من اأعمال الفوتوغراف ماجد الرواحي   - ُعمان



الفتات الأعمار مزقة

حلروب �صغرية

ف الطريق

القتيل على االأر�س 

ال اأريد اأن اأرى دمه

واهلل ف االأفق

ف الطريق من �صيدا اإل بريوت 

احلياة احتمال موت

احلياة اأفكار �صائعة بني نهدين 

اأو ف كومة من الق�س

والياأ�س يظهر على اأ�صبعي اأو�صع من ال�صماء

ف الطريق 

احلياة بانتظار عود ثقاب واحد 

عود ثقاب واحد يكفي لهذه احلياة

احلياة... �صيارة تطلق النار على �صائقها 

واملوت واالتوت�صرتاد وجهان لعملة واحدة 

لعقول دمرها اجلنون 

الأرواح باردة تت عجالت وح�صية 

ف الطريق 

اأفكر قلياًل 

عزرائيل ف ال�صيارة 

اأم�صي بهدوء 

البطء �صيطان امللل 

البنزين يغوي كما احلب

االإطارات تغوي كما احلب 

ً
اأفكر قليال 

غريي يفكر قلياًل 

ال�سطي يغ�صب

 الوزير ي�سح 

ف اليوم الثاين يبقى 

االتوت�صرتاد واملوت وجهني حلب واحد

هو املوت

ف الطريق 

اأ�صجار تت�صن اأرواحًا 

�صاب ينظر اإل عابرات ب�صيارات فارهة 

�صاب يبيع الذرة 

�صاب ينظر وال يرى 

قارعة  على  راكبيها  تلتهم  �صيارة  يلمح  �صاب 

الطريق 

ف الطريق 

حياة خلف بيوت بعيدة، 

موت خلف بيوت بعيدة، 

طوائف فوق الروابي وعلى املنحدرات 

�سطي يلهو باأ�صبعه 

وزير تخطفه الكامريا 

رجل ينظر من النافذة ليتذكر 

رجل يقراأ لين�صى 

عويل عجالت 

عويل اأرواح تت عجالت

عويل اأفكار ونهود تت حامالت خفيفة 

�صيارة تطلق النار على �صائقها، 

 دينا�صور 
ّ
راأ�س رجل بني فكي

راكبو دراجات يقودونها نحو موتهم الالمرئي 

جيفة كلب ق�صى 

عويل رافعة معدنية بني ال�صنوبر

ف الطريق 

 رجل والع ف حذاء م�صتعمل
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رجل والع ف موم�س عابرة

   �صيارة ت�صقط ف النهر

�صيارة تقفز فوق اجل�س

�صيارة تبت�صم للهواء

وت�صقط ف النهر

ف الطريق ميتزج املوت باحلديد

لكن القرب هو القرب

ف الطريق 

حياة خلف بيوت بعيدة، 

موت خلف بيوت بعيدة، 

عواء طوائف فوق الروابي وعلى املنحدرات 

�سطي يلهو باأ�صبعه 

وزير تخطفه الكامريا 

رجل ينظر من النافذة ليتذكر 

رجل يقراأ لين�صى 

عويل عجالت 

عويل اأفكار ونهود تت حامالت خفيفة 

�صيارة تطلق النار على �صائقها، 

 دينا�صور 
ّ
راأ�س رجل بني فكي

راكبو دراجات يقودونها نحو موتهم الالمرئي 

جيفة كلب ق�صى 

عويل رافعة معدنية بني اأ�صجار ال�صنوبر

ف الطريق

وف اأي مكان

احلياة 

�سيط

ذكريات 

ال ينتهي

احلياة

اأرخ�س من الع�صب الياب�س 

ف الطريق

بع�صهم يبت�صم للموت 

دون اأن يراه

بع�صهم يبت�صم للموت مثل �صجرة ت�صبه حطابًا)1(

 دون اأن يفكر مثل �صجرة)2(

 دون اأن ي�سخ مثل �صجرة)3(

دون اأن ميوت وقوفًا مثل �صجرة

بع�صهم يبت�صم

 املوت املباغت ي�صمونه ق�صاء وقدر

املوت

ابت�صامة

 اخللود

كل الطرق توؤدي ال اجلحيم

كل الطرق توؤدي اإليِك

انقذيني من رياحك 

اأنا جمرد غبار

هنا ف الطريق 

اأنقذيني

فكل �صيء وهم ف وهم

حتى الن�صاء.

1 – اإ�صارة اإل ديوان »�صجرة ت�صبه حطابا« لل�صاعر اللبناين عبا�س بي�صون.

2 – اإ�صارة اإل ديوان »اأفكر مثل �صجرة« لل�صاعر العراقي عبد العظيم فنجان.

3 – اإ�صارة اإل ديوان »�ساخ االأ�صجار« لل�صاعر اللبناين �صوقي بزيع.
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ا كاَن علي     
َ
م

ْهم يدعى    
َ
اأن اأحَتمي ِبو

      الكاآبة    

و ف فقعات الفل�صفة    

يرك�س بيتي     

         

و ي�صقط جدار الكتب

و �صاأن املعرفة..!    

 

     
َّ
ما كان علي

اأن اأقامر     

بهذا العمر ال�صبيه     

         بحربة    

و اأن اأتلف كل هذه الغابات

الأعبث بق�صيدة ترق�س لظلها   

مثل �صاهدة ف مقربة..!     

     
َّ
ما كان علي

اأن اأ�صتعري نف�س القمي�س 

من م�صجب الليل      

حتى ال اأتيه     

ف عراء فاتر     

يعوي   

     مثل زكام    

           الفيلْة..!

  

ما كان علي

اأن اأن�صاق لفتيل الغرقى

و خلف البحر اأ�صالك

    تدمي قلب من فروا

       من حيف الياب�صْة..!

َّ
ما كان علي

اأن اأختفي بظل االآخرين

و اأ�صتبيح وجهي

ف مكر حفالت مقنعة

 فظلي �صبيهي

لن يحتفي ثانية

بكر االآخرين..!

َّ
ا كاَن عَلي

َ
م

ْقِت
َّ
 اأن اأرثي دهاء الو

فالعقارب �صميكٌة

ال تاأبه الأعطاب الريح

و ال�صاعة مقفرة

و احليطان اأروقْة

)و اخلال�صة :

َّ
ما كان علي

اأن اأ�صرت�صل ف ف�صح

حـــــروف  

م�صتلهمة من دم الرماد..!(..    

195نزوى العدد 72 / اكتوبر 2012 

!.. َمــا َكــاَن َعَليَّ

   �صاعر من املغرب

اإدري�ش  علو�ش



وحدك من يحدين                              

من كل االتاهات

وال اأعرف

فى اأي وطٍن اأقيم

 اأحبك

كل ما فيك ينق�صني

اأ�صبابي �صغرية

و اأجهل كيف اأحبك

لكني اأعرف :

 ال موهبة لديَّ غري ذلك

اأنا الوحيدة 

التي انتبهت اإل لون بذلتك

رغم اأنك مل ترتدها اأبدا

اأنا

اأ�صدق 

تلك االأ�صياء 

التي تدث 

 مرة واحدة

واأنا اأحببتك

كاأنك الرجل االأخري

: ت�صور

كم مالكا

كان 

�صي�صل

 الطريق

لو 

مل

 اأحبك ؟

ال بيت اأبعد من وطن .. �صواك

عدل  

اأن اأحلم ببيت �صغري

ف جزيرة جمهولة

بال طرق 

بال عالمات ا�صتدالل

بالنوا�صي اأو ميادين

فال يتمكن رجل من العثور علي

وال حاجة بي الأحالم

توقظني بعد منت�صف الليل

لتطلب  

اأن اأخف�س االإ�صاءة قليال

هذا عدل جدا

لكن من الظلم 

اأال

تخترب القبلة على �صفتي

قبل ال�سوع ف البناء 

ما عاد حزين يخ�صك

لن ترتاجع العا�صفة

اأمام �صموخ �صجرة

لكنها قد  تبكي

قد تزن
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ق�شائد عن الإقامة فـي املدن الباردة

   �صاعرة من م�س

فدوى ح�شن



مثل حزين عليك

بعد اأن تركتني

فال تنزعج،

دموعي

 على الو�صادة 

لي�صت الأمل الفراق 

دموعي 

 على الو�صادة 

ملوا�صاة قطن

مبتور 

من اأغ�صان 

كان يحبها

رحلت

هي االأخرى

Bottom of Form

كل من مر بك ال يعود كامال

اأ�صابعي 

التي ن�صيتها ف حلم ما

واأنا اأداعب �صعرك

خانتني معك

ومتنت

لو اأنك

فقط 

مل تكن بهذا اجلمال

لتعود اإل يدي

لن تعود تلك االأ�صابع

اأعرف ذلك جيدا

فكلما خرج جزء مني 

ليتنزه فيك

ال يعود اأبدا

اأ�صابعي

�صكنت �صاعرا

كلما كتب ق�صيدة

ا�صتقل وطن

وكلما هاجر جزء مني اإليه

اأقام دولة

حتى 

احتلًّني

متاما

ف موجة ال�صقيع

حتى االأ�صماك الطيبة متوت

البحر ظامل 

ال يعرف

كم كانت تبك 

تلك املراأة

 التي قالت لك ذات يوم :

لو اأنني غريي

واكت�صفت 

اأن اأخرى

 تبك بهذا الغباء

لقتلتني

البحر ظامل

ال يعرف كم كانت تبك

تلك املراأة

التي كانت تكتبك بفر�صاة

خ�صية اأن تقرتب منك تاء التاأنيث

البحر ظامل

اأهداك حورياته

واأبعدين عن طريقك

بحفنة من اليود.. 
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�سدرة ال�سيل

لن اأكون �صدرة ال�صيل

ال�صدرة التي اقتلعها ال�صيل ف طريقه

ال�صدرة التي احتجزت

ال�صيل وراءها

عند امل�صيق

ال�صدرة التي 

انك�ست

فاأغرق ال�صيل 

املدينة

اتاه للموت

جذع النخلة

الذي يحمله الوادي

يدرك الأول مرة

اأن االتاه االأفقي

هو االتاه الذي ي�صري اإل املوت

امراأة تعرب الليل

كوين جديرة بي

مثلما امراأة 

مت�صحة بال�صواد

ت�صتقبل املطر بالت�صفيق

وهي تعرب مرا

م�صاء 

وحمرو�صا باالأ�صجار ف الليل

ال توقظي الروح

دعيها غارقة ف ماء ال�صدمي

احر�صيها من ع�صب طفولتك

فالبيا�س يعرف

جمراه اإن داهمه الطوفان

ويعرف اخلطو

اإن تعرث بال�صاعقة

ترتكني اأن�صاف 

ال�صاندويت�صات

وعلب امل�سوب الغازي

الن�صف م�سوبة

للهواج�س 

التي تطي�س 

من ج�صدك املحا�س

باالأم�صال واملهدئات

كوين �صماء

رحيمة بي

فاأنا طري �صغري

يحبو ف 

اأعايل ف�صاءاتك

هل ت�صمعني طقطقة

عظامي اله�صة 

ف اأعاليك
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ق�شائـــد

�صاعر من  عمان

عو�ش اللويهي



ن�صف رمانة المراأة تبكي على املائدة

تب�صني دموعك 

كاأنك تخافني على قوالب امللح 

التي تقفني عليها من الذوبان

تتفر�صني ف الرمانة املهملة

على طاولة الطعام

 من البكاء
َّ
كاأنك تخافني علي

جاف هو برعم التذكر فيك

وهم هو الندى على طرف الوردة

وهم هو ارتعا�صك تت نوبة بكاء قاتلة

�صاأجرح اليا�صمني 

لعلك ت�صمعني الطيور امليتة

تغني  ف اللوحة املعلقة على مدخل البيت

 بهجة ارتطامك 
َّ
ال ُتلب�صي علي

بال�صقيع قبيل الغب�س

قنينة فارغة تنزلق على منحدر مبلل بعد املطر

يثري امل�صهد فيك رغبة القطة باللعب

اأدرك اأنك تكرهني الفراغ

واأن القنينة الفارغة

ا�صتعارة ناق�صة للفراغ

اعلم اأنني من فداحة تخبطي ف احلنني

 مل اأكن طفلك يوما الأرعى براري قلقك

هواج�صك علبة ثقاب مبللة حتى تف

�صاأبللك باحلنني حتى ال تف 

حواف ال�صو�صن حول قلبك

�صاأطعمك خ�سة ال�صدر 

حتى تورق رمانة ال�صمت على عينيك

ال متلكني الغمو�س الذي تفل منه الروح

ولكني اأخ�صى عليك من رطانة اليبا�س

اأخاف عليك من ال�صمت 

كخوف من النهر

عندما ينقلب على �صفتيه. 
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من اأعمال الفوتوغراف �صامي املحروقي - ُعمان



 آية أولى

»فرحة في مقبرة«
رحلة االآثام التي قا�صانا فيها اجلالد

ف البحث عن احلياة 

مل تكن �صجرة املكان عالية

لكنها ظليلة 

واملئذنة القريبة اإل اأرواحنا

ترخي اأج�صادنا ف ف�صاء الروح

حتى واإن غابت تبقي علينا �صاجدين.

�صكرا بفم عا�صقة

املراأة ال�صينية التي كّنا ن�صهر ف حو�صها 

كانت تبت�صم وتقول �صكرا

ف حني نطلب منها كاأ�صا اإ�صافيا

تربز ما تبقى من اأ�صنانها

م عليها احلزن واحلنني
ّ
ف ابت�صامة خي

كما لو اأنها مقربة للغرباء

تفرقت �صواهدها 

ف اأزمنة االأ�صجار املعمرة

ترى هل الأدب الرد معنى اآخر 

اأم اأننا فقدنا روح اللباقة والقيافة

ربا تقول �صكرا حل�صوركم

واملوؤكد اأن ال�صكر لها

الأنها تقول �صكرا.

كان الع�صق االآدمي ين�صح من وجهها

موؤكد اأنها مولهة بكائن ما

حبيبها االأول اأم مكانها القدمي 

اأم .....

ولكنها تقول �صكرا لكل �صيء

عمرها الت�صعيني مغ�صول باحلب

ف ج�صدها املرتع�س

وال تفارق الب�صمة وجهها 

حيث الن�صارة بقالبها االآخر.

اندلق كاأ�س البرية يا �صيدتي 

فهل من كاأ�س اآخر ؟

�صكرا ..

و�صكرا لك.

)j(
اآية ثانية

»انتظار«

هذا النهار انق�صى

ومل اأح�س عدد قتالي يا عمري

ربا ن�صيت حريتي اأمام الباب

فلم اأكرتث

اأو اأنني �صاأح�صب النجوم

ف هذه الليلة املظلمة

قبل اأن تغت�صل االآثام 

من دم القاتل 
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اآيتان للحياة والهالك

يحيىالناعبي



لن اأتركه ي�صرتيح 

ة االأطفال اأو يغفو 
ّ
على اأ�س

اإاّل على حرابك يا مع�صوقتي.

مل يكن لل�صالم باب 

اأدخل من فوهة املدافع 

الأنام قليال ف ح�صنك يا �صيدتي

يداي ترتع�صان ك�صوء جنمة

هاجرت جمرتها بال قرار

واأنت تن�صدين املوت

عّله �صيعك�س اآية احلياة

ليمنحك قليال من الكرامة.

  ال�سفة التي كنت تل�صني فيها

تنتظرك بو�صادتها 

ربا �صي�صتفيق البيت 

على خطوات رك�صك املت�صارعة

فيجفل من نومه ليحت�صنك

فال تبعدي كثريا 

اتركي الفا�صل بينه وبني التابوت

خيط حنني

وال تو�صدي الباب الذي ف القلب

لي�صمع حلن الع�صافري 

عندما ي�صمت االأنني .

)jj(
دم - �سق

وحدكم اأيها املخمورون بالدم

تتاأرجحون على املركب 

وكاأنكم اأعجاز نخل خاوية

تركها �صطوة الريح

االآتية من مرارة املكلومني

والثكال 

واالأطفال حاملي �صموع نعو�صهم

رئة املوت واأحالم االآلهة

قناديلهم لن تنطفئ 

حتى ف اأعماق الظلم والظلمة

ت الأج�صادهم
ّ
فال�صم�س تعر

قبل اأن ي�صرتيحوا على 

�صخرة املوت

بن ف اأحجبتهن
ّ
والن�صاء ت�س

من بوؤ�س القهر كاأ�س ال�صرب

د الهالك
ّ
فيا �صي

هب ل�صجرتك ثماراً اأخرى

ت �صمومها
ّ

غري التي تخري

اخت�س امل�صافة بني املوت واملوت

واأرق�س قليال على ينابيع الوقت

ة اأرواحهم
ّ
عّلهم يبللون اأ�س

من اأجل اأن تتقد �صياطينهم

 ملجازر قادمة.

الر�صا�صات    

متر على �صجريات اجل�صد

فتتخطف بوؤرة ال�صم�س

ال�صاطعة اجلمال ف اأعماقهم

وحيث يغ�صلون ري�س اأجنحتهم

بدموع الفرح مع كّل طلقة

ميوت القّنا�س كمدا

ة.  
ّ
األف مر

j كتبت الأرواح ال�صهداء ال�صوريني من اأطفال ون�صاء ورجال.

jj دميرتيا�س : اأي ال�صعيدة، اأحد اأ�صماء دم�صق ما بني  70 – 85 ق . 

م ودم�صق تعني كي�س الدم اأي دم – �صق. 
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202

ن�صو�ص

قمة اجلبل الأخ�رض .. النعيمي واأ�صدقاوؤه ينظرون نحو الأفق البعيد.. 



203

»�إىل �أ�صدقائي يف ُعمان«   

ْن اأْلقى بها يف وجهي؟ ِمْن اأين جاءت هذه يف اأعايل 
َ
م

كالنحا�س؟  اأحمر  وهو  اأخ�رض،  ْدعى 
ُ
ي ال��ذي  اجلبل 

طويلة  �صنوات  ها. 
ْ
اأ�صمع ومل  ْت 

َّ
م��ر طويلة  �صنوات 

ها اأحد 
ْ
ع

َ
جعَلْتني اأعتقد اأنها مل تكْن موجودة، ومل ي�صم

اأ�صعل  الأخ�رض«،  اجلبل  يف»فندق  وفجاأة،  قبل!  من 

بي،  واإْذ  اجلميل،  اليوم  ذلك  ظهرية  يف  التلفزيون، 

وجهًا لوجه، اأمام املغنية الرائعة، وهي ُتَنقِّط �صوتها 

ة 
َّ
الأحب اأنتو  الآ�رض: » خبطة قدمكم عالأر�س هّدارة. 

.
ّ
 ال�صدارة«! وَتْطُفر الدموع من عيني

ُ
واإْلكم

حتى  ف�صيئًا،  �صيئًا   ،
ّ
قي

ُ
بالر احلنني  ويبداأ  وُتعيد. 

بور. وي�صتحيل اجلبل الأخ�رض اإىل حَلن راجع من 
ُ
الع

اأر�س  تدكُّ  وهي  الثوار  اأقدام  واأرى  التاريخ.  اأعماق 

مت�صي،  الأقدام  اأرى  الطغيان.  �صطوة  حتت  »دم�صق« 

ي�صنعه  ل  التاريخ  اأن  واأدرك  وبعيد.  �صاكن  واأن��ا 

امل�صتاوؤون  امُل�صتاوؤون.  واإمنا  داء، 
َ
ع

ُ
ال�ص رون 

ِّ
ح

َ
املتب

يف  واأدخ���ل  تغيريه.  اإىل  والطاحمون  َق��َدره��م،  من 

ري ب�صوتها الأزيّل. 
ْ
ن. واأ�صيع. وُتتابع ال�صيدة َغم

ْ
الَلح

الأخ�رض،  باجلبل  م�صتنجداً  ب�رضاحة،  باكيًا  واأخرج 

اأ�رضخ  واأنا  لأح�صنه،  ات�صاعهما  على   
َّ
ذراعي فاحتًا 

 
ْ
 ع�صُت من ال�صنني بعيداً عن دم�صق«؟ » كم

ْ
فيه: » َكم

عا�س«؟  و»اأي��ن  اأن��ا«؟  هو  الذي  الهائم  الكائن  عا�س 

ردد ال�صدى: عا�س. عا�س.
ُ
وي

َتنْي 
َّ
َطي بني  �صاربًا  ِلجًا، 

ْ
َتَلج

ُ
م »ال��زاب��وق«،  واأدخ��ل 

تلتهمني  الأخ�����رض  اجل��ب��ل  ُف��ج��وج  الأر������س.  م��ن 

بالمبالة. واأجد نف�صي حم�صونًا ب�ُصجرياته، ووهاده 

عن  واأبتعد  هيل. 
َ
ر ِجْلد  ات 

ّ
َطي مثل  الالمتناهية، 

مكان ال�صوت، ال�صوت القدمي اخلانق. ويحّل ال�صمت 

اإىل احلياة: ماهذا  داً  الريح، متودِّ �س  اأتَنفُّ حويل، واأنا 

بور الكوين اخلارق من احل�صي�س اإىل القمة؟ ومن 
ُ
الع

ر؟ كيف  الن�صيان اإىل التَذكُّ

يل اأن اأقاوم كل هذا ال�صحر املتجّلي يف هذه الطبيعة 

ْن باإمكانه اأن يفعل ذلك؟
َ
حويل؟ وم

يحت�صنني،  الذي  الأخ�رض  اجلبل  هذا  هو  ما  ولكن، 

عليَك  كنهه،  ت��درك  اأو  يعنيه،  ما  تفهم  لكي  الآن؟ 

وجبالها  ب�صحاريها،  اأق�صد  مان. 
ُ
بع اأوًل،   ،

َّ
متر اأن 

ب�»م�صقط«.  �صيء  ك��ل  وقبل  وب��راري��ه��ا،  الأخ���رى، 

ولكن، األ يخطر لَك اأن تت�صاءل: اأين ت�صقط »م�صقط«؟ 

ترتكها  ل  وال�صم�س  ال��ق��اع،  يف  ْدفونه 
َ
م »م�صقط« 

ت�صرتيح. ماأ�صاة »م�صقط« لي�صت ُلَغوية، اأق�صد ا�صمها، 

ولكنها ال�صم�س. �صم�صها احلارقة التي ُتْلِهب كل �صيء 

النار،  َلفيحًا خارجًا من  الذي يغدو  الن�صيم  من  بدءاً 

التي ل تني  الغام�صة  ال�صود  ن�صائها  بعيون  ومروراً 

يغلي  الذي  املاء   باملاء. 
ً
وانتهاء الظالل،  تبحث عن 

يف ال�صدور.

يبدو  »م�صقط«،  اأق�صد  الكونية،  قة 
َ
ر

ْ
»امَلح هذه  من 

»اجلبل الأخ�رض« فردو�صًا اأر�صيًا �صديد الروعة. يبدو 

خال�صًا »موؤقتًا« من جحيم بال حدود. ملاذا ل نغامر 

اإذن؟ وهكذا كان. اجتمعنا معًا، وبحمية  اإىل اجلبل، 

والرحبي،  والعرميي،  الناعبي،  اإليه:  ال�صعود  قررنا 

على قمم اجلبل الأخ�ضر

روائي وجراح من �صورية يقيم يف فرن�صا

خليل النعيمي



وبداأنا  واأن���ا.  وال�صكيلي،  وامل��ن��ذري،  وامل��زروع��ي، 

العجيب  الكون  ه��ذا  يف  ال�صفر  جم��رد  اأوه!  امل�صري. 

ى 
ّ
تتَله النف�س  يجعل  والأ�صاريح.  باملرح  القلب  ميالأ 

َتع ل مرئية، وبرباءة، مثل طفل ي�صقط يف كوم من 
ُ
مب

الن�رضاح  وي�صعد  ن�صعد.  فيه.  �س 
ْ
الَنب ويبداأ  الوحل، 

اإىل نفو�صنا. طوبى مَلْن يتقن ال�صعود اإىل ل مكان.

اجلبل الأخ�رض جبال. حتى اأنَك تت�صاءل: كيف يحمل 

ُت �رضًقا، وغربًا،  وجه الأر�س كل هذه املعاريج. تَتَلفَّ

يف  لكاأنك  اجل��ب��ال.  �صوى  ت��رى  ول  �صئت،  واأينما 

من  بد،  ول  خرجْت،  التي  العظمى  »الآنديز«  �صال�صل 

قاع املحيط، يف نف�س احلقبة التي عَلْت فيها القاع، 

عداً، ول ن�صل. 
ُ

جبال اليمن وُعمان. ونتابع ال�صري �ص

من طينة م�صقط اإىل القمم ال�صاهقة جنتاز كونًا جديداً 

الأخ�رض. هو  باجلبل  ى، عبثًا، 
ّ
ي�صم ما عرفناه. كون 

ونحن  مقلوبة،  ال�صماء  اإنه  بكثري.  اخُل�رْضة  من  اأكرب 

ْفح يوقظها. 
َ
ن�صري يف عقولنا التي بداأ ن�صيم ال�ص

»وادي َقَتم«، خاتل حتت اأجنحة اجلبل. ماوؤه هادئة. 

برغم  ال�صئيل،  وم�صيله  عليه.  تت�صّلط  اجلبل  �صخور 

�صغرياً  طريقًا  لنف�صه  ي�صقُّ  به،  يحيط  ال��ذي  الزخم 

الطبيعة  يلزم   
ْ
َكم الالحمدود.  اجلبل  بهيكل  حمفوفًا 

العجيب؟  املنظر  ه��ذا  لتنتج  ال�صنني  ماليني  م��ن 

تنحدر  مان 
ٌ
ع يف  نقطة  اأي  من  مت�صائاًل:  وا�صتدير 

اجلبال اإىل املحيط لتغرق فيه، عند امل�صاء؟ واأجدين 

التي ل حتوي من احلقيقة �صوى رائحة  اأقر احلقيقة 

اأخ�رض فعاًل. لكن ُخ�رْضته  : »اجلبل الأخ�رض،  عابرة 

�صامتة، ومكتومة. تكاد تكون حزينة«.

لأحد  ي�صمح  ل  الأخ�رض  اجلبل  لكن  لأكتب.  اأنعزل 

يف  يقذف  جلده.  مثل  الكائن  �س 
َّ
َتَلب

َ
ي اإن��ه  بالعزلة. 

زالت  ما  التي  الربكانية  ال�صود  باأحجاره  عينيَك 

رائحة املحيط تفوح منها. ويفتح عينيَك على اأ�صجار 

الأكا�صيا ذات الأغ�صان الق�صرية الغائ�صة يف القاع. 

ل  الذي  اجلامد  الأخ�رض  لونها  �صوى  ترى  تعود  ول 

لون  لونها.  يف  حياتها  لكاأن  عنه.  تتَخّلى  اأن  تريد 

 بنعومة 
ُّ
اأخ�رض باهت ت�صوقه الريح اخلفيفة التي َتَهب

هو  ذلك  و�صمت،  وري��ح،  وحجر،  �صجر،  الغرب.  من 

لَّ  َ
اً يف الطبيعة، مثل حكيم م

َ
اجلبل الأخ�رض، خمَت�رض

من تعليم الأغبياء، فاأراد اأن ي�صمت اإىل الأبد. 

التي  الريح  ه  تبثُّ كالم  كالم.  الأخ�رض  اجلبل  �صمت 

للمكوث  تدعونا  الريح  ال�صم�س.  حماقة  من  ُتَهدِّئ 

احل�صي�س.  نحو  بنا  تدفع  وال�صم�س  الأع���ايل،  يف 

»اجلزيرة«  ع�صافري  مثل  الفيء،  يف  نَتَختَّل  ونحن 

اأرى من  الأخ�رض ل  القيظ. يف قمة اجلبل  يف حماأة 

الأحياء �صوى ال�صجر. ل اأفاعي، ول �صب، ول جراد، 

ول ُذباب. ل �صيء ي�صكن اجلبل �صوى نور ال�صم�س. ول 

ر النوء �صوى الهبوب. ول يرتاءى يف البعيد �صوى  يعطِّ

ث جمال الطبيعة 
ِّ
َلو

ُ
الغمام . الغمام الأرعن الذي بداأ ي

يف ذلك الع�رض الزاخر بالطيبة.

يف �صطح اجلبل ن�صل مدينة » �صيق«. مدينة بي�صاء، 

�صغرية  واأ�صجار  حمروقة.  �صود  ب�صخور  حماطة 

 من 
ّ
لطئة يف القاع. مدينة تبدو وكاأنها خرجت للتو

اأعماق التاريخ. لكاأن اجلبل حافظ عليها، عمداً، لتظل 

 املرائي 
َّ

على ما عليه اإىل الأبد. وملاذا يجب اأن تتغري

�صيئًا  اإليها  ت�صيف  اأن  الكائنات  ت�صاأ  مَلْ  اإْن  الكونية، 

نة 
ْ
من حماقاتها؟ وعلى بعد قليل منها، من هذه املَدي

الآخ��ر،  هو  يبدو  جبل  ْت«. 
َ
ب

ْ
امَل�ص »جبل  ال�صخرية، 

فقام  َنَفْته.  العظمى من حوله،  اجلبلية  الكتلة  وكاأن 

ال�صعور  لالإح�صا�س  جارح  �صيء  ال�صكون.  يف  وحده 

يت�صل  ل  ال��ذي  اجلبل  الطبيعة.  يف  ق�رضية  بعزلة 

باجلبل منظر مده�س، يثري الرغبة يف الو�صول اإليه. 

ولكن كيف؟

امل��ع��اول«  كهف   « ن�صل  ال�صعود.  نتابع  ن�صعد. 

نافعة.  تعد  مل  كونية  كحيلة  الطريق،  على  امُلْلقى 

 « جبل  لأي  بعد  ون�صل  والوديان،  الْلتواءات  نتابع 

لب« الواقع يف قمة الأخ�رض. وبعد القمة بقليل، اإْذ 
َ

حم

م اجلبل الأخ�رض، ن�صل »جبل الرو�س«، 
َ
ل نهاية لُقم

حيث نقرتب من ال�صم�س كثرياً. ويف هذه القمة التي ل 

 بقبالت 
ّ

يف�صل بينها وبني ال�صماء �صوى الغيم، نح�س

م 
َ
! اأينما نظرت ُقم

ّ
املطر على اأج�صادنا. يا للروعة! اأو
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�صايل، وُخثور. خثور 
َ
نَّنات، و�صخور. وديان، وم َ

�ص
ُ
وم

عن  بربهة  املعزولة  ال�صوداء  احلجرية  الأر���س  من 

تاريخ الكون. 

يف امل�صاء، ننحدر، اأخرياً، نحو »فندق اجلبل الأخ�رض«. 

يف طريقنا النازل، منر على ظالل الأ�صجار املفرو�صة 

فوق ال�صخور. ونرى ما مل نكن نحلم بروؤيته من قبل 

ف من حرير. 
ُ
ج

ُ
: نرى �صواد الليل الآتي من بعيد مثل �ص

ِلم 
ْ
َلم

ُ
ليل اجلبل الأخ�رض هادئ وعميق. لكاأن اجلبل ي

حدود  ل  باأريحية  لنا  ليعطيه  الكون  بقية  من  الليل 

لها. في�صري الليل ليلنا. ليل ل يحوي اأحداً غرينا. 

َل اإّل اجلبل الأخ�رض. هذا ما ت�صعر به يف ُعمان. 
َ
ل جب

واأت�صاءل : ملاذا؟ ومع مرور الوقت اأكاد اأعرف اجلواب: 

مانية الأخرى ع�صية على الفهم. ولأنه 
ُ
لأن اجلبال الع

تعربه  اأو  منه،   
ُّ
تهب التي  الريح  ولأن  قلياًل.  اأخ�رض 

بهدوء باذخ، اآتية من اجلنة. وهذا يكفي ليجعل منه 

 :
َ

عَترب
ُ
 ي

ْ
جباًل اأخ�رض، ومِرحًا، وقريبًا من القلب. ولَكي

د اجلبال.
ّ
�صي

ِمن على �صطوح 
ْ
يف ال�صباح الباكر نرى الغمام املهي

واإن كان  الأخ�رض جمموعة جبلية،  )فاجلبل  اجلبال 

له ا�صم واحد(، نرى الغمام املاكر ي�صوق نور ال�صم�س 

بعيداً. يك�صف ُفجوج اجلبال الأكرث اإْدها�صًا من القمم. 

يف �صمت ال�صباح البادئ، الآن، وبتاأثري غمام را�صخ 

مثل هذا، وبني فجوج اإلهية ل مثيل لها، يغدو الوجود 

مو�صوع �صّك كبري. والعقل يبدو غري عاقل. وترتاءى 

ة عبثية بائ�صة، عدا عن كونها مملوءة 
َ
ب

ْ
احلياة مثل ُلع

بالأوهام. اأي در�س عميق ميليه علينا اجلبل الأخ�رض 

بتوا�صعه الكبري؟

الأخ�رض  اجلبل  قمة  على  »ال�����رضي��ج��ة«،  قرية  يف 

فوق  م��ذه��وًل،  اأق��ف  حت�صى(،  ل  قممه   ( الأخ���رى 

خورية 
ُ

�ص وف��ج��وات  ح�صاب.  بال  جبال  ال�صخور. 

ر لها، ومع ذلك يبدو 
ْ
عظمى. وانهيارات اأر�صية ل ُعم

 حديثًا، عمره، فقط، مئات املاليني من 
ّ
الدثار اجلبلي

فوق  قذفهم  الذين  املحيط  اأطفال  اآخر  اإنه  ال�صنني. 

القاع. يف »ال�رضيجة«، اجلبال ُتخفي بع�صها بع�صًا، 

وهو ما ي�صّد العني اإليها. الغمام امل�صيطر على الف�صاء 

حولها، يجعل اجلبل الأخ�رض متعدد املرائي. يعطي 

الأربعة(.  اأبعاده  غري  را�صخًا)  اإ�صافيًا،  داً 
ْ
ع

ُ
ب للكون 

مبالة.  بال  اأمامنا  اجلاثم  ال�صخر  ُث�قولة  ي�صبه  د 
ْ
ع

ُ
ب

النظر اإىل هذا امل�صهد الآ�رض يجعل الكائن يرتعد من 

ُث اأكرث باأركان الوجود الواهية، حتى 
َّ
َت�صب

َ
الذهول، في

الو�صع،  ي�صووؤنا  يت�صاءل بح�رضة: »عندما  اأنه ي�صري 

ملاذا ل نثور«؟

اأجل�س طوياًل على ال�صخور، يف »ال�رضيجة«. واأحب اأن 

ل الوجودي يبدو �صخيفًا 
ّ
اأظل جال�صًا، اإىل الأبد. التاأم

اأمام هذه املرائي الالم�صهودة. مرائي اجلبل الأخ�رض 

العظمى،  اأجواف اجلبال  التي ل مثيل لروعتها. بني 

الربية  الكائنات  اأيدي  ْتها 
َ
هْنَد�ص التي  جات 

َّ
واملَدر

وموقع  موقعي،  اأُح��دِّد  اأن  اأح��اول  خال�صة،  بعفوية 

اأ�صحابي املنت�رضين حويل. واأح�س اأن ال�صوؤال يطرح 

ومنار�س  لطبيعتنا،  ر  نَتَنكَّ ملاذا   «  : بب�صاطة  نف�صه 

وجود  من  وجودنا  احلياة؟  يف  ال�صخيفة  الألعيب 

هذه اجلبال، و�صلوكاتنا اأي�صًا«. �صوؤال ل ينتظر حتى 

الإجابة عليه. لأنه اأقدم من اجلواب.

خطر يل اأّل اأكتب �صيئًا عن اجلبل الأخ�رض، لأنه اأقوى 

اأكتب عنه،  مَلْ  »اإْن  نف�صي:  اأعرف  لكنني  الكتابة.  من 

اأتذكر  ل  فاأنا  ومرائيه.  جربوته  �صاأن�صى  �صاأن�صاه«. 

الأ�صلية.  خطيئتي  هي  ه��ذه  عنه.  اأكتب  ل  مكانًا 

الأ�صياء  متنح  التي  هي  الكتابة  اأن  اأي�صًا  واأع��رف 

والكائنات ماهيتها، اإْن مَلْ تبتدع لها ماهية جديدة. 

التي  الكونية«  »امللحمة  ه��ذه  يف  �صامتًا  اأب��ك��ي 

ولكن،  امل�صاء.  ه��ذا  الأخ�����رض،  اجلبل  لنا  يحيكها 

املخبوء  الالمتناهي   
ّ

ال�رضرٍ هذا  اأُق��اوم  حتى  اأنا  ْن 
َ
م

يف  حتى  احل��ي��اة  يبعث  ال���ذي  اجل��ب��ال  اأع��م��اق  يف 

احلجر؟ جترين ال�صخور بعيداً، فاأغو�س يف ثناياها 

يف  ُت 
ْ
انحَدر ع�صتها.  التي  الكثرية  اأقداري  م�صَتْطِلعًا 

الوهاد املرتامية قّدامي اأبحث عن الطفل الذي غادر 

ال�صحراء العربية ذات يوم. وها هوذا يقف الآن كهاًل 

فوق اأعناق اجلبال. اأية قوة حمقاء تبيد فرح الكائن، 
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اأن  وتق�رضه على النزوح؟ على النزوح عن ذاته، قبل 

ينزح عن مكانه امل�صطفى.

 من �رُضودي الآ�رض، يعيدين اإىل الوجود �صوت ال�صديق 

الذي يزرع الإن�س ب�صجيجه اجلميل يف م�صاء اجلبل 

بال�صوق  املمتلئ  الفتى  بال�صمت.  املرتع  الأخ�رض 

للحياة، وللبحث العبثي يف كنه الأ�صياء امل�صتقرة منذ 

الأزل. لكاأنه يريد حتريك ما هو ممنوع من احلركة، 

واإّل تَهدَّم كل �صيء. لكن اجلبل الأ�صم الذي ل ي�صمع 

املتناهية  �صجته  �صيبتلع  فوقنا،  الريح  هدير  حتى 

كاهل  تثقل  التي  العظمى  لالأعباء  بالن�صبة  ال�صغر 

احلجر.

قاله  ما  كل  الآخر  ال�صديق  �صيم�صح  َتناهرٍ 
ُ
م ل  بهدوء 

ال�صديق الأول منذ �صاعات. مي�صحه بطيبته العفوية، 

د اأنه ل معنى لكل هذا،  دة التي توؤكِّ
ّ
وبابت�صامته املتعم

د تواطوؤ اجلبل الأخ�رض كل  واإن كان ل بد منه. و�صيوؤكِّ

ما حدث. لكاأنه يهزاأ مبقادير الب�رض املعزولني مثلنا. 

اجلبل  اأدعياء.  برغم كوننا  بنا،  راأفة  لنا 
ّ
م

َ
يتح لكاأنه 

»نقطة  يف  كامن  الوجود  عبث  اأن  ي��درك  الأخ�رض 

ال�صفر«، هذه: اأن تعمل، واأن مت�صح كل ما عملت. اأن 

لها،  نهاية  التي ل  ال�صفر  نقطة  اإىل  با�صتمرار  تعود 

ول بداية، واإن كنَت ت�رض، بغباء، على ريادتها. 

 هو اأن 
ّ
ا. املهم

َ
ْن حم

َ
، وم ْن َخطَّ

َ
 م

ُّ
يف احلقيقة، ل يهم

نتذّكر ما نقوم، وما قمنا بفعله، من قبل. الن�صيان هو 

لة الكائن. ولكن اأين 
َّ
اجلحيم الأعمى الذي يفرت�س خمي

بالغ  بحذر  يرمقنا  الذي  الأخ�رض  اجلبل  لة 
ّ
خمي هي 

 .
ّ
هذا امل�صاء؟ لكاأننا جئنا لنعتدي على ف�صائه الإلهي

 م�صويًا 
َ

نا اجَلْدي
ْ
لكاأنه يريد اأن ينتقم منا لأننا اْلَتَهم

لكاأن  بانًا. 
ْ
قر له  نقدِّمه  اأن  دون  اأخ�صابه،  نار  على 

اآلهة »الآْزتيْك« القائمني على �صال�صل »جبال الآْنديْز« 

اليمن  جبال  ل�صال�صل  احلميمات  الأخ��وات  العظمى، 

املحيطات،  وراء  من  كون، 
ِّ
يحر الذين  هم  وُعمان، 

�صغائن اجلبل الأخ�رض، هذا امل�صاء.

ل جبل اإّل اجلبل الأخ�رض، يف ُعمان. لكن اجلبل لي�س 

اإنه حالة روحية غام�صة.  ُقممًا، و�صاللت حجرية. 

يرمقنا  ب��الأزل.  يوهمنا  الذي  اأو  الأزيّل،  الكون  اإنه 

اًل ما زال 
ْ
 وعمالق، يرمق ُطفي

ّ
من َعلرٍ مثل كائن ذكي

كاليتامى،  َنْختل  الأخ�رض  اجلبل  اأح�صان  يحبو. يف 

ناه مبرارة. 
ْ
 الذي ابتَلع

ّ
م�صتعيدين تاريخنا ال�صخ�صي

التي  احلياة  اأن  اأخ���رياً،  ن��درك،  املثري،  م�صائه  يف 

 اإليه. ومع اأننا �صنرتكه 
َ

رب
ْ
ع

َ
ع�صناها مل تكن اأكرث من م

 
ّ

د يف قلوبنا، مثل بيت �صعري
َّ
يَتاأب بداأ  اأنه  اإل  قريبًا، 

جميل.

ليبدو  حتى  اجل��ب��ال.  ه��ذه  من  تاأتي  الكون  عظمة 

ار: رقيقًا، ه�ّصًا، وقاباًل 
ّ
العامَل دونها مثل بي�صة احَلب

يحر�س  الكائنات،  من  العك�س  على  اجلبل،  للتفتيت. 

دُّ عروقه احلجرية  ُ
ط فيه. وهو مي

ِّ
الكون حوله، ول يفر

اإىل جبال اأخرى قريبة، وبعيدة، لكي يحمي الوجود 

 
ّ
من النزلق اإىل العدم. مايده�صنا هو الثبات ال�صكلي

يف عنا�رض اجلبل ظاهريًا، مع اأن اأعماقه تفور.

 اآخر الأ�صدقاء. 
َّ
يف م�صاء» م�صقط« الأخري، �صيهّل علي

ياأخذ بيدي اإىل املحيط، اأنا عا�صق املحيطات، وهو، 

بجالل.  نقعد  الرطب  رمله  على  ذل��ك.  يعرف  رمب��ا، 

اأقدامنا  حتت  تاركًا  بعيد  من  ياأتي  اخلفيف  املوج 

ي�رضب،  هو  ورخيمًا.  اً، 
ِّ

متك�رض و�صوتًا  رقيقًا،  زبداً 

وفجاأة،  واأخ���رى.  جرعة  بني  الرمل  اأ�صتهيل  واأن��ا 

ه، وهو يردد بكاآبة  ه هاجمًا على املاء، واأنا اأ�صدُّ
ّ

يتوج

»�صان   : وي�صيف  غرباء«.  نحن   
ّ
َكم للبحر  »�صنقول   :

جون بري�س«. 

وحزينًا،  �صامتًا  الرمل  على  اأخ��رياً،  يجثو،  وعندما 

ودموعه تغالبه، اأكت�صف ) اإْن مَلْ اأكن قد اكت�صٌف ذلك 

اآخر،  اأي مكان  )مثلها يف  اأن احلياة هنا   : قبل(  من 

الالوعي  الفرد  يقرتفها  تاريخية.  خماطرة  رمب��ا( 

ْن يرانا لرنى اأنف�صنا 
َ
بوعي عميق. لكننا بحاجة اإىل م

بعينيه. فمن لي�س له »عني ثالثة« ل عقل له. 
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تقدمي: 

 Ngyyên Huy ثيِّيْب   
ْ
ُهوي ْنغـوّيني  الفيتنامي  الكاتب  ولد 

اأوًل  تخ�ص�س   .1950 �صنة  هانوي  العا�صمة  يف   ،Thiêp

اأنه  اإل  البيداغوجية،  التاريخ بجامعة هانوي  يف درا�صة 

تخرجه  بعد  فكتب  اجلميلة،  الفنون  اىل  ان�صّد  اأن  لبث  ما 

ني 
ّ
: ق�صًة وروايًة وم�رضحًا. ويعّد نغوي

َ
من اجلامعة، الأدب

اجلديد،  اجليل  ُكّتاب  اأبرز  من  واح��داً  اليوم،   
ْ
يب

ِّ
ثي  

ْ
ُهوي

الذين ظلوا يلحون على الرغبة يف التميز والنزياح، عن 

�صوابط املّد الواقعي ال�صرتاكي يف الكتابة.

يف  ن�رضها  التي  ج��رنال«،  »تقاعد  ق�صته  اأحدثت  وق��د 

الثمانينات من  العنوان، يف نهاية  جمموعة حتمل نف�س 

 بعنف 
ّ
القرن املا�صي، �صجًة كبرية يف بلده، وزلزاًل رج

وقوة الراأي العام الفيتنامي، غداة انعقاد املوؤمتر ال�صاد�س 

»التجديد«،  يافطة  حتت  الفيتنامي،  ال�صيوعي  للحزب 

�صيف �صنة 1987.

من  ومت��ي��زه��ا،  قوتها  ج�����رنال  تقاع�د  ق�صة  وت�صتمّد 

واقعيتها احلادة، اىل بلغت حّد النخ�س الغائر. اإنها ق�صة 

ل ترتك حمايداً، واإمنا هي تفعل فيك فعلها اخلاد�س، ملا 

انت�رضت كالُفطر  ما  بذاءة وفظاظة، �رضعان  ت�صوره من 

 
ْ

ُهوي ني 
ّ
ْنغ�وي فقد كتبها  املعا�رض.  الفيتنام  يف جمتمع 

 بطريقة مقت�صدة يف التعبري، تعتمد اجلملة الق�صرية 
ْ
يب

ِّ
ثي

املتوترة، وتتكئ على التلميح اأكرث من الت�رضيح، وتراهن 

بعد  ما  الفيتنامي  املجتمع  تناق�صات  عن  الك�صف  على 

الثورة، �صمن اإطار اأ�رضوي �صغري يجمع بني ثالثة اأجيال: 

اجلّد، والأبناء، واحلفدة. ميثل اجلّد وكان جرنال باجلي�س 

»حار�س القيم« املرتبطة بزمن الثورة، بينما ميثل الأبناء 

جياًل جديداً، ن�صاأ لي�صتفيد من الو�صع الذي حققته الثورة، 

ل يوؤمن بقيمة اأخرى غري البحث عن �صبل الك�صب املادي، 

عن  يختلف  الذي  العوملة،  جيل  فهو  الأحفاد  جيل  اأما 

اجليلني ال�صابقني، لأن روابطه مع تاريخ بلده، ومع لغتها 

وثقافتها، تكاد تكون منقطعة بالكامل!
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كاتب وقا�س من املغرب

تقـدمي وترجمــة: اأحمد الويزي

Ngyyên Huy Thiêp ْنغ�وّيني ُهوْي ثيِّيْب



 متنوٌع 
ٌ
، ربريتوار

ْ
يب

ِّ
ثي  

ْ
ُهوي ني 

ّ
ْنغ�وي الفيتنامي  للكاتب 

م��ن امل��وؤل��ف��ات الأدب��ي��ة، يجمع ب��ني امل�����رضح وال��رواي��ة 

والق�صة الق�صرية. فمن جماميعه الق�ص�صية، نذكر: تقاعد 

جرنال، وقد �صدرت بالفرن�صية �صنة 1990. وقلب الّنمر، 

م�صاء  يف   
ّ
حب وحكاية   .1997 الذئب،  وانتقام   .1995

ه��واْت،  ي 
ّ
وعم  .2002 والنار،  والذهب   .1999 ماطر، 

اأما   .2010 اأخ��رى،  وق�ص�س  �صنيت  والآن�صة   .2008

م�رضحياته، فاأهمها: اجلّن يحيون بيننا، 1996. ومنبع 

زلل وهادئ، 2002. وله يف الرواية: لن�رضب نخب �صّن 

الع�رضين، 2005. 

يف  �صواء  الق�ص�صي،  الن�س  لهذا  الكربى  لالأهمية  ونظراً 

فيتنام اأو خارجها، وهو باملنا�صبة من بني اأ�صهر ن�صو�س 

الآداب  واأكرثها تداوًل يف حظرية  الإطالق،  الكاتب على 

العربي،  القارئ  اىل  اليوم  نقله  ارتاأينا  فاإننا  العاملية، 

لي�س من اللغة الفيتنامية لالأ�صف، واإمنا من خالل اللغة 

الفرن�صية وح�صب، معتمدين يف ذلك على ترجمة اأجنزتها 

ن�صاأت  فرن�صية  مرتجمة  هي   ،Kim Lefèvre لوفيفر  كيم 

وترعرعت يف فيتنام، ثم انتقلت لال�صتقرار بعد ذلك، اىل 

فرن�صا.

الن�ص:

طر، اأكون قد اأيقظُت لدى بع�س الأ�صدقاء، 
ْ
بكتابة هذه الأ�ص

ُت  �صْ
ّ
 عفا عليها الزمان، مثلما اأكون قد عر

َ
 واأحا�صي�س

َ
م�صاعر

 والدي الغارِق يف �صمته، للّتدني�س. لقد ا�صطررُت اىل 
َ
قرب

 من القارئ 
ُ

الت�رضِف هكذا ا�صطراراً. ومن ثمة، فاإين األتم�س

با�صم  الأقل  على  اخلرقاء،  ري�صتي  عن   
َ
ي�صفح اأن  الكرمي، 

بع�س دواعي الكتابِة امل�صتغورِة يف النفو�س، وهو كلُّ ما 

ي هو، اأوًل 
ّ
كني كي اأقِدم على هذا الفعل، ما دام اأن هم

ّ
حر

وقبل اأي �صيء، الدفاع عن ذاكرة الوالد.

ني. 
ِّ
ْنغوي اآل  اأ�رضِة   

َ
ِبْكر وكان  واْن. 

ُ
ْثي دعى 

ُ
ي والدي  كان   

ممتدة  عائلًة  قريتنا،  يف  نون 
ّ
يكو ني 

ّ
ْنغوي اآُل  ظّل  وقد 

لبها، 
ُ

الأفراد، بحيث يحتّل عدُد الذكور املنحدرين من �ص

اأخرى   ال�صدارة يف القرية كلها، لأن ما من عائلة 
َ
موقع

ني يف العّد والعدد، وتتجاوز من 
ّ
ا�صتطاعت اأن تبّز اآل ْنغوي

ثمة جمموع الذكور لديهم، با�صتثناء عائلة يْفّ رمبا.

ينية القدمية، قبل 
ِّ

 جدي من جهة الوالد، اللغَة ال�ص
َ

�س
َ
 در

 مدر�صة. وكانْت له زوجتان. ماتِت الأوىل 
َ
 معلم

َ
اأْن ي�صري

على   
َ
رب

ْ
فاأُج للوالد،  عها  و�صْ تاريخ  من  قليلة  اأي��ام  بعد 

يف  تعمُل  الثانية  زوجُته  وكانت  الثانية.  للمرة  ال��زواج 

عنها  �صمعُت  واإمنا  اأبداً،  اأعرفها  مل  اأنا  املالب�س.  تنظيف 

اأكاد ل  للغاية. لذلك،  امراأة مت�صّلطة، و�رض�صة  اأنها كانت 

يف  قا�صية  ملعاملة  تعر�َس  يكون  قد  والدي  اأّن  يف  اأ�صكُّ 

التي  املراأة،  هذه  كنف  حتت  عا�س  اأنه  �صيما  ل  طفولته، 

اأن بلغ �صّن الثانية ع�رضة، حتى  اإذ ما  اأبيه.  كانت زوجة 

 من البيت، وانخرط يف �صلك اجلندية، ومل يكن يعود اىل 
ّ
فر

البيت، اإل يف النادر.

)...( اىل القرية، لكي يتزوج.   عاد والدي يف حوايل �صنة 

مل يكن ذلك زواج والدي زواجًا نابعًا بحق وحقيقة عن 

. اإذ مل تكن لديه �صوى اإجازة بع�رضة اأيام، 
ّ
جتربة يف احلب

ظلت  بينما  بها،  له   
َ

ّخ�س
ُ
ر التي  الزمنية  املدة  كل  هي 

التي كان ينبغي عليه  الأ�صغال،  تنتظره فيها حزمٌة من 

 وقتًا اأكرب، حتى يح�صل.
ّ
ق�صاءها. يف حني يتطلب احلب

عُت من دون اأن اأعرف اأي �صيء يذكر عن والدي. 
َ
 لقد ترْعر

مبا  تعرفه  تكن  مل  الأخ��رى،  هي  اأمي  اأن  لأفرت�س  واإين 

�صة للحرب وال�صالح. 
ّ
كر

ُ
يكفي. فقد ظلت حياته بكاملها، م

ظلت  حني  يف  واأجنبُت.  وتزوجُت،  ذلك،  بعد  ا�صتغلُت  ثم 

غائبًا.  والدي  ظّل  بينما  الأخرى،  هي  وتهرم  تكرب،  اأمي 

 يف بع�س الأحيان على بيتنا، اإل اأن 
ّ
�صحيح اأنه كان مير

ذلك مل يكن يتعّدى بع�س امُلَدد الزمنية الق�صرية. بل حتى 

اإلينا، ما كانت �صوى كالم  الر�صائل التي كان يبعث بها 

 مع ذلك، اأن اأقراأ بني 
ُ
�صديد الخت�صار، اإل اأين كنُت اأ�صتطيع

�صطوره تلك العاطفة الرقيقة، التي ظل هو ي�صبغها علينا، 

التي  امل�صاغل،  تلك  اأتعرف يف كالمه على  اأين كنُت  كما 

ظلت ت�صتبد به حيالنا، واإزاء ما كّنا نواجهه من �رضوف.

 اأنا البن الأوحد لوالدي. لذلك، فاإنني مدين له بكل �صيء. 

اإذ بف�صله، ا�صتطعُت اأن اأدر�س، واأن اأ�صافر اىل اخلارج. ثم 

ن �صهر علينا، حتى ل ينق�صنا �صيء. وكان 
َ
اإنه هو اأي�صًا م

حال والدي 
ُ
دته قبل اأن ي

ّ
بيتي يقع يف �صاحية املدينة، �صي

على التقاعد، بثماين �صنوات. اإنه بيت جميل بحديقة، غري 

مهند�سرٍ  ت�صميِم  وفق  بنيته  كبري.  ب�صكل  مريح  غري  اأنه 

اجلي�س،  يف  عقيداً  َعِمل  وال���دي،  اأ�صدقاء  من  م�صهوررٍ 

 يف البناء الع�صكري.
َ

�س
ّ

وتخ�ص

املعا�س. وكان  اأحيل على  ال�صبعني،  �صّن  والدي  بلغ   ملا 

البيت  اىل  عودته   
ُ
اأنتظر اأنا  وكنُت  جرنال.  برتبة  حينها، 

فقد  ْتني. 
ّ

رج اأن  فتئت  ما  عودته  اأن  اإل  ال�صرب،  بفارغ 

�صَدها، 
ُ
فقَدْت اأمي )وهي امراأة تكرب الوالد ب�صّت �صنوات( ر
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الذي  العائلة،  جمموع  يف  الوحيد  العن�رض  اأن��ا  وبقيُت 

كانت  فبنتاي  تقاعده.  حادث  مع  التاأثر،  بفرط  تفاعل 

وقتها �صغريتني، ومل تكن زوجتي بالذات تعرف والدي 

�صوى ب�صكل عابر، لأن اأخباره بقيت مفقودة، مّلا كّنا قد 

تزوجنا. اإذ كانت احلرب وقتها، قائمة. ومع كل ذلك، بقي 

الوالد بالن�صبة للجميع، مثال ال�رضف ومو�صع افتخار. زْد 

على ذلك، اأن ا�صمه قد ظل حمّل تقدير، يف القرية كلها.

 حّل الوالد بني ظهرانينا، ومل يكن معه �صوى متاع قليل، 

اإل اأنه كان يتمتع ب�صحة جيدة. »لقد اأجنزُت يف حياتي، 

ْت 
َ
اأ�صياء مهمة«، قال، ثم انخرط يف ال�صحك. بعد ذلك، �رض

فرحُة عودته بني جميع اأفراد العائلة، فمكثنا لأ�صبوعني 

اثنني على التوايل، اأ�صبه ما نكون ب�صكارى، ل نعباأ على 

الإطالق بالوقت. اإذ كّنا يف بع�س الأحيان، نتجاوز حدود 

ال�صيوف  ظل  كما  بعد.  نتع�ّس  مل  ونحن  الليل،  منت�صف 

يتقاطرون على بيتنا. وكانت زوجتي ترّدد باأن من غري 

املمكن، اأن نرتك الأمور مت�صي بتلك الكيفية غري املنظمة. 

 
ُ

وعلى الرغم من كالمها، ذبحُت خنزيراً، ليتوافد الأقارب

 والطعام، لأّن قريتنا 
َ
وال�صيوُف علينا، ويقا�صموننا الفرح

رغم قربها من العا�صمة، مل تفقد اأي �صيء من تقاليدها 

البدوية، باملرة.

 اإنني مل اأ�صتطع النفراد بوالدي، والتحدث معه يف بع�س 

حلوله  على  م�صى  اأن  بعد  اإل  اخلا�صة،  العائلية  الأم��ور 

بيننا، �صهر بالكامل.

 ا�صمحوا يل قبل ال�صرت�صال يف احلكاية، باأن اأقّدم اإليكم 

اأفراد عائلتي، واحداً واحداً.

العمر  من  واأبلغ  للفيزياء،  معهد  يف  مهند�صًا  اأعمل  اأنا   

تعمُل  فطبيبة،  ثوي  زوجتي  اأم��ا  �صنة.  وثالثني  �صبعًا 

الكربى  تبلغ  طفلتان،  ولدينا  ال��ولدة.  اأق�صام  اأح��ِد  يف 

ا 
ّ
اأم �صنة.  ع�رضة  اثنتي  ال�صغرى  بينما  �صنة،  ع�رضة  اأربع 

والدتي فما عادْت تتحّكم يف جمموع قواها العقلية، لذلك 

واىل  املكان.  نف�س  يف  جال�صة  النهار،  طيلة  تظل  فاإنها 

اإليهم، ت�صم عائلتنا  اأ�رضُت  الذين  الأع�صاء  جانب هوؤلء 

ليي.  ال�صاذجة  وابنته  كو  هما  اآخرين،  اثنني  ن 
ْ
عن�رضي

يبلغ كو من العمر �صتني �صنة، وهو ينحدر من منطقة تاْنه 

احلريق  اإثر  على  وابنته،  هو  زوجتي،  عليه  فْت 
ّ
تعر هوا. 

اأ�صفقْت  لقد  �صيء.  كل  ب�صببه  وفقدا  بيتهما،  التهم  الذي 

تابع  حمّل  يف  ي�صكنان  وظال  فاآوتهما.  عليهما،  زوجتي 

لبيتنا، ويعي�صان مبعزل عّنا، اإل اأن و�صعهما املادي ظلت 

زوجتي هي التي توؤمنه، وال�صبب هو اأنهما بخالف بقية 

�صكان احلي الآخرين، الذين ت�رضروا من حادثة احلريق، 

مل يقع اإح�صاوؤهما، فبقيا ل يتمتعان نتيجة لذلك، بحق 

حيازة بطاقة التموين.

 العتناء 
َ
َكلنا اإليه اأمر

ْ
 ظل كو رجاًل وديعًا وخدومًا. فقد اأو

والدجاج،  اخلنازير،  برتبية  والعناية  اخُل�رضوات،  بحقل 

ي منذ وقت 
ّ
والكالب ذات ال�صاللة الأ�صيلة كذلك. اإننا نرب

اأنا حني  لي�س بالي�صري، الكالب الأملانية الأ�صيلة. وكنُت 

قدرة  يف  اأ�صك  اأك��اد  ل  الن�صاط،  هذا  مزاولة  يف  �رضعنا 

بالفعل،  اإذ �صار  املال.  الكثري من   
ّ
در الن�صاط، على  ذلك 

الآن�صة ليي فقد ظلت  اأما  الك�صب.  الرئي�صي يف  م�صدرنا 

ب�صكل  وموهوبة  عملها،  يف  متفانية  �صذاجتها،  رغ��م 

زوجتي كيف جتيد  علمتها  فقد  البيت،  اأعباء  خا�س يف 

ب�صكل فني خال�س، وكيف  والفطائر  ال�صمك  طبخ جيوب 

تردد  ليي  وظلت  كذلك.  بنجاح،  املبّخر  الدجاج  تطبخ 

قط«.  حياتي،  يف  الأطباق  هذه  مثل  اأذق  مل  »اأنا  وقتها: 

لأنها مل تذق مثل  تقوله،  بالفعل �صادقة يف ما  وكانت 

ذلك من قبل، اأبداً.

من  ب��دءاً  �صيء،  كل  يف  وابنته  كو  على  نّتكل  كّنا  لقد   

تنظيف املالب�س اىل حت�صري الطعام. وبف�صلهما، تخل�صنا 

 الأعباء املنزلية. واكتفت زوجتي بعد 
ّ
ب�صكل كلي، من هم

اأنا  اأما  حازمة.  مراقبة  البيت  م�صاريف  مبراقبة  ذلك، 

حتديداً،  الأثناء  تلك  يف  كنُت  لأين  عملي،  يف  غرقُت  فقد 

قة.
ّ
منغم�صًا يف كتابة تقرير عن الكهرباء املطب

 ويف هذا املقام، ينبغي اأن اأو�صح باأن العالقة التي تربط 

بيني وبني زوجتي، هي ب�صكل تام عالقة متناغمة. اإذ ان 

بالطبع،  ع�رضية.  امراأة  بذلك  وهي  متعلمة،  زوجة  ثوي 

 
ْ
وجهتي اأن  هذا،  على  زد  التفكري.  يف  طريقته  مّنا  لكل 

نا حول اأمور احلياة، ظلت ب�صكل ن�صبي غري معقدة. 
ْ
نظري

فقد كانت ثوي حتيط اأمور الأ�رضة املالية بعناية فائقة، 

مثلما تهتم كذلك برتبية البنتني. اأما اأنا، فيبدو اأين ظللت 

 
َ
وع��دمي بالتناق�صات،  ومفعمًا  يكفي،  مبا  قدميًا  ام��راأ 

املهارة.

اأعود الآن اىل احلديث الذي جتاذبناه معًا، والدي واأنا،   

والدي:  �صاألني  فقد  العائلية.  الأم��ور  بع�س  بخ�صو�س 

 مذكراِتك«، 
ْ
»ماذا �صاأعمل الآن، بعد اأن تقاعدُت؟«. »اأكتب

اأفعل«، اأجاب. وبعد ذلك، اقرتحْت  اقرتحُت عليه. »ل، لن 

عليه زوجتي اأن يتعاطى لرتبية طيور الببغاء. واأ�صافت 
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النا�س �صاروا يتعاطون يف الآونة  الكثري من  تقول باأن 

الأخرية، لرتبية الببغاء والهزار. »من اأجل ك�صب املال؟«، 

اأ�صاف  »�صاأرى«،  اأنها مل حتر جوابًا.  والدي، غري  �صاألها 

هو، جرباً خلاطرها.

من  اأمتار  اأربعَة  منا،  واحد  لكّل  الوالد  اأهدى  ذلك،  بعد   

كو،  ين�صى  اأن  دون  الع�صكر،  من  به  جاء  ال��ذي  القما�س 

ُق امل�صاواة بني اجلميع!«، 
ّ
»اأنت تطب الآن�صة ليي.  وابنته 

احلياة«.  يف  طريقتي  »تلك  قائاًل:  فرّد  مازحًا،  له  قلُت 

البيت  ب��اأن  الدعابة،  �صبيل  على  زوجتي  قالْت  حينها، 

 
َ

نف�س اجلميع  يرتدي  حني  ع�صكرية،  بثكنة  اأ�صبه  �صيبدو 

الزي! فاإذا اجلمع ينفجر بال�صحك.

ببيتنا،  امللحق  بالبيت  ال�صكن  يف  يرغب  وال��دي  كان   

لالأمر  اغتم  ذلك.  رف�صت  زوجتي  اأن  غري  والدتي،  بجوار 

كثرياً، وحزن له، لأن عي�س الوالدة مبعزل عنه، ظّل يوؤرقه 

اأو�صحْت زوجتي.  اأبداً،  اأن يح�صل هذا  ويعذبه. »ل ميكن 

واجمًا،  بقي  وال��دي  اأن  غري  خمتل«.  ال��وال��دة  عقل  لأن 

و�صاهمًا.

 
ّ
بنتي بني  وقع  ال��ذي  الفتور   

َ
�صبب كثرياً،  اأفهم  مل  اأن��ا   

الأجنبيَة  اللغاِت  تدر�صا  اأن  على  حر�صُت  فقد  ّدهما. 
َ

وج

الوقت.  طول  من�صغلتني  ذلك،  بفعل  فظلتا  واملو�صيقى، 

�صالح   
ٌ
�صيء األديكما   « والدي:  �صاألهما  الأيام،  اأحد  ويف 

ب�صوؤال  فاي  وبادرته  لل�صوؤال،  ماي  ابت�صمْت  للقراءة؟«. 

اأجاب  �صهل«،  �صيء  »اأي  قراءته؟«.  توّد  الذي  »وما  اآخر: 

اأجابت  �صيء«،  اأي  لدينا  لي�س  احلالة،  هذه  »يف  وال��دي. 

ذلك،  اإثر  على  للوالد  ف�صددُت  م�صرتكة.  بطريقة  البنتان 

ثمن انخراطه يف �صحيفة يومية، لأنه مل يكن يحب الأدب. 

قد  والفنون  الآداب  اأن  ال�صياق،  هذا  يف  بالإقرار  وجدير 

�صارت يف هذه الأيام، ع�صرية على فهم النا�س.

املكتبي،  عملي  من  راجعًا  اأنا  كنت  وبينما  يوم،  وذات   

ي 
ّ
اإذا بي اأجد الوالد يقف بالقرب من الأقفا�س، حيث ُترب

الت�صايق والنزعاج.  بدا عليه  والدجاج.  الكالب  زوجتي 

ليي  والآن�صة  كو  »اإن  �صاألته.  ي�صايقك؟«،  ما  »اأثمة 

ي�صطلعان باأعباء كثرية، ول ي�صتطيعان اإل بالكاد اإنهاء 

يد  لهما  اأمد  اأن  يف  رغبتي،  وهذه  راأي��ك  فما  اأعبائهما. 

املو�صوع«،  يف  ثوي  اأفاحت  »دعني  وامل�صاعدة؟«.  العون 

اأنها مل تكن ترغب. »وملاذا؟«، �صاألها والدي،  اإل  قلت له. 

اأيها الوالد، جرنال،  وهو ي�رض على معرفة اجلواب. »اأنت 

و�صع  يف  حتى  ج��رنال،  تبقى  ول�صوف  ث��وي.  اأو�صحت 

الب�صيط،  اجلندي  �صغَل  وا�صتغلت  اندحرت،  فاإن  تقاعدك. 

فلم  �صتعمم!«.  والفو�صى  �صتختل،  ال�صفوف حينذاك  فاإن 

ينب�س والدي باأي كلمة.

زواراً  ي�صتقبل  وال��دي  ظل  التقاعد،  على  اإحالته  ورغم   

كثريين، يلتم�صون منه اأن يتدخل بنفوذه، ليق�صوا بع�س 

والإعجاب.  بالده�صة  اأ�صعر  ذلك،  اإزاء  اأنا  وكنُت  ماآربهم. 

»ل تفرط يف الفرح لذلك«، قالت ثوي حمذرة. ثم اأ�صافت 

ي�صتفيدوا منك  اأن  ب�صكل خا�س،  ليتوخون  »اإنهم  بعدها: 

اأقوم  ل  »اأنا  اإليهم«.  الإح�صان  يف  تفرط  فال  الوالد.  اأيها 

�صاحكا.  والدي  اأجاب  قيمة،  ذي  �صيء  باأي  اأجلهم،  من 

اأكتب لهم بع�س الر�صائل فقط... ر�صائل من قبيل: عزيزي 

ن... قائد منطقة )...(، اإين اأكتب اإليك اليوم، هذا اخلطاب،،، 

خم�صني  منذ  فيها  اأحتفل  التي  الأوىل،  للمرة  واإنها  الخ. 

�صنة خلت، باليوم الثالث، من ال�صهر الثالث، واأنا ببيتي! 

ول�صّد ما حلمنا معًا بذلك، ملا كّنا ما نزال يف اجلبهة!،،، 

جانب  على  تقع  التي  ال�صغرية،  ال�صيعة  تلك  اأتذكر  الخ. 

الطريق، حيث كانت الآن�صة هوييه ُتعّد لنا احللوى، بدقيق 

الظهر  حتى  بنثاره،  ج�صمها  جميع  وتطلي  كله،  تَعّفن 

لك  اأقّدم  كي  املنا�صبة،  هذه  اأغتنم  ولهذا،  الخ،  اأي�صا؟!،،، 

اإمرتك،،،  ت�صتغل حتت  اأن  وتوّد  )م(...، فهي من معاريف، 

�صيء  اأيف هذا  اأكتبها...  التي  الر�صائل  الخ... هذا هو نوع 

غري مالئم؟«. »ل«، قلُت. »بل فيه«، قالت زوجتي. حينها، 

حّك والدي ذقنه، واأ�صاف: »اإن ذلك ملجرد معروف ب�صيط، 

يلتم�صه مني النا�س«.

الر�صمية، ذات  ا�صتعمال املظاريف   احتفظ والدي بعادة 

الدفاع.  وزارة  راأ�صها  على  ُكِتب  التي   ،30×20 املقا�س 

عنها  يدفعوا  حتى  لأ�صحابها،  الر�صائل  ي�صلم  هو  وكان 

اأمرها.  يهمهم  التي  اجلهة  اىل  لت�صل  ال��ربي��د،  ر�صوم 

تلك  من  كلها  ذخريته  اأ�صهر،  ثالثة  خالل  ا�صتنفد  وحني 

 
َّ
املظاريف، التي خّزنها لديه حني اأ�ْصِعر بالتقاعد، ا�صطر

اىل �صنع مظاريف اأخرى حترتم نف�س املقا�س. وبعد ذلك 

من  العادية،  املظاريف  با�صتعمال  اكتفى  واح��د،  بعام 

باع يف مكاتب الربيد، بخم�صة دونغات 
ُ
ذلك النوع الذي ي

للدزينة الواحدة.

تاريخ  على  اأ�صهر  ثالثة  بعد  اأي  يوليو،  �صهر  حّل   وحني 

اإن  ابنه.  بوْنغ  ي 
ّ
عم ج 

ّ
زو املعا�س،  على  وال��دي  اإحالة 

اْن يعمل �صائق 
َ
 �صقيق لوالدي. وكان ابنه ُثي

ُ
بونغ اأٌخ غري

القرية  يف  اجلانب  مهابي  وابنه  الأب  ظل  لقد   .)2(
ُ

طْنرب
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كلها، لأن قامتيهما كانتا بطول فارع، ولأنهما يتكلمان 

ب�صوت عال. ومل تكن هذه املرة الأوىل، التي يتزوج فيها 

ثيان، واإمنا الثانية. فقد هجرته زوجته الأوىل، لأنها مل 

ح لقا�صي املحكمة، 
ّ
ل منه �رضبها. اإل اأنه �رض

ّ
تعد تتحم

باأنه هو الذي هجرها، لكونها قد اتخذت من دونه ع�صيقا. 

الثانية،  الزوجة  اأما  الطالق.  وثيقة  على  ح�صل  وبذلك، 

عائلة  من  تنحدر  ام��راأة  وهي  ت�صي.  كيم  تدعى  فكانت 

وقد  للح�صانة.  مدر�صة  يف  مربية  تعمل  وكانت  متعلمة، 

منه،  حاماًل  كانت  باأنها  بة، 
ّ
املقر الأو�صاط  بني  �صاع 

اإذ هي  فا�صطرت اىل الزواج منه، للت�صرت فقط على ذلك. 

الزواج  على  اإقدامها  �ُصبه  ثمة،  ومن  جميلة.  فتاة  كانت 

من ثيان الُطنرب، مبجرد نرث الأحجار الكرمية يف حظرية 

اأننا مل نكن يف الأ�رضة، نحب  اخلنازير الو�صخة. والواقع 

بان لالأ�صف، »من 
َ
�ص

ْ
ح

ُ
ل الزوج، ول والده. اإل اأنهما ظال ي

اأفراد عائلتنا«. وبذلك، مل نكن نقوى على �صدهما، واإمنا 

راأ�س  اأعياد  منا�صبة  يف  اإما  با�صتقبالهما،  نكتفي  كّنا 

نكتفي  بينما  املوتى.  بذكرى  الحتفال  اأي��ام  اأو  ال�صنة، 

بتجاهلهما، يف ما تبقى من الأيام الأخرى.

ال�صغرية،  اأ�رضتي  وعن  عني،  يقول  اأن  بونغ  اعتاد  وقد 

ال 
ّ
باأن: »كلَّ املثقفني اأوغاد. واأّنهم ل يتعاملون مع الُعم

 
ُ
اأحرتم اأيّن  ولول  والحتقار.  الزدراء  من  باملزيد  �صوى 

اأب��داً«. ورغم  الأي��ام،  يوم من  بيَته يف  وال��َده، ما دخلُت 

ع بونغ قط يف اأي يوم، 
ّ
تلك الت�رضيحات املدوية، ما تور

لتوج�صها،  زوجتي  وكانت  لال�صتدانة.  اإلينا  املجيء  عن 

ن. وكان 
ْ
ي ت�صرتط عليه اأن يوّقع لها دائمًا، �صكَّ اإقرار بالدَّ

 
ٍّ

لأي يحكي  لال�صتدانة،  اإلينا  جميئه  على  يندم  حني  هو 

ن يتكرم عليه بالإن�صات، قائاًل: »لقد اأذللُت نف�صي 
َ
كان مم

ها، وكاأمنا هي 
ّ
بال�صتدانة منها، اإل اأنها عاملتني اأنا عم

�صاحبة عقارات، متامًا!«.

 اإل اأنه ظل ين�صى يف اأغلب الأحيان، ت�صديد الّدين.

ن ينبغي 
َ
 قال بونغ لوالدي، بخ�صو�س زواج ابنه: »اأنت م

اإن والد الآن�صة كيم ت�صي يف من�صب نائب   احلفل. 
َ
ت�صيري

يرث  ول�صوف  ج��رنال.  رتبة  يف  واأن��ت  املحافظة،  رئي�س 

تنتميان  فاأنتما  وعليه،  جمدك.  من  بعد،  فيما  اأبناوؤهما 

لنف�س الفئة الجتماعية. اأما اأنا فل�صت �صوى ُطنرب، اأي ل 

�صيء يذكر على الإطالق«. وعلى اإثر هذا، قِبل والدي.

 كان ذلك احلفل من �صنف حفالت اأهل ال�صواحي بالزواج، 

اأي جمرد بهرجة وبذاءة. كانت فيه ثالث �صيارات، وبع�س 

النا�س يف  ا�صطر  التي  امل�صفاة،  ذات  الأجنبية  ال�صجائر 

نهاية املطاف، بالنظر اىل اخل�صا�صة التي ح�صلت فيها، 

التي  الأطباق  اأما  يدوية.  بطريقة  اأخرى  �صجائر  لّف  اىل 

 اثني 
ُ

�س النا�س
ُ
�ص

ْ
ُقّدمْت يف ذلك احلفل، فمن خم�صني مل مي

دام  الذي  الوقت  وطيلة  الإط��الق.  على  منها،  طبقا  ع�رض 

ببذلة  احلا�رضين  اأمام  يتباهى  العري�س  ظل  احلفل،  فيه 

�صوداء، و�صع لها ربطة عنق حمراء. لقد ا�صطررُت اأنا اىل 

اأن اأعريه اأجمل ربطة عنق، يف جمموع الت�صكيلة التي كنُت 

اأملكها! »اأعريه«، لي�س �صوى طريقة يف الكالم، لأين ل�صُت 

متاأكداً من ا�صرتدادها منه اأبداً، يف يوم من الأيام. وظل 

حماطًا كذلك، ب�صتة من فتيان ال�رضف الذين لب�صوا لبا�صًا 

الكثة،  و�صواربهم  املوحدة،  ِبَدلهم  يف  بدوا  حتى  موحداً، 

وكاأمنا هم ع�صابة من القتلة املاأجورين.

ال�صالم عليك  الفرقة املو�صيقية ن�صيد  البداية، عزفت   يف 

يا مرمي. ثم قفز اأحد اأ�صدقاء ثيان اىل املن�صة بعد ذلك، 

الفرح،  غمره  وقد  �رضع  ثم  طنرب،  �صاحب  مثله  وك��ان 

فظة  بنربة  وقتها،  رائجًا  حلنًا  فيها  يقلد  اأغنية  يرجتل 

وخ�صنة:

 »اأوه... اإيه... يا دجاجتي امل�صوية

َدبتي جهاِت العامل الأربعَة
َ
 ُطفُت بح

بًا من البوؤ�س
َ
 هر

اجحة
ّ
نانة والر

ّ
 اأوه... اإيه... يا اأيتها القطع الر

تي
ّ
 ت�صاقطي، ت�صاقطي يف �رض

 اأوه... اإيه... يا دجاجتي امل�صتاءة...«.

عليه  بدا  خطبته.  يلقي  كي  وال��دي،  على  ال��دور  حّل  ثم   

بعناية  هياأه  الذي  الن�س  �صار  وفجاأة،  واحلزن.  ال�صيق 

فائقة، عدمي اجلدوى. اإذ ظلت اآلة الكالرينيت توّقع كيفما 

بينما  بها،  يتلفظ  كان  التي  اجلمل  من  جملة  كلَّ  ِفق،  اتُّ

لغط  يف  مت�صببة  وهناك،  هنا  تنفجر  النارية  املفرقعات 

الأطفال  بع�س  كان  بينهم،  فيما  وللت�صلية  الآذان.   
ّ
ي�صم

قفز  البذيئة.  التعليقات  ببع�س  عال،  ب�صوت  يتلفظون 

والدي وهو يف ذروة اجلنون، على عّدة فقرات من خطبته. 

بينما  �صلبة،  تكون  اأن  اأراده��ا  بيد،  الورقة  مي�صك  وظل 

كان بقية ج�صمه يرجتف. لقد جرحت ال�صو�صاء كربياءه، 

وحتى  الوقحة،  احلا�رضين  ولمبالُة  خب، 
ّ

ال�ص ه 
َ
واأرعب

الآخر،  هو  ا�صطرب  الذي  العرو�صة،  والد  وكان  بذاءتهم. 

قد ت�صبب يف نقع تنورة ابنته، ب�صائل النبيذ الذي اأهرقه 

عليها، من دون ق�صد. وهكذا انتهى احلفل اىل اأن ما من 
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املو�صيقية  الفرقة  غمرت  اإذ  الآخر.  اىل  ي�صتمع  عاد  اأحد 

، باإيقاعات �صاخبة ا�صتدعْت اأحلانًا �صهرية لفرقة 
َ
اجلميع

البيتلز!

 بعد هذه احلادثة، ا�صطر والدي اىل مواجهة و�صع حرج 

اآخر، هو ولدة كيم ت�صي بعد زواجها باأيام. �رضب بونغ 

ثم   . ذلك،  بعد  البيت،  ابنه من  التعتعة، وطرد زوجة  حّد 

حاول ثيان وكان يف ذروة غ�صبه، اأن يطعن والده، غري 

يتبق  مل  وهكذا،  الهدف.  اأخطاأ  قد  احلظ،  حل�صن  كان  اأنه 

اأمام والدي من حل اآخر، �صوى مللمة الزوجة وابنتها من 

لزم  اآخران،  اىل عائلتنا بطنان  ان�صاف  ال�صارع. وبذلك، 

اإطعامهما. امتنعْت زوجتي عن التعليق. اأما الآن�صة ليي 

فكرُث عملها، اإل اأنها مل تكن حل�صن احلظ، قد انتبهت لذلك. 

 الأطفال.
ّ
زد على هذا، اأنها كانت حتب

 وذات م�صاء، وبينما كنُت اأنا منهمكًا يف قراءة عدد من 

دون  الغرفة،  علي  يدخل  بوالدي  اإذا  وْتنيك، 
ّ
�صب جملة: 

اإليك«.  َث  التحدُّ »اأوّد  قال:  اأية �صجة.  اأحدث  قد  يكون  اأن 

�صببُت القهوة لكلينا، اإل اأنه رف�س القرتاب منها. »اأاأنت 

الق�صعريرة  اإن  فجاأة.  �صاألني  ثوي؟  تزاوله  مبا  علم  على 

لت�رضي يف كامل بدين، ملجرد التفكري يف ذلك!«.

ت�صتغل،  حيث  ال��ولدة  ق�صم  يف  كّلفًة 
ُ
م زوجتي  كانت   

هي  وكانت  وال�صطراري.  عي 
ْ
الّطو الإجها�س  بعمليات 

يف كل يوم، جتمع تلك الأجّنة امُلتخلى عنها، وتعود بها 

تلك  كو  يطبخ  بعدها،  الثريمو�س.  زجاجة  يف  البيت  اىل 

طِعم بها اخلنازير والكالب. وقد كنُت اأنا واحلق 
ُ
الأجّنة، وي

اعرت�صُت  ما  اأين  امل�صاألة، غري  بهذه   
ٍّ
تام علم  يقال، على 

ذي  �صيء  اأي  اعتقادي،  بح�صب  فيها  لي�س  اإذ  اأبداً.  عليها 

بال اأبداً، حتى اأوليها اهتماما خا�صًا، واأعرت�س عليها.

 اأ�صار والدي، وهو يقودين من يدي اىل املطبخ، نحو القدور 

 
ٌ
التي كانت تغلي فوق النار، وقد طفْت فوق �صطحها قطع

ّنيًا. مكثُت ذاهاًل، بينما كان 
ُ
من الّلحم، التي اتخذت بونًا ب

الرثمو�س �صوب جماعة  والدي يبكي، ثم قذف بزجاجة 

اأنا ل�صت  الكالب واجلراء، وهو يف ذروة احلنق، مرّدداً: » 

يف حاجة اىل كل هذا الرثاء، يا بوؤ�صاء!«، ف�رضعت الكالب 

واجلراء يف النباح.

 خرج والدي، وقد تركني باملطبخ. وملا تناهى بعد ذلك، 

اىل علم زوجتي ما وقع، نزلت بالالئمة على كو، وقالت 

له موؤنبة: »ملاذا تركت تلك القطع خاما، ومل تفرمها قبل 

»األتم�س  قائاًل:  عليها  ورّد  كو،  �صوت  فتلجلج  الطبخ؟«، 

عفوك يا �صيدتي، فقد ن�صيت«.

 ويف �صهر دي�صمرب، جاءت زوجتي باأحد التجار، وباعته 

جماعة الكالب الأ�صيلة، دفعة واحدة. ثم لفتت انتباهي 

امل�صتوردة،  ال�صجائر  تقلع عن تدخني  اأن  بقولها: »عليك 

�صبعة  جمموعه  مبا  ال�صنة،  ه��ذه  �صتقّل  اإي��رادات��ن��ا  لأن 

جمموعه  مبا  نفقاتنا  �صتزيد  بينما  دونغ،  األف  وع�رضين 

ثمانية ع�رض األف دونغ. وهو ما يعني عجزاً قدره خم�صة 

واأربعون األف دونغ، يلزمنا اأن نغطيه!«.

ا�صتاأنَفْت  حتى  ت�صي،  كيم  ولدِة  رخ�صُة  انتهت  اأن  وما   

عملها. قالت لنا: »اأ�صكركم جزيل ال�صكر حل�صن �صيافتكم. 

اأين  »واىل  �صبيلي«.  حال  اىل  اأم�صي  اأن  الآن  يل  ينبغي 

�صاألُتها، خا�صة وقد عاد زوجها ثيان مرة  �صتم�صني؟«، 

ها، 
ْ
اأخرى، اىل ال�صجن. قالت اإنها �صتذهب للعي�س مع والَدي

فرافقها والدي يف �صيارة اأجرة. ثم اغتنم الفر�صة، فق�صى 

النهار كله رفقة والدها. ومبا اأن والد كيم ت�صي قد عاد من 

مهمة ق�صاها يف الهند، فاإنه اأهدى والدي قطعة منمنمة 

بعد  للدهن.  مرهم  من  اأوقية  ون�صف  احلرير،  قما�س  من 

ذلك، اأعطى والدي قطعة احلرير اىل الآن�صة ليي، واملرهم 

اىل كو.

قائاًل:  زوجتي  كو  ابتدر  ال�صنة،  راأ���س  عيد  حلول  وقبل   

ذلك  نوع  »وما  مبعروف«.  علي  تتف�صلي  اأن  منك  »اأوّد 

 ، يلفُّ ال�صوؤال  ذلك  اإثر  كو  بقي  ثوي.  �صاألته  املعروف؟«، 

اجل��راأة  فاقداً  الغائمة،  التعليالت  من  ف��راغ  يف  وي��دور 

على التعبري الدقيق. لقد كان بو�صوح، يوّد زيارة م�صقط 

ال�صنوات  خالل  املال  بع�َس  ع 
َ
م

َ
ج لقد  جديد.  من  راأ�صه 

�صيانة  يف  ويرغب  بيننا،  ق�صاها  التي  الأخ��رية،  ال�صت 

الذي من غري امل�صتبعد  القرب  قرب زوجته من جديد، ذلك 

من  ما  واأن  خا�صة  �صديد،  باإهمال  اأ�صيب  قد  يكون  اأن 

اأوجب  ملن  للموتى  الوفاء  »اإن  به.  ليعتني  هناك،  اأحد 

هذا  جانب  اىل  ليوّد  اإنه  ثم  معلقًا.  اأ�صاف  واجباتنا«، 

اأي�صًا، اأن يعود اىل البلدة لرياه اأهاليها، خا�صة بعد غياب 

طويل عنها. هذا كل ما عنده الآن، اأما بالن�صبة للم�صتقبل، 

الثعالب غالبًا ما تظل حمتفظة، حتى وهي ميتة،  »فاإن 

زوجتي  فقاطعته  اأ���ص��اف...  اجل��ب��ل!«،  اىل  دائ��م  بحنني 

بالقول: »ح�صنًا، ح�صنًا... ومتى ترغب يف ال�صفر؟«. حّك كو 

راأ�صه، واأجاب: »اأوّد لو اأين اأتغيب لبع�س الأيام. �صاأعود اىل 

هانوي يف الثالث والع�رضين من ال�صهر اجلاري، اأي قبل 

ح�صابية  عملية  زوجتي  اأجرت  اأن  وبعد  الّتيت)2(«.  عيد 
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وهو  اأ�صاف،  بعدها  املوافقة.  اأعطته  ذهنها،  �رضيعة يف 

يتجه اإيل بالكالم: »اأتعتقد يا ثوان )وهذا هو ا�صمي(، اأن 

ذلك«،  »اأظن  العمل«.  من  اإجازة  على  احل�صول  مبقدورك 

�صيكون  بيننا.  اجلّد  ا�صت�صافة  يف  نرغب  »نحن  اأجبته. 

ذلك فر�صًة بالن�صبة اإليه، لكي يقوم هو برحلِة ا�صتجمام 

فابتدرتني  لزوجتي،  الفكرة  هذه  ترق  مل  منطقتنا«.  يف 

بال�صوؤال: »وما الذي تقوله اأنت، يف هذا؟«. عندها، اأ�صاف 

فكرت  ملا  ل��وله  اإذ  موافق.  اجل��رنال  »اإن  مو�صحًا:  كو 

الذي  املبلغ  »وما  املرحومة«.  بقرب  العتناء  يف  اأ�صاًل، 

تتوفر عليه، لتحقيق كل هذا؟«، �صاألته ثوي. »لدي ثالثة 

األفي دونغ، وهو ما  اإليها اجلرنال  اآلف دونغ، �صي�صيف 

قائلة:  زوجتي  قاطعته  دون��غ«.  اآلف  خم�صة  جمموعه 

التي وعدك  الألفي دونغ،  اجلّد  تاأخذ من  »كفى، كفى. ل 

اآلف  خم�صة  عليها  و�صاأزيدك  لك،  �صاأعطيها  لأين  بها، 

اآلف...  ع�رضة  حوزتك  يف  �صي�صبح  وهكذا  اأخرى.  دونغ 

لعل هذا كاف لل�صفر«.

لتوديع  وليمة  ال�صفر،  ه��ذا  مبنا�صبة  زوج��ت��ي  اأع���ّدْت   

ب�صكل  امل��رة،  ه��ذه  الع�صاء  طعام  تناولنا  امل�صافرين. 

جديداً،  لبا�صًا  ارت��دت  قد  ليي  الآن�صة  وكانت  جماعي. 

اأعّدته على مقا�صها بذلك القما�س الع�صكري، الذي اأهداها 

اياه والدي. وظلت ت�صعر بفعل ذلك بفرح غامر، ف�صخرت 

منها بنتاي بالقول: »اإن ليي هي التي تبدو اأجمل!«، فاإذا 

كما 
ُّ
 من اأثر اخلجل، وتقول: »هذا غري �صحيح، اأم

ّ
بها حتمر

هي الأجمل!«. حينها قالت لها زوجتي: »عليك اأن تعتني 

جيداً باجلرنال، اأثناء ال�صفر!«. »وماذا لو بقيُت هنا؟!«، قال 

بعثت  اأن  �صبق يل  فقد  كو.  م�صتحيل! �رضخ  »هذا  والدي. 

بربقية لالإ�صعار بقدومك. وهذا لئق مبقامك ال�رضيف، يا 

جرنال«. »عن اأي �رضف تتحدث؟، قال اأبي زافراً. ما دام مل 

يعد يل منه �صيء«.

اأيام  من  يوم  �صبيحة  هوا،  تانْه  بلدة  اىل  والدي  �صافر   

الآحاد، رفقة كو وابنته. ويف م�صاء يوم الثنني املوايل، 

�صوت  اأ�صمع  بي  اإذا  التلفزيون،  على  ج 
ّ
اأتفر اأنا  وبينما 

اخلطى،  اأ�رضع  مكاين  من  نه�صُت  الأر���س.  على  ارتطام 

على  منكفئة  احلديقة،  زوايا  اإحدى  يف  والدتي  فاألفيُت 

�صنوات  اأربع  منذ  اأمي  اأ�صيبت  فقد  الأر�س.  فوق  نف�صها 

ول  نطعمها،  حني  اإل  تاأكل  ل  وظلت  ال�صيخوخة،  بخبل 

ت�رضب اإل حني نرويها، ول تق�صي حاجتها اإل حني جتد 

�صهوت  قد  املرة،  اأنا هذه  ي�صاعدها على ذلك. وكنُت  من 

مل  البيت.  اىل  بها  عدُت  ثم  تنه�س،  كي  �صاعدتها  عنها. 

تكن قد تعر�صْت لأي اأذى، غري اأنها وجَدْت بع�س العنت 

يف الإبقاء على راأ�صها م�صتقيمًا. وملا عدُت لروؤيتها عند 

وباأن  تائهة،  غدت  نظراتها  باأن  لحظُت  الليل،  منت�صف 

اأ�رضعُت نحو زوجتي لأوقظها،  اأع�صاءها �صارت باردة. 

ن«، 
ّ
واأنا مذعور. »الوالدة مثلما تعلم، امراأة طاعنة يف ال�ص

قالت وهي تغمغم، و�صط النوم... ويف الغد، امتنعت والدتي 

على  وا�صتمرت  الطعام.  اأن��واع  من  نوع  اأي  تناول  عن 

املوايل. ثم �صارت تق�صي حاجتها  اليوم  النحو يف  هذا 

وغطاء  ثيابها  تغيري  اىل  ا�صطررُت  وهكذا  الفرا�س.  يف 

اأن  اإل  �رضيرها املبللني، لأكرث من ع�رض مرات يف اليوم، 

اأت�صبب  ل  ولكي  ذلك.  مع  حمتملة،  غري  ظلت  قد  الرائحة 

 ثياب اأمي 
ّ

لثوي ول لل�صغريتني يف النزعاج، كنت اأغري

طوال الوقت، واأمتنع عن غ�صلها يف البيت. لقد كنت اأذهب 

بينما  لأغ�صلها هناك.  البيت،  البعيدة عن  املاء  قناة  اىل 

طعام  من  لها،  يقدم  كان  ما  كل  عن  متتنع  اأم��ي  ظلت 

و�رضاب.

 ولده�صتنا الكبرية، نه�صت من فرا�صها فجاأة، يوم ال�صبت 

البيت، بل  املوايل. راأيناها تتنزه بخطو وئيد يف حديقة 

اأم��اراُت  عليها  »تبدو  اأرز.  مكيلة  اأي�صًا،  منا  قبلت  اإنها 

ن«، قلُت لزوجتي. لكن ثوي مل تكن ت�صاطرين هذا 
ّ
التح�ص

التفاوؤل. وقد راأيتها يف نف�س ذلك اليوم، تعود اىل البيت 

الأبي�س،  القما�س  من  الأمتار  ع�رضات  معها  حملْت  وقد 

لالأ�صواأ؟«  »اأت�صتعدين  احل��داد.  مالب�س  منه  ت�صنع  الذي 

�صاألُت ثوي، فردت: »اأبدا«. 

 بعد م�صي يومني على ذلك، لزمْت اأمي الفرا�س من جديد. 

مل تعد تاأكل �صيئًا، وم�صت ك�صابق عهدها، تفرغ اأمعاءها 

يف مالب�صها وفرا�صها. وهكذا اأخذت تهزل ب�رضعة، وت�صقم 

�صائل  جمرد  �صوى  برازها  يعد  مل  حتى  اأنظارنا،  اأم��ام 

اأ�صقيها من �رضاب اجلن�صينج، غري  اأن  اأردت  ني. حينها، 
ُ
ب

 
َّ

اأن زوجتي �رضفتني عن ذلك، وهي تقول: »ل تعطها اأي

�صيء منه، لأن وعيها اإْن �صحا، �صيجعلها �صديدة احلزن«. 

اأكن  مل  طويلة،  مدة  منذ  باكيا.  انفجرت  ذلك،  اإثر  وعلى 

قد بكيت بتلك الطريقة، اأبداً. بقيت زوجتي تلتزم ال�صمت 

للحظة، ثم اأردفت قائلة: »ح�صنًا، افعل ما يحلو لك«.

ك عن 
ُّ
 وحني جاء بونغ لزيارة والدتي، قال: »ل تكف اأم

�صيء  ثمة  اإن  ال�صاقني...  حتريك  وعن  كلها،  الرجت��اف 

هدها، ويعييها«. ثم اأ�صاف، وهو يدنو منها: »اأتعرفني 
ْ
ج

ُ
ي
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ن 
َ
من اأنا، اأيتها الأخت الكربى؟«. »نعم«، هم�صت اأمي. »وم

»اإنك رجل«، قالت ب�صوت خافت، فانفجر  اإذن؟«.  اأكون، 

الأخ��ت  اأيتها  يحبني،  ك 
ُ
غ��ري اأح��د  من  »م��ا  بونغ:  دم��ع 

زوجتي  كلب.  وكاأين  هنا،  معي  يتعامل  اجلميع  الكربى. 

تقول باأين ن�صاب ولئيم. وابنك ثوان يعتربين جمرد وغد... 

ل اأحد غريك، يقول اإين رجل!«.

راأيت فيها ذلك  التي  الوحيدة،  لقد كانت تلك هي املرة   

ل 
ّ
 الفظ، ذلك العم الذي ل دين له ول ملة، يتحو

ّ
ي

ُ
نرب الطُّ

بقدرة قادر حتت ناظري، في�صري طفاًل حقيقيًا!

 ماتت اأمي بعد �صت �صاعات، على عودة والدي من ال�صفر. 

تقريع  عن  ليي،  الآن�صة  ول  كو  يكف  مل  ذلك،  اإثر  وعلى 

ن اأّن غيابها هو امل�صوؤول عن موتها. »اإن 
ْ
هما، معتربي

ْ
نف�صي

ما حدث قد جنم عن خطاأ منا. فلو كّنا موجودين بالبيت، 

ما ماتت الوالدة«. »كفى هراء«، قالت زوجتي مقاطعة. اإل 

اأن الآن�صة ليي بقيت تلوم نف�صها مع ذلك، وتقول وهي 

فرحلت  احتياًل،   
ّ
علي احتلِت  لقد  ج��ّدة...  يا  »اآه،  نائحة: 

اأ�صتطيع  حتى  معك،  ت�صحبينني  مل  فلماذا  غيابي.  اأثناء 

العتناء بك، هناك؟!«. »اإن كنت ترغبني حقًا يف اللتحاق 

باجلدة، فال تتحرجي... �صاأ�صنع لك نع�صًا يليق بك!«، قال 

لها بونغ مازحًا.

َكْفِكف 
ُ
ل جثمان الفقيدة، مل ي�صتطع والدي اأن ي

ِّ
 حني ُغ�ص

 َهُزَل ج�صُدها، يف وقت وجيز! غمغم قائاًل. 
ْ
دموَعه. »لكم

اأميوت جميع امل�صّنني هكذا، بعد اأن يكونوا عانوا مثل هذه 

املعاناة؟!«. »يا له من �صوؤال غريب! رّد بونغ. اإن الآلف 

يوم.  كل  فظيعًا  موتًا  متوت  البلد،  هذا  يف  النا�س  من 

ن ميوت موتًا �صهاًل«.
َ
وحدكم اأنتم اأيها اجلنود، م

بع�س  من  وطلبُت  خيمًة،  البيت  من  ناحية  يف  ن�صبُت   

 تابوت. وظّل كو يطوف دون توقف، حول 
َ
النجارين �صنع

الألواح اخل�صبية التي كانت زوجتي قد اأو�صت بقطعها، يف 

النجارون،  املاأمت. وبذلك، غ�صب منه  ال�صابقة عن  الليلة 

اأم  اأع���وادك،  ن�رضق  اأن  »اأتخافنا  منهم:  واح��د  له  وق��ال 

ك تلك 
ْ
م

ُ
ماذا؟«. ويف تلك الأثناء، �صاألني بونغ: »كم هو �ص

الأعواد؟«. »اأربعة �صنتمرتات«، اأجبته. »اإذن، هي �صاحلة 

لتاأثيث قاعة اجللو�س باأكملها! اأ�صاف زافراً. من اخل�صارة 

حقًا، اأْن ت�صتعمل تلك الأعواد اجلميلة يف �صنع التابوت! 

ك اىل مثواه 
ّ
ُل جثماَن اأم

ّ
ل تن�س اأن تعطينها، حاملا حتو

الأخري«.

 كان والدي طيلة ذلك الوقت قد اعتزل، وهو يف غاية من 

الأ�صى واحلزن.

زوجتي  فاأمر  امل��اأمت،  �صوؤون  بتدبري  بونغ  ي 
ّ
عم ُكّلف   

باأن تن�صج له دجاجة، وتعّد قدراً من الأرز الّد�صم. »وما 

هم�صْت  عم؟«،  يا  الأرز،  من  اإعدادها  ينبغي  التي  الكمية 

اأذنه. مل ي�صّدق بونغ ما �صمعه، ف�صاح بها: »يا  هي يف 

�رض 
ْ
اإلهي! ما الذي دهاك هذا اليوم، حتى �رضِت حلوة امَلع

هكذا؟! األ، فلتعّدي ثالثة كيلوغرامات من الأرز«. وعندما 

ْت ثوي بالقرب مني، هم�صت يل قائلة: »اأفراد عائلتك 
َ

َعرب

اأفظاظ!«.

ن 
َ
م يل،  »قْل  بي:  اختلى  بعدما  بونغ  �صاألني  ذلك،  بعد   

اأجبت.  »زوجتي«،  البيت؟«.  م�صاريف  يف  يتحّكم  منكم 

خالل  البيت،  م�صاريف  يف  تتحّكم  اأنها  اأع��رف  »اأن��ا 

اأن اأعرف املتحّكم فيها، بهذه  اأوّد  اإل اأين  الأيام العادية. 

املنا�صبة؟«. »زوجتي«، اأجبت جمّدداً. »ل، يا بني. هذا غري 

اأن ل تقرر  يلزمها  لي�صت من �صاللتنا. وبذلك،  لئق. هي 

قاطعته  ال�صاأن«.  يف  والدك  �صاأفاحت  املنا�صبة.  هذه  يف 

قائال: »دِع الأمر يل. اأنا من �صيتوىل الإنفاق«. »اإذن، هاِت 

اأربعة اآلف دونغ... ثم قل يل باملنا�صبة، كم عدد الأطباق 

اأطباق«،  »ع�رضة  الطعام؟«.  من  يكفي  اأن  تتوقعه  الذي 

»تلك  وجهي:  يف  �صاح  حينها،  تفكري.  غري  من  اأجبُت 

الأطباق الع�رضة التي تفرت�س، لن تكفي حتى لفتح �صهية 

الأخرى،  الوفوَد  تكفي  اأْن  واأحرى  وحدهم،  النع�س  لة 
َ
م

َ
ح

اىل  حاجة  يف  باأّنا  اأقول  اأنا  البيت!  على  �صتتقاطر  التي 

اأعطيته  اإْن �صئت«.  الأمر،  اأربعني طبقًا. فاحِتْ زوجتك يف 

بزوجتي  والتحقُت  مني،  طلب  التي  دون��غ  اآلف  اأربعة 

قالت.  بينكما،  دار  »�صمعُت كلَّ ما  بعد ذلك.  يف املطبخ، 

اأن  قّدرنا  واإن  كبري.  ب�صكل  كافية  طبقًا  ثالثون  �صتكون 

احل�صيلة  ف��اإن  دون��غ،  ثمامنائة  �صيكّلف  الواحد  الطبق 

اأ�صفنا  ما  واإذا  دونغ.  األف  وع�رضين  اأربعة  تكون  �صوف 

بًا للنفقات الأخرى 
ّ
اإىل ذلك �صتة اآلف دونغ اأخرى، حت�ص

اأما  األف دونغ.  اأن ننفق ثالثني  الطارئة، ف�صيكون علينا 

ع،  الّتب�صّ  
َ
اأمر �صيتوىل  فاأنا من  بالن�صبة لالإعداد والطبخ، 

بينما �صتهتم الآن�صة ليي بالطبخ. لذلك، عليك اأن ل تهتم 

ك بونغ. اإنه لي�س �صوى ن�صال«. »لكني اأعطيته 
ّ
ملا قاله عم

اأربعة اآلف دونغ«، قلت. »اأنت دائمًا هكذا، ل تتغري اأبداً!«، 

منه؟«.  اأ�صتعيدها  اأن  مني  »اأتريدين  تزفر.  وهي  قالت 

قد  اأنك  ولنعترب  الآن،  الأمر  هذا  يف  احلديث  عن  »لنكّف 

�صخ�س  الأحوال  جميع  يف  اإنه  لنا.  م�صاعدته  ثمَن  اأّديَت 
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غري �صيء، اإل اأنه فقري. فما العمل؟!«.

ع جثمان الوالدة يف  �صِ
ُ
 يف حوايل الرابعة بعد الزوال، و

نٌة 
ّ
اأدته فرقة مكو النع�س، وقد رافق ذلك عزٌف مو�صيقي، 

الفقيدة  فم  يف  بونغ   
ّ

د�س ذلك،  بعد  عازفني.  اأربعة  من 

الذي يعود اىل  بيك)3( 
ّ
ال�ص  قطعرٍ نقدية، ومزيجًا من 

َ
ت�صع

من  اأخ��رى  نقدية  وقطعًا  دينه،  خاي  الإم��رباط��ور  عهد 

ثمن  لأداء  »ه��ذا  �صنتيمات.  ع�رضة  بقيمة  الألومينيوم، 

و�صع  كما  بونغ.  قال  املوتى«،  قارب  منت  على  ال�صفر، 

بداخل النع�س كذلك، اأوراق اللعب. »لقد كانت الفقيدة يف 

ة الورق«، اأ�صاف.
َ
 لعب

ّ
حياتها، حتب

 �صهرُت يف تلك الليلة، بالقرب من جثمان والدتي، وذهني 

�صارٌد. ويف قرارتي، بّت اأرّدُد باأن املوت ل ي�صتثني اأحداً، 

وباأنه �صياأتي للبحث عنا واحداً وراء الآخر، حني �صيحني 

اأجل كل مّنا.

 بات بونغ وبع�س �صائقي الّطنرب الآخرين من ف�صيلته، 

يلعبون الورق يف �صاحة البيت. وكان كلما غامر بح�صة 

النع�س،  نحو  �رضيعة  بخطى  ينه�س  امل��ال،  من  كبرية 

وينا�صد جثمان اأمي ب�صوت �صارع، مردداً: » اأيتها الأخت 

الكربى، اإين اأتو�صل اإليك، طالبًا اأن ت�صاعديني على تفريغ 

هط، اىل اآخر قطعة نقدية ميلكها«.
ّ
جيوب ذلك الر

كْت ماي وفاي بال�صهر بالقرب من جثمان جدتهما 
ّ
 مت�ص

ثمن  ت�صديد  يلزمنا  »ومِلَ  مت�صائلة:  ماي  رّددْت  اأي�صًا. 

ملاذا  ثم  املوتى؟  يحمل  الذي  القارب  منت  على  العبور، 

اأعرف  »اأنا  القطع بال�صبط، يف فم اجلدة؟«.  �صعْت تلك 
ُ
و

اإليه  اجلواب، رّدت عليها اأختها. اإن ذلك ل�صبيه مبا ي�صري 

يا  �صحيحًا،  هذا  األي�س  كْت. 
ْ
وا�ص اقب�ْس،  القائل:  امَلثل 

قلُت  الأم��ور،  تلك  فهم  على  قادرتني  »اأنتما غري  اأب��ي؟«. 

واأنا اأ�رضق بالدمع. اأنا نف�صي ل اأ�صتطيع فهم ذلك. كل ما 

 من ال�صعوذة«. »اأنا فهمت كل �صيء، 
ٌ

هناك، اأن ذلك �رضب

معنى  بالنف�س.  العتداد  من  بنوع  فاي،  ال�صغرية  قالت 

اأو  حياتنا،  يف  �صواء  امل��ال.  اىل  دائما  نحتاج  اأننا  ذلك 

عندما منوت!«.

كانت  كما  الأثناء.  تلك  يف  ال�صديدة،  بوحدتي  �صعرُت   

بنتاي اأي�صًا، وحيدتني. وكان والدي كذلك. ولعبو الورق 

اأي�صًا.

 مل تكن املقربة تبعد عن بيتنا، �صوى مب�صافة خم�صمائة 

ج على الزقاق الرئي�صي، حتى ن�صطر 
ّ
مرت. لكن ما اأن نعر

ظل  الزقاق  اأن  ومبا  اثنني.  كيلومرتين  حوايل  قطع  اىل 

ال�صيارات  �صيق املنفذ مبا يكفي، للحيلولة دون اخرتاق 

اأكتافهم.  النع�س، فوق  اأربعة رجال بحمل  له، فقد تكّلف 

حمل  على  يتناوبون  اأغلبهم،  اأجهل  حماًل،  ثالثون  ظل 

تف�صل  كانت  التي  امل�صافة  طوال  بينهم،  فيما  التابوت 

البيت واملقربة. وقد ظلوا يفعلون ذلك، يف نوع من  بني 

عادي  �صغل  جمرد  ذلك  كان  وكاأمنا  التامة،  الالمبالة 

جذعًا  الأك��ت��اف  ف��وق  يحملون  كانوا  وكاأمنا  وح�صب، 

اإما يدخنون، وهم مي�صون بالنع�س، اأو  خ�صبيًا. لقد كانوا 

البع�س  لبع�صهم  يتحدثون  اأو  الّتْنبولة،  اأوراِق  مي�صغون 

كانوا  اجلنازة،  توقف  حلظات  ويف  واأخ��رى.  اأمور،  حول 

يرمون بكل �صيء يحملونه فوق النع�س، فيجل�س بع�صهم، 

البع�س  ويحكي  الأر����س،  على  الآخ��ر  البع�س  ويتمدد 

فلو  الرطوبة!  هذه  األطف  »ما  قائاًل:  امتنان  بنربة  منهم 

لال�صتمتاع  كافيًا  وقتًا  نف�صي  ملنحُت  بيدي،  الأمر  كان 

بقيلولة م�صتحقة، متتد اىل اأن تاأذن هذه ال�صم�س اللعينة 

منه  بق�صوة  بونغ  تدّخل  ذل��ك،  اإث��ر  وعلى  باملغيب!«. 

اإنهاء  يف  اأ�رضعوا  رج��ال.  يا  ا 
ّ
»هي لهم:  وقال  وفظاظة، 

النهاية، يف  اإن كنتم ترغبون يف  ال�صغل املطلوب منكم، 

ك الطواف جمّدداً، بعد ذلك.
ّ
الفوز بالطعام«. ثم حتر

 وكنُت اأنا اأم�صي متكئا على عكاز، يف الجتاه املعاك�س 

حتى  النع�س  �صوب  راأ�صي  وجهُت  وقد  اجلماعة،  ل�صري 

املتبعة  التقاليد  ذلك  اإىل  ت�صري  مثلما  والدتي«،  »اأ�صتقبل 

ع اجلنازة: 
ّ
عندنا. حينها، �صمعًت بونغ يقول، ونحن ن�صي

بعد  نع�صي  حمَل  �صيتولون  الذين  الون 
ّ
احلم »�صيكون 

اخلنزير،  حلم  وب��دل  ال��ورق.  لعبي  ف�صيلة  من  امل��وت، 

والدي  تدّخل  عندها،  الكالب!«.   
َ
حلم احلا�رضون  �صياأكل 

كيف  ك، 
ّ
برب يل  »قل  قائال:  الكالم،  ذلك  على  ليوؤاخذه 

الرهيبة؟«.  اللحظات  ه��ذه  مثل  يف  تهزل  اأن  ت�صتطيع 

»اأختاه  يردد:  وهو  وينتحب،  يبكي،  بونغ  �رضع  عندها، 

وتركتني  بالرحيل،   
ّ
علي واحتلِت  خدعتني،  لقد  العزيزة! 

بعدك تائهًا«. »ملاذا )خدعتني( هذه؟، قلُت يف نف�صي. فاإْن 

 �صوى 
ُ
كان املوتى يخدعون الأحياء حقًا، ملا ُعّدت املقابر

ماآوي للغ�صا�صني واملخادعني!«.

 ال�صمُل من جديد يف 
ّ
 بعد النتهاء من مرا�صيم الدفن، التم

اأطْلُت  طبقًا.  وع�رضون  ثمانية  انتظاره  يف  وكان  بيتنا، 

النظر يف الأطباق، ف�صعرت بالتقدير جتاه ما متلكه الآن�صة 

با�صمها،  ينادي  الكل  كان  الطبخ.  يف  مواهب  من  ليي، 

الآن�صة  اأي��ن  لي���ي!...  »الآن�صة  الجت��اه��ات:  جميع  من 
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م ل�صانه، 
ّ
ليي؟«. وظلت هي مثل ذلك الع�صفور الذي تور

ب�: »نعم... نعم... نعم...«، وا�صعة زجاجة  ل جتيب �صوى 

كحول هنا، وطبق حلم هناك،،، الخ. وحينما حّل امل�صاء، 

اغت�صلْت، وارتدْت ثيابًا نقية، وتقّدمْت نحو الهيكل براأ�س 

مطاأطئة يف ذلة، ثم اأخذت تبكي، وتنوح قائلة: »األتم�س 

حيث  اىل  اأرافقك،  اأن  ا�صتطعُت  ما  لأين  جّدة،  يا  �صفحك 

اأين  ذهني  يف  اأ�صتعيد  حني  ربي!  يا  اآه،  الأخ��ري...  مثواك 

بك�صل حم�س، رف�صت اأن اأهيئ لها ذلك الطبق، الذي كانت 

�صات، 
ّ
ن اأ�صرتي احللوى وامُللب

َ
يومها قد طلبته مني!... فلم

بعد اليوم؟«. مالأتني كلماتها بالأ�صى واملرارة. فقد م�صى 

علي اأنا اأزيد من ع�رض �صنوات، مل اأهد فيها لأمي بالفعل، ل 

قطعة حلوى ول كي�س ملب�س واحد! انخرطت الآن�صة ليي 

بعد ذلك يف بكاء حار، وهي تردد: »اأُتراك كنِت �صتموتني 

اليوم يا جدة، لو اأين بقيت اىل جانبك؟!«. »ل تبك«، اأمرتها 

تبكي.  »اتركيها  لها:  وقلت  لذلك،  اأنا  فغ�صبُت  زوجتي، 

فلي�س ثمة ما يدعو للحزن ال�صديد حقًا، �صوى ذلك املاأمت 

 على بكاء 
ٌ
ن مّنا قاِدر

َ
الذي ل دموع فيه. ثم باهلل عليك، م

ال�صكل؟«. متتمْت زوجتي، وكانت م�صتغرقة  الفقيدة بهذا 

األ  والكمال!  بالتمام  طبقًا  »ثالثون  وقالْت:  ها، 
ّ
هم يف 

من  »ما  م�صبوط؟!«.  حل�صاب  خ�صع  قد  هذا  باأن  تعرتف 

اأحد ي�صتطيع اأن يبزك يف ذلك«، قلت. 

اأمك قد ماتْت  اأ�صت�صري الأبراج، فوجدُت باأن   »لقد ذهبُت 

باأعواد  د 
ّ
التزو ينبغي  لذا،  بونغ.  قال  نح�س،  �صاعة  يف 

باأعواد  لنا  حاجة  »ل  ال�صيئ«.  الطالع  لطرد  الثقاب، 

يف  جندي  اآلف  ثالثة  اأنا  دفنُت  فقد  والدي.  رّد  الثقاب، 

نحتاج  معي،  الآخرين  ول  ل  كنت  وما  حياتي،  جمموع 

اىل كل هذا يف ذلك الوقت، اأبداً«. »لأنكم كنتم حمظوظون 

تكفي،  واحدة  ر�صا�صة  كانت  فقد  بونغ.  اأجاب  وح�صب، 

زند متخيل،  ب�صبابته على  ثم �صغط  �صيء!«.  لينتهي كل 

.»
ْ
واأخرج من فمه �صوت طلقة: »بوم

غري  من  اجلديدة  ال�صنة  حلول  ا�صتقبلنا  العام،  ذلك  يف   

اأزهار اخلوخ، ول حلوى تقليدية. ويف ظهرية اليوم الثاين 

التي  الع�صكرية  الفرقة  لنا  اأر�صلْت  اجلديدة،  ال�صنة  من 

لزيارة  عنها  ر�صميًا  ممثاًل  �صمنها،  الوالد  ين�صوي  كان 

من  وكان  املنا�صبة،  بهذه  �صوانغ  لنا  قّدم  الوالدة.  قرب 

اأول، لي�صري بعد تقاعد والدي جرناًل،  قبل برتبة م�صاعد 

هديًة مببلغ األف دونغ. ويف املقربة، اأطلق ال�صابط الذي 

رافقه وهو العقيد ثانه ثالث طلقات نارية يف الهواء من 

يف  النار  اجلرنال  اأ�صعل  بينما  للفقيدة،  ت�رضيفًا  بندقيته 

اأعواد الّند. وقد اأّكد الأطفال فيما بعد، باأن الع�صكر اأطلقوا 

يومئذ، طلقات متوا�صلة من �صالح املدفعية، بلغت اإحدى 

وع�رضين طلقة.

 ثم قال اجلرنال �صوانغ بعد ذلك لوالدي، ملا م�صت بع�س 

اللحظات، طاف خاللها بني اأطراف البيت، وكان كو هو 

اأ�صجار مثمرة،  مِلْلِكية رائعة، بها  »اإن لك  دليله يف ذلك: 

كبري   
ّ
وُخم للخنازير،  وزريبة  الأ�صماك،  لرتبية  وحو�س 

الآن،  باإمكانك  اجلميلة!  الفيال  احت�صاب  دون  للدواجن، 

ابني«، قال  راأيته هو �صنيعُة  »اإن ما  اأن ت�صيخ ب�صالم!«. 

حًا. وعلى الفور، قلت اأنا: »اإن الف�صل يف كل  والدي مو�صّ

ذلك، يعود لزوجتي«. وقالت هي: »الف�صل جلهود الآن�صة 

 وجهها من اأثر اخلجل. 
ّ
ليي«. وابت�صمت ليي، وقد احمر

راأ�صها وكاأمنا هي  بالبعيد، مُتيل  لي�س  وكانت منذ وقت 

ع. »هذا 
ْ َّ
بني حلظة واأخرى، على اأهبة ال�صقوط بنوبة ال�رض

غري �صحيح«، قالت ب�صوت عال. »الف�صل اإذن، لالأن�صطة 

الثالثة )4(!«، قال والدي مازحًا.

ي�صاأله  والدي،  اىل  �صوانغ   وقبل توديعنا، توجه اجلرنال 

تتفقد  لنا،  بزيارة �صغرية  القيام  توّد  »األ  هادئة:  بنربة 

فيها اأحوال فرقتك الع�صكرية القدمية؟ �صتخو�س وحدتنا 

�صئَت  ف��اإْن  ع�صكرية.  م��ن��اورات  ال��ق��ادم،  مايو  �صهر  يف 

تقّلك«. وما كان  ب�صيارة خا�صة، كي  لك  زيارتنا، بعثنا 

من والدي اإل اأن قِبل الدعوة.

اجلديد،  العام  م�صتهل  بعد  الثالث  اليوم  �صباح  ويف   

هدية،  دون��غ  األ��ف  زوجتي  فاأعطتها  ت�صي،  كيم  زارتنا 

»األديك  ذلك:  بعد  والدي  �صاألها  ثم  ال�صنة.  راأ�س  مبنا�صبة 

كان  وقع  ما  »اإن  هي.  ردْت  »ل«،  زوج��ك؟«.  عن  اأخبار 

حاماًل،  كنت  باأنك  اأع��رف  اأك��ن  مل  اأن��ا  اأ�صاف.  ب�صببي، 

تعد  مل  زوجتي.  قالت  عادية،  �صارت  »احلكاية  وقتها«. 

ثمة عذراوات يف هذه الأيام. اإين اأ�صتغل يف ق�صم للولدة، 

وبذلك فاإين يف و�صع جيد، ي�صمح يل مبعرفة ما يح�صل 

للرثاء.  يدعو  ت�صي مبظهر  بدْت كيم  الواقع، حقيقة«.  يف 

قلُت اأنا لزوجتي: »ل تقويل هذا. ثم ينبغي على املرء اأن 

يعرتف باأنه �صار من ال�صعب يف هذه الأيام، اأن حتافظ 

الفتاة على عذريتها دون م�صا�س«. اأذرفت كيم ت�صي دمعًا 

غزيراً، وقالت وهي ت�رضق يف دمعها: »العار هو امل�صري 

العم. لهذا ينفطر  ابن  يا  الإناث،  الذي ت�صرتك فيه جميع 

اأّنا  »اأتعتقدين  طفلة«.  اأجنبت  لكوين  وح�رضة،  اأ�صى  قلبي 
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فتدخل  اأنا،  قلت  الرجال؟«،  مع�رض  نحن  العار،  نعرف  ل 

الذي ميلك يف جوفه قلبًا حقيقيًا،  والدي قائاًل: »الرجل 

قلب  له  كان  وكلما  العار.  معنى  يعرف  من  وح��ده  هو 

هذيانا!  »كفى  اأك��رب«.  بالعار  �صعوره  وكان  اإل  حقيقي، 

فقد  الطعام.  مبائدة  ولنلتحْق  مقاطعة.  زوجتي  قالت 

اإكرامًا  اللوت�س،  زهر  بقلوب  حم�صوة  دجاجة  لكم،  اأُت 
ّ
هي

لكيم ت�صي. وها هي ذي القلوب واحلمد هلل وفرية، مثلما 

ترون!... اإذن، هيا لالأكل. هذا هو املهم«.

عليه  يطلق  خونغ،  يدعى  �صاب  بيتنا،  قرب  ي�صكن  كان   

يف  يعمل  خونغ  وك��ان  كونفو�صيو�س.  لقب  الأط��ف��ال 

تعاونية نيوْك مام)5(، اإل اأن موهبته املميزة هي قراءة 

ال�صعر. وكان هو نف�صه يكتب بع�س الق�صائد، ويبعث بها 

اىل جملة الآداب. وكان حني ياأتي لزيارتنا، وذلك اأمر ظل 

�صيء  من  ما  باأن  ي�رضح  باأن  له  يحلو  ما  عادة  يتواتر، 

ثمة، يعادل ال�صعر جماًل. وكان يقراأ لنا بع�س الق�صائد 

اأنا ل اأحب  اأ�صعار لوركا، وويتمان، وغريهما. وكنت  من 

لدوافع  اإل  يزورنا  اأنه ل  اأ�صك يف  لأين ظللت  اأبداً،  خونغ 

معه.  نتقا�صمها  اأن  يريدنا  التي  ال�صعر،  حمبة  من  اأحّط 

وذات يوم، كنُت قد عرثت على خمطوطة من ديوان �صعري، 

حتت و�صادة نوم زوجتي. »خونغ هو الذي نظمها، قالت 

نظرة؟«.  عليها  تلقي  اأن  اأتريد  ذلك.  �صاألتها عن  يل حني 

حركت راأ�صي باإمياءة رف�س، فعّلقْت هي على ذلك قائلة: 

يف  ت�رضي  برع�صة  ذلك،  اإثر  على  و�صعرُت  هرمَت«.  »لقد 

بدين كله.

متاأخراً،  املكتب  من  اأع��ود  اأن��ا  وبينما  اآخ��ر،  يوم  ويف   

ب�صبب دورة الدوام التي �صاركُت فيها، اإذا بي اأجد والدي 

ينتظر عودتي، اأمام بوابة الفيال. »اإن خونغ بالبيت منذ 

بداية الظهرية، قال ملا راآين. ل�صُت اأعرف ما الذي ي�صنعه 

الآن، جمتمعني مع  اىل  يزالن  ما  اأنهما  اإل  مع زوجتك، 

»ل  املقبولة«.  غري  الأم��ور  من  ه��ذا  البع�س.  بع�صهما 

تكرتث لالأمر يا والدي، قلت له. اذهب الآن للنوم«. ابتعد 

والدي على م�ص�س، حمركًا راأ�صه. ثم امتطيُت اأنا الدراجة 

بني  اأطوف  ظللت  املدينة.  اىل  وعدُت  ذلك،  بعد  النارية 

توقف  اأن  اىل  وا�صح،  هدف  غري  من  وال�صوارع  الأزق��ة 

ا�صطررُت  الأخ��ري،  ويف  البنزين.  لنفاد  الدراجة  حمرك 

لدفعها، اىل اأن بلغت حديقة عمومية، فتهاويُت على اأحد 

ْت 
ّ
الكرا�صي، وجل�صُت هناك وكاأين مت�رضد ل ماأوى له. مر

فاقعة،  باألوان  وجهها  نْت 
ّ
لو �صابة،  ام��راأٌة  مني  بالقرب 

اأجبتها  اأين  اأيها احلبيب؟«. غري  »اأتاأتي معي،  وقالت يل: 

باإمياءة رف�س من راأ�صي.

ثم  الكتب.  بع�س  لأ�صتعري  ذلك،  بعد  اخلزانة  اىل  ذهبُت   

انهمكت يف قراءة لوركا، وويتمان، وغريهما. وهكذا اأخذ 

يكرب عندي العتقاد، باأن اأعظم الفنانني اإمنا اأ�صّدهم عزلة 

اإن خونغ كان من دون  ووحدة. ولذلك، قلت يف قرارتي 

�صك، على حق. اإل اأنه ظل لالأ�صف، غري �رضيف. واإل ملاذا 

عر�س ق�صائده على زوجتي، ولي�س على اأحد اآخر؟

 »اأنت �صخ�س �صعيف، قال يل الوالد. احلقيقة هي اأنك ل 

تقدر على العي�س وحدك، دون هذا الزواج املخجل«. »اأنت 

هذه  اأن  احلقيقة،  كل  احلقيقة  اأجبته.  وال��دي،  يا  خمطئ 

اأنت ترى باأن  »اإذن،  احلياة لي�صت �صوى مزحة فظيعة!«. 

ما يجري يف بيتك، لي�س �صوى جمرد مزحة؟!«، �صاألني يف 

نربة غا�صبة. »بالطبع ل، اأجبت. اإل اأن ذلك، وينبغي اأن 

 بذلك، لي�س كذلك �صيئًا جاداً للغاية«. »احلا�صل، اأين مل 
ّ
تقر

اأعد اأفهم �صيئًا«، قال والدي زافراً. 

يف  البالد،  جنوب  اىل  اأذهب  اأن  املكتب،  يف  مني  ُطِلب   

هذا  قبلت  اأين  لو  »م��اذا  لزوجتي:  فقلت  خا�صة.  مهمة 

الطلب؟«. فقالت: »ل، ل تذهب اىل هناك. ينبغي اأن ت�صلح 

لقد  باملرة.  غلق، 
ُ
ي ل  فقد �صار  غداً.  ام، 

ّ
احلم باب حجرة 

ال�صابق،  اليوم  يف  ام، 
ّ
احلم حجرة  اأم��ام  من  خونغ   

ّ
مر

بينما كانت ماي تغت�صل، وحاول اأن ميار�س معها بع�س 

الأعمال ال�صنيعة، وهو ما ت�صبب لها يف خوف �صديد. لقد 

ثم  البيت«.  عتبًة  يجتاز  اأن  من  الوغد،  ذلك  على  منعُت 

انفجرت تبكي: »لقد اأخطاأُت يف حقك، ويف حق البنتني، 

 باحلرج. ولو كانت 
ُ
فعاًل«. اأ�صحُت بوجهي عنها، واأنا اأ�صعر

اإْن  �صك،  ل�صاألتني من غري  ال�صغرية فاي متواجدة معنا، 

كان ما تراه جمرد »دموع التما�صيح؟!«.

 ويف �صهر مايو، بعثت الفرقة الع�صكرية القدمية، التي كان 

ين�صوي الوالد �صمنها، ب�صيارة خا�صة لُتقّله، مثلما كان 

متفقًا عليه. اأعطاه العقيد ثانه ر�صالة من اجلرنال �صوانغ، 

املظروف  يفتح  وال��دي  فراأيت  بال�صيارة،  و�صل  عندما 

اإليك، ويف  الر�صالة: »نحن يف حاجة  تقول  بيد مرجتفة. 

انتظار قدومك... اإل اأن لك الختيار يف اأن تفعل ما ت�صاء، 

لأننا لن نرغمك على املجيء...«. راأيُت اأنا باأن على والدي 

 
ّ

اأن ل يقبل هذه الدعوة، غري اأين مل اأكن اأعرف كيف اأعرب

له عن ذلك. فقد �صاخ هو ب�صكل كبري، منذ اأن اأحيل على 

لته يف احلال، 
ّ
التقاعد. لكن هذه الر�صالة ما لبثت اأن حو
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اىل اإن�صان اآخر ن�صيط عادت له ب�صكل ما، معامل ال�صباب. 

رغم   حاله، 
ّ

لتغري الفرح  عن  نف�صي  �صّد  اأ�صتطع  مل  لذلك، 

يف  اأغرا�صه  زوجتي  جمعْت  يفارقنا.  وهو  لروؤيته  اأملي 

اأن والدي رف�س ذلك، وقال لها: »�صعيها يف  حقيبة، اإل 

حزمتي اخلا�صة«.

 ا�صتاأذن من اأ�صدقائه ومعارفه يف الن�رضاف، ثم اجته 

�صوب قرب الوالدة بعد ذلك، وهناك اأمر العقيد ثانه باإطالق 

ثالثة اأعرية نارية من بندقيته. ويف امل�صاء، ا�صتدعى كو 

وابنته، فاأعطى لالأب األفي دونغ، وطلب منه اأن ي�صيد م�صلة 

ليي:  اىل  بكالمه  يتوجه  وهو  قال  ثم  الوالدة.  قرب  على 

»ابحثي لك عن زوج، يا ابنتي«. غري اأن ليي �رضعان ما 

انفجرت بالبكاء، وقالت: »اأنا ذميمة للغاية، وما من اأحد 

ثمة يرغب يف الزواج مني. ثم اإين اىل جانب هذا، �صاذجة 

حّد الإفراط...«. فقال والدي ب�صوت خمنوق بالتاأثر: »األ 

ل 
ّ
تي، باأن ال�صذاجة قوة ت�صاعدنا على حتم

ّ
ني

ُ
تفهمني يا ب

العي�س؟«. اإل اأين كنت اأ�صتبعد اأن يكون ذلك الكالم وداعًا 

لنا، بالفعل.

اخلا�صة،  حزمته  من  اأخرج  ال�صيارة،  اىل  ال�صعود  قبل   

يف  التالميذ  ي�صتعملها  التي  الدفاتر  بتلك  �صبيهًا  دفرتاً 

لُت هنا بع�س الأ�صياء 
ّ
املدر�صة، واأمّده يل وهو يقول: »�صج

القليلة. الِق عليها نظرة«.

اىل   
ٌ
ذاهب »اأاأن��ت  لتوديعه.  جمتمعة  كلها  العائلة  كانت   

اجلبهة، يا جّدي؟«، �صاألته ماي. »نعم«، رّد والدي. »هذا 

اإذن، �صبيه مبا ترّدده الأغنيات!«، �صاحت فاي. ثم دندنت 

بلحن اأغنية:

 »الطريق التي تف�صي اىل اجلبهة، 

 �صارت يف هذا الف�صل من ال�صنة، اأجمل!...«.

ال�صغرية!«،  ال�صيطانة  اأيتها  احلما�س،  تفرطني يف  »لكم   

�صاح بها والدي.

 بعد رحيل الوالد بوقت قليل، ح�صلت ببيتنا حادثة طريفة، 

دموعنا.  له  طفرت  متوا�صل،  �صحك  يف  جميعًا  اأغرقتنا 

فقد اأب�رض كل من كو، وبونغ )الذي دفعْت له زوجتي مبلغ 

ال�صفلي   
َ
اجلانب اليوم(،  ذلك  عمله  مقابل  دونغ،  مائتي 

ذلك،  اإثر  وعلى  احلو�س.  قعر  يف  غارقة  كانت  جرة  من 

اأخذ الرجالن يحفران قاع احلو�س، ل�صتخراج اجلرة. ثم 

ما لبثا اأن اكت�صفا جرة اأخرى، كانت تتواجد بالقرب من 

باأنه قد و�صع يده على كنز.  اقتنع بونغ  الأوىل. عندها، 

اإليهما  ان�صمت  التي  زوجتي،  الرجالن  اأبلغ  احلال،  ويف 

، لت�صاعدهما على ا�صتخراج اجلرتني. ثم ما هي 
ّ
على التو

اإل حلظات معدودة، حتى حّل الدور على الآن�صة ليي. بل 

حتى الطفلتان بالذات، كانتا قد �صاركتا يف تلك العملية.

 اأع�صاء الفريق جميعهم، على اأعمال النب�س 
ّ
 وهكذا انكب

اأطرافهم  بتلّطخ  ياأبهوا  اأن  غري  من  توقف،  دون  واحلفر 

الراأ�س.  اأعلى  اىل  القدمني  اأخم�س  من  والوحل،  بالطني 

�صغري  �صّد  باإن�صاء  زوجتي  اأمرْت  اأكرث،  العمل  ولت�صهيل 

لتجفيف  »ك��ه��ول��ر«،  م�صخة  واك���رتت  احل��و���س،  و�صط 

م 
ّ
خي الذي   

ّ
اجلو وكان  اجلرتان.  فيها  تقع  التي  املنطقة 

بونغ  ظّل  املقايي�س.  بكل  احتفاليًا  الفريق،  اأع�صاء  على 

اأحتفظ  اأن  الطبيعي  »من  لهم:  قال  بنف�صه.  يفتخر  اأثناءه 

ة كاملة لنف�صي، لأين اأنا من اكت�صف الكنز!«.
ّ
بجر

امل�صني  ال��ع��م��ل  يف  ا���ص��ت��غ��رق��وه  ك��ام��ل،  ن��ه��ار  وب��ع��د 

كانتا  اأنهما  اإل  اأخريني،  واملتوا�صل، عرثوا على جرتني 

مت�صدعتني، وبدون اأي �صيء يذكر بداخلهما. اإل اأن بونغ 

ات 
ّ
مع ذلك، مل يكن قد فقد الأمل. »رمبا كانت هناك جر

وعندها  احلفر.  اأعمال  اجلميع  ا�صتاأنف  ثم  قال.  اأخرى«، 

فارغة.  كذلك  كانت  اأنها  اإل  للعيان،  اأخرى  جرة  برزت 

ا�صتبد باجلميع اجلوع والإجهاد ال�صديدين. وعلى اإثر ذلك، 

تكرمت زوجتي من غري تلكوؤ يف الإنفاق، فا�صرتت خبزاً 

لإطعام اجلميع. ثم توا�صل العمل ب�صكل اأف�صل. وبعد عدة 

مزهرية  على  ُعرث  الأعماق،  يف  الغائر  احلفر  من  اأمتار 

تلفهم،  غامرة  بفرحة  اجلميع  �صعر  ال�صيني.  الفخار  من 

ميكنها  ل  ذلك  من  متاأكدين  وكانوا  املزهرية  هذه  لأن 

كبرية،  خيبتهم  كانت  ما  ول�صّد  الذهب.  حت��وي  اأن  اإل 

بع�س  هو  عليه  حتتوي  كانت  ما  كل  باأن  اكت�صفوا  حني 

النقدية  القطع  وبع�س  الزمن،  بفعل  املتاآكلة  النيا�صني 

التي تعود اىل عهد الإمرباطور باو داي!

ًا يل! لقد 
ّ
 حينها، تذكر بونغ �صيئًا ما، و�صاح قائاًل: »تب

تذّكرُت الآن. اإن اأ�صل هذه املزهرية يعود اىل عملية �صطو، 

كنُت اأنا وزعيم الع�صابة نهام، قد قمنا بها يف بيت هان 

ال�رضطة،  بنا رجال  البيت، حلق  تني. ولدى خروجنا من 

اأنا من املزهرية، بقذفها و�صط احلو�س«. بعد  فتخل�صت 

ذلك، غرق اجلميع يف ال�صحك. لقد كان الزعيم نهام رجاًل 

ف عندنا يف ال�صاحية كلها، وكان هان تني 
َ
عر

ُ
�رضيراً، ي

ال�صتعماري.  فرن�صا  جي�س  �صفوف  يف  انخرط  جنديًا 

وكان عندما ن�صبت احلرب العاملية، قد �صارك يف حركة 

مات  ل��الأمل��ان.  معادية  كانت  اجل��ن��وب«،  »تنني  ُتدعى 
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الرجالن معًا، ال�رضير واجلندي، منذ وقت ل ي�صتهان به، 

ومل يبق منهما غري الذكرى! »على كل حال، نحن مل نحفر 

�صدى، قال بونغ. فقد ح�صلُت على قطع نقدية كثرية من 

املوت،  بقارب  ال�صفر  ثمن  ل�صداد  تكفيني  القدمية،  ال�صكة 

جلميع موتى القرية!«.

، ظل متوا�صاًل 
ّ
اأفقُت على طرق ملح املوايل،  اليوم   ويف 

بوابة  اأم��ام  يقف  خونغ  اأرى  بي  ف��اإذا  خرجُت،  بالباب. 

باأخبار  �صوى  ياأتيني  لن  هذا،  ال�صوؤم  طائر  »اإن  البيت. 

من  املزيد  �صوى  يل  يحمل  لن  قرارتي.  يف  قلت  ال�صوء، 

برقية  هناك  »ث��وان!  راآين:  ملا  ق��ال  وح�صب«.  النح�س، 

با�صمك. والدك مات!«.

لكم  »ننعي  الربقية.  ر 
ّ
حر الذي  هو  �صوانغ  اجلرنال  كان   

يف  الوطن،  اأجل  من  مات  ث��وان...  نغويني  اجلرنال  وفاة 

اخلرب  �صعقني  ي��وم...«.  يف  ال�صاعة...  على  ب...  مهمة، 

�صعقًا �صديداً، فتكفلت زوجتي ثوي بكل �صيء. وحني عدُت 

»ل  لل�صفر.  جاهز  الكل  وجدُت  الكراء،  ب�صيارة  البيت  اىل 

تغلق باملفتاح �صوى امل�صكن الرئي�صي، قالت يل زوجتي. 

اإن كو �صيبقى هنا، حلرا�صة البيت«.

الأق�رض،  الطريق  �صلكنا  بانغ،  كاو  مدينة  اىل  للو�صول   

حتى  و�صلنا،  اأن  ما  اأّنا  اإل  رئي�صية.  وطنية  طريق  وهي 

وجدنا باأن اإجراءات الت�صييع الر�صمية جلثمان الوالد، قد 

متت منذ �صاعتني.

اأخطاأنا  »لقد  ي�صتقبلني:  وهو  �صوانغ،  اجل��رنال  يل  قال   

اإزاء اأ�رضتكم، ب�صكل كبري«. »ل�صتم م�صوؤولني عن اأي �صيء، 

مثلما  كان  »وال��دك  املقدر«.  م�صريه  ذلك  كان  له.  قلت 

تعلم، رجاًل �صهمًا وذا قدر كبري«. »وهل �صيعتموه مثلما 

اأجاب اجلرنال.  �صاألته. »بالطبع«،  با�صل؟«،  يليق بجندي 

ن�صتطع  »مل  يقول:  �صوانغ  ا�صتطرد  ثم  اأ�صفت.  »�صكراً«، 

قائال:  فقاطعته  الأمامي...«.  اخلط  التواجد يف  منعه من 

»لقد فهمت. اأرجو األ ت�صيف املزيد«.

وقد  لالأبطال.  املخ�ص�صة  املقربة  يف  والدي  قرب  �صع 
ُ
و  

اأخذت له زوجتي ثوي، التي كانت قد فّكرت يف كل �صيء، 

�صوراً من اآلة الت�صوير التي اأح�رضتها معها. وعلى الرغم 

من ا�صتبقاء �صوانغ يل باإحلاح، فاإين مت�صكت بالعودة يف 

اليوم املوايل.

 التم�صْت مني زوجتي، ونحن يف طريق العودة، اأن اأ�صوق 

الطبيعية  باملناظر  اجلميع  يتملى  حتى  مبهل،  ال�صيارة 

حياته  يف  �صفر  اأول  ذلك  كان  الذي  بونغ  وظل  اجلميلة. 

كلها، ي�صيح متعجبًا من كل �صيء يراه: »اإن جمال بالدنا 

ملاذا  اأفهم  �رضت  الآن،  الفنية!  اللوحات  بجمال  ل�صبيه 

واإن  حتى  قريتنا  لأن  بالده.  يحب  اأن  املرء  على  ينبغي 

كانت اأقرب من العا�صمة مثلما تعرفون، فاإيّن ل اأطيقها 

قالت  ب��اإف��راط!،  عليها  تعودت  قد  فقط  »لأن��ك  البتة!«. 

 هانوي«. »تلك 
ُّ
زوجتي. اإّن النا�س التي ت�صكن بعيدا، حتب

حلقة دائرية ل تكتمل، اأ�صار بونغ. النا�س التي ت�صكن هنا، 

يكن،  ومهما  �صحيح.  والعك�س  بعيد،  هو  ما  كل  تف�صل 

فليحيا  األ  و�صعبنا!  وطننا  فثمة  وجهنا،  ولينا  فاأينما 

الوطن وال�صعب معًا! وليحيا الفانو�س ال�صحري!«.

جريانها  عندنا  احلياة  ا�صتاأنفت  ق�صتي.  تنتهي  هنا   

مثلما كان معتاداً، قبل تقاعد الوالد. فقد عادت زوجتي 

الكهرباء  عن  بحثي  اأنا  واأنهيت  ان�صغالتها،  �صالف  اىل 

ا�صتفحال  ب�صبب  فاأكرث،  اأكرث  �صموتًا  كو  وغدا  املطبقة. 

فراغي،  اأوقات  ويف  اخل�صو�س.  على  ليي  الآن�صة  حالة 

الوالد.  التي تركها يل  اأنزوي لأعيد قراءة تلك املذكرات، 

وبذلك، اأح�ص�صُت باأيّن �رضُت اأفهم والدي، ب�صكل اأف�صل.

 لقد رويُت لكم هنا، بطريقة مفّككة للغاية، بع�َس الأحداث 

والوقائع التي مل حت�صل اإل يف ذلك احليز الزمني ال�صيق، 

الذي زارنا فيه الوالد. وعلى الرغم من كل �صيء، فاإين اأعّد 

هذه ال�صطور مبثابة اأعواد النّد، التي ينبغي اأن اأ�رضم فيها 

النار اإكرامًا مني، واإخال�صًا لذكرى والدي. لذا، اأتو�صل من 

القارئ الكرمي، اأن ي�صفح عني، واأن يدعو يل بالغفران.

الهوام�ص

 Kim ترجمته اىل الفرن�صية كيم لوفيفر ،
ْ
1( تق�اع�د جرنال، ْنغ�وّيني ُهوْي ثيِّيب

 .Editions de L’Aube 1990 - 1994 من�صورات: الفجر ،Lefèvre
: عربة لنقل الأ�صخا�س، ت�صاق بطريقة يدوية)املرتجم(.

ُ
 الطْنرب

2( عيد الثيت: عيد حلول ال�صنة اجلديدة، وهي بتقومي �صيني)املرتجم(. 

بيك هو �رضب من النقود ال�صينية القدمية)املرتجم(.
ّ
3( ال�ص

الب�صتنة  بني  يجمع  فيتنامي،  اقت�صادي  منط  الثالثة:  الأن�صطة   )4

وتربية الأ�صماك واحليوانات الداجنة)عن الرتجمة الفرن�صية(.

الرتجمة  ال�صمك)عن  لت�صبري  �صهرية  فيتنامية  تعاونية  نيوك مام:   )5

الفرن�صية(. 
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ها قد انتهت الدرو�س اإذاً. مرت الأيام �رضيعة ون�صيت 

الآن اآلمها الأوىل وتذوقت طعم »ال�صتنارة« الرائع 

فعله؟  علي  يتوجب  ال��ذي  ما  بعد؟  م��اذا  لكن  ه��ذا. 

وكيف ينبغي اأن اأواجه احلياة احلقيقية التي جتري 

البيت.  هذا  اأ�صوار  خارج  واأحداثها  تفا�صيلها  الآن 

متى �صاأغادر واأين اأجته بعد هذه النعطافة الكبرية 

يف الوعي بالأ�صياء داخلي؟ يف ال�صابق كانت اأ�صئلة 

النف�س،  يف  والقلق  الرعب  لإث��ارة  كافية  هذه  مثل 

لكنها الآن جمرد اأ�صئلة خاوية ل ميتد اأثرها للداخل، 

كيفية حدوثها  اأراقب  فيها �رضت  الغرق  من  وبدًل 

وكنت  وزوالها،  العقل  يف  وت�صاعدها  وظهورها 

قادراً يف حلظة على ن�صيانها والرتكيز يف خطوتي 

التالية.. وهي النوم. نعم النوم، ويف الغد �صتنك�صف 

الإجابات من تلقاء نف�صها فال داعي للقلق اأ�صاًل.

�صعيداً  وحتممت  �صباحًا  ال�صابعة  يف  ا�صتيقظت 

مثل زخات  ت�صقط  اأراقب حباته  واأنا  البارد  باملاء 

مطر �صناعي من ر�صا�س املاء املعلق يف ال�صقف. مل 

يحدث طوال فرتة ال�صتحمام اأن �رضحت بخيايل اأبعد 

من تلك الدقائق التي ع�صت تفا�صيلها حلظة بلحظة. 

جتففت مبن�صفة كتب عليها )�صنع يف الهند( ولب�صت 

كندورة اإماراتية بي�صاء وخرجت اإىل احلو�س وكان 

واأمامهما �صحن  الطاولة  الزوجان بانتظاري على 

ال�صباح  حتية  اإلقاء  من  وبدًل  خبز.  وكي�س  مغطى 

الثنان  قام  ال�صابقة،  الأيام  اعتدنا يف  بخجل كما 

وعانقاين من جديد بحرارة وحب �صعرت به �صادقًا 

ينبع من قلبني خمل�صني.

البيت  مفتاح  هذا  مفتاحًا:  يل  متد  وهي  نور  قالت 

و�صيظل معك. و�صوف يكون هذا بيتك وهذه غرفتك. 

)j(الظل الأبي�ض

كاتب و�صاعر من المارات  

عادل خزام

من اأعمال اأحمد امليمني- ُعمان



باإمكانك اخلروج اإن اأحببت. لقد اأعددت لك الأفطار 

اليوم بيدي، ولكن اعذرنا فقد �صبقناك يف الأكل.

من  كمية  لأجد  ال�صحن  غطاء  ورفعت  �صكراً  قلت: 

وال��ذرة  بالبازلء  املخلوطة  املقلية  اخل�����رضاوات 

وبداأت بالأكل فوراً.

�صاألتني: ما هو �صعورك. كيف راأيت جتربة التاأمل؟

ولدت  اأنني  اأ�صعر  بالتاأكيد.  رائعة  انها جتربة  قلت: 

من جديد.

وق��ال:  بالتدخل  لنف�صه  برهان  �صمح  م��رة  ولأول 

بالتاأكيد..  �صعبة  كانت  خ�صتها  التي  التجربة  اإن 

الثالث.  اأو  الثاين  اليوم  حتى  ي�صمدوا  مل  كثريون 

لكنك تبدو خمتلفًا عن اجلميع. الفكرة الأ�صا�صية من 

الذهن ملا يحدث  اأن تظل متوقد  كله هو  ذلك  وراء 

التاأمل  التمارين وجل�صات  توا�صل  اأن  حولك، عليك 

و�صاعة  ال�صبح،  اأول  �صاعة  ملدة  ف�صاعداً  الآن  من 

و�صلت  التي  املكانة  على  حتافظ  لكي  النوم  قبل 

ي�صيطر  و�صوف  تدريجيًا،  ترتاجع  �صوف  واإل  اإليها 

النغما�س يف  اإىل  ويقودك  اأخرى  مرة  الذهن  عليك 

الأفكار والهواج�س ويبعدك عن ال�صتمتاع باللحظة 

التي تعي�صها الآن.

اأن  اإىل فل�صفة، فقط عليك   ل يحتاج املو�صوع كله 

اأن  جتد  و�صوف  وم�صاء،  �صباحًا  اجلل�صات  توا�صل 

ما يحدث لك طيلة اليوم ل يوؤثر بك مهما كان نوع 

احلدث الذي تتعر�س له اأو الكالم الذي يقال لك اأو 

ما ت�صاهده.

 اأنت الآن متلك القدرة على فهم طبيعة عمل الذهن 

هذه  اإىل  مييلون  ويجعلهم  بالب�رض  يتالعب  ال��ذي 

اجلهة اأو تلك. اإىل جتنب الأمل اأو اإىل امليالن ناحية 

حتقيق اللذة الآنية الزائلة. خذ مثاًل مو�صوع الأكل. 

ت�صم  عندما  الأك��ل  التهام  اإىل  الرغبة  تدفعك  فقد 

رائحة �صواء لذيذة، ل باأ�س اإن حدث ذلك، لكن عليك 

اأن تدرك اأثر هذه الرائحة عليك اأوًل، وما الذي تولده 

فيك من م�صاعر وتوق اإىل ترك ما بيدك والذهاب اإىل 

م�صدر تلك الرائحة.

اأن  دون  من  حمايدا  الأكل  فعل  اجعل  تاأكل  عندما 

تتلب�س حالة النهم، واإل �صوف تعاودك هذه الرغبة 

من جديد وتدفعك اىل املزيد من الأكل اإىل اأن ت�صل 

جمرباً،  التوقف  اإىل  �صت�صطر  وعندها  ال�صبع،  حد 

و�صوف تتحول رغبة اأكل الطعام اإىل ح�رضة لأنك غري 

الب�صيط  املثل  وهذا  كلها.  الوجبة  اكمال  على  قادر 

ينطبق على جميع اأمور احلياة. مبعنى اآخر ت�صتطيع 

من  ولي�س  وحياد  بتجرد  ولكن  �صيء  كل  تفعل  اأن 

دافع ال�صقوط يف رغباتك.

برهان  وا�صل  كمعلم،  نف�صه  يقدم  اأن  يريد  وكمن 

�رضوحه لهذه الأفكار نظريًا، لكني كنت اأود جتربتها 

الواقع واختبارها بنف�صي، ولذا انتظرت  اأر�س  على 

اإىل اأن انتهى من كالمه وبادرته ب�صوؤال:

كل  من  بها  نخرج  التي  النهائية  النتيجة  هي  ما   

ذلك؟

و�صوف  �صيء،  من  تتاأمل  تعود  ل  اأنك  النتيجة  قال: 

ترى اأن الأمور املادية يف احلياة لي�صت بذات قيمة 

خالد،  �صيء  يوجد  ل  اأ�صلها.  يف  زائلة  لأنها  تذكر 

حتى ج�صدك عبارة عن �صيء يتحلل ويذوب يوميًا 

�صوى  ذلك  بعد  يبقى  ولن  ما.  يومًا  ي��زول  و�صوف 

لن  الروح  هذه  روحك.  ويكون  يكونك  الذي  الوعي 

احلياة  باأ�صياء  متعلقة  لي�صت  لأنها  تتعذب  تعود 

املادية، وعندما ميوت اجل�صد فاإنها �صتكون واعية 

لذاتها فقط من غري ارتباط اأو رغبة يف هذا ال�صيء 

هذه  وراء  من  النهائي  الهدف  فاإن  ولذلك  ذاك،  اأو 

الذات  مع  التوحد  حالة  اإىل  الو�صول  هو  التجربة 

دنيوي،  �صيء  باأي  التعلق  من  وتطهريها  بالكامل 

التام  والنتباه  »املراقبة«  عرب  اإل  ذلك  يتم  ولن 

تلك  اإل  الرغبات  نوع من  اأي  وراء  الجنراف  وعدم 

التي تعترب �رضورية للبقاء على قيد احلياة. نحن ل 

نقول لك ل جتمع املال مثاًل، بل نقول ل تكن عبداً 

اأمامك  �صاحنة  ان ظهرت  لك ل تخف  نقول  له. ول 

واطرده  خوفك  راقب  نقول  بل  ال�صارع،  تعرب  واأنت 

يف احلال قبل اأن يت�رضب اإىل اأعماقك وي�صبح عائقًا 
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اإذا  النهاية  يزول يف  الأمل  اأن  بنف�صك  راأيت  لقد  لك. 

مل تقاومه. وعليك اأن تتعامل مع بقية الأمور بنف�س 

الطريقة.

قالت امراأة الظل: �صوف تخترب هذه التجارب بنف�صك 

العمل.  من  الكثري  لدينا  ليزال  املقبلة.  الأي��ام  يف 

يف الثانية ظهراً �صنغادر اإىل مدينة الفجرية.. هناك 

جتمع لعدد من »املعلمني واملتنورين« �صياأتون من 

كل املدن يف الإمارات ومن بع�س الدول املجاورة 

وحتديداً من البحرين و�صلطنة عمان ولبنان، وهناك 

�صنتعرف على واحد من كبار املعلمني الروحانيني 

انتظرناها  لدعوة  تلبية  ق�صرية  بزيارة  يقوم  الذي 

ل�صهور.

يف  رغبة  اأو  تعلق  بال  اأعي�س  اأن  ميكن  كيف  قلت 

املوت.  قبل  موت  مبكر.  موت  اإع��الن  هذا  احلياة. 

فلماذا نحيا اإذاً؟

احلياة  وغ��اي��ة  لنتعلم،  نحيا  نحن  ب��ره��ان:  ق��ال 

الأ�صلية  طبيعتها  يف  ال��ذات  فهم  هو  لنا  بالن�صبة 

والآث��ار  العوالق  كل  من  جنردها  عندما  الأوىل، 

اآثار  ال�صنني، وبالأخ�س  التي تراكمت عليها مبرور 

يخاف،  الكل  لالإن�صان.  الأول  العدو  وهو  اخل��وف 

حتى كبار املعلمني يخافون من املوت لو يقرتب، 

م�صرية  املوت هو جمرد خطوة يف  اأن  نقول  ونحن 

نحن  ن�صميها  كما  اأو  الروح  النهاية،  ولي�س  احلياة 

»الوعي« تظل حية، والذات عندما تتجرد من اخلوف 

اأنها ذات حرة  اأو مكان،  ت�صبح غري حمدودة بزمن 

عن  بعيداً  يدفعها  ول  اخلوف  اأو  املوت  يك�رضها  ل 

طريق احلقيقة الالنهائي. نحن جمرد ذوات مت�صي 

وال�صفاء  اخل��ري  درب  وه��و  ال�صحيح،  ال��درب  يف 

واملحبة املجردة متامًا من كل منفعة، املحبة التي 

وفعل  للخري  حمبة  كائنات  نظل  فقط  ���رضوط،  بال 

الفعل  اإىل  وو�صوًل  املبطنة  النية  من  بداية  اخلري 

العلني..

�رضح برهان بنظره قليال ثم وا�صل احلديث..

تقودهم  انها  بالب�رض،  الرغبات  تفعل  م��اذا  انظر   

يوجد  ول  العبثية،  واحل��روب  والقتل  اجلنون  اإىل 

خال�س من هذا البوؤ�س اإل عن طريق امل�صي يف درب 

اللتزام وامل�صوؤولية ون�رض مبادئ املحبة يف العامل. 

الع�صور  مر  على  والأنبياء  امل�صلحون  نادى  هكذا 

خاطئ  ب�صكل  تعاليمهم  ف�����رضت  لالأ�صف  ول��ك��ن 

الآخرين  قتل  لنف�صه  يربر  البع�س  اأن  حتى  دائمًا. 

له وحده.  وكاأنه حق  ما ميلكونه  على  وال�صتحواذ 

هذا  كل  نواجه  ونحن  واآنية  قا�رضة  نظرة  وه��ذه 

لي�س بالنتقام واإمنا بالتطهر وزرع بذرة اخلري يف 

جميع ت�رضفاتنا واأفعالنا واأقوالنا. وهذا اخلري يعم 

العامل  �صنخل�س  اأننا  نقول  ل  النا�س.  بني  وينت�رض 

واأول  منه.  اأنف�صنا  نخل�س  اأن  نحاول  بل  ال�رض،  من 

التعرف على اخلوف يف  الطريق هو  خطوة يف هذا 

دواخلنا واقتالعه من جذوره وعدم ال�صماح له باأن 

اخلوف  مقاومة  وعملية  خاللنا.  من  وينت�رض  يظهر 

اأدق تفا�صيل  اأن تكون م�صتمرة يف  ومراقبته يجب 

حياتنا. فالكذب على �صبيل املثال هو نتاج اخلوف، 

حتى لو كانت تلك كذبة بريئة. واأحيانًا نكذب على 

اأنف�صنا وهذا �رض دفني يجب اللتفات ملكمنه. وق�س 

على هذا بقية الأمور.

والتخل�س  الذات  فهم  اإذن هو  الأ�صمى  الهدف  قلت: 

من حالة التناق�س التي تف�صلها اإىل ن�صفني، ن�صف 

يرغب يف هذا، ون�صف ل يرغب يف ال�صيء نف�صه. اأنا 

ذاك  اأو  هذا  بني  اأتردد  كلها  حياتي  ع�صت  �صخ�صيًا 

اأقوم بفعل ب�صبب  اأعرف ما هو ال�صواب. قد  لأين ل 

اأو  القدرة  اأملك  ول  اأحيانًا جمرباً  اأكون  اأو  الظروف 

خذ  مدمرة،  �صتكون  تبعاته  لأن  رف�صه  يف  اخليار 

مثاًل الوظيفة. لقد كرهت كوين موظفًا ل�صنوات اأقوم 

كيف  بها.  القيام  اأطيق  ل  واجبات  واأجنز  باأفعال 

ميكن التخل�س من هكذا اأمور؟

اإىل كراهية ما  اأنت تقع يف اخلطاأ عندما تنحاز   -

ما  نف�صه عندما حتب  اخلطاأ  تقع يف  وقد  به،  تقوم 

هذا  من  التحرر  اإىل  �صبيل  ول  به.  وتتعلق  به  تقوم 
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واالنتباه  باملراقبة  �سوى   - تقول  كما   - التتردد 

اإىل حالة الكراهية اأو حالة التعلق. عند ذلك �سيزول 

ال�سبب االأ�سلي ملعاناتك.

- هكذا ب�ساطة .

امل�ستوى  على  لي�س  ولكن  بب�ساطة  هكذا  نعم،   -

اأن  عليك  العقل.  يتقبلها  ال  الفكرة  فهذه  النظري، 

تخو�س التجربة بنف�سك لكي تدركها. لن يعلمك اأحد 

�سيء عن طريق الوعظ والن�سيحة والكالم، عليك اأن 

تتعلم وتفهم وترى بنف�سك كيف جتري االأمور.

- �ساأحاول، ويبدو اأن الطريق اليزال يف بداياته .

هكذا  و�سيظل  بداياته،  يف  اليتتزال  الطريق  نعم   -

دائمًا.. فال تت�سور اأن تكون له يومًا نهاية.

االأ�سجار  روؤو�تتس  فتتوق  ارتفعت  قد  ال�سم�س  كانت 

واالأفواه  والنظرات  العيون  تخرق  اأ�سعتها  وبداأت 

مثل  �سافية  بي�ساء  اأ�سنان  حتتها  من  ملعت  التي 

�سفاء قلوب هذين احلاملني وتلميذهم اجلديد. ومن 

البي�ساء  القطة  ملحت  املواربة  املطبخ  باب  فتحة 

تداعب  وهي  االأر�س  على  تقلبت  ثم  ب�سالم  تتجول 

كامل  با�ست�سالم  اذعتتنتتت  اأن  اإىل  مزعجة  ذبتتابتتة 

ة فوق 
ّ
الذبابة التزال حتّلق وحتّل حر ونامت، فيما 

ج�سدها كله مزهوة بانت�سارها اخلفيف على كتلة 

الفرو ال�ساذجة هذه.

يف الطريق اإىل الفجرية حملت كتابًا بعنوان »�سذرات 

من الراث العربي « لعله ي�سليني يف الطريق الطويل 

مناطق  ح�سبنا  ما  اإذا  �ساعتني  لنحو  ميتد  التتذي 

االزدحام، لكن برهان ا�ستطاع اخت�سار الوقت بنحو 

فرعيًا  م�سلكًا  متخذا  ا�ستدار  عندما  �ساعة  ن�سف 

وا�ستدار على �سارع ال�سيخ زايد ثم �سعد على اجل�رس 

الثالث منعطفًا على التحويلة رقم 26 وهبط بعدها 

اإىل  يوؤدي  ال�سناعية  املنطقة  يف  من�سي  �سارع  يف 

�سارع اخليل، ومن هناك �سلك يف اجتاه مدينة العني 

اأقل من  التي تبعد 130 كيلومراً من دبي، وخالل 

10 دقائق وجدنا اأنف�سنا يف �سارع االإمارات الوا�سع 

مدن  كل  بني  عمالقة  اأفعى  مثل  يعرب  الذي  الكبري 

االإمارات. ما فتح املجال لربهان اأن ي�رسع قلياًل يف 

خط م�ستقيم حماذيًا ال�ساحنات العمالقة التي ت�سبه 

الت�ساقها  عند  ت�سكل  حديدية  كائنات  من  طابورا 

نهاية. هذا  له  لي�س  �سخمًا  قطاراً  ي�سبه  ما  ببع�س 

املنظر القا�سي - كما اأراه - يدفعك اأن ت�سيح النظر 

املناظر  بروؤية  التمتع  من  مينعك  الأنه  ب�رسعة  عنه 

ال�سحراوية البكر حيث الكثبان والتالل الرملية متتد 

على مرمى الب�رس وكاأنها جلد االأر�س املراخي يف 

متوجات �ساحرة من ابداع الطبيعة والريح.

دفعت امراأة الظل بقر�س مدمج اأخرجته من حقيبة 

واأغمدته  املزرك�س  الكتان  من  امل�سنوعة  يدها 

هادئة  مو�سيقى  عبق  فاأنت�رس  ال�سيارة  م�سجل  يف 

مركزاً  املتحولة  ايقاعاتها  مع  ارحتلُت  ما  �رسعان 

من  املوؤلف  اعتمدها  التي  ال�سل�سة  االنتقاالت  على 

بنهاية  امل�ستمع  �سعر 
ُ
ي اأن  دون  من  اآخر  اإىل  مقطع 

الو�سلة وبداية اأخرى.

فتحت الكتاب الذي بني يدي من املنت�سف حماواًل 

لكن ذهني كان عائمًا  عليه عيناي،  تقع  ما  قراءة 

يف جنة املو�سيقى، اأغم�ست عيني واأغم�ست الكتاب 

و�سمحت للنغمات الهادئة اأن ترحل بي عميقًا عميقًا 

اإىل اأن غفوت متمدداً على املقعد اخللفي ومنت.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

j ف�سل من رواية، ت�سدر قريبا... 
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منذ اأزيد من اأربعني عاما واأنا اأقيم يف هذا املنار العتيق 

امل�رضف على البحر بعيدا عن ال�صاطئ باأربعني كلم.

يوم.  ذات  �صاأحكيها  ورمبا  بي  حلت  التي  اللعنة  بعد 

هذه  حار�س  فاأ�صبحت  جريدة،  يف  لإع��الن  ا�صتجبت 

ال�صومعة واأنا يف �صن الثانية والثالثني.

�صخور  من  املكونة  العمودية  ال�صغرية  اجلزيرة  هذه   

بجذورها  احلياة  مدى  الأر�س  يف  املغرو�س  اجلرانيت 

»الذهاب بعيدا« مدركا  احلجرية والرتابية متكنني من 

اأ�صاء.  متى  �صلبة  اأر�س  اإىل  العودة  ميكنني  اأنه  بيقني 

وبال�صك �صاأجد مر�صاة بعد كل هروب.

قليال.  اإل  اأغامر  اأك��ن  فلم  ن��ادرا،  اإل  اخل��ارج  اأق�صد  ل 

وبا�صتثناء الرك�س الذي كنت اأمار�صه لع�رض مرات حول 

وتنف�صي. يف  اأحافظ على �صحتي  ال�صخمة كي  القاعدة 

الداخل ومن خالل م�صعد حلزوين اأ�صل اإىل نهاية الأدراج 

حتيط  التي  ال�صيقة  ال�رضفة  حيث  والع�رضين  اخلم�صة 

ال�صم�س  اأو �رضوق  مناري كالطوق. كنت مبهورا بغروب 

وعند كل فجر اأو غروب كنت اأجتول مهما كان الف�صل.

حياتي  اأجد  يوم  كل  فخالل  العمل،  عن  عاطال  اأكن  مل 

اأن  يجب  ك��ان  البداية  يف  تطبيقية.  باأعمال  مكتظة 

اأنظفها  التي  البلورية  للعد�صات  الأداء اجليد  اأ�صهر على 

املنار.  وعقل  وع��ني  روح  فهي  با�صتمرار  واأ�صقلها 

هو  ثانية  ع�رضة  خم�س  كل  املر�صل  الأبي�س  الومي�س 

الغالب،  يف  يقودون،  الذين  للبحارة  الأ�صا�صي  املر�صد 

�صفنهم ليال. كما اأحافظ على نظافة امل�صعد والطبقات 

وغرفتي وم�صغلي وخزانات املطبخ. ففي ال�صيف اأ�رضع 

جديا مبطاردة ال�رضا�صري. هذه احل�رضات ال�صحيقة التي 

ل  باأعجوبة.  هنا  اإىل  للو�صول  القرون  بر�صاقة  عربت 

اأعلم من اأي �رضداب اأر�صي.

الدائمة  مراقبتي  حتت  ت�صحنان  مروحيتان  ت��زورين 

�صل�صلة من البطاريات .

اأ�صتعمله  �صاأتخلى بامتنان عن الهاتف العتيق الذي ل 

ال�صلة  لأربط  م�صتعمل،  راديو  بجهاز  ل�صتبداله  مطلقا 

باآخرين يف القارة.

تزودين، كل ثالثة اأ�صهر، �صفينة �صيد مبا يلزم من املواد 

نا�ضـك البحــار 

كاتب ومرتجم من املغرب

 اأندريه �سديدj  ترجمة �سعيد بوكرامي

الكاتبة اأندريه �صديد



العملية  ت�صهيل  لأجل  اأحبها.  التي  واجلرائد  الغذائية 

بني  ما  �صخمة  وكالبات  م�صدودة  حبال  بو�صع  قمنا 

مكان الر�صو ومدخل الفنار. وحتى ملء حاويتي باملاء 

ال�رضوب كانت تتم ب�صهولة.

اأن  القول  ميكن  الأر���س،  هذه  البحارة  يطاأ  ما  ن��اذرا 

ب�صع  نتبادل  ياأتون  فعندما  تبلبلهم.  كانت  عزلتي 

كلمات ويف اأحد املنا�صبات �صاألني اأحدهم اإذا ما كانت 

العزلة ت�صايقني.

اأجبت:

_ تنا�صبني.

_ هل حتب البحر لهذه الدرجة؟

على  قدرتنا  عدم  فننتهي  يوم،  بعد  يوما  املاء  نرى   _

النف�صال عنه.

يختفوا  اأن  وقبل  يرحلون  باأجوبتي  مقتنعني  ن�صف 

ينادونني:

_ هاتفنا اإذا احتجت مواد غذائية.

اإىل حدود الآن مل يحدث ذلك. يبدو يل اأنني اأملك كمية 

تكفيني  املتوا�صعة  ال�صغرية  اأجرتي  م�صبقا.  اإ�صافية 

حلاجياتي. وماذا �صاأحتاج هنا، واأنا �صائع يف تخوم 

كل  فالنظر  بالقليل،  يكتفي  اأن  ج�صدي  دربت  البحر؟ 

يوم اإىل املحيط تفقدين لذة المتالك كلها وجتردين من 

ال�صتهاء نف�صه.

يف  املوجودة  للفنار  الرئي�صية  الغرفة  يف  وقتي  اأ�صغل 

منذ  بداأتها  قد  كنت  جدارية،  ر�صوم  باإجناز  منت�صفه 

ع�رضين عاما. اأمتنى اأن اأنهيها قبل مماتي. ما تبقى غري 

ملء م�صاحة خم�صني �صنتيمرتا عر�صا على اأربعة اأمتار 

تعانق  غريبة  �صور  �صل�صلة  من  اللوحة  تت�صكل  طول. 

الرطب  الرمل  خليط  من  خلفية  على  امل�صتدير  احلائط 

اأغر�س فيه احل�صوات والقواقع والطحالب اجلافة  الذي 

والرخويات امليب�صة واحلجارة وقطع احلطام. ودون اأن 

اأعرف اإىل اأين اأ�صري كنت اأوا�صل هذا العمل اأحيانا بلذة 

عارمة واأحيانا اأخرى بجنون حر لكن بتحكم كبري. 

ال�صعي احلثيث  الرك�س نحو وجهة جمهولة وهذا   هذا 

كان يرافقه عمل يدوي دقيق ومعرفة جدية بالأدوات 

اأن  اأ�صا�صا  يجب  ومتنوع  متنافر  خليط  اإنه  امل�صتعملة. 

يذوب يف العمل كله.

عن  اأحيد  ل  فاإنني  الق�صية  عزلتي  من  الرغم  وعلى 

الأخبار اجلديدة. كانت اجلرائد التي اأ�صتك�صفها عند كل 

مازالت  احلرب  الأخبار.  من  مبجموعة  ت��زودين  ف�صل 

تتحطم  الأوث��ان  واجلرائم.  واملذابح  العنف  م�صتفحلة. 

الكت�صافات  الرتاب.  يف  يتمرغ  الفن  تزيف.  والثورات 

فعال؟  الإن�صان  تغري  هل  مت�صخ.  والأ���ص��ك��ال  تتزايد. 

جميئنا  حول  اجلوهري  الإ�صكال  لكن  ت��زداد.  معارفنا 

وذهابنا من العامل مل يحل اأبدا؟

اإح�صا�صا  لدي  خملفة  كلها  ع�رضنا  باأحداث  اأهتم  كنت 

اأنها تنفذ عرب قنوات غريبة اإىل اأعماقي. وهكذا اأحتفظ 

باإح�صا�س اأن العمل الدقيق الذي اأقوم به يف�صي ل حمالة 

والغمو�س  وامل��وارد  الآلم  حيث  رحابة  اأ�صد  عامل  اإىل 

اأوهام  هي  الأر���س.  هذه  على  اإخوتي  اإىل  ي�صدين  الذي 

رمبا، لكنها �صلواي ون�صاطي.

اأ�صابيع  وبعد  اأتوقف  ثم  بانتظام  منجزي  على  اأعمل 

اأ�صتاأنف من جديد.

يف  برغبة  نح�س  معا  �رضي.  باإيقاع  م�صكون  وكاأنني 

احلوار ثم يف ال�صمت. وهكذا دواليك.

يف  كان  البحر.  فع�صقت  مكانه،  يف  جامدا  بحارا  كنت 

البدء ملجاأ ثم حتول اإىل ولع. تاآلفنا وت�صاحمنا. خالل 

ي�صع  يزجمر  وعندما  �صخرتي  يلعق  اجلميل  الطق�س 

اأن  اأ�صفل املنار قرابني قبل  الرمال والفوق�س والقواقع 

ين�صحب.

اأ�رضف على البحر وما يحيطني وبوا�صطة نظرتي الثاقبة 

اأتعرف على ال�صفن املبحرة جميعها. ال�رضاعية ومراكب 

ال�صيد والفرقاطة وناقلة البرتول والعبارة والقاطرة...

ال�صماء لي�صتدلوا به يوم�س  اأ�صواء فناري  عندما جتلد 

املحيط  دغدغته  فتغمر  امل��اء  فوق  الف�صفوري  بريقه 

وي�صبح اأكرث ا�صتهاء.

اأية حادثة.  اأربعني عاما  منذ  ح�صب جتربتي مل حتدث 

رمبا يتم الحتفاظ بي يف عملي ب�صبب راتبي ال�صغري 

رغم تقدمي يف العمر.

الت�صاميم  اأن  علمت  الفنار.  �صيطورون  �صاأرحل  عندما 

اأن ت�صحقهم  العزلة  اأعدت �صلفا. وخوفا من  اجلديدة قد 

على مدى ع�رضة  مثنى  مثنى  اجلدد  احلرا�س  �صيتناوب 

عمله  جعل  على  التقنيون  �صيعمل  بعد  وفيما  اأي��ام. 

اأوتوماتيكيا وهكذا �صي�صغله عن بعد اأ�صخا�س يوجدون 

على القارة الياب�صة. اأمتنى اأن اأ�صاب بعجز ج�صدي قبل 

اأن اأعاين ذلك واأل يحدث اأي تغيري قبل اأن اأدفن اأ�صفل 

الفنار، حيث زرعت ب�صعة اأقدام من اخللنج. هذا الأخري 
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يقدم منذ الآن باقة ورد بنف�صجي يقاوم الرياح.

ذات زوال و�صل اإىل جزيرتي »جريمي« على منت قارب 

مطاطي.

اأعلن الفتى:

� اأنا حفيدك.

اأ�صدم، فاأ�رض:

� اأنا ابن ماري جان ابنتك.

� اأنا مل اأجنب اأبدا.

التي  الأدراج  �صوب  وراءه  و�صحبني  كفي  من  �صدين 

ارتقاها اأمامي اإىل اأن و�صل اإىل قاعة البلورات. �صاورين 

نحو  ت��ردد  دون  توجه  جيدا.  املكان  يعرف  اأن��ه  �صك 

اجلهاز الو�صاء مدنيا وجهه من وجهي وا�صعا �صبابته 

فوق الزجاج امل�صقول:

� انظر كم نت�صابه!

بني  الفا�صلة  امل�صاحة  نف�صه.  الأن��ف  فعال.  نت�صابه 

احل��ادت��ان  اخل�����رضاوان  العينان  نف�صها.  احلاجبني 

نف�صهما. 

هجرتني  قد  األ��ني،  زوجتي  كانت  عاما،  اأربعني  منذ 

فجاأة. تاركة كلمة اأنها حتب �صخ�صا اآخر.

اأوان ذهابها، كانت حبلى �صلفا، ثم  اأن  اأبلغني جريمي 

قررت فيما بعد اأن حتتفظ باجلنني.

- كانت اأمي ماري جان...وقد علمت ب�رضعة اأن �رضا ما 

تبدو  اأمي. كانت  تعرفه حتى  العائلة. �رض ل  يوجد يف 

ال�صبعة. فيما بعد  اإخوتها واأخواتها  خمتلفة بجالء عن 

اأ�صاأل جدتي األني  اأ�صبه اأي اأحد. كنت  اأعد  اأنا بدوري مل 

املو�صوع.  تغري  اأو  ت�صمت  كانت  املو�صوع.  هذا  حول 

عنك:  فتحدثت  احلقيقة،  يل  ك�صفت  احت�صارها  وخالل 

»اأنت ت�صبهه كثريا« اأح�ص�صت مبا ي�صبه الندم يف �صوتها. 

ا�صتغرق البحث عنك �صنة كاملة. عربت املحيط وك�صطت 

عليك  عرثت  اأن  املطاف  بي  ال�صمال...وانتهى  �صواحل 

اأربعني �صنة، ف�رضت يف احلال  اأين تعي�س منذ  فعرفت 

يل  تكون  اأن  اأحلم  كنت  طفال  كنت  عندما  مني.  قريبا 

جزيرة يل وحدي، لهذا وددت معرفة كل �صيء عن الفنار 

العقارية  ال�صجالت  يف  بحثت  األتقيك.  اأن  قبل  وعنك 

والوثائق والت�صاميم، فاأ�صبحت اأعرف فنارك عن ظهر 

قلب.

- اأده�صني اهتداوؤك اإيلَّ ب�صهولة. كم عمرك يا جريمي؟

- ت�صعة ع�رض عاما. جدي دعني اأبقى معك.

- لن ت�صتطيع النف�صال عن احلياة يف هذا ال�صن.

- ل بد من ذلك. دعني اأبقى معك.

اأن  الأخ��رية  الآون��ة  اأن��ه ا�صطر يف  اع��رتف يل جريمي 

ال�رضقات  من  ب�صل�صلة  ق��ام  فقد  يعتا�س.  كي  ي�رضق 

ال�صغرية اإحداها كانت �صتنتهي اإىل ما ل يحمد عقباه، 

فا�صطر لالختباء خالل �صهور ين�صى اأمره. كان يتمنى 

اأموالهم  �صحاياه  ليعو�س  الفنار  يف  معي  يعمل  اأن 

وبذلك يوقف املتابعة القانونية.

خالل  متونني  التي  الفرقة  عن  حفيدي  تواجد  اأخفيت 

الهواء  من  املطاطي  القارب  باإفراغ  جميئها،  اأ�صبوع 

ي�صتعمله  جريمي  فكان  الأيام  باقي  يف  اأما  وتخزينه. 

لل�صيد والنزهة.

مراكب  ي�صنع  كيف  علمته  معا.  مذهلة  حياة  جمعتنا 

لل�صياح.  بعد  فيما  بعناها  التي  الزجاج  قناين  داخل 

ب�صرب  موهوبا  جريمي  كان  فقد  ال�صغري  عمره  ورغم 

لمتناه ومهارة كبرية.

جداريتي  ل�صتكمال  العون  يد  يل  يقدم  ما  غالبا  كان 

التي اكت�صف فيها معاين و�صورا مل تخطر على بايل. قدم 

يل اأي�صا ن�صائح برباعة ودقة. كنت يف الغالب اأعتمدها 

�صعدت  الأخ��رية،  امل��دة  يف  بف�صله،  مثال،  عملي.  يف 

ب�رضبات الفر�صاة األون جداريتي اإىل األوان فاحتة.

منابعها  منحتني  قد  العزلة  كانت  جريمي  جميء  قبل 

اأجرب  فاأنا  الآن  اأما  ال�صكينة.  الهدوء،  كلها.ال�صمت، 

امل�صاركة املجال الأكرث حركة والفرح الأكرث حيوية.

عمرنا  كان  لو  كما  ونتحاور  كالم  دومنا  نتفاهم  كنا 

واختالف حياتينا يحفز فينا الرغبة يف توثيق العالقة 

والقرابة اجلديدة.

وع�رضين  لأرب��ع  جريمي  يختفي  والأخ��رى  الفينة  بني 

�صاعة اأو �صعفها على منت قاربه املطاطي. اأتركه يغادر 

�صي�صتاء من ف�صول يف  اأنه  اأ�صعر  م�صاءلة.  دون  ويعود 

غري حمله.

ذات م�صاء قال �صاحكا:

- جدي، اأزور �صخ�صا على ال�صاطئ.

قد  املناطق  هذه  ففي  متزوجة  ام��راأة  تكون  األ  اآمل   -

تكون م�صدر م�صاكل.

تقلق  ل  املزيد.  ف�صاأخربك  مبقدوري،  يكون  عندما   -

ب�صاأين يا جدي.

مل نتحدث، فيما بعد، عن هذا الأمر.
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وذات �صباح، اأعلن البارومرت اأن �صتاء ورياحا عا�صفة 

قادمة. طلبت من جريمي األ يغادر الفنار واجلزيرة.

- يجب اأن اأذهب. رد بنربة حا�صمة.

كان يعرف اأحوال الق�س جيدا واأنها �صيئة للغاية. اأحلحت 

عليه، لكنه قبلني على جبهتي وان�رضف �صامتا.

ما اأن غادر حتى ا�صتد هيجان البحر.

كانت  الدائرية.  الفنار  �رضفة  اإىل  م�صتعجال  �صعدت 

ملحت  بالغيوم.  ملبدة  ال�صماء  وكانت  زوال  الرابعة 

الأم���واج،  بني  يتخبط  املطاطي،  ال��ق��ارب  الفور  على 

تتقوى  الكبرية  الأم���واج  كانت  غ�صبا.  ازدادت  التي 

العا�صفة،  اأراقب عن بعد هذه  وتت�صاعف. عاجزا كنت 

�صاملة،  اإ�صاءة  م�صابيحي  لأ�صيء  عجلة  على  فدخلت 

وحتت اإمرتي كان ومي�س الأ�صعة الرباقة مي�صح ال�صماء 

واملحيط كما لو اأين كنت اأحاول اإخافتها. مل اأ�صتطع فعل 

اأي �صيء.

التيارات مهاجما  القارب حممول كق�صة تنب بني  كان 

بهبات الرياح وكثل املاء اأ�صري الرياح والبحر العنيف.

ا�صتبد بي الغيظ فكرهت البحر على الفور . 

�صوب  ن��ازل  الدرجات  التهمت  كاملجنون،  اأ�صبحت 

اإ�صارات  جلريمي  اأر�صلت  حافته  وعلى  الفنار،  بوابة 

�رضخاتي  لكن  الفور.  على  يعود  كي  ويائ�صة  عبثية 

�صاعت بني العا�صفة.

يظهر  ثم  م��رات  عدة  ينقلب  القارب  عيني  اأم��ام  راأي��ت 

مرات اأخرى.

اأخريا وكحيوان غريق يثور وينت�صب قبل اأن يرتد راأ�صا 

الرمادية بني احلني والآخر  على عقب. تغو�س ق�رضته 

جريمي  يظهر  للمحيط  املجنون  الغليان  مهوى  وعلى 

بقوة  نف�صه  ح��ول  ي��دور  يتمايل.  حطاما  ويختفي... 

ال�صاب  ج�صد  اأرى  عاجزا  �صاهدا  كنت  العنيفة.  الأمواج 

القوي واملفتول، حفيدي ال�صغري، يناور ك�صيء ل حول 

له ول قوة، مطرودا، م�صتعادا، حمركا، منقول، مدفوعا، 

اإىل حافة اجلزيرة. 

يلتوي  وهو  اجل�صد  هذا  اأرى  وم�صت�صلما  �صائعا  كنت 

الدماء  راأيت  ال�صخور.  فوق  حمطما  املاء  عن  ويرتفع 

اآثار  ويخفي  يقتل  البحر  هو  ها  احلجارة.  فوق  تن�صح 

جرميته بحمام من الرغوة.

وببطء  الأم��واج.  تلتهمه  ب�رضاهة  جريمي،  ج�صد  راأي��ت 

يغرق.

بعد خم�صة ع�رض يوما وبعدما طلبت من امل�صوؤولني على 

الفنار ب�صفة نهائية. دمرت  ال�صاحل تعوي�صي غادرت 

جداريتي بطالء جريي ثم األقيت اأمتعتي اإىل البحر.

انده�س احلار�صان اجلديدان وهما يرياين دون اأمتعة:

- اإذن، اأيها العجوز، هكذا انتهى �صهر ع�صلك مع البحر، 

منحته كل �صيء.

اأجبتهما:

- نعم، كل �صيء.

على  و�صيتي  وحطمت  اخللنج،  باقة  اقتلعت  قد  كنت 

مكان قربي. ل اأرغب اأبدا، حيا اأو ميتا اأن تكون يل اأية 

عالقة بالفنار وبحره.

غ�صت بعيدا بعيدا جدا يف الرب. مرت ثالث �صنوات اأقمت 

خاللها يف منزل البحارة املتقاعدين امل�صنني. مل يكن 

لدي ما اأحكيه لهم، لهذا جتنبت حكايتهم املتاألقة.

- األي�س لديك ما حتكيه عن البحر؟

ي�صاألونني، اأحرك راأ�صي:

- ل �صيء.

يفوق  عمرها  كان  �صولجن.  علي  عرثت  كيف  اأدري  ل 

عمر جريمي بع�رض �صنوات لكن لهما العناد نف�صه.

من  انظر  ذراع��ي.  ت�صد  وهي  يل  قالت  هناك.  انظر   -

القادم لروؤيتك.

من ح�صد من الأطفال تقودهم مدر�صتهم. ملحته، فعرفته 

على الفور.

ذلك ال�صعر الك�صتنائي الغزير. وما اأن اقرتب مني حتى 

الغريبة  البي�صاء  اخل�صلة  الأوىل.  العالمات  اكت�صفت 

فوق اجلبهة ت�صبه خ�صلتي وجريمي.

اأ، اأرى  - جدي. متتم ال�صبي. اأريد اأن اأرى فنارك. اأريد 

البحر. متى �صنذهب اإىل هناك؟ متى، متى، متى...؟

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

j اأندريه �صديد 2011/1920، �صاعرة وروائية وكاتبة ولدت يف 

القاهرة لأ�رضة من اأ�صل لبناين. وعا�صت معظم حياتها يف فرن�صا.

- الرتجمة من جمموعتها الق�ص�صية »املراأة ذات الرداء الأحمر« 

التي نعدها للطبع.
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حتمله اأمه على كتفها وهو ر�صيع بينما يتعلق اخوته 

بو�صلة  تقودهم  اأن  ينتظرون  حفاة  وهم  بتالبيبها 

اأرجلهم اإىل املجهول

املنايف كثرية ولكنها مت�صابهة من حيث كونها بكل 

ما فيها من حزن ومذلة. بقي الوالد ميت�صق )ع�صمليته( 

معتقدا اأنه ي�صتطيع تغيري الو�صع اأو خلخلة املعادلة، 

اأ�صعب من اعتقاده، واأعقد من ت�صميمه  لكنها كانت 

حوله  �صقط  طموحاته.  من  واأبعد  حلمه،  من  واأك��رب 

بداأت  وعندما  �صقيقه،  ومنهم  الأ�صدقاء  من  الكثري 

يف  ال��ربودة  ودبت  تتال�صى  النارية  الأع��رية  اأ�صوات 

الأقل  اآثر اخلروج ليطمئن على  )الع�صملية(،  ما�صورة 

على م�صري عائلته واأطفاله ال�صغار.

وكانت الفيحاء حمطة مل يلبث اأن مت تبديلها اإىل ار�س 

اهلل الوا�صعة، فالفرق بني املنايف يكاد يكون معدوما 

ل يقرره يف النهاية اإل درجة املرارة يف لقمة العي�س.

منتظم  بن�صق  اخليام  تنت�صب  املخيم،  يف  طفولة 

ا�صطكاك  ليبداأ  املطر،  والرياح وحتت  الأوحال  و�صط 

لرحمة  ا�صتجابة  اإل  يتوقف  الأ�صنان يف اخلريف ول 

ل  ف��را���س،  ل  مالب�س،  ل  الدافئة.  و�صم�صه  ال�صيف 

�رضبا  الألعاب  عن  احلديث  �صيكون  ذلك  وعند  غذاء، 

فللحياة   . فيه  اخلو�س  العيب  ومن  الزائد  الرتف  من 

اأولوياتها، اأو هكذا تقول الفطرة الب�رضية. 

j j j

 علبة �رضدين مت نب�س املزبلة ل�صطيادها تربط بخيط 

امل�صتهلكة.  الأحذية  اأربطة  من  �صل�صلة  يكون  قد  قذر، 

اأغلفة احللوى امللونة يجرى ت�صكيلها لت�صبح �صاحلة 

)الكازوز(  زجاجات  اأغطية  ال�صبية،  بني  للمراهنة 

منها  ع�رضات  عدة  جمع  مت  اإذا  حقيقيا  مك�صبا  تعترب 

كمادة توحي بحظ جيد.

رمبا يكون التطور من �صنة احلياة والذي قد ل يكون 

نافعا دائما. جتري عملية احل�صار على املخيم بعد اأن 

تطورت حالته نحو �صيء من ال�صتقرار املوؤقت. فمن 

خيمة، اإىل كوخ ق�صديري اإىل اأكواخ طينية متالأ �صقوق 

ي�رضب   . والرباغيث  البق  ح�رضات  واأ�صقفها  جدرانها 

وحيد  واحد  منفذ  ويرتك  املخيم  حول  �صائك  �صياج 

يقابله خمفر ال�رضطة .

الطفويل عن اخرتاع جديد قد ي�صد  الذهن  هنا يتفتق 

حاجة الروح اإىل امتالك لعبة حقيقية ترمز اإىل اأ�صياء 

والتي  احلركة،  التعبري عن  على  القدرة  اأهمها  عديدة 

بحجرين  ال��دّق  احلرية.  من  �صيء  امتالك  اإىل  ت��وؤدي 

ب�صرب عجيب على ال�صلك ال�صائك حتى يتم قطعه من 

جتري  مثقوبة  قدمية  غالية  وبقب�صة  ثم  اجلهتني، 

�صكاًل  النهاية  يف  ال�صلك  ياأخذ  حتى  التجلي�س  عملية 

م�صتقيما.

بقدر  لي�س مهما  ت�صكيلها  �صيتم  التي  )ال�صيارة(  �صكل 

حجمها وقدرتها على احلركة ال�رضيعة على تراب اأزقة 

املخيم. حركة )ال�صيارة( وهي تدور بدواليبها ال�صلكية 

من  ب�صيء  يوحي  الإمكان  قدر  ال�صتدارة  املنتظمة 

التمتع بحق اإن�صاين، علما بان الوعي الطفويل مل يدرك 

اأبعاد هذه العملية )ال�صيا�صية(!

كر�صه  حول  العري�س  حزامه  ورفع  املختار،  تنحنح 

وقال ان ما يقوم به ال�صغار من تقطيع لل�صلك ال�صائك 

عملية خطرية، وطلب من احلا�رضين و�صع حد لهذه 

الوخيمة  النتائج  عن  امل�صوؤولية  وحمل  بل  العملية، 

بينما  الظاهرة،  هذه  ا�صتمرار  حال  يف  ترتتب  التي 

تقي�س  لآخ��ر  وجه  من  تنتقل  ال�صاوي�س  عينا  كانت 

الت�صييج  اأ�صاف املختار ان عملية  ردود الأفعال، ثم 

حول املخيم تهدف اإىل احلفاظ على اأمنه من الأعداء، 

ال�صلك يغ�صب احلكومة والتي لن تتوانى  واأن تقطيع 

عن ال�رضب بيد من حديد على الأيدي العابثة.

 عزف على اأوتار اخليمة

كاتب وقا�س من فل�صطني

عي�سى عبد احلفيظ



ال�صمت يخيم على الجتماع املنعقد يف بيت املختار، 

ان  قائلني  ال�صن  كبار  من  اجلال�صني  بع�س  ويتدخل 

هو  ما  بقدر  �صيا�صيا  لي�س  والهدف  �صغار  الأولد 

انعكا�س لغريزة اللهو واللعب وكم�صيعة للوقت، لكن 

عقرية املختار ترتفع مهددة بالويل والثبور وانه اذا 

كان ال�صغار ل يدركون ما يفعلون فاإن الكبار يجب 

اأن يدركوا ذلك.

ال�صمت،  ف�صاد  اجلل�صة  اآخ��ر  من  يده  �صاحبنا  رفع 

)الأع���داء(  ع��ن  م�صتف�رضا  قويا  عميقا  �صوته  اأت��ى 

اقتلعوا  اأن  بعد  يريدون  وم��اذا  باملخيم  املرتب�صني 

�صكانه من وطنهم واأ�صبحوا لجئني ل حول لهم ول 

ول�صان  ال�صاوي�س  اجلو وتكهرب، ومل يجد  تعكر  قوة؟ 

حاله املختار ما يقولن فانف�صت اجلل�صة حتت وقع 

التهديدات والعقاب.

كان �صاحبنا مو�صوعا للنقا�س امل�صهب بني املختار 

على  �صاحبنا  و�صع  الأخ��ري  طلب  حيث  وال�صاوي�س 

راأ�س قائمة من جتب مراقبة حتركاتهم ليل نهار.

j j j

حتت وقع اأمطار كانون الثاين)يناير( امل�صجل يف عام 

مبكرا  )بي�صان(  الربقوق يف  تفتح  الأول،  الوطن  �صفر 

وزغردت ال�صماء يف )عيلبون(، وغنى ال�صباب: يا موج 

البحر يا عايل .

على  اخلطوات  اثر  تق�س  البولي�صية  الكالب  انطلقت 

واأ�صجار  العالية  اخلو�س  نباتات  بني  النهر  �صفاف 

العو�صج.

j j j

القطرات  فت�صيل  راأ�صها  على  املاء  جرة  حتمل  قادمة 

وهو  فينتق�س  ال�صدر  فتحة  يف  لتدخل  العنق  على 

وارت��ف��اع  النهر  �صفة  على  ك��ان��ون  ام��ط��ار  يتذكر 

ليقي  يديه  فريفع  اجل�صد،  اأعلى  اإىل  لي�صل  املن�صوب 

امامه  متر  وهي  ويهم�س  البلل،  من  الر�صا�س  حديد 

بظلها العايل اإن تخرب والدها اإن العر�س �صيكون نهاية 

الأ�صبوع فالوقت يداهمه.

�صوت  ويرتفع  )اللوك�س(  اأ�صواء  على  ال�صهرة  تلتئم 

احلادي وتت�صابك الأيدي لرتدد: 

    طلت البارودة وال�صبع ما طل

    يا بوز الباروده من الندى مبتل 

البلل من النهر، حتت اأمطار كانون، والبلل من النفق، 

والبلل من الندى يزرع يف رحمها اخل�صوبة.

قال وهو مي�صح دموعها ب�صفتيه بينما تتلم�س اأ�صابعه 

بطنها الذي دبت فيه حياة جديدة اأن عليها اإر�صاعه 

حليب الوطن.

�صهقت وهي توؤكد اأنها بانتظاره حتى اآخر العمر، قلق 

ي�صتبد بها ويطغى على تفكريها.

مرة  كل  يعود  وكان  النهر  واجتاز  مرات  عدة  ذهب 

ال�صاد�صة  فاحلا�صة  امل��رة  ه��ذه  اأم��ا  معافى،  �صاملا 

تتحرك ب�صدة ووجع، حتاول اإن تغ�س النظر عن �صور 

ترتاءى لها با�صتمرار، لكن دون جدوى، قلق وتوج�س 

طيلة الليل وحتى يف النهار الذي حتاول فيه الن�صغال 

عن  تكف  ل  دموعها  فيه.  مبالغ  ب�صكل  البيت  باأمور 

الن�صكاب دون نحيب، ت�صاءلت من اأين تاأتي كل تلك 

ال�صوائل؟ رمبا هو البلل، من يدري؟

j j j

طرق عنيف على الباب بعد منت�صف الليل، الزوار على 

الطارق فياأتيه اجلواب  الفجر. ي�صاأل من  الباب، زوار 

اأجاب انه يعرف ذلك منذ  جافًا قا�صيا باأنه مطلوب، 

زمن.

ال�صماتة  ال�صاوي�س وعالمات  كان املختار يقف وراء 

متالأ وجهه. وقفت على الباب تنظر نحو الثالثة وهم 

على و�صك النعطاف عند زاوية الزقاق وهي تتلم�س 

بطنها بهدوء وت�صتطيع حت�ص�س احلركة اخلفيفة تخفق 

خلفه  نظر  وراءها  �صيغيب  التي  الزاوية  وعند  هناك، 

قطعة  خلفه  ويجر  مي�صي  طفل  هناك  كان  وابت�صم، 

طويلة من ال�صلك ال�صائك.  
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اإىل  اأول مرة، عندما رحلنا  ذات ربيع، يوم �صاهدتها 

تنتظر  »كالم�س«  مر�صى  يف  ر�صت  وقد  »فناريولو«، 

ركابها، كان ا�صمها »نوا اأثر« وقد كتب على مقدمتها 

بالأحرف العربية. ومع اأنني يف ذلك الوقت، كنت اأبلغ 

من العمر ب�صع �صنوات، لكنني ا�صتطعت قراءة ا�صمها، 

اأو  واح��دة  ككلمة  ُكتب  قد  كان  اإن  اأذك��ر  ل  كنت  واإن 

كلمتني منف�صلتني. وقتئذ، بدت يل كما لو اأنها حتمل 

ا�صمًا �رضك�صيًا جلارية حمظية �صغرية يف ال�صن.

وبعدما  لزيارته،  قدمنا  كلما  ي�صاألنا  �صهرنا  كان 

اأتيتم  هل   : اهلل«  �صاء  اإن  بخري  حالكم؟  »كيف  يقول 

من كالم�س؟ كان ي�صاأل ب�صكل م�صترت اإن كنا قد اأتينا 

بتلك الباخرة ذات الدولب اجلانبي، التي تختلف عن 

تتنقل  والتي  التوربني،  ذوات  الأخرى  البواخر  بقية 

بني �صواطئ م�صيق البو�صفور.

يف ذلك اليوم، بدت »نوا اأثر« بج�صمها املم�صوق الأ�صود 

�صديد اللمعان، وغطاء دولبها بلونه الأبي�س النا�صع، 

يوم�س بفعل اأ�صعة ال�صم�س، و�صتائر �صالتها وقمرتها 

على  امل�صدودة  واملظلة  ال�رضابات،  ذات  الأرجوانية 

�صيء  وكل  ركن  وكل  الأحمر،  وعلمها  املركب،  ظهر 

تنتظر  ال�صيانة.  من  حديثًا  خروجها  اإىل  ي�صري  فيها 

اخل�صار،  يانع  خليج  يف  املراكب  مر�صى  يف  �صاكنة 

اأمطار  غ�صلتها  اأن  بعد  ال�صفار،  كنارية  ومدخنتها 

ل  وكاأنها  دخانها،  حتب�س  املنق�صي،  ال�صتاء  وثلوج 

ال�صماء  زرقة  تلوث  اأن  الربيعي  اليوم  هذا  يف  تريد 

باللون  املطلية  دولب��ه��ا  فرا�صات  ب��دت  ال�صافية. 

الأحمر الزاهي، من خالل الفتحات يف غطاء الدولب، 

على �صكل �صم�س م�رضقة.

زخارف  انتباهي  �صد  الو�صطى،  ال�صالة  دخويل  عند 

تذّكر  ب�رضابات،  و�صتائر  ال�صقف،  تزين  براقة،  ذهبية 

اأماكن اجللو�س  الزمن م�صت.  بفن ومهارة حقبة من 

يف  املتقابلة  الزوجية  املقاعد  عن  تختلف  فيها، 

البواخر احلالية، فهي م�صاطب متتد على حميط ويف 

نــوا اأثــــــر)1( 

jللكاتب: �سياء عثمان �سابا

كاتب ومرتجم من الأردن 

ترجمها عن الرتكية �سفوان ال�سلبي 

�صياء عثمان �صابا



مازلت  جداً،  نظيفة  باأغطية  ومغطاة  ال�صالة،  و�صط 

اأتذكرها جيداً، اإذ اأن اأقدامي ما كانت تالم�س الأر�س 

عند جلو�صي عليها.

تنطلق  ما  الأيام �رضعان  بواخر هذه  لي�صت مثل  هي 

لتنقل  انطالقها،  موعد  قبل  تاأتي  بل  و�صولها،  حال 

الذين  ال�صاحل  ه��ذا  على  املنت�رضة  املنازل  �صكان 

اأو  العمل  بداعي  اإما  البلد،  و�صط  اإىل  النزول  ينوون 

رغبة بالتنزه يف حال كان الطق�س جمياًل، تنتظرهم 

اأحداً،  ت�صتعجل  ل  م�صبقًا،  تعرفهم  وكاأنها  فرداً،  فرداً 

ت اأحداً. 
ّ
ول تفو

لل�صعود  الركاب  تدعو  احلالية،  تلك  مثل  لي�صت  هي 

باإطالق جر�س يبث الذعر حولها، بل ياأتي اأمر حركتها 

اأن ي�صفر موظف املر�صى  ب�صوت ناقو�س رخيم، بعد 

وال�صقالت،  الإر�صاء  حبل  املالح  في�صحب  ب�صفارته، 

يف  بالغط�س  فرا�صاته  لتبداأ  اجلانبي،  دولبها  ويدور 

املياه ذات اخل�رضة اليانعة، ثم تخرج اإىل �صطح املاء، 

وهكذا دواليك، وكاأنها ت�صتعر�س مهارتها. ومع حركة 

املدبب  راأ�صها  وي�صق  القيادة،  دفة  تتحرك  ال��دولب 

ال�صطح.  على  يطفو  �صدفيًا،  زبداً  م�صكاًل  املاء  �صطح 

�صفارته  الر�صيف  ماأمور  ي�صع  انطالقها،  وبعيد 

املودعني،  نظرات  حتت  املر�صى  وتغادر  جيبه،  يف 

بهدوء متجهة نحو »مو�صا«. وبعدما حتمل  لتختفي 

ذلك  كان  �صواء  تنطلق  مو�صا،  من  الجنليز  ركابها 

لروؤية  تتلهف  وكاأنها  �صافيًا،  اأو  �صبابيًا  ال�صباح 

ا�صتانبول، وتدور حول مرتفع راأ�س مو�صا باأ�صجاره 

روؤية  تريد  الأ�صجار  هذه  وكاأن  البحر،  نحو  املائلة 

، ومتر من ر�صيف منتجع منعزل، ت�صهد  البحر من علرٍ

اأ�صواره ن�صف املتهدمة، تاريخ مدينة قدمية ما زالت 

مع  واأطفاٌل   
ٌ
اأزواج امل�صاء،  يف  عودتنا  عند  قائمة. 

مربياتهم يتنزهون حتت تلك الأ�صجار املائلة التي مل 

متل من متابعة البحر، فنتابعهم بنظراتنا ويتابعونا 

هم اأي�صًا بنظراتهم.

بالن�صبة يل، فقد كنت اأجد �صيئًا ممتعًا جديداً يف ثنايا 

نوا اأثر يف كل مرة اأ�صعد فيها من واإىل ا�صتانبول. يف 

ال�صالة،  يف  جال�صًا  اأكون  وبينما  الأيام،  اأحد  �صباح 

باللون  املطلي  ال�صقف  على  ال�صاقطة  ال�صم�س  واأ�صعة 

اأحالم  يف  اأحلق  ترتع�س،  بحر  كموجة  تبدو  الأبي�س 

طفولية، متخياًل زجاج الكوات املغ�صولة مبياه البحر 

اأماكن  اإىل  فاأبحر  اأ�صماك،  اأحوا�س  كاأنها  اخل�رضاء، 

بعيدة ندية. ويف �صباح يوم اآخر، وبينما اأكون جال�صًا 

ال�صكل،  امل�صتطيلة  الو�صطى  ال�صالة  يف  النافذة  اأمام 

اأ�صرتق ال�صمع لأحاديث الركاب الوقورين. ويف معظم 

مبظلتها  اأ�صتظل  املركب،  ظهر  اإىل  اأ�صعد  الأوق��ات، 

اأ�صغي  دائمًا،  والنظيفة  حديثًا  املغ�صولة  البي�صاء 

ال��دولب،  دوران  من  املت�صكل  الزبد  تدفق  له�صي�س 

لهدير  امل�صاحب  املاء  من  فرا�صاته  وخروج  غو�س 

املركب يف  �رضفة ظهر  على  ومن  كتهويدة.  املحرك، 

وهي  املركب  مقدمة  متاأماًل  اأغ��رق  الأوىل،  الدرجة 

ل  م�صهد  ن�صفني.  اإىل  فت�صطرها  البحر  مياه  تالم�س 

اأمّل من متابعته.

حمدثة  مرمرة،  بحر  مياه  يف  طريقها  اأث��ر  نوا  ت�صق 

موجًا اأزرق �صافيًا، يرافقه زبد اأبي�س �صاخب ورذاذ 

منع�س، �صمن حدود مر�صومة حولها، ومت�صي تاركة 

متبخرتة  لتمر  متوجات،  بدون  �صاكنًا  البحر  امتداد 

اأمام منازل »مهردار« وحمطة قطارات »حيدربا�صا«، 

�صالجاك«  و»ت��الل  و»احل���رم«  »ال�صليمية«  وثكنة 

و»برج الفتاة« الأبي�س و�صارية علمه اللماعة. 

و«جميدية«  »حميدية«  روؤية  من  يل  ماألوفًا  كان  ما 

ال��دوران  عند  املهيب«)2(  و»القمر  ال��ربق«  و»�صطوة 

حول راأ�س مو�صا، اأ�صبحت اأراها، تر�صي اأمام ر�صيف 

حيدربا�صا، وقد مت اإ�صالحها بعد اإعالن اجلمهورية.  

ما اختلط من ذاكرة طفولتي، تلك ال�صفن احلربية عند 

خالل  الأ�صود  البحر  يف  احلمالت  اإحدى  من  عودتها 

احلرب العاملية الأوىل، واأثناء مرورها من اأمام ق�رض 

فجاأة،  النار  اإطالقها  اأذكر  زلت  ما  بهت�صه«،  »دوملا 

الداكن،  الأ�صود  باللون  حوافها  طليت  ل�صفينة  حتية 

كانت ل�صلطان ذلك الزمان، وحديث باللغة الجنليزية، 

اأ�صطول  دار بني اأفراد من الإجنليز يتابعون عن كثب 

�صالح البحرية. 

وذات �صباح اآخر، واقعة جديدة حدثت، لكنها دخلت 

يف عداد املاألوف لدينا عند الدوران حول راأ�س مو�صا، 

تقوم  التي  الأجنبية  ال�صفن  بع�س  مقابلة  وهي،  األ 
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بزيارات �صديقة مليناء ا�صتانبول.

اأرى  كنت  التي  الأو�صط  ال�صالون  مرايا  اآخر،  �صباح 

نف�صي فيها، بداأت اأرى فيها القبعة املدر�صية اجلديدة 

تعلو راأ�صي. كان ذلك بعيد اإعالن قانون القبعة.

ومتر اأ�صهر، لأرى يف اأحد الأيام، على مقدمة باخرتي، 

ا�صمها وقد ُكتب بالأحرف الالتينية. نوا اأثر اجلديدة، 

اإىل  كالم�س  من  املا�صية،  كالأيام  تنقلني  ا�صتمرت 

�صباح  كل  يف  كالم�س،  اإىل  اجل�رض  ومن  اجل�رض)3(، 

من اأيام ني�صان، متامًا مثل كل �صباح من اأيام اأ�صهر 

حزيران،  اأيام  من  ظهرية  كل  ويف  املا�صية،  ني�صان 

متامًا مثل كل ظهرية من اأيام اأ�صهر حزيران املا�صية، 

اأ�صهر  اأم�صيات  كل  مثل  متامًا  اأيلول،  اأم�صيات  ويف 

اأيلول املا�صية بدون اأي اختالف وبنف�س الهدوء.

امتحان  باخرة عودتي من  اأحيانًا،  اأثر،  نوا  اأ�صبحت 

ناجح، مروراً ب� »�رضاي بورنو«، كاأنها تبحر عائدة اإىل 

اأثر، اأحيانًا،  بحر مرمرة بلهفة و�صوق. كما كانت نوا 

عطلتي  اأيام  يف  ا�صتانبول  اإىل  تقّلني  التي  الباخرة 

ل�صتعادة  اأو  حديثًا،  �صدر  كتاب  ل�رضاء  املدر�صية، 

لأحد  اأر�صلتها  التي  املجالت،  من  جمموعاتي  اإحدى 

جملدي الكتب، بهدف جتليدها للحفاظ عليها.

يف فرتة ما بعد ع�رض يوم من اأيام ذات �صتاء، وبينما 

كانت الرياح جنوبية غربية �صديدة، نزلت اإىل اجل�رض، 

على  ق��ادرة  الباخرة  تلك  كانت  اإن  ب�صك  فت�صاءلت 

املركب،  �صطح  على  �صعدت  كالم�س.  اإىل  الو�صول 

وحيث اأن مظلتها كانت ُترفع يف ال�صتاء، فقد �صاهدت 

اأتابع  واأنا ملتف مبعطفي،  مدخنتها بو�صوح. وقفت 

تنطلق  املتلبد،  الكثيف  دخانها  من  �رض�صة  هبات 

فتت�صتت  بالغيوم،  املتلبدة  ال�صماء  اإىل  حر�س  بدون 

ترفع  ك��ان��ت  كثيفة.  �صعر  كخ�صلة  ال��ري��اح  بفعل 

التي  الأم��واج  على  انت�رضت  كلما  بخيالء  مدخنتها 

كانت تهاجمها بعنف. يف مثل اأجواء الرياح اجلنوبية 

كالم�س  ر�صيف  من  نقرتب  كنا  ما  تلك،  الغربية 

الإر���ص��اء  م��الح  وي��ق��وم  جانبه،  اإىل  ب��ل  اجل��ن��وب��ي، 

اأرجلنا  و�صع  على  مل�صاعدتنا  اأذرعنا  من  باإم�صاكنا 

على �صاطئ ال�صالمة.

التي  ال�رضقية  ال�صمالية  الرياح  ع�صف  حال  يف  اأما 

الأمواج  تقطع  اأن  يحدث  كان  فقد  الياب�صة،  من  تهب 

ال�صديدة حبل الإر�صاء الذي يربطنا بدعامة الر�صيف.

يف اأيام ال�صتاء الباردة، وعندما ل يكون اجلو عا�صفًا 

اأو ماطراً، ل يدخل الإجنليز الذين ي�صعدون من مو�صا 

ال�صطح بخطوات  ال�صالة، ويظلون يتجولون على  اإىل 

ع�صكرية رتيبة مت�صددة. كان كبار ال�صن بيننا والذين 

يف ال�صالة، يحولقون بع�صبية، مبدين انزعاجهم من 

اأ�صوات وقع خطواتهم على ال�صقف فوق روؤو�صنا.

ذات يوم، وقع بيدي، حولية بحرية، ظهرت فيها �صورة 

الأيام  يف  �صبابها،  اأي��ام  يف  لباخرتنا  فوتوغرافية 

اإىل ا�صتانبول. كانت ت�صبه مبقدمتها  الأوىل لقدومها 

كم  طفولتي.  يف  بواخر  من  اأر�صمه  كنت  ما  الدقيقة، 

كانت يف ذلك الزمان مبظلتها فاتنة وج�صورة!

لقد كان وا�صحًا من ا�صمها اأنها كانت يف ذلك الزمان 

جديدة! ولكن الآن، لقد م�صت اأيام واأ�صهر و�صنوات منذ 

اأن اأُلتقطت لها تلك ال�صورة!

»نوا  اأخوات  على  م�صت  اأخرى  و�صنوات  واأ�صهر  اأيام 

اأثر« اللواتي اأعرف منهن »فناربهت�صه« و»حيدربا�صا«. 

لقد خرجتا من اخلدمة، لكن يبدو اأن »نوا اأثر« اأكرثهن 

مقاومة، فنوا اأثر مازالت تعمل، وعلمها مازال يرفرف 

يف بحر مرمرة. 

التي  مظالتها  اأُزيلت  الزمان،  ذلك  من  اأخرى  بواخر 

باأ�صقف  عنها  وا�صتعيظ  �صطحها،  طابق  تغطي  كانت 

قدرة  وع��دم  الركاب،  اأع��داد  لزدي��اد  وذل��ك  خ�صبية، 

ال�صالة على ا�صتيعابهم يف ف�صل ال�صتاء. اأُغلق طابق 

ظهر املركب حول املدخنة، فاختنق بدخان ال�صجائر. 

حتتفظ  وحدها  وظلت  اأث��ر«،  »نوا  يزعج  مل  اأحد  لكن 

مبظلتها، التي ظلت ت�صفق مع ريح مرمرة.

»نوا  وقباطنة  تذاكر  وقاطعو  ومالحو  رك��اب  تبدل 

املتجولون  والأطفال  املتنزهون  الأزواج  وهل  اأثر«. 

منر  ال��ذي  مو�صا  راأ���س  يف  م�صاء  كل  مربياتهم  مع 

منه، ما زالوا هم اأنف�صهم الأزواج املتنزهون القدامى 

والع�صاق  القدميات  واملربيات  القدامى  والأط��ف��ال 

القدامى؟ ل�صت اأدري!

كنت  لأنني  الوجوه،  يف  الختالف  لألح��ظ  كنت  ما 

اأتابعهم دائمًا من بعيد. لكن ما كنت اأراه على ر�صيف 
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يتغريون،  الركاب  ل�صتقبال  فالقادمون  كالم�س، 

بعربات  �صطحبون 
ُ
ي ك��ان��وا  ال��ذي��ن  الأم�����س  اأط��ف��ال 

مراكب  مالحو  يافعني.  فتية  الآن  اأ�صبحوا  الأطفال، 

التي  واملنازل  �صنًا،  اأكرب  �صيف  كل  يبدون  ال�صيد، 

اأو  مالكون  يقطنها  اخلليج،  ذلك  على  حديثًا  تبنى 

م�صتاأجرون جدد، اأو حديثو زواج. 

اجلديدة  البواخر  من  اأعداد  قدوم  اأن  متاأخراً  اأدركت 

اأثر  اأكرث من املتنحية، �صببه عجز غري معروف. ونوا 

كانت  بعدما  عملي،  واإىل  من  تاأخذين  اأ�صبحت  التي 

اأعداد  �صنوات درا�صتي، مل تدخل �صمن  تنقلني خالل 

باإ�رضار  معطفي  تناولني  جدتي  وظلت  املتنحيات. 

 من الإ�صابة بالربد، على ظهر ذلك املركب.
ّ
خوفًا علي

بق�صد  الثانية  بالدرجة  التنقل  اإىل  حتولت  وعندما 

التوفري، كنت اأ�صتمتع باجللو�س على �صطح املركب يف 

املقدمة واملخ�ص�س لركاب الدرجة الثانية.

العائد  الأنا�صول  ب�صاحل  عالقتي  قطعت  وبعدما 

للمدينة، وبينما اأنا على راأ�س عملي، كنت اأ�صتعيد يف 

واأ�صمع  اإر�صائها،  بحبل  تلقي  وهي  اأثر  نوا  خميلتي 

�رضيره وهي ت�صده، ودخان ال�صجائر اخلانق يف اأيام 

اأح�صانها  يف  بنف�صي  األقي  ليتني  احل��ارة.  ال�صيف 

وه��وؤلء  العمل،  وذل��ك  ال��دائ��رة،  ه��ذه  من  لأتخل�س 

الأنا�س الأفظاظ، معتقداً اأين �صاأكون يف و�صع اأف�صل 

قائاًل  لل�صوؤال  الهاتف  فاألتقط  هذه  رغبتي  حققت  لو 

هذا  اأثر  نوا  �صتنطلق  ر�صيف  اأي  ومن  �صاعة  اأي  »يف 

امل�صاء؟« كم اأتوق اإىل تلك الباخرة التي توا�صيني. 

البواخر  من  واحدة  اأثر  نوا  اأ�صبحت  الأمر،  نهاية  يف 

الأخريات التي اأركب، اإذا ما �صادفتها يف يوم عطلة 

لقد  الذكريات.  من  اأ�صبح  الذي  ال�صاحل  اإىل  لتقلني 

تغري مالح اإر�صائها، يف الواقع، تغري لأنه اأ�صبح كبرياً 

يف ال�صن. ترتكني على ر�صيف كالم�س الذي تغري هو 

اأي�صًا، ثم تبتعد.

اأ�صبحت نوا اأثر مت�صي معظم يومها يف امليناء، وقد 

لتقوم  وامل�صاء  ال�صباح  مت�صي  عوامة.  اإىل  ربطت 

ال�صتاء طافية يف  واأحيانًا تق�صي كل  برحلة واحدة، 

اإىل  ال�صيف،  خالل  احلاجة،  دعت  ما  واإذا  اخلليج4، 

ت�رضع  ال��ذروة،  �صاعات  يف  البواخر  من  اإ�صايف  عدد 

بعملها من جديد.

اأن هناك موقعا خم�ص�صا للدرجة املمتازة  يف حني 

يف موؤخرات البواخر الأخرى، فنوا اأثر مازال طابقها 

ال�صفلي  وطابقها  الأوىل،  للدرجة  خم�ص�صا  العلوي 

وقد  الثانية،  للدرجة  خم�ص�صني  القدمي  و�صطحها 

اأن تقوم برحالت  الربيع واخلريف  يحدث يف ف�صلي 

لتحميل  ال�صطح  طابق  م�صتخدمني  اجل��زر،  اإىل  نقل 

املقاعد جانبًا وقد ر�صت  يتم ركن  اأن  بعد  الب�صائع 

بع�صها فوق بع�س.

من جهة اأخرى، يو�صى على بواخر من اأوروبا، ويطلق 

اأ�صماء جديدة جداً على البواخر اجلديدة التي تاأتي من 

اأوروبا، لكن نوا اأثر مازالت تعمل.

اأطلق  هولندا،  م��ن  قدمت  ب��واخ��ر  دفعة  اأح���دث  يف 

القدميات  اأخ��وات��ه��ا  اإح���دى  ا�صم  منها  واح���دة  على 

»حيدربا�صا«.

ومظالت  يرفرف  اأث��ر  نوا  علم  ظل  ال�صيف،  هذا  يف 

تف�صح  وه��ي  مرمرة،  بحر  ري��ح  مع  ت�صفق  �صطحها 

واجلديدات،  منهن  القدميات  زميالتها  اأمام  الطريق، 

عند كل التقاء.

مرتني  اأثر  نوا  ركوب  من  متكنت  اأي�صًا،  ال�صيف  هذا 

عند عودتي من العمل، كنا نخ�صى من خالل احلديث 

الذي كان يدور بيننا، اأن يكون ذلك اللقاء الأخري مع 

مري�صتنا احلبيبة، التي على و�صك املوت. ذلك ما كنا 

نتداوله من حديث فيما بيننا. 

اأ�صبحت تغادر اجل�رض بهمة فاترة جداً، وبعدما تدور 

جزر  خلف  امل�صاء  يف  وتتوارى  »�رضاي«،  راأ�س  حول 

»هاير�صيز«، وكاأنها تريد اأن تختفي اإىل الأبد بنهاية 

مريحة، فتدير مقدمتها نحو بحر مرمرة، لكن القبطان 

على  تتكئ  اأ�صبحت  مو�صا.  نحو  جديد  من  يوجهها 

الر�صيف وكاأنها تريد اأن تقول »اتركوين لأرتاح هنا 

وكاأنها  بالغة  ب�صعوبة  الر�صيف  عن  تبتعد  قلياًل«. 

اأثر تعمل بوهن �صديد.  اأ�صبحت نوا  تدفع دفعًا. هكذا 

هذا ال�صيف �صاهدت نوا اأثر اأثناء �صفرها، ب�صع مرات 

من على بواخر اأخرى، فان�صطر قلبي حزنًا عليها. بدت 

غطاء  فانغمر  جنبها،  على  مالت  وقد  تبحر  اأثر  نوا 

تنفر من فتحاته، وكاد  املياه  باملاء وبدت  دولبها 
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الزبد اأن يختفي عند مقدمتها.

وخالل  �رضيعًا،  اأدركتها  تقلني  كانت  التي  الباخرة 

متابعتنا لها جنبًا اإىل جنب لب�صع دقائق، �صخر من 

اإىل  الآخر  البع�س  ه 
ّ
نو بينما  الركاب،  بع�س  عجزها 

�رضورة اإيقافها عن اخلدمة ما دامت اأعداد كافية من 

البواخر قد و�صلت.

حزينة  بعيون  وتابعتنا  لنا،  الطريق  اأثر  نوا  اأف�صحت 

وهي تنظر اإلينا باأ�صى �صديد.

الكاريكاتورية  الر�صوم  ملوا�صيع  حموراً  اأ�صبحت  ثم 

يف املجالت الفكاهية. ير�صمون لها ر�صومات ل ت�صبه 

اأبداً �صورتها يف عز �صبابها.

الأمرييكيون  ا�صتانبول،  ميناء  يف  �صاهدها،  اأن  ما 

الذين قدموا للبحث عن �صفينة نوح يف جبل »اآرارات«، 

حتى فرحوا جداً، ظنًا منهم اأننا اكت�صفنا �صفينة نوح!

لقد اأ�صبحت مدعاة لل�صخرية. فاأطلقوا عليها »خفاقة 

بحرية«.

ومن  ال�صحف،  يف  حولها  �صحفية  حتقيقات  ظهرت 

ت�صارع  وهي  تعمل  زالت  ما  اأثر  »نوا  عنها  كتب  ما 

اأعمدة  املوت!« كما كان من جملة ما كتب عنها يف 

معمرة  كانت  وبينما  اأم�س،  »م�صاء  املدينة  اأخبار 

من  قادمة  برحلتها  تقوم  اأثر  نوا  البحرية  اخلطوط 

�صاحل الأنا�صول، عطل فني اأ�صاب حمركاتها بينما 

كانت يف اآفاق كالم�س، مما ا�صتدعى نقل ركابها اإىل 

اجل�رض على منت باخرة اأخرى«.

مر�صى  من  املدينة  اإىل  ال��ع��ودة  اأردت  م�صاء،  ذات 

يف  يجب  كان  املواعيد،  برنامج  ح�صب  »ب�صتاجني«. 

تلك الدقيقة وجود باخرة على الر�صيف، لكن مل يكن 

هناك باخرة ول حتى يف الأفق.

�صاألت املوظف، فاأجاب:

اأثر. يف  نوا  �صتعود  متى  �صيدي،  يا  يعلم،  وحده  »اهلل 

الواقع، عندما غادرت كان هناك تاأخري مبوعدها يزيد 

عن ن�صف �صاعة. من الأف�صل اأن ت�صتقلوا الرتامواي«.

توجهوا  ثم  طوياًل،  هناك  املتواجدون  الركاب  تذمر 

مكرهني نحو حمطة الرتامواي، وحتى اأنا مل اأنتظر نوا 

اأثر. وهكذا اأ�صبحت نوا اأثر، الباخرة التي تربك مواعيد 

الرحالت البحرية.

القيام بالرحالت،  اأثر �صتعفى من  اأن نوا  بدا وا�صحًا 

كم�صن  الرحالت  مواعيد جدول  تربك  اأ�صبحت  بعدما 

خرف �صارد الذهن! ... 

ذات م�صاء، يف اإحدى اآخر الرحالت الثقيلة الوطئة على 

نوا اأثر والأكرث ازدحامًا بالركاب الغرباء املتغريين، 

اإليها، وقد اقرتبت من اجل�رض  �صاأجدها واأنا يف �صوق 

ثانية، كاأنها تريد روؤيتي للمرة الأخرية. 

»اأمينونو«،  من  راك�صًا  مدخنتها  جوار  اإىل  �صاأ�صل 

و�صتتقابل  الأخ��رية،  للمرة  و�صنتواجه  اإيّل،  �صتنظر 

اإىل  اجل�رض  درج��ات  �صاأنزل  الأخ��رية،  للمرة  اأعيننا 

الر�صيف راك�صًا، وعند �صعودي �صقالتها من ر�صيف 

القلق  من  ويتحرر  داخلها  يرتاح  الثانية،  الدرجة 

وت�صعر بالطماأنينة.

اأثر  ن��وا  تن�صني.  مل  اأي�صًا  هي  اأن�صها،  مل  اأنني  كما 

باخرة العوامل الأخرى، باخرة طفولتي، و�صبابي، يف 

اأن  بدون  »فناريولو«،  يف  ن�صكن  كنا  التي  الأوق��ات 

عندما  علينا  جدتي  بحر�س  بالربد،  ن�صاب  اأو  نربد 

كانت على قيد احلياة، �صاأ�صعد على متنها لآخر مرة، 

باخرة الع�صور الأخرى.

لن يكون  القدمي، وحتمًا،  لن يقودها قبطانها  حتمًا، 

بداخلها ركابها القدامى الذين يحولقون بع�صبية من 

وقع اأقدام الجنليز املتجولني على �صطحها، �صتجعلني 

اأفكر ثانية بحو�س ال�صمك يف �صالتها ال�صفلى، هناك 

كنت  حيث  الو�صطى،  �صالتها  يف  القدمي  ركني  يف 

اأجل�س دون اأن تلم�س قدماي الأر�س، و�صاأرى وجهي 

الذي �صاب �صعره يف مرايا �صالتها، بقبعة املدر�صة.

دولبها،  حيث  اجلانب  من  العلوي  �صطحها  اأ�صعد 

وهي تنتظر يف بحر مرمرة الذي مل يتغري، اأ�صمع لطم 

اإىل مقدمتها  البط، و�صاأرك�س  للماء كبطبطة  فرا�صها 

املطلة على املاء ك�رضفة، و�صاأ�صتاأذن اجلال�صني هناك 

ليف�صحوا يل مكانًا، وما اأن اأجل�س لب�صع دقائق، حتى 

الثانية،  الدرجة  موقع  يف  �صطحها  بايل  على  يخطر 

بجواري،  للذين  الده�صة  نظرات  حتت  موقعي  فاأترك 

واأهرول اإىل اأ�صفل، فيقوم اجلال�صون هناك وقد و�صعوا 

بجانبهم  التي  الأكيا�س  ب��اإن��زال  رج��ل،  على  رج��اًل 

الذي  املاء  ين�صاب  جانبهم.  اإىل  مكانًا  يل  ليف�صحوا 
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ثانية،  جانبيها،  على  �صطرين،  اإىل  مقدمتها  �صطرته 

واأ�صغي للمرة الأخرية اإىل �صفق مظلتها مع الرياح. 

للمرة  يوم  ذات  اأثر  نوا  ركبت  قد  �صك  بدون  �صاأكون 

الأخرية. 

جدول  يف  املكتوبة  اأث��ر  ن��وا  مواعيد  عن  ن�صاأل  لو 

بدقة  وتخل  خرف،  كم�صن  ترتبك  بدت  وقد  املواعيد، 

بهذه  القيام  من  ما  يومًا  �صتمنع  حتمًا،  املواعيد، 

الرحالت.

لبد واأن باخرتي �صتدخل يومًا ما اإىل اخلليج لإ�صالح 

جديد يف حمركها بعد اأن وقع ثانية عطل فني يوؤمل 

اإ�صالحه، لكنها قد تدخل هذه املرة دون خروج.

�صتعلن ال�صحف، يف اأعمدة اأخبار املدينة، هذه املرة، 

اخلدمة،  من  اأث��ر«  »ن��وا  املخ�رضمة  املعمرة  خ��روج 

يف  اخلليج،  اإىل  هناك،  الدخول  يف  �صبقوها  كالذين 

زمان م�صى. فمداخن الطراد »جميدية« الآن قد ربط 

زمان  يف  التحية  اأدت  التي  مدافعها  وفكت  فمها، 

اأبي�س،  بي�صاء مقيم يف ق�رض  بلحية  ل�صلطان  م�صى 

وانت�رضت الطحالب على �صطحها املغمور باملياه.

ُغل، التي عربت الأطل�صي يف زمان م�صى، مبدخنتني 

مثبتة  اخلليج،  مياه  يف  الآن  ترقد  �صواري،  واأرب��ع 

وبال  علم،  وب��ال  مداخن،  بال  احلديدية،  بال�صال�صل 

َقْطررٍرٍ  زورق  ي�صحبها  اأن  �صنوات،  منذ  تنتظر،  �صواري، 

ديار  يف  تقطيعها  ليجري  اأخ��رى،  دول��ة  علم  يرفع 

غريبة عن ديارها. 

قد يعلن عن بيعها، كخردة بواخر، ويظهر ا�صمها يف 

اأعمدة الإعالنات يف ال�صحف، وقد ل يظهر. على اأية 

حال، �صتظل خلف اجل�رض، ولن يعطى لها اإذن بالعبور 

اإىل  لن تعرب حتى  اأنها  وا�صح  اإذ  الأخرى،  اإىل اجلهة 

طالوؤها  بداأ  فقد  الفولذية،  الإ�صالح  اأحوا�س  داخل 

الآخر،  تلو  واحد  ا�صمها  اأحرف  وت�صاقطت  بالتف�صخ، 

كل  الناقو�س  رنني  ف�صوت  طائل،  بال  تنتظر  وهي 

اأمر حركتها من كوخ املر�صاة،  �صباح وم�صاء، معلنًا 

قد اختفى منذ زمن بعيد. 

لن ت�صتطيع ن�صيان كل تلك ال�صواحل التي رددت �صدى 

لطمها الأمواج لعدة �صنوات، ودخولها من وقت لآخر 

اأو  هادئة،  �صيفية  �صباحات  يف  »كالم�س«  ر�صيف 

ر�صيف »�صعادية« يف اأم�صيات ملبدة بغيوم غا�صبة.

فمرايا �صالتها ل ترى الآن �صوى مياه عكرة، بعد اأن 

بداأت �صور الأطياف القدمية بالت�صو�س.

�صي�صتاأ�صل منها، يومًا ما، جزء �صالح، ويف يوم اآخر، 

ويف  حزنًا،  قلبها  نياط  فيتقطع  حمركها،  من  قطعة 

يوم اآخر �صتنزل �صاريتها، و�صتوؤخذ مدخنتها قبل اأن 

تقلبها عا�صفة حمتملة.

لها  ت�صهد  كما  م�صى،  زمان  يف  كانت  التي  اأثر  نوا 

القدمية،  البحرية  املجلة  يف  الفوتوغرافية  �صورتها 

كانت  التي  مبظلتها  باحليوية،  مفعمة  ج�صورة  �صابة 

كانت  التي  ومقدمتها  �صاخب،  مبرح  الريح  ت�صفق 

حم��اذاة  اإىل  ي�صل  حتى  الزبد  فريتفع  امل��اء  ت�صطر 

حيث  ال��ك��ب��رية)5(  باملقربة  حت��دق  �صتظل  ا�صمها، 

الب�رض، �صيكون  الب�رض، وبقدر مماثل لأقدار كل  نهاية 

م�صريها هي اأي�صًا اإىل التحلل والزوال.

مالحظات املرتجم:

»اجلديد«  وتعني  الفار�صية  »نو«  من  مركب  ا�صمه  �رضقي.  1-مقام 

اأثر« وق�صدوا  ب�«نوا  العرب  املو�صيقيون  العربية. تعارف عليه  و«اأثر« 

به »الأثر اجلديد«، علمًا اأن »نوا« باللغة الفار�صية تعني »نغمة«!؟ 

البحري  الأ�صطول  يف  عاملة  كانت  حربية  لبوارج  اأ�صماء  2-جميعها 

العثماين. 

3-اجل�رض هو مركز انطالق معظم بواخر ال�صواحي يف ا�صتانبول.

من  الأوروب���ي  اجل��زء  ي�صق  ال��ذي  الذهبي  القرن  خليج  4-املق�صود 

ا�صتانبول وي�صم اأحوا�س �صيانة ال�صفن.

ورفات  م�صجد  فيها  وت�صم  تاريخية  مقربة  اخلليج  على  5-ت�رضف 

ال�صحابي اجلليل اأبو اأيوب الأن�صاري.

j �صياء عثمان �صابا:

- ولد عام 1910 يف ا�صتانبول )تركيا(. بداأ نظم ال�صعر وهو على 

مقاعد الدرا�صة الثانوية ون�رضت له جملة ثروة الفنون اأوىل ق�صائده 

عام 1927. اأ�صدر عام 1928 و�صتة من زمالئه يف الثانوية ديوان 

اأ�صدر  كبرياً،  جناحًا  لقى  اأن  وبعد  م�صاعل«.  »�صبعة  بعنوان  �صعر 

كان  للحقوق،  درا�صته  اأثناء  م�صاعل(.  )�صبعة  با�صم  ثقافية  جملة 

من  العديد  يف  وين�رضه  ال�صعر  ويكتب  خمتلفة،  جمالت  يف  يعمل 

ال�صحف واملجالت الثقافية. عام 1943 جمع اأ�صعاره التي نظمها 

»ال�صبيل واحلمائم«. عام 1952  اأ�صماه  التاريخ بديوان  حتى ذلك 

اأ�صدر اأول جمموعة ق�ص�صية له بعنوان »�صتوديو النا�س ال�صعداء«. 

�صدر له العديد من الدواوين ال�صعرية مثل الزمان املا�صي، ودعني 

اأفكر، وطفولتي. ويف جمال الق�صة الق�صرية �صدر له اأي�صًا جمموعة 

بعنوان »ا�صتانبول املتغرية«. تويف عام 1957. 
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تنويه:

هذ� �لن�ص كتب بتاريخ 2010/7/28، و�أي ت�صابه 

بينه وبني �أي �أحد�ث الحقة هو من مفارقات �ل�صدف 

�لعجيبة.

يف  هائاًل  حتوًل  ال�صجن  يف  ق�صيتها  التي  الليلة  اأحدثت 

فجاأة  انهار  عاليًا  ج��داراً  اأو  �صميكًا  حجابًا  كاأن  نف�صي، 

وعميقة،  جديدة،  م�صاعر  داخلي  يف  وتفجرت  وان��زاح.. 

والغ�صب.. وقعت  والأ�صى  ال�صجى  بها كثري من  وغام�صة 

تخل  اأ�صياء  كتابة  اإىل  اأعود  لن  باأنني  التعهد  ورقة  على 

زوجتي  �صافحت  ال�صجن.  من  وخرجت  ال��دول��ة،  باأمن 

وقبلت ابنتي ال�صغرى وابني الأكرب منها. ركبت ال�صيارة 

اإيّل،  ال�صيارة وتتحدث  البيت. كانت زوجتي تقود  باجتاه 

واأبنائي يعربون عن �صوقهم بالكلمات واحلركات ال�صقية، 

لكنني كنت �صامتًا، و�صارحًا يف مكان بعيد. كانت روحي 

اأخذوين لتم�صية  ال�صجن. بالأم�س حني  لتزال يف زنزانة 

العام فكرت  الإدعاء  اأمر  كما  واحدة  لليلة  ال�صجن  عقوبة 

ل  التي  الكتابة  جدوى  ويف  واأولدي،  زوجتي  يف  كثرياً 

لو  اأبنائي  �صريعى  من  وعن  امل�صاكل،  �صوى  منها  تاأتي 

ت�رضدوا من الفقر والذل واأنا يف ال�صجن؟ وفكرت لأول مرة 

اأن اأطلب النقل بعد خروجي من ال�صجن اإىل ق�صم الريا�صة 

اأو املنوعات باجلريدة، ففي هذه الأق�صام ميكن للمرء اأن 

ال�صيا�صة  اأما  للم�صاءلة  يتعر�س  اأن  دون  ي�صاء  ما  يكتب 

فالأخطاء فيها ل تغتفر. 

واأنا يف الطريق اإىل ال�صجن بالأم�س خطر يف ذهني عدد 

من زمالء الدرا�صة يف اجلامعة، بع�صهم اأ�صبح يف مراكز 

اإحدى  يف  حترير  مدير  نائب  اأ�صبح  واأحدهم  مرموقة، 

جريدة  يف  مغمور  حمرر  اأنا  بينما  احلكومية،  ال�صحف 

ما  زوجتي  عمل  ل��ول  وحم��دود،  قليل  وبراتب  خا�صة، 

ف�صلت  لو  فيما  اأفكر  كنت  �صقة!  ا�صتئجار  حتى  ا�صتطعنا 

لكن  خا�صة،  �صحيفة  يف  اأعمل  اأنني  �صحيح  عملي،  من 

كل �صيء يف هذا البلد ملك للحكومة، يكفي ات�صال هاتفي 

من جهات عليا ملالك ال�صحيفة كي اأجد نف�صي يف اليوم 

التي كان يخفق بها  الهواج�س  التايل دون عمل..كل تلك 

جداً،  �صغرية  اأ�صبحت  فجاأة،  انهارت  وفزعًا  خوفًا  قلبي 

اأعد  اأ�صعر وكاأنني مل  ب�صخافتها.  الآن  اأ�صعر  اأنني  اإىل حد 

ليلة  ال�صجن بالأم�س. هل تكفي  الذي دخل  ال�صخ�س  ذلك 

واحدة يف ال�صجن لتغيري الإن�صان اإىل الأبد؟!

عندما و�صلنا البيت كنت ما اأزال تائها، وغائبًا يف مكان 

من  باأكرث  حاولت  مرة،  من  اأكرث  زوجتي  �صاألتني  بعيد، 

طريقة اأن جتعلني اأتكلم، لكنني كنت اأرد بكلمات مقت�صبة 

واأ�صمت. ونحن على طاولة الطعام كنت اأ�صاهد م�صاك�صات 

الأطفال، واأ�صمع اأ�صواتهم، واألحظ نظرات زوجتي القلقة، 

امل�صتطلعة، لكنني كنت �صارحًا يف البعيد. اأحاول اأن اأم�صغ 

الطعام وبالكاد اأ�صعر بطعمه..ا�صتاأذنت قبل اإنهاء الطعام. 

قلت لزوجتي اإنني متعب قلياًل، اأحتاج اأن اأجل�س لوحدي، 

دخلت اإىل اإحدى الغرف، واأغلقت الباب على نف�صي، ومتددت 

و�صعرت  اأن��ام..  اأن  حماوًل  عيني  اأغم�صت  الأر���س..  على 

اأنني هناك، واأخذت اأ�صتعيد كل التفا�صيل.. حلظة دخويل 

اإىل زنزانة ال�صجن.. غرفة �صغرية، خانقة، رطوبة كثيفة، 

اإن�صانية  اأج��رام  ثالثة  اإىل  انتبهت  وعفونة.  بول  ورائحة 

حتتل زوايا غرفة ال�صجن، اخرتت الزاوية اخلالية. جل�صت 

ركبتي  ورفعت  اجلدار،  على  بظهري  اتكاأت  الأر�س.  على 

 
َّ
وبكفي  ،

َّ
ركبتي على   

َّ
كوعي وو�صعت  �صدري،  باجتاه 

اأفكر عميقًا فيما حل بي، وكيف  براأ�صي، واأخذت  اأم�صكت 

والل�صو�س  املجرمني  مع  ال�صجن  يف  احل��ال  بي  انتهى 

ونهب  الف�صاد،  عن  بالكتابة  نف�صي  ورطت  ملاذا  والقتلة. 

املال العام؟ �صحيح اأنني اأملحت ب�صكل موارب اإىل ق�صية 

اأجانب باأ�صعار  بيع احلكومة لأرا�س �صا�صعة مل�صتثمرين 

عمولت  هنالك  باأن  ترتدد  التي  ال�صائعات  واإىل  زهيدة، 

تلقاها م�صوؤولني كبار، هذه الق�صة يرددها اجلميع يف كل 

مكان، لكنهم كانوا يرت�صدون يل منذ زمن بعيد، يبحثون 

عما وراء ال�صطور، يريدون خطاأ ما، م�صتم�صكات لتاأديبي. 

يف تلك اللحظات مرت يف ذهني وجوه عدد من اأ�صدقائي، 

تخيلتهم ينعمون باحلرية والدفء مع زوجاتهم واأبنائهم 

اأطلب  اأن  فكرة  ذهني  اإىل  وعادت  ال�صجن!  يف  اأنا  بينما 

من  اأخ��رج  حاملا  الريا�صة  اأو  املنوعات  ق�صم  اإىل  نقلي 

ليلة واحدة!

كاتب من ُعمان  

نا�سر �سالح



اإىل �صقف  انتبهت  راأ�صي بعد غياب طويل،  ال�صجن. رفعت 

ال�صجن الواطئ، كدت األم�صه براأ�صي عندما دخلت. تابعت 

النافذة  من  يدخل  الذي  ال�صعيف  ال�صم�س  �صعاع  عيناي 

وكاأنه  ثقياًل  ال�صعاع  بدا  ال�صقف،  يف  الوحيدة  العلوية 

يحمل ذرات من الغبار والعفونة. تطلعت اإىل زمالئي يف 

ال�صجن، كان اأحدهم يجل�س بذات الطريقة التي اأجل�س بها، 

اأنه يحدق يفَّ بنظرات م�صتطلعة، كان �صعر راأ�صه  لحظت 

الكثيف وحليته الكثة حتجب الكثري من مالمح وجهه، ويف 

من  الع�رضين  مطلع  يف  �صاب  يجل�س  مييني  على  الزاوية 

ب�صيء  املتوا�صلة  ج�صده  وحركات  مالحمه  توحي  عمره، 

الأمين،  جانبه  على  منبطحًا  فكان  الآخر  اأما  اخلفة،  من 

يبدو  كان  باجتاهي.  ووجهه  للجدار  ظهره  رجليه.  ممداً 

هزياًل وطاعنًا يف ال�صن، وليكف عن الكحة.

قطع �صاحب ال�صعر الكثيف واللحية الكثة ال�صمت:

والآخر  علي  م�صعود  ال�صاب  وهذا  �صعيد،  حامت  ا�صمي   -

فنا با�صمك الكرمي.
ّ
الوالد �صعيد من�صور عر

كان لوقع ا�صم »حامت �صعيد« اأثر غريب اأيقظ حوا�صي كلها، 

الكثيف  ال�صعر  �صاحب  مالمح  لتتبينا  عيناي  وات�صعت 

واللحية الكثة..

- ا�صمي يحيى اأحمد 

تبيع  كنت  اأن��ك  اأم  �رضقت  اأو  قتلت  هل  التهمة؟  ما   -

املخدرات؟

- ل هذا ول ذاك. كتبت مقاًل يف اجلريدة عن ق�صية تتعلق 

ب�رضقة املال العام.

حرك الرجل امل�صن رجليه ورفع راأ�صه وكاأن كلمة »�رضقة« 

اأما  املتوا�صلة،  الكحة  نوبة من  وداهمته  اأثارت ف�صوله، 

كفًا  �رضب  راأ�صه.  وميلمل  ب�صخرية  يقهقه  فكان  ال�صاب 

م�صخرة،  البلد  هذا  »واهلل  نف�صه:  يكلم  كاأنه  وقال  بكف، 

واأ�صاف:  باجتاهي  عينيه  رفع  ثم  اأب���داً.«  عدل  ليوجد 

اأ�صيب  ب�صكني،  اأحدهم  �رضبت  ظلم!  �صجنوين  »اأت�صدق 

فقط ومل ميت، ومع ذلك ي�صجونني! نعم لو كان مات من 

املعقول اأن اأ�صجن، لكن كيف ي�صجونني وهو مل ميت؟! اأين 

اأعرف  اأنا لو كنت  اأخربين؟ اكتب هذا يف اجلريدة.  العدل، 

اأين �صاأ�صجن كنت طعنت ابن الكلب بال�صكني طعنة اأقوى«. 

راأ�صه  رافعًا  كان  ال��ذي  امل�صن  الرجل  اإىل  ال�صاب  التفت 

م�صغيًا للحديث وقال: »اأنت ل تتكلم. اأنت �صارق، ول�س، 

مرة  واآخر  تتوب،  وما  ي�صجنونك  مرة  خم�صني  وحرامي، 

�رضقت اإمراأة م�صكينة عمياء، اأنت اأبداً ما يف قلبك رحمة، 

وينبغي اأن يحكموا عليك موؤبد«.

ا�صم  نف�صي  وبني  بيني  واأردد  ال�صاب  اإىل  اأ�صتمع  كنت 

يف  هنا  األتقيه  اأن  هو؟  يكون  اأن  يعقل  هل  �صعيد،  حامت 

هذه الزنزانة، اأدرت وجهي عن ال�صاب نحو �صاحب ال�صعر 

الكثيف واللحية الكثة، وقلت له:

لوحده،  مظاهرة  يف  خرج  الذي  �صعيد  حامت  اأنت  هل   -

وطاف يف و�صط العا�صمة رافعًا لفتة كتب عليها: »نطالب 

اأبناء  لكل  وامل�صاواة  والعدالة  واحلرية  بالدميقراطية 

ال�صعب« ؟

ال�صوؤال.  من  ده�س  كاأنه  اإيل  ينظر  وهو  مقلتاه  ات�صعت 

وافرتت �صفتاه عما ي�صبه ابت�صامة وقال:

- نعم هو.

ما  اللحظات  تلك  يف  بيننا..ا�صرتجعت  طويل  �صمٌت  �صاد 

�صعيد  حامت  كان  عنه.  خايل  ابن  عي�صى  يل  يرويه  كان 

اأعجبت بها يف �صنوات درا�صتي اجلامعية،  اأكرث �صخ�صية 

وكنت اأفكر فيه كثرياً. وكم متنيت اأن اأراه اأو اأن األتقيه ولو 

ملرة واحدة. ثم فجاأة، ها هو الآن اأمامي! كان عي�صى ابن 

واإعجاب  بحب  يتحدث  �صنوات  بع�رض  يكربين  الذي  خايل 

�صديد عن حامت �صعيد، وكثرياً ما غالب الدموع يف عينيه 

ل  ح��امت.  »م�صكني  عنه:  يتحدث  وه��و  �صوته  واختلج 

ي�صتحق ما حدث له! كان ذكيًا، وجريئًا، ومرهف ال�صعور.. 

ربى الكالب، وطارد الثعالب يف اجلبال، وهام يف الرباري 

وحيداً منذ �صغره.. كان يقراأ كثرياً، ولديه كاريزما خا�صة 

اأحب  الطلبة  وبع�س  يحرتمونه،  املعلمني  حتى  جعلت 

القراءة اإعجابًا به. اأ�ص�س يف املرحلة الثانوية احتاداً �رضيًا 

للطلبة، وكان يجتمع بنا كل يوم خمي�س ملناق�صة �صوؤون 

املجتمع. واأحيانًا كنا جنمع مبالغ ب�صيطة ل�رضاء اأ�صباغ، 

الفقرية  الأحياء  اإىل  ونذهب  و�صمكرة،  جن��ارة،  ومعدات 

باملدينة، ن�صبغ نوافذ واأبواب منازلهم املهرتئة، ون�صلح 

بع�س  حمل  يف  ون�صاعدهم  امل��ي��اه،  ودورات  الأدراج، 

كان حامت  الدار..  �صاحات  من  القدمية  والألواح  احلجارة 

يقول اإن ما كنا نقوم به هو الطريقة العملية لغر�س ال�صعور 

بامل�صاواة واإزالة الطبقية من املجتمع.. اأتذكر حني تاأخرت 

العام  بداية  مع  الطلبة  لنقل  حافالت  توفري  يف  املدر�صة 

�س حامت �صعيد طلبة املدر�صة للقيام 
َّ
الدرا�صي، يومها حر

يف  مرة  ولأول  وبالفعل  التايل..  اليوم  �صباح  مبظاهرة 

ال�صوارع نحمل  اإىل  تاريخ املدينة، خرجنا يف مظاهرات 

بتوفري  واحلكومة  املدر�صة  فيها  نطالب  كبرية  لفتات 
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املدر�صي.  ال��دوام  عن  بالإ�رضاب  ونهدد  النقل،  حافالت 

الطريق  جانبي  اإىل  الكثريون  جتمع  ال�صوق  و�صلنا  حني 

وبع�صهم  الر�صى،  عن  تعرب  بابت�صامات  اإلينا  ينظرون 

الرجال  من  حمدود  عدد  اإلينا  وان�صم  بقلق،  يتلفت  كان 

وبع�س الن�صاء الفقريات. كان حامت �صعيد يتقدم املظاهرة 

 . عالرٍ و�صوت  بقوة  وراءه  نردد  وكنا  حما�صية،  بهتافات 

يف اليوم التايل جاء وفد من الوزارة. وحتدثوا للطلبة يف 

احلافالت  واأن  تلبيتها،  مت  املطالب  باأن  ال�صباح  طابور 

�صتكون يف النتظار مع نهاية اليوم املدر�صي«. 

الأ�رضية  الظروف  عن  كثرياً  خايل  ابن  عي�صى  يل  حكى 

»مقتل  طفولته  يف  �صعيد  حامت  عا�صها  التي  والنف�صية 

قد  والداه  كان  كيانه.  زلزل  الب�صعة  الطريقة  بتلك  والده 

انف�صال وهو يف الثانية من عمره. تزوجت اأمه ب�صابط يف 

اجلي�س، وتزوج والده بعدها مرتني وطلقهما معًا، ويقال 

اأنه ظل يحب زوجته الأوىل اأم حامت، وب�صببها رمبا اأدمن 

لأمه،  جده  مع  طفولته  فرتات  اأغلب  حامت  عا�س  اخلمرة. 

كثرياً،  �صافر  جده  واملعرفة.  القراءة  حب  اكت�صب  ومنه 

وعا�س يف مدن بعيدة، قبل اأن يعود وي�صتقر يف املدينة، 

وكانت لديه مكتبة كبرية متنوعة من كتب الرتاث والأدب 

والتاريخ وال�صيا�صة والفل�صفة، وقد اأ�رض على حتفيظ حامت 

الكثري من الق�صائد واملعلقات ال�صعرية، وكثرياً ما كانت 

فقد  والده  اأما  �صعرية.  وم�صاجالت  نقا�صات  بينهما  تدور 

تدهورت اأحواله ب�صبب اإدمانه للخمرة، اإذ اأ�صبح ل يرى اإل 

�صكرانًا، رث الثياب، يتعاطى اأرخ�س اأنواع اخلمور ويرتاد 

اأحد  يد  على  مقتوًل  احل��ال  به  انتهى  اأن  اإىل  اخلرابات، 

رفاقه ال�صكارى اإثر �صجار ن�صب بينهما. كان حامت حينها 

يف ال�صابعة ع�رضة من عمره، وبعدها باأ�صهر داهمته اأوىل 

نوبات ال�رضع التي ظلت مالزمة له!«

ومن بني الق�ص�س التي رواها يل عي�صى ابن خايل وظلت 

رحالتنا  اإح��دى  »يف  اجلح�س:  ق�صة  ذهني  يف  عالقة 

والد  مقتل  بعد  ذلك  وكان  الثانوية،  باملرحلة  الطالبية 

حامت باأ�صهر، اأخذنا نطارد احلمري يف الوديان، وحا�رضنا 

به،  الإم�صاك  نريد  كنا  مرتفعة،  تلة  على  اأبي�س  جح�صا 

ومل يكن اجلح�س يجد مهربًا، وبدا اأنه ا�صت�صلم اأخرياً، غري 

التلة،  اأعلى  من  ورماه  للجح�س  اندفع  الأ�صقياء  اأحد  اأن 

ان�صلخ  ويتلوى..  يتدحرج،  اجلح�س  بينما  ي�صحك  واأخ��ذ 

وحني  ج�صده،  من  متفرقة  اأنحاء  من  الدم  وتنافر  اجللد، 

ا�صتقر يف ال�صفح، اأخذ ينهق، ويئن، ويتوجع، ويبكي، ومل 

وحني  املخيم..  يف  بعيداً  حامت  كان  احل��راك..  على   
َ
يقو

الأنني  ذلك  وي�صدر  بدمائه  م�رضجًا  اجلح�س  وراأى  جاء 

برفق،  واأخذ مي�صح وجهه  انحنى عليه،  املكتوم  املتوجع 

بيديه  اجلح�س  طوق  بكاوؤه،  وا�صتد  ويبكي،  عنقه،  ومي�صد 

وكاأنه يعانقه، واأخذ يبكي، وين�صج.. وت�صنج ج�صده، واأخذ 

�رضع  نوبة  اأ�صابته  الأر���س.  بقدميه  ويرف�س  ينتف�س، 

راأينا  منه  اقرتبنا  اجلح�س..وعندما  ب��اأمل  متاأثراً  ح��ادة 

باأ�صنانه بقوه، والزبد يغطي فمه، ويداه  حامت �صعيد يكز 

احلمار،  عنق  عن  يديه  فك  ا�صتطعنا  وبقوة  متخ�صبتان، 

عن  وي�صاأل  وي�صحو  ينام  حامت  كان  متتاليني  وليومني 

اجلح�س، وكنا نطمئنه يف كل مرة اأنه بخري!«. 

الطلبة احتجاجًا على عدم  التي قام بها  بعد املظاهرات 

املدينة  حديث  �صعيد  حامت  اأ�صبح  النقل  حافالت  توفري 

�صاءت  الفرتة  تلك  ويف  خ��ايل-  اب��ن  عي�صى  ق��ال  -كما 

كثرياً،  اجلي�س  يف  ال�صابط  اأمه  زوج  وبني  بينه  العالقة 

ورمبا تلقى ال�صابط بع�س التاأنيب على �صلوك ابن زوجته 

حامت  �صافر  بعام  بعدها  الوظيفي.  م�صتقبله  على  فخ�صي 

للعمل يف العا�صمة، وانقطعت اأخباره لعدة �صنوات، ويقال 

اأنه تنقل يف عدة وظائف مبوؤ�ص�صات حكومية، ثم تواردت 

الأنباء عن اعتقاله بعد خروجه يف مظاهرة لوحده �صباح 

يف  لوحده  مي�صي  كان  العا�صمة.  و�صط  يف  اخلمي�س  يوم 

كتب  كبرية  لفتة  حاماًل  املدينة  و�صط  الرئي�صي  ال�صارع 

عليها »نطالب بالدميقراطية واحلرية والعدالة وامل�صاواة 

لكل اأبناء ال�صعب«، البع�س كان مير ب�صيارته وينظر اإليه 

متعجبًا، وعدد من املارة اأوقف �صيارته واأخذ يتابعه من 

كانوا  ما  النا�س  ترك  املركزي  ال�صوق  دخل  وحني  بعيد، 

مبهوتني،  الالفتة  وي��ق��راأون  اإليه  ينظرون  واأخ��ذوا  فيه 

م�صدومني، م�صعوقني، ول ي�صتطيعون ا�صتيعاب ما يحدث 

التي  ال�رضطة!. هذه املظاهرة  اعتقاله من قبل  اأن مت  اإىل 

اأنهم  ويقال  الأمن،  اأجهزة  اأربكت  واحد  �صخ�س  بها  قام 

تقليدها.  على  الكثريين  ت�صجع  قد  خطرية  بادرة  راأوه��ا 

وت�رضبت الأنباء اأن حامت �صعيد اأ�صيب بعد اعتقاله بنوبة 

�رضع حادة مت نقله على اإثرها اإىل امل�صت�صفى، وبعد اأيام 

النف�صية،  بالأمرا�س  اخلا�س  امل�صت�صفى  اإىل  حتويله  مت 

وال�صجن  امل�صت�صفى  بني  نقله  يتم  ال�صنوات  هذه  وطوال 

دون حماكمة. 

يف  تتداعى  كانت  �صعيد  حامت  حول  التفا�صيل  هذه  كل 

ذهني ب�رضعة يف تلك اللحظات.. واإذ ب�صوته يقطع ال�صمت 

238نزوى العدد 72 / اكتوبر 2012 

ن�صو�س.. ن�صو�س.. ن�صو�س 

 s  s s



الطويل:

- من اأخربك بق�صة املظاهرة.

- هذه احلكاية مازال الكثريون يرددونها.

- يقولون عني جمنون؟!

- البع�س نعم، والبع�س الآخر يتحدث باإعجاب �صديد.

ل�صبب ل  لكنني  ابن خايل  اأحدثه عن عي�صى  اأن  اأود  كنت 

اأخربته عن اعجابي به  اآتي على ذكره!  األ  اأفهمه ف�صلت 

عنه..  الكثريون  رواها  التي  الكثرية  الق�ص�س  خالل  من 

�صاد ال�صمت بيننا للحظات، وتخللته كحات متتالية من 

الرجل امل�صن، اأما ال�صاب فكان ينظر اإلينا فاغراً فمه قلياًل، 

قال حامت ب�صوت متعب:

املر�صى  م�صت�صفى  م��ن  اأخ��روج��وين  ال��ي��وم  �صباح   -

اأعاين موؤخراً من نوبة �رضع حادة. هذه  النف�صيني، كنت 

الليلة  هذه  هنا  اأح�رضوين  هناك.  اإىل  اأذهب  مرة  �صاد�س 

املركزي... ال�صجن  اإىل  اأخرى  مرة  غداً  يعيدونني  ريثما 

�صمت كاأنه يتاأمل واأ�صاف:

اأن اأكون يف امل�صت�صفى. املر�صى النف�صيون  - اأحب كثرياً 

هم اأطفال العامل، لي�س مثلهم اأحد يف الرباءة، ول يجاريهم 

اأحد يف املكر! اإنهم يفهمون ما يرمي اإليه الأطباء، لكنهم 

غبائهم.  من  �رضاً  وي�صحكون  عليهم،  يتحايلون  اأحيانًا 

الأطباء هم املر�صى احلقيقيون، �صدقني. واإل قل يل ملاذا 

ينفق اإن�صان �صنوات من عمره لدرا�صة الطب النف�صي؟! هل 

لإنقاذ الب�رضية املعذَّبة؟! اإنه حتمًا يبحث عن عالج لعلله 

اإل  هي  ما  النف�صي  للطب  ودرا�صته  ال�صخ�صية،  النف�صية 

غطاء لإخفاء رغبته يف البحث عن عالج ملعاناته!

�صحكت لفكرته الغريبة..كنت اأود اأن اأحتدث، لكني �صعرت 

اأن لديه املزيد ليقوله.. قال بعد فرتة �صمت: 

- اأتعرف اأنا ل اأ�صعر برغبة كبرية يف اخلروج من ال�صجن، 

اأحيانًا اأفكر باأن احلياة يف اخلارج لتطاق!

- اأمل تعد حتلم باحلرية والعدالة والدميقراطية؟

- ل اأدري. اأحيانًا اأظن باأنني مل اأخرج يف تلك املظاهرة 

اإل لأهرب من و�صع  املجنونة رافعًا تلك الالفتة لوحدي 

التاأقلم  اأ�صتطع  مل  النهيار.  �صفى  على  كنت  حاد..  نف�صي 

مع الوظيفة، كما اأن اأ�صياء كثرية كانت تعذبني.. الن�صاط 

 وامل�صاكل ال�صخ�صية..
ْ

ب
َ
ال�صيا�صي اأحيانًا تنفي�س عن الُكر

عندما ل تطيق نف�صك ماذا تفعل اإذا مل ت�صغل نف�صك ب�صيء 

اأكرب منك، كالعمل من اأجل املجتمع، الوطن، الأمة ؟ اإما اأن 

تدمن اخلمرة وينتهي بك احلال مقتوًل مثل اأبي، اأو توؤخذ 

اإىل ال�صجن اأو م�صت�صفى الأمرا�س النف�صية!

�صمت كاأنه ي�صغط على جرح ما كي ل ينفجر.. ثم اأ�صاف 

ب�صوت جمروح متاأمل:

التي  الكلمات  معاين  يف  اأفكر  مل  يومها  اأن��ا  اأتعرف   -

النتحار..  اأو  للهروب  حماولة  كانت  الالفتة!  يف  كتبتها 

بتلك  اأبي  ملقتل  لالنتقام  طريقة  كانت  اأنها  اأظن  اأحيانًا 

لزوج  اأريد توجيه �صفعة  اأو رمبا كنت  الوح�صية  الطريقة 

اأمي ال�صابط !

املمر  من  اإلينا  ي�صل  الذي  اخلفيف  ال�صوء  عرب  لحظت 

النفعال،  من  تختلجان  كانتا  �صفتيه  اأن  الزنزانة  خارج 

اأن  قلت حماوًل  اأخرى،  نوبة �رضع  ي�صقط يف  اأن  خ�صيت 

اأغري املو�صوع، اأو رمبا لأبحث عن تاأييد ملا اأفكر فيه:

- اأنتم كجيل كانت لديكم م�صاحة اأكرب، ال�صلطة ال�صيا�صية 

مل تكن قد اأحكمت قب�صتها على كل �صيء، على الأقل كانت 

هنالك اأفكار وتيارات تعرب عن توجهات �صيا�صية خمتلفة 

الأر���س  وجدنا  وعينا  تفتح  عندما  �رضية،  كانت  واإن 

نعد  ومل  املختلفة،  الأفكار  منابع  كل  جتفيف  مت  ياب�صة، 

عن  واحلديث  الوطنية  والأغ��اين  الأنا�صيد  �صوى  ن�صمع 

املنجزات العظيمة التي حتققت..ت�صور مل يعد هنالك الآن 

جمال للكتابة يف ال�صوؤون ال�صيا�صية املحلية، رمبا املجال 

الوحيد هو اأن تكتب يف الريا�صة اأو املنوعات.

قراأ  وك��اأن��ه  تب�صم  ثم  ي��راين،  ل  وك��اأن��ه  طوياًل  اإيّل  نظر 

هواج�صي الداخلية:

- هل تخ�صى اأن يكون م�صريك مثل م�صريي؟ 

واأ�صاف كاأنه ل ينتظر اإجابة لهذا ال�صوؤال:

- اأحيانًا اأفكر ما الذي �صاأفعله لو خرجت من ال�صجن بعد 

احلرية عبء!.  �صاأعمل؟  ماذا  �صاأذهب؟  اأين  ال�صنوات،  هذه 

النف�صية  الأمرا�س  م�صت�صفى  ويف  ال�صجن  يف  الأقل  على 

بعد  كتابًا  اأوؤل��ف  اأن  اأحلم  اأحيانًا  وج��ودك!  �صبب  تعرف 

�رضاحي؟..  �صيطلقون  اأنهم  تظن  ال�صجن..هل  من  خروجي 

ل يهم.. �صاأوؤلف كتابًا اأ�صميه »تاأمالت �صجني« لن اأحتدث 

عن ال�صيا�صة، ال�صيا�صة تاأثريها حمدود... لدي اأفكار خطرة 

كونتها اأثناء وجودي يف ال�صجن!

نظر اإيلَّ بتاأمل عميق ثم قال ب�صوت عميق واثق:

- يبدو يل اأنك مل حترث تربتك جيداً حتى الآن. اإذا اأردت 

لك  تكون  اأن  تفكر،  اأن  عليك  بكتاباتك  املجتمع  تغري  اأن 

البيت  يف  تعلمته  ما  ترديد  عن  كف  اخلا�صة،  اأفكارك 

واملدر�صة وما تقراأه يف الكتب. عليك اأن تعيد التفكري يف 
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كل �صيء. ال�صجن مكان مثايل للتفكري، لأنه مينحك الوحدة 

ل�صاعات واأيام طويلة، ولبد اأن تفكر وتعيد التفكري يف كل 

متامًا،  خمتلف  ب�صكل  للحياة  تنظر  �صتبداأ  وحينها  �صيء، 

لكن ال�صجن ليوم واحد ليكفي. ا�صمع عليك اأن حتر�س يف 

املرة القادمة على اأن ي�صجنونك �صنة اأو �صنتني..

عني..  رغمًا  و�صحكت   .. عالرٍ ب�صوت  يقهقه  واأخذ  �صحك 

و�صحك ال�صاب الذي يبدو اأنه كان من�صتًا حلوارنا وقال: 

ال�صجن«. وكح  النا�س يف  اأف�صل  الرجال..  »ال�صجن ي�صنع 

الرجل امل�صن وهز راأ�صه كاأنه يوؤكد على الكالم، لكن ال�صاب 

الكالم..  بهذا  حم�صوب  ما  »اأنت  اإليه:  يلتفت  وهو  اأ�صاف 

اأنت تظن نف�صك من اأف�صل النا�س؟ �صدق ما ت�صتحي على 

وجهك. اأح�صن لك تتوب. روح احلج. رجل يف الدنيا ورجل 

وبعدها  م�صكينة  فقرية،  اإم��راأة  ت�رضق  وبعدك  القرب  يف 

اإذا  الأغنياء  النا�س  اأ�رضق  احلرامي..  يا  الظامل  يا  عمياء!. 

كنت �صدق حمرتم!«.

�صعيد  نام اجلميع، حدثني حامت  اأن  وبعد  الليلة،  تلك  يف 

اأفكاره اخلطرية! وعن حكايات امل�صاجني  الكثري من  عن 

واأحداث  كثرية  بذكريات  يل  وباح  النف�صيني،  واملر�صى 

مقتل  عن  مب��رارة  كثرياً  حتدث  نف�صه..  يف  اآثارها  تركت 

حني  بعيد  زم��ن  منذ  ميتًا  وال��ده  اعترب  اأن��ه  ق��ال  وال��ده، 

رث  ال�صوارع  يف  يرتنح  واأ�صبح  اخلمرة،  واأدم��ن  تركه 

ر يف داخله 
َّ
الثياب، ولكن موته بتلك الطريقة الفاجعة فج

اإىل والده  اأنه ينظر  الأمل والأحزان، لكنه قال  طوفان من 

ذاته  تدمري  يريد  اأحد  »ل  ظروفه  �صحية  باعتباره  الآن 

باختياره، عندما تفهمت اأبي وعذرته �صعرت اأين ت�صاحلت 

مع اأ�صياء كثرية داخل نف�صي« حتدث اأي�صًا عن زوج اأمه، 

وكيف طرده من املنزل بعد املظاهرة التي حر�س عليها 

طلبة املدر�صة، ومن بني ما قاله واأثار اهتمامي«اأت�صدق، 

اأن  اإن�صان  كل  حق  من  مني،  موقفه  اأتفهم  الآن  اأ�صبحت 

يدافع عن م�صتقبله الوظيفي، ملاذا على اجلميع اأن يوؤيدنا 

يف كل قناعاتنا واأفكارنا؟« ويف اآخر الليل وقبل اأن ننام 

اأ�صمعني بع�س ق�صائده الغزلية القدمية..مننا قبيل الفجر. 

كنا  البع�س.  بع�صنا  اإىل  احلديث  حتا�صينا  ال�صباح  ويف 

ل  اأن  القا�صي،  ال��وداع  نخ�صى  كاأننا  واجمني،  �صامتني، 

و�صديد  فاجعًا،  اإح�صا�صًا  ذلك  اأخرى! كان  مرة  اأبداً  نلتقي 

ال�صاب  كان  موؤملة..  حادة،  متر  كانت  اللحظات  الق�صوة، 

يف  يعبث  امل�صن  والرجل  مفهومة،  غري  بكلمات  يغمغم 

�صامتني  وح��امت  واأن��ا  ما،  �صيء  عن  يبحث  كاأنه  كي�س 

كاأحجار الوادي ال�صماء!

وعلى  ال�صاب  على  �صلمت  للخروج  احلر�س  ناداين  عندما   

الرجل امل�صن اللذين وقفا لوداعي، كان حامت جال�صًا على 

الأر�س ينظر للجهة الأخرى، وعندما اقرتبت قال يل »مع 

مددت  وجهي،  اإىل  لينظر  راأ�صه  يرفع  اأن  دون  ال�صالمة« 

يدي اإليه فوقف و�صافحني، جذبته وعانقته، ومل اأ�صتطع 

 بقوة بقب�صتي يديه وقال: 
َّ
اأن اأقاوم الدموع، �صد على كتفي

له  الأول.« قلت  ن�صخة من كتابك  تر�صل يل  اأن  تن�صى  »ل 

»�صاأفعل، واأنا �صاأنتظر منك م�صودة كتاب )تاأمالت �صجني( 

ابت�صم بتوا�صع حزين، و�صيء من الأمل الغائم.

خرجت من الزنزانة. لكنني واأنا اأغادر وقبل اأن اأغيب يف 

�صعيد،  حامت  على  الأخ��رية  النظرة  األقي  كي  التفت  املمر 

عينيه،  يف  تتالألأ  الدموع  من  وبحرية  اإيل  ينظر  وراأيته 

األ  حر�صت  دموعًا  كفي  بظاهر  وم�صحت  امل�صي  وا�صلت 

يراها احلار�س الذي قادين للخارج.

اأ�صعر  كنت  املنزل،  من  خرجت  ع�رضاً  الرابعة  ال�صاعة  يف 

لالأبد.  روحي  يف  انطبعت  ال�صجن  غرفة  وكاأن  بالختناق، 

حويل  ما  كل  اإىل  اأنظر  ب�صيارتي،  املدينة  اأرج��اء  يف  طفت 

وكاأنني ل اأراه، كانت روحي يف ال�صجن، وكنت اأ�صمع �صوت 

حامت يرتدد �صداه يف داخلي، كاأننا نوا�صل حديثنا بالأم�س!

اأوقفت �صيارتي عند �صفح اجلبل املطل على و�صط املدينة 

القمة، جل�صت  �صفح اجلبل نحو  وت�صلقت  الغرب،  من جهة 

عند احلافة، وتركت رجلي تتدليان يف الهواء، واأخذت اأنظر 

الإنارة،  واأعمدة  املنازل،  اأ�صواء  اأعلى..  من  املدينة  اإىل 

القانية  الغروب  بحمرة  اختلطت  التي  املركبات  واأ�صواء 

جعلت كل �صيء يبدو �صاحبًا، وهزياًل، ويبعث على ال�صقم..

يف  احلزين..وخطر  احلامل  حامت  وجه  تفا�صيل  ا�صتعدت 

القدمية  ب�صيارته  ذاهبًا  تذكرته  عي�صى،  خايل  ابن  ذهني 

يقول-  -كما  الوظيفية  الأع��ب��اء  يف  غارقًا  عمله،  اإىل 

وتوفري لقمة العي�س لأبنائه، وكيف اأنه مل يعد يهتم الآن 

�صوى مبتابعة مباريات كرة القدم! 

واأت�صاءل:  اأعلى  من  للمدينة  الرحب  للف�صاء  اأنظر  اأخذت 

�صعيد  مثل حامت  ل�صخ�صيات  الف�صاء  هذا  يت�صع  ترى هل 

املكان  هو  النف�صية  الأمرا�س  وم�صت�صفى  ال�صجن  اأن  اأم 

واأخذت  اأ�صياء كثرية وخطرية..  لها؟! وفكرت يف  الأرحب 

يل  يبت�صم  واحلزينة  احلاملة  بنظراته  حامت  وجه  اأتخيل 

اأبعد يف  اأذهب  اأن  بتوا�صع وحمبة، وكاأنه ي�صجعني على 

التفكري واحللم! 
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بهلـــوان

كاتب وروائي من املغرب 

مبارك ربيع

انتظام  بغري  ملتوية  دائ��ري��ة  �صبه  خ��ط  انحناءة 

اخلد  منطقة  من  جزءاً  �صاملة  الي�رضى،  العني  حول 

الثخني،  الأبي�س اخلال�س بال�صابغ  ل كلها، لونها 

اأ�صود،  ظل  �صبه  العني  ناظر  حول  نف�صه  بال�صابغ 

ول�صق،  ب�صابغ  مكربة  نابتة  الأ�صفار  منه  تربز 

اأحمر بلون دموي طبيعي،  هكذا يبدو امل�صهد: بوؤبوؤ 

يغذي بروزه خليط ما حوله من �صوابغ لون، البوؤبوؤ 

الأحمر مرعب بالطبيعة، ُفالن عينه حمراء، معناها 

�صيء،  على  والعزم  بل  املرا�س،  و�صعوبة  ال�رضا�صة 

التكتم العازم على �رض... الطريق �صبه �صيار، واملقطع 

على  قروية  �صبه  لتجمعات  متباعدة  م�صافات  بني 

ي�صاء  ل  ي�صاء، وكيف  ا�صرتاحة ملن  اجلادة، موقف 

ما  اأزي��ز  من  اإل  قاحل  قفر  يف  م�صافات  يقطع  من 

يتحرك على جانبي الطريق يف اجتاهني متعاك�صني 

النخيل  ال�صقيفة من �صعف  من ثقيل وخفيف؟ تبدو 

وما �صابه من ق�س، اإل اأنها تهب الظل ملن ي�صاء يف 

ماء  قنينات  تي�رض،  مبا  رمق  �صد  اأو  لرت��واء  وقفة 

حر  و�صط  ح��ارة  �صاي  كوؤو�س  ب��اردة،  وم�رضوبات 

البارد، على قيا�س  للحرارة عك�س  اإنه خمفف  يقال 

العالج بالكي اأو داوين بالتي هي... ول يدفع ال�رض 

متوقف  بني  ما  امل�صافرون  املارة  مثله...  �رض  اإل 

حل  بني  ما  م�صتمرة  حركة  يف  لتوه،  ومغادر  لتوه 

وترحال باملوقع، بع�س �صبية يتنقلون بخفة ودربة 

اإىل ما ي�صبه طاولت  بالطلبات، ما بني املقتعدين 

القيظ  اأكلها  عيون  تي�رض،  وكيفما  والواقفني حيثما 

وم�صام ل ت�صعف بتنف�س مريح، هدوء كيانات لهثة 

واأخرى  تهدر  عربات  ممانعة،  ن�صمات  عزيز  تن�صد 

يغلب  الدرجات  متفاوتة  واأ�صكال  باأحجام  تهمد 

من اأعمال يو�صف الرواحي- ُعمان



عليها طابع البلى، حافالت، �صاحنات �صلع وب�صائع، 

ناقالت جتهيزات وموؤن، عربات خ�صو�صية لأفراد 

اأمام  انتظام  بغري  تي�رض  ما  حيث  تقف  وعائالت 

املوقع ي�صملها جميعًا ك�صاء الغبار، طريق مت�صحر 

اأ�صبه بفالة، كل ما فيه لهث بفعل قيظ وم�صافة... 

ال�صبية يتنقلون باملطلوبات اإىل اأ�صحابها، ومنهم 

الثخني  �صاحبه  حيث  املحل  بوؤرة  حول  امللتفون 

الطلبات  مزود  قرب  ح�صاباته،  �صندوق  اإىل  القاعد 

من مربد و�صاخن ماأكول وم�رضوب...

تتوقف عجلة موتو�صيكل، يوافق و�صولها فرتة همود 

قابلة لالنتقا�س بحركة وافد اأو مغادر من عربات، 

غرغرة املوتو�صيكل ميتلك �صوت حمركها املتقطع 

املبحوح ف�صاء الهدير الهامد، تدار باجتاهها اأعناق 

الذي  كراكبها  له��ث  �صوتها  انتباه،  بال  ووج��وه 

مقتعداً  وامتطاء  وقفة  يف  ي�صرية،  غري  لربهة  يظل 

املقود  على  ي��داه  ق�صري،  مكتنز  بهيكل  �رضجها 

الوقفة،  تدعمان  الأر���س  على  القدمني  و�صفحتا 

رى لعينيه لون ول 
ُ
ي ينظر حوله يف تطلع بارد، ل 

لنظرته، يقول اأحدهم جميبًا عن ت�صاوؤل وم�صرياً اإىل 

فوق  ال�صخ�س  حلزام  املر�صع  الر�صا�س  خرطو�س 

لبا�صه البلدي والبندقية الزوجية على كتفيه، فاغرة 

فوهتيها باجتاه ال�صماء: هذا طالب ثاأر اأو مطلوب... 

ال�صواد،  احلاجبان مغلظان باأثخن ثقيل لون فاحم 

ثخانة،  اأقل  مت�صل  بيا�س  خط  بحافتيهما  يحيط 

طرف  اأق�صى  اإىل  ميني  طرف  اأق�صى  من  ي�صملهما 

ي�صار، منحنيًا بالتواءة خفيفة ت�صي مبفرق احلاجبني 

مفرتقني،  غري  داما  ما  الأ�صح،  على  مبو�صلهما  اأو 

بال  اأ�صفل،  ومن  اأعلى  من  حولهما  دورته  ليوا�صل 

مناظرة  اأ�صفل،  من  اخلفيفة  اللتواءة  �صوى  انقطاع 

وحاجبه  لة 
ْ
كح عينه  اأعلى...  من  ال�صابقة  لأختها 

خروبي كما تقول الأغنية... �صيدي حممد يا مرويد 

ع 
ُّ
جتم فتاأمْل  احلاجب  وظيفة  ت 

ْ
جرب واإذا  عينيا... 

العرق على اجلبهة وان�صياب �صائله املالح الذي يلهب 

بوؤبوؤ العني، لول وظيفة احلاجب املانع، اأما عندما 

ل  خفيفة،  ماهر  غمزة  العني  بطرف  حل�صناء  تغمز 

يغطي  فاحلاجب  الفا�صحة،  العري�صة  الثقيلة  تلك 

النظرة  عرب  املغري  الوله  لر�صالة  ويتيح  الإمي��اءة 

الالحمة، ظال مينحها اأمانًا ويزيدها انقداحًا...   

انحناء خط مغلق كمرثي ال�صكل حول العني اليمنى 

ي�صمل اخلد واأ�صفله، على نحو يجعل ا�صتدقاق الراأ�س 

للبقعة  الثقيل  ال�صابغ  الذقن،  حتت  يغيب  الكمرثي 

البقعة  منت�صف  يف  �صواد  قو�س  يخرتقه  اأبي�س 

اأ�صفار تقريبًا، ل يربزها  الكمرثية، والعني هنا بال 

يجعلها  حولها،  املكثف  البيا�س  وتظليل  �صيء، 

كما  )احلمراء(  جارتها  عك�س  كالغائبة  اأو  غائبة 

يراد بق�صد اأو �صدفة، انك�صارة عني جافة بال دمع، 

بع�صهم،  يقول  كما  دائمًا  العني  قبل  تبكي  القلوب 

الدمع ذاته قد يكون ... وقد يكون... اأما القلب الباطن 

فديدنه ال�صدق، قالت يف انك�صار نظرة وهي تبحث 

�صيء  اأي  على  متكئة  ت�صعف،  ل  وداع  عبارة  عن 

ي�صندها، رباه اإنها تتحامل، تو�صك اأن ت�صقط وتكاد 

مماثل  بانك�صار  مثلها  لي�صت�صعر  الدموع،  تخونها 

ه 
ُ
ودموع تكاد بدورها... اإل اأنه يتحامل، ويغادر قلب

ال�صادق يف طريقه ليخفق لغريها، بينما تنظر اإىل 

�صاعتها، يداهمها قرب موعد مع اآخر...

منطقة  ل��ون،  لكل  اأر�صية  اخل��دي��ن  ب��ني  م��ا  بقية 

لمعربة م�صاعدة يف اإبراز ما حولها، دهانها مزيج 

زعفراين  على  اأحمر  يف  اأ�صود  يف  اأبي�س  هوية:  بال 

له  فنانًا،  �صديقًا  يعرف  اإنه  قال  واأدمي��ي...  غامق 

هانئة  كانت  جل�صتهما  الت�صكيل،  يف  ومقام  مكانة 

ملجرد جنوى واإينا�س، جمرد اثنني �صديقني األيفني، 

يحدث  هكذا  و�رضاب،  هناء  حلظة  لنف�صيهما  �صنعا 

بدون امراأة بينهما كما قد يقت�صي املقام اأو يتبادر 

للذهن، مع اأن املراأة اأو ن�صاء العامل كلهن حا�رضات 

يف احلديث، ل يجتمع رجالن اإل واملراأة حديثهما... 

احلديث  يعرب  مفهوم !؟  والرجل...  اإل  امراتان  ول 
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بينهما من قارة يف املراأة اإىل اأخرى وغري املراأة... 

ليقوم ال�صديق الفنان �صاحبًا وراءه �صديقه باجتاه 

�صتائر  ال�صديق  نزل 
ُ
ي امراأة؟  �صيئًا...  يريه  ال�رضفة، 

اأو �رضي  للغاية  اإذن �رضي  الثخينة... م�صهد  ال�رضفة 

بالكامل؟ ياأخذ ال�صديق قطعة قما�س بي�صاء يثبتها 

على اجلدار... عر�س �رضيط فيديو فا�صح؟ ي�صعى اإىل 

ركن يجلب قوارير واأحقاقًا وري�صات ... اآه  لعلها...؟ 

طفاأ النور، يلف الظالم، حركة متالأ الف�صاء، �صيء 
ُ
ي

خ�صخ�صة  قعقعة  بع�س  �صوته،  اأو  اجلهد  كرائحة 

وك�صط، هنيهات ف�صل وو�صل، يعاود اجلهد ليعاود 

ارتطام  واأنفا�س احلركة... خ�صخ�صة وك�صط وناأمات 

لني، ب�صطح األني، هنيهات ف�صل وو�صل، ليعاود كل 

ل  النور من جديد...  غمر  ويفاجئ  �صيء من جديد، 

�صابق ظلمة  اإ�صارها من  العني  اأن تفك  �صيءء، قبل 

اإىل طالقة نور... ال�صديق مربقع بالأ�صباغ مبقع... 

فعلها...  اأن��ه  اإىل  ي�صري  واإمن��ا  ي��رد،  ل  لكنه  م��اذا؟ 

تنجلي...  اجل��دار...  على  القما�س  اإىل  ح 
ّ
يلم فعلها... 

معركة اأ�صباغ يف بقاع وخطوط مرتاكبة متقاطعة 

على ف�صاءات ولفراغات بينها، يف غمرة اندها�س 

القما�س  ركن  ينتحي  رقيقة  ري�صة  ال�صديق  ياأخذ 

اأ�صفله، يوقع با�صمه ويوؤرخ، اأغلى لوحة اأجنزها يف 

حياته، ول تزال اإىل اليوم تزين مدخل اإدارة الثقافة 

والفنون...

اأزرق  وفخار،  كربياء  الة 
ّ
حم الأنف  ق�صبة  الأنف، 

فاحت على ا�صتقامة الق�صبة اإىل الأرنبة، واأزرق ليلي 

غامق، ي�صمل احلافتني املائلتني على امتداد اخلدين، 

الق�صبة  بروز  من  يزيد  اأبي�س  رقيق  خط  يحدهما 

الق�صبة،  هذه  ل�صيء  الة 
ّ
حم احلافتني...  وتظليل 

على  العلية  املعقوفة  النقطة  تلك  بالأرنبة  وتنتهي 

الة الدللة احلقيقية لكل موروث، 
ّ
مقام الق�صبة، حم

والدر�س  احلكاية  تقول  اأنفه،  ق�صري  جذع  ما  لأمر 

نقطة  واملكر،  احل��ذق  م�صمون  ملنتهى  الأخالقي 

قمة ل اأعلى منها ول اأبرز يف الوجه بكامله لغاية 

حيوية ووظيفة، قبل اأن يحولوها اإىل معنى... ثمرة 

جتاوزت  التي  كتلك  متامًا  قانية،  حمراء  طماطم 

اإمنا تكون على بع�س �صالبة  اأوان ن�صجها وفات، 

من  �صيء  على  تكون  اأن  يجب  الواقع  يف  واكتناز، 

ف�صاد، لكي تن�صغط مرتكبة على غ�رضوف الأرنبة، 

وتبقى نقطة قمة م�صعة ينخرها الف�صاد، حتت نارية 

اللون الوهاج...

احلرباء  نا�صعًا،  فاقعًا  الأل��وان  كل  لون  الذقن... 

اأح�صن دليل على فاعليته يف كل الأو�صاط والبيئات، 

ل داعي لغم�س الفر�صاة يف هذا بعد ذاك، اأو ذاك بعد 

هذا، فكله �صواء والوظيفة واحدة، ان تتحرك عموديًا 

اأي�صًا  عالمة املوافقة واأفقيا عالمة النفي املوافقة 

املحاباة  ح�صب  وكلها  باخلوامت،  العربة  ودائ��م��ًا، 

وامل�صلحة ب�صبط وقيا�س، الطماع يوؤخذ من حليته 

اأو  فعله  جزاء  النار  اإىل  العبد  جر 
ُ
ي منها  ويقولون 

لفعله، ويف الأثر غري ال�صحيح اأن ما مييز بني اآدم 

اإن  وقيل  اللحية،  هو  بينهما  يقرب  ما  اأو  العنز  عن 

�صخ، وظلت اللحية مكانها حتيل 
ُ
العنز اأ�صله اآدمي م

اإىل الأ�صل...

اأحد  موطن  واآخ��رة،  دنيا  والنار  اجلنة  مدخل  الفم 

الأ�صغرين... قيل للجمل يف عراء حميطه وطبيعته: 

مب وكيف ا�صتطعت اأكل ال�صوك: بالل�صان الرطب قال ! 

ال�صاتر �صفتان ما دامتا مزمومتني: الفم املزموم ما 

تدخله ذبانة، مفتاح اجلحيم ومغالقه، وانظر حولك 

اللحظات،  امتداد  على  هذراً  املهدورة  ال��رثوات  يف 

من  طاقته،  ف��وق  مبا  كل  اخلليوي  ذب��ذب��ات  على 

الأ�صخف مما يقال له  ال�صخيف  الهذر  اأن  كان يقدر 

املرتاكمة  الطائلة  ال��رثوات  هذه  كل  يقابل  ك��الم، 

با�صتمرار دون توقف للحظة واحدة من ليل اأو نهار؟ 

اأين كانت كل هذه الرثوات خمبوءة حتى لدى اأفقر 

لي�صت  الأخ��رية  الفئة  باعتبار  واملت�صولني،  النا�س 

ناري  ناري  ناري  اللون  الب�رض...  اأفقر  بال�رضورة 

حول ال�صفتني، بحا�صية غليظة جتعل منهما بالفعل 
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الغليظة  احلا�صية  بهما  حتيط  قعر،  بال  كهف  باب 

بخط غليظ اأبي�س، رمبا ي�صري اإىل اأن الوظيفة قد ل 

تخلو من طهارة حينًا بعد اآخر، دون اأن يعني ذلك 

اخلازن  وظيفة  يف  الأ�صول  عن  خروجًا  �صيء  يف 

البواب، ويبقى اأحد الأ�صغرين ذاك الرطب املرن اآكل 

ال�صوء  يف  الطبيعي  بلونه  يرتع  اجلملية،  الأ�صواك 

ه 
ُ
طلي ل  مل   ...

ْ
اأو وانغالق،  انفتاح  بني  ما  والعتمة، 

للرطوبة  م�صاد  بال�صق  خلطه  بعد  اأ�صود  بقطران 

امل�صتمرة على الل�صان وحميطه، اإمنا حالك �صواد يف 

قعر مظلم ما بني انفتاح وانغالق، ت�صع فيه وحدها 

من�صارية اأ�صنان بلونها الطبيعي، اإل اأن ي�صاف اإليها 

اخلا�صية  يف  �صابقة  تكون  قد  خ�صي�س،  معدن  ملع 

اللونية... مل ل... واإل...؟ 

اأدم  بني  عري�صة  العري�صة،  ال�صفحة  تلك  اجلبهة 

با�صتقالل  املرء  �صحيفة  تعر�س  وفعاله،  باأعماله 

عن اإرادته من�صورة على ف�صاحة اأو �صيق اجلبهة، لول 

اأنها ل تنطق ول من يح�صن قراءتها، فيحل ال�صمم 

والعمى بالطبيعة، اللون وا�صح ف�صيح يغممه اجلهل 

بال�صفرة واحلرب الفطري ال�رضي، طبقة بيا�س رقيقة 

النا�صية  حا�صية  تربز  اأن  على  الدكنة،  تخالطها 

بخط �صواد رقيق، يحف منابت ال�صعر، يتدىل ملتويًا 

العينية من  البقعة  البداية ملحيط  باآخر خط  يلتقي 

الأخرى  اجلهة  بينما طرف  الأذن من جهة،  ناحية 

بخالف ذلك، اأي بعدم مراعاة التناظرية يف الأبعاد 

واللتواءات، ليقراأ كل �صيء ح�صب هواه...

اإدم��اج  ليبقى  الكمال،  دون  متامه  يف  الآن  الكل 

يف  كل  خمتلفني،  بلونني  ما  م��ادة  من  اأ�صبعني 

اإحدى فتحتي الأنف، دليال على طلب التهوية خارج 

طربو�س  الراأ�س  لتغطية  الهامة  وعلى  الكون،  هذا 

اإمنا  األوان هذا اخلليط،  خمروطي، بف�صاحة كل من 

بال و�صل ول مزج ول تركيب ول وحدة اجتاه، دليال 

هجينة  اأفكار  من  ال�صعر،  قنة  حتت  ميوج  ما  على 

املحيط  حبي�صة  وكلها  فطريتها،  يف  اأ�صيلة  اأو 

والتغطية...

الكل الآن يف متام وكمال، تقول ذلك املراآة نف�صها، 

ول يكاد ينق�س �صيء لتبداأ الفرجة واجلمهور قابلية 

مطلقة للتجمع والهذر، فقط مل�صة خفيفة نازلة بخط 

لون مائي على حافتي الفم، واأخرى بحذاء النظرة، 

قانط؟  عبو�س  اأو  اأبله  ابتهاج  اإىل  الكائن  لي�صري 

ابتهاج اأم عبو�س، عبو�س اأم ابتهاج، بله اأم تيقظ؟ 

بابتهاج،  بال�صتيكي  قناع  حيث  جانبًا  اليد  متتد   

اأم  واآخر بقنوط، ثالث بغ�صب، رابع برجاء... هذا... 

ثم  الوجه،  ملون  على  اأول  قناعًا  اليد  تركب  ذاك؟ 

ببع�س تردد تركب الآخر فوقه واآخر...  
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رائحة  الكبري،  البيت  يف  وحدتها  ح�صري  اختارت   

الطني تختلط مع عبق زيت الورد حيث جتل�س عند ظل 

النخلة العجفاء مت�صط �صعرها الهامد مفجوع البيا�س 

غادره جنون ال�صباب . ل اأذكر املقطع الأخري من تلك 

الأهزوجة ال�صعبية التي ترددها عن زمن الغو�س ول 

اأ�صمع �صخب الع�صافري فوق  .. مل هي �صامتة الآن ؟ 

اللحظات،  هذه  احلنون  �صوتها  ويغيب  النخلة  �صعف 

�صكون  اإنه  الأم��ر  يف  عجب  ل   ! جدتي  عجيب  اأمرها 

اأحبته،  الذي  الرجل  خ�صارة  و�صواد  والفقدان  احلزن 

رحمك اهلل يا جدي . خم�صة اأ�صهر ول زال جرحك طريًا 

ماثاًل  خيالك  زال  ول  اأ�صهر  خم�صة  اإح�صا�صها،  ي�صكن 

يزورها يف  اأن جدي  دائمًا ما حتدثني  اأحالمها،  يف 

ي�صاألها   .. خميف  �صوؤال  م�صمعها  على  وي��ردد  البيت 

ق، ملاذا ل تاأتني ؟! ويف كل خامتة حلم ميد 
ّ
زر

ُ
بوجه م

يديه وهو يبكي ! 

الطيب،  ال�صبعيني  هذا  على  الفوؤاد  حزن  غري  �صيء  ل 

اإن هي اإل فو�صى حوا�س م�صطربة ينتهكها احللم مع 

و�صو�صة اإبلي�س الرجيم . يف كل مرة كنت اأوا�صيها ول 

 
ّ
علي يف�صد  ما  فاأكرث  بكالمي،  تقتنع  كانت  اإن  اأدري 

ي�صتح�رض  الذي  املخيف  احللم  ذلك  تكرر  اأن  الزيارة 

�صرية املوت . 

مت�صط �صعرها يف �صمت والبيت �صبه مهجور وهي ل 

تعرف بوجودي، كنت اأمللم عباءتي اأرفعها عن تراب 

على  اأ�صورها  اجلوال  هاتفي  مييني  ويف  »احلو�س« 

اأمري حينما  غفلة . لكن هناك من ا�صطادين وك�صف 

باغتني �صوت جارة جدتي و�صديقتها وهي ت�صتف�رض 

.. ) حورية ماذا تفعلني ( ؟ فوقعت يف م�صيدة الإحراج، 

التفتت جدتي اإيّل ثم عادت مت�صط �صعرها وكاأن �صيئًا 
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مل يكن ! خفت اأن تكون قد خا�صمتني اأنا اأي�صًا ب�صبب 

ت منذ وفاة 
َ
اخلالف النا�صئ مع اأمي وعلى اإثره انقطع

جدي . 

اأهمية  وتكراراً عن  اأبي مراراً  اأمي قد حذرت  اأن  اأذكر 

الحتياط يف م�صاألة الرتكة، فالبيت كبري ولكن اأربعة 

وح��رارة  �صعبة  الق�صمة  يجعل  ن�صاء  وث��الث  رج��ال 

اللحم  املنا�صب ت�صمن  بالوقت  الهجوم  املناف�صة يف 

وال�صحم ملن يبادر بالأ�صبقية ! اأبي ما كان راغبًا بكل 

، ومبا اأن اأمه »جدتي«  هذا الطحن يف �صبيل متاعرٍ زائلرٍ

ويوؤجل  مثواها  يكرم  اأن  ف�صل  البيت،  يف  وحيدة 

مو�صوع الرتكة تفاديًا لنار امل�صاكل وانت�صار دخانها 

و�صط العائلة . 

من  اأخ��اف  اليوم  لكني  الكبار،  مب�صاكل  يل  �صاأن  ل 

.. جدتي التي تنوء باأحمالها من تعب العمر  �صمتها 

وم�صاكل الأبناء والبنات، بدت يل وحيدة عند تنورها 

اأرغفة قلقها يف ا�صرتاحة النهار حيث  الدنيوي تخبز 

البيت،  رائحة هذا  اإىل  اأحد يحن  ما عاد   . ت�صرتيح  ل 

جدتي  فح�صمت  النزاعات  وتفجرت  امل�صاكل  ن�صبت 

وهي  الرتكة  على  املت�صارع  �رضاخهم  اليوم  ذاك 

وجهها  احتقن  كيف  راأي��ت  غ�صب،  حلظة  يف  حتلف 

الطيب بالإحباط واخليبة، هي كلمة واحدة قالتها .. 

ُتعِتبوا هذا  ل  اأموت،  �صيبقى على حاله حتى  »البيت 

ل  اأخرجوا  املري�صة،  نفو�صكم  تنظفوا  اأن  قبل  البيت 

بارك اهلل فيكم » . وطردتهم جميعًا يومها، نعم اأتذكر .

�صوؤالها  وك��ررت  �صهومي  من  جدتي  جارة  اأيقظتني 

امراأة ف�صولية حقًا،   . الوقت  يل عن تواجدي يف هذا 

ت�صاأل عن ما ل يخ�صها، اأو�صحت لها اأين جئت لزيارة 

اجل��ارة  ه��ذه  فخرجت  قلت.  هكذا  بع�صبية  جدتي، 

هي  ها   . وجدتي  اأنا  وبقيت  منزعجة  وهي  الرثثارة 

ثانيًة يف هدوء الظل مت�صط �صعرها غري عابئة ب�صيء 

. اقرتبت منها وقبلت راأ�صها،  الدنيا  من �صجيج هذه 

بي  اَفرت 
َ
و�ص اأكرث  وامتدت  الورد  زيت  رائحة  فا�صت 

بعيداً اإىل طفولة �صقية كنت قد .. 

اأتذكر .. نف�س الرائحة وهي كانت هنا يف ذات املكان 

اأعبث  العينني  �صقية  واأنا  �صعرها  مت�صط  حتب،  الذي 

يف  و�صبت  قربها  اإىل  للجلو�س  دعتني   . باأغرا�صها 

العطري  الزيت  ذاك  من  �صيئا  الي�رضى  يدها  راح��ة 

يف  �صغريتني  ظفريتني  �صكل  على  �صعري  و�رضحت 

تاألقهما وهي تقبلني بحنان .

تهلل وجهها فرحًا ملا راأتني، اأح�صب اأنها عندما جئت 

اإىل البيت مل تدركني حوا�صها كما يجب، اأخذتني اإىل 

ح�صنها الدافئ وهي تقول :

اأمك  اهلل،  �صاء  ما  ام��راأة،  اأ�صبحت  حورية،  ابنتي   -

متنعك من زيارتي ه��ه ؟ اهلل ي�صاحمها. النا�س ترك�س 

وراء الدنيا، اأبوك كيف حاله ؟

فقلت لها باأين مللت كرثة امل�صاكل ب�صبب ن�صيب الكل 

الو�صع  اإ�صعال  يف  اأرغب  مل   . الكبري  البيت  تركة  يف 

اأكرث مما هو عليه، عمي الأكرب يهدد برفع ق�صية حجز 

على البيت ويتهدد بالوقوف �صد جدتي يف املحكمة !!

اأن  اأمتنى  وكم  اأحب جدتي  اأفعلها،  اأن  ل ميكن طبعًا 

هدوءه  اإىل  الكبري  البيت  ويعود  امل�صاكل  هذه  تزول 

الذي كان .

�صيئًا،  تقول  اأن  تريد  وكاأنها  �صعري  مت�صح  راأيتها 

فانتظرتها حتى �صاألتني ..

- تتحنني حورية ؟

ت�صبغه  الفاحم  الأ�صود  �صعري  معقولة،  الفكرة  بدت 

فوافقت  رائ��ع��ًا،  �صيكون  م��رة،  لأول  احل��ن��اء  حمرة 

و�صلمتها فرحتي و�صبابي الع�رضيني امل�صتاق للتجربة 

الآن، اأريد �صحر هذه احلناء ولتاأخذين جدتي اإىل �صيءرٍ 

من اأ�صيائها القدمية .

معدنية  طا�صة  القدمي،  �صندوقها  من  خرجت  اأ�صياء 

النايلوين  �صطحه  فوق  مطبوع  حناء  كي�س  مزخرفة، 

فتاة هندية جميلة، قنينة ماء ورد . ثم مبهارة عجنت 

مزيج �صحرها وخ�صبت �صعري بحكايات قدمية حتمل 

احلنونة  بكفها  خ�صبته  يعود،  ل  الذي  الأم�س  رائحة 

واأنا اأحدق يف مراآتها العتيقة، �صطحها الف�صي مبقع 

ب�صداأ الأعوام التي �صاخت .

اأي�صًا كنت حتدقني بنف�س املراآة،  اأح�صبك   .. يا جدتي 
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اأنثى جميلة تتزين لرجلها باحلناء والبخور ويطري من 

وحبات  خبز  واأرغفة  واأطفال  وع�صافري  حمام  يدها 

�صكر ومتر ! اأنت�صي بهذه اللم�صات اجلميلة من يدها ول 

اأدري كيف اأوقظتني من غفوتي وانتهت ب�رضعة كما 

بداأت وهي تلف �صعري بقطعة قما�س وتبت�صم .

جعلني  بالفرحة  �صعور  خمتلفة،  املرة  هذه  زيارتي 

اللكرتونية  مبو�صيقاه  ال�صاج  هاتفي  اأجت��اه��ل 

ومكاملاته املوؤجلة الرد .. فجدتي اليوم تدللني وكاأين 

ت  �رضَّ
َ

ل زلت طفلتها كما الأم�س . دخلت املطبخ وح

اأمرية  الغداء، مل تر�س مني م�صاعدتها، وكاأين  وجبة 

هذا  كل  حتبني  جدتي   . الزمردي  ق�رضي  يف  مرفهة 

احلب ! اأاأذكرها الآن ب�صبابها يف يومرٍ ما ؟

وجه  هيئة  ورثت  اأنني  ال�صيق  من  ب�صيء  اأمي  تذكر 

وب�رضة  وعناد  �صذاجة  فيهما  طيبتني  عينني  جدتي، 

خمتفية  و�صفاه  معقوف  ن�صف  واأنف  دهنية  �صفراء 

لتليق بفتاة مقبلة على  »البوتك�س«  قن 
ُ

اإىل ح حتتاج 

الزواج .

وال�صعادة  احليوية  هذه  كل  فيها  بث  عندها  وجودي 

.. كبرية يف ال�صن الوحدة تنه�س عمرها وجتلب عليها 

اأنا  اأمي،  . ل�صت مبالية الآن مبا قد ي�صدر عن  احلزن 

تتناهبه  عامل  و�صط  طيبتها  من  واأت��زود  جدتي  اأزور 

هنا  جدتي   .. والنكران  وامل�صلحة  الق�صوة  خمالب 

التي  بالتناق�صات  ار 
ّ
املو الب�رض  بحر  مثل جزيرة يف 

اأحببت لأتزود من  . �صاآتي كلما  تطغى على حيواتهم 

اخ�رضارها قبل اأن اأ�صاب بيبا�س الروح .

�صفرة  ال�صغرية،  مائدتها  حت�صري  يف  و�صاعدتها 

املجعدة  اأ�صابعها  حاكتها  مزرك�صة،  خ�صو�صية 

وعرقها ذات �صيف .. اهلل، ما اأطيب �صمكاتها املقليات، 

م�صتلقيات فوق بخار الرز الأبي�س، املخلوط بالزبيب 

اأم��ام  ال�صينية  يف  ت�صعه  اأن  قبل  تب�صمل  والهيل، 

وكم  الظهرية  ا�صرتاحة  يف  وتغدينا   . املنتظر  جوعي 

اأكلت   .. الرز وال�صمك  الوقت ونفاد  انده�صت بانق�صاء 

نف�صي حينما  اآكل عادًة، خجلت من  اأكرث مما  ب�صهية 

ال�صمك  اأحل�س طعم  اأ�صابعي يف فمي،  وجدُت تلقائيًا 

وجدتي ت�صاألني .. ل زلت جائعة ؟

طمعي يف ال�صتزادة لي�س اإل، وجبة لذيذة من يد جدتي 

اخل�صو�صية  �صفرتها  عنها  وحملت  �صكرتها  الطيبة، 

»ُغ�صل  اليوم  ن�صيت  اأنها  قالت  وهي  املكان،  ونظفنا 

اجلمعة« ثم غابت عني وراء باب احلمام .

 . ثرثرت مع �صديقتي 
ّ
ات�صلت اإىل اأمي حتى ل تقلق علي

اأكرث  ب�صعري  تختلط  جدتي  حناء  رائحة  عن  اأخربها 

روعة من اأف�صل �صالون يف املدينة، ثرثرت وثرثرت 

. ختمت املكاملة، حل يف  النخلة  واأنا عند  و�صحكت 

واأرتاب من  الهاتف  املكان هدوء كريه، فاأقراأ �صاعة 

اإىل  اأ�رضعت  احلمام،  يف  الوقت  هذا  كل  جدتي  بقاء 

احلجرة اأطل من الباب .. كانت ت�صرتيح على مرقدها 

وم�صبحتها  العينني  مغم�صة  ظهرها  ُت�صند  القطني، 

�صقطت نحو الأر�س .

ُغ�صل  اأداء  من  انتهت  بعدما  نائمة  الآن  اأنها  اأيقنُت 

يوم اجلمعة وال�صالة، فكرة .. الآن �صيكون ت�صويرها 

مل�صاتي  �صاأجرب  واأن��ا  للعمل  جاهز  هاتفي  رائعًا، 

الفنية ال�صقية واأعر�صها ل�صديقاتي، غالبًا ما نتبادل 

مقاطع الفيديو والتعليقات وال�صحكات . وها هي عني 

الكامريا تتجول فوق ت�صاري�س وجه جدتي هادئ غري 

مكرتث بهذا العامل . توقف الت�صوير، توم�س ال�صا�صة 

ب�صورة اأبي ..

- اأهاًل اأهاًل اأبي، نعم اليوم اأنا يف �صيافة جدتي، تريد 

احلبوبة،  ابنتك  اإىل  ت�صتق  مل  اأنك  يعني   . تكلمها  اأن 

ح�صنًا .. �صاأوقظها اأوًل حلظة .

اأمد يدي نحو هدوئها، اأعرف اأين �صاأُف�صد قيلولتها الآن 

ولكني  انزعجت  ولرمبا  جل�صتها  يف  م�صرتيحة  وهي 

خوفًا،  ينقب�س  وقلبي  ثالث  مرتني،  م��رة،  ناديتها 

كحال  ب��اردة  يدها  واأحت�ص�س  م�صبحتها  يف  اأح��دق 

وجهها الطيب �صافر بعيداً يف ملكوترٍ اآخر و ..

التي  القما�صية  القطعة  ت�صقط  مني،  �رضختي  تنفلت 

احلناء هنا عند ج�صدها  رائحة  �صعري، وتتوزع  تلف 

ل زال طاهراً مباء غ�صل اجلمعة، ي�صعد نحو �صماوات 

اهلل .  
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الرخوة..  الأر���س  يدو�س  اأن  قبل  خطوتني  تراجع   

تراب  قب�صة  من  وج��د  وكاأمنا  يبدو  ك��ان  املكان 

قليال،  مرجتفة  ي��د  م��ن  خفيفة  ك���ذرات  ت�صاقطت 

على  كثرية  اأ�صياء  تناثرت  تلك  ال��رتاب  حفنة  ومن 

الختالف  ذلك  كل  ف�صكلت  الوا�صعة  الب�صيطة  رقعة 

هنا  ال�صكان  معها  تاآلف  التي  الأ�صياء  يف  الكبرية 

منذ زمن غاب تقدير عمره احلقيقي، وبعد كل تلك 

ال�صنوات مازالت تلك الذرات تفر�س وجودها ب�صدة 

الفرق  يحدث  ما  هي  ال��واح��دة  ال��ذرة  لي�صت  هنا، 

اأن تكون جمتمعة مع  واإمنا يف احلقيقة كان يجب 

بع�صها البع�س باأعداد كبرية حتى ميكن م�صاهدتها 

عالقة  فيجدونها  بهم،  تلت�صق  كانت  تام،  بو�صوح 

على جدران البيوت، وبني اأوراق الأ�صجار وبالقرب 

من البحر ويف جباه اأبنائهم و�صعورهم وحتى بني 

لأداء  ا�صتعدادا  يتو�صئون  وهم  اأقدامهم  اأ�صابع 

طوال  ي�صمعون  وهم  يتكلم  من  هو  الرتاب  ال�صالة، 

تلك ال�صنوات . 

 يف النهاية كان عليه اأن مير على املكان، كل ذلك 

ما  وهو  يح�رض  جعله  ما  هو  اأمامه  الهائل  الرتاب 

بقى يف اأعماقه الآن . 

لعبهم وم�صريتهم  الأطفال يف  اأن �صياحات   ورغم 

كرائحة  تنت�رض  كانت  التي  املدر�صة  من  ورجوعهم 

اأ�صجار ال�رضي�س يف الهواء اإل اأن �صكونا كان يغ�صى 

املظلم  وامل�صاء  الكربى  الظهرية  اأوقات  يف  املكان 

ل  ال��ذي  املطبق  ال�صمت  �صمة  للمكان  يعطي  مما 

بعد  الرجال  العائدين من  اأقدام  احتكاك  اإل  يك�رضه 

التي  الأغنيات  وكلمات  املجال�س  �صهرات  انتهاء 

داخلهم،  يف  تقبع  التي  الهواج�س  بها  ي��ط��ردون 

البع�س  بع�صها  مع  املت�صابكة  القطط  اأ�صوات  اأو 

الليل  داهمها  التي  الكالب  ونباح  حام،  عراك  يف 

واحلجارة املقذوفة من يدي »م�صلم بن �صالح« دون 

اأن ترجع اإىل اأوكارها بني اأطراف اأ�صجار النخيل يف 

املزارع.

منذ متى خاجلهم �صعور بالتوج�س جتاه كل ما يحيط 

بهم ؟! كان �صعورا يبداأ �صغريا يف نفو�س بع�صهم ثم 

يكرب بتمهل ومن ثم يختفي كما ظهر دون اأن يتخذ 

كل  مع  ولكنه  لالآخرين،  و�صفه  ي�صتطيعون  �صكال 

�صيء كان �صعورا مقلقا ميالأهم بال�صيق، وال�صمت، 

ويف وقتها تخرج عبارة من فم اأحدهم ل يلقي لها 

الآخرون بال وان كانت تظهر يف نفو�صهم جلية يف 

بع�س الليايل 

- متى نخرج من هنا ؟

الرياح  كانت  اإجابة،  اإىل  بحاجة  يكن  مل  ال�صوؤال 

�صداه  يجدوا  اأن  اإىل  اجتاه  كل  يف  وت�صتته  ت��ذروه 

يف  طويلة  لعبة  كانت  اأحدهم،  قلب  يف  اأخرى  مرة 

طرحها  انتظار  ثم  ومن  اأحدهم  من  الأ�صئلة  تلقي 

اآخر ويف وقت ل يتوقعونه فيه  من جديد من وجه 

. كان رهانهم على الوقت كبريا، كان لديهم اعتقاد 

الأمور يف حياتهم  �صيم�صغ كل  الزمان  اأن  يلني  ل 

ويدور بها يف اأعماقه التي ل ي�صلون اإليها ويف �صنة 

�صتكون  �صوائب،  ودون  �صافية  لهم  �صيخرجها  ما 

احللول اأمامهم، قد تكون موؤملة ولكنها ناجعة لأنها 

الإجابة  معنى  من  اخلالية  الأ�صئلة  �صيل  �صتوقف 

و�صتكون في�صال ل يجادل فيه .  

ل  غابر  زم��ن  منذ  املت�صاقطة  ال��رم��ل  حبات  م��ن 

مل  رملية  بقعة  اأر�صهم  و�صط  يف  ظهرت  يعرفونه 

دائما  ي�صعرون  النا�س، كانوا  تطوع من بعد لأقدام 

ينظر  ال�صمال  ومن  كبري،  بتحد  فيهم  حتدق  اأنها 

مطوقا  تام،  ا�صرتخاء  يف  مياهه  مادا  البحر  اإليهم 

تلك احلدود التي اأن�صوا اإليها و�صكنوا بقربها، املنظر 
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حتى  النخيل  اأ�صجار  تتطاول  يريحهم  كان  ال��ذي 

كان  كما  تخيفهم  تكن  مل  بعيد  من  قممها  تظهر 

البحر يفعل يف الأيام التي يهيج فيه ويرتفع موجه 

تكن  ومل  منهم،  البالغ  الرجل  قامة  من  اأط��ول  اإىل 

تتطاول عليهم كحبات الرتاب التي متالأ مع الرياح 

وجوههم وت�صعرهم بالعجز التام اإذا �صاروا فيها يف 

اخل�رضاء  البقعة  هي،  اأما   . احلارقة  الظهرية  وقت 

لهم  اأن  من  فيهم طماأنينة كبرية،  تبعث  كانت  فقد 

اأجداد  لهم  كان  نكره،  لي�صوا  اإليه،  يعودون  اأ�صال 

اأ�صداء قدروا على اأن يغريوا �صكل الأر�س التي رمها 

الزمن دوت تهذيب، وكثريا ما كانوا يحكون بكثري 

من الفخر، اأنه يف ليلة هدر فيها املطر واأيقظ فيها 

ال�صكان  اأجداد  كل  خرج  طويل،  �صبات  من  الوديان 

هنا من بيوت ال�صعف، ورفع كل منهم اإزاره اإىل اأعلى 

ركبته، وع�صوا على �صفاههم وحملوا ف�صائل النخيل 

وزرعوها، بقي كل منهم مم�صكا، بالف�صيلة اخلا�صة 

لها  �صيكتب  التي  للعائلة  نبتة  يغر�س  وكاأنها  به 

باملاء  وقذفت  ال�صماء  هاجت  وكلما  عري�س،  ا�صم 

هدير  �صمعوا  اجل��دب،  �صنني  يف  به  احتفظت  ال��ذي 

الوادي وكاأنه الطوفان الذي �صمعوا به يف حياة اأحد 

الأنبياء، �صمعوا اأ�صواتا تنادي علي بع�صها البع�س 

حتى يثبتوا يف مكانهم، ويزيدوا من تثبيت الف�صيلة، 

وبقي  حتطمت  قد  كانت  بيتهم  اإىل  ع��ادوا  وعندما 

ن�صاوؤهم واأبناوؤهم وموا�صيهم عر�صة للمطر والريح 

كبرية  بابت�صامة  م�صورين  كانوا  ولكنهم  والبحر، 

اأ�صحاب  اأ�صبحوا  اأنهم  بينهم  الأخبار  وتناقلت 

ال���وادي تكون  ي��زرع نخلة يف وج��ه  اأر����س- م��ن 

الأر�س ملك له . 

طالت  املزروعة،  الأر�س  تلك  ظهرت  الف�صائل  من   

الطيور  تلك  غري  خمتلفة  طيور  وجتمعت  الأ�صجار 

الغربان  اأ�صوات  �صمعوا   . البحر  على  يرونها  التي 

لطيور  ال�رضيع  اجلري  و�صاهدوا  هنالك،  اإىل  تنتقل 

اأن  التزاوج  موا�صم  يف  ا�صتطاعوا  كما  »ال�صفرد«، 

يالحظوا احلنو التي تتعامل الع�صافري ال�صغرية بها 

مع البع�س، والأع�صا�س التي بنيت بهمة ذلك احلب 

النخيل  اأ�صجار  اإىل  اأ�صاف  بعدما  و  مكان،  كل  يف 

اأ�صجارا اأخرى كاأ�صجار املاجنو والليمون، والزيتون 

اأ�صبحت  املا�صية  واأع��الف  ال�صغريات  وال�صجريات 

الطيور اأكرث عددا واأكرث ا�صتيطانا لذلك املكان كما 

واأ�صبح اأحدهم قادرا على قطف عذوق النخيل دون 

ول�صيء  بالبحر  مرتبط  قوته  م�صدر  اأن  ي�صعر  اأن 

غريه . 

وظالل  والبحر  الرملية  البقعة  بني  التو�صط  ذل��ك 

اأنها  ت�صعر  كانت  »�صعادة«،  قلب  يرح  مل  الأ�صجار 

حركت  كلما  قلبها  على  يطبق  ما  �صيء  حما�رضة، 

الأ�صجار،  البحر والرمال واهتزت بها فروع  الريح، 

الب�رض،  �صيفنى  عليهم،  متاآمر  �صيء  كل  اأن  ت�صعر 

اأن  عليه  لي�س  خالد،  موجود  لأنها  الأر�س،  وتبقى 

يفنى اأبدا، ذات مرة كادت اأن ت�رضخ لتو�صح للريح 

فقد  البحر  اأن  ت�صورت  منها،  اأكرب  الب�رض  اأن �صوت 

عقله، واأن الرمل يغطيهم و اأن قربا من املاء والرمل 

عادت  ولكنها   . منهم  غفلة  عن  هنا  للنا�س  حفر 

و�صمتت واأدخلت ل�صانها اإىل اأق�صى حلقها . 

تظهر  متعمد  غري  ب�صهو  املحروقة  الأوىل  كاخلبزة 

فاأحال  عليها  هب  لهب  اأي  يعرف  ل  املنطقة،  تلك 

الرمل فيها اإىل ال�صمار الذي يك�صوها الآن، التفا�صري 

يده  اأ�صابع  على  حمود«  »ود  يعددها  التي  ال�صائد 

واحد  عامل  هنالك  لي�س  الواحد،  الأم��ر  على  تزيد 

هكذا  الأر�س  تلك  جعل  ما  هو  الطبيعة  عوامل  من 

كانت  التي  احلارقة  فال�صم�س  عوامل،  اأربعة  واإمنا 

اإل  الباكر ول تغادرها  ال�صباح  ما تطل عليها منذ 

والرتاب يحرق نف�صه بهدوء و�صكون تام، ثم الرياح 

التي كانت تنخل الرمال فتغري الت�صاري�س املعروفة 

ي�صتع�صى  ما  كل  وجتمد  نقله  ا�صتطاعت  ما  وتنقل 

عليها، ويف الأمر الثالث ميد »ود حمود« اأ�صبعه اإىل 

ال�صمال، جهة املياه املاحلة، التي ت�رضبت على مهل 

النابتة  الأ�صجار  وتقتل  حولها  من  الطبقات  لتغري 

مرئي  غري  ما  �صيء  يظهر  الرابع  الأمر  يف  هنالك، 
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ولكنه يرك�س يف داخلهم، يطبع على كل الأ�صياء من 

حولهم عالمات ل تنتهي، العمر، الزمن الذي مي�صي 

دون اأن يكلفهم �صاعة للرد على الأ�صئلة الكثرية التي 

يطرحها . 

لكن ويف هذه الأيام كان ال�صعور ال�صائد اأن امل�صاحة 

اإل  العارية  الأر�س  من  الأطراف  املرتامية  املربعة 

البيوت  زحف  حتت  تتقل�س  اأ�صبحت  الرمال  من 

ال�صاقي(  )اأحمد  طمره  الذي  احلجر  وكاأن  اجلديدة، 

تفقد  اأر�صا  جعلها  قد   - عامني  –قبل  قلبها  يف 

تلك  طوال  به  امتازت  الذي  والتفرد  التوحد  عذرية 

�صيء.  واأي  �صيء  كل  ت�صتقبل  فاأ�صبحت  ال�صنوات 

وال�صعور الذي تبعثه الريح والإن�صان ي�صري يف و�صط 

اأن  عميقا  اإح�صا�صا  كان  فجاأة،  اختفى  الأر�س  تلك 

الرياح تناغي ج�صد ال�صائر عليها، من جهتني، يبداأ 

ذلك ال�صعور من ملم�س الرمال الذي يتحرك متعلقا 

الرمال  حبات  ترتفع  اأن  اإىل  وي�صتمر  بالأقدام  يف 

تغزو  الرياح  اأن  ت�صعر  بعدها  وم��ن  ال�صاقني  اإىل 

خمفية  ذئ��اب  وكاأنها  ت�صبح  حتى  اجل�صد،  جميع 

ترك�س وراءه لوحده . يكاد ال�صائر عليها اأن ي�صقط 

والنخفا�س  الرت��ف��اع  من  ينقلها  خطوة  كل  يف 

الناتئ فيها، ورمبا طارت الرياح يف اأ�صكال دائرية 

م�صحوبا بتداخل اأ�صوات غريبة اآتية من مكان غري 

معروف اإىل اأعلى راأ�صه عندها يتملكه اخلوف، تكون 

اآثار اأقدامه قد حميت، ومل يبق منها غري حفرة كغرز 

ذلك  اأكرث  يده�صه  وما  تختفي  اأن  تلبث  ما  ال�صكني 

التلون يف �صكل الرمال، فيبدو اأحيانا كلون القهوة 

ال�صم�س  األوان  اأخرى  اأوقات  يف  وتخلله  املحروقة، 

التي كانت قريبة من  الرياح  الآن حتى   . والأ�صيل 

حتى  رماله  تقليب  عن  وكفت  منه  ان�صلت  املكان 

تتبعها  ال�صغرية  ال�صحايل  ي�صاهدون  النا�س  اأ�صبح 

اأكرب منها حجما تخرج روؤو�صها من خالل  �صحايل 

ذات  قال  وريبة.اأحدهم  ب�صك  اإليهم  وتنظر  الرمال 

مرة 

- الرمال حتولت اإىل �صحايل . بكرة تكرب وتقتلنا . 

 قدميا كانت هنالك اأ�صجار الأ�صخر والغاف والقرط 

كلب  ول�صان  احلنظل  مثل  ال�صغرية  وال�صجريات 

والأ�صحى والهرم الرطب التي كانت مرعى للما�صية 

التي ت�صاق اإليها من الأحياء القريبة، كانوا ي�رضب 

بها املثل يف الت�صاع وكاأنها ميدان ل�صباق اخليول، 

احلكايات  بع�س  كانت  الأر���س  تلك  ات�صاع  ويف 

تخرج غ�صة و�صهية وخيالية، لأن الب�رض الذي �صاروا 

ان رماله كانت حية وقادرة على  قالوا  دربه  على 

يدفن  اأن  ب�رضط  اآدم  لبني  يعر�س  مر�س  اأي  �صفاء 

دون  م�صتيقظا  يبقى  اأن  اأي��ام  لثالثة  فيها  ج�صده 

اأنها  واأكرث ما كان يثار عنها  النوم  اأن تذوق طعم 

كانت مالعب للجن، اإذ منع القريبون منها اأبناءهم 

الع�صاء  �صالة  بعد  من  عليها  ال�صري  من  واأنف�صهم 

لأن لكل خملوق وقت وذلك الوقت لي�س لهم والبيت 

الواقف هنالك لي�س بيتا ميكنك اأن تعي�س فيه ب�صالم 

تام .

كان  الباهت  الأبي�س  باللون  امل�صبوغ  البيت   

على  يرتبع  الأخ��رى  للبيوت  بالن�صبة  الدليل  هو 

ظل  حتى  يجاوره  اأن  دون  الف�صيحة  املنطقة  تالل 

�صجرة، يقال اأن من بناه كان يحمل يف داخله روح 

بناه  من  اأكرث  لالإغراء  بدافع  بناه  وكاأنه  �صيطان، 

تطالعه  اأ�صبحت  التي  العيون  لأن  ال�صكنى،  بدافع 

العادة  عن  خروجا  واعتربته  بل  �صنوات  واأغفلنه 

اأكرث  اأتت بعدها عيون  الأجيال،  �صارت عليها  التي 

ومالم�صة  اإليه  الدخول  على  قادرة  واأ�صبحت  جراأة 

جدرانه الداخلية، بل والتفكري ببناء م�صابهة له يف 

اأقرب وقت ممكن . من ي�صاهده اأكرث من مرة ينغر�س 

راأ�صه  من  ينف�س  اأن  اأراد  �صاحبه  اأن  اح�صا�س  فيه 

حتا�رض  التي  للروائح  طريقا  يبقي  ول  الب�رض  كل 

الإن�صان يف وجوده يف حميط الب�رض، وامل�رضف على 

احلي من جميع اجلهات يراه كن�صب كبري مو�صوع 

رمال كثرية،  كثبان  الطريق ومن حوله  قاعة  على 

ول ي�صتطيع من يقود �صيارته على الطريق الفرعي 

اأن يتبني غريه  اأ�صبح ي�صق الأحياء ال�صاحلية  الذي 
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اإذا مر يف طريق م�صتقيم دون اأن يلتفت ذات اليمني 

كانوا  احلي  يف  يعي�صون  كانوا  ومن  الي�صار،  وذات 

املرتفعة  الأماكن  متيز  فارقة  كعالمة  ي�صاهدونه 

الذي  امللح  بفعل  جدرانها  تاآكلت  التي  بيوتهم  عن 

كان يغ�صلها كل حلظة ممتدا اإليها كذراع عمالقة من 

اأ�صبحت تك�صف  التي  الرتبة  اإىل  لهم  املقابل  البحر 

لهم عن وجه كالح من �صنوات م�صت، ورغم اأن بيوت 

كانت تبدو من بعيد وكاأنها روؤو�س الب�رض املرتا�صة 

بقرب بع�صها البع�س اأوكاأنها توائم ل يعلو اأحدها 

عن الآخر اإل مبقدار �صغري، ول يختلف الألوان عن 

بع�صها اإل بدرجات غري ملحوظة اإل اأنها كانت تبدو 

ككتلة واحدة للناظر اإليها من جهة البحر، واأن املكان 

لوحده دون ذاكرة �صوى ذاكرة البحر، ويف اأي وقت 

اأراد �صاحب اأحد البيوت اأن ي�صيف غرفة اإىل البيت 

كانت تلك الغرفة اأو التغيري املرتقب ل مير عليه اإل 

للمكان،  العام  ال�صكل  فرتة وجيزة حتى ميتزج مع 

التي مرت  التغيري  اأ�صكال  الروؤو�س  حتى متحى من 

بها املباين طوال تلك ال�صنوات، فال�صنوات والأفكار 

واحدة  فكرة  يف  احلي  �صكل  ت�صبغ  ما  دائما  كانت 

ل تتغري ويزيد من رتابة املكان وجود تلك ال�صكك 

ال�صيقة بني البيوت، �صكك اعتادوا ال�صري فيها دون 

اأن يختلط عليهم الأمر اأو ي�صيعوا مكانا بعينه، فكل 

�صكة توؤدي اإىل بيت يعرفونه، اأو تخت�رض �صكة اأخرى 

اإىل بيت فالن، وهم يعرفون اأن لتلك ال�صكك اأ�رضارا 

كثرية، ت�صيق اأحيانا حتى ي�صمع اجلار �صوت نف�س 

ت�صاهد قطيعا  اأحيانا حتى  وتت�صع  نائم،  جاره هو 

اأن الن�صاء قد وقفن  اأو ترى  من املا�صية ي�صري فيها 

تناثرت  التي  ال�صغرية  الأخبار  تناقلن  اإحداها  يف 

يف احلي ويطول بهن الوقوف حتى تت�صمع اإحداهن 

بخيال �صمعها �صوت اأحمد ال�صاقي يقول 

– يا ن�صاء الطريق له حق .
 اأو تنظرن )عائ�صة ( قادمة من البعيد وهي تقلده يف 

م�صيته التي اأ�صبحت �صلبة . 

- الن�صاء ل تقف خارج البيت . 

اأن  ي�صفهن  ال�صمع،  ي�صخن  الن�صاء،  بعدها  ت�صمت 

عادت  »م��رمي«،  اأذن  اإىل  و�صلت  قد  الكلمات  تكون 

)عائ�صة ( لت�صاأل: 

- وين توقف احلرمي؟ لي�س ما خربنا قبل ما يروح؟ 

منذ  عهدوه  الذي  الكبري  الرتابي  الطريق  اأن  ورغم 

كبريين  فرعني  اإىل  احلي  يق�صم  كان  كثرية  �صنوات 

�رضق وغرب اإل اأن �صخ�صا من خارج احلي اإذا دخل 

اإل  هو  ما  ذاته  الطريق  هذا  اأن  فكرة  تخاجله  اإليه 

اإىل  ي�صل  الذي  الطريق  نهاية  ففي  للبحر،  وجهة 

نهاية احلي ذاته يكون الطريق فاحتا ذراعيه للبحر، 

وكاأن من و�صع لبنة احلي، جعل البحر حار�صا كبريا 

عليه ونظر اإىل البحر فراأى اأن ف�صحة الطريق الرتابي 

ما هي اإل جمال وا�صع لي�صاهدوا البحر وي�صاهدهم 

الأ�رضار امل�رضعة مل يغلق  ال�صنوات، باب  طوال تلك 

تلك  عن  بعيدا  بني  ال��ذي  ال�صغري  البيت  اأم��ام  اإل 

الفرجة، ي�صاف اإليها �صجرة »الرول« العظيمة التي 

كانت  ال�صجرة  تلك  هنا،  عا�س  جيل  كل  مع  كربت 

على عك�س النا�س والبيوت والطريق الرتابي، ت�رضف 

على  �صيطرتها  تب�صط  مرتفع،  مكان  البحر من  على 

كان  الذي  الظل  اأكرث من  اإىل  املكان، هامتها متتد 

يظلهم يف اأوقات �صالة العيد وقت ال�صالة الوحيدة 

التي �صلوها ذات �صنة �صنت بها ال�صماء من اإ�صقاط 

اأي قطرة ماء .

النا�س  من  كثرية  جماعة  لدى  ذكر  اإذا  البحر  لكن 

اأردف��وا  بالع�صق  ممزوجة  اآه  �صوت  عنهم  �صمعت 

بعدها كلمات منها 

- ذاك البحر، فيه �صيء مثل البحر يف ها الدنيا. 

ل  حكايات  البحر  م��اء  من  ين�صجون  لأنهم  قيل 

الكثرية بقدر ما ت�صمها �صدورهم،  البيوت  ت�صمها 

اإىل  وجه  ميمما  النا�س  يراه  اأن  اأحدهم  ي�صتنكر  ل 

البحر، واأن ي�صتغرق ذلك التحديق اإىل البحر وقتا غري 

حم�صوب، هنالك �رض غري مفهوم ي�صري كتيار بينهم 

وبني البحر،  منذ �صنوات عديدة تناقلوا الأخبار عن 

جماعة من البحارة غادروا احلي يف رحلة �صيد، ومل 
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اأ�صبوع من رحلتهم  �صهر، بعد  اإل بعد مرور  يعودوا 

اعتربوهم يف عداد املوتى، ولكنهم عادوا، باأج�صاد 

مل  وم�صيئة،  با�صمة  وبوجوه  و�صبابا،  �صحة  اأكرث 

تكن ال�صفن هي ذاتها التي خرجوا بها، واإمنا كانت 

باإتقان  وم�صنوعة  �صغرية  �صفن  اأرب��ع  عن  عبارة 

اعتادوا  الذي  النخيل  جريد  عن  تختلف  مواد  ومن 

�صنع �صفنهم به، يف ذلك ال�صباح كانت ال�صفن تر�صو 

هم  يكن  ومل  الأ�صماك،  حتمل  ال�صاطئ  من  بالقرب 

الأربعة الذين خرجوا واإمنا رجعوا برجال اآخرين مل 

يعرفوهم معهم، الفرحة �صحابة من ال�صياح تغ�صى 

املكان تنا�صوا كل �صيء اإل العودة املحمودة لهوؤلء 

البحارة، اأياد كثرية تغزو املكان، البع�س ي�صد على 

املراكب لإخراجها من البحر والبع�س يفا�صل مبكرا 

على الأ�صماك الكبرية والبديعة التي جاءوا بها، فيما 

الأ�صماك  من  بح�صتها  تطالب  الأطفال  اأيادي  متد 

اأحد  ولكن  قدموها،  التي  ال�صغرية  امل�صاعدة  نظري 

البحارة من املركب اختار اأف�صل واأكرب �صمكة لديه 

ورماها يف البحر و�رضخ باأعلى �صوته

 - هذي للبحر وحده، البحر ي�صتاهل . 

�صاد �صمت كبري املكان، وبعد برهة فعلت املراكب 

نف�س فعله، كرث هرج بينهم وكاأنهم يتذكرون �صيئا 

قدميا ن�صوه اأو دينا مل ي�صدد، اأن�صت اإليهم الأطفال، 

احلائمة،  الكثرية  النور�س  كطيور  افكارهم  طارت 

قذفت اأ�صماك كثرية يف البحر ذاك اليوم، كان �صعورا 

غريبا اأن كال منهم، لديه �صبب وجيه ليطعم البحر، 

اأطعمه فكيف ل يطعمونه؟!، من  الوا�صع  الكبري  هذا 

يومها كانت اإذا �صاقت عليهم اأمواج البحر ومنعتهم 

مائه  حفنة  منهم  كل  اأخذ  اليومية،  رحلة  بدء  من 

ملوحة  جوفه  تخلل  وكلما  يبت�صم،  وهو  و�رضبها 

وبني  بينه  ما  واأن��ه  بحرا،  اأ�صبح  اأن��ه  �صعر  امل��اء 

البحر �صيئا ي�صل اإىل الدم وهم ل ين�صون اأن )حممد 

املطوع( اأمرهم اأن يتو�صاأوا من ماء البحر يف عام 

املحل، يف يومها �صعروا اأنهم قريبون من البحر حدا 

اأحدهم على �صحة  اأبدا وعندما اعرت�س  مل يفهموه 

الو�صوء، اأ�صكته ب�صوت قريب: 

- ما �صمعت اأن البحر الطاهر ماوؤه واحلل ميته. ما 

تعرفون حتى الأر�س اللي ت�صريون عليها. 

ولكنهم مل يجدوا ردا منا�صبا لأحمد ال�صاقي عندما 

قال لهم .

�صبب  وه���ذا  رب��ك��م  مثل  البحر  حت�صبون  اأن��ت��م   -

خ�صارتكم. 

ذلك البحر ذاته مد اإليهم ل�صانا م�صتمرا ف�صكل اأر�صا 

منه،  القريبة  الأخرى  الأرا�صي  من  انخفا�صا  اأكرث 

والذي  �صلمان«،  »خور  ي�صمونه  ما  لديهم  فاأ�صبح 

اأ�صبح مزارهم املف�صل يف حاجة تطراأ على حياتهم 

الأهايل  �صيتذكر  فيها اخلور  يفي�س  . ففي كل مرة 

قريب منهم  البحر  اأن  �صيتذكرن  »�صلمان« كما  هنا 

واأنه ميد اإليهم يديه بال�صفاء . 

�����������������������������������������������������������������������

j ف�صل من رواية قيد الكتابة..  

252نزوى العدد 72 / اكتوبر 2012 

ن�صو�س.. ن�صو�س.. ن�صو�س 

 s  s s



ل�صت معنيًا باجلدار

اأنا �صيف، عابر

ميكنني اأن اأ�صرتي

رماًل �رضقيًا

تايوانيًا باخل�صو�س

يف العمق الربليني

اجلدار.. �رضخة العا�صق

من قب�صة الأ�صيجة

وال�صجان

اجلدار، ل طماأنينة بجانبه

وفوق حوافه

عة بالطلقات
ّ

املر�ص

خطر النظرة املحّدقة

نحو احلرية

اجلدار، ن�صنعه نحن

فوق روؤو�صنا

املليئة برمل ال�صحراء

روؤو�صنا التي

حتتاج اىل ما يثبت

اأنها روؤو�س حقيقية..

 جدار
ُ

اجلدار.. اأي

من اأدمي اأج�صادنا

اأرواحنا الهائمة

يف الف�صاء الكوين

نحن جدران اأنف�صنا

ُقبور حلظاتنا الآ�صنة

بالأيديولوجيا وال�صيا�صة

نا
َ
ور

ُ
ولكي نرى �ص

املعباأة باخلرافات..

اإبراة واحدة

وهواء فا�صداً..

j h j

 األ اأفوت.. برلني، هذه املرة. املرات 
ّ
برلني.. علي

القدر  اأملانيا مل مينحني  التي زرت فيها  الأربع 

غربية  اأملانيا  كانت  حيث  للزيارة،  الفر�صة 

اآنذاك غربية  اأ�صكنها  و�رضقية، كانت املدن التي 

وجه  على  ال��راي��ن  نهر  م��دن  وال��ه��وي��ة..  الهوى 

)ذلك  امل�صافة  يقطع  القطار  كان  اخل�صو�س، 
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 ابت�ضامة .. مبحاذاة جدار برلني
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طالب املعمري



اىل برلني يف  اأقيم فيها  التي  املدن  الوقت( من 

فالأمر  الزيارة  هذه  اأم��ا  واأك��رث،  �صاعات  �صبع 

نحو  اأوروب����ا  ق��ائ��دة  اأمل��ان��ي��ا..  حيث  خمتلف 

امل�صتقبل.

�صيف  يف  لأملانيا  زيارة  ثاين  يف  كنت  عندما 

»بر�صتول«  فندق  اأقيم يف  1987، وكنت حينها 

لردهة  بامل�صعد  هابطًا  )بون(  العا�صمة  بو�صط 

جمموعة  اىل  ان�صممت  اأن  ت�صادف  ال�صتقبال 

باللغة  اأملاين  وهو  اأحدهم  حدثني  الأف��راد،  من 

العربية.. قائال: انه وزمالوؤه يقطنون هذا الفندق 

الأمل��اين  للرئي�س  م��راف��ق  رفيع  ر�صمي  كوفد 

�صوريا  يف  عا�س  واأن��ه  هونيكر،  اري��ك  ال�رضقي 

واليمن اجلنوبي، وقال: ان »هونيكر« ي�صكن يف 

مطل  جبل  اأعلى  يف   3 بون  يف  ال�صيافة  ق�رض 

على نهر الراين، واليوم �صيزور »هونيكر« قريته 

بعيدة  لي�صت  الغربية وهي  اأملانيا  تقع يف  التي 

اأملانيا  بطت 
ُ
ر حينها  مل��اذا،  اأع��رف  ل  هنا.  من 

العربيني  البلدين  بتلك  )الدميقراطية!(  ال�رضقية 

اللذين ذكرهما ال�صيف بحا�رض تلك اللحظات!

نظري  اأمتع  كنت  دقائق،  وع�رض  �صاعات  اأرب��ع 

ببهجة الفرجة، اأنتزع الرتبة، الأع�صاب، احل�صائ�س، 

الأجمات ال�صغرية، الأ�صجار املتو�صطة والطويلة، 

ال�صواقي وجماري املياه والأنهار. كلها اأجمعها 

والقطار  اليدين  بقب�صة  اأمتثلها  العني  بوؤبوؤ  يف 

نحو  فرانكفورت  من  اخل�رضاء  ال�صهوب  ي�رضق 

برلني، ملاذا، فوت الأملان على اأنف�صهم األ يزرعوا 

اللون الأخ�رض يف علمهم، مع اأن اأعالمنا العربية 

اخل�رضة  وال�صواد.  ال�صحراء  بلون  وهي  خ�رضاء 

التي تلون اأر�س اأملانيا متدرجة من اللون الفاحت 

حتى الأخ�رض القامت، الأخ�رض الذي يقودك نحو 

الكثافة  تلك  يف  خ�صو�صا  واملجهول،  الغام�س 

اخل�رضاء التي ترتكز يف الأ�صجار الغابوية على 

حيث  وبريطانيا  كفرن�صا  �صبيهة  بلدان  خالف 

النظر ل يك�رض حدته اإل الأفق البعيد )يف الأعم(. 

يف اأملانيا ت�صو�س الطبيعة ك�صل وخمول الذاكرة، 

اأفكار بطالوتها الربيئة تتالم�س مع اأفكار حلمية، 

يف  و�صبابيته  امل�صهد  �صباب  من  تخرج  اأفكار 

واأر�صي..  �صماوي  هو  ما  بني  التحليق  مواكب 

اأملانيا  اأر�س  �صحر  ياأتي  وهنا،  وروؤي��ا.  كروؤية 

املجنونة بال�صبق يف التجديد والتغيري والثورة.

الفكر،  الثقافة،  الطباعة،  لوثر،  مارتن  اأملانيا: 

ب�صمارك،  �صارملان،  الخ��رتاع��ات،  املو�صيقى، 

هتلر. احلروب )لديهم( اإذا مل تق�س عليك تقويك. 

ال��ذي  اأمل��ان��ي��ا الفكر امل��ت��ج��ذِّر  اأق���وى م��ا ل��دى 

الفكر  ذلك  ت�صند  التي  والفل�صفة  الأعماق  يجو�س 

�صمن منطق اأن امل�صتقبل يكمن يف نبوءة العلم 

العقل  على  املعتمد  املتجدد  والبحث  واملعرفة، 

ال�صليم والعزمية والإرادة احلرة بالختيار.

�س باجلمال، 
ّ
يف برلني بعد كل ذلك امل�صهد املتلب

زي��ارة  ال��زي��ارة،  ه��ذه  تكون  اأن  نف�صي  منيُت 

بانورامية للمدينة: اأر�صها، �صوارعها اأ�صجارها، 

مبانيها، بالفعل تقيدت اأنا واأخي »�صامل« رفيق 

الناظر،  اأن نقراأ املدينة بعني  باأن علينا  الرحلة 

الثالث«  »ال��راي��خ  ك��ان  ملدينة  ال��زائ��ر،  املتفرج 

برلني  ي��زور  )من  مر�صوم  خمطط  لها  و�صع  قد 

�صي�صاهد هذا املخطط( كعا�صمة للعامل اأجمع.

بها  وتقطعت  وق�صمت  �صقطت  ال��ت��ي  ب��رل��ني 

حدب  كل  من  امل�صائب  ناو�صتها  الأو���ص��ال، 

احلّد  كان  فو�صطها  وخارجيَاً،  داخليًا  و�صوب 

احتفظت  لهذا  ومع�صكرين،  قطبني  بني  الفا�صل 

الف�صوليني  وال�صواح  ال�صياحة  اأجل  من  برلني 

 »chech point« ب�صواهد من جدارها ونقاط التفتي�س

وكذلك بوابة »الرباندنبورج« ال�صهرية التي تعني 

ما تعنيه، لالأملان من دللة ومغزى حول الوحدة 

غربي  جناحان  يتنازعه  التي  اأملانيا  وروح 

كمكون اأ�صا�صي من احل�صارة الغربية، وما ي�صري 
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اأربع  جترها  )عربة  »الكوادريجا«  متثال  اإليه 

خيول( اأعلى البوابة باجتاه ال�رضق.

ل��روب��ريت��و  ع���ام ���ص��ف��ر«  »اأمل��ان��ي��ا  مي��ث��ل فيلم 

القا�صية،  الواقعية  الأف��الم  من  وهو  رو�صوليني 

اأحد اأهم الأفالم التي �صورت بعد �صقوط برلني يف 

الت�صحية  فكرة  حتويل  يتم  )وفيه   ،1945 العام 

الفيلم  هذا  �صاهدت  عندما  العدمية(،  اىلتبني 

يف العام 1982 مل اأتخيل اأن مدينة �صهدت مثل 

هذه اخلراب العظيم �صتنه�س بني كل ذلك الركام 

اإذا،   .2012 �صيف  يف  زيارتها  اىل  لتقودين 

لتنه�س  والك�صل  املهادنة  على  ت�صتق�صي  برلني 

كالعنقاء من الرماد.

بني املكان الذي اأقطنه يف �صارع »�ِصيل« و�صاحة 

»الك�صندر« م�صافة بني غرب و�رضق حيث يوجد 

متاه يف ال�صكل والأ�صلوب ومل يعد ما بينهما ما 

يذكر اإل ما يتق�صاه الباحث التاريخي. لقد اندغم 

املكان يف بوتقة احلياة اجلديدة، وخطت برلني 

ت�صامر م�صتقبلها بان املا�صي ذكرى مت جتاوزه 

بحا�رض وغدرٍ اأف�صل.

امل��رء  مينح  �ص�صاعته  رغ��م  الربليني  امل��ك��ان 

اأن  نف�صه،  الكائن  يتاأمل  حيث  والهدوء،  ال�صمت 

متاأماًل،  ذاته  اأعماق  يف  ذات��ه،  يف  املرء  يدخل 

»الأم��ارة  نف�صه  ي�صائل  واأحيانًا  و�صعفه،  قوته 

بال�صوء« من اأنا..

يف برلني التوا�صع �صيد املوقف. النا�س يف برلني 

يحبون احلياة ويفوزون بها، ويحبون )الآخرة..( 

لأن  رمب��ا-  بها-  و�صيفوزون  للحياة  كحبهم 

احلياة والدين عندهم خلري الن�صان ل عبوديته 

وامتهان كرامته.

بع�صافري  املليئة  ال�صقية-  ل��ربل��ني-  حتية 

وه��ّزت  العامل،  غ��ريت  التي  والأف��ك��ار  املعرفة، 

اأن  اأجل حياة ق�صرية ت�صتاهل  اأر�س اليقني من 

تعا�س ب�صكل اأجمل واأف�صل..
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حتتاجنا  ومل��اذا  دوم��ا؟  الفل�سفة  اإىل  نحتاج  ملاذا 

اإليها  نحتاج  التي  الفل�سفة  هي  وما  الآن؟  الفل�سفة 

اليوم؟

القدرة  ج�سمنا  يف  ينمي  الذي  الغذاء  مثل  الفل�سفة 

على العي�ش، فنحن نتغذى لنعي�ش، ولن�سمن جل�سمنا 

ولذلك  احلياتية،  مهامنا  نزاول  ونحن  ال�سليم  منوه 

ترعانا،  التي  الأر���ش  به  جتود  ما  نفو�سنا  تع�سق 

اأو  والفواكه،  كاخل�رضوات  طبيعية  منتجات  من 

احليوانية كالدواجن واملوا�سي والأ�سماك، لن�ستمتع 

باأكلها وه�سمها وال�ستعداد ليوم جديد من حياتنا.

نعي�ش؟ وكيف  لكن ملاذا  لنعي�ش.  نتغذى  اإذن نحن 

نعي�ش؟ وما القيمة اجلوهرية لتجربة عي�سنا مع العلم 

اأن جتربة عي�سنا يف العامل م�رضوطة بالتناهي؟ وما 

هو دورنا يف هذا العامل املعي�ش؟

يقظ  م��ا  ه��ي  احلديثة  /ال��ق��دمي��ة/  الأ�سئلة  ه��ذه 

م�سجعنا، ويبعث داخلنا �سوؤال الر�سى مبا نعي�سه، 

يقودنا  اأي  املعي�ش  عاملنا  يف  ونفعله  نريده  ومبا 

نحو فل�سفة العي�ش، فما هي فل�سفة العي�ش اإذن؟

مبا  ج�سمنا  اإ�سباع  ت�ستهدف  ل  مغايرة  تغذية  اإنها 

هو معطى للطبيعة واجلهد الإن�ساين من اأجل البقاء، 

ولكنها تغذية للعقل مبا هو روح ينتمي اإىل العامل، 

تتيح  تغذية  خالل  من  اإل  يتاأتى  ل  فوجودنا  اإذن 

ف�ساء  هو  الف�سيح  والعي�ش  ف�سيح.  عي�ش  اأف��ق  لنا 

الإمكانات الرحب الذي يغري الكينونات الإن�سانية 

تنبعث  الف�ساء  هذا  ويف  وجودها،  �سيغ  باختيار 

احلرية لتعانق الكائن احلر وتقوده اإىل اكت�ساف ذاته 

ل  اأنوي  ككيان  فالذات  ومنائها.  تغذيتها  اأجل  من 

ير�سى فقط مبا يقتات به ج�سمه فقط واإمنا ير�سى 

الذات لي�ست  الروحية. لأن  مبا ي�سبع رغبات ج�سده 

الرغبة  خالل  من  يعي�ش  ج�سد  ولكنها  بدن  جمرد 

املوؤ�س�سة مل�رضوعه املعي�ش.

هي  الرغبة  دام��ت  ما  م�رضوعا  اإذن  اجل�سد  يغدو 

ماهيته اجلوهرية )�سبينوزا(. ويف هذه الرغبة تنبثق 

وعي  هي  مبا  ال��روح  اأن  ذلك  ومعنى  العامل.  روح 

الكائنات  رغبات  من  انطالقا  يت�سكل  اليقظ  العامل 

الوجود.  نف�ش  وتتقا�سم  ت�سرتك  التي  الإن�سانية 

اجل�سدية  الكينونات  رغبات  اإل  لي�ست  العامل  فروح 

ال�سخ�سية اأو اخل�سو�سية التي تنتع�ش يف اأفق كوين.

ومن ثمة فالروح هي كونية العامل البيج�سداين التي 

عربها تتجلى احلرية وتتحقق يف الأر�ش.

لوجود  منك�سفة  لتظل  الروح  هذه  يغذي  الذي  فما 

الكينونة؟ اإذ كانت الروح هي الرغبة ذاتها وقد غدت 

خالل  من  يحيا  بيج�سداين  وجود  خالل  من  كونية 

املت�ساحلة  واملتعددة  املختلفة  الأنوية  الرغبات 

كونية  هو  مبا  ال��روح  ان�سجام  فاإن  واملت�سارعة، 

الرغبات  ه��ذه  بوا�سطة  يتغدى  الإن�����س��اين،  العامل 

واختالفها،  توافقها  يوؤ�س�ش  التي  اجلزئية  الأنوية 

ت�ساكنها  وت�سادمها،  ان�سجامها  وتنافرها،  تاآلفها 

التي  املت�سارعة  القوى  ت�سكل  لنواة  وت�سارعها، 

تقود العامل اأي التي ت�سريه ف�ساء للتحولت الكربى.

ِتي  َما الَفل�َسَفُة الَّ

نْحَتاُج اإَِلْيَها الَيْوم؟

باحث ومفكر من املغرب

عبد العزيز بوم�سهويل



الرغبات  عن  دائما  يعرب  ما  هي  الكونية  فالروح 

�رضاع  عن  ينتج  ما  هي  اأي  العامة،  املنت�رضة 

الرغبات مبا هي قوى متناحرة ت�سعى نحو التعني 

هذه  اأن  غري  البياإن�ساين،  الوجود  داخ��ل  والتحقق 

حاد  بتجاذب  تاريخيتها  يف  تت�سم  الكونية  الروح 

فيها  تنتع�ش  كونية  كاإن�سانية  تظهر  اأن  اإما  فهي 

الذاتية كم�سرتكة على نحو حر بناء يتقا�سم الأدوار 

من اأجل الإ�سهام يف اإثراء الروح الإن�ساين من خالل 

كاحتواء  تظهر  اأن  واإما  الفردية.  للرغبات  اإ�سباعه 

لالإن�سانية اأي كن�سق كلياين يف�سي اإىل قمع الرغبات 

والو�ساية على احلرية. 

اإذن يتاأرجح روح العامل بني �سيغتني للوجود تت�سم 

الأوىل بالنفتاح على الوجود البياإن�ساين امل�سرتك، 

والتنميط  بالنغالق  الأخ��رى  ال�سيغة  تت�سم  بينما 

احلاد ل�سكل الوجود الب�رضي، ومن ثمة يغدو وجودنا 

مع  التفاعل  على  قدرتنا  مبدى  رهينا  العامل  داخل 

بو�سفها  الإن�سانية  للحرية  جتل  هو  مبا  ال��روح، 

يف  الرغبة  الإن�سانية  الكائنات  يف  يغذي  انفتاحا 

ابتكار العامل.

لننخرط  اليوم  نحتاجها  التي  الفل�سفة  هي  ما  اإذن 

الكوين  الروح  الذي يعرب عن  العامل املبتكر  يف هذا 

الإن�ساين؟

تعبريا  اليوم  التي نحتاجها  الفل�سفة  لن تكون هذه 

اأ�سلوب  خاللها  م��ن  ن�سوغ  مذهبية  ن��زع��ة  ع��ن 

تفكرينا وفق مبادئ �سورية قد تقودنا اإىل التموقع 

دوغمائية  �رضك  يف  الوقوع  اأي  منطية،  ذجة  ْ منمَ يف 

التي  الفل�سفة  تكون  لن  وحيد.  بعد  ذات  مذهبية 

للمذهبية  ال�ست�سالم  من  لتحررنا  اليوم  نحتاجها 

اأننا  ذل��ك  معنى  للعي�ش.  فل�سفة  �سوى  العقدية 

الع�سوي  بوجودها  م�رضوطة  حمايثة  ككائنات 

عملنا  نتجه 
ُ
ي ��ا 

َّ
وممِ الطبيعة  من  نتغذى  احليوي، 

الدوؤوب من اأجل احلفاظ على وجودها املادي، ومن 

اأجل تنمية كيانها اجل�سمي. لكننا ككائنات متعالية 

نغذي  اأي موجودات حتوز وعيا ي�سريها متعالية، 

فاأن  اجل�سدية،  كينونتنا  توقظ  عي�ش  بفل�سفة  الروح 

يتفاعل  حيا  ج�سدنا  ن�سري  اأن  معناه  الروح  نغذي 

مع العامل من خالل تفل�سف يوقظ فيه وعيه اخلا�ش 

بالنمط الذي يختاره جل�سديته.

اإذن تنبع حياة اجل�سد ومتوقعه اخلا�ش �سمن العامل 

الزماين- املكاين من روح تتغذى من خالل واقعة 

ج�سد  ��ه  نَّ
اأمَ الكائن  يعي  ما  مبجرد  باجل�سد،  الوعي 

تعاليا. والتعايل هنا ل يعني 
ُ
يعي�ش فاإنه يتحقق م

مفارقة الكائن للعامل املعي�ش، واإمنا يعني اأنه لي�ش 

لنمط  اأو  للطبيعة  خا�سعا  يحيا  غفل  كائن  جمرد 

ال�ستحواذ، فالتعايل بهذا املعنى هو كيفية مغايرة 

متنح  اأي  العي�ش،  معنى  وتنتج  احلرية  تولد  للعي�ش 

للج�سد قيمة مبا هو كينونة يقظة متلك اإرادة اختيار 

كيفية مغايرة للوجود.

اإذن فالتعايل هو طريقة وجود من خالل احلرية، هو 

تخل�ش من حمايثة ال�رضورة التي نوجد، -باعتبارنا 

فاملحايثة  ح�سنها،  يف  حيوانية-  مادية  كائنات 

اإل من خاللها. يتم  ت�سملنا بوجودها، ووجودنا ل 

ويف  تناهيه،  ل  ومبداأ  للوجود  كلية  هي  املحايثة 

الكلية والالتناهي تتجلى ال�رضورة كمولد للتناهي، 

والتعدد، والتحول وال�سريورة، للحياة واملوت. فكل 

ملحايثة  يخ�سع  متناهيا  وج��ودا  موجود  هو  ما 

وت�سريه  احلياة،  فيه  تبعت  لقدرية  اأي  ال�رضورة، 

قابال للتحول والنماء. ولكنها يف ذات الوقت ت�سريه 

فانيا. والفناء لي�ش عدما بالن�سبة للمحايثة، بل هو 

تعرف  ل  فاملحايثة  للموجود.  بالن�سبة  فقط  عدم 

اأنها  العدم. فما يحكمها هو الالتناهي والكلية، اأي 

قدرية الوجود من حيث هو وجود بال�رضورة. لكن 

التي  اللحظة  اأي حلدود هذه  الآن،  ثمة مفارقة حلد 

وللعامل  لذاته  كذلك  هو  مبا  الإن�سان  فيها  انك�سف 

كف�ساء  ولي�ش  اإن�ساين  كف�ساء  اإليه  ينتمي  ال��ذي 

وجودي حم�ش، اأي كف�ساء لكلية حمايثة خال�سة. 

الإن�سان من حيث  اإل يف  تتجلى  املفارقة ل  وهذه 

هو موجود حمايث ت�سكله ال�رضورة، ومن حيث هو 

موجود متعال، اأي من حيث هو كائن ينك�سف للعامل 

من خالل الروح. وهذا يعني اأن انك�ساف العامل مبا 

هو الف�ساء امل�سرتك الإن�ساين هو ف�ساء للحرية، اأي 

للعي�ش �سويا.
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باعتبارها  املحايثة  بني  هنا  نقابل  اأن  ميكننا 

التعايل  ب��ني  وم��ا  الفيزيقي،  ال��وج��ود  خا�سية 

ولكن  امليتافيزيقي،  ال��ع��امل  خا�سية  باعتباره 

املراد هنا بالعامل امليتافيزيقي لي�ش عاملا مفارقا 

الزمان  خارج  يوجد  عاملا  اأو  الفيزيقي،  لوجوده 

العامل   / ذات��ه  الإن�ساين  العامل  ولكنه  وامل��ك��ان، 

من  املحايثة  عن  يتعاىل  ال��ذي  املكاين  ال��زم��اين 

تقوده  الذي  الروح  ومن خالل  اليقظ،  الوعي  خالل 

احلرية. فيكون العامل امليتافيزيقي هو عامل احلرية، 

ونكون اإزاء ميتافيزيقا م�سادة، حترر ب�سكل مزدوج 

فيزيقا  من  اأي  العمياء،  املحايثة  من  الإن�سان 

تف�سل  غيبية  اخل�سوع مليتافيزيقا  ومن  ال�رضورة 

تف�سله  كما  والطبيعي،  الإن�ساين  عامله  عن  الكائن 

ي�سري  بالعدم  )الوعي  ج�سديته.  وعن  زمانيته  عن 

متعال  كائن  فالن�سان  ثمة  ومن  مكنا،  التعايل 

لنه يعي موته اخلا�ش، فما ل ميوت لي�ش متعاليا 

وامنا هو حمايث، والن�سان ميوت وحده لنه يعي 

ا�ستعارية  بطريقة  ثمة ميكننا  فان. ومن  كائن  انه 

اإن احليوان ل ميوت حتى وان كان يفنى  اأن نقول 

بالفعل، لنه ل يعي موته(.

من  منط  �سوى  لي�ش  بامليتافيزيقا  نعنيه  ما  اإذن 

ت�سمح  مغايرة  ميتافيزيقا   / ديه 
ْ
ع

مَ
ب يف  التفكري 

فلي�ست  وبذلك  العامل،  يف  احلر  الوجود  بانك�ساف 

امليتافيزيقا هي املاوراء املفارق للطبيعة ولكنها 

هي  اأو  للطبيعة.  امل�ساوق  املابعد  يف  تفكري  هي 

ذاتها  الإن�سانية  الطبيعة  يف  تفكري  ب��الأح��رى 

الالمبا�رض  العامل  يف  ح��رة  كينونة  هي  حيث  من 

وكال  املبا�رض.  الطبيعة  لعامل  امل�ساوق  الإن�ساين 

الأمر  ومادام  الوجود.  كلية  اإىل  ينتميان  العاملني 

متعلقا بالإن�سان الذي يقتطع لذاته عاملا من �سطح 

املحايثة، فينف�سل عن الطبيعة اأو املبا�رضية العمياء 

عرب تو�سط الوعي مبا هو تو�سط بيذاتي م�سرتك، فاإن 

الإن�سان من حيث هو  التفكري يف  املا بعدية تعني 

اأو  الوعي  خالل  من  تتعاىل  ميتافيزيقية  كينونة 

الروح لتغذية وجودها احلر. تغدو امليتافيزيقا من 

هذا املنظور جتربة الوعي من حيث هي جتربة ذاتية 

اأو من حيث هي يقظة الوعي بالذات، وجتربة الروح 

العامل  ل��روح  مغدية  بيذاتية  جتربة  هي  حيث  من 

البياإن�ساين.

هو  مب��ا  اجل�سد  حتقق  ال��وع��ي  بتجربة  اأع��ن��ي   -

توؤ�س�ش  حرة  رغبة  هو  مبا  اأي  بذاته،  م�ستقل  كيان 

واعية  فردية  روحا  بو�سفها  اخلا�سة  لختياراتها 

الباين  الفعل  اجل�سد حتقيقه من خالل  ي�ستطيع  مبا 

واملبتكر لفن العي�ش. واأعني بتجربة الروح التحقق 

واقعة  هو  حيث  من  البيج�سداين  للوجود  العيني 

ال��ذوات  فيه  ت�سرتك  حر  لف�ساء  موؤ�س�سة  كونية 

الإن�سانية التي تتقا�سم جمتمعة جتاربها الإن�سانية 

البانية لفن التَّعاي�ش.

اإذن نحن اإزاء جتربة الوعي التي تقود اإىل فن العي�ش 

اإىل جتربة  التي تقود  الروح  من جهة، واإزاء جتربة 

التعاي�ش، اأي اأننا اإزاء جتربة اجل�سد الفردي اخلا�ش 

واإزاء جتربة الوجود اجل�سدي املتعدد.

تكت�سب جتربة اجل�سد بعدا جوانيا من حيث انك�سافه 

لوعي بالذات يوؤكدها كرغبة حرة، وبعدا برانيا من 

حيث هي �سكل ظهورية اجل�سد الرائي / املرئي يف 

كبعد  ينك�سف  ما  اأن  ذلك  ومعنى  اخلارجي.  العامل 

اأو  الرباين،  البعد  على  ينعك�ش  اجل�سد،  لوعي  جواين 

على �سكل الظهورية مبا هو عر�ش جتربة الذات اإزاء 

جوانية،  كتجربة  وعيي  جتربة  اأعي�ش  فاأنا  الغري. 

فيه  اأت�ساكن  عامل  يف  اأوج��د  ج�سد  اأنني  مبا  ولكن 

جتربة  اأعي�ش  كنت  واإن  فاأنا  اأخ��رى  اأج�ساد  مع 

لها  تتخذ  التجربة  فهذه  منعزل،  قط  ل�ست  العزلة 

بتجارب  تلتقي  فهي  وبذلك  خا�سة،  ظهورية  �سكل 

الآخرين وت�ساركهم العامل، باعتباره ف�ساء مفتوحا 

وعينا  حيت  من  ذوات  فنحن  الظهور.  اأ�سكال  على 

الذي  الظهور  �سكل  عوامل من حيث  ولكننا  بذواتنا، 

يتخذه ج�سدنا، ومبا اأننا عوامل م�ستقلة ولكنها غري 

جتربة  يجعل  ال��ذي  للغري  حاجة  يف  تظل  منعزلة 

العي�ش مكنة، فاإننا نوؤ�س�ش جمتمعني للعامل مبا هو 

�سيغة للوجود البيج�سداين، اأي الوجود بالتعاي�ش. 

ميكن اأن منثل لو�سعي التعاي�ش الإن�ساين /اجل�سدي، 

مبباراة من مباريات كرة القدم الأكرث �سعبية والأكرث 
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دللة على ما يجري يف احلقل الإن�ساين داخل العامل. 

ثمة فريقني متناف�سني يف العامل الكروي، وكل فريق 

يت�سكل من عنا�رض فردية حتاول اأن تظهر جتاربها 

منها  كال  لكن  اخلا�سة،  وابتكاريتها  ومهارتها 

يعرب عن ا�سرتاتيجية مدرب هو مبثابة العقل املدبر 

اللعب،  قانون  على  ي�سهرون  حكام  وثمة  احلكيم، 

يجري  والكل  للفريقني.  م�سجعة  جماهري  وهناك 

روح  ت�سوده  م�سرتكا  عاملا  بو�سفه  امللعب  داخل 

ريا�سية حتافظ على جمالية اللعب التناف�سي احلاد، 

الآن تكبح  فتعلي من قيم النت�سار لكنها يف ذات 

ويبدو  والت�سامح.  العرتاف  قيمة  العنف من خالل 

اأن الإن�سان من حيث هو ج�سد فردي، هو كالالعب 

ار�ش جتربة 
ُ

الفردي الذي مت اختياره �سمن فريق مي

الأفق  وعيه اخلا�ش باعتبارها جتربة عي�ش داخل 

اأي  املدبر  العقل  فكرة  اإىل  ت�ستند  جتربة  الذاتي، 

ا�سرتاتيجية املدرب وحكمته. ولتكون هذه التجربة 

موؤ�س�سة لبتكار  تكون جتربة  اأن  من  موؤثرة، فالبد 

فن خا�ش للوجود، اإنه البتكار الذي تولده الرغبة 

التي ل تر�سى اإل مبا يحقق لها متعة خا�سة، ولذة 

ل ت�ساهى، ل لأنها ل متناهية، ولكن لكونها فريدة 

وحمدودة وعابرة اأي�سا. واجتماع املتعة واللذة عرب 

تو�سط الرغبة هو منط لل�سعادة. األي�ش الالعب املاهر 

املبتكرة  باإبداعيته  وميتع  ي�ستمتع  الذي  ذاك  هو 

باأ�سلوبه  ي�سجلها  التي  الأهداف  األي�ست  اللعب؟  لفن 

اخلا�ش املبتكر قمة النت�ساء والغبطة واللذة؟

وما يحققه الالعب الفنان ل يقت�رض على ذاته فقط 

بلذة  تنت�سي  الفريق واجلماهري ويجعلها  فهو ميتع 

الفرجة.

ي�سيع  وال��ل��ذة  املتعة  عن  يفي�ش  اأي  ينفرج  فما 

هو  كما  معدية،  ال�سعادة  تكون  ثم  ومن  ال�سعادة، 

برانية  حالة  هو  والن��ف��راج  اأي�سا،  معد  البوؤ�ش 

نتقا�سمها يف ف�ساء العي�ش بكيفية جوانية.

ل  تاأ�سي�سية  كعلل  خا�ش  نحو  على  نعي�سه  ما  اأما 

ينت�رض  واإمنا  اخلا�سة،  عي�سنا  جتربة  على  يقت�رض 

من خالل الروح الكونية لي�سمل الوجود البياإن�ساين 

ملاذا  نفهم  ثم  ومن  ت�ساهى،  ل  �سعادة  بلحظات 

تخرج جماهرينا الغفرية اإىل ال�سوارع حمتفية بلذة 

املنفرج  التعاي�ش  يف  فريدة  طريقة  تلك  النت�سار، 

البوؤ�ش  اأنواع  كل  على  �سدا  ال�سعادة  يتقا�سم  الذي 

مع  يتكرر  الأ�سلوب  نف�ش  اأي�سا.  واملعنوي  املادي 

التي  الدميقراطية  ال�ستحقاقات  يف  ف��وز  حلظة 

يعي�سها العامل الدميقراطي احلر.

وال��وج��ود  اخل��ا���ش  اجل�سد  ب��ني  اإذن  ع��الق��ة  ثمة 

البيج�سداين والعامل مبا هو ف�ساء دميقراطي حر.

اخلا�ش  اجل�سد  حتقق  ���رضط  ه��ي  فالدميقراطية 

جهة  م��ن  البيج�سداين  ال��وج��ود  وحتقق  جهة  م��ن 

عامل  خالل  من  اإل  حقا  ج�سدا  اأغدو  ل  فاأنا  اأخرى. 

اأو  ع�سائري  اأو  كلياين  اآخر  عامل  ففي  دميقراطي، 

عقائدي اأو ما �سابهه من اأنظمة ا�ستبدادية ل اأوجد 

وجود  بقاعدة  م�سمول  اأنا  واإمنا  اجل�سد،  نحو  على 

كائنا  اأو  غفال،  كائنا  اإل  اأ�سري  فال  ج�سدي،  تكبح 

ناق�ش اجل�سدية لأين حتى واإن كنت واعيا بحريتي 

وقادرا على الإبداع اإل اأنني اأظل مقهورا ل اأ�ستطيع 

على  حقا  لأعي�ش  ج�سدي  خ��الل  م��ن  اأت��ع��اىل  اأن 

البنية  ترغبه  ما  نحو  على  ولي�ش  فيه،  اأرغب  نحو 

منافقا  اأكون  اأن  فاإما  وبالتايل  جل�سدي،  املهيمنة 

ثقافة  اإنتاج  معيدا  القهري،  الوجود  لنمط  مادحا 

مغ�سوبا  منبوذا  اأو  الجتماعي،  والنفاق  الطاعة 

اأعي�ش، ل�ست �سوى  عليه. ومن ثمة فاأنا ل�ست ج�سدا 

�سوى  الطغيان  ولي�ش  الطغيان.  بنية  تغدي  و�سيلة 

احلرة.  وكينونته  ورغباته  للج�سد  امل�سادة  القوة 

ومبا اأنني ل اأوجد كج�سد يف هذه البنية، فلي�ش ثمة 

الوجود �سامر  هذا  اأن  مادام  بيج�سداين،  قط وجود 

ل يعي�ش حالة النفراج بل يعي�ش حتت �سلطة حتدد 

تعاي�ش  بها  لي�ش  للعي�ش  له طريقة  وتر�سم  م�سريه 

اإذا غدا  اإل  البيج�سداين  الوجود  اأو تقا�سم. فال يظهر 

بانيا ف�ساءه امل�سرتك من خالل انخراطه احلر يف 

التعبري عن  تنظيمات تتناف�ش رغم اختالفاتها يف 

ال�سالحية.  عامل  بناء  اأج��ل  من  امل�سرتكة  الإرادة 

واإمنا  الإجماع،  اأ�سا�سها  لي�ش  امل�سرتكة  والإرادة 

الإ�سهام  على  القادرة  القوى  يربز  الذي  الختالف 

يف بناء التاريخ. ذلك لأن الإجماع مل يكن اإلَّ و�سيلة 
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فهو  العبودية.  اإنتاج  ولإع��ادة  لالإخ�ساع  قهرية 

حرة.  كونية  روحا  ولي�ش  عمياء،  جمعوية  قدرية 

ومن ثمة فالإجماع حمايثة اجتماعية ثقافية تقوم 

بديال للمحايثة الطبيعية.

واإذا كان الختالف موؤ�س�سا للج�سد الإن�ساين الواعي 

داخل  حريته  ت�رضيف  على  واإمكانياته  برغبته 

فاإن  الغريية،  ف�ساء  داخل  اأي  البيج�سداين  العامل 

الإجماع كان دوما عامال من عوامل �سمور اجل�سد 

ف�ساء  داخ��ل  اأي  اجلماعة  ع��امل  داخ��ل  وتال�سيه 

واجل�سد  البدن  بني  الفرق  لأن  ذلك  الغفلية.  البدنية 

اإمنا يقوم على كون الأول ل ميتلك حرية ت�رضيف 

ج�سدا  بالأحرى  اأو  بدنا،  يظل  ثم  ومن  ج�سديته، 

الذي  اختالفه  ميتلك  من  هو  اجل�سد  بينما  �سامرا، 

يقوده نحو التمتع بكيفية خا�سة واإبداعية للوجود 

ج�سدا  ن�سميه  فما  ثمة  ومن  يج�سداين. 
مَ
الب العامل  يف 

هو ذلك الوجود اخلا�ش القابل لالنفراج.

البدن(  اإىل  البيداين )ن�سبة  العامل  اآخر بني  ثمة فرق 

الأول  ك��ون  يف  تمَمثل  مَ
وي البيج�سداين  العامل  وب��ني 

بينما  الإرادة،  عن  اأي  احلر  الختيار  عن  مف�سول 

ك  مِ �ْسرتمَ تمَ الذي  العامل  ذلك  البيج�سداين  بالعامل  نق�سد 

ها. ومن  فيه اأج�ساد حرة قادرة على �سوغ اختياراتمِ

اأ عامل ل يريد، ما دام هو 
َّ
يداين امُل�سي

مَ
ثمة فالعامل الب

ماأوى الإجماع ال�ستبدادي املوؤ�س�ش للعنف، بينما 

عاملا  كونه  يف  البيج�سداين  العامل  خا�سية  متكن 

دميقراطية  عي�ش  جتربة  كل  ماأوى  هو  مادام  يريد 

حرة. 

العامل  باعتباره  البيج�سداين  العامل  عن  نتحدث 

املتماثل،  اأو  املتطابق  ولي�ش  املتجان�ش  الكوين 

التي ت�سمل كل  الإن�سانية  والذي يظهر كتجل لروح 

ذات  يف  ومتكنه  احلياة،  يف  باحلق  اإن�ساين  ج�سد 

الإن�ساين.  العامل  داخل  الكاملة  املواطنة  من  الوقت 

)التجان�ش  الكوين.  العامل  مواطني  اإىل  النتماء  اأي 

للتطابق،  تاأكيد  التنافر  بينما  لالختالف،  تاأكيد 

يف  فيتنافر.  يتطابق  ما  اأما  يتجان�ش،  يختلف  ما 

التجان�ش اإثبات للمتمايزات ويف التنافر اإنكار لها. 

بني  الفرق  وحدة.  فهو  التنافر  اأما  احتاد  التجان�ش 

التجان�ش والتنافر هو اأن التجان�ش تعاي�ش من خالل 

الختالف، بيد اأن التنافر هو اإخ�ساع املختلف اإىل 

ومن  باملتمايزات.  تعرتف  ل  حمايثة  وح��دة  منط 

تتعاي�ش  لأنها  متجان�سة  الدميقراطية  فالدولة  ثمة 

الدولة  بينما  الأدوار  ولعب  التقا�سم  خ��الل  من 

جميع  تخ�سع  لأنها  متنافرة  دول��ة  ال�ستبدادية 

املتمايزات اإىل وحدة، ين�سهر فيها الكل خلدمة منط 

كليايل ذي بعد وحيد.

فل�سفة  �سوى  اليوم  نحتاجها  التي  الفل�سفة  لي�ست 

اإن�ساين فينا،  اأي مبا هو  تغذي وعينا مبا هو كوين 

يف نف�ش الوقت الذي تغذي فيه انتماءنا اإىل الأر�ش 

التي نتعذى منها لنعي�ش. ذلك لأن التفل�سف ارتباط 

ارتباط  ه��و  كما  وب��الإن�����س��ان.  ب��الأر���ش  حقيقي 

بالوجود الذي يعلمنا كيفية الإ�سغاء، ويولد داخلنا 

اأجوبة  اإيجاد  اأج��ل  من  متناهية  ل  هائلة  طاقة 

مل�سكالتنا اجلوهرية، ومن اأجل اإبداع �سيغ مغايرة 

للحياة الإن�سانية. لكن اأية اإجابة لي�ست هي ال�سيغة 

الأخرية لو�سعنا، فلي�ش هدفه بناء املعرفة املطابقة 

الذي  احلقيقة  طريق  عن  الك�سف  واإمن��ا  للحقيقة، 

يقودنا نحو مغامرات متجددة باجتاه املجهول. 
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 -»
ّ
 كائٌن مديني

مَ
 القوُل باأنَّ الروايةمَ هي

مَ
»لقْد اأ�سبح

جورج هرني رايل- نظرية الرواية �ش104.

اوٌف«- كونٌة من رغباٍت وممَ
ُ
»املدُن مثُل الأحالممِ م

 اإيتالو كالفينو- مدن ل مرئية �ش46.

 
ْ
اأو بال�سريةمِ  واملتعلقمِ   ، ال�سائعمِ مبفهومهمِ   

مَ
التذكر »اإّن 

الرتجمة الذاتية، 

�سبقًا تقم�سًا نف�سيًا«- جاك دريدا –اأحادية 
ُ
يفرت�ُش م

لغة الآخر�ش43.

ي !!
ّ
 زيُن البومةمَ : حّدثيني عن اأُم

ْ
»�ساألت

وعيناها  �سامتًة،   
ْ
وظ��ّل��ت زي��ن  يف  البومُة  ح��ّدق��تمِ 

تزدادانمِ اّت�ساعًا وغمو�سًا..

بعددمِ  حقائُق  بْل  حقيقٌة،  توجُد  ل  اأّنُه  زين  اإىل  لمَ 
ّ
ُخي

النا�ش«-

ان – الرواية امل�ستحيلة �ش479.
ّ
 غادة ال�سم

فلغتُه   ! فقط  بالقلبمِ   
ُّ
تتم ان 

ّ
ال�سم غادة  �سعر  ق��راءة 

وكاأّن  هادئة،   
مَ
وم�ساعر اأحا�سي�شٍ   كيمياءمِ  خال�سُة 

على   
ُ
ت�سهر وردٍة   

ْ
اأو ن�سمٍة،  باأح�ساءمِ  تعي�ُش  ال�ساعرة 

ا نرثها – روايتها فاّنها ُتقراأُ بالعنيمِ 
ّ
ت�سكيلمِ لونها، اأم

، وتواريخ، واأحالم،  والقلبمِ معًا، ملا فيها من حقائقمَ

ميكُن  و»ال��رواي��اُت  النا�ش..  بعددمِ  وروؤى  و�ساعرية، 

مي�سن..  ديفيد  يقوُل  كما  نرثية«–   
مَ
مالحم تكونمَ  اأن 

روايٌة  الدم�سقية  الف�سيف�ساء  امل�ستحيلة(  و)الرواية 

ملحمية بامتياٍز !!

يقوُل ميلفل اّن »املدينةمَ كياٌن ميتافيزيقي«، والرواية 

من  تربتها  التي  دم�سق   – املدينة  رواية  امل�ستحيلة 

كر�ستاٍل و�سوء..وقْد حتولت هذهمِ املدينة بفعل ف�سفور 

قطعٍة  اإىل  قريحتها  وع�سلمِ  ان 
ّ
ال�سم غ��ادة  اأ�سابع 

 الإ�سغاء لها، 
ُ
تع

ُ
�سعرية.. اإىل �سيمفونية.. اإىل اأُوبرا مي

 حماكاتها: )وحنيمَ عدُت وو�سلُت اإىل دم�سقمَ 
ُ
وي�سعب

لياًل، ودخلُت »زقاق اليا�سمني« ن�سف املظلم ما�سيًا 

ه 
مَ
باب تبلغمَ  اأْن  ال�سيارة  ت�ستطيع  ل  الذي  البيت   

مَ
�سوب

.. هذهمِ ملكتي  ل�سيق الزقاق، �سعرُت ب�سيٍء من الراحةمِ

ها(- الرواية �ش23.
ُّ
وغابتي التي اأعرفها واأُحب

وحميمية،  �ساعرية  الأك��رُث   ،
ُ
الآخ��ر وجهها  وللمدينةمِ 

يحتفُظ  الذي  وال�سمري  الكاتبة..  ذات  )هند(-   
مَ
وهو

ًا.. 
ّ
ب

ُ
ح لتبدو  احلياة،  ن�سيج  يف  التفا�سيل  بجميل 

وذكرى.. و�سعراً.. واأحالمًا، ولتت�سّكل املدينة ف�سيف�ساء 

)زي��ن(  بعدها  وم��ن  )هند(  يف   
ُ
جتتمع كلُّها  باهرة، 

 املو�سل حّتى اآخر الزمان.. 
ّ
امتدادها وحبلها ال�سوئي

 بها ج�سُد )اأجمد اخليال( على العائلة الكبرية.. 
ُ
وي�سع

وظل   ، الزمنمِ  
مَ
عرب املمتد  امل��راأة  )هند(  �سوت  وب��نيمَ 

املدينة )دم�سق( قاهر احلجر والزمن، ومبدع الكلمات 

والق�سائد، ت�ستعُل نار احلنني التي ل تنطفئ ول تهداأ 

لوكا�ش:  يقوُل  تقّلد« كما   ول 
ُ

الرواية »تعك�ش ومهمة 

اإىل النفراد ب�سوتمِ جرحي، موت هند  )اإّنني بحاجٍة 

وما  ح��ويل،  وم��ن  نف�سي  اإىل  ونظرتي  عاملي  زل��زلمَ 

العامل  هذا  يف  النظر  اإع��ادة  اإىل  بحاجٍة  اإيّن  ح��ويل.. 

اإىل  وينومني  حياتي  �سوؤون  يل  يرّتب  الذي  املرّتب 

 
َّ
احب ويغتال  عّني،  فكر 

ُ
ي باأْن  يل   

ُ
ي�سمح الذي  املدى 

النا�ش اإيّل مبعونتي(-�ش26.

بالغًة اأْن اأقولمَ اأّن املدينةمَ 
ُ
ت م

مَ
يقوُل ج.ه�. رايل: »ولي�س

 الرواية«- نظرية الرواية �ش12.
َّ
كانت عدو

ورذيلة(،  املدينة)خطيئة  راأى يف  قْد  بلزاك  واإذا كان 

ر(
ّ
دم

ُ
ولدى د�ستوف�سكي )بيت منٍل م
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وميلفل )�سحراء حجرية(، وبرو�ست )�سدوم وعمورية(، 

اخلرافية(،  اأورب��و���ش  اأفعى  )�ساأن  ج��ريج  وري�سارد 

وتوما�ش  التفا�سيل(،  من  م�سو�سة  )حالة  وديكنز 

راأوه��ا  اآخ��رون   
ٌ

وكّتاب والوح�ش(،  )العجلة  ه��اردي 

طفيلي(،  و)تكّتل  ح�رضي(  و)جتمع  �سكايّن(  )جتمع 

راآها  ال��ذي  فولتري  با�ستثناء  ال�ستبداد(..  و)جتمع 

والفّن  والتجارة  احلرية  )موطن  لأّنها  ممليًا  عاملّا 

وال�سناعة واملتعة(.. !!

 املدينُة لدى الكاتبة والروائية الكبرية – 
مَ
 فكيفمَ هي

عينيها،  حدقةمِ  يف  دم�سُق  تبدو  كيف  ان؟ 
ّ
ال�سم غادة 

وعلى �سفحة روحها امل�ستعلة �سوقًا وحنينًا؟؟ والتي 

وهي  )ال��راوي��ة(..  الكاتبة  �سرية  مع  �سريتها  متاهت 

ل�)زين(  متكاملة  و�سورة  )هند(  ل�  جانبية  �سورة 

و�سورة �سديدة ال�سباب ل� )اأجمد اخليال( !؟؟

واأزرعها يف خيمٍة  اأغّطيها بحجاب،  اأْن  اأمتنى  »كنُت 

 
ُ
حتيُط بها �سحراء، ول ترى �سواي، وفقط حنيمَ يّت�سع

 « يف  بال�سيق   
ُ
اأ�سعر كنُت  وكم  مل�ساهدتها،  وقتي 

كال�سحر،  بقوٍل  هند  تتحدث  حنيمَ  �سكينة«  منتدى 

وتغ�سلها العيوُن اإعجابًا«- الرواية �ش19.

وتفي�ُش   ،
مَ
الباهر  �سوءها 

ُ
تن�رض التي  هذهمِ  )هند(   

ّ
اأهي

اأنها   
ْ
اأم ال��دايفء  ربيعها  وعطر   ، الروحيةمِ باأمطارها 

اأع��م��اق  يف  ج��ذوره��ا  ال�ساربة  املدينة  دم�سُق– 

التاريخ.. ق�س�سًا.. وحكايا..

فاتنات،  ن�ساء  امل��دنمَ  اأّنّ   
ْ
اأم  .. وت��واري��خمَ واأن��ا���س��ًا.. 

الأحا�سي�ش  جتّدد  �سورهّن  وتظل  اج�سادهّن،   
ُ
تغيب

العامل  تاريخ  كانمَ  واإذا  واملواعيد،  والأيام  وامل�ساعر 

ال�سعراء  فاّن  م��دن«،  »تاريخ  هو  �سبنغلر  يقوُل  كما 

ن�ساٍء..  تاريخمَ  يرونُه  ع�سقًا،  املذبوحني  والكّتاب 

جمتمعني  ه��وؤلء  األي�سوا  وكلماٍت،  و�سعٍر..  وجماٍل.. 

)�سنعة  يف  فرينن  يرى  كما  للفن«  »اجلمال  مانحي 

اء 
ّ
اء كما يف ال�رض

ّ
 م�ستمرٌة يف ال�رض

مَ
الكلمات(!!؟: )وهي

الأوىل يف  املراأة  كاأّنها  مكانها  ومغرو�سة يف  �سلبة 

التاريخ التي عرفت معنى ال�ستقرار يف مكاٍن واحٍد.. 

اها واأعطاها 
ّ
 الذي قو

مَ
ولعلمَ هذا اللت�ساق باملكان هو

وال��رتاب  امل��اء   : الأوىل  العنا�رض  بركة  من  بع�سًا 

والهواء والنار(- �ش33.

ولدى   ، دم�سق   – املكان  ب�سحر  )هند(  �سحر  متاهى 

)اأجمد اخليال( فاّنهما تواأمان، بْل دنيا من الأحالم، 

حياة  تفا�سيل   .. ال�سباحية،  واملواعيد  والذكرى، 

 
ّ
 تفا�سيل مدينة ن�رضة، و)هند( ا�سم بْل هي

مَ
)هند( هي

املكان  وجوهرة  املدن،  اأمرية  ودم�سق  الأ�سماء،  كّل 

ها يف اليا�سمني 
ُ
 عبري

مَ
والزمان معًا :)رحلت هنُد وبقي

اجلميل  بلونها  »املجنونة«  واملدادة  امُللون،  املتورد 

 قلبه على حّد الرقة(-�ش34
ّ

ال�رض�ش، مثل �سكني تق�ش

وتتماهى اأي�سًا رائحة الإن�سان برائحة املكان، ولكْن 

ْن؟
مَ
ْن يوؤنث م

مَ
خّلد الآخر؟ م

ُ
ْن ي

مَ
م

 الفيل�سوف ابن عربي اأّن »املكان الذي ل 
ُ
ا ما راآه

ّ
رمب

 عني احلقيقة !!
مَ
ل عليه« هو

ّ
عو

ُ
وؤنث ل ي

ُ
ي

الت�سويرية«-  ال�سايكولوجية   
مَ
فهو ثرينا 

ُ
ي الذي  ا 

ّ
»اأم

جون هولربن – نظرية الرواية �ش 73.

الت�سويرية(  )ال�سايكولوجية  ه��ذهمِ  يف  اأث��ارن��ا  وم��ا 

ان 
ّ
ال�سم غادة  الروائية  وقريحة  باأ�سابع  جاءت  اأّنها 

موقظة..  ب��ان��ي��ة..  م��وح��ي��ة..  �سعرية..  ن�ستولوجيا 

دفء  بها  اأوح��ى  بطة، 
ُ

حم حزينة  ت 
مَ
ولي�س متجّددة، 

املكان.. و�سحر الأنثى )هند( الغائبة – احلا�رضة، بكّل 

بّدد عطرها، ويعبث يف هند�سة 
ُ
حدائق احلنني التي مْل ي

األوانها جربوت ورعونة وغدر الأزمنة :

لمَ اإىل 
ّ
اأّن البيت الكبري باأكملهمِ قْد حتو لمَ اإىل اأجمد 

ّ
)ُخي
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رئٍة هائلة مِ ال�سخامة، تتنف�ش بكّل ما ي�سمُه �سدرها 

وخّلفوا   ، بهمِ وا 
ّ
مر اأجداد  واأرواٍح،  واأ�سباٍح  ع�سوٍر  من 

رئٌة  كنوزهم،  ترابهم  حتتمَ  ودفنوا  ح�سورهم،  فيه 

 اإىل »�ستيتية« بي�ساء 
ْ
 بروحمِ هند التي حتولت

ُ
تتنف�ش

�سغرية(- �ش 37.

 
مَ
»فالرواية تخلُق اجلمالمَ اأ�سا�سًا يف معاجلتها ملا هو

داخلي وباطني«- فلوبري !

وحياتيًا  روح��ي��ًا  )ه��ن��د(  قلُق 
ٌ
ي ك��انمَ  م��اال��ذي  ُت��رى 

الة التي 
ّ

 احلرية – ع�سل الوجود، وال�س
مَ
واإن�سانيًا؟ اأهي

الذي   املكان 
ّ
 حب

مَ
 هو

ْ
اأم !؟   

ً
 ولُت��وؤّدى ق�ساء

ُ
ل ت�سري

احلرية..  ن�سمات  بهبوب  اإل  و�رضعيًا  حقيقيًا  يبدو  ل 

 والت�سّلط التي تبدعها 
ّ

حيث ت�سقط كلُّ بالغات التجرب

اإىل  وال�سعي  اأبجدية..  بال  لأّنها  والتقاليد  الأع��راف 

الأك��رث  للولدة  الآخ��ر  الوجه  باملوت  حّتى  احلرية 

وهي  الأخ��رية  للمرة  :)�ساهدتها  و�سخبًا  فو�سويًة 

على  اأرغمتها  الذي  واخل��وف  الرجت��اف  ثوب   
ُ
تغادر

ر مّني من كّل �سيء، ومتتطي ح�سانها 
ّ
اراتدائه، وتتحر

الأبي�ش اإىل حيث ل اأدري.. اآه !! كيفمَ اأحمو خطواتها 

عن اأر�ش الديار وعن �سحن ذاكرتي؟(- �ش38.

اأحرقت  فمها،  يف  م�ستعلة  جمرة  ها 
ّ
اأُم لها  »و�سعت 

ه« واأفهمتها اأّن هذهمِ الكلمة 
ّ
ل�سانها، لأّنها قالت »اأُحب

عيب«- �ش 54.

حرية،   
َّ
احلب اّن  ان 

ّ
ال�سم غادة  الكبرية  الروائية  ترى 

كما ال�سعر والكتابة واحللم، ولهذا ل ت�ستطيع �سلطات 

جائراً  مر�سومًا   
مَ
ت�سدر اأْن  الزائلة  والتقاليد  الأعراف 

اأْن تبني �سجنًا،  اأرادت �رضطة الأعراف  ، واإذا  يف حّقهمِ

وتوؤثث نع�سًا لمراأٍة مولودٍة من رحم ال�سباح والربيع 

والكلمات، مثل )هند( كّل الن�ساء، فاأّن )زين( امتدادها 

مبالتها،  ول  وعبثيتها،  ال�����رضوري��ة،  بفو�ساها 

حجر   
ُ
ت�سع و  الع�سور،  كّل  لم��راأة  خ 

ّ
ت��وؤر وجنونها، 

وريحان،  ورٍد،  من  واحل��ري��ة   
ّ
احل��ب مل��دن  الأ�سا�ش 

وُقبل، وهي اأخلد من)جهنم( الأعراف والتقاليد : )حر 

 ذلكمَ اليوم من ولدة البنت اأكرث من القنبلة 
ّ
جهنم هب

الذرية(- �ش54

واأكرث  النجاة،  اأخرى، هي منطاد   
ٍّ
 حب

ُ
ودائمًا حلظة 

)اأخذها   : �رضوريًا  و�سخبًا  �سفافيًة  املقاومة  اأدوات 

اإليه  و�سمها  القويتني،  ذراع��ي��ه  ب��نيمَ  امل���رة  ه���ذهمِ 

وجنتيها،  على  بالُقبالت  والتهمها  ًا، 
ّ
ب

ُ
ح كامل�سعور 

الأ�سقر،  و�سعرها  وجبينها  الزرقاوين  عينيها  وفوق 

 
مَ
والتهم الأبي�ش  القطني  القمي�ش  كتفها  عن  و�سّد 

يف  يرجتفان  وكانا  نهديها،  �سوب  وانحدر  عنقها، 

زلزال ير�سُل موجاته يف ج�سديهما(- �ش76.

كانت  وكّلما  واأجمُل..  اأخلُد  هكذا   !!  
ّ

�سعري  
ٌّ
ب

ُ
ح  

مَ
هو  

موجز   
مَ
هو ذلك   !! اأع��ذب(  اللغُة  كانت  جميلة  )الفكرة 

ومتليه  تختزن  م��ا   
ُ
يكتب ك��لٌّ  وه��م��ي��ة(..  )ذك��ري��ات 

 بهمِ لغتُه واأبجديته، فللمكان مِ لغتُه 
ُ
ذاكرته.. وما ت�سمح

، كذلك الأ�سياء لها لغتها واأ�رضارها، ول  و�سفرة اأ�رضارهمِ

اً !!
ّ
 �رض

ُ
اأحد يف )الرواية امل�ستحيلة( يكتم

 احلياة ب�سفتها 
ُ
 التي ت�سور

مَ
» اإّن الرواية العظيمة هي

نظرية   – بوليه  ج��ورج  ل��ه«-  واّت�ساعًا  للذهن  من��واً 

الرواية �ش83.

لالأحا�سي�ش  املجال  من  مّت�سع  هناك  يكوُن  ح��نيمَ 

امراٍة   – ل�سجرٍة  املدينُة  تتيحُه  اأن  ميكُن  الب�رضية، 

تعطي ثمارها وظاللها وغناء ع�سافريها بكّل خجٍل 

وعبدة  الأوه���ام..  اآلهة  من  جتُد  ل  ولكنها  ياقوتي، 

ويف  اجلارحة..  وال�سقور  والغبار  الظماأ  اإّل  الأعراف 

عن  دفاعًا   
ُ
تقاوم كلماٍت،  من  امراأٌة  ي( 

ّ
ال�رض )الدفرت 

مب�سانع  اآبهٍة  غري  واأحالمها  واأنوثتها..  وجودها.. 

الأغالل والأ�سفاد التي تفتتح بح�سور الظلمة والقهر 

والأحزان با�سممِ دولة و�سلطان الذكورة..التي ترى يف 

ملكة الأنوثة مبعث اخلطيئة:

 عجوز : اإنها مناكدة ك�سبي.. ولكن يا للخ�سارة 
ُ

)تهم�ش

ها (-�ش95 و)كّل 
ّ
اأُم  كانت زين �سبيًا ملا ماتت 

ْ
فلو

البالء من البنات(- �ش96..!!

 ال�سبب اأي�سًا يف التفكك الأ�رضي، واإهدار 
مَ
 واملراأة هي

ا هي 
ّ

فاأّنها رمب  هذا فح�سب، 
مَ

لي�ش والرثوات،  الأموال 

ال�سبب يف حدوث الزلزل والرباكني وحّتى الحتبا�ش 

!!وعلى  الأعراف  د�ساتري  عليه   
ّ

ماتن�ش احلراري..هذا 

 بهمِ الق�سائد.. واأمطار الكلمات!
ُ
عك�ش ما ُتخرب

اأبيها ل كال�سبي، وامتالأ  يدمِ  األعوبة يف   
مَ
)فالبنت هي

الذي  الن�ساء  جن�ش  وعلى  هند  على  نقمة   
ُ
���س��دره

الغريب  باإدخال  الأ���رضة  ل��رثوة  دائمًا  الأذى  ب 
ّ
ي�سب

ها 
ّ
اأُم فعاقبتها   ،

ُّ
حتب اإنها  و)قالت  اإليها(-�ش103 

(-���ش114 
ّ
احُل��ب ا�سمُه  ال��ذي  و)الغول  خ��امن(  دري��ة 
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و)ال��ل��ع��ن��ة ع��ل��ى ال��ب��ن��ات ل ي���اأت���ي م��ن��ه��ّن غري 

الإزعاج(-�ش115.

املبيتة،  اللعناتمِ  ه��ذهمِ  على  يطغى  )هند(   
مَ
عطر لكّن 

الرباءة،  ورود  لها  حتر�سانمِ  )زين(  وعبثية  وفو�سى 

هناك  كانمَ  واإذا  عبثًا،  الأعراف  قوار�ش  زحُف  ليبدو 

)زي���ن( وتعبث يف  ق 
ّ
ت���وؤر  وم��اأ���س��اة 

ّ
ل���الأُم ثمة ذن��ب 

خطواتها الربيعية، فاأّن الإح�سا�ش باأّنهما مت�سابهان، 

كتاب   
مَ
ه��و الن�ساء،  ك��ّل  وهما  بع�سهما،  ويكمالن 

 
ُ
ترتجم الذي  والوجود  واحلرية..  والتوا�سل..  الألفة.. 

)زين( �سطوره اإىل لغٍة تتعدى الكلمات والتي ل تقوى 

التقاليد والأعراف على قراءتها، و)هند( و)زين( هما 

القدرة على  )الأعراف(  للظلمة  اأينمَ  النور.. فمن  كتاب 

قّدم 
ُ
، تاأكل ما ي

ُ
 ول تكره

ّ
قراءة �سطوره : )البنت ل حتب

ا ُكلي(-�ش137
ّ
لها، هي

 عربها بفرحٍة ت�سبُه فرحتها 
ُ
 زين الكتب، ت�سعر

ُّ
و)حتب

حنيمَ تفتح النافذة يف ال�ستاء فرتى ال�سم�ش(-�ش149. 

والثنتان امتداد طبيعي لعطر و�سحر املكان، احلافل 

 : لبنتهمِ اأجمد  )قالمَ  واملواعيد:  والأحالم،  بالذكريات، 

النقي  الهواء  دعي  جيداً،  وتنف�سي  عينيك،  اغم�سي 

�سوريا..   
ّ

تنف�ش روح��ك،  حّتى  م�ساماتك   
مَ
عرب يدخُل 

و)هند(-  و)دم�سق(  بلدك(-�ش161.  رائحة  ي 
ّ
تنف�س

الأحالم  تربتهم  وامل�ستقبل  المتداد   – و)زين(   
ّ
الأُم

املتلوة باليقظة الع�سرية.. ُترى هْل ترى وتوؤّكد غادة 

ورثت  وه��ْل  اجل��م��ال؟..  كما  الأح��الم  وراث��ة  ان 
ّ
ال�سم

عن  والق�س�ش  الكتب  قراءة  ورثت  كما   
مَ
احللم )زين( 

اأكرث  للحياة  املتنوع  تف�سريها  للرواياتمِ  اأّن   
ْ
اأم ها؟ 

ّ
اأُم

ها اجلميلة 
ّ
من الق�سائد كما يرى مي�سن: )قالت لها اأُم

البحر،  �سوت  لأن��ُه  عظيم  �سيء  دمَفة  ّ
ال�س �سوتمَ  اإّن 

على  نامت   
ّ
ث��م لغته،  تفهم  كيف   

مَ
تتعّلم اأْن  ويجب 

ها 
ّ
اأُم دم�سق،  بنت �سغرية يف  باأّنها  ال�ساطئ فحلمت 

 
مَ

 لي�ش
ُ
 تراه

ْ
 ي�سايقها.. اأم

ُ
 املزعج

ُ
م�سافرة.. وهذا احللم

احُللممِ  يف  جتُد  )زي��ن(  كانت  واإذا  حلمًا؟(-�ش179. 

العائلة  ق��راءة  على  تقوى  فهل  احلرية..  من  م�ساحة 

– املدينة وفيها هذهمِ  الكبرية، وحتفظ مالمح دم�سق 

التناق�ش  �سديدة  ال�سخ�سيات  من  املكتظة  الغابة 

تبدو  وهل  و�سلوكياتها!!..  اأفكارها  يف  والختالف 

خارج  د 
ّ
تغر العابث  الفو�سوي  عاملها  يف  )زي��ن( 

الغمو�ش،  التي يلفها  الآدمية  الغابة  ال�رضب يف هذهمِ 

واملمنوعات  قدمِ 
ُ
الع ثمار  الهرمة  اأ�سجارها  وتعطي 

بال  والتعجب  ال�ستفهام  عالمات  حيث  واملحرمات، 

عدد.. وبال انتهاء !!: )ا�ستيقظ اأجمد كاأّن يداً قلقًة هّزتُه.. 

فرا�سها..  نائمًة يف   يجدها 
ْ
فلم زين  اإىل غرفة  م�سى 

 
مَ
وهي النهر،  منت�سف  يف  فوجدها   ، ال�رضفةمِ اإىل   

مَ
خرج

ت�سارع املاء عك�ش التيار بكّل قواها، فتبدو واقفًة يف 

مكانها( – �ش210.

واحلرية  الف�ساء  طعم  زي��ن  ت���ذوُق  الأوىل  »للمرةمِ 

املجهول  مع  الليل  يف  وحيدًة  تكونمَ  اأْن  امُلطلقة.. 

والأ�رضار، ومت�سي بال ر�سن يف عنقها«- �ش228

ترى )زين( – هند القادمة اأّن اأولمَ ن�سمات احلرية هي 

الذكورة  �سلطات  الأنوثة على  ق 
ّ
تفو املغامرة.. حلظة 

وو�سايا  وتعاليم  �سيغ  من   
مَ
بقي ما  و�سطب  الأزلية، 

الأعراف والتقاليد :

الع�سابة  العابدين زعيم   زين 
ْ
لي�ست اأّنها   تذكرت 

ّ
)ثم

للمرة  ومتّنت  اأتباعه،  يبهج  ما  بغري  ينطق  ل  الذي 

 كانمَ دريد ولوؤي هنا لي�ساهدا كيف خرجت 
ْ
الألف لو

العابدين  زين  دور  لعبت  وكيفمَ  وحدها،  الليل  يف 

حتتمَ ال�سم�ش، والآن يف �سوء القمر(- �ش228.. و)اإذا 

 ،
ّ
ال�رض ونكتم  الف�سيحة..   

مَ
نحا�رض اأْن  يجب  ذلك   

ّ
�سح

ْن 
مَ
 بيننا م

مَ
 يف الدوار، ولي�ش

ْ
اإّن بنتًا �سبحت �سيقولون 

(- �ش231. يجروؤ على ذلكمَ

ت�سنع  التي  للمراهقة  ي( 
ّ
ال�رض )الدفرت  خامتة  ويف 

يبدُع   
مَ
وهو املكان،  ملو�سيقى  الإ�سغاء  هذا  نف�سها، 

ثماراً  والروائية  الكاتبة  اأ�سابع  على   
مَ
لت�سبح  ، لغته 

ال�ساحرة  والبالغات  الطازجة  الكلمات  من  ن��ادرًة 

واملقولت املاأثورة، والأمثال ال�سعبية الدم�سقية التي 

 الرواية نكهة خا�سة، عرب ال�رضد الروائي امُلحكم 
ُ
متنح

هذهمِ  على  اأمثالنا   
ّ
مر  

ْ
)كم ال��روؤى:  والعميق  البناء.. 

 ذهبوا يف غم�سةمِ عني (- �ش250.
ّ
العني، ثم

غليظًا   
ُ
القلب  

مَ
لي�سبح بالأوهام،   

مَ
القلب غّذينا  »لقْد 

قا�سيًا«- و.ب. ييت�ش !!

)الرواية  يف  املراأةمِ  لدى  والق�سوُة  الغلظُة  هذهمِ  تتحوُل 

اإىل  املاألوف..  على  د 
ّ
متر ث��ورٍة..اإىل  اإىل  امل�ستحيلة( 

، »فهناك 
ّ
ق�سيدة نرث مزعجة جّداً، ولكْن من اأجل احُلب

كن اأن تو�سفمَ بالكلمات«– مك�سيم 
ُ

م�ساعر واأفكار ل مي
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التي تظل  الأنوثة  الكرامة.. وردة  اأجل  غوركي.. ومن 

 )جهينة ( 
ُ
زاهيًة.. عطرًة..ل تعرف الذبول، حنيمَ تنت�رض

لأنوثة تتجّدد.. وتت�سكل حياًة جديدة:

زوجي  عر�ش  اإىل  واأم�سي   ،
مَ
هو حيث  اأتركه  اأْن  )فقط 

 ميوت، واأنتقم منُه 
ُ
 به – كاأنني مْل اأره

مَ
ب

ّ
– الذي ت�سب

�ستتحول  الذي  زوجي  ومن  زوجتهمِ  ومن  بناتهمِ  ومن 

ولكّن  ����ش261..   -) ل��وال��دهمِ  م��اأمت  اإىل  عر�سهمِ  ليلة 

 
ٌ
مطر  

ِّ
احُل��ب عوا�سف  ويف  رحمة..  الأنوثة  ث��ورة  يف 

 دافئ: )تنحني على الرجل العجوز، حتملُه بنيمَ 
ٌ
لوؤلوؤي

حّدُق 
ُ
ي  

مَ
وهو  ، فرا�سهمِ اإىل   

ُ
وتعيده القويتني،  ذراعيها 

فيها بذهول..(- �ش261.

اإّن  الّنح�ش؟  تواريخ  قائمةمَ  لكمَ  اأكملمَ  اأْن  تريد  »ه��ْل 

تواريخنا املاأ�ساوية بال نهاية « – �ش592...

 الروائية املوقوت على نب�ش قلوب 
ُ
هكذا ينب�ُش قلب

الأزلية  همومهم  تتماهى  وهم  ومواطنيها،  اأنا�سها 

الثقيلة مع هموممِ الوطن.. املو�سولة �رضايينه النحيلة 

 
ْ
 فح�سب، اأم

ٍّ
ب

ُ
ب�سطور التواريخ احلزينة.. اأهو متاٍه وح

اأنها حلظة ح�ساب اأي�سًا؟:

ن�سف  اأح��داً يف وطٍن  ��وؤذي 
ُ
ي ل  اإ�سايّف  عيٌد  مَ ل؟  )وملمِ

ماآ�ٍش وفجائع ومذابح«- �ش 297.و»كانمَ  تواريخه 

ال�ستعمار  وقبله  الفرن�سي  وا�سحًا..النتداب   
ُّ
العدو

العثماين..الآن دخلنا يف التعقيد، وبداأنا ن�سل الطريق 

حلرب  جاهزين  و�رضنا  وفيه،  منُه  اخلل  دود  و�سار 

اأهلية �سامتة بال اإطالق نار«- �ش293.

الأعراف  �سداأُ   
ُ
ويزكم الجتماعي،   

ّ
الهم  

ُ
يعظم وحنيمَ 

اأكرثمَ  ال�سيا�سي   
ّ
الهم  

ُ
وي�سبح النا�ش..  اأنوف  والتقاليد 

نقي،  هواء  اإىل  اإّل  حلظتها  املواطن  يحتاج  ل  قلقًا، 

اإىل  ال�سيا�سي، املف�سي  النفاق والتملق  لرائحة  طارد 

لغة  د 
ُ
تع ومْل  والغياب..  وال�سياع  القلق  من  املزيد 

 التي تتحّدث، بْل قلوب النا�ش، ورئة وطٍن 
مَ
الكتابة هي

فا�سدة  الأنظمة  كّل  )ولكن  وخوفًا:  نحوًل..  ترتع�ش 

 فا�سدون(- �ش 314.
ْ
حنيمَ يطبقها اأغبياء اأو

اأم��ام  نحياًل  والفكري  ال�سيا�سي   
ُ
اجلانب ب��دا  ��ا 

ّ
مب

ُ
ر  

ال�سميم،  والوطني  والقت�سادي  الجتماعي  اجلانب 

جّدكمِ  تخونني  ل   
مَ
:)فلمِم الرواية  �سطور  بهمِ   

ُ
تخرب كما 

والدك..  اإىل ما ميثلُه  اأُمك، وتنحازين  والد  الإقطاعي 

واإىل ال�سعب.. واإىل حزبنا(- �ش323.

 كّل �سيء«- هانري�ش بول !!
ُ
»اللغُة تف�سح

 )فهر�ست لروح املوؤلف( 
ُ
ول اأجمل من اللغةمِ حنيمَ ت�سبح

هي  الراوية   – فالكاتبة  هولربن..  جون   
ّ

عرب
ُ
ي كما 

ت�سبُق  بْل   ،
ُ
التي حتلم املراأة  )زين(، وهي  )هند( وهي 

وبع�سل  مرتع�ش،  غري  باإ�سبٍع  لت�سّكل  اأحيانًا،  حلمها 

 
ْ
الرباءة لوحاٍت للحياة »لقْد ا�ستعملت الكلمات كما لو

�ش لر�سممِ لوحة«- اإنطونيو تابوكي : )اأنتمِ ابنة 
مَ
ي اأّنها رمِ

 كاتبًة ا�ستثنائيًة( و)اإذاً ملاذا 
ْ
ُهند !! رحمها اهلل كانت

يغ�سب والدي، كلما قلت لُه راأي اأ�ستاذة اللغة العربية 

�ش  كاتبة(-  اكونمَ  اأْن  على  القدرة  يّف   
ُ
تتو�سم التي 

363و )واأّن �سو�سة الكتابة �ستقر�سني ليل نهار، منذ 

عرفت اأي�سًا من جولييت اأّن اأُمي كاتبة(- �ش370.. 

ل  باإتقاٍن،  مر�سومة  الت�سكيلية  اللوحات  تلكمَ  لتبدو 

بالأ�سابع فح�سب، بْل برماد اجل�سد، وحرب القلب، حّتى 

ولذتها  الرواية  ومتعة  الق�سائد،   
مَ
و�سحر اإيقاعمَ  تاأخذ 

يف كونها ال�سعري و»الرواية اجليدة تعي�ش« – اأندريه 

 .. مورو: )حتاول زين اأْن تخطو بعيداً عن �سدمي الذاكرةمِ

�سامٍت..  ثقيٍل  لزٍج   
ّ
مائي ليٍل  متاهاتمِ  يف  ترك�ش 

تغرق.. ف�ساءات ل  اأّل  اأنفا�سها.. حتاوُل عبثًا  ت�سيُق 

الغمو�ش وغبار  املزدحم بخواء  الفراغ  متناهية من 

عبثًا  وهي  راأ�سها،  على  املت�ساقطة  الغابرة  الليايل 

 اأُمها و�سط دياجري املنزلقات(- �ش 376.
مَ
تقتفي اأثر

 
ُ
وحتت�رض كتابًة،  وتع�سُق  كتابًة،  تنزُف  امراأة  »فاأنا 

كتابًة«- البحر يحاكم �سمكة �ش10.

الروائية  ترى  كما   ،) )انتحاراً  الكتابة  كانت   
ْ
لو حتى 

تعقبُه  ال��ذي  النتحار  ولكّنُه  ان، 
ّ
ال�سم غ��ادة  الكبرية 

الولدُة الأكرث �سخبًا، لأّنها امراأة )ت�ستعُل حياًة(، ولهذا 

ام��راأٍة  وك��ّل   ، )زي��ن(  وامتدادها  )هند(  بطلتها  اأورث��ت 

ينفد،  ل  الذي  املرياث  هذا  وحياًة  واأماًل  لمًا 
ُ

ح ت�ستعُل 

الكتابة  لأّن  احلجر..  وتفّتت  الأزم��ان،  هرمت   
ْ
لو حّتى 

 كنُت اأجروؤ على الكتابة 
ْ
اأداة مقاومة ومتنف�ش اأي�سًا : )لو

العاملمِ  مع  التعاي�ش   
مَ
�سار ا 

ّ
ولرمب قلياًل،  ل�سرتحت 

امل�سحك املرعب املحيط بنا مكنًا(- �ش 386.

)يتبع البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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1- مل تكن نقطة بل مثلثا غري مت�ضاوي االأ�ضالع:

اإنه خامٌت.

الٍة قالت لكمَ اإنه 
ّ
ُه من بائعٍة جو

مَ
» خامٌت متلٌف ا�سرتيت�

 ولن تندم«.
ُ
: خذه

ٌ
 كرمي

ٌ
ا�ستفتاح

عنوان  ثانية«.  فر�سة   « نا�رض  اأجمد   
ُ
فر �سمِ يبداأ  هكذا 

الأخرى  فر�ستي  اإنها   . ال�سحراءمِ كثعلب  وماتل   
ٌ
غادر

ّكرا، 
ُ

�س مالأ 
ُ
ت� حوانيتمَ  الكلماُت  ت�سبح  كيف  لكت�ساف 

�سابون   
مَ
األواح ا، 

ّ
نباتي زيتا  نا،  خ�سمِ ملحا  وخبزا،  ا 

ً
�ساي

ط قارئا، 
ّ
 اإذ يور

ّ
ا. اإنها فر�سة ال�سعر احلقيقي

ّ
وتبغا طري

، يف املزيد من الّديون. 
ٌ
يّدعي اأنه ماهر

ا يتقن 
ً
�ساعر لكّن  ل يف دفرت املعنى. 

ّ
�سج

ُ
م القراءة ديٌن 

املزيد  يف  قارئه  ط 
ّ
ي��ور كيف  يعرف  معانيهمِ  اإخفاء 

اأن   : احل�سابمِ من  تاأّخر  ما  لت�سديد  طريقة  ة 
ّ
ثم منها. 

بالغ.   
ّ
نو

ُ
ح يف  احل�ساباتمِ  دفرت  ح 

ّ
مت�س اأن   . ديونكمَ  

ّ
حتب

ر ما ظّل فارغا من اخلاناتمِ 
ّ
 لك اأن تعم

ُ
 �سيتيح

ّ
هذا احُلب

اأو بنظرٍة �سقطت من عني �ساحبها  بذكرى مكان بائٍد 

واختلطت بالرتاب.

ة اأمكنة يف الكتاب حتاول اإ�سماع ما يف �سوتها من 
ّ
ثم

ن  يهمِ ممِ
ّ
�سف�

ُ
ن ي

مَ
 م

ُ
ة الكثري من الرتاب يحتاج

ّ
لحا�رض. ثم

بعُد،  يولدوا  مل  جمهولني  عابرين  اإىل   
ُ
ويعيده النظراتمِ 

عابرين ميالأون الفارغ من اخلاناتمِ باأ�سمائهم وتواريخ 

فالعابرون  اللغز،  تفّك  اأن  عليكمَ  املقابل  يف  غيابهم. 

 
ٌ
اأنتمَ جمرب ديونا  بعُد يرتكون خلفهم  دوا 

مَ
يوج الذين مل 

على ت�سديدها.

ا عنته ال�ساعرة املتحّدرة من بطن عربي 
ّ
» مل تتاأكد م

زيارتها  اأثناء  الكلمات،  تلك  اإليك  كتبت  عندما  قدمي 

تها، خل�سة، وعدتمَ اإليها بجناح ت�ساقط 
ْ
للبالد التي غادر

، فعال، ل تدري. فال�ساعرة املتحدرة  ...اأنتمَ
ٌ
منه ري�ش كثري

الر�سالة مل  من بطن عربي قدمي مل توجد تقريبا. وتلك 

ت�سلك اإّل يف حلم اأو ما ي�سبهه، ولي�ش �سعبا على ثالثة، 

اأو اأربعة، يعرفونك اأن يرّدوا حرية كلماتها اإليك«.

ا �سيعينك رولن بارت على 
ّ

ا اأن تفّك اللغز. رمب
ّ
عليك حق�

ب. من   كمخاطمَ
ٌ
 كمرجع، لكنه حا�رض

ٌ
هذا: فالآخر غائب

هذا التفاوت ين�ساأ نوع من احلا�رض غري املحتمل ، اإنه 

الزمُن ال�ساق، قطعة �سافية من القلق.

فينومينولوجيا  من  ��زءا 
ُ

ج بو�سفه  العامُل  فهم 
ُ
ي هكذا 

ن حيث ي�ستدعي   ممِ
ُ
زءا من الذاكرة. فالغائب

ُ
ل ل ج

مَ
املتخي

التذكر، فاإنه يوقعنا يف فخ الذاكرة امل�ستندةمِ اإىل ال�سور 

لكّن ما فات يظّل عالقا يف   . قد فاتمَ ا كان 
ّ
الباقيةمِ م

التذكر، وهو ما يجعله زمنا فائتا مل  منطقٍة ل يبلغها 

يحُدث بعُد. 

�ساأنمَ الثقبمِ الأ�سود فاإن التذكر هو املايحدُث على احلدود 

الذكرى نف�سها فال   
ّ

ا فيما يخ�ش
ّ
اأم اخلارجيةمِ للذكرى، 

اأو اّدعاء معرفتها. بالإمكان  اإليها  اأحد ميكنه الو�سول 

 
ّ

القول اإنها طاقة خارج كّل نحو: ل تقبل اخل�سوع لأي

 �سيء من بدائلها.
ّ

ل بنيوية ول تت�ساوى باأي
ّ
عملية حتو

 قادر على حتويل البقايا. فقد �سبق 
ّ

ما من نظام لغوي

الطبقات  يف  لت 
ّ
حتو اأن  اخلائبةمِ  والعواطف  للنظراتمِ 

دوائ��ر  واأن�ساف  نقاط  �سظايا  اإىل  للذاكرة  ال�سفلى 

واأ�سالع مثلثاٍت متباعدٍة. 

 واأ�سالُع املثلثاتمِ لي�ست �سوى مقاربات 
ُ
النقاُط والدوائر

ة خليباٍت عاطفية مل نتقن التعبري عنها فحاولنا 
ّ
هند�سي

 مل نكن قادرين على و�سفها فاكتفينا 
مَ
ر�سمها اأو روائح

بتجريدها. 

ة لأقراأ ما 
ّ
 اأتوقف عند ال�سفحة 102 اأكرث من ع�رضين مر

يوؤّكد يل هذا املعنى: 

ا على كاهل 
ّ

» تتذّكر و�سما على ُنحا�ش موؤك�سٍد، اأو رمب
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»فر�سة ثانية« لأجمد نا�سر: 

اأن نكُتب هو اأن نرتطم باأنف�سنا يف زمان فائت

�ساعر وكاتب من تون�ش

زيـــــاد عبدالقادر



 
مَ
ا فرا�سة زرقاء

ً
. راأيت يوم

مَ
، كان ي�سبه فرا�سة زرقاء

ّ
مغرب

ّق اأو هاويٍة حيث  ترفرف على منحدر خطر، قريبا من �سمِ

 على نحا�سه 
ُ
تة، رق�ش الو�سم

ّ
تثوي رائحة ع�سوية مبي

كت يف ذاكرتك النقطة التي تودع فيها 
ّ
، فتحر املوؤك�سدمِ

مت�ساوي  غري  مثلثا  بل  نقطة  تكن  مل  ها. 
ّ
�رض الرائحة 

يف  خامتا  بل  قامتا،  ا 
ّ
بنف�سجي �سدعا  بل  الأ���س��الع، 

�سندوق....

مبكنونها.  ح 
ُ
تب مل  ولكنها  تاأججت،  الرائحة  ت�ساعدت 

ظّلت مثل الطل�سم واحللم وغمو�ش احليوان«.

. ة ما �سيفاجئكمَ
ّ
اإذن، ل تتزعزع، فثم

ق بالذكرى ل بالتذكر!  ُل: ثمِ
ّ
 الأو

ُ
الدر�ش

ل! 
ّ
 الدر�ش الأو

مَ
 الثاين: ان�ش

ُ
الدر�ش

2- عن النقطِة التي ترف�ض اأن جتّف:

اإنه خامت!

�سوب  نا�رض  اأجمد  كمَ 
ّ
يجر م�سُهور  �رضٍد  من  ب�سال�سلمَ 

احل��رارةمِ  توّهج  يف  ��رى 
ُ
ي ل  يكاد  عر  �سمِ لكّنه  عر.  ال�سِّ

د. 
ّ

ة لل�رض
ّ
الربكاني

ا، حيث 
ّ
يهمِ �رضًدا ع�سوي

ّ
؟ �ساأ�سم دمَ ّ

ي هذا ال�رض
ّ
ماذا �ساأ�سم

بها  ترمي  اأو  تقلب �سخرة  كما  لفظة  تقلمِب  اأن  بو�سعك 

اأين  بحريٍة  قاع  اإىل  خبز  فتاتمَ  بهمِ  ترمي  الذي  �رض 
ُ
بالي

 �سوء ال�سم�ش 
ُ

يهجع البّط. بو�سعكمَ اأن تب�رض حرفا يعك�ش

 يف خالء 
ُ
اأو ت�سمع مفردة تهدر كلوح زجاج يف مقهى 

ةمِ األفمِ ح�سان.
ّ
كمِ �ساحنٍة بقو

ّ
ال�سفحاتمِ كمحر

اٍت وحكاياٍت. 
ّ
ه اأجمد ب�سال�سلمَ من مروي

ّ
عامٌل باأ�رضه يجر

يتعّلق  ٍة. 
ّ
و�سعري

ُ
كهر موّلداٍت   

مَ
دور  

ُ
تلعب هنا  اُت 

ّ
املروي

فالأمر  بالتايل  الزمن،  يف  املا�سي  بتوليد  اإذن   
ُ
الأم��ر

مل  ذاكرٍة  اإىل  الذاكرية  الآثار  بتحويل   ، بالطاقةمِ يتعّلق 

اأو الهواء  اأ�سبه بتحويل املاء   
ُ
د ت�ستنُد اإىل اآثار. الأمر

ُ
تع

اإىل طاقة كهربائية.

ا�ستعادة   : الكتابمِ  يف 
ّ
الأه��م ه��انمَ 

ّ
ال��ر ه��ذا  ك��ان  ��ا 

ّ
رمب  

 .
ٌ
املا�سي كاأنه مل يقع وزيارة امل�ستقبل كاأنه زمٌن فائت

اوي 
ّ
الر التذكر.  املا�سي مل يقع بعُد، لذلك ل فائدة من 

لذلك  ومتاهاٍت،  فراغاٍت  دى 
مَ

�س من  اأك��رث  لي�ش  ذات��ه 

غريكمَ بامل�سي على خطاه 
ُ
ب لي

مَ
 يف �سيغة امُلخاط�

ُ
يح�رض

 بالأمكنة والأزمنة، حتى اإذا علمِقتمَ 
ّ
هما اأنك املعني

ّ
متو

: ا�سطدمتمَ ب�سمريك الغائبمِ

عن  بحثا  وعر�سها  البالد  طول  يف  تطوف  لن  لكنك   «

ا�سم �سائع اأو معنى مطمور، فاإن كان لبّد من خّط يقوُد 

ج. 
ّ
بتعر �ست�سلكه  واحٌد  هناك  ب�رضك،  وي�ستحّث  ُخطاك 

با�سم  واأحيانا  اأغرا�سه،  بعدد  اأ�سماء  له  طريق   – خّط 

 .»
ُ
ولدوا بعد 

ُ
عابرين مل ي

. يف ذلك الغياب اأكرث من  ة اأكرث من غائٍب يف الكتابمِ
ّ
ثم

طريق   
مَ
قاطع اأو  مقعدا  اأو  بئرا  م�سى  فيما  كانت  نقطٍة 

لي�سنع  نقاطه  اوي 
ّ
ال��ر ينظم  هكذا  م�رضحا.  اأو  قلعة  اأو 

خار طريق. 
ُ
ب الهواءمِ  الف�ساء تاركا يف  طريقا تبّخر يف 

كوى.
ُ
طبخ اأو قمي�ش ي

ُ
خار عدمَ�ش ي

ُ
 اأ�سبُه بب

ُ
الأمر

الذي  املا�سي  اأكرث  ما  تبّخرت.  التي  ق 
ُ
الطر اأكرث  ما   

ل�ش: ت�ساقط كالكمِ

ومل  تبّددت  عالمات  قلٍب،  ظهر  عن  ت�سرتجع،  ح��تمَ 
ُ
ر  «

تخّلف عربة اأو اأمثولة. اختفت الطريق الّدولية التي جعلت 

البالد  لعابري  اإجبارية  وحمطة  للطرق  مفرقا  املكان 

واحلافالُت  ال�ساحناُت  اختفت  وال�رضق،  ال�سمال  من 

ل منها ركاب متعبون يف ال�سرتاحات 
ّ

التي كان يرتج

ال�سورية،  العراقية،  اللهجاُت  اأولئك:  الرثة...واختفت مع 

اللبنانية...«.

ر 
ّ
يرب ما  لعّله  الكتاب،  هذا  يف  ل�ش  الكمِ من   

ُ
الكثري ة 

ّ
م
مَ
ث�

اأن   
ُ
 الذي يندر

مَ
التوثيقي  وهذا اجُلهد 

ّ
هذا الدفق ال�رضدي

عر.  من كتب ال�سمِّ
ّ

ثلُه يف اأي �سادف قارٌئ ممِ
ُ
ي

اأجمد  كتب  من   
ٌّ
اأي �ساهيها 

ُ
ي ل  هائلة  �رضدية  دفقة 

ال�سابقة، ما يف ذلك �سّك.

قاقتني 
ُ
د يف هذا املقام وظيفة مّد اخلطوط بني ر

ّ
لل�رض

اأو   
ّ
الالنهائي املا�سي  ف�ساء  يف  تائهينت  تني 

ّ
كل�سي

تني كانتا فيما م�سى �سلعنْي 
ّ
ر�سد تقاطع نقطتني طري

ن.
ْ
منك�رضي

 ملا ت�ساقط 
ّ

عادل �رضدي
ُ
اُت كم

ّ
ا، حت�رض املروي

ّ
لهذا، رمب

 من �سلوع.
ّ

ل�ش وما تك�رض من كمِ

ة لريتطم الراوي 
ّ

ل�ش ومن �سلوع متك�رض اإذن لبّد من كمِ

ة لي�ست 
ّ
بنف�سهمِ يف زمان فائٍت، مبقعٍد اأو نقطةمِ حرب طري

 
مَ
 يرف�ش اأن يجّف. ما اأكرث الوجوه

ّ
اأكرث من وجٍه عراقي

التي ترف�ش اأن جتّف. اإنه الأمل يعوُد من اإجازته الكربى 

م�ستعيدا عافية قد ت�ساعده على التذكر، تذّكر ا�سم التي 

 الذي 
ّ

ازتان وذيل فر�ش، تذّكر وجه الولد البدوي
ّ
لها غم

�سكب تنكة كاز على ثيابه واأ�سعل النار بنف�سه لأنهم مل 

النقطة  لكن  ال��ّدرج...  اأ�سفل  تذّكر   ، قلبهمِ حبيبة  جوه 
ّ
يزو

 بني احللم والعلم 
ُ

ترف�ش اأن جتّف، لذلك يبقى اللتبا�ش
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، قط، يف حّله.
ُ
فلح ال�ساعر

ُ
 لن ي

ٌ
قائما. التبا�ش

ترف�ش النقطة اأن جتّف.

ف�سد على 
ُ
�سن حّظ القارئ - هذا ما �سي ُ يف النهاية - حلمِ

 اإجازته.
مَ
الأمل هناء

 
ُ
ٍة. للحطام

ّ
طام �سلوع متك�رض

ُ
اُت ح

ّ
 الثالُث: املروي

ُ
الدر�ش

ة.
ّ
اأ�سواٌت وذبذباٌت اأثريي

: النرُث راديو.
ُ
 الرابع

ُ
الّدر�ش

ال��رتدد.  ل�سبطمِ   
ّ

لغوي  
ٌ
موؤ�رّض  

ُ
ال�ّسعر  :

ُ
اخلام�ش الدر�ش 

.  لتنقية �سوت التحّطم وت�سفية الأثري من �سوائبهمِ
ٌ
موؤ�رض

نف�سه  هو  الدائرة  منت�سف  يف  �ست�سمعه  الذي  ال�سوُت 

الذي �ست�سمعه على اجلانبني. امل�ساألة لي�ست خداع نظر 

 يف القدرةمِ على �سبط 
ّ ّ
ول خطاأ يف تقدير الأبعاد، ال�رض

املوؤ�رّض وترجمة احلطام اإىل ما ي�ساويه من ثقل التذكر 

اأو خفة الذكرى.

مك�سورة  و�سلوع  جت��ّف  اأن  ترف�ش   
ٌ
وج��وه الذبذباُت 

�سفى.
ُ
ترف�ش اأن ت�

عُر: 3- البّد من �رسٍد لينجَو ال�ضِّ

اإنه خامت.! 

ال�سعرية  �رضيحة  للمقاطع  اأجم��د  فرد 
ُ
ي ا، 

ّ
طوبولوجي

ب�سفحة  املقطع  د 
مَ
��ف��ر

ُ
ي الكتاب:  يف  اخلا�ش  زها 

ّ
حي

با ومقّطرا. م�ستقّلٍة وغالبًا ما يكون مقت�سمَ

يف  ال�سكلية  العنا�رض  بع�ش  اعتماد  اإىل  اإ�سافة  هذا   

ولون   
مَ
اأك��رب ح��روٍف  مقا�ش  كاختيار  املقاطع،  كتابة 

املقاطع  اأعطى  ما  وهو   .taille de police + gras« اأدك��نمَ 

فرادة �سكلية ومعنوية:

ث��ي��ابمِ احل���داد مي�سون حت��ت درب  ف��ار���ش يف  »م��ائ��ة 

احلليب.

 يف الظالم.
ّ
ة وخيلهم تخب عيونهم ت�سيُل ف�سّ

اإىل اأين يغذون ال�سري يف ليل ملتّف كغابٍة مقفلة«.

من  اأكرث  لي�ست  ا، 
ّ
�سكلي املميزة  املقاطع  اأن  ظ 

مَ
املالح

اأرغفة   ل�سنع 
ُ
�سكب

ُ
وقُد وبنزين ي

ُ
ٍة، حطٍب ي

ّ
عتبات ناري

ارتداٍد  من  اأكرث  لي�ش  الكتاب  منت  من  تبقى  ما  ال�سعر. 

�ساخن ل�ُسعلة النريان.

ُد ارتداد ال�سعر.
ّ

ال�رض

لقارئه  ي��رتك  لن  ثانية«  »فر�سة  اأن  اأي�سا  ظ 
مَ

املالح

ال�سعر.  الأدبية يف متييز  ال�رضوط  فر�سة املراهنة على 

ذلك اأن الجراءات ال�رضدية وبنية احلكي والرهان على 

�سكلمَ  هت 
ّ
مو والأح��داثمِ  وال�سخو�ش  الأمكنة  ا�ست�سافة 

ال�سعر، �سورتُه واإجراءاته اللغوية والكتابية.

 
ّ
ع مل�رضوع اأجمد نا�رض �سيالحظ اأن ال�ساعر معني

ّ
املتتب

هذا  عن   
ّ

عرب قد  نف�سه  وهو  التعبري«.  حدود  ب�»تو�سيع 

ال�سعر«.  البدء كان  » يف  بعنوان  له  الهاج�ش يف مقال 

املق�سود بتو�سيع حدود ال�سعر هو ال�ستفادة من الأنواع 

ب ال�ساعر 
ّ
ما الرواية، التي جر

ّ
ة الأخرى، ول �سي

ّ
الكتابي

كتابتها. 

ل �سّك اأن الرهان على م�سادر الرواية يف كتابة ال�سعر 

ال�سكل.  على  املراهن  القارئ  مهمة  د 
ّ
يعق� اأن  �ساأنه  من 

اخليال.  ل�سطياد  جاهز  فخ  املقام  هذا  يف  فال�سكُل 

ل  اأفهوم  اإنه  مفهوما،  ال�سكل  د 
ُ
يع مل   

ّ
الفل�سفي باملعنى 

ة م�سرتكة من 
ّ
يكف عن خلق متاهاته وجمازاته، اأر�سي

داٍة ورعاٍة ل 
ُ
 م�ستقبلي لأ�سباح ب

ٌ
اأثر التاأويل والتخييل، 

يكّفون عن زيارة الأحياء.

اإنها ق�سيدة النرث يف هبوبها الأق�سى.

اإنه الت�سكيل بدمَل ال�سكل.

متثله  مقاربة  يف  فاأجمد،  الكتاب.  يف  طريف  اأمر   
ّ
م
مَ
ث�

تقنيات  من  بال�ستفادة  يكتفي  ل  لل�سعر،  اجلمايل 

خربته  ومن   
ّ

البدوي يل  حمِ من  �سي�ستفيُد  اإن��ه  الرواية، 

. احلياتية يف مواجهة ندرة احلياةمِ

املح�سوب  التيهمِ  بتاريخ   
ُ
الأم���ر يتعّلق  ا، 

ّ
اأنطولوجي

بالع�سبةمِ والقطرة.

 بعلم اقت�ساد اللغة.
ُ
جماليا، يتعّلق الأمر

يقول ال�ساعر يف ال�سفحة 68 من الكتاب: » كّل حركاتمِ 

 .» مة على اأ�سا�ش الحتفاظ باملاء ل �رضفهمِ
مَ
 م�سم

ّ
البدوي

، وفق اآلية 
ُ
عاُد تقطريه

ُ
 �رضفه ي

ّ
بل اأكرث من هذا، فما يتم

تربيد نادرٍة.

اأمالها  التي  بال�رضامةمِ  املحكوم   
ّ

الوجودي الوعي  هذا 

 هذا 
ّ
اأثمر ح�سا�سية �سعرية متلفة. ففي خ�سم ال�سظُف 

املطقطق،  واجلفافمِ  هد 
ّ

وال�س بالفراغ  املليء  ال�رضد 

 .  طريقة لالحتفاظ مبائهمِ وتقنني من�سوبهمِ
ُ
اكت�سف ال�ّسعر

بالحالت  املليء  ُد 
ّ

ال�����رض اأو�سله  لقد  النهاية،  يف 

اآلت تربيدهمِ  اإىل ن�سب   ، اإىل معرفة تطبيقاتهمِ والأ�سماء 

وحتويل البخار ال�ساخن لل�رضد اإىل قطراٍت مائية.

ق�سيدة النرث كثافة.

 
مَ
: لبّد من �رضٍد اإذن، �رضد حارق، لينجو

ُ
 ال�ساد�ش

ُ
الدر�ش

!
ُ
عر ال�سِّ
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مثل خرائطي جديد مبفهوم »جيل دولوز« يعود الروائي 

»ب�سري مفتي« يف رواية »دمية النار«)1( اإىل املا�سي، 

ليحفر مبطرقة التخييل يف »الطبقات الر�سوبية« ملرحلة 

التحرر من ال�ستعمار وال�رضوع يف بناء الدولة الوطنية، 

ال�سورة  ي�سع  م��ا  املظلمة،  مناطقها  ع��ن  كا�سفا 

الرومان�سية التي ر�سمها اجليل الأول من الروائيني لهذه 

مو�سع  ال�سرتاكية  اليوتوبيا  فرتة  اأنها  على  املرحلة 

ال�سخرية والهدم. 

 بهذا الوعي احلفري ال�ساخر يوؤكد الروائي » ب�سري مفتي«، 

املن�سية،  التواريخ  كتابة  يف  ال��روائ��ي  التخييل  دور 

وت�سخي�ش الأ�سوات املقموعة. ففي مقابل �رضد ال�سلطة 

بو�سفه  )الثورة(،  للحدث  اأحاديا  تاريخا  يب�سط  الذي 

�رضدا  الرواية  تنتج  الأم��ة،  تاريخ  احلقيقي،  التاريخ 

خطاب  يف  والتفكك  الت�سكك  يزرع  انتهاكيا،  انبثاقيا 

هاوية  من  املقموعة  الأ�سوات  تنبثق  حيث  ال�سلطة، 

التي �ساغت �سلطة  ن�سيانها، مبا يغري �رضوط اخلطاب 

املا�سي. تتاأكد هذه الوظيفة النقدية مبجاوزة الروائي 

الروؤية الرومان�سية وتبني منظور اجنالء الأوهام، حيث 

يك�سف اجلانب املظلم، امل�سكوت عنه، الذي حول الثورة 

اإىل �سلطة كليانية ت�ستحوذ على كل مفا�سل املجتمع، 

من  جمردة  روح،  بدون  مادة  م�سخ،  اإىل  الفرد  وحتول 

مثلها العليا.

الكاو�س/ ميتافيزيقا ال�سرد

النتهاكية  للبنية  تو�سيحنا  من  يفهم  اأن  ينبغي  ل 

الرغم  فعلى  �سيا�سية.  رواية  اأنها  على  الرواية  خلطاب 

من اأن ثيمتها �سيا�سية )ت�رضيح ال�سلطة( اإىل اأن بوؤرتها 

»ال�ستطيقا  على  مفتوحة  ميتافيزيقية  وج��ودي��ة 

والنفي  العدم  ا�ستطيقا  »اأدورن���و«،  مبفهوم  ال�سلبية« 

لذات  مت�سظية  زمنية  عنف  يف  يكتب  فالن�ش  الذاتي. 

تت�سمن  الزمنية  ال�ساو�ش(. هذه  ر�سا  )البطل  متال�سية 

تفكيك بنية اخلطاب مبا هو ت�سوير خطي للق�سة ومتثيل 

�سفاف لالأطروحي املبا�رض، لأن موقع التلفظ ين�سطر يف 

الذات  الب�سرية(، حيث تتدحرج  )فقدان  الكاو�ش  زمنية 

خارج املركز نحو املجهول، من�سطرة بني ما كانت عليه 

)املا�سي( وماهي عليه )احلا�رض( وما ترغب اأن تكون 

عليه، بدون نقطة ارتكاز ت�سند حماولة ا�ستعادة ذاتيتها 

املفقودة )هل كنت اأقاوم ذلك الفقدان...يف تلك الدوامة 

كان كل �سيء فقد وجهه، مثلما فقدت اأنا روحي، �سار 

العماء كليا، والهياج الالمرئي للحيوان املفرت�ش كليا 

الرابط  اخليط  �سار  اأن��ا،  ول�ست  اأن��ا  �رضت  الآخ��ر،  هو 

الأول والثاين معدوما، ومل يعد وجهي يحيل على  بني 

وجهي..( )�ش119(.

 يف انك�سار نقطة الرتكاز، التي تتمثل يف فقدان البطل 

لكينونته)قيمه ومثله العليا(، يت�سظى احلكي يف �رضوخ 

هذه التجاذبات الأنطلوجية، ويغرق العامل الروائي يف 

العماء الكلي . ولذلك يتم على �سعيد املتخيل تاأكيد هذه 

الروؤية امليتافيزيقية بعملية ترميز لل�رضاع بني الذات 

)ر�سا ال�ساو�ش( واملوؤ�س�سة )ال�سلطة( با�ستعارات رمزية 

اخلري  بني  ميتافيزيقي  �رضاع  اإىل  به  ترتقي  وجودية 

وال�رض، بني النور والظالم، بني النظام والكاو�ش، بحيث 

حتل ال�ستعارة ال�سيطانية حمل ب�ساعة الواقع. �سلطة يف 

عنفها وغرابتها تفوق خيال الروائي، يتم النفالت من 

واقعيتها بعنف املتخيل الذي يحول الواقع اإىل �سظايا 

من  يتبقى  ل  بحيث  والروؤية،  للذات  مدمرة  وكوابي�ش 

الواقع �سوى اآثار عالمات منقو�سة يف �سريورة املحو. 

�سلطة من فرط ت�سلطها وانت�سارها ل حت�رض يف الن�ش 

�سدمييتها  يف  موغلة  كافكا،  اأ�سباح  �سورة  يف  �سوى 
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ويف اأ�سطوريتها. عبارة عن جهاز ينت�رض ذاتيا ويتو�سع 

وفق قانون النتظام الذاتي ليهيمن على العامل الروائي، 

)اأتقرب كل مرة خطوة اأو خطوتني من تلك اجلماعة، اأو 

الع�سابة، لكنها ع�سابة حتكم،  اأو  اأو املنظمة،  اجلهاز، 

ومظاهر  وقوانني،  اآليات  ولها  بيدها،  �سيء  كل  ت�سري 

واأحيانا  مروعا  ميفا،  يل  يبدو  الأم��ر  كان  خادعة، 

�سورياليا( . 

خفية،  قوى  تديره  اآيل  بجهاز  يتعلق  الأمر  وكاأن  يبدو 

الظل  يف  جماعة  تاأ�سي�ش  الفكرة  )كانت  مرئية  غري 

حتمي البالد وت�سريها من خلف �ستار( )�ش127( لذلك 

يجد البطل »ر�سا ال�ساو�ش« نف�سه يف فخ �سبيه بو�سع 

»املحاكمة«  رواية  يف  ك«  »جوزيف  �سخ�سية  من  كل 

يواجه  لكافكا،  »الق�رض«  رواية  يف  امل�ساح  و�سخ�سية 

�سلطة لها طابع متاهة بال حدود، ول �سكل، ول ت�سمية، 

ل ي�ستطيع اخلال�ش منها.من فرط جتريديتها« حت�رض« 

يف �سورة كابو�ش )من الآن ميكن اأن تعترب نف�سك واحدا 

له  يكن  مل  الذي  اجلهاز  يف  الأح��دث  اجلهاز...كنت  من 

ظننت  وللحظات  وج��وده،  توؤكد  اأن  ميكن  ت�سمية  حتى 

اأنني اأتخيل فقط، واأن هذا الذي اأعي�سه ما هو اإل كابو�ش 

يكون هذا مكنا.(  اأي حلظة، فكيف  �ساأ�ستيقظ منه يف 

)�ش133( 

ال�سعود/ ذروة ال�سقوط

التدمريية  �سريورته  يف  ال�سلطة  عامل  ب�ساعة  لتاأكيد 

التخييل،  اأ�سكال  م�ستوى  على  الرواية  تختار  للفرد، 

ت�سخي�ش العامل يف �سكل الهجاء اأو الرومان�ش امل�ساد، 

�سورة  يف  )اخليايل(  الروائي  العامل  تقدم  اأنها  مبعنى 

اأ�سواأ من العامل احلقيقي، حيث يوؤكد عامل الهجاء القبح 

والفو�سى. فالرواية تعرب عن ماأزق عامل ب�سع، حمكوم 

)الأم��ور  اأ���س��واأ  اإىل  �سيء  من  ينتقل  ال�سلطة،  بحتمية 

تنتقل من �سيء لأ�سواأ، لهذا اأطلب منك العناية بنف�سك( 

اأنه نوع من  )�ش87(. ويعا�ش فيه الزمن الرديء على 

الكاو�ش.

الإن�ساين  منوذجها  بناء  يف  ال��رواي��ة  عليه  تركز  ما   

وحافزا  ت�سييديا  مكونا  باعتباره  التحول  قانون  هو 

للحكي. ففي م�سار التكوين، يخ�سع بطل الرواية »ر�سا 

�سياقات  �سمن  متوقعة،  غري  حت��ولت  اإىل  ال�ساو�ش« 

فيها  يتداخل  معقدة،  وتاريخية  واجتماعية  ذاتية 

�سورة  املتخيل  يف  التحول  ياأخذ  بالعام.  اخل�سو�سي 

من  البطل  يتحول  حيث  الكافكاوي،  باملفهوم  امل�سخ 

�سخ�ش مثايل رومان�سي، يحب الأدب والكتابة، وحتت 

�سغط عوامل متعددة، اإىل �سخ�ش متوح�ش قاتل ماأجور. 

الكارثي على مراحل، يف كل مرحلة  التحول  ويتم هذا 

هاوية  من  ويقرتب  اإن�سانيته،  من  ج��زءا  البطل  يفقد 

ال�سقوط الكلي.

بالتعلم،  �سغوفا  للمعرفة،  مراهقا متطلعا  م�ساره  يبداأ   

يغرم بوا�سطة معلمته بحب الأدب وقراءة الق�س�ش. غري 

عنيفة  لرجتاجات  يتعر�ش  الطبيعي  امل�سار  هذا  اأن 

الأزمة  هذه  وتت�ساعف  حب.  جتربة  اأول  يف  ف�سله  مع 

اأبيه  عقدة  من  اخلال�ش  قدرته  عدم  ب�سبب  العاطفية، 

املعتقلني  بتعذيب  ي��داه  تلطخت  ال��ذي  ال�سجن،  مدير 

املعار�سني للنظام. 

هكذا يت�سكل م�سار جتربته كحلقة مغلقة من الإخفاقات، 

عقدة  الدرا�سة،  ا�ستكمال  يف  ف�سل  احل��ب،  يف  اإخفاق 

الأب القهرية، اغت�سابه للمراأة التي اأحبها. تكتمل هذه 

اإىل  ال�سيطاين بان�سمامه  ال�سقوط  احللقة اجلهنمية من 

الذي يتحكم يف دواليب احلكم بالبالد،  الأمني  اجلهاز 

حيث يتحول اإىل قاتل ماأجور ينفذ عمليات قذرة لفائدة 

النظام.
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�سعيد  على  ارتقاء  من  البطل  يحققه  ما  الرغم  وعلى 

اأعلى  بارتقائه  الأم��ن��ي،  اجل��ه��از  يف  والنفوذ  امل��ال 

فالثمن  النهاية.  يف  �سيء  كل  يخ�رض  اأنه  اإل  املراتب، 

تنازله  هو  الفجائي  ال�سعود  هذا  مقابل  يدفعه  الذي 

اأتقدم يف �سلم الرتقي  عن مبادئه وقيمه )وبينما كنت 

�سعيد  الروح، كان  لقمة فقدان  ال�سعود  التدريجي نحو 

النهاية  وتكون  )�ش121(،  ال�سيء(  بع�ش  يتعرث  عزوز 

الذي  ال�رضعي  غري  ابنه  يد  على  يقتل  حني  املاأ�ساوية 

ان�سم اإىل جماعة متطرفة مقاتلة.

 املفارقة اإذن، اأن كل ارتقاء يف مراتب اجلهاز ال�سلطوي 

يواكبه �سقوط يف الروح، وت�رضد �سيطاين يف املجهول. 

ما  اأو  لل�سقوط،  �ساخرة  �سورة  �سعوده  ميثل  وبالتايل 

احلياة.. اأمر  )عجيب  ال��رديء«  »ال�سمو  ملتون  ي�سميه 

لقد و�سلت للذروة فاإذا بها تظهر يل كهاوية مفتوحة، 

�رضداب مظلم، قلعة حم�سنة ولكن فارغة...( )�ش152(. 

اإن »ال�سعود الهزيّل« �ساخر ب�سبب القيم املقلوبة للعامل 

املنحط. )يختلط الزمن فال يعود مي�سي على رجليه ولكن 

ملبادئها،  الأوفياء  اأبناءها  تغتال  الثورة  راأ�سه(.  على 

وتكافئ الو�سوليني والنتهازيني، وال�ستفادة من 

اأي  للنظام،  الولء  مبدى  مرهونة  الجتماعية  اخلريات 

واملال  النفوذ  م��وارد  يف  املتحكمة  ال�سلطة  جلماعة 

والقوة.

 واإذا كان حمكي البطل يف بنيته العميقة يحاكي على 

نحو �ساخر منوذج البحث، فاإن مغامرته ل تنتهي بعودة 

و�سلطة  نفوذ  البطل من  الرغم ما يحققه  ظافرة. على 

يف  ي�سقط  بل  بال�ستقرار،  ينعم  ل  فاإنه  اجلهاز،  داخل 

دوامة التف�سخ والنحالل. من املنظور ال�سيميائي الذي 

يحدد اأمناط الوجود، ل تتمكن الذات )البطل( يف نهاية 

حمققة،  كذات  وجودها  نق�ش  من  ال�رضدي  برناجمها 

حيث اأن ارتقاءها يف اجلهاز ل ينقلها اإىل حالة الت�سال 

مع مو�سوع القيمة، وكل من ينتج عن هذا الرتقاء )اأي 

منط الوجود كذات حمينة( هو التحول/ امل�سخ. ل يتعلق 

الأمر اإذن، بق�سة ظافرة. اإذ ت�سكل نهاية ال�سعود ذروة 

ال�سقوط. 

ويفقد  )ال�سلطة(،  الف�ساد  منظومة  تنت�رض  النهاية  يف 

فا�سدة  مادة  اإىل  روح،  بدون  ج�سد  اإىل  يتحول  قيمه، 

ال�سخرية من م�سري  واإمعانا يف  للقتل.  ل ت�سلح �سوى 

البطل، ي�ستعري املتخيل وعلى غرار منوذج كافكا �سورة 

يعي�ش  مفرت�ش  حيوان  التحول،  هذا  لو�سف  »دراكول« 

على امت�سا�ش دماء الآخرين.

التي  املرحلة  يف  يتم  امل�سخ  التحول/  اأن  املالحظ   

دللته  التمو�سع  ولهذا  اجلهاز.  اإىل  البطل  فيها  ين�سم 

للن�ش.اإنه  الأك�سيولوجي  الن�سق  على  اإحالته  حيث  من 

اأن  مبعنى  الف�ساد،  ملنظومة  الإيديولوجي  البعد  يحدد 

لل�سلطة،  الإيديولوجية  املوؤ�س�سة  به  تقوم  التحول  هذا 

بقرة«  »اأح��الم  رواي��ة  يف  مثال  التحول  بخالف  وذل��ك 

للروائي املغربي حممد الهرادي، الذي تقوم به املوؤ�س�سة 

الإن�ساين)ب�رض(  من  لتحول  البطل  الطبية، حيث يخ�سع 

عالقات  التحول  ثيمة  وت�ستدعي  )بقرة(.  احليواين  اإىل 

يف  معا�رضة  ون�سو�ش  الن�ش  بني  و�سيجة  تنا�سية 

مقدمتها رواية امل�سخ لكافكا، والن�ش نف�سه يف لعبته 

الكافكاوية  ال�ساللة  لهذه  انت�سابه  عن  يك�سف  املراآوية 

معلمة  اأهدتني  عندما  عمري  من  العا�رضة  يف  )واأن��ا 

اأدري ماذا حدث  العربية ق�سة »امل�سخ« ومن يومها ل 

الق�س�ش  جنون  كما  الأدب،  ذبابة  �سكنتني  راأ�سي،  يف 

واخليالت..()29(

اإدوارد �سعيد يحقق لبطله   واإذا كان �رضفانت�ش بح�سب 

نوعا من اخلال�ش اجلزئي، لأن دون كيخوت يتدبر اأمر 

بقائه بعيدا عن التلوث يف نقاء ق�سده وقادرا على نقل 

�سيء من اإ�سعاع �سعره الظافر، على الرغم ما فيه من 

مثالية جمردة و�سخرية من النف�ش، اإىل خ�سمه املنت�رض، 

العليا، وان�سمامه للجهاز  فاإن البطل بتخليه عن مثله 

ي�سقط يف التلوث، وي�سبح عر�سة للكاو�ش )العماء(.

 ما ت�سخ�سه الرواية اإذن، هو �رضد دائري بدون خال�ش، 

»ر�سا  يعي�ش  البطل.  لإ�سكال  حلول  اأية  تقدم  ل  لأنها 

ال�ساو�ش« حياته هاربا من �سورة اأبيه ال�سجان املت�سلط، 

ويخو�ش جتربة اخلال�ش من عقدة الأب، لكن مغامرته 

�سخ�ش  اإىل  يتحول  اأبيه،  دائ��رة  يف  بال�سقوط  تنتهي 

مثله يقتل النا�ش لفائدة النظام )لقد قررت اأيامها عدم 

نهائيا،  القوقعة  تلك  من  خرجت  لقد  اأبي،  عن  احلديث 

ومل يعد يل اأية عالقة مبا�سي ذلك، كنت هاربا منه، مع 

اأنني كلما هربت كلما عدت، حتى اأيقنت باأنني مرتبط 

به بخيط �سحري، ومندمج حتى العظم بداخل تالبيبه، 

اأكون مثله، �سخ�سا  اأخريا لنف�سي كي  لقد فتحت الباب 

ينفذ الأوامر ويعي�ش بال �سمري. �رضت اأبي ب�سكل لواع( 

)�ش122(
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البطل،  م�سار  يحكم  ما  هي  الدائرة  هند�سة  كانت  اإذا 

وعلى  امل�سري،  يف  احلتمية  من  ن��وع  اىل  يوؤ�رض  مبا 

اأي جمال للتغيري، فاإن املتخيل  زمنية مغلقة، ل تتيح 

مناذج  الن�سطاري  املحور  على  ي�سخ�ش  �سرنى،  كما 

وتخلق  ال�سلطة،  دائرة  تخرق  اأن  ا�ستطاعت  انتهاكية، 

بدائل  تقدم  وبالتايل  والتغيري،  للتحرر  اأم��ل  اإ�رضاقة 

جديدة، حتى واإن كانت تتحرك على م�ستوى الهام�ش، 

فاإنها حتدث اخرتاقات عميقة يف ن�سق ال�سلطة، وحت�رض 

كعالمة اإن�سانية م�رضقة و�سط عامل امل�سخ والظالم الذي 

يلف املتخيل الروائي )كان تفانيه )عدنان( واإخال�سه 

على  واحلرية  املنفى  متارا  البالد  ترك  منذ  ملوقفه 

العي�ش حيث ي�ستلذ احلياة يف بلده اأمرا مثريا لالإعجاب. 

م�سار اآخر غري م�ساري، كما لو اأن احلياة تريد دائما اأن 

واآخر  عتمتها،  يف  يغرق  واحد  منوذجني  للعامل  تقدم 

ي�سع بنورها، ولقد كان يبدو يل من بعيد كنقطة �سوء 

لن اأ�سريها..( )�ش153( 

لعبة التمويه/ الذئب الذي يظهر ويختفي

النور/  ال�سقوط،  )ال�سعود/  الزدواج  بنية  كانت  اإذا 

الظالم( متوقع املتخيل يف ف�ساء بيني يقع بني حدي 

الهجاء والرومان�ش، الأفول والإ�رضاق، فاإنه )الزدواج( 

ي�سكل على �سعيد الرتكيب اإ�سرتاتيجية �رضدية تت�سمن 

تفكيك اخلطاب ال�رضدي اإىل حكايتني، حكاية الروائي/ 

الكاتب مع املخطوط، وحكاية »ر�سا

ال�ساو�ش« �ساحب املخطوط. يتجاوز الزدواج احلكائي 

وظيفة النعكا�ش املراآوي ليد�سن �سريورة من

على  تقوم  احلكايتني،  بني  والتمف�سالت  التقاطعات   

لعبة التمويه.

الروائي/  عالقة  املتكلم  ب�سوت  الأوىل  احلكاية  تروي 

الكاتب ب�سخ�سية »ر�سا ال�ساو�ش« الذي تعرف عليه يف 

بيت »عمي العربي«. اأثار ف�سوله الأدبي فقرر مطاردته 

من اأجل معرفة اأ�رضار غمو�سه )غري اأن ما �سدين اإليه مل 

يكن �سكله...تخيلته بطال تراجيديا ي�سلح للمو�سوعات 

�سك ف�سويل،  دون  كتابتها...حرك  اأرغب يف  كنت  التي 

وقررت من يومها مطاردته كما يطارد حمقق جمرما 

ارتكب جرمية ا�ستثنائية( )�ش6(

املالحظ اأن احلكاية الإطار ل تنغلق على منوذج ال�سرية 

�سخ�سية  تقدمي  على  تقت�رض  ل  اأنها  مبعنى  الغريية، 

الذاتية،  ال�سرية  ن�سية  ت�ستدعي  بل  ال�ساو�ش«،  »ر�سا 

حيث تقدم معلومات تخ�ش حياة الروائي/ الكاتب)كان 

اأواخر �سهر �سبترب من عام 1985، تلك الفرتة  ذلك يف 

متثل  كانت  البوؤ�ش...  رغم  واع��دة  حينها  كانت  التي 

بالن�سبة يل بداياتي يف درب الكتابة، وكنت حتث تاأثري 

قراءات �سيطانية كثرية ومتنوعة...كنت مدفوعا ب�سحر 

�سيء  اأنه  على  له  اأنظر  الطريق...كنت  هذا  اإىل  جنوين 

�سيحدث وكفى، يوما ما كنت �ساأحقق وجودي احلقيقي 

ككاتب، ولي�ش كاأي كاتب عار�ش، ولكن ككاتب ي�ستحق 

هذه الت�سمية بالفعل.( )�ش5(

متف�سل  يف  الن�سية  جغرافيتها  اإذن  ال��رواي��ة  تنق�ش 

ال�سرية  ن�سق  بني  للحدود،  انتهاكي  كف�ساء  املابني، 

لعبة  تتوزع  وبالتايل  الروائي،  التخييل  ون�سق  الذاتية 

حيث  بينهما،  املتداخلة  ال�سرتاتيجيات  على  ال�رضد 

املا�سي  وال�رضد،  الذاكرة  وال�سرية،  التخييل  يتقاطع 

واحلا�رض، ليولدا �سورا مركبة من الهوية والكينونة، من 

حيث  الزدواج،  قانون  وفق  موؤطرة  والوجود،  التاريخ 

يتوزع التلفظ ال�رضدي على موقعني، �سوت الروائي يف 

»التقدمي«، و�سوت »ر�سا ال�ساو�ش« يف املخطوط. ويتم 

الذي مبوجبه  التاأطري  ن�سق  بينهما وفق  العالقة  �سبط 

تكون حكاية املخطوط )احلكاية املوؤطرة(مت�سمنة يف 

احلكاية الأوىل)احلكاية الإطار(.

باأنه  اإيهامنا  الروائي  يحاول  الإط��ار،  تقنية  بتوظيف 

مبفهوم   - اقت�رضت  مهمته  واأن  الن�ش،  كاتب  لي�ش 

امل�ساعد«  »العامل  بدور  القيام  على   - ال�سيميائيات 

على ن�رض املخطوط. ويف »التقدمي« الذي كتبه الروائي 

يديه،  بني  املخطوط  وقوع  ظروف  يو�سح  للمخطوط، 

يقوله حمتوى  اأية م�سوؤولية فيما  اأنه ل يتحمل  ويعلن 

املخطوط. ياأتي التقدمي اإذن، كت�رضيح باإبراء الذمة من 

تبعات املخطوط، ولذلك ل يدعي الروائي ملكية الن�ش. 

ومبقارنته بالنموذج البدئي لل�سارد، هو �سارد اأقل درجة 

من ال�سارد الكال�سيكي يف الرتاث ال�رضدي العربي. فاإذا 

كان ال�سارد يف املرويات العربية ين�سب احلكاية للغري، 

ويكتفي بوظيفة النقل عن �سارد جمهول)بلغني، زعموا 

اأن...( فاإن الروائي، يتنازل عن وظيفة النقل، ويت�ساءل 

املخطوط،  »ن�رض«  على  م�ساعد  عامل  جمرد  اإىل  دوره 

اإىل  يرقى  ل  وبالتايل  ح��ذف.  اأو  زي��ادة  دون  هو  كما 

ارت�ساها  التي  الثانية،  الدرجة  من  ال�سارد  م�ستوى 
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ال�سارد الرتاثي ملوقعه العتباري.

من منظور الدينامية الن�سية ي�ستغل )التقدمي( اخلا�ش 

مبحفل الروائي/ الكاتب كميتان�ش، يقوم بوظيفة تنوير 

اخلا�سة.  وديناميتها  الرواية  كتابة  ل�سياق  متعددة 

الكاتب  وعي  تكون  مزدوج،  موقع  فالرواية حتكي من 

الن�ش  كتابة  و�سياق  الكتابة(  )معايري  ال�ستطيقي 

ق�سة  حتكي  ثالثة  جهة  ومن  املخطوط(.  على  )العثور 

»ر�سا ال�ساو�ش« ال�سخ�سية الرئي�سة، الذي يقوم بوظيفة 

�سخ�سية/  باعتباره  وال�رضد،  الت�سخي�ش  مزدوجة، 

الن�ش  يف  امليتاروائي  وظائف  اإجمال  وميكن  �ساردة. 

فيما يلي:

- تو�سيح �سياق كتابة الرواية: الإطار العام )الزمنية، 

املكان، البطل( .

- تقدمي �سورة عن الكاتب كوعي �سيميائي ا�ستطيقي: 

الأدبية  قراءاته  اجلمايل،  وعيه  الكتابة،  يف  بداياته 

والفكرية.

- تو�سيح معايري الكتابة ومرجعيات املتخيل: )كان مثل 

تلك ال�سخ�سيات الروائية التي متلك ما�سيا معقدا، وجتربة 

تراجيديا  بطال  ال�سقوط..تخيلته  من  جرف  وعلى  م��رة، 

قلقا  كتابتها،  يف  ارغب  كنت  التي  للمو�سوعات  ي�سلح 

ميتافيزيقيا جادا، وانحالل يف الروح...()�ش6(

للن�ش  امل���زدوج���ة  ال��ت��ن��وي��ر  وظ��ي��ف��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

)امليتاروائي، احلكاية(، ميكن اعتبار التقدمي مبثابة رحم 

التي ينطلق  الأوىل  العتبة  ي�سكل  الن�ش. ومن ثمة  لتكون 

منها القارئ اإىل الرواية. وعرب هذا املوقع املتقدم يقرتح 

الروائي / الكاتب �سيناريوهات مكنة للقراءة. 

 من هذا الفعل التد�سيني يحفر »التقدمي« موقعه الهرمي 

يف هند�سة الن�ش. اإنه مبثابة املن�سة التي ت�سبق الن�ش. 

عوامل  ا�ستك�ساف  يف  مغامرته  ال��ق��ارئ  يد�سن  منها 

ينطوي  ما  حول  وتوقعاته  تخميناته  ويبني  الرواية، 

عليه املخطوط من اأ�رضار وكنوز.

الظاهر،  امل�ستوى  على  امليتاروائي  وظيفة  كانت  واإذا 

بن�سبة  الن�ش،  �سلطة  م��ن  الكاتب  بتجريد  الإي��ه��ام 

ال�ساو�ش« �ساحب  »ر�سا  �سخ�سية متخيلة،  اإىل  الن�ش 

املخطوط، مبا يجعل الكاتب يف حل من تبعات الن�ش، 

فاإن التحليل يوؤكد عك�ش ذلك. فالتقدمي كما راأينا، ميثل 

خلفه  يتمرت�ش  القراءة،  فعل  لتد�سني  املتقدم  املوقع 

ي�سطلع  حيث  ال�رضدية،  اللعبة  خيوط  ليوزع  الكاتب 

بدور املخرج يف العر�ش امل�رضحي، حني ي�ستغل موقع 

�سيكولوجية  واإ���س��اءات  تف�سريات  لعر�ش  »التقدمي« 

بالأحرى  تعمل  ال�ساو�ش«،  »ر�سا  ل�سخ�سية  وجمالية 

على �سكل معايري موجهة للقراءة:

 معيار العمق ال�سخ�سي )كان مثل ال�سخ�سيات الروائية 

�سيء،  كل  يف  مرة  وجتربة  معقدا،  ما�سيا  متلك  التي 

وعلى جرف من ال�سقوط....()�ش6(

 - معيار التعقيد: )قلق ميتافيزيقي حاد، وانحالل يف 

الروح، و�سوء تكوين، وجروح قدمية ل تندمل..()�ش6(

ي�سلح  تراجيديا  بطال  )تخيلته  النموذج  معيار   -

هذه  كتابتها(  يف  اأرغ���ب  كنت  ال��ت��ي  للمو�سوعات 

ال��دليل  للبعد  وت��اأوي��ل  ق��راءة  مبثابة  هي  التعليقات 

جمالية  م��ب��ادئ  �سكل  على  نف�سها  وت��ط��رح  للن�ش، 

�سخ�سية  على  القارئ  تعرف  ت�سبق  والتلقي،  للقراءة 

»ر�سا ال�ساو�ش« كما تقدمها �سريته مبنظوره اخلا�ش، 

ويتخيلها.

التلقي،  �سعيد  على  مهما  موقعا  التعليقات  هذه  حتتل 

التقدمي،  يف  لها  املخ�س�ش  احليز  باعتبار  ذلك  ولي�ش 

تك�سف  الذي  ال�ستيطيقي  النظري  الن�سق  باعتبار  بل 

دور  الن�ش،  يف  للموؤلف  الآخر  الدور  ميثل  والذي  عنه، 

»ال�سارد ال�سيميائي« بتعبري »كريزن�سكي« بهذا املعنى 

الع�سوي واملركزي لكل موجهات  املوؤلف هو »املنظم 

من  موقعه  يف  ال�سارد  ي�سع  من  وهو  و�سيغه،  ال�رضد 

الكاتب  الروائي/  يحاول  الذي  الوقت  اخلطاب2«.ففي 

عن  وبالنتيجة  الن�ش،  ملكية  عن  بتنازله  اإيهامنا 

�سلطته، نالحظ اأنه ينعم بامتيازات الكلمة الأوىل فوق 

يف  القارئ  اإىل  املخطوط  هذا  و�سل  وبف�سله  امل�رضح، 

م�سري  لكان  وج��وده،  ل��ول  وبالتايل  النهائي،  �سكله 

يتعلق  الأم��ر  اأن  لو  كما  والغياب.  الن�سيان  املخطوط 

بالتحكم يف بعد اآخر للخطاب، بعد القراءة، وهي تتعلق 

بدون �سك بذلك اجلزء من اخلطاب الذي يتعلق بال�سلطة 

نف�ش  ويف  ال�سخ�سيات  على  الكاتب  �سلطة  والرغبة، 

الوقت رغبته يف التحرر من هذه ال�سلطة بن�سبة الكتاب 

ل�سخ�سية متخيلة. اإنه مثل ذئب الروائي املغربي حممد 

زفزاف يف روايته »الذئب الذي يظهر ويختفي«، ميار�ش 

لعبة التمويه، الظهور والختفاء، احل�سور والغياب. 

)يتبع البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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العنوان امللتب�ض بخطيئة املتعة:

فخاخ  من  للنجاة  الرائي  هيبة  العنوان  يف  لل�سفر 

اأي�سا. الكلمات ويف املعنى  املكائد املن�سوبة بني 

فال�سمت اإما ينتج عن تاأمل اأو هدوء وتفكري، اأو قهر 

الق�سيدة  توؤ�س�ش  والأمل  الغياب  بني  وعذاب.  وظلم 

ي�سمت  حني  لكن  ال��ذات.  بنداء  املبتهجة  �سريتها 

فناء  يف  الكائنات  وتدخل  احلياة  تغيب  البنف�سج 

البنف�سج«  »�سمت  وزوال.  وموت  و�سيخوخة  مبكر، 

والنماء  واخل�سوبة  ال���ولدة  غ��ي��اب  على  يحيل 

ومن  قامت.  اأ�سود،  مبهم،  عامل  يف  دخول  والتجدد. 

البنف�سج خل�سة دون �سابق  اإذا �سمت  الورد  مينحنا 

اإ�سعار؟

امليثولوجيات  تاريخ  يف  اأ�سطوري  بعد  وللبنف�سج 

القدمية حيث تروي اأ�سطورة اإجنليزية اأن ملك الثلج 

�سيء  كل  حيث  اجلليدي،  ق�رضه  يف  بالوحدة  �سعر 

فتاة  عن  للبحث  جنوده  فبعث  وج��ام��د،  �سامت 

جميلة تدخل الدفء وال�سعادة اإىل قلبه، وجد اجلنود 

اأح�رضوها  )البنف�سج(،  فيوليت  ا�سمها  فتاة خجولة 

تاأثريها من  له، فوقع يف حبها فورا وحتول بفعل 

اإىل رجل دافئ ولطيف،  القلب وعبو�ش،  رجل قا�ش 

وقد رجته فيوليت مرة للذهاب لزيارة اأهلها، ف�سمح 

لها اأن تقوم بهذه الزيارة يف الربيع �رضط اأن تكون 

وهكذا  ال�ستاء،  يف  اإليه  تعود  ثم  زه��رة،  �سكل  على 

حتولت ال�سبية اإىل زهرة حملت ا�سمها. 

مز ل�رُسفة االآخر
ّ
االإهداء، من ُقوة الر

اإنتاجه، وبعد  مقا رمزيا قبل 
ُ
الإهداء ع كيف يحمل 

له  ��واز 
ُ
م كن�ش  ال�سعري  العمل  بداية  يف  و�سعه 

حمولته الدللية التي ت�سكنها اأ�رضار متعددة وغنية 

الإه��داء  ن�ش  اإن  وامل�ساحبة،  للم�ساءلة  وقابلة 

األغاز يجب اخرتاق عتمتها  مت�سابك جدا مثل غابة 

متنح  خا�سة  �رضية  حياة  اأي�سا.لالإهداء  و�سمتها 

ذكرى  حلظة  يف  اأو  ملي،  تفكري  بعد  اإليه  هدي 
ُ
للم

برج  يف  احلنني  وُت�سعل  القدمية  الذكريات  ُترو�ش 

املخيلة.

)اإىل الذين ي�سبهون البنف�سج يف �سمتهم وبوحهم(، 

وكاأن  ال�سعرية  املجموعة  ت�سّدر  الذي  الإه��داء  اإنه 

الذات ال�ساعرة تهدي عملها ال�سعري للذين ي�سبهون 

البنف�سج باعتباره رامزا للتحول واخل�سوبة والتجدد 

خ�سو�سا يف حلظات �سمتهم وهدوئهم وتاأملهم، اأو 

يف  املوجودة  الدفينة  بالأ�رضار  بوحهم  فرتات  يف 

الكائن  يجعل  البوح  مع  ال�سمت  التقاء  اأعماقهم. 

الإن�ساين وال�سعري معا مت�ساحلا مع ما�سيه وزمنه 

الإبداعي وذكرياته وذاكراته وطفولته.

�ضوؤال الق�ضيدة، اإذا ات�ضعت العزلة �ضاقت الروؤيا

كيف ت�سكن الذات ال�ساعرة ج�سد الق�سيدة باللغة؟من 

املتجه  بحد�سه  ال�سعري  الكائن  الآخر؟  من  يتغذى 

نحو امل�ستقبل والآتي واملجهول وامللتب�ش وامُللغز 

ت�ستعري طفولة حياتها  الق�سيدة  اأم  اأي�سا،  ري 
ُ
واملح

من لغة ال�ساعرة؟

ال�ساعرة عائ�سة اإدري�ش املغربي تقوم بقلب املعادلة، 

275نزوى العدد 72 / اكتوبر 2012 

اأ�سئلة القلق ال�سعري

 فـي »�سمت البنف�سج« لعائ�سة اإدري�س املغربي

�ساعر وناقد من املغرب
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ال�سعراء  جميع  خيمة  كانت  التي  الق�سيدة  وت�سبح 

اإليوت مرورا بنازك  اإىل  القي�ش  الكونيني منذ امرئ 

املالئكة وحممود دروي�ش، ت�سيق هذه الق�سيدة اإذا 

بالن�ش  يفتك  الذي  البيا�ش  وداهمها  القلق  ات�سع 

واجل�سد وحرارة الق�سيدة معا. 

تقول ال�ساعرة قي ق�سيدة )ج�سد الق�سيدة(:

الق�سيدة �سيقة

ول تت�سع لنا

�رضقوا دفاتري

قلمي

ونرثوا عالماتهم فيما تبقى

من بيا�ش ال�سطور

وم�ساحة الق�سيدة

ومل يبقوا

حتى هام�سي ال�سغري

�رضقوا

الليل الذي مينحني احللم والوهم

والنجوم التي تهدهد غفوتي

يف امل�ساء

ال�سحابات احلبلى باملطر

الريح التي تعزف جميئنا

الع�سافري واأغاين ال�سغار

جدائل ال�سم�ش

 األوان اأمي

 عطرها وحبات عقدها 

التي انفرطت من بني اأ�سابعي

وكل النهار

وي�سبح  الرمزية،  خريطتها  يف  الق�سيدة  ت�سيق 

الغبطة  اح��ت��م��الت  ك��ل  ع��ل��ى  امل��ف��ت��وح  ج�سدها 

ال�ساعرة  ال��ذات  حل�سور  راف�سا  والتطهري  واملتعة 

اأر�سيف  الدفاتر/  ف�رضقة  وعتباتها.  مغاراتها  يف 

ق من قلقها- اأي ال�ساعرة-، 
ِّ
عم

ُ
الأحالم والذكريات ي

خ�سو�سا واأن غياب القلم باعتباره و�سيلة الكتابة 

تما مزدوجا 
ُ
ي يعي�ش  ال�سعري حتديدا  الكائن  يجعل 

وموؤملا يف الن�ش واحلياة. ويف �سيق امل�ساحة يف 

ب�سجنها  ال�ساعرة  ال��ذات  حت�ش  الق�سيدة  جغرافية 

املعتقلة  واأحالمها  امل�سادرة،  وحريتها  الرمزي، 

واملوؤجلة.

)�رضقة/الليل/النجوم/ال�سحابات/الريح/جدائل 

ال�سم�ش/األوان الأم/عطرها...( ُتدخل الذات املبدعة 

ويتعمق  والعتمة،  واجلفاف  والظلمة  الكابو�ش  يف 

اإنها  اأي�سا.  والعطور  الأم  األوان  تغيب  عندما  الفقد 

عّلها  ال�سعرية  بالكتابة  والإحباط  الياأ�ش  مواجهة 

و)على  موؤقتة.  ولو  ال�سعادة  ال�ساعرة  ال��ذات  متنح 

الق�سيدة اأن تنقل العامل، فهي تنقل عالقتنا بالعامل، 

واإل لن تكون �سعرا بل �سعرنة. بتعبري اآخر، الق�سيدة 

هي الوحدة العليا بني اللغة واحلياة. كتابة ق�سيدة 

اأو  الغيظ  لإث��ارة  نكتب  ل  فنحن  احلياة.  خلق  هي 

يكون  اأن  اأجل  من  احلياة،  اأجل  من  بل  الإعجاب، 

احلا�رض حا�رضا ولي�ش ما�سيا موها يف احلا�رض. 

اأ�سكال  من  �سكال  نبدع  عندما  تبداأ  العالقة  وهذه 

اللغة هذا  اللغة، واإبداع  اإبداع، تغيري  احلياة، ونعيد 

يغري �سكل احلياة(.)1(

�سوؤال احلزن، قلق البعد اجلنائزي

ق�سيدة  يف  املغربي  اإدري�ش  عائ�سة  ال�ساعرة  تقول 

)حداد(:

غادروين الآن

مل يعد

ملراثي الذاكرة

مكان

�سوركم على اجلدار

منتظرة املاآمت

ج�سدي

ثوب حداد

276نزوى العدد 72 / اكتوبر 2012 

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



قلبي

غيمة داكنة

متتلئ بالبكاء.

اإن الذات املبدعة من خالل الكتابة ال�سعرية متار�ش 

يف  ما  كل  معاناتها،  من  للتخفيف  التطهري  فعل 

اإنها مغامرة مواجهة  �سواد قامت  الن�ش يحيل على 

ماآمت،  مراثي،   ، )املغادرة  اللغة.  طريق  عن  احلزن 

يرمز  معجمي  حقل  ب��ك��اء...(  داكنة،  غيمة  ح��داد، 

معطوبة،  هويات  اإنها  وانك�سارها،  النف�ش  لت�سظي 

متنوعة مفعمة بع�سق التاأويل وفرادة الروؤيا، لُتعرب 

عن الفقد والأمل قبل اأن تعربه بفتنة الق�سيدة. عائ�سة 

حياة،  �سرية  تقدم  ما  بقدر  ن�سا،  تقدم  ل  املغربي 

�سفر للقلب والعني والذاكرة حيث يحار املتلقي يف 

البحث عن مداخل الن�ش اإل بالنخراط يف حرارته 

باأملها  العبارة  �ساقت  احلزن  ات�سع  اإذا  وحركيته، 

اأي�سا.

لهذا )ميكن حتديد امل�سار التاريخي للتحديث ال�سعري 

كما تبنته مار�سات ال�سعر املعا�رض يف ليبيا عرب 

جمموعة من العنا�رض التاريخية والن�سية:

-اقرتب ال�سعر الليبي من متثل اإبدال ال�سعر العربي 

على  الليبيني  ال�سعراء  اط��الع  �سوء  قي  املعا�رض 

كما  املركز  مار�سات  مع  وتفاعلهم  الأث��ر،  الن�ش 

البياتي  وعبدالوهاب  ال�سياب  �ساكر  ب��در  مثلها 

حا�رضة  هوؤلء  ق�سائد  كانت  عبدال�سبور.  و�سالح 

يف املمار�سات ال�سعرية الأوىل لعلي حممد الرقيعي 

وخالد زغبية وعلي �سدقي عبد القادر.

- لقد كان املرور اإىل ال�سعر املعا�رض اختيارا فرديا 

رومان�سيا  توجها  ما كان  تقاطع مع  ال�سعراء.  بني 

ق�سايا  من  واملوقف  الفردية  الأحا�سي�ش  يج�سد 

الذات  واإىل  الوطن  اإىل  القومي  والنتماء  التحرر 

الفردية.

املمار�سات  ومتثل  باملركز  الت�سال  لغلبة  كان   -

ال�سعرية الوافدة من م�رض والعراق- تقليدا اأو اختيارا 

يف  املعا�رض  ال�سعر  اإىل  انتهى  �سعرية-اأن  لطريقة 

ليبيا كممار�سات فردية بحثت بطريقتها عن مكن 

الأمنوذج  ْكمل تخل�سه من قوة 
ُ
ي التحديث بن�ش مل 

املتبع.()2(

اأن  اإىل  اأنيق  بتج�س�ش  ن�سل  �سبق  ما  على  تاأ�سي�سا   

ق�سيدة ال�ساعرة عائ�سة اإدري�ش املغربي تخترب عمق 

اجتاه  يف  تغامر  وهي  ال��ذات  ون��داء  ال�سعري  القلق 

كينونة اللغة لتقيم يف الكتابة ال�سعرية باعتبارها 

ال��ذات  به  اآمنت  واختيارا  اآم��ن��ا،  وج��ودي��ا  م�سكنا 

ال�ساعرة منذ البدء.

الهوام�ض:

عبدالغني،  حممود  ترجمة  الق�سيدة،  احلياة  مي�سونيك،  هرني   -1

الحتاد ال�سرتاكي الثقايف، العدد 9951، 2 دي�سمرب 2011.

2- يو�سف ناوري، ال�سعر احلديث يف املغرب العربي، )اجلزء الثاين(، 

دار توبقال للن�رض، ط1، 2006، �ش 47.

- الق�سائد من ديوان �سمت البنف�سج، من�سورات اللجنة ال�سعبية العامة 

للثقافة والإعالم، ليبيا. 
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ع�رض  منذ   Perspective املنظورية  م�سطلح  �سيوع  رغم 

ما 
ّ
�سي ول  الأوروب��ي��ة،  الت�سكيلية  الفنون  يف  النه�سة 

الإيطالية، ورغم �سيوعه يف الوقت احلا�رضيف ال�سينما، 

اإّل اأنه ل وجود له يف قامو�ش »بنغوين« للم�سطلحات 

الأدبية. ولكن ل تعدم اأن جتده يف قامو�ش امل�سطلحات 

A dic�  الفنية وحتى يف قامو�ش م�سطلحات علم النف�ش

. tionary of psychology

بالطبع ل وجود لهذا امل�سطلح يف القوامي�ش العربية- 

العربية، قدميها وحديثها.

لكْن يرد يف قامو�ش »املورد« املرتجم ما يلي:

بطريقة  الأ�سياء  ر�سم  فن  املنظوري:  الر�سم  »اأ«   )1(

الأبعاد  حيث  )م��ن  النطباع  عني  النف�ش  يف  حت��دث 

ر  نظمَ
ُ
الن�سبية واحلجم الخ(. الذي حتدثه هي ذاتها حني ي

اليها من نقطة معينة.

 مر�سوم بهذة الطريقة(
ْ

»ب« ر�سم منظوري )اأي

زاوية  من  للعقل  يتبّدى  كما  املو�سوع  مظهر  »اأ«   )2(

روؤية  القدرة على  (. »ب«   Historical perspective( معينة 

الأ�سياء وفقًا لعالقاتها ال�سحيحة اأو اأهميتها الن�سبية. 

)4( نظر.  وجهة  نظرة  »ب«  م�سهد.  منظر؛  »اأ«   )3(

الن�سبي  لبعدها  وفقًا  للعني  الأ�سياء   
ّ
تبدو املنظورية: 

ومواقعها الن�سبية. )5( منظوري.

اأما قامو�ش »املغني الأكرب« فقد اكتفى بالقول:

Perspective : منظورية = هيئة ال�سئ كما يظهر للناظر 

ة )اأو �سورة( منظورية«.
مَ
م

ْ
�س

مَ
ب�سبب البعد والقرب. ر

اأي�سًا  يتطرقا  مل  اأع��اله  القامو�سنْي  ان  الوا�سح  من 

حت�سيل  باب  من  اأدب��ي.  نقدي  كم�سطلح  للمنظورية، 

توّفر على توظيف هذا  اأجنليزي  ناقد  احلا�سل، ما من 

املعيار النقدي يف تف�سري بع�ش الن�سو�ش الأدبية.

مو�سع   
ْ
ع و�سمَ

ُ
ي مل   ،

ّ
نقدي كم�سطلح  اإذْن  املنظورية 

التطبيق من قبل. ولأنه اأر�ش بكر، فال بّد من معاجلته 

بحذر.

قد يكون من املفيد العودة اإىل الوراء تاريخيًا للوقوف 

من  ماأخوذ  امل�سطلح  املنظورية.  مفهوم  تطور  على 

 : النفاذ يف املظهر اأو عدم 
ْ

الكلمة الالتينية Perspicer اأي

. To see through: النخداع به ب�رضيًا

ْن ا�ستعمل هذا امل�سطلح علميًا هما 
مَ
يبدو اأّن من اأوائل م

اأّن  اإّل  اإقليد�ش واأفالطون يف بحوثهما يف علم ال�سوء، 

ما قّدماه مل يكن �سحيحًا كّل ال�سحة، اإىل اأن جاء ابن 

مواليد  من  عراقي  وريا�سي  عاملفيزيائي  وهو  الهيثم 

وكان  املناظر«  »كتاب  فاأّلف:  م(،   1041 )ت  الب�رضة 

عرف بالالتينية: De aspectibus اأو :Perspectiva م�سححًا 
ُ
ي

اإقليد�ش واأفالطون. يعترب ابن الهيثم » وا�سع  اآراء  فيه 

علم ال�سوء احلديث«.

كان  اأن��ه  هو  املناظر،  كتاب  من  هنا  يهمنا  ما  لكْن 

ع�رض  يف  املنظورية  للر�سومات  الأ���س��ا���ش   
مَ
امل�سدر

النه�سة، باإيطاليا على وجه اخل�سو�ش.

ذكر، ُترجم كتاب املناظر اإىل الإيطالية 
ُ
ال�سيء بال�سيء ي

Deli aspecti. اعتمد على  الرابع ع�رض بعنوان:  القرن  يف 

لورنزو  الإيطايل  الفنان  ًا 
ّ
كلي اعتماداً  الرتجمة  هذه 

وهو   )1455-  -1378(  Lorenzo Ghilberti غيلربتي 

نحات و�سائغ ومهند�ش معماري وكاتب ور�سام. كان 

علم  ويف  الفّن،  يف  غيلربتي  فكر  مدار  املناظر  كتاب 

املنظورية  ر 
ّ
»اأ�سا�ش تطو الب�رضي، ورمبا كان  اجلمال 

النه�سة«.  ع�رض  بداية  يف  الإيطالية،  الر�سومات  يف 

.) 2001 :A.Mark Smith(

عد�سة  اإىل  يبدو،  كما  الر�سم،  من  املنظورية  انتقلت 

علمًا  فاأ�سبحت  ال�سينمائية،  فالكامريا  الت�سوير، 

تخ�س�سيًا، اإل اأنها مل تدخْل، كما قلنا، يف امل�سطلحات 
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النقدية.

من   Critique نقدي  كمعيار  املنظورية،  مفهوم  لتقريب 

الأذهان، فال باأ�ش من مقارنته بعني الر�سام، وبعد�سة 

يقف  واأي��ن  ال�سورة،  تلتقط  زاوي��ة  اأي��ة  ومن  الكامريا، 

اإجنليزي:  ناقد  ق��ال  ال�سينمائي.  املخرج  اأو  الر�سام 

ًل من تعيني اأين يقف 
ّ
ًا �سعريًا فال بّد لك اأو

ّ
»لتفهم ن�س

زاوية  بّد من تعيني  بالإ�سافة ل  امل�سهد«.  ال�ساعر من 

نظره.

يف  اأقيم  يابانيني  لر�سامني  فنيًا  معر�سًا  اأن  ذكر، 
ُ
ي  

املعر�ش   
مَ
�سم بلندن.  املا�سي  القرن  من  الع�رضينات 

لوحات وقف فيها الر�سامون يف نقطة عالية، ور�سموا 

تعّلم  املعر�ش  ه��ذا  من  نظرهم.  حتت  التي  الأ�سياء 

اإىل  الأعلى  من  الر�سم  مرة،  ولأول  الإجنليز،  الر�سامون 

.Aerial view: النظرة اجلوية 
ْ

الأ�سفل، اأي

الإجنليزي  ال�سعر  يف  اجلوية  النظرة  ظهرت  ذلك،  قبل   

»كنت  ال�سهرية:   Wordsworth ويردزويرث  ق�سيدة  يف 

بعنوان  اأي�سًا  الق�سيدة  هذه  ُتعرف  ف«. 
ّ
اأط���و وحيداً 

.The daffodils »اآخر:«ال�سو�سن الربي

والأ�سجار  ال�سو�سن  اإىل  ينظر  الق�سيدة  راوي��ة  ك��ان 

متّكن   .Birds’ eye view عالية  نقطة  من  والبحريات 

اأو�سع، ومن كّل  ال�ساعر بهذه الو�سيلة من ت�سوير بقعة 

ة واحدة:
ّ
اجلهات مر

ُف وحيداً كغيمٍة
ّ
 »كنُت اأطو

 حتّلق فوق الوديان والتالل

 عندما فجاأة راأيُت ح�سداً

 غي�سة، من الرنج�ش الأ�سفر

 جوار البحرية، حتت ال�سجر

 ترفرف وترق�ش يف الن�سيم«

وّظفها  وكيف  اأع��اله؟  املقطع  يف  املنظورية  ما  لكن 

ال�ساعر؟ 

كان راوية الق�سيدة ينظر من الأعلى اإىل الأ�سفل وذلك 

و»فجاأة  »حتلق«   :
ْ

وبتعبريي بغيمة.  نف�سه  بت�سبيه 

الأعايل،  يف  فعاًل  ف 
ّ
يطو الق�سيدة  راوية  يكون  راأيت« 

 : »جوار« و»حتت« 
ْ
رمبا من فوق رابية عالية، وبكلمتي

التعبري،   
ّ
�سح اإْن  عينيه،  عد�سةمَ  ينقل  الراوية  كان  اإمنا 

. وهي �سفة طيور طائرة. 
ّ
من مكان اإىل مكان يف اجلو

الن�سيم«  يف  وترق�ش  »ترفرف  ال�ساد�ش:  ال�سطر  ويف 

 طرٍي واإن�سان، له ما للطري من 
مَ
اإمنا اأ�سبح ال�ساعر مزيج

يدلن  هنا  وهما  رق�ش،  من  لالإن�سان  ما  وله  رفرفة، 

على البهجة املرحة ال�سابة، ل �سيما واأن راوية الق�سيدة 

و�سف الرنج�ش بالأ�سفر، وهو »لون ال�سعادة يف الأدب 

الإجنليزي، واأكرث الألوان تباينًا مع اللون الأخ�رض يف 

الريف الإجنليزي«. 

يوحيان  و»وح��ي��داً«  »كنُت«   :
ْ
كلمتي ف��اإن  بالإ�سافة 

واإمنا ي�سف  م�سهداً حا�رضاً،  يكْن ي�سف  ال�ساعر مل  اأن 

عجوزاً  ال�ساعر  كان  هل  ذهنيًا.  م�ستعاداً  غائبًا  م�سهداً 

اأنه مل  على  يدّل  »كغيمة«  ت�سبيهه:  يتذّكر �سباه؟ وهل 

يعد قادراً على التحّكم باأمره؟ واإمنا كالغيمة ل تتحّكم 

بكينونتها.

 اأن�سودةمِ ت�سبيح Paean يف 
ّ
ُتعترب ق�سيدة وردزويرث اأحب

ال�سعر الرومان�سي الإجنليزي.

�سقيقته  كتبته  مبا  الق�سيدة،  هذه  يف  وردزويرث  تاأّثر 

اتها:
ّ
دوروثي )15 اأبريل- 1802( يف يومي

 قّط �سو�سنًا بهذا اجلمال وهو ينمو بني ال�سخور 
مَ
اأر »مل 

املتاأ�سنة وحولها. والبقية منه تتمايل وتخفق وترق�ش 

عليها  الهابة  الريح  مع  حقًا  ت�سحك  وكاأنها  وتبدو 

دائمة  الرق�ش  دائمة  مبتهجة،  تبدو  البحرية،  على  من 

»...
ّ

التغري

ًل 
ّ
اأو �سقيقته  بيوميات  وردزوي���رث  تاأثر  مالمح  من 

املعجم اللفظي الذي ا�ستعاره منها وثانيًا من توظيفه 

لالأن�سنة Personification التي طفحت بها تلك اليوميات، 

حقًا«  وت�سحك  وترق�ش،  روؤو�سه،  يريح  مثاًل:  كقولها 

وكاأنها ملوقات ب�رضية.

الق�سيدة  راوي  ينتقل  الق�سيدة  من  الثاين  املقطع  يف 

من منظورية اإىل منظورية اأخرى. فينتقل من النهار اإىل 

الليل، ويفاجئنا بت�سبيه الوفرة الوافرة للرنج�ش باألوف 

.Milky Way :انة
ّ
النجوم يف درب التب

 دون اإرادة ال�ساعر. 
ْ
ل بّد اأن لإقحام الليل هنا دللة دخلت

الليل بهذا التوقيت مفتاح حلّل طبيعة الق�سيدة. يبدو اأن 

ًا بل 
ّ
ال�ساعر، باتفاق اآراء النقاد، مل يكْن ي�سف م�سهداً حي

.Inward eye: �عنها ب 
ّ

اإمنا كان ي�ستعيده يف الذاكرة عرب

ل  ما�ش  من  م�سنوعة  بعموميتها  الرنج�ش  ق�سيدة 

يتمّثل  ما�ٍش  ال�سيخوخة.  دور  يف  وحا�رض  ي�سيخ، 

وموج  وال��ري��ح،  ورق�سه  الرنج�ش  وروؤو����ش  بالغيمة، 

البحرية، وكّلها ت�سري اإىل حيوية مرحة. 

وحا�رض بال تفاعل يتقل�ش يف مقعد ول يقوى اإل على 
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اأو كما يقول: »عندئٍذ  ال�ستذكار وهذا هو قوت بهجته. 

ميتلئ قلبي بال�سعادة/ ويرق�ش مع الرنج�ش«.

لي�ش عبثًا اأن تنتهي الق�سيدة بالرنج�ش الذي يرمز اإىل 

الب�رضية  لل�سعادة  ال�سا�سي  امل�سدر  كونها  الطبيعة، 

والتجدد الدائم.

فهي  �سيخوخة،  اأغرب  وردزوي��رث  �سيخوخة  تكون  قد 

اأو �سباها، او �سبوبيتها،  مل جتعل من فقدان طفولتها، 

�سببّا ملاأمت ومناحة. )باملقارنة: »األ ليت ال�سباب يعود 

فوتوغرافية  �سورة  مبثابة  الرنج�ش  ا�سبح  يومًا«...(. 

�سابة قدمية ل تثري اإّل البهجة، واأكرث من ذلك ل ت�سيخ:

»حينما اأمتّدد يف مقعدي

مبزاٍج خاٍل وفكور

يربق الرنج�ش يف الذاكرة

وهوالهناءة يف الوحدة

اإنه ميال قلبي باملتعة

ي«
ّ
فريق�ش مع الرنج�ش الرب

*** 

قيمًا  املنظورية،  طريق  عن  نكت�سف  اأْن  ميكن  اإجماًل 

غام�سة.  كانت  معان  وبالتايل  كامنة،  وفنية  جمالية 

والغريب، ولي�ش غريبًا، قد تكون املنظورية هي املعيار 

الوحيد احلا�سم يف فهم بع�ش الن�سو�ش املهمة.

»التكوير«  �سورة  اإىل  فاأجلاأ  اأعود  لإعطاء مثل ملمو�ش، 

املف�رضين  ثقاُة  اآياتها،  بع�ش  تف�سري  يف  اختلف  التي 

لدرجة تثري العجب.

اًل على معنى : »الع�سار« يف الآية الكرمية:  ثمَ مَ
مل يتفقوا م

«. هل هي النوق احلوامل يف �سهرها 
ْ
لت ُطّ ُ

 ع
ُ
»واإذا الع�سار

عربي  ابن  بتف�سري  ناأخذ  اأم  ال�سحاب؟  هي   
ْ
اأم العا�رض؟ 

الأرج��ل  ع�سار   
ْ
ّطلت

ُ
ع »واإذا  ق��ال:  حيث  غرابة  الأك��رث 

النتفاع  وترك  امل�سي  يف  ال�ستعمال  عن  بها  املنتفع 

بها، او الأموال النفي�سة«.

: ال�سري 
ْ
ًل، بدليل كلمتي

ّ
جعل ابن عربي ال�سورة اأر�سية اأو

وامل�سي، وثانيًا قّل�سها، فق�رضها على نوع خا�ش من 

الب�رض املقعدين لعاهة اأو�سيخوخة. كذا ق�سى على �سعة 

ه، ذكر 
ّ

 لأنه �سّك فيما ف�رض
ّ
. ثم

ّ
الع�سار وحتليقه يف اجلو

النفي�سة«. كيف خطر يف ذهنه  الأموال  »اأو  اآخر:  معنى 

اإىل  ب�رضية  اأع�ساء  من  يرتاوحان  متباعدان  معنيان 

معادن وما اإليها؟

األ يدّل اختالف املف�رضين يف تف�سري الآية : »واإذا الع�سار 

جمرد  هي  رمبا  اأو  معايريهم،  اختالف  على   ،»
ْ
عّطلت

اجتهادات غري منهجة.

ينًة وكا�سفة. عمِ
ُ
هنا ياأتي دور املنظورية م

 باأعلى نقطة يف الكون. 
ْ

تبداأ �سورة التكوير بال�سم�ش اأي

ت�رضع ال�سورة بالنحدار اإىل النجوم فاجلبال فالع�سار. 

فاإن  اأو�سح  بتعبري  جوية.  اللقطات  تزال  ول  هنا  اإىل 

ل مرة يف 
ّ
. اأ�سبحت ال�سورة اأر�سية لأو

ّ
الع�سار يف اجلو

الآية :« واإذا البحار �سجرْت«، وتنتقل اإىل باطن الأر�ش 

.»
ْ
جت

ّ
بالآية : »واإذا النفو�ش ُزو

الع�سار  تف�سري  منطقيًا   
ّ
ي�سح ل  املنظورية  هذه  ح�سب 

بالنوق احلوامل ويف �سهرها العا�رض. 

ال�سم�ش  عّطلت  فال�سورة  ال�سحاب.  الع�سار:  معنى 

بانك�ساطها،  واجلبال  بانكدارها،  والنجوم  بتكويرها، 

والع�سار بجفافه وعقمه. وكّلها �سور حالقة يف الأعايل.

ولكنه  املنظورية  معيار  اإىل  الرازي  الفخر  ْل 
ّ

يتو�س مل   

الع�سار  اأن   
ْ

اأي بالقرائن.  الع�سار  معنى  على  ا�ستدّل 

مقرونة بال�سم�ش والنجوم واجلبال.

الكرمية:  الآية  »اخلّن�ش« يف   : كذلك  الرازي  الفخر   
ّ

ف�رض

كواكب  باأنها  الكّن�ش...«  اجلواري  باخلّن�ش  اأق�سم  »فال 

بعينها، ول عالقة لها باحليوانات الأر�سية.

هكذا تكون املنظورية اأداة نافعة Instrumental ل باإبراز 

جمالية الن�ش فقط، بل مبعناه.

ذكرنا يف بداية هذه الورقة �سيئًا عن ق�سيدة وردزويرث 

اإىل  النظرة من الأعلى  اأثرى ق�سيدته مبنظورية  وكيف 

الأ�سفل، فاأ�سبحت الق�سيدة اأو�سع، واملو�سوفات اأكرث.

ل من 
ّ
اأو ال�ساعرة(  ال�سومري)اأو  ال�ساعر  اأن   

مَ
نن�ش لكْن ل 

الق�سيدة  عند  قلياًل  لنتوقف  اجلوية.  املنظورية  وّظف 

ويردزويرث  ق�سيدة  من  اأو�سع  وهي  التالية  ال�سومرية 

واأ�سمل واأعمق. 

عالية  تّلة  على  يقف   
ّ
الرب الرنج�ش  ق�سيدة  راوي  كان 

اإليها. بينما  التي كان ينظر  الغيمة  اأقل علواً من  ولكن 

راوي الق�سيدة ال�سومرية يقف يف نقطة ل حمدودة يف 

ال�سماء. اأكرث من ذلك فاإن ق�سيدة الرنج�ش الربي تنتهي 

الق�سيدة  تبداأ  حني  يف  ة« 
ّ
مر�سي »را�سية  ب�سيخوخةٍ  

 
ّ
اإن �سح ال�سومرية من حيث انتهت ق�سيدة الرنج�ش - 

التعبري- بالإخ�ساب وتوليد احلياة.

جعل ال�ساعر ال�سومري الأر�ش على �سعتها امراأة اأمرية 

زْت نف�سها بالزينة 
ّ
اأ لل�سماء- الإله الذكر. جه

ّ
وهي تتهي
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العملية  هذه  يف  يهمنا  ما  امللونة.  واجلواهر  والتربج 

�سبق  لإثارة  مراحل  وعلى  ببطء  جتري  اأنها  التربجية 

الأنثى  الأر���ش  اإىل  اإليها،  ينظر  كان  الذي  الذكر  الإله 

من منظورية عالية ووا�سعة. رمبا كان يتطعم مبفاتنها 

مرحلة مرحلة وهي تن�سج حتته. ظهرت مهارة ال�ساعر 

ال�سومري ثانية حينما جعل ال�سماء – الإله الذكر وكاأّنه 

العريقة  اأر�سي بدليل قوله: »غر�ش يف الأر�ش  ملوق 

ه« )يبدو غر�ش الركبتنْي �سورة لأ�سد، حيث تكون 
ْ
ركبتي

اللبوءة راب�سة على الأر�ش، بينما يغر�ش هو ركبتيه يف 

الأر�ش عند الإخ�ساب«:

 تاألقها
ْ
 »الأر�ش الف�سيحة لب�ست

 نف�سها
ْ
لت

ّ
جم

 
ْ
نت

ّ
زي وال���الزورد  الثمني  ن  باملعدمِ العري�سة  الأر���ش 

دها
مَ
ج�س

اق
ّ
 بالينع والعقيق الأحمر الرب

ْ
جت

ّ
ترب

كاأنها  وظهرت  ال�سجر  ب��اأوراق  راأ�سها  ال�سماء  نت 
ّ
زي

الأمرية

 من اأجل ال�سماء املقد�سة
ْ
الأر�ش املقد�سة العذراء تربجت

العريقة  الأر�ش  يف  غر�ش  اجلمال  الرائع  الإله  ال�سماء، 

ركبتيه

و�سكب يف رحمها بذرة الأبطال، الأ�سجار واملقا�سب

ال�سماء   
ّ
مبني ت�سبعت  اخل�سبة،  البقرة  الطرية،  الأر�ش 

الغني

وبالفرح ولدت الأر�ش نباتات احلياة

وبغزارة حملت الأر�ش هذا التاج الرائع، وجعلت اخلمر 

والع�سل ي�سيالن«

)ال�سواف: ديوان الأ�ساطري �ش 21 = خزعل املاجدي: 

جذور الديانة املندائية(

اأعنف واأقدم منظورية جوية هي تلك التي ظهرت  لكّن 

يف ملحمة كلكام�ش، وعلى وجه اخل�سو�ش، يف ق�سة 

الطوفان الرهيب..

كان اأتونف�ستم قد جّهز الفلك )ال�سفينة( باملخلوقات، يف 

من  ال�ساعرة(  )اأو  ال�ساعر  يزيد  وحتى  الطوفان.  انتظار 

حا�سة  تنعدم  حتى  الليل،  يف  يبداأ  جعله  الطوفان  رعب 

الب�رض، ول ُت�سمع اإّل الأهوال ول تدري من اأين �سيدهمك 

اخلطر:

ويف الليل اأنزل اإله العا�سفة مطراً مهلكًا

اً ميفًا للنظر«
ّ
 فكان مكفهر

ّ
تطلعت اإىل حالة اجلو

�سوداء،  تظهر غمامة  ال�سحر« حتى  اأنوار  »تظهر  اأن  ما 

لوكال  وزوابعه.الإله  وبروقه  »اأدد«  رعود  تبداأ  ومعها 

اأمام  ال�سدود.  يفتق  ننورتا  والإل��ه  الأع��م��دة«،  »ينزع 

يقف  وك��ا���رضة،  عمياء  وه��ي  ه��ذه،  الطبيعة  جيو�ش 

الإن�سان جافاًل ل يدري كيف يحارب ال�سماء. الإن�سان 

يف اأ�سّد حالته �سعفًا.

املنظورية ل تزال حتى الآن متجهة اإىل الأعلى. ولكنها 

امل�ساعل حتى  اأنوناكي  رفع  �ساعة  الأ�سفل  اإىل  اآجتهت 

الرعود  بتلك  الآذان  ت 
ّ
�سم اأن  بعد  الأهوال  العني  ترى 

القا�سمة:

ة
ّ
»وحتطمت البالد الف�سيحة كما تتحّطم اجلر

...وحتى الآلهة ذعروا من عباب الطوفان

جوا اإىل �سماء اآنو
ّ
فهربوا وعر

لقد ا�ستكان الآلهة

ورب�سوا كالكالب حذو اجلدار

و�رضخت ع�ستار )كما ت�رضخ( املراأة يف الطلق«.

البحر،  وه��داأ  الطوفان  زواب��ع  خفت  ال�سابع  اليوم  يف 

اخذ  »ن�سري«.  جبل  على  اأتونف�ستم  �سفينة  وا�ستقرت 

اأتونف�ستم يتطلع مبنظورية معاك�سة اإىل الأ�سفل:

، فوجدت ال�سكون عامًا
ّ
»وتطلعُت اإىل اجلو

وراأيت الب�رض قد عادوا جميعًا اإىل الطني

 وكال�سقف كانت الأر�ش م�ستوية

ة طاقتي ف�سقط النور على وجهي
ّ
فتحت‘ كو

�سجدت ورحت اأبكي

فانهمرت الدموع على وجهي«

)فن ال�سعر يف ملحمة كلكام�ش(

املنظورية  ق��راءة  يف  �سنتمعن  التالية  ال�سفحات  يف 

 املتنبي 
ْ
يف الأن�سودة الثالثة والثالثني لدانتي وقلعتي

و�سيك�سبري.
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الثوري،  الندفاع  ال�سباب، وحتديداً، مرحلة  يف مطالع 

ة 
ّ
القومي _ الي�ساري، واأثناء العوم يف اخليالت التحرري

ة، حني كّنا نقراأ كتب الزعيم ال�سيني 
ّ
واليوتوبيا الثوري

ماو ت�سي تونغ، وحتليالته واقواله، �سّد »اعداء ال�سعب« 

ة 
ّ
ال�سعبي التحرير  »ح��رب  وح��ول  ة«، 

ّ
»الليربالي و�سّد 

طويلة الأمد يف ال�سني«...، كّنا ن�سعر بكره عميق لأولئك 

ال�سعب  اع��داء  لكونهم  اأع��داءن��ا،  ونعتربهم  »الع���داء«، 

وكذا  ة. 
ّ
ال�سيوعي والعدالة  ة 

ّ
ال�سرتاكي واعداء  ال�سيني، 

ة« جلوزيف �ستالني 
ّ
احلال، حني كّنا نقراأ »ا�س�ش اللينيني

)1878 – 1953(، اأثناء حديثه عن اأعداء الربوليتاريا. 

على  والكبرية«،  ال�سغرية  ة 
ّ
»الربجوازي اىل  ننظر  وكنا 

ال�سعوب  دم��اء  ا�سو 
ّ

وم�س وجمرمون  �سياطني  انهم 

فر�ش  ع��رب  ت�سفيتهم،  م��ن  منا�ش  ل  واع���داوؤه���م، 

وخال�ش  العدالة  نعترب  كّنا  الربوليتاريا.  ة 
ّ
دكتاتوري

طبقة  واح��د،  راأي  واح��د،  فكر  ة؛ 
ّ
الواحدي يف  ة، 

ّ
الب�رضي

وتباينها،  واختالفها  الآراء  ع 
ّ
تنو معتربين  واح��دة...، 

مكمن ال�رضور وال�سالل واخلراب والفتنة وم�سدر اثارة 

البلبلة. هكذا، كّنا ماأخوذين، بل ماأ�سورين باأفكار ماو 

ونعتربهما  الأع��داء،  ملحاربة  وتربيراتهما  و�ستالني 

ة �سّد �سياطني العامل واعداء 
ّ
مالئكة العدالة وال�سرتاكي

والمربياليني  والربجوازيني  الراأ�سماليني  من  ال�سعوب 

ة، 
ّ
و�سطحي ��ة، 

ّ
اح��ادي قراءتنا  كانت  هكذا،  واعوانهم. 

التفكري.  من  معنّي  لن�سق  الذع��ان  يكتنفها  ة، 
ّ
عاطفي

ينطوي  الطفويل،  تفكرينا،  كان  ذل��ك،  مع  وبالتزامن 

ة، لكوننا مل نكن قد 
ّ
على قدر كبري من الرباءة والطهراني

ثاتها، وكان 
ّ
ال�سيا�سة وال�سلطة وملو ثنا بعد باآفات 

ّ
تلو

ة، 
ّ
والعدواني ة 

ّ
ال�سيطاني من  ن�سبة  على  تفكرينا  ينطوي 

ة – 
ّ
ة، الي�ساري

ّ
ات احلزبي

ّ
دتنا بها الآيديولوجي

ّ
)التي زو

 
ّ
للتو اأغ��راراً،  كّنا  وقتئذ،  العدو!.   _ الآخر  �سّد  ة( 

ّ
القومي

ال�سياقات  و�سمن  ة 
ّ
الثوري نحو  الأوىل  خطواتنا  نخطو 

ة �سعب 
ّ
ة، دفاعًا عن ق�سي

ّ
ة التحرري

ّ
ة والتنظيمي

ّ
ال�سيا�سي

باعتباره  الثوري،  العنف  وتقدي�ش  العادلة  وحقوقه 

�رضور  من  العامل  لتخلي�ش  الأوح���د  الوحيد  ال�سبيل 

ننظر  حني  والآن،  ة!. 
ّ
والرجعي ة 

ّ
والمربيالي ال�ستعمار 

للوراء، ونعيد النظر يف ما قراأناه، نعي مدى خطورة ان 

يقع الكثري من ال�سباب الثائر الآن، فيما اأوقعنا اأنف�سنا 

ة 
ّ
ة، وخيالت حترري

ّ
ات ثوري

ّ
فيه، من تهوميات ويوتوبي

الثورات،  وب�ساعات  فظاعات  كل  فيها،  بررنا  جمّنحة، 

مفتوحة  الثورة،  ان  على  وقحة،  ة 
ّ
ميكيافللي بطريقة 

الفظاعات...،  والرهاب  واجلرائم  التجاوزات  كل  على 

لأجل  ال�رضاع  عن  نتجت  لة، 
ّ

املح�س يف  باعتبارها، 

حتقيق اهداف وقيم نبيلة و�سامية!.

امنا هذه، وقيا�سًا بتجاربنا املتوا�سعة ال�سابقة، 
ّ
اأي يف 

وعطفًا على جتارب ال�سعوب واملجتمعات الأخرى، ميكن 

ونعاي�سه،  عاي�سناه  ما  بني  كبرية،  تقاطعات  نرى  ان 

�سادت  حني  اأخرى،  وجمتمعات  �سعوب  عا�سته  وبينما 

ة، قامت با�ستخدام ال�سعب 
ّ
ات واأنظمة �سمولي

ّ
فيها ذهني

ال�سلطة واحلكم والهيمنة،  ا�ستخدام، للو�سول اىل  اب�سع 

)الدولة  الالدولة،  ودولة  الال�سلطة،  دولة  بناء  ة 
ّ
بحج

عينه،  الوقت  ويف  ة(. 
ّ
الدميقراطي ة 

ّ
ال�سعبي ة 

ّ
الكومينيالي

كان هنالك ا�ستعداد عميق لالذعان والر�سوخ للهيمنة 

نة 
ّ
وا�ستمراء اخلنوع والذلل واملهانة، يف فرتات معي

من تاريخ ال�سعوب. ومنعًا لنزلق جمتمعاتنا نحو دولة 

ة، 
ّ
اأو الآيديولوجي ة 

ّ
الديني ة او 

ّ
ة، القومي

ّ
الدوغما العقيدي

ة، 
ّ
– الأم الدولة  الدولة؛  ا�سكال هذه  النظر عن  ب�رضف 

احل��زب،  الدولة–  ة، 
ّ
الطائفي الدولة  ة، 

ّ
القومي الدولة 

الزعيم ال�سيني ماو ت�سي  العودة لتجربة  القائد، ميكن 

تونغ )1893– 1976(، وخططه وم�ساريعه املجنونة 
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اء 
ّ
وال�رضائب التي دفعها ال�سعب واملجتمع ال�سيني جر

والأفكار  واخلطط  امل�ساريع  لتلك  املجنون  النقياد 

البلهاء، لئال ينخدع �سبابنا بربيق اخلطابات وامل�ساريع 

هنا  البع�ش  يطرحها  التي  الف�سفا�سة،  ة 
ّ
اليوتوبي

 زعيم، كائنا من مكان، اإلهًا 
ّ

وهناك، واألَّ يتخذوا من اأي

لهم، يعبدونه، ويجعلون انف�سهم قربانًا له، وي�ستمرئون 

اهون  حلجر،  الن�سان  فعبادة  حياته.  �سبيل  يف  املوت 

واح�سن من عبادة الن�سان لالإن�سان. ذلك ان احلجر، لن 

اإّل ان  ب منه، 
ّ
ياأمر عبده بارتكاب جرمية، بداعي التقر

– الإله، ميكن ان ياأمر عبده بارتكاب  القائد  الن�سان، 

يجرجر  ان  وميكن  له،  واخال�سًا  منه  بًا 
ّ
تقر اجلرمية، 

وويالت،  وكوارث  حروب  نحو  ووطنًا  و�سعبًا  جمتمعًا 

وم�ساريعه  وطموحاته  لأفكاره  جتارب  حقل  وجعلها 

و�سيا�ساته الرعناء.

 9 وبعد  الأم���ام«،  اىل  العظمى  »القفزة  �سعار  حتت   

�سنوات من ت�سّلمه ال�سلطة، حاول زعيم احلزب ال�سيوعي 

تخّلفها،  من  ال�سني  اإخ��راج  تونغ  ت�سي  ماو  ال�سيني 

»جّنة  اىل  بها  النتقال  بغية  ًا 
ّ
�سناعي برناجمًا  مطلقًا 

ة، يف 15 �سنة. 
ّ
ال�سيوعي ة« و»ار�ش امليعاد« 

ّ
ال�سرتاكي

 على 
ّ
هذا الطموح وامل�رضوع احلامل، اأ�سحى كابو�سًا، جر

تها 
ّ
�سحي راح  وجماعة،  ة 

ّ
اقت�سادي فو�سى  ال�سينيني، 

ما  �سنوات،  ب�سع  يف  �سخ�ش،  مليون   45 اىل   40 من 

 –  1939( الثانية  ة 
ّ
العاملي احل��رب  �سحايا  يقارب 

ل  )اإلهًا(  رمزاً  ماو  زال  وما  كان  ذاك،  ورغم   .)1945

ة فكره« 
ّ
انتقاد »حكمته وعبقري او  به،  امل�سا�ش  ينبغي 

احلزب،  وموؤ�س�ش  الثورة  قائد  باعتباره  ال�سني،  داخل 

والأب  واملر�سد  الياباين،  الحتالل  من  ال�سني  وحمرر 

البالد  بقاء   
ّ
و�رض ال�سيني،  ال�سيوعي  للحزب  الروحي 

مرور  وبعد  احلاكمة!.  لل�سلطة  ة 
ّ
ال�رضعي دة، ومينح 

ّ
موح

بال�سني،  اأمّلت  التي  املجاعة  كارثة  على  قرن  ن�سف 

ال�سيوعي  احلزب  زال  ما  ملاو،  املجنون  القرار  نتيجة 

ة هذه، ومل يخرج 
ّ
�سامتًا حيال جرمية البادة اجلماعي

من بني القيادات التي تعاقبت على قيادة احلزب، بعد 

 –  1894( خروت�سوف  نيكيتا  ي�سبه  من  م��او،  م��وت 

1971( الذي انتقد ب�سّدة �سيا�سات ومار�سات �ستالني، 

بعد ت�سّلمه قيادة الحتاد ال�سوفييتي ال�سابق، وذلك عرب 

ال�سيوعي  للحزب  الع�رضين  املوؤمتر  يف  ال�سهري  خطابه 

ال�سوفياتي �سنة 1956!.

ووثقوا  اجلديد،  النظام  من  بالكثري  ال�سينيون  حلم 

عدًل  اأكرث  جمتمع  ببناء  ة 
ّ
الوردي ة 

ّ
ال�سيوعي بالوعود 

اعمال  وخالل  الفر�ش.  يف  وتكافوؤا  ة 
ّ
وحري وم�ساواة 

الرا�سي،  وم��اّلك  الفالحني  بني  ن�سبت  التي  العنف 

الرا�سي  وم�سادرة  ال��زراع��ي  ال�سالح  ة 
ّ
خلفي على 

قبل  م��ن  الفالحني  على  وتوزيعها  اأ�سحابها  م��ن 

�سخ�ش  مليون  نحو  قتل  ال�سيني،  ال�سيوعي  احل��زب 

والفالحني  ال�سني  حم��رر  م���او،  وغ���دا  امل����اّلك.  م��ن 

ومّت  واحل�ساد،  الزراعة  واإل��ه  والقطاع،  وال�ستعمار 

التي  اجل��دي��دة  احل��م��راء  لل�ساللة  كامرباطور  تبجيله 

���رضورة  م��او،  ق��رر  ما  �رضعان  ولكن،  ال�سني.  حتكم 

هم على �ساكلة املزراع 
ّ
م�سادرة ارا�سي الفالحني و�سم

امام  الطريق  لقطع  م�سعى  يف  ة، 
ّ
ال�سوفييتي ة 

ّ
اجلماعي

ة واملجتمع 
ّ
ة، وال�سري نحو ال�سيوعي

ّ
ة اخلا�س

ّ
ر امللكي

ّ
تطو

املجتمعات  »�ستكون  يقول:  م��او  وكتب  الالطبقي!. 

ال�سني  عليه  �ستخطو  الذي  اجل�رض  )كومونات(  ة 
ّ
ال�سعبي

من  الآلف  اأن�سئت  �سنة،  خالل  ة«. 
ّ
ال�سرتاكي جّنة  نحو 

ع اأكرث من األفي عائلة. 
ّ
 كل جمم

ّ
ة، �سم

ّ
عات ال�سعبي

ّ
املجم

من   
ّ
ت�سم �سخمة  عات 

ّ
جمم لإن�ساء  التخطيط  وج��رى 

ة مل�سة 
ّ
10 اىل 20 الف عائلة، يرتاأ�سها كوادر حزبي

عند  يبداأ  عات 
ّ
املجم هذه  العمل يف  يوم  وكان  للزعيم. 

الفجر، وينتهي بحلول الظالم، ي�سمع خاللها الفالحون 

العظمى اىل  د »قفزته 
ّ
د ماو، ومتج

ّ
التي متج املو�سيقى 

ة 
ّ
ال�سا�سي الوحدة  عات، 

ّ
املجم هذه  واعتربت  الم��ام«. 

عات، منط 
ّ
لت�سكيل جمتمع امل�ستقبل، ورافق هذه املجم

الفرد   
ّ
لزج فيها  �سيء  كل  م 

ّ
�سم ومتلف،  جديد  حياة 

وعبادة  النتاج  نحو  هة 
ّ

موج ة، 
ّ
جماعي حياة  منط  يف 

املمتلكات  كاّفة  تدمري  جرى  وعليه،  واحل��زب.  القائد 

والداوت...،  واحليوانات  املنازل  واأ�سبحت  ة، 
ّ
ال�سخ�سي

من  املراأة  حترير  ومّت  م�سرتكة.  ة، 
ّ
جماعي ة، 

ّ
عام ة 

ّ
ملكي

احلقول.  يف  العمل  من  لتتمّكن  ة، 
ّ
المومي واجباتها 

يف  وح�سدهم  والن�ساء،  ال��رج��ال  بني  الف�سل  وج��رى 

ة بني الزواج، 
ّ
مهاجع، مع منع مار�سة العالقة اجلن�سي

اً. 
ّ
وحني اأراد بع�ش الأزواج اقامة العالقة، كان ذلك �رض

مل  واملهانة.  لالذلل  �سون 
ّ
يتعر �سبطهم،   

ّ
يتم والذين 

ما  احلالة،  هذه  ل 
ّ
حتم والرجال،  الن�سوة  بع�ش  ت�ستطع 

اأّدى بهم اىل النتحار. اختفت العائلة، وعا�ش الطفال 

للحياة  اجلديدة  القوانني  وفق  م�سرتكة،  عات 
ّ
جمم يف 
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واأفكاره  ماو  د 
ّ
متج التي  الغ��اين  يلّقنون  امل�سرتكة، 

اأظافرهم،  نعومة  منذ  اأدجلتهم  م�سعى  يف  وث��ورت��ه، 

الطاعة  ليكونوا »جنوداً« وكوادر مل�سة، تبدي كامل 

والولء والتقدي�ش للزعيم ماو. وازيل مبداأ الأجر مقابل 

يح�سل  الفرد  وكان  بالطعام.  عنه  وا�ستعي�ش  العمل، 

ة طعام، توازي حجم انتاجه.
ّ
على كمي

ة 
ّ
ال�سعبي عات 

ّ
التجم يف  اطًا 

ّ
�سب احلزب،  كوادر  و�سار 

عرب  ة، 
ّ
ع�سكري ثكنات  اىل  لت 

ّ
حتو التي  »الكومونات«، 

ة 
ّ
بحج الع�سكري،  التدريب  اىل  لها  املنتمني  اخ�ساع 

ة 
ّ
والرجعي ة 

ّ
ال�ستعماري القوى  �سّد  ة 

ّ
ال�سعبي احلماية 

من  الطفال  ا�ستثناء  يتم  ومل  وال�سعب.  الثورة  واع��داء 

التجنيد والتدريب الع�سكري، ما يعني اخ�ساع املجتمع 

عرب  وتعميته،  وجتهيله  افقاره  ة 
ّ
عملي بعد  للع�سكرة، 

الكومونات  يف  والفرد  الآيديولوجي.  التثقيف  دورات 

ة، وكان فاقد القدرة متامًا عن التعبري عن الراأي، 
ّ
ال�سعبي

بعد ت�سفية كل بذرة ابداع لديه. ف�سلطة احلزب، القائد، 

الطليعي، الثوري، هي التي تنوب عن املجتمع وال�سعب 

يف التفكري واتخاذ القرار، وما على املجتمع اإّل التنفيذ 

هذا  على  الأجيال  تن�سئة  وج��رى  والذع��ان.  والإق��رار 

ة والتعليم احلزبي. بالنتيجة، 
ّ
املنوال، عرب مناهج الرتبي

يف  تعمل  كبرية  اآلة  يف  عجلة  �سّن  �سوى  الفرد  يكن  مل 

خدمة الزعيم وحا�سيته.

�سعى ماو اىل �رضب  الأري��اف،  النتاج يف  قّلة  اء 
ّ
وجر

ق 
ّ
يتفو الذي  فاملجتمع  ببع�سها.  ة 

ّ
ال�سعبي عات 

ّ
املجم

يف النتاج، تتم مكافاأته يف احتفال حزبي، بينما يتم 

عات التي ل تنتج كثرياً، ما خلق 
ّ
اقتطاع الأكل من املجم

عات/ 
ّ
املجم بني  اخلفي  والت�سادم  اخلالف  من  حالة 

التي  ة 
ّ
احلزبي الكوادر  و�سارت  ة. 

ّ
ال�سعبي الكومونات 

فة وغري �سحيحة 
ّ
عات، تر�سل تقارير مزي

ّ
ترتاأ�ش التجم

عن واقع احلال اىل قيادة احلزب ال�سيوعي، وتت�سرّت على 

الفظائع التي ي�سهدها الريف ال�سيني، كي تنقذ نف�سها 

واخلداع  الكذب  فا�ست�رضى  تونغ.  ت�سي  ماو  غ�سب  من 

والنفاق والتمّلق والتزّلف يف كل مفا�سل احلزب، وفق 

الت�سل�سل الهرمي من القاعدة اىل القيادة، عرب ذكر ارقام 

وال�سناعي،  الزراعي  النتاج  وواقع  تن�سجم  ل  فة 
ّ
مزي

التي  احلزب  وبرامج  خطط  مع  من�سجمة  تكون  بحيث 

و�سعها ماو. ولكن �رضعان ما مّت التخّلي عن النموذج 

ة يف ال�سني، نتيجة رف�ش 
ّ
ال�ستاليني يف املزارع اجلماعي

خروت�سوف لذلك يف رو�سيا. وهنا، حدثت اأزمة بني ماو 

 ت�سفيتهم، 
ّ
واحلزب، فلجاأ اىل خّطة لك�سف اخل�سوم، ثم

الواحد تلو الآخر، عرب اللجوء اىل ال�سعب ودعوته للتعبري 

ة وانتقاد القيادة )وما زالت لعبة اللجوء 
ّ
عن راأيه بحري

وجه  يف  ورحمًا  وتر�سًا  ة 
ّ
مطي وا�ستخدامه  ال�سعب  اىل 

يف  ة 
ّ
ال�سمولي الأح��زاب  بع�ش  قبل  من  ال�سعب،  اأع��داء 

ال�رضق الو�سط(. واطلق ماو على دعوته تلك ا�سم »حملة 

املائة وردة«، و�سّدق ال�سعب هذه الأكذوبة – اللعوبة، 

وانزلق املثقفون وال�سحفيون واملفّكرون، فرحني بهذا 

النفتاح او النفراج الدميقراطي، وبداأوا بانتقاد النظام 

ال�سيوعي. وهنا، جنح ماو يف ك�سف الغطاء عن اخل�سوم، 

وو�سف كل من انتقد النظام ب�»العدو«. ثم بداأت حمالت 

القمع �سّد كل من يريد التعبري عن راأيه. ومبوجبه، جرى 

ت�سنيف ما بني 500 الف ومليون �سخ�ش، كيمينيني، 

حيث  الجباري،  للعمل  اعتقال،  مع�سكرات  اىل  لوا 
ّ

ورح

لقي الكثريون منهم حتفهم من اجلوع والتعذيب. وار�سل 

ي 
ّ
3 اآلف من هوؤلء املعار�سني اىل مع�سكر خا�ش، �سم

الع��داء،  وبا�سكات  والتاأهيل.  التعليم  اع��ادة  مبع�سكر 

اعلن  ثم  احلزب.  على  ال�سيطرة  ا�ستعادة  يف  ماو  جنح 

للثورة والفالحني، وهي ع�سافري الدوري،  اً جديداً 
ّ
عدو

جميعًا  ال�سينيني  وطالب  املحا�سيل،  باأكل  واتهمها 

مبحاربة هذا »العدو«. ثم اأعلن »احل�رضات« عدواً جديداً، 

وطالب ال�سعب مبحاربتها!. 

النا�ش  ا�سطر  الريف،  يف  املجاعة  ا�ست�رضاء  وب�سبب 

لأكل حلاء ال�سجر واورقها وجذورها. واكل الطني، ويف 

بع�ش الحيان، اكل حللم املوتى. وكانت �سلطة الكوادر 

تقرير  �سلطة  هي  عات، 
ّ
املجم على  ة 

ّ
الثوري ة 

ّ
احلزبي

�سخ�ش،  لكل  يحّق  قانونًا،  لالأفراد.  املوت  او  احلياة 

كانوا  الكوادر  اأن  اإّل  يوم،  كل  الطعام  من  غراما   250

ة القليلة اأي�سًا، يف حني كانوا 
ّ
يتالعبون يف هذه الكمي

ئة مع 
ّ
�سي كانت عالقته  بالأكل. ومن  بطونهم  يح�سون 

اأحد الكوادر اأو يع�سي اأوامره، كان ميوت جوعًا. واأدخل 

حتقيق  ة 
ّ
بحج جمنون،  نفق  يف  وال�سعب،  البالد  ماو 

اىل  ال�سعب،  اأعاد  بحيث  الأمام«،  نحو  العظمى  »القفزة 

بل  وجذورها،  ال�سجر  اوراق  فيها  ياأكل  ة 
ّ
بدائي مرحلة 

وفق  الن�سان«،  »حيونة  متت  هكذا،  املوتى.  حلم  اأكل 

ة ال�سري نحو جمتمع 
ّ
تعبري مدوح عدوان، ودومًا، بحج

الالعنف،  الالدولة،  جمتمع  والنقاء،  ة 
ّ
واحلري العدالة 
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ة ذلك ما راح من الأبرياء. 
ّ
الال�سلطة. فراح �سحي

مل  تونغ،  ت�سي  ماو  ة، 
ّ
ال�سيني الثورة  زعيم  ان  وفكرة 

يكن يعرف مبا كان يجري يف الريف من جماعة، هي 

خرافة وكذبة كربى. فالزعيم الثوري، ويف كل الحزاب 

ة تفا�سيل اجلرائم 
ّ
ة، مطلع على غالبي

ّ
والأنظمة ال�سمولي

وال�سعب  وال��وط��ن  ال��ث��ورة  با�سم  ترتكب  كانت  التي 

الثورة  اعداء  ومناه�سة  ة 
ّ
وال�سرتاكي التحرر  ة 

ّ
وق�سي

وك�سفت  منه!.  مبا�رضة  باأوامر  كانت  بل  ة، 
ّ
وال�سرتاكي

للحزب  ال�سيا�سي  املكتب  اجتماع  عن  �سادرة  وثيقة 

ال�سيوعي ال�سيني يف اآذار �سنة 1959، اأن ماو مل يكن 

�سحاياها  وماليني  الريف  يف  املجاعة  على  مطلعًا 

ة 
ّ
الت�سحي على  قامت  ته 

ّ
ا�سرتاتيجي ان  بل  وح�سب، 

القرار  ومراكز  ال�سناعية  املدن  تغذية  لأجل  بالريف 

من  بة 
ّ
امل�رض ية 

ّ
ال�رض الوثيقة  وبح�سب  فيها.  ال�سيا�سي 

 
ٌ
طعام هنالك  يكون  ل  »عندما  م��او:  يقول  الر�سيف، 

كاٍف، ميوت النا�ش من اجلوع. لذا، من الف�سل ان ميوت 

ن�سف النا�ش، لياأكل الن�سف الآخر، حّتى ال�سبع«. ويف 

املعروف  املار�سال  احلزب، وحده  لقيادة  اآخر  اجتماع 

ر�سالة  يف  راأي��ه  عن  التعبري  على  اأ 
ّ
جت��ر هاي،  ده  بينغ 

ة، 
ّ
فالحي ة 

ّ
ريفي عائلة  من  ينحدر  هاي  كون  ماو،  اىل 

وخاطب ماو بالقول: »ارجوك، فّكر بال�سعب«. ما اعتربه 

ماو اهانة له، فاأجرب ماو، ده هاي على ال�ستقالة من 

من�سب وزير الدفاع.

ومل يكن النا�ش ميوتون من قّلة الطعام. ذلك ان مازن 

الثورة،  قبل  انه  والنكى،  باحلبوب.  مليئة  كانت  الدولة 

كان  املجاعة،  ح�سول  واثناء  ال�ساللت،  حكم  وخ��الل 

على  الطعام  وي��وّزع��ون  امل��خ��ازن،  يفتحون  الب��اط��رة 

املحتاجني. اأما قيادة احلزب ال�سيوعي، التي تّدعي خدمة 

ال�سعب، رف�ست م�ساعدة النا�ش الذين ميوتون من اجلوع.

خروت�سوف وماو

ب الخبار 
ّ
�ست مناطق املجاعة للح�سار، ومنع ت�رض

ّ
تعر

الفقر  ان  وجد  جنح،  ومن  الهرب.  الكثريون  حاول  منها. 

بالذكرى  الحتفال  وخالل  مكان.  كل  يف  متف�ٍش  والعوز 

على  م��او  خروت�سوف  اخ��ذ  ة، 
ّ
ال�سيني للثورة  العا�رضة 

ل اليه اأّل يكرر ما ارتكبه �سالتني يف املزارع 
ّ
حدى، وتو�س

ة )الكومينات(. وقال خروت�سوف لحقًا عن ماو، 
ّ
اجلماعي

ة، 
ّ
اإلهي ة 

ّ
مبهم مكّلفًا  اهلل،  من  مبعوث  باأنه  »اعتقد  انه؛ 

ة، قبل الحتاد ال�سوفييتي«. وجتاهل ماو، 
ّ
لبناء ال�سرتاكي

عرب  النتاج،  بزيادة  امر  بل  خروت�سوف،  حتذيرات  كل 

الت�سديد اكرث على ال�سيا�سات ال�سابقة. حاول الرجل الثاين 

والرئي�ش  ت�سي،  ت�ساو  ليو  ال�سيني،  ال�سيوعي  احلزب  يف 

املنتخب لل�سني �سنة 1959، كبح جماح ماو. وبعد م�سي 

الريف.  باملجاعة يف  بفتح حتقيق خا�ش  ليو  امر  �سنة، 

حقيقة  عن  بالك�سف  ة 
ّ
قيادي ك��وادر  ثالثة  تكليف  ومت 

ان  مفادها  لنتيجة  لوا 
ّ

وتو�س عدمها.  من  جماعة  وجود 

اىل  تقريرهم  ورفعوا  اجلوع.  ماتوا من  املاليني  ع�رضات 

اأمرهم  ال�سالح مع ماو(،  )رفيق  ان لي  ت�سو  اأن  اإل  ماو، 

ام، ار�سل يف طلبهم للتاأكد من 
ّ
باتالفه فوراً. وبعد عّدة اأي

ال�سيني  الرئي�ش  زار   ،1961 ربيع  ويف  التقرير.  احراق 

ملّدة  هنالك  وبقي  »هانني«،  مقاطعته  ت�سي  ت�ساو  ليو 

اأفرادا  ان  فاكت�سف  املجاعة،  حقيقة  عن  ي 
ّ
للتحر �سهر، 

لأن  ماتوا من دون علمه،  ا�سدقائه،  من عائلته وبع�ش 

عنه  حجبت  كاذبة،  معلومات  له  ير�سلون  كانوا  الكوادر 

»قفزة«  وقف  �رضورة  قناعة  ليو  لدى  فت�سّكلت  احلقيقة. 

الأمام. وانتظر حتى �سنة 1962، حني  العظمى اىل  ماو 

اجتمع 7 اآلف كادر من حول البالد، ملناق�سة قفزة ماو 

»ان  ت�سي:  ت�ساو  ليو  وق��ال  لها.  حّد  وو�سع  املجنونة، 

احلزب كان م�سوؤوًل ب�سكل كبري عن املجاعة«. وعار�سه 

ماو، مربراً »ان الأوجه اخلاطئة من �سيا�سة احلزب، ت�سكل 

ن 
ّ
نحو 10 باملئة من ا�سباب املجاعة، ولي�ش كلها«. وحت�س

مزارع  ان�ساء  بعد   ،1962 �سنة  نهاية  يف  قلياًل،  الو�سع 

واغلقت  ة، 
ّ
احل��ر ال�سواق  من  ونوع  ة، 

ّ
خا�س ة 

ّ
ملكي ذات 

ة )الكومينات( يف الريف، وانتهى العمل 
ّ
املزارع اجلماعي

بالقفزة العظمى اىل الأمام. 

ت�سليل

هذه  خالل  ال�سني  �سهدته  ا 
ّ
عم غفلة  يف  العامل  كان 

الفرتة. ذلك ان النظام، فعل امل�ستحيل لخفاء احلقيقة 

غربيني  �سحفيني  وج��ود  رغ��م  وال��ع��امل،  ال�سعب  ع��ن 

يرتجمون  وقتئذ،  ة، 
ّ
ال�سيني الأنباء  وكالة  يف  يعملون 

اىل  ال�سيوعي  احل���زب  ق��ي��ادات  وم��ق��الت  الخ��ب��ار 

ال�سحفيني  هوؤلء  كان  ات، 
ّ
ال�ستيني وخالل  ة. 

ّ
الجنليزي

مي�سون اجازاتهم يف مقاطعة »اآنوي«. 

)يتبع البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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اإهداء اإىل حممد اأركون: »لن متوت، �ضتكون اأكرث اخ�رساراً«!

�سكلت مفاهيم »الولية والرباءة والوقوف« اأهمية كربى 

الدينية  الإمامية  والدولة  الإبا�سي  املذهب  تاريخ  يف 

يف عمان، فهي من الأ�س�ش العقائدية املهمة يف العقيدة 

ة؛ حيث »الأمة جممعة على وجوب الرباءة من 
ّ
الإ�سالمي

بل   ،»
1
العتقاد علم  من  نوع  اإنها   ،... جملة،  اهلل  اأعداء 

اإّن علم الولية والرباءة علم قائم بذاته، وله م�سنفات 

قد  تعاىل  اهلل-  رحمهم  علماءنا-  اأن  »واعلم  خا�سة 

جعلوا علم الولية والرباءة علمًا قائمًا بنف�سه، واأفردوا 

 .»
2
فيه م�سنفات عديدة

وما يوؤكد اأهمية املو�سوع يف اإطار املذهب الإبا�سي 

»ولعل  املعا�رضين:  امل��ذه��ب  علماء  اأح��د  يقوله  م��ا 

الإبا�سية  در�سها  التي  الأ�سول  من  وال��رباءة  الولية 

بولية  بالقول  الفرق  من  �سواها  عما  وانفردت  بعمق، 

جند  ولذلك  الظاهر،  بحكم  ال�سخ�ش  وب��راءة  ال�سخ�ش 

حول  وعلمائها  ة 
ّ
الإبا�سي لفقهاء  م�ستفي�سة  درا�سات 

لوا القول يف �رضوط الولية والرباءة 
ّ

هذه امل�ساألة، فف�س

بها  تتم  التي  اجلهات  دقيق  ب�سكل  وبينوا  ووجوبها 

بدقة  حددوا  كما  ال�سخ�سية،  وال��رباءة  الولية  من  كل 

اأو يف  اجلملة  �سواء يف  وال��رباءة  الولية  فيه  من جتب 

ال�سخ�ش، وجتدر الإ�سارة اإىل اأنمََّ اهتمام الإبا�سية بهذا 

والنظر  الفقهي  الجتهاد  نطاق  ينح�رض يف  اجلانب مل 

العقلي فح�سب، واإمنا تعداه اإىل امليدان العملي والتطبيق 

الآراء والأحكام يف واقع احلياة  الفعلي فتج�سدت هذه 

.»
3
ة

ّ
ة داخل املجتمعات الإبا�سي

ّ
اليومي

وال��رباءة  ال��ولي��ة  ملفاهيم  التطبيق  ه��ذا  �سور  وم��ن   

والوقوف، ما قام به الفقهاء العمانيون بعد حادثة عزل 

الإمام ال�سلت بن مالك عام 272ه�، من تطبيق وا�سع 

الأعمال واملوؤلفات،  لها، كان من ثمرته كثري من  جداً 

الفكر  م�سادر  اأهم  من  تعترب  التي  ة- 
ّ
العماني فال�سري 

مناق�ستها  مت  ق�سية  »اأ�سهر  كان   ،
4
العماين- والتاريخ 

بل   ،»
5
ال�سلت الإم��ام  عزل  ق�سية  ال�سري  تلك  اأغلب  يف 

واأفردت للمو�سوع كتب كاملة ككتاب ال�ستقامة لأبي 

�سعيد الكدمي)حي يف 272ه�(، وكتاب التخ�سي�ش لأبي 

بكر اأحمد الكندي)558ه�(، وكذلك ناق�ستها با�ستفا�سة 

ة كال�سياء وبيان ال�رضع وامل�سنف 
ّ
املو�سوعات ال�رضعي

وقامو�ش ال�رضيعة وغريها.

هل كل هذا الإهتمام بهذه املفاهيم الكالمية الثالثة-

لأهميتها  راجع  والتطبيقي-  النظري  امل�ستويني  على 

الدينية والروحية والعقدية؟

الإلهية  لالأوامر  منوذجي  امتثال  عن  تعبري  هو  وهل 

املقد�سة واملتعالية؟

عقيدة  من  واأ�سا�سيًا  مهمًا  جزءاً  بكونها  الت�سليم  ومع 

اأهم  اأّنها  �سيقول  اأح��داً  اأّن  اعتقد  ل  الإبا�سي،  امل�سلم 

اأولها واأ�سا�سها وهو  اأركان الإميان ال�ستة وبالذات  من 

الإميان باهلل عزوجل، فلماذا مل نر يف التاريخ العماين 

اهتمامًا ماثاًل بهذه الأركان، وبالركن الأول الأ�سا�سي 

الإميان باهلل؟ 

جينالوجيا يف حدود الت�ساوؤالت:

ة، 
ّ
الإ�سكالي هذه  على  الإجابة  املقال  هذا  يف  نحاول 

به  مرت  الذي  التاريخي  التطور  نر�سد  ذلك  قبل  ولكن 

هذه املفاهيم، وذلك من خالل مراحل ثالث هي:

- املرحلة الأوىل القراآن الكرمي وال�سنة النبوية:
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 الولية والرباءة والوقوف

غطاء ديني وم�سمون �سيا�سي

باحث من ُعمان

�سعيد الطار�سي
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} )73( �سور الأنفال
ٌ
ري بمِ اٌد كمَ

مَ
�س فمَ مَ

�شمِ و
ْ
ٌة يفمِ اْلأمَر ْتنمَ فمِ

ي�ستخل�ش من منطوق هذه الآيات ومفهومها اأّن الولية 

الدين،  يف  للموافقني  اأي  وللموؤمنني؛  ولر�سوله  هلل 

والن�سارى؛  واليهود  والكفار  امل�رضكني  من  وال��رباءة 

الإمام  يوؤرده  ما  ذلك  ويوؤيد  الدين،  يف  املخالفني  اأي 

وهي  ال�سالم،  عليه  النبي  تطبيق  كيفية  عن  ال�ساملي 

اهلل  ر�سول  »بعث  يقول:  الآي��ات،  لهذه  العملي  التطبيق 

والنا�ش يف جاهلية عمياء،  واآله و�سلم  �سلى اهلل عليه 

فلم يكن يدعوهم اإل اإىل ال�سهادتني، ثم يعلمهم �رضائع 

الإ�سالم، وكانوا قبل ظهوره يتولون اآباءهم وطواغيتهم 

يربوؤوا  اأن  يلزمهم  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  يكن  فلم 

الإ�سالم  بقبول  منهم  يكتفي  واإمنا  واحداً،  واحداً  منهم 

والدخول يف �رضائطه ويت�سمن ذلك الرباءة من اأ�سداده، 

اآله  وعلى  عليه  تعاىل  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اكتفى  وقد 

.»
6
و�سلم من امل�رضكني بقبول الإ�سالم

فاإما  الوقوف،  اأي  ثالث  طريق  ل  اأنه  اأي�سًا-  ويفهم- 

الإن�سان  في�ستحق  الإ�سالم،  يف  والدخول  باهلل  الإميان 

اآخر،  لدين  والنتماء  والإ���رضاك  الكفر  واإما  الولية،  به 

في�ستحق الإن�سان به الرباءة.

-املرحلة الثانية اأحداث عثمان:

الثوار-  الثالث)35ه�(  »اأحداث« عثمان اخلليفة  حملت 

على  الإبا�سية«-   = امل�سلمني  »جماعة  جذور  ومنهم 

هذه  وملخ�ش  قتله،  ثم  �سيا�سيًا،  خلعه  ثم  ا�ستتابته 

اأح��داث  �سفُة  فيه  كتاب  م��ْن   
ٌ
»مت�رض من  الأح���داث 

عثمان بن عفان«:

عفان  بن  عثمان  على  امل�سلمون  نقم  ما  اأول  »وك��ان 

اأّنهم كلموه يف اإنفاذ و�سية عمر بن اخلطاب رحمه اهلل 

للنا�ش  يعتل  .. جعل عثمان  بن عمر،  عبيداهلل  ابنه  يف 

البلى، يف عبيد اهلل وغريه  .. ثم ترقب به  اأمره،  ويوؤخر 

اإىل اأن زعم اأنه قد عفا عنه، فقال امل�سلمون اإنه لي�ش لك 

اأن تعفو عنه«.

 - »ملا ا�ستخلف اأبوبكر �سعد املنرب، فقام دون نبي اهلل 

برتبة، وا�ستخلف عمر، فقام دون مقام اأبي بكر برتبة، 

فلما ا�ستخلف عثمان، �سعد املنرب حتى قعد مقعد ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم«.

العا�ش  بن  احلكم  اأدخل  اأنه  حدثه  من  كان  ما  »ثم   -

طريد ر�سول اهلل عليه ال�سالم ولعينه املدينة«.

فيه  واأرعى  البادية  اأر�ش  من  القطر  مواطن  »حمى   -

اأهله وخا�سته ومنعه النا�ش«.

اإىل عمال عمر بن اخلطاب فعزلهم عن  -وعمد عثمان 

اأعمالهم اإىل غري علة، فعزل الفقهاء وال�سابقني الأولني، 

وا�ستعمل ال�سفهاء من اأهل بيته وذوي قرابته«.

- »وحرق عثمان امل�ساحف، وحرم قراءة ابن م�سعود، 

وقراءة اأبي بن كعب، واأمر النا�ش اأن يقراأوا على حرف 

واحد، اأمر من خالف ذلك احلرف اأن ميثل به«.

اأح��داث��ًا  بالكوفة  اأح���دث  عقبة  ب��ن  الوليد  اإن  »ث��م   -

عظيمة....«.

- »دخل عبداهلل بن م�سعود فاأمر به عثمان خال�سيًا له 

اأ�سود، فقال: خذه فاأخذه فاأخرجه من امل�سجد، ...، فاأتى 

به باب امل�سجد فا�ستقبل اجلدار بعجزه، فجعل به �رضبًا 

اأنثييه،  يفلق  اأو  ع�سع�سه،  يك�رض  اأن  ياألوا  ل  باجلدار، 

7
حتى دق اأ�سالعه«

وال�سيا�سي  الديني  الطابعان  الأعمال  هذه  على  ويبدو 

287نزوى العدد 72 / اكتوبر 2012 

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



بدرجات متفاوتة، فتم�سك عثمان باخلالفة على الرغم 

تقييم  وف��ق  ال���رباءة  بها  ا�ستحق  التي  »اأح��داث��ه«  من 

الثوار =حزب اخلوارج، عمل �سيا�سي دنيوي، خرج من 

التي وفقها غري جدير  الأحداث،  التديني ب�سبب  الطابع 

من  عثمان  تخرج  اأْن  ميكن  ل  اأي�سًا  لكنها  باخلالفة، 

ال�رضك  اأو  الكفر  اأي  الآخر  الإ�سالم، وت�سعه يف اجلانب 

اأو التن�رض اأو التهود؛ اأي النتماء لدين مالف ومعادي 

لدين الإ�سالم.

ونادوا  عيوبه،  واأظهروا  عثمان،  اأمر  يف  الكالم  »وكرث 

بها يف وجهه واأخربوه اأنهم غري مقاروه عليها«

»قال عثمان ما اأراين اإذا يف �سيء اإن كنت اأ�ستعمل من 

واهلل  قالوا  اأمركم  اإذا  الأمر  كرهتم  من  واأعزل  هويتهم 

اأو دع فاأبى  اأو لتقتلن فانظر لنف�سك  اأو لتعزلن  لتفعلن 

عليهم وقال مل اأكن لأخلع �رضبال �رضبلنيه اهلل«

»ثم اإن اأ�سحاب النبي راأوا اأمراً، وقالوا ما ي�سعنا الكف 

عن هذا الرجل، فاأجمعوا اأمرهم على ا�ستتابته اأو خلعه، 

فاجتمعوا يف منزل الزبري بن العوام، فقام عبدالرحمن 

بن عوف فحمد اهلل واأثنى عليه، و�سلى على النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم، وذكراأبا بكر وعمر وعدلهما و�سريتهما، 

ثم ذكر عثمانمَ واأحداثه وجوره، ثم قال اأيها النا�ش اأنا 

اأول خالع اإذ كنت اأول مبايع، اأ�سهد اأين قد خلعته خلع 

نعلي هذه، ثم خلع نعله من رجله فرفعها بيده، ثم قام 

الزبري بن العوام فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم ذكر عثمان 

اأبا  يا  لعلي:  قال  ثم  اأحداثه،  وو�سف  واأعابه،  ف�ستمه 

احل�سن، ما مينعك اأن تقوم فتتكلم؟ قال علي: ما قلتما 

اإل حقًا، ولو قمت مل اأقل اإل مثل قولكما، ثم اأجمع القوم 

»
8
اأن يكتبوا اإليه كتابًا و�سفوا فيه اأحداثه، ثم ا�ستتابوه

�سدر من كبار ال�سحابة الزبري وابن عوف وعلي كتاب 

فيه و�سف اأحداثه وا�ستتابته وخلعه من من�سبه.

»فلما م�ست اأيام الت�رضيق اأطاف امل�سلمون بدار عثمان، 

واأبى اإل الإقامة على اأمره، واأر�سل اإىل ح�سمه وخا�سته، 

فجمعهم، واألب�سهم ال�سالح، وا�ستعد للقتال، .. وبقي مع 

عثمان نا�ش من اأهله، فقتلوا معه، وقتل عثمان، واأم�سك 

من  تطور  فالأمر   ،»
9
قتل حني  اأ�سحابه  عن  امل�سلمون 

ثم  الدين، ومن  اإىل خلع عن  �سيا�سي عن اخلالفة  خلع 

فيه  الذي  اإليه  الكتاب  كتابة  بعد  بالقتل،  عليه  احلكم 

اأحداثه، وا�ستتابته ورف�سه ملطالبهم. 

بن  لعبدامللك  اإبا�ش  ابن  لر�سالة  الرائع  حتليله  ويف 

مروان، مو�سحًا الأ�سباب التي دعت الثوار للخروج على 

اأّن  يت�سح  تقدم  الهنائي: »ما  عبدامللك  يقول  عثمان، 

على  بالثورة  احلا�رض  الوقت  يف  ي�سمى  ما  اأو  اخلروج 

اأول  اأن  عثمان مل تكن ثورة دينية بحتة، فبالرغم من 

�سيء ذكره ابن اأبا�ش ما ينقم على عثمان هو اأنه منع 

اأوردته  ما  فاإن  اهلل،  كتاب  فيها  يق�ش  اأن  اهلل  م�ساجد 

الر�سالة لحقًا يدور كله حول احلمى وتوزيع ال�سدقات 

بكل  فهي  لذلك  التجارة  على  قيود  وو�سع  والكتناز 

قري�ش  هيمنة  �سد  العربية  القبائل  ث��ورة  املقايي�ش 

املقاتلة  ثورة  اأنها  كما  واملال،  بال�سلطة  وا�ستئثارها 

ثورة  وهي  عثمان،  اتبعها  التي  املالية  ال�سيا�سة  �سد 

اأّن ال�سبب  «، فهو يرى 
10

الأم�سار �سد احلجاز واملدينة

وا�ستئثار  القت�سادية  عثمان  �سيا�سات  هو  احلقيقي 

املركز  والتجاذب بني  الع�سكر،  بال�سلطة، ومترد  قري�ش 

والأطراف، ولي�ش �سببًا دينيًا �رضفًا.

اأبو قحطان خالد بن قحطان)ق3ه�( يف �سريته  ويربر 

واأ�رض على  التوبة  امتنع من  بقوله: »فلما  قتل عثمان 

املع�سية، وظهر كفره يف الدار والدعوة، .. قتلوه خليعًا 

اإمنا  امل�سلمني  لأن  القراآن،  بحكم  خارجًا  الإمي��ان  من 

«، اإذن ُقتل عثمان بعد اأْن ُخلع 
11

قتلوه بحكم كتاب اهلل

ة 
ّ
امل�رضوعي اإ�سفاء  يتم  وحتى  اخلالفة،  من�سب  من 

ات�سع  هنا  ال��دي��ن،  م��ن  خلعه  مت  قتله،  على  ة 
ّ
الديني

تطبيقهما  لي�سمل  وال��رباءة(،  مفهومي)الولية  تطبيق 

اأ�سا�ش  وعلى  اأتباعه،  وبني  ذاته،  الدين  م�ستوى  على 

الختالف احلزبي ال�سيا�سي. 

املرحلة الثالثة- حادثة عزل/اعتزال الإمام ال�سلت بن 

مالك عام 272ه�

اليحمد  من  وه��و  اخلرو�سي  مالك  بن  ال�سلت  بويع   

بالإمامة عام �سبع وثالثني ومائتني للهجرة، وقام له 

اأبو  قال  حمبوب،  بن  وحممد  املنذر  بن  ب�سري  بالبيعة 

وولية  ووليته  ال�سلت  اإمامة  على  اأجمعوا   : قحطان 

من قدمه من امل�سلمني، واأجمعوا على ن�رضته وحترمي 

مالك  بن  ال�سلت  ف�سار  طاعته،  من  والمتناع  غيبته 

باحلق يف عمان ما �ساء اهلل حتى فني اأ�سياخ امل�سلمني 

288نزوى العدد 72 / اكتوبر 2012 

متابعات.. متابعات.. متابعات 

tttt



جملة الذين بايعوه، ل نعلم اأن اأحداً منهم فارقه وعمر 

ال�سلت يف اإمامته ما مل يعمر اإمام من اأئمة امل�سلمني)اأي 

الإبا�سية يف عمان( فيما علمنا حتى كرب.

وقد  ال�سلت،  الإمام  عزل/اعتزال  مت  272ه�  عام  ويف 

اختلف النا�ش يف ذلك اختالفا كثرياً، فمن عذر مو�سى 

ال�سلت  على  الن��ق��الب  اأي  خروجهما-  يف  ورا���س��داً 

بالتعبري املعا�رض- ذكر اأ�سبابًا ت�سوغ لهما �سنيعهما، 

ومن خطاأهما على ذلك ذكر اأ�سبابًا منكرة واأحواًل غري 

جميلة، وكرثت يف ذلك الدعاوى.

اأنا�ش بعد ما م�سى ما �ساء اهلل من الزمان،  ثم ظهرت 

وبعد انقرا�ش تلك الع�سور فغلوا يف اأمر مو�سى ورا�سد، 

الفرقة  النا�ش، وراأ�ش هذه  الرباءة منهما على  واأوجبوا 

وعميدها الذي ا�ستهر فيها اأبو حممد عبداهلل بن حممد 

بن بركة، ومن اأخذ عنه من اأهل عمان منهم اأبو احل�سن 

علي بن حممد الب�سياين، وتبعهم على ذلك خلق و�سميت 

فرقتهم الر�ستاقية.

روح  بن  حممد  اأبوعبداهلل  عليهم  الرد  يف  ا�ستهر  ومن 

بن عربي واأبو �سعيد حممد بن �سعيد الكدمي، ويف الرد 

باأ�رضه، وتبعهم على ذلك  ال�ستقامة  األف كتاب  عليهم 

 .
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و�سميت فرقتهم النزوانية

 وفيما يلي نبني »دعاوى« الفريقني يف الق�سية:

1-املع�سكر الر�ستاقي 

وملخ�سها اأن ال�سلت اإمام �رضعي باإجماع اأهل اململكة، 

اأما عزله فغري �رضعي، فمو�سى طالب دنيا، ولي�ش لالإمام 

مو�سى-  وهو-اأي  العزل،  ي�ستحق  حتى  مكفرة  ال�سلت 

ي�سعى لهدم الدولة=الإمامة، لذلك ا�ستحق ب�سبب ما قام 

به الرباءة، وكذلك فاإن على عامة امل�سلمني ال�سوؤال عن 

ويرباأ  يتوىل  اأن  عليه  يجب  لأنه  بعمان؛  الواقع  احلدث 

من كل �سخ�ش بعينه، حيث لحمالة اأن يكون م�ستحقًا 

�سهرة  مع  وقوف  ل  ال��رباءة،  اأو  الولية  اأي  لأحدهما، 

احلدث املوجب والأ�سخا�ش امل�ستحقني.

ون�ستدل على وجهة نظرهم من خالل �سرية اأبي قحطان 

خالد بن قحطان، ومن كتاب املوازنة لبن بركة، ومن 

للرباءة  دعتهم  التي  والأ�سباب  للب�سياين،  ال�سوؤال  �سرية 

من را�سد ومو�سى ومن تبعهم، ومن دعوة العامة للرباءة 

الولية  الب�سياين  اأوجب  منهم وت�سددهم يف ذلك، حيث 

والرباءة لكل بعينه ومنه مبا ي�ستحق.

-من �سرية تن�سب اإىل اأبي قحطان خالد بن قحطان)ق: 

3ه�(:

يقول: »�سار ال�سلت باحلق يف عمان ما �ساء اهلل حتى 

اأن  نعلم  ل  بايعوه  الذين  جملة  امل�سلمني  اأ�سياخ  فني 

اأحداً فارقه، فلما ذهب اأعالم امل�سلمني وفقهاوؤهم واأهل 

اأجله، واأراد اهلل  الكتاب  الآخرة وبلغ  الورع ومن يطلب 

اأن يخترب اأهل عمان كما اخترب من قبلهم ليعلم املطيع 

وابتلى  يخلقهم  اأن  قبل  من  علمهم  وقد  العا�سي  من 

ابتلى  برئي�ش وعلماء من علمائهم كما  اأهل عمان  اهلل 

عقولهم عن  وزالت  قل ب�رضهم  اختربهم  فلما  غريهم؛ 

احلق وخالفوا �سرية امل�سلمني اإل قليال اأنقذهم اهلل.

فخرج مو�سى بن مو�سى من اأهل بيت علم وورع، ووالده 

اهلل كان يف ع�رضه مقدمًا على  مو�سى بن علي رحمه 

اأهل عمان، .. فقام مو�سى بن مو�سى يف اأهل عمان يتكلم 

بل�سان ف�سيح ويهتف يف جمل�سه وي�سيح ومرة يطعن 

وال�رضاة،  الولة  يف  يطعن  ومرة  والقا�سي،  الإمام  يف 

ول  لالإمام مبكفرة،  ي�سم  ول  اأ�سحابه  يطعن يف  ومرة 

يبني ما يدعو اإليه اإل اأنه نا�سح للدولة واأهلها وي�سل 

مالك  بن  ال�سلت  غري  كان  لو  مبا  ويتكلم  الإم��ام،  اإىل 

اأو  برهانًا  يقول  ما  على  يو�سح  اأو  ال�سجن  يف  حلب�سه 

كان  ال�سلت  ولكن  الدولة،  اأهل  �ستم  عن  ل�سانه  مي�سك 

فيه  يوؤمل  يكن  ومل  وال��ده،  ملو�سع  يجله  وكان  رفيقًا 

هدم الدولة لأنه كان يظهر اأنه نا�سح للدولة ولأهلها، 

وهو ي�سعى يف ف�سادها وهدمها للذي �سبق يف علم اهلل.

فلم تزل الأيام ترقى به وجمال�سه تغلظ وهو يثب على 

الدولة وي�سعى يف هدم عزها، ويظهر انه يريد اإعزازها، 

من  والطغام  الأع��راب  جمع  اأن  الأي��ام  به  انتهت  حتى 

النا�ش ومن ي�رضع اإىل الفتنة.

فتبعهم النا�ش على منازل متلفة، ومن بينهم رجل قد 

يطلب عرثتهم،  فهو  واأوغرته  امل�سلمني،  اأحكام  اأغ�سبه 

واآخر قد ح�سد من له يف الدولة درجة رفيعة يطمع اأن 

حمق  اأنه  فيظن  ب�سرية  بغري  يتعبد  واآخر  مثلها،  ينال 

افتنت، فجمع مو�سى  قد  اأنه  واأنه يطلب حقًا ول يدري 

بن مو�سى النا�ش و�سار بهم اإىل فرق فوقعت الفتنة يف 

 .
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اأهل عمان
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-ابن بركة عبداهلل بن حممد)ق 4 الهجري(

يقول: »واأما ال�سلت فكان اإمامًا �ساريًا يعرتف له اأهل 

بذلك،  عنه  له من غاب  و�سهد  ذلك،  ملكته يف ع�رضه 

وذلك اأن ال�سلت اتفق اأهل اململكة عاملهم وجاهلهم اأن 

»
14

عقده كان ثبوت اإمامته باإجماع

 -�سرية احلجة على من اأبطل ال�سوؤال يف احلدث الواقع 

بعمان لأبي احل�سن الب�سياين)حي يف:363ه�(:

يقول الب�سياين:«...فعلينا معرفة احلق بالدليل امل�ستنبط 

اأهل  عرفناهم]اأي  فاإذا  والإجماع،  وال�سنة  الكتاب  من 

احلق[ وكنا معهم توليناهم واأخذنا عنهم وقلنا قولهم، 

وخطاأنا من خالفهم، ول ي�سل اإىل علم ذلك اإل بال�سوؤال 

والطلب وال�ستنباط مبعرفة اأهل احلق دون غريهم.

وقد وجدنا الأمة قد افرتقت، فاإذا كان ذلك كذلك فعلينا 

طلب الفرقة املحقة من جملة املختلفني، ول ي�سل اإىل 

ذلك دون البحث وال�سوؤال، ..، والأمر باملعروف وولية 

اأهله  اأهله عليه، والنهي عن املنكر وتركه والرباءة من 

عليه، ول يبلغ من بلغ من عوام امل�سلمني من ل معرفة 

لهم اإىل علم ذلك والقيام به اإل بطلبه وال�سوؤال عنه.

15
وقد قال امل�سلمون: اإن ال�ساك هالك، وال�سائل معذور«

2-املع�سكر النزواين: 

وملخ�ش دعاوى النزوانية، اأن مو�سى بدافع من حر�سه 

را�سد  بتولية  قام  امل�سلمني،  �سيخ  وبكونه  الدولة،  على 

بعد اأن راأى �سعف ال�سلت وعجزه عن القيام بواجبات 

والرباءة  الولية  فاإن  كذلك  بنف�سه،  واعتزاله  الإمامة، 

غري  واملوؤمن  باجلملة،  فقط  واجبان  ي�ستحقهما  ملن 

مكلف اأن يترباأ اأو اأن يوايل اأحداً بعينه، وينتقد من قال 

باإيجاب ال�سوؤال يف احلدث الواقع بعمان، ون�ستدل على 

الأعيان، ومن كتاب  النظر هذه من خالل حتفة  وجهة 

ال�ستقامة للكدمي:

-من التحفة:

 »قال الأزهر بن حممد بن جعفر : اإن ال�سلت بن مالك 

القيام  عن  والعجز  والزمانة  ال�سعف  حد  اإىل  �سار 

وزوال  دولتهم  ذه��اب  امل�سلمون  وخ��اف   ، بالإمامة 

�سيخ  هو  وقته  يف  مو�سى  بن  مو�سى  وكان   ، نعمتهم 

امل�سلمني واإمام اأهل الدين، فاجتمع اإليه اأخالوؤه و�ساروا 

لينظروا امل�سلمون فيما فيه عز الدين.

»اأم��ا  جعفر:  ب��ن  حممد  ع��ن  ال�ساملي  الإم���ام  وينقل 

وال�سعيف  الغائب  اأّن  امل�سلمون  اإيل  رفع  بعد]فقد[ 

يويل  اأن  ملو�سى  جاز  كيف  ي�ساألون  العنيف  واجلايف 

را�سداً.

فيه  ي�سك  اأن  ول  ارت��ي��اب  فيه  عندنا  ك��ان  فما  ق��ال: 

حد  اإىل  و�سار  �سعف  فاإنه  ال�سلت  فاأما  الألباب،  ذوو 

العجز عن حمايته وعزل نف�سه وترباأ اإىل امل�سلمني من 

براءته  وو�سحت  ظاهراً  �ساهراً  اعتزاله  وكان  اإمامته، 

من الإمامة بالبينة العادلة عندنا، قال فلما اعتزل وىل 

اإليه  مالك  بن  ال�سلت  وبعث  النظر  بن  را�سد  امل�سلمون 

بخامت الإمامة ومفاتيح اخلزانة، ومل يعار�سه يف �سيء 

وهو يف جواره قريبا من �سنه اإىل اأن مات، ولي�ش يذهب 

عليكم ما كان له من الأعوان والإجابة والقدرة من اأهل 

اأن  اأراد القتال، قال: وعندنا  اأو  عمان ولو كان مقهورا 

والذي  امل�سلمني  و�سالح  الدين  عز  يريد  كان  مو�سى 

يريد  كان  اأن  عمره  اآخ��ر  يف  وعزمه  راأي��ه  من  عرفناه 

 .»
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اجتماع اأهل العلم والراأي املوثوق بهم

-اأبو �سعيد الكدمي )حي يف: 272ه� (:

تبارك وتعاىل،  اهلل  اإذا توىل  املوؤمن  اأن  �سعيد  اأبو  يرى 

وتوىل ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم، توىل املوؤمنني يف 

اجلملة، فقد توىل من يجب عليه وليته، فال يجب على 

العبد ولية اأحد بعينه، واأما اأعداء اهلل فال يجب عليه علم 

عداوة اأحد منهم بعينه، فال نعلم اأن اأحداً من اأعداء اهلل، 

اأ�سل دين اهلل عداوته  اأحد من املوؤمنني يف  يجب على 

 .
17

با�سمه وعينه، اإل حتى يبلغ اإليه علم يقيني بهم

والعلم  بالفقه  املت�سمي  الواحد منهم  يلقى  اأنه  »وذلك   

نف�سه  واأن��زل  بالعمى،  وارت��دى  باجلفوة،  اتزر  قد  من 

الواحد  على  والعلماء  الفقهاء  منازل  ال�سعفاء  على 

والرباءة  الولية  اإن  له:  فيقول  امل�سلمني،  ال�سعفاء  من 

فري�ستان ول ي�سع العبد دون يوايل يف اهلل، اأو يعادي 

توله  من  توله  من  اأن  وعليه  وي��رباأ،  ويتوىل  اهلل،  يف 

امل�سلمون، ويرباأ من برئ منه امل�سلمون ول ي�سعه دون 

ذلك وامل�سلمون قد برئوا من فالن بن فالن، فالن بن 

فالن« 

)يتبع البقية مبوقع املجلة على االنرتنت(
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كح�سا�سية  النرثية  الق�سيدة  واجهت  غريها  من  اأكرث 

جديدة �سيال من العناد املحافظ والتهم التي ان�سبت 

عليها، ما �سكلته من �سدمة لالأذن العربية التي تربت 

اجلديد  ولأن  لقرون عديدة،  �سعري حمدد  اإيقاع  على 

يعرب عن جدته الفعلية عرب ما يبعثه من �سدمات جتاه 

التقليدية وعرب ما يثريه من قلق كان كل هذا  البنى 

العنت الذي لقته الق�سيدة اجلديدة اأحد بواعث قوتها 

وا�ستمرارها، رغم اأن التهم التي واجهتها خرجت عن 

التداول الفني مع الن�ش اجلديد لتتحول اإىل اتهامات 

اأخالقية و�سيا�سية، تبداأ من خيانة الرتاث وت�سل اإىل 

العمالة والتعامل مع الدوائر اخلارجية، لتكون جزءا 

من نظرية املوؤامرة ال�سائعة.

اأو التنظري  اأذهب بعيداً يف الدفاع �سد هذه التهم  لن 

الق�سيدة  اأكتب  باعتباري  ولكن  القلق.  هذا  ب�ساأن 

القلق  بهذا  معنيًا  نف�سي  اأف��رت���ش  فاإنني  النرثية 

جتربتي  اأقدم  اأن  راأيت  لذلك  التهمة،  بهذه  ومق�سودا 

التكوين  ذل��ك  ذاك���رة  ل�ستجواب  واأع���ود  اخلا�سة، 

ال�سعري الذي اأو�سلني حتى الآن للتبجح بهذا ال�سكل 

ال�سعري الذي اخرتته للتعبري عن وجداين وجتربتي.. 

قد  الأق��ل  على  �ساأكون  املرافعة  يف  اأخفقت  ما  واإذا 

خرجت اأو خرجتم بالطالع على جتربة �ساعر عا�ش 

هذا القلق من داخل العملية ال�سعرية نف�سها، وتوج�ش 

من الق�سيدة وهو يكتبها. 

ال�سعراء والغاوين مع  بداأت عالقتي بال�سعر وكاأغلب 

الن�سو�ش،  مادة  يف  ندر�سها  كنا  التي  الق�سائد  تلك 

العنت  م��ن  يهبني  الإج��ب��اري  حفظها  ك��ان  وال��ت��ي 

واملقت اأكرث ما يهبني من املتعة... رميا يرجع ذلك 

ل�سوء طريقة  ورمبا  املقررة،  الن�سو�ش  اختيار  ل�سوء 

الكالم مر�سوف بهذا  : ملاذا  اأت�ساءل  تدري�سها.. كنت 

ال�سباحية؟ ملاذا  التالميذ  ي�سبه طوابري  الذي  ال�سكل 

الهند�سة  اأكره  اإين  امل�سطرة..  ملاذا  الق�سيدة؟  هند�سة 

التي  احلدائق،  يف  حتى  واملنفرجة  احلادة  والزوايا 

متنا�سقة  طوابري  يف  املزروعة  الأ�سجار  فيها  تبدو 

تختار  التي  الأ�سجار  عفوية  اأحب  �ساحة..  يف  كجند 

اأمكنتها يف الغابة، واأحب تلك املفاجاآت يف الدروب 

املتعرجة. كيف من املمكن اأن ن�سع نهايات مت�سابهة 

لالأبيات كاملحارم على روؤو�ش البنات ونقود الكالم 

عنوة اإليها؟ كنت اأت�ساءل فقط.غري اأنه يف الوقت نف�سه 

يف  كنت  واإن  ال�سعبي  بال�سعر  �سغف  لدي  يتولد  كان 

يقول  ح�سنا  اأغلبه..  اأفهم  ل  �سني  وبحكم  الفرتة  تلك 

اإىل  ي�سل  الذي  هو  احلقيقي  ال�سعر   : اإليوت  اإ�ش  تي 

اأخرى، قال  ال�سامع. ح�سنا مرة  اأن يفهمه  القلب قبل 

اجلاحظ قبله بقرون :ي�ستحب اأن ل يكون اللفظ اأ�سبق 

اإىل ال�سمع من املعنى اإىل القلب. 

وكان  الراديو  يف  ال�سعبي  الأدب  برنامج  اأتابع  كنت 

اجلزالة  وتلك  الغنائي،  الإيقاع  بذلك  ميتلئ  وجداين 

العامية والقدرة على اكت�ساف جماليات املكان الوعر 

مرتا�سف  ال�سعبي  ال�سعر  اأن  ورغم  القا�سية.  واحلياة 

اأن تعاملي  اأنه يبدو  اإل  الن�سو�ش  مثل ق�سائد مادة 

ال�سمعي معه مل يجعلني اأرى هذا الرتا�سف، حيث كان 

قراأت  وعندما  ومثرياً،  �ساحرا  اأمامي  الكالم  رق�ش 

ال�سعر العربي القدمي، اكت�سفت ذلك الت�سابه الكبري بينه 
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وبني ال�سعر ال�سعبي، يف اجلزالة ويف العالقة باملكان 

ويف الأوزان، ويف الأغرا�ش اأي�سا، رغم الختالف يف 

اللغة. �سدين �ساعران مازلت احتفظ بديوانيهما منذ تلك 

الفرتة ؛ املعري واأبونوا�ش. واأعود الآن لأتفح�ش �سبب 

لديهما كان متلفًا  اأن اخلطاب  واأفكر  الن�سداد،  هذا 

عن ال�سعراء الآخرين. الإخال�ش للتجربة التاأملية يف 

التحديق  الق�سيدة من  والغربة ونهب  والعدم  الوجود 

يف العتمة عند املعري. والإخال�ش للتجربة احلياتية 

ال�سائدة، ومناطحة  الرت�سيمات  والتهكم على  احل�سية 

وكان  نوا�ش.  اأبي  عند  ال�سعري  التمرد  وروح  التابو، 

ي�سيبني و�سوا�ش باأن ال�سعر الأ�سيل هو الذي ينتهك 

امل�سكوت عنه ويحفر راأ�سيا يف ثيمات الوجود ويطوح 

باأ�سئلة الذات يف كل اجتاه. اأقول هذا الكالم الآن الذي 

بالتاأكيد مل اأكن اأعيه يف تلك الفرتة، لكن �رض ال�سغف 

اأحب  مازال غام�سًا، وهو ال�سغف نف�سه الذي جعلني 

مثل  املوهبة،  قليل  كان  واإن  مارقًا،  �سعبيا  �ساعراً 

مل  �ساعران  بوحليقة.  مثل  ح�سيًا  و�ساعراً  بوالتقازة. 

يكونا يف قوة �سبك عبدال�سالم احلر وجمعة بوخبينة 

اأو اأرميلة، لكن ما كان ي�سحرين هو ا�ستعا�ستهما عن 

بالغة اللغة ببالغة الواقع، وعن جزالة املعجم بجزالة 

املغامرة احل�سية.. وجميعهم قريبون من نف�سي ول�سبب 

مل يعد غام�سًا. رمبا اكت�سف الآن اأن نزوعهم الفطري 

عن  التعبري  اأ�سالة  من  ينبع  كان  الق�سيدة  لتحديث 

ذواتهم كما هي ل كما متليه الأنا العليا، واأدرك يف 

الوقت نف�سه اأن احلداثة والأ�سالة �سيء واحد. 

كتب  على  املبكر  تعريف  مع  كانت  الأخ��رى  النقلة 

واإيقاع  قالب  يخرج عن  الذي مل  قباين،  نزار  ال�ساعر 

الق�سيدة الكال�سيكية، لكنه خرج بجراأة عن قامو�سها 

وا�ستطاع  قبله،  ال�سائد  املحاكاة  مفهوم  وزح��زح 

للحدث  احلديثة  احلياة  مفردات  تروي�ش  مبوهبته 

الق�سيدة  مراهقة  يوؤجج  اأن  ا�ستطاع  كما  ال�سعري، 

ترتب�ش  ال�سوارع  من  زاوي��ة  كل  يف  يجعلها  ب�سكل 

النحيلة  الكعوب  وباإيقاع  وبالعطر  الدارج  باجلمال 

ال�سحرية،  �سبكته  داخل  نزار  حا�رضين  الرخام.  على 

كل  ومينحني  ال�سعرية،  مراهقتي  نهم  ي�سبع  وك��ان 

م�سافات  يل  تخت�رض  ق�سائده  وكانت  جاهزاً..  �سيء 

اأن  القروية.. حاولت  الع�سيقة  تلك  بيني وبني  اخلجل 

اأكتب  واأن  الفارهة،  مغامراته  وا�ستعري  �سعره  اأقلد 

اأعرف فيه ال�رضير  اأكن  عن ال�رضير الوثري يف زمن مل 

من  حديقة  املبكرة  ق�سائدي  يف  اأزرع  واأن  اإطالقًا، 

تلك  والقيقب،  والزنبق  واجلاردينيا  الأوركيدا  زهور 

الزهور التي مل اأرها اأو اأ�سم عطرها.. مع مالحظة اأين 

اأعي�ش يف قرية ت�سمى القيقب. 

وجدت نف�سي اأ�سري هذه ال�سبكة احلريرية، ومل يعجبني 

؛  ول حجازي  اأدوني�ش  ول  البياتي  ول  ال�سياب  �سعر 

رغم  الوقت،  ذلك  يف  ال�سعرية  احلداثة  �ساحة  فر�سان 

اأن ال�سياب كان يذكرين باملعري، وكاأنه فينيق نه�ش 

من رماد عتمته، اإل اأن �سحر املعري اكتفى باملعري. 

كا�سيت  �رضيط  على  م�سجلة  ق�سائد  �سدفة  �سمعت 

لل�ساعر الليبي حممد ال�سلطامي، فامتالأت بخدر غريب 

مهاجاة  به  ت�سيبني  كانت  ال��ذي  اخل��در  ذاك  ي�سبه 

الرحى  منام  امل��زن..  خ�سوم  يف  )�سعري  للرحى:  اأمي 

املزن  األحق  اخلريف  اأما�سي  طيلة  وكنت  جايبلها( 

للروعة  يا  نوا�سيه..  يف  ال�سعري  �سنابل  عن  باحثًا 

ال�سببية، لو قيل يف  العالقات  جماز مر�سل ينفي كل 

ع�رض اجلاحظ اأو قدامة اأو ابن طباطبا ل�ستنكروه لأنه 

ميثل غلوا يف�سد ال�سعر. 

كان ال�سجن والإيقاع ما اأثارين يف ق�سائد ال�سلطامي، 

وكان اكت�سايف ل�ساعر ليبي يقارع رموز ال�سعر العربي 

اأول متارين عودة الثقة بنف�سي. يقولون اأن ال�سلطامي 

�سعره  اإىل  اأمل  مل  حقيقة  الذي  بالبياتي  متاأثرا  كان 

كنت  ال�سلطامي  ق�سيدة  يف  لكن  اللحظة،  هذه  حتى 

اأ�سمع رنني الق�سيدة ال�سعبية ال�ساكنة وجداين، فكان 

بالن�سبة يل �ساعرا �سعبيا كبريا يكتب بالف�سحى. اأي 

اإ�سغائه  ذروة  يف  وهو  املر�سل  ال�سعر  يكتب  مبعنى 

يف  كمزمار  داخله  يف  الطان  البدوي  ال�سوت  لذلك 

خالء اأو كزنني جندب يف قيظ الظهرية. وعندما �سمعت 

فيما بعد ق�سائده العامية ما عدت ا�ستغرب الأمر.

نزار  �سحر  من  التخل�ش  على  بداأب  بداأت  جديد  ومن 

مع ولعي بق�سيدة ال�سلطامي ومن ثم حممود دروي�ش، 
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بطن  يف  ب�سهولة  اللعب  على  القادر  الكبري  الغنائي 

برح  ما  الذي  العربي  ال�سعر  تفعيلة  بطن  اأق�سد  ثور.. 

ميلي  عدم  ورغم  املتفجرة.  قريحته  من  فيها  ينفخ 

لنزار  ق�سائد  حفظت  اأين  اإل  عمومًا  ال�سعر  حلفظ 

ودروي�ش وال�سلطامي، ول تطلبوا مني ت�سميعها لأنني 

ن�سيت كل ذلك.. ذلك الن�سيان النبيل الذي اأعانني على 

ين�سى  اأن  ال�ساعر  قدمًا. على  ال�سعرية  اأحث قدمي  اأن 

توؤ�س�ش  التي  الق�سيدة  حكمة  اأنها  يبدو  يقراأه..  ما 

ملالحمها وهويتها اخلا�سة. 

ع�ست يف ظل هذه اخللطة من حماليل ال�سعر املختلفة، 

وقع  حتى  ب�سدة  الذاكرة  وخفق  الن�سيان  على  اأمترن 

املاغوط،  حممد  لل�ساعر  جملد  اأحمر  ديوان  يدي  بني 

ول  قافية  ول  وزن،  ل  اهلل..  يا   : توقف  دون  وقراأته 

ي�سحرين،  لكنه  معجمي،  ا�ستعرا�ش  ول  حمدد  اإيقاع 

اإنه لي�ش نرثاً مثل الذي نقراأه يف اخلاطرة اأو الر�سائل 

اأقراأه �سعراً،  اإن ما  الق�سة، واأدرك يف قرارة نف�سي  اأو 

اأنبنى عليها  التي  اأين تلك املقومات املعهودة  ولكن 

بالفطرة،  �ساعر  اإن��ه  طويلة.  لفرتة  ال�سعري  احل��دث 

وهو – كما يقول – لي�ش مثقفًا ول مطلعًا جيداً، لكنه 

يغامر بح�ساب ل يدين ل�سيء �سوى للذوق وللتجربة، 

ويفتح اأبوابًا جديدة – تركها نزار مواربة – للق�سيدة 

امل�ستلهمة  وال�سور  اليومية  احل��ي��اة  تقتفي  التي 

يف  اجلمال  مكامن  على  التل�س�ش  وبخربة  بعناية، 

والأهم  ال�سعر من جيوبه.  ي�سحب  كاأنه  الهام�ش كان 

�سخرية  روح  من  يخلو  ل  ال��ذي  ا�ستخدامه  ذلك  من 

العرب  النقاد  اعتربه  الذي  الت�سبيه  الت�سبيه،  لكاف 

الغلو  جوهر مفهوم املحاكاة، والذي كانوا يعتربون 

كان  املاغوط  لكن  ال�سعر.  جوهر  عن  خروجا  فيه 

هو  ما  بكل  الكاف  �سحن  على  القدرة  ولديه  مغاليًا 

اأجداد ال�سعر. وعن طريق املاغوط كنت  كاف لغ�سب 

اأمتل�ش من اآخر خيوط �سبكة نزار التي ق�سم خيوطها 

الأوىل �سعر حممد ال�سلطامي، ثم حممود دروي�ش الذي 

يقول هو نف�سه اإنه خرج من معطف نزار. 

يحيلني كل ذلك اإىل الكثري من التنظريات التي ت�سري 

حداثة  يف  لبنان  اأو  م�رض  اأو  العراق  �سعراء  دور  اإىل 

الق�سيدة العربية، مع اأن تاريخ احلداثة ال�سعرية ي�سع 

�سعراء �سوريا يف واجهة التاأثري، وكان الناقد عبا�ش 

املاغوطية  )ال�ساللة  بعنوان  مقالة  كتب  قد  بي�سون 

يق�سم  لندن،  يف  اآن��ذاك  ال�سادرة  الناقد  جملة  يف   )

ثالث  اإىل  احلديث  العربي  ال�سعر  املقالة  ه��ذه  يف 

نزار  و�ساللة  املاغوطية،  ال�ساللة  رئي�سية،  �ساللت 

من  الكثري  ميلك  تق�سيم  وهو  اأدوني�ش،  و�ساللة  قباين 

امل�سداقية والإثباتات التطبيقية.

خيال  يعطني  مل  اأن��ه  املاغوط  ميزة   : لأق��ول  اع��ود 

لكنه  اأحاكيها،  مغامرات  ول  قامو�سًا  ول  جاهزاً 

واأ�رضار  ال�سعرية  يدير ظهره يل مفاتيح  منحني وهو 

الق�سيدة.. قال يل : اأنظر حولك فاإن ال�سعر منت�رض يف 

كل التفا�سيل.. فقط اأطل املكوث عند كل ما مير عليه 

الأ�سياء  مع  الألفة  جتعل  ل  اك��رتاث..  دون  الآخ��رون 

تنهال  ق�سيدتك  دع  فيها..  التاأمل  متعة  من  حترمك 

بالأحرى  اأو  �سومعة..  يف  كاعرتاف  اأو  يقظة  كحلم 

ككثيب رمل كل يوم يغري �سكله دون اأن يفقد هويته، 

�سيف رمل يحث خطاه ببطء مثابر دون اأقدام ودون 

غاية. و�رضت اأمار�ش متارين هذه احل�سا�سية اجلديدة، 

الثالثة م�سلطة على كل ما يحيط بي،  واأكتب وعيني 

مل  التي  الطفولة  اأ�سئلة  لإحل��اح  جديد  من  م�ستجيبًا 

اأحد، واإعادة تلك الأ�سئلة �سعريًا كانت  يجبني عليها 

وعاملي  بها.  اأحاط  الذي  اخلر�ش  من  ثاأري  باكورة 

القروي كان متاع الق�سيدة وزوادتها التي ل تن�سب.. 

الذي  الكهل  الرجل  ذلك  القرية  وراد  اكت�ساف  اأعدت 

مرر جمونه عن طريق ال�سعر.. فكل م�سكوت عنه كان 

ويت�سامح  ي�سحك  واجلميع  ال�سعر،  طريق  عن  يهربه 

�ساأجدها  التي  اخلفية  ال�سعر  �سلطة  اإنها  جمونه..  مع 

احلياة  رواي��ة  يف  جاروميل  �سخ�سية  يف  عقود  بعد 

كان  عندما  فجاروميل  لكونديرا،  اآخر  مكان  يف  هي 

بيت  يف  �سبابه  يهرب  عائلته  اأو  جده  ي�سب  اأن  يريد 

اجلميع  ي�سحك  ردفه  على  ي�رضب  اأن  وبدل  �سعري، 

البذيئة  كلماته  ترديد  يف  وياأخذون  اجلد،  فيهم  مبا 

القافية هي  ان  يعرف  وهو  وغبطة،  بلهو  الأ�رضة  يف 

التي اأنقذته من ال�رضب وانه بدا ي�ست�سف تلك القدرة 

ال�سحرية لل�سعر التي جعلت منه فيما بعد �ساعرا ي�سار 
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له بالبنان. وعرب هذه امل�سافة الزمنية كنت اأدرك اأن 

ما تكت�سفه الغريزة اأو حت�سه الفطرة �ستوؤكده املعرفة 

بعد ردح من الزمن...

ال�سباحات  املبلل يف  ال�سخر  مرايا  اكت�ساف  اأعدت   

و�سمعت  لفرا�سي،  قزح  قو�ش  وا�ستدعيت  امل�رضقة، 

اأعدت  ال�سفيح،  على  املطر  نقر  مو�سيقى  جديد  من 

ال��رتاب  ورائ��ح��ة  وال�سيح،  البطوم  رائحة  اكت�ساف 

خطى  ب�سغف  وتتبعت  الأوىل..  املطر  عند  اخلريفي 

تلك البدوية اجلاحمة كذئبة يف طريق احلطب واملاء. 

وذلك احلد�ش املد�سو�ش كبو�سلة يف راأ�ش منلة عمياء. 

وجدت  النرثية  بق�سائدي  للمدينة  انتقلت  وعندما 

النحيلة  الأر�سفة  فكانت  يتغري،  بي  املحيط  العامل 

اخلالية  وال�رضفات  الأراجيل  ونار  الالطمة  والأزق��ة 

و�سخب املقاهي، كانت حتل مكان ذلك الأثاث، لكن 

الق�سيدة التي تفتح عينها على هذا الإك�س�سوار اجلديد 

اإىل ذلك املكان الغارب حيث  مازال احلنني يراودها 

النتباه  بني  وم��ا  النجوم.  منه  اأرى  ال��ذي  مدعي 

ي�سري  ن�ش  يت�سكل..  اآخر  ن�ش  كان  واحلنني  للحظة 

قدما ين�سد اأ�ساطري امل�ستقبل، لكنه مازال يتلفت بقلق 

اإىل اخللف حيث فردو�ش الذاكرة املفقود.. يبدو اأن قدر 

ال�ساعر وال�سعر هو ذلك التلفت الذي يجعل من مفهوم 

»القطيعة« الذي مت ترويجه اأكرب اأكذوبة اقرتفها النقد.

الروح  من  ينبع  ال�سعر  اأن  طاملا  للقطيعة  اإمكانية  ل 

وطاملا اأن ال�سعر نبي الوجدان. هذه حكمة ال�.... اللعنة 

اإىل اجلحيم، فكل ما هو �سلب يتبخر  فلتذهب احلكم 

ويذوب يف الهواء. 

�سعراً  اأق��راأ  مل  املدينة  اإىل  و�سويل  حتى  اأين  اع��رتف 

وبودلري  رامبو  بع�سًا من  قراأت  بعد  وفيما  مرتجما.. 

وولتمان ولوركا وناظم حكمت ونريودا وجاك بريفريا 

�سعرهم  علي  اطلعت  غريهم..  ورمبا  باث  واأكتافيو 

املرتجم بيقظة ووعي وبعني ناقد، وكنت يف كل ذلك 

لأين  لثيماتهم،  معاجلتهم  طرق  ا�ستبطن  اأن  اأح��اول 

للغة  واأن  للن�ش  اأزلية  الرتجمة خائنة  اأن  اأدرك  كنت 

الأخرى..  اللغة  اإىل  اأن تنتقل  روحا حرونا ل ميكنها 

هذه الروح مثل زهرة �سقائق النعمان التي مبجرد اأن 

تنقلها اإىل تربة اأخرى تذوي ومتوت. لذلك بداأت اأركز 

على قراءة كتب النقد املرتجمة اأكرث من ال�سعر، ومن 

خاللها تولد عندي قلق اآخر يتعلق هذه املرة بحداثة 

ال�سكل واملحاكاة وكل  اخلطاب. ح�سنا فلندع م�ساألة 

اأمر  فهذا  اجلديد،  ال�سعري  الن�ش  بتقنيات  يتعلق  ما 

مرتبط بالدربة واملران وبالتودد لإيقاع اللغة نف�سها 

بالتاأكيد  الذي  الكالم  من  ذلك  وغري  النرث،  وكثافة 

ي�سمن من جوع ويروي من عط�ش. لكن ال�سوؤال اللحوح 

احل�سا�سية  هذه  مر�سل  هو  وما  اأقول؟  اأن  اأريد  ماذا   :

اجلديدة؟ يبدو اأين اأخلط هنا بني اخلطاب وامل�سمون، 

 : قوله  اأريد  ما  ولكن  اأ�سيل،  عربي  خلط  اإنه  باأ�ش  ل 

ما جدوى �سعر يتبجح مبالب�سه الأنيقة اجلديدة، وهو 

يزدري  الطغاة..  ومي��دح  الأط��الل  على  يبكي  م��ازال 

الأنوثة ويلعق الأحذية، ويف خا�رضته يلمع م�سد�ش، 

متورمة  �سوبرمانية  اأنا  يطرح  الأح��وال  اأف�سل  ويف 

هذا  يف  طاغية  اأي  مثل  بعدها  وما  قبلها  ما  تلغي 

الع�رض اأو الع�سور ال�سابقة اأو الالحقة. حداثة اخلطاب 

درا�سة  قراأت  عندما  اجلديد...  وم�سغلي  �ساغلي  كانت 

من  ال�سعر  اإن  معناه  ما  فيها  يقول  اأبوديب  لكمال 

ال�ستعارة،  عدا  حم�سناته  كل  عن  يتخلى  اأن  املمكن 

فهي جوهر ال�سعر و�رضطه الأ�سا�سي، حاولت اأن اأكتب 

ا�ستخدم  اأن  التحدي دون  اأو  ال�سطط  باب  ق�سيدة من 

فيها ال�ستعارة )من اأول ال�سطر( كانت كتابة ق�سدية 

من  اأك��رث  اخل��ربة  على  تعتمد  وخبيثة،  لها  ومطط 

الإلهام. وحني قراأت هذه الق�سيدة بني اأ�سدقاء، قال 

نور الدين املاقني وهو ثمل : هذه ق�سيدة ت�ستعي�ش 

عن كل �سيء بحداثة اخلطاب. ومل اأوؤمن حتى اللحظة 

تدغدغ  التي  احلاذقة  الإ�سارة  هذه  رغم  جنحت  اأين 

اللغة  ق�سم  يف  اأخ��رى  مرة  األقيتها  الق�سيدة.  غ��رور 

�رضحت  اأن  بعد  مبراك�ش  عيا�ش  بجامعة  العربية 

عرف  الذي  املحا�رضين  اأحد  فداخل  نزولها،  اأ�سباب 

ال�ستعارة  حول  ر�سالته  اأعد  بالق�سم  كاأ�ستاذ  بنف�سه 

يف ال�سعر العربي، قائاًل: اإين عرثت على ا�ستعارتني يف 

يتطرق  ومل  جديدتني،  اعتربهما  لكن  الق�سيدة،  هذه 

التحدي  يواجه  ك��ان  لأن��ه  اخلطاب  حداثة  اإىل  اأب��دا 

التي ترباأت من  الق�سيدة  بالتحدي، وي�سطاد هفوات 

ال�ستعارة، وطبعًا هذا الرت�سد يعترب اأحد مناهج النقد 
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العربي الأ�سيلة اأي�سًا. هذا لي�ش مديحًا لهذه الق�سيدة 

بعفويتها  التظاهر  كل  رغم  �سناعة  اأعتربها  لأين 

كلقيطة  منها  اأتوج�ش  بعد  فيما  و���رضت  املزيفة.. 

م�سجلة يف كتيب عائلتي ال�سعري. لكن تظل ح�سنتها 

اأن جعلت فيما بعد حداثة اخلطاب هاج�سي امللح دون 

اأتخلى عن تلك الأ�سوات النابحة يف ليل ذاكرتي  اأن 

الق�سيدة  تق�ش م�سجع  فتئت  ما  والتي  دون هوادة، 

ومت�سك بطرف ردائها كطفل يخاف من ال�سياع و�سط 

الزحام، اإىل اأن كتبت مقدمة لديواين الأخري)الوهابة.. 

حتى  ال�سعري  بياين  ي�سبه  ما  اأو  املو�سيقى(  �سارقة 

هذه  اإطالة  اأجل  من  الآن  به  �ساألوذ  الأقل،  على  الآن 

الورقة: قلت فيه تقريبًا : 

وطراوة  الأوىل  البداهة  اإىل  ياأخذين  الذي  الطريق  ما 

ابتكر  واأن��ا  ال�سوؤال  ه��ذا  حقني  ل  لطاملا  التجربة؟ 

لبد  الذي  بال�سياق  ماأخوذا  كنت  ال�سعرية،  األعابي 

ان اأدوزن �سمنه اأوتاري، عاكفًا على اأن اأكون �سمن 

اقرتاحات  اإىل  النتماء  هوية  تعطيني  ن�سية  ظاهرة 

عن  القهري  الزيغ  بهذا  منت�سيًا  اجلمالية،  ع�رضي 

النوعي  التاأليف  عنا�رض  مقحمًا  امل��زدراة،  كينونتي 

ال�سعر  ور�سة  من  اأثاثها  ت�ستعري  ق�سيدة  خلق  يف 

املنجز �سمن خرائطه املقرتحة، ويف قلب وترية هذا 

التلب�ش اجلائر رو�ست الكثري ما يتحامق يف داخلي، 

وعربته متوج�سًا مثلما اأعرب قو�ش التفتي�ش ال�سعاعي 

يف املطارات، كان الأفق �سا�سعًا لأ�سع مبا قراأته ومبا 

امل�ستعار  الرونق  هذا  خ�سم  ويف  اأك��ون،  اأن  ينبغي 

ت�سكل  اأ�سواتا  اأذين،  يف  تطن  الوجدان  مناحل  كانت 

 من 
ْ
معها حلمي ودمي ووجداين، اأزجرها كلما اقرتبت

تخوم احلبكة، اأو ال�سيغة اجلاهزة.

هذه  اإر���س��اء  على  م�سطنع  حر�ش  اأي  ب��دون  الآن   

يف  املطعون  ال�سوات  لهذا  جديد  من  اأن�ست  اخلربة 

اأ�سعتها يف منفى  التي  روحي، واأعيد اكت�ساف ذاتي 

جتربتي  اأراجع  املتبجح،  الذكاء  جوقة  يف  النخراط 

فال اأجدين، مثلما اأحدق يف مراآة ول اأرى وجهي، ثمة 

الكثري من التوق الداخلي الذي انطرح خارج املكابدة، 

وثمة اإيقاعات مالأت مغارة الروح اأزيحها من طريقي 

متمل�سًا  اأح��اول  ال�سمع،  متحف  اإىل  �رضيعًا  لأ�سل 

الذي  الكامن  الإيقاع  هذا  على  القب�شمَ  الو�ساية  من 

املزمار  لنغم  فاأن�ست  ج�سدي،  واأينع  روحي  زخرف 

الذي  اخلالء  نرث  البدوية..  العلم  لأغاين  اأعماقي،  يف 

يف  مكث  ملا  اأن�ست  عزلته،  املفرد  الإن�سان  به  قاوم 

الرحى  واأغاين  القراآن  الريح وتراتيل  نف�سي من نئيج 

وطنني  الذئاب  وع��واء  اجل��دة  و���رضد  الن�ساء  ونحيب 

احل�رضات ونقر املاء على �سقف ال�سفيح.

اإىل  التودد  هو�ش  يف  عليه  تعاليت  ملا  العنان  اأطلق 

حنكة الأ�سئلة الثقيلة، اأحاول اأن اأكتب مثل الذي ي�سري 

ي�سحو  اأن  دون  املفتوحتني  بعينيه  يرى  نومه،  يف 

مه، وامزج الروؤية املخدرة بخزين الذاكرة، العينان 

م�رضعتان بال يقظة، ت�سريان يف عتمة الطريق بال�سوء 

لل�سعر  اأخالقية  وظيفة  الذاكرة  اإيقاظ  فيهما.  القاطن 

عمره،  �سباب  يف  اأوجناريتي  ال�ساعر  ي�ستدرك  كما 

اأبحث عن براءة البدايات التي حرمنا منها حني قذفنا 

اإىل  غادرناها  التي  الطفل  األعاب  وعن  التاريخ،  اإىل 

ر�سد املخيلة، الذاكرة غناء ل يكف عن �سخ التجارب 

جور  ع��ن  اآخ��ر  بان�سالخ  اإن��ه��ا  اللحظة،  حد�ش  يف 

ميكن  ول  احلنني،  ق�سائد  الطق�سي  والتكرار  احلرفنة 

تلك  النو�ستاجليا،  .. ق�سائد 
ً
اإل غناء يكون احلنني  ان 

املنهجي  النظر  بذريعة  راوغتها  طاملا  التي  امل�سبة 

احلنني  يلتفت،  ل  قطار  احلياة  وك��اأن  الأم���ام،  اإىل 

املنحاز اإىل الدائرة، الدائرة التي هي كنه احلياة التي 

النجوم  مثل  الدوار  زمنها  يف  القاطنة  ذيلها،  تطارد 

اأحد مالذات  معنا، وظل  ولد  الذي  احلنني  والف�سول، 

الإن�سان املوجود يف زمنه كله كلما تقل�ست امل�سافة 

بينه وبني املوت، واأكرث من ذلك هي ق�سائد الجنراف 

مراقبة،  اأو  توج�ش  دون  يبهج،  ما  كل  وراء  الطفويل 

وليذهب اإىل اجلحيم كل ما قراأته اإذا مل يلهم كل هذا 

الهديل يف روحي. 
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العديد من  انتحار  يابانية من  رواية  تكاد ل تخلو 

عند  النتحار  ثقافة  هناك  اأن  لو  كما  �سخو�سها، 

اليابانيني، ولأن الأدب هو مراآة احلياة فقد عك�ست 

للمجتمع  املميزة  الظاهرة  تلك  اليابانية  الروايات 

الياباين وهي النتحار.

كتبت  وقد  الياباين،  بالأدب  م�سحورة  اأنني  اأعرتف 

مثل  عظماء  كتبها  التي  الروايات  من  العديد  عن 

وقد  وغ��ريه��م،  وم��وراك��ام��ي  ومي�سيما  ك��اواب��ات��ا 

وعمق  اأ�سلوبها  ب�سحر  لي�ش  الروايات  هذه  اأ�رضتني 

متلفة  روؤية  تطرح  لأنها  بل  وجاذبيتها  اأفكارها 

الإن�ساين غري ما تعودنا  للحياة وللوجود  وابداعية 

مالمح  اأه��م  هي  به.فما  و�سلمنا  وتعلمناه  عليه 

الروؤية التي يطرحها الأدب الياباين.

اأبطاله  اأحد  ل�سان  على  موراكامي  هاروكي  يقول 

نحيا  )حني  الرنويجية:  الغابة  الرائعة  روايته  يف 

الوحيدة  احلقيقة  املوت، وهي  نغذي  فاإننا  حياتنا 

ل  للموت  ننظر  اأن  فيجب  نتعلمها،  اأن  يجب  التي 

بو�سفه نقي�سا للحياة، بل بو�سفه جزءا« منها.(

ل جند الآلهة يف الأدب الياباين، ول الو�سايا الع�رض، 

ومع ذلك ثمه منظومة اأخالقية عالية جدا يف الأدب 

الياباين،  ثمة توق و�سغف يف نف�ش الياباين للتماهي 

ة، يعي�ش 
ّ
مع قوى غام�سة ول ورائية واأبدية وخري

يخ�ساه،  ل  املوت،  مع  ال�سداقة  من  حالة  الياباين 

اأو هزمية، ولأنه ل توجد و�سية  ول يعتربه ماأ�ساة 

ل تقتل يف الثقافة اليابانية فاإن الياباين ل يعترب 

اإن و�سية ل تقتل يف الديانات  قتل النف�ش جرمية. 

لالإن�سان،  وملزمة  �رضيحة  التوحيديه  ال�سماوية 

قاتل  هو  امل�سلمني  اأو  امل�سيحيني  عند  فاملنتحر 

ومرتكب جلرمية القتل التي حرمها اهلل ول يجوز اأن 

�سلى على جثمانه. 
ُ
ي

بل  قتل،  جرمية  يعترب  ل  اليابانيني  عند  النتحار 

اإنهاء  يف  احلق  له  اأن  يوؤمن  فالياباين   ،
ٌ
ح��ر خيار 

حياته �ساعة يريد، والنتحار عند الياباين لي�ش دوما 

» نتيجة اإحباط اأو ياأ�ش اأو �سدمة نف�سية �سديدة، بل 

غالبا« ما يكون املنتحر يف قمة جناحاته، والعديد 

على  ح�سولهم  بعد  انتحروا  اليابانيني  الكتاب  من 

اأن حققوا جناحات مدوية، كما  جوائز مهمة، وبعد 

على  ح�سوله  بعد  انتحر  الذي  كاواباتا  مع  ح�سل 

جائزة نوبل لالداب مع العلم اأنه كان يدر�ش مادة 

حب احلياة يف مدار�ش وجامعات يف اليابان.

مثل  تاألقه  قمة  يف  وهو  مبدع  ينتحر  مل��اذا  ترى 

اإح��دى  اأنني وج��دت اجل��واب يف  اأزع��م  ك��اواب��ات��ا! 

العبارات التي قالها اأحد اأبطال رواياته: لقد انتهيُت 

ككائن ب�رضي، وكل ما �ساأعي�سه واأكونه لي�ش �سوى 

دت اأن اأكونه (.
ّ
د ذكرى متبقية ملا تعو

ّ
جمر

ذاته  عن  النف�سال  على  القدرة  ميلك  كاواباتا  اإن 

فينظر اىل حياته كما لو اأنها م�رضوع اأجنزه واأكمله 

ومن حقه اأن ي�سع له النهاية التي هي املوت.

ل�سُت ب�سدد الدفاع عن املنتحرين ول تربير النتحار.

الياباين  الأدب  معظم  قراءتي  بعد  لحظته  ما  لكن 

احلياة، كما  ظف يف خدمة 
مَ
للموت مو اأن مفهومهم 

لو اأن املوت يزيد من األق احلياة وجاذبيتها و�سغف 
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الإن�سان بها، ثمةحرية ذهنية ووجدانية عالية لدى 

الياباين ولديه منظومة اأخالقية متكاملة رغم عدم 

يدفعني  هذا  مقد�ش،  وكتاب  ع�رض  و�سايا  وج��ود 

لالميان اأن اهلل كامن يف اأعماق الن�سان، يف روحه 

ووجدانه، اإن اهلل هو اخلري والتوق لالأ�سمى والتحرر 

هي  اليابانيني  عند  النتحار  ثقافة  الأه��واء.  من 

نوع من ال�سجاعة الغريبة يف حتدي خوف الإن�سان 

الأ�سئلة  مواجهة  �سجاعة  وهو  امل��وت  من  الأزيل 

الوجودية التي طاملا عّذبت الإن�سان :ما الهدف من 

وجودنا؟وما معنى كل ما نحققه يف احلياة طاملا 

يقوم  ما  كل  األي�ش  �سيء؟  كل  حم�سلة  هو  امل��وت 

قا�سية  للهروب من حقيقة  الن�سان هو حماولة  به 

الياباين  ول ميكن الت�سالح معها وهي املوت؟لكن 

بنف�سه  اأنه ينت�رض على املوت حني يقرر هو  ي�سعر 

حلظة توقف احلياة كما لو اأنه يريد املوت خادما، 

له هو الذي ياأمره قائال: تعال الآن فاأنا ل�ست رهن 

على  قال  حني  موراكامي  اأده�سني  وكم  اإ�سارتك، 

اأن  هو  اأ�سوياء،  منا  يجعل  ما  اأبطاله:  اأح��د  ل�سان 

نعرف اأننا ل�سنا باأ�سوياء.

عميقا  امل��زروع��ة  امل��وت  غريزة  هناك  اأن  لو  كما 

لو  كما  متاما.  احلياة  كغريزة  الإن�سان  اأعماق  يف 

اأعماق  يف  وعميقا  واأ�سيال  خافتًا  نداء  هنالك  اأن 

الإن�سان هو نداء املوت، املوت الذي هو الوجه الآخر 

للحياة وقد يكون مراآتها بل تعريفها. فاحلياة هي 

الأدب  عظمة  اأن  واأظ��ن  الالموت.  اأو  امل��وت  عك�ش 

الوجود  فهم  يف  مداركنا  تو�سيع  يف  هو  الياباين 

املوت  عن  واأ�سئلة  م�ساعر  حتري�ش  ويف  الب�رضي 

واحلياة والأخالق والقيم والأهم األ نح�ش بالهزمية 

املوت. هي  احلياة  خامتة  لأن  والنك�سار  والقهر 

للوجود  اأولية  كمواد  واحلياة  للموت  ينظر  الياباين 

الب�رضي كما لو اأن ن�سيد احلياة والفرح ل يكتمل اإل 

بجوقة املوت واحلياة.
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اإىل  ديني  بعد  ذات  رمزية  دلل��ة  ن��وح«،  »�سفينة 

هكذا  والنزوح،  الغا�سبة  واملياه  والغرق  الكارثة 

عنون �سلطان العزري روايته، واأول ما يتناهى اإىل 

الفي�سان  هو  للعنوان  قراءته  عند  القارئ  ميلة 

املو�سوعي  ال�سبب  عن  لي�ستف�رض  والدمار،  املائي، 

وراء العنوان، ليكت�سف املنت الذي يعيد لنا �سنوات 

فهو  »جونو«،  الأوىل  املناخية  الأن��واء  حني  م�ست 

ان�سانية تراجيدية،  يعترب م�رضوعا توثيقيا لتجربة 

ذات بعد وطني يف جوانب معينة، اأعاد العزري فيه 

ت�سجيل �سل�سلة من الوقائع، ا�ستخدم فيه لغة ال�سارد 

تفا�سيل  فيها  تناول  الطبيعة،  لغ�سب  الو�سفية 

دقيقة حتاكي ما قبل الإع�سار وما بعده، وهي اأ�سبه 

بتدوين يوميات منكوب. 

جاءت رواية �سلطان العزري » �سفينة نوح«، لتحمل 

عمان  عا�ستها  ا�ستثنائية  ملرحلة  توثيقيا  طابعا 

جوانب  عدة  يف  »جونو«،  املناخية  الأن��واء  اأثناء 

الإعالمي  الر�سمي  املوقف  بذلك  �سمل  واجتاهات، 

يف  يبث  م��ا  خ��الل  م��ن  ال��ع��ام  ب�سكله  واحلكومي 

قنوات التوا�سل املختلفة املقروءة منها وامل�سموعة 

واملرئية، حيث تابع الراوي كّل ما ن�رض ووثقه يف 

الرواية يف حني كان ي�ستقرئ ت�رضفات املواطنني 

واأي�سا  الع��الم  ي�سوره  ما  على  بناء  واملقيمني 

وذلك  الت�رضيحات،  تلك  بتظليل  ي�سعر  من  هناك 

من خالل متابعة و�سيلة الإنرتنت واملواقع املتابع 

حالة  تطورات  عن  ال�سامل  والبحث  املناخ  حلالة 

ولذلك  فيها،  الواردة  والتقارير  والتحليالت  الأنواء 

فظلوا  واملقيمني  املواطنني  من  ثقة  هناك  تكن  مل 

التي  ال�سائعات  انت�سار  مع  وترقب  هلع  حالة  يف 

»عّن  الراوي  يقول  حيث  الآراء  تباين  ب�سبب  تف�ّست 

يل حلظتها م�سطلح الإع�سار هائما وت�سوبه الكثري 

كغريها«،  تتكاثر  اإ�ساعة  ح�سبتها  ال�سبابية...  من 

قالب  امل�سهد يف  ذلك  اأن يوظف  العزري  فا�ستطاع 

تدابريهم،  اتخاذ  والفو�سى يف  الاّلقرار  درامي يف 

ل�رضد  عن�رض  كاأهم  ال��راوي  �سخ�سية  ا�ستخدم  كما 

يف  عنه  معلن  ه��و  م��ا  ب��ني  ومقارنتها  ال��وق��ائ��ع 

املجتمع،  املختلفة يف  والقرارات  الر�سمية  القنوات 

ال�سحف  واأخ��ب��ار  عناوين  ت�سجيل  خ��الل  وم��ن 

وبني  تطوراته،  وم�سايرة  املناخ  بحالة  املتعلقة 

الآراء  ما يدور يف �سحن املجتمع من تناق�ش يف 

ويف القرارات واخلوف من نفاد املواد ال�ستهالكية 

والقتال يف تنظيف ال�سوق من تلك املواد وتخزينها 

يف املنازل، كذلك و�سف الراوي م�سهد ال�سعار الذي 

املناطق  يف  املقيمني  وخ�سو�سا  بالنا�ش  حلق 

الذي يقيهم خطر  البحث عن املاأوى  ال�ساحلية، يف 

�سملت  الطوارئ  حالة  اأن  حيث  املجهول،  امل��ارد 

جميع من مي�سي على هذه الأر�ش، ولذلك فما اعتمد 

عليه املوؤلف يف ت�سجيله هو مبثابة قراءة و�سفية 

واملبالغة،  الت�سكيك  يتم  ل  حتى  واأي�سا  للو�سع، 

هو  كما  كتابيا،  احلدث  �سورة  بتدوين  تقوم  فهي 

من  جوا  خلقت  الراوية  ولكن  امل�سور  عد�سة  عند 

يف  وال��رتاج��ي��دي  والكوميدي  العاطفي  التمازج 

وبالتايل  املوؤلف،  خاللها  اأب��دع  متما�سكة  حبكة 

للم�ستقبل  الفرتة  تلك  تخليد  على  تعمل  بذلك  فهي 

 يف عامل 
ّ
الزج اأنه مل يحاول  القادمة، كما  واأجياله 
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اخليال، اإل اأن الأحداث كانت مبثابة الأ�سطورة التي 

يظن القارئ باأنها ل متت للواقع من فرط امل�ساهد 

اأن العزري فاجاأ القارئ  الفانتاواقعية، وخ�سو�سا 

املتقن  الأ���س��ل��وب  بذلك  الأول  ال��روائ��ي  عمله  يف 

ادعاه  املقارنات بني ما  وباأدوات معربة يف طرح 

وبني  تطمني  من  الإع��الم  و�سائل  يف  امل�سوؤولني 

املاأ�ساة احلقيقية التي �ساهدها و�سمع عنها الراوي، 

وال�ساخر يف  الكوميدي  لالأ�سلوب  ا�ستخدامه  وكذلك 

م�ساهده  احد  يف  يقول  كما  الأح��داث  على  تعليقه 

عيد«،  اجلماعة  مع  »امل�سيبة  والدته:  ل�سان  على 

اىل  خاللها  املوؤلف  �سعى  التي  اجلمل  من  والكثري 

والأحداث  الراوي  عا�سه  الذي  العام  املناخ  تلطيف 

التدمريية خالل زيارة » جونو« وما اأعقبها. وكون 

يف  ال�ساحل  من  بالقرب  م�ستاأجرا  كان  ال��راوي  ان 

ت�رضرا  الأكرث  املناطق  �سمن  يعترب  والذي  م�سقط، 

يف تلك الأنواء، حيث اأنها على م�سار الإع�سار، فقد 

كان مراآة ما يحدث يف عمق احلالة.

ف�سال،  ع�رض  ثمانية  اإىل  رواي��ت��ه  امل��وؤل��ف  ق�سم 

حيث  ف�سل،  لكل  ق�سرية  ق�س�ش  مبثابة  كانت 

التي  بعنا�رضه  املختلفة  روايته  موقف  لكل  اأن��ه 

امل�سهد  عمومية  يف  تلتقي  اأنها  اإّل  بالوقائع،  متّده 

التفا�سيل  بع�ش  تقاطع  اإىل  بالإ�سافة  وظواهره، 

الرتاجيدية الناجتة من الأنواء، وا�ستمرارية لعن�رض 

تكررت  والتي  النا�ش  الثقة بني  انعدام  مع  اخلوف، 

النفوذ  اأ�سحاب  ا�ستغالل  وكذلك  عّدة،  مواقف  يف 

النا�ش،  على  �سلطتهم  ملمار�سة  وال�سيا�سي  املادي 

الذي  اجل�سع  للموؤجر  بالن�سبة  الرواية  يف  جاء  كما 

يحاول وبالرغم من غرق �سقة الراوي اإل اأنه �رضب 

الراوي  وتهديد  الإن�سانية  الرياح  اأدراج  ذلك  بكل 

على  ارغامه  اأو  الأ�سل  من  املنكوبة  ال�سقة  باإخالء 

ا�سالح الأ�رضار بها، كذلك ا�ستغالل بع�ش املتنفذين 

الأموال والتجار يف �سّن  �سيا�سيا واأ�سحاب روؤو�ش 

قوانني خارج اأطر القوانني املتعارف عليها يف كل 

دول العامل، كتلك التي تخّلت عنها �رضكات التاأمني 

يف  الهالكة  للمركبات  اخل�سائر  تعوي�ش  دفع  عن 

دفع  حتى  او  املناخية،  الأن��واء  ب�سبب  املاء  حميط 

الراوي  ذكرها  املواقف  من  والكثري  الت�سليح  قيمة 

يف ف�سول الرواية املتفرقة.

الو�سف يف حجم املعاناة

يعترب عن�رض الو�سف يف رواية »�سفينة نوح«، من 

اهم مرتكزات العمل، فهي مبثابة �رضيط من الأحداث 

عرب �سل�سلة من املواقف عا�سها الراوي، �ساعدته كثريا 

الت�سكيك،  ا�ستنزاف املخيلة، والوقوع يف  على عدم 

كبري،  ب�سكل  اأحداثها  م�سداقية  للرواية  اأعطى  ما 

واأي�سا كان للو�سف دور يف تفعيل طابع املقارنة 

بني القاطنني يف املناطق الأكرث ت�رضرا، وتلك التي 

ال�سخ�سية  متلكاتها  يف  الكبري  باملعنى  تتاأثر  مل 

كاملنازل واملركبات اأو حتى كانت خ�سائرها اأقل يف 

الأرواح، بالإ�سافة اإىل اأنها مل تعان من انقطاع يف 

الكهرباء واملياه لفرتة طويلة وذلك ب�سبب تواجدها 

البعيد عن خّط �سري »جونو«. ومن بني امل�ساهد التي 

اأّثرت لدى الراوي م�ساعر احلزن واخلوف يف اآن ذلك 

ال�رضيرة«  الليلة  »تلك  ف�سل  الذي �رضده يف  املنظر 

وهي الليلة التي بلغ فيها الإع�سار قوته يف املدينة 

اأق�ساطها  حيث يقول : »راقبنا �سيارتي التي انتهت 

اأق�ساطها  بنهاية  اأ�سهر خلت، كنت فرحا  منذ ثالثة 
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�سنوات طويلة  امتدت خلم�ش  التي  ال�سهرية  البنكية 

الوادي  بداأ  بنكية،  كفوائد  م�ساعفة  قيمتها  دفعت 

تعدى  ثم  قليال،  لالأعلى  ارتفع  ثم  لن�سفها،  ي�سل 

اأرباعها، وهكذا �سحبها، كان الوادي قد غمر  ثالثة 

جدار املدر�سة ثم ت�سطدم بنوافذ الدور الأول، كانت 

تظهر  واأحيانا  تغو�ش  ثم  تطفو  كثرية  �سيارات 

�سجرة  ت�ستاأ�سل  اأو  ج��دارا  حتطم  وه��ي  بعيد  من 

م�ساهد  من  م�سهد  هذا  ال���وادي...«،  تيار  �سغط  مع 

اأن  الأوىل  نقاط  عدة  يف  القارئ  ت�ستوقف  كثرية 

فبمجرد  وبالتايل  ماألوفة  تكن  مل  الإع�سار  حالة 

بالب�رض  اأحلقها  التي  والأ���رضار  التدمري  هول  ذكر 

فهي  بالذهول،  ي�ساب  والبنيان  وال�سجر  وال�رضع 

اأ�سبه باحللم والفنتازيا، وقد �رضدها الراوي وكاأمنا 

لن ت�ستمر احلياة بعد ذلك اأو اأنها نهاية العامل الذي 

يعي�سه، والذي �ساعد يف ادخال عن�رض الت�سويق يف 

متابعة القراءة ذلك الأ�سلوب الذي ا�ستخدمه الراوي 

مع  يجمح  القارئ  خيال  فيرتك  احلالة،  و�سف  يف 

يف  ليدخله  ف�ساء،  ح��رب  وكاأنها  اخل��راب  حجم 

حالة ما بني الت�سديق والت�سكيك ولكن الواقع كان 

اإىل  حتولت  الطبيعة  اأن  حيث  الت�سديق،  اإىل  اأقرب 

�سيطان خرج من الأر�ش وع�سف بال�سماء غا�سبا 

الإن�سان،  وهو  الكونية،  املخلوقات  اأ�سعف  على 

مبينا حجم الدمار يف حجم ال�سيارات التي غا�ست 

واخلا�سة  احلكومية  الإ�سمنتية  واملن�ساآت  وجرفت، 

التي وقعت والتي دخلتها املياه فاأتلفت املوجودات 

املياه  يف  املنجرفة  ال��راوي  �سيارة  فنموذج  بها، 

ا�ستطاع  وكيف  ال�سيارات،  من  للمئات  مثال  هي 

حجم  له  ويو�سح  القارئ  ي�ستعطف  ان  بعباراته 

�سهرية  اأق�ساط  ثمرة  باأنها  يعلم  حني  اخل�سارة 

مدتها �ستني �سهرا حتى اأ�سبحت قيمتها م�ساعفة، 

فيها:  يقول  تراجيدية  اأكرث  اأخرى  كذلك روى ق�سة 

تغدو  حتى  املتالطمة  املياه  تثري  الريح  »كانت 

عندما  ورذاذ،  اأبي�ش  زبد  يعلوها  كاأمواج  الأخرية 

ويطغى  تختفي  الروؤية  تكاد  املطر  وت��رية  ترتفع 

متلئ،  ع��ذق  ك�سماريخ  املطر  وخيوط  ال�سباب 

ظهرت اأمامنا و�سط اأمواج الوادي املتالطمة �سيارة 

�سغرية حتمل عائلة عمانية، كانت ال�سيارة كقنينة 

بال�ستيكية طافية وقد غمر الوادي ن�سفها ال�سفلي، 

الأمامية  النافذة  من  تخرج  الرجل  اي��ادي  كانت 

احلا�رض  وراأ�سه  البي�ساء  بد�سدا�سته  كان  اجلانبية، 

خلف املقود، وبجانبه امراأة متلفعة بعبادة �سوداء 

بينما  يبكي  ر�سيع  ح�سنها  يف  زوجته،  قدرناها 

كانت يف املقعد اخللفي طفلة يقارب عمرها ثماين 

�سيارتهم فوق ظهرها  الوادي  اأمواج  �سنوات حملت 

وقذفتها موجة اأخرى، كانت ال�سيارة ال�سغرية مبن 

فيها ت�سبه علبة بال�ستيكية تقاوم الغرق.... تيب�سنا 

ي�سحب  الهائج  الوادي  نراقب  ونحن  ذاته  باملكان 

اأمامنا،  العائلة  حتمل  التي  القنينة،  ال�سيارة  تلك 

اختفت  ثم  اأي�سا  املدر�سة  ال�سغرية  ال�سيارة  تخطت 

بعد ذلك اجلدار الذي اختفت به �سيارتي �سابقا«.

من خالل هذين امل�سهدين وم�ساهد اأخرى، ا�ستطاع 

اأن يبني حجم املاأ�ساة التي �سببتها كارثة  العزري 

الإع�سار، يف تلك املناطق املنكوبة، وهناك اأحداث 

يجعل  ال��روائ��ي  عمله  يف  �رضدها  متفرقة،  كثرية 

اأجل  من  الكارثة  وا�ستعادة  عليها  الوقوف  القارئ 

قراءة جديدة غري التي �سورها الإعالم، فهي مبثابة 

الواقع  ي�رضد  اأن  امل��وؤل��ف  ا�ستطاع  عيان،  �ساهد 

املاأ�ساوي، بالرغم من مالحظة تكرار بع�ش مفردات 

الو�سف اإّل اأنه بذلك يوؤكد هالة امل�سهد تاأكيدا لهول 

الكارثة. 

الرتاجيكوميديا:

نوح«  »�سفينة  العزري  رواية  العن�رض يف  لهذا  كان 

ال�سلوب  هذا  ا�ستخدم  وقد  النطاق  وا�سع  ح�سور 

الكارثة  وطاأة  من  يخفف  اي�سا،  ت�سويقي  كجانب 

وبذلك  الن�سان،  على  الطبيعة  حل��رب  ���رضد  فهي 

ا�ستطاع اأن ميزج كوميديا احلزن يف العمل يف مواقع 

متعددة بع�سها ب�سكل وا�سح ومبا�رض وبع�سها عرب 

ما �سجله يف الرواية من عناوين تناولتها ال�سحف، 

تو�سيح  الكاتب  به  اراد  �سمني  مغزى  لها  فكان 

على  بينها  من  الكارثة...  كثريا  يحمل  الع��الم  ان 

�سبيل املثال عنوان احد الف�سول الذي يقول: »رحل 
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ا�ستمد ذلك من عنوان  »جونو« دون �سحايا«، وقد 

عري�ش ت�سدر احدى ال�سحف »... رحل »جونو« دون 

كمية  متفرقة  م�ساهد  يف  ذكر  حني  يف  �سحايا«، 

�سببه  وما  الن��واء،  تلك  �سحية  راحوا  الذين  الب�رض 

من امل اجتماعي عام وهذا كان الق�سد منه املبالغة 

التجميل،  �سالونات  يف  العالم  يوؤثثها  كان  التي 

الراوي  ي�سف  امل�ساهد  بني  من  اأي�سا  مربر.  دون 

البرتول  اأمام حمطات  املركبات يف طوابري  تكد�ش 

ومرارة  احباط  من  حتمله  مبا  املرة  التجربة  وتلك 

 الراوي 
ّ
وخوف داخل نفو�ش املتجمهرين ثم تطلق اأم

جملة تقول : »امل�سيبة مع اجلماعة عيد« حولت تلك 

الأرواح  ليعزز  والهلع اىل فرح،  الوح�سة  احلالة من 

املحبطة عند املوجودين يف املركبة.

باذجنانة«  وال�سيدة  موز  »امل�سرت  ف�سل  يف  كذلك 

حني  ملهاة،  اىل  املاأ�ساة  حتويل  يف  ال��راوي  ابدع 

الوديان  اأحد  جتاوز  ماأ�ساة  عن  اقاربه  اأحد  يحدثه 

لنقاذ اأ�رضته من خطر املياه املنجرفةمن كل اجتاه 

غياهب  يف  عمه  ويغرق  هو  ينجو  اهلل  بقدرة  ثم 

الوادي وي�رضد له باأنه اأثناء م�سارعته للمياه وهي 

اىل �سفة  اخل��روج  حت��اول ج��رف مركبته حم��اوًل 

ما  يجد  مل  انه  حتى  مالب�سه  كل  من  تعرى  المان 

اأمام ال�رضطة التي كانت يف اجلهة  ي�سرت به عورته 

الكوميدية  بطريقته  فحول  ال���وادي،  من  الأخ��رى 

ماأ�ساة عمله اىل كوميديا عريه وظهور »امل�سرت موز 

بحجم  اأخرى  م�ساهد  وهناك  باذجنانة«،  وال�سيدة 

الفكاهة  عن�رض  ادخال  الراوي  ا�ستطاع  ماأ�ساتها، 

كمالذ يخفف على القارئ من وح�سة الواقع.

ا�ستغالل النفوذ وال�سلطة

احلكومية  املوؤ�س�سات  ك�سف  العزري  ا�ستطاع  كذلك 

هذه  جت��اه  ال�سلبية  ن��واي��اه��ا  وف�سح  واخل��ا���س��ة 

املحنة وهي بذلك �سدمت الواقع واملتوقع من هذه 

وعلى  املنكوبني،  مع  الوقوف  حيال  املوؤ�س�سات 

الحتياجات  كافة  تغطية  يف  الع��الم  يدعيه  ما 

للمت�رضرين يف تعوي�سهم ماديا، عرب ما �رضحت به 

ر م�سهد 
ّ
بع�ش املوؤ�س�سات وا�ستطاع املوؤلف ان ي�سو

املطالبات  �سيناريو  تخلل  الذي  والحباط  الياأ�ش 

ال��وايل،  كمكتب  الر�سمية  املوؤ�س�سات  م��ع  ���س��واء 

للتعوي�ش  املخ�س�سة  الأم���وال  تق�سيم  مت  وكيف 

ي�سمى  وم��ا  املح�سوبيات  يف  منهجة  ب�سورة 

يتعلق  ما  لكل  التعوي�ش  اأو  »الوا�سطة«  بالدارجة 

بالتاأمني، وبالتايل �ساعف ذلك من اأمل املت�رضرين 

وخ�سو�سا انها جاءت بعد نكبة طبيعية فالحقتها 

يف  املنا�سب  التعوي�ش  يجد  فلم  الب�رضية  النكبة 

�سيارته املت�رضرة وحتى منزله الذي دمرته املياه 

وقد �سور العزري امل�سهد ب�سورة تقرتب من اخليال، 

يف التعامل الذي بدر من تلك املوؤ�س�سات، لدرجة ان 

احلالة و�سلت اىل ان الكارثة الطبيعية كانت اأرحم 

وهذا  الب�رضي،  النفوذ  فو�سى  من  الفعل  ردات  يف 

امل��راأة  وهي  الرواية  �سخ�سيات  لح��دى  حدث  ما 

مببلغ  وعو�ست  بالكامل  منزلها   
ّ
دمر التي  العجوز 

على  روايته  يختم  ان  ا�ستطاع  قد  كما  ج��داً.  زهيد 

ل�سان »البنجايل لقمان« �ساحب كراج والذي و�سع 

الراوي عنده مركبته ليعيد اإليها الروح وتغيري قطع 

الغيار امل�ستعملة والباه�سة الثمن يف نف�ش الوقت..

»اآاآمل  هندي:  بل�سان  العربية  بلكنته  لقمان  يقول 

تعبان، مفروز هذا هرامي كبري ما يخلي �سيم �سيم، 

كله طول الوقت مرتاه ب�ش اكل فلو�ش واجد... قانون 

خربوطي ما فيه فايده، ب�ش من �سان م�سلحه كبري 

نفرات... هذا جونو.. مرتو�ش ماي، هذا م�سخره، ما 

يخلي  م�سوؤول  واحد  فيه  ما  فن�ش،  وزير  واحد  فيه 

�سجن...«.

هي  العام،  للو�سع  الناقدة  العبارات  تلك  كانت 

مع  جتربته  يخت�رض  اأن  الراوي  اأراد  ر�سالة  مبثابة 

التعامل  مت  وكيف  بها،  مر  حمنة  اأه��م  يف  املكان 

معها. 
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جتلياته  مبختلف  العماين،  الثقايف  امل�سهد  يت�سح   «

بطء  رغم  بقوة  جمراه  يحفر  وهو  احلديثة،  الإبداعية 

واإطالقيته،  املا�سي  بنفوذ  معباأة  اأو�ساط  يف  التلقي 

وفكرية  ثقافية  تعددية  ل�سالح  تنح�رض  ب��داأت  التي 

وحا�رضها،  مبا�سيها  �سلتها  يف  اآخ��ر  اأفقا  حت��اور 

�ساخ�سة نحو م�ستقبل اأكرث عدل وجمال، رغم الغبار 

املرتاكم عرب ال�سنني..

الطليعي،  ال�سياق  ه��ذا  عنا�رض  اأح��د  الها�سمي  اأحمد 

ثمرة  هذا،  ديوانه  ياأتي  فرتة،  الن�رض  يف  زهد  واإن  وهو 

مكابدة �سعرية وحياتية، تذهب يف منجزها اإىل م�ساف 

العماين والعربي اجلديد.  ال�سعري  املتقدمني، يف اجليل 

امل�سهد  �سورة  ن��زوى  جملة  و�سعت  املقدمة  »بهذه 

الطليعية  ب�سمته  و�سع  حم��اول  العماين  الثقايف 

هناك  اأن  فعال،  الوا�سح  وم��ن  الثقافية،  بتعدديته 

هو  كما  العماين،  الثقايف  املنجز  اخ��راج  يف  مكابدة 

�سعراء  من  يعترب  ال��ذي  الها�سمي  اأحمد  ال�ساعر  عند 

كما  احلياة  يف  يكافح  ظل  ولكنه  الت�سعينات  جيل 

هي يف الق�سيدة، ومن اأجل ذلك ال�رضاع انهزم ال�سعر 

اإل  والتعقيد،  بال�سعاب  امللغم  ومناخها  احلياة  اأمام 

عا�ش  فمن  ال�ساعر،  يف  دوما  متقدة  ال�سعر  جذوة  اأن 

ذلك جليا يف  يجد  الها�سمي،  اأحمد  ال�ساعر  من  قريبا 

منط حياته، وديوانه هذا لي�ش اأول عمل له بل هو اأول 

مطبوع، فكما خربنا الها�سمي منذ �سنوات طويلة كتب 

ل�سمت  البقاء،  لها  كتب  لو  التي  الق�سائد  من  الكثري 

عددا من املجاميع ال�سعرية، اإل اأن البوؤ�ش العام طغى 

على اهتمام ال�ساعر يف املحافظة على ن�سو�سه، ومن 

يعرف الها�سمي عن قرب ي�سعر اأنه ق�سيدة متنقلة يف 

�رضوف احلياة.

فوق  ال�سعر  من  بيتا  له  الها�سمي  اأحمد  بنى  اأخ��ريا 

دفتيه  بني  تناول  فيه،  ا�ستقراره  ليوؤكد  العامل،  �سقف 

واآلمه،  اأحالمه  كّل  فيها  �سم  ق�سيدة،  وع�رضين  �ستا 

عزلته  يف  �سعريا،  ال�سخ�سية  جتربته  فيها  مت�رضا 

العالية ب�سمو الق�سيدة كما يقول :

يف  جنمة  كاأنقا�ش  اأب��دا/  اأ�ستقر  حيث  اإىل  عاليا../ 

حميط. 

بعد اأن اخت�رض تقييمه لزيف احلياة، بب�رضها امل�سوهني 

حيث كّل �سيء فيه ماثال لالدعاء والزيف، بعيدا عن 

اإل قمامة، كل ما  لي�ش  ال�ساعر  احلقيقة، فالواقع عند 

يربطنا بها هو اأن نرمي املخلفات عليها، ونناأى عنها 

تبقى  ما  على  للمحافظة  الذات،  مع  ال�سدق  عزلة  يف 

من ترميم للذات فيقول يف ق�سيدة » جهة الن�رض«:

العيون  والأدخ��ن��ة/  العطانة  �سوى  ���س��يء/  ل  هنا 

املزورة/ وقمامة اآخر النهر.

ويحاول اأن يحلق عاليا، حتى يتخل�ش من نف�سه هذه 

التي يعي�سها ويتاأمل بجرحها اليومي، وكل ما يتمناه 

الأيام،  بوؤ�ش  من  �سجت  التي  اأناه  عن  يبتعد  اأن  هو 

فيحاول اأن ي�ستخدم نعا�سه اجلميل الذي يلوذ به، كما 

اأيها الرقاد الهادئ  يقول �سك�سبري حول النوم: »تعال 

يا مفف اآلم الب�رض«، كي يهرب نحو الأمل املفقود، 

احلياة  وح�سة  م��ن  الهاربة  اللحظة  خالله  ينتزع 

واملا�سي الذي ي�سعر باأنه ورث منه ال�سديد، ويقاتل 

خامتة  يف  فيقول  اخل��ا���ش  خياله  حلظة  اأج��ل  م��ن 

ق�سيدته تلك :

خذين عاليا.. عاليا اأكرث/ اإىل حيث ل اأراين/ اإن جذوري 

ت�رضب �سديد الأيام/ وروحي مل تكن حرة اأبدا. 

التي  نف�سه  يجد  اأن  الها�سمي  يحاول  الهروب  فبهذا 

وخيبات  النك�سار  عناء  من  ليتخل�ش  عنها،  يبحث 

التي متار�ش على روحه، باحثا عن  وال�سادية  الأمل، 

ماأ�ساوي  ن�سيج  هي  ال�ساعر  فتجربة  احلرية،  ف�ساء 

اأن جذوره ت�رضب من �سديد  الذاكرة، حيث  عميق يف 
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جتد  احلبيبة  يخاطب  اأن  يحاول  وهو  حتى  الأي��ام، 

ماتت  فالرومان�سية  م��ف��ردات��ه،  يف  يعتمر  الياأ�ش 

مغت�سبة يف املكان حني يقول: 

متاأخرا  اأ�سحو  اأن��ن��ي  ه��ا  حبيبتي/  اخل��ري  �سباح 

كالعادة/ كعادة الطيور والع�ساق/ يف وطن مبتذل

ل اأ�سحو كما تعلمني مبزاج جيد/ ل اأ�سحو على منبه 

الوقت.../ بل على نباح النوايا ال�سيئة/ وزفري القيامة.

هذه  حبيبة  واأي  العا�سقني،  هذين  يعي�ش  ماأ�ساة  اأي 

حني  حتب،  ملن  �سيئ  مبزاج  �سباحها  ت�ستقبل  التي 

من  ال�سيئة  النوايا  نباح  اأ�س�سها  قيامة  على  ي�سحو 

املحيطني، ويبدو من الن�ش اأن ال�ساعر ل يعي�ش ترفا 

رومان�سيا ليمّل منه حماول تغليفه بالبوؤ�ش والتعكري، 

بل هو �سدق احلالة التي يعي�سها ويكابر فيها، وي�سعر 

بالأ�سى جتاه ذلك قائال: 

الآن.. اأنحني.. اأتو�سل/ واأعرتف/اأتاأرجح اأمام عينيك 

الباردتني/ اإن عينيك تك�رضان قلبي.

يف ق�سيدة خطوات الربيع، ق�سم ال�ساعر الق�سيدة اإىل 

اإىل  العنوان  من  وبالرغم  الهايكو،  اإىل  اأقرب  مقاطع 

فيها  يتناوب  بالربيع،  عالقة  له  لي�ش  امل�سمون  اأنه 

اأو وا�سفا للمحيط، وهي  ال�ساعر بني املخاطب لذاته، 

تتناوب يف حجم الكاآبات، ويتفنن يف توزيع املفردات 

الذي يدقق جيدا  والقارئ  الن�ش،  ثنايا  اجلريحة بني 

يخرج  اأن  يحاول  ال�ساعر  اأن  يجد  املقاطع،  تلك  يف 

ل الن�ش 
ّ
من بوؤرة احلزن والإحباط، ليقوي ذاته ويجم

ولكن املفردات تقحم ذاتها لتوؤثث ال�سوداوية النابعة 

من روحه، كما يف املقطع القادم الذي ينظر فيه اإىل 

اأنه  يجد  امل�سهد  لذلك  فاملتخيل  النافذة،  من  الزهرة 

ملفع بالرومان�سية، ولكن الها�سمي كان يراها بروحه، 

التي منحتها التفكري بالآخرة فيقول: 

من نافذتي/ اأرى الزهرة تفّكر/بالآخرة.

يهوي  وهو  اآخر  م�سهد  يف  امل�ستقبل  ي�سف  عندما  اأو 

ولكن  فيه،  الأجمل  نحو  الأمل  حماولت  من  بالرغم 

اأن  الطفل  على  ي�سعب  كثرية،  عقبات  خلفه  اجلمال 

يتخّطاها، فالها�سمي ا�ستخدم يف هذا املقطع دللت 

رمزية يف روحه التي متثل الطفل الباحث عن احلياة 

ال�سحب  الن�ش  يف  متثله  الذي  الأم��ل  ت�ست�رضف  التي 

الرومان�سية،  الدللت  البي�ساء، وبالرغم من كل هذه 

اإل اأن النظر لالأفق ل مينحه �سوى قيا�ش علو الهاوية 

هناك  اجلميل،  لالأفق  البعيد  النظر  فبحجم  ومداها، 

�رضفة يف الأعماق تهوي فيقول: 

البي�ساء/ التخوم  اأن يكرب/ يحّدق يف  الطفل  يحاول 

وال�رضفة تهوي. 

ي�سف  ال�سابق  املقطع  دللت  له  اآخر  مقطع  وهناك   

فيه نهار العيد حني يقول :

نهار العيد/ ت�سحو الطيور/ على مراأى النار/ ورق�سة 

الذبيحة.

فما هو العيد الذي يوؤثث بروؤية النار ورق�سة املذبوح.

ختاما تاأتي هذه القراءة ال�رضيعة حماولة ب�سيطة يف 

الوقوف على بع�ش مناخات » بيت فوق �سقف العامل« 

اأخرى يف  عمانية  كثريا مع جتارب  �سيتقاطع  والذي 

انها  اإّل  والأ�سلوب،  املفردات  اختالف  مع  ال��دللت، 

والتجربة  ال�ساعر،  للمكان، يف عني  متثل حالة عامة 

متثل  فهي  ال��ع��ام��ة،  معطياته  ظ��ل  يف  الإن�سانية 

ال�ساعر  ير�سم  �سعرية،  ال��ذات«  »ماطبة  ميلودراما 

فاعل  وح�سور  واعية  ذاكرة  عرب  والأمل،  الفقد  �سورة 

بل  ع�سواء،  خبط  ق�سائده  تاأت  ومل  احلياة،  ن�سيج  يف 

مو�سيقى  يف  الها�سمي  �ساغها  ال�سعر  من  �سالل  هي 

ادة احلياة اليومية. 
ّ
حتملها زو
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